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BO B E N N I C H - B J Ö R K M A N

Fåglar och författarroller hos Strindberg

Svarta fanor är i sin senare del lagd som en växelsång mellan antitetiska mil
jöer, de intellektuellas kloster på Siklaön å ena sidan, kulturjobbarna kring 
presspolypen Brödrafolkets Väl å den andra. Antitesen har en moralisk inne
börd, är uppspänd mellan de jämförelsevis goda i klostret (greve Max, Kilo, 
revisorn) och de avgjort onda i den andra miljön med litteraturvampyren 
Zachris som kulminationspunkt för det infernaliska. I romanens mitt räddas 
författaren Falkenström, vanligen betraktad som en projektion av Strindbergs 
eget jag, över från den onda till den goda sfären.

Vad betingar då den moraliska skillnaden? Strindbergs mening om vad som 
konstituerar den onda miljön kan utläsas av bland annat romanens slutkapitel. 
Det består av ett slags andligt testamente från tidningskungen Smartman som 
kommit till insikt om tomheten i sitt liv. Han beskriver den livsåskådning som 
fört honom vilse:

Barn av min tid såg jag livet framför mig som ett slagfält, och tillvaron som en 
kamp om brödet, ställningen och kvinnan. Jag slog mig fram, kännande mig berättigad 
var gång jag nedlagt en fiende med alla lovliga eller i nödfall olovliga medel. Det var 
tidsandan man kallar. Livet var sitt eget ändamål; samvetet var en sjuklighet, barm
härtigheten svaghet (XLI, s. 288).

Lars Petter Zachrissons livsstil genomlyses redan i romanens början:
Han skrev böcker, men ingen visste varför. Där fanns intet patos, varken hat mot

det låga och lögnaktiga, eller kärlek till det stora, starka och sanna.-------------Zachris
hade emellertid en åsikt som var hans hemliga program: att han måste fram. Och där
för skydde han inga medel. Svårigheten bestod i att kunna dölja sitt spel (s. 38).

Kort sagt: jakten efter framgång i samhället är det grundläggande onda 
hos både Smartman och lille Zachris. Den alstrar brutalitet, svindel, utsugning. 
Smartman är inte fullt så förtappad som Zachris. Han kan visserligen inte 
bättra sig — han känner ingen skuld, inga samvetskval över sitt liv — men 
han har upplevt det intiga i framgångskulten:

Lik vandraren som med hopp och längtan strövat över slätten för att nå berget, satt 
jag nu vid bergsroten och stirrade på det nådda målet —  en bergsvägg. Finnes det 
då ingenting där bakom eller däruppe? frågade jag mig. Mitt förstånd svarade att det 
måste finnas något. Men jag orkade icke med en bergsbestigning, jag vågade icke riskera 
att få se på andra sidan en ny slätt och ett nytt berg lika de förra. Jag längtade nog 
till nya utsikter, men jag blev sittande, modlös, hopplös, tills jag föll och blev liggande 
(s. 288 f.).

Romersk siffra hänvisar till Strindbergs bisk siffra till Strindbergssällskapets utgåva av 
Samlade skrifter 1912-20. Brev följt av ara- Strindbergs brev.
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Det berg och de nya utsikter den förtvivlade Smartman inte orkar upp till 
har klosterinnevånarna nått. Klostret ligger inte endast avskilt från staden utan 
också över den, på en bergsås. »Taket gav byggnaden en likhet med arken 
som stannat på berget efter syndafloden» (s. 256). »Vi ha icke alls några pro- 
fetpretentioner; vi räddade oss bara på Ararat i vår ark» (s. 284). Det upp
höjda läget binds alltså direkt ihop med en tanke om klostret som hemvist för 
de utvalda som tjänar Gud och beskyddas av honom. Redan utan den anvis
ningen går det att uppleva läget som uttryck för miljöns Anschluss mit Jenseits. 
Halvvägs till himlen, halvvägs från ett samhälle som stängt in sig i det sinn
liga och förnekar Gud.

Klostret kan sägas ge den bokstavliga upphöjdhet över världen som krävs 
för frigörelse från dennas fåvitska ävlan. Men även den mest världslige av värl
dens barn gör romanen till förvaltare av ett fågelperspektiv. Det skuldbeläggs 
samtidigt. I sin luttrings slutskede — tidpunkten ger hennes ord auktoritet — 
anklagar Jenny sin man och hans författarkollegor för att de tror sig ha rätt 
att leva annorlunda än borgaren:

Vet du, jag undrar ibland om era böcker är o till nytta eller skada. Ni poeter står 
ju utom liv och samhälle, ni äro som fåglar levande i luften och skådande ner på 
värld och människor. Kan ni se rätt på tingen? Kan era luftiga läror ha någon till- 
lämpning på det tunga jordelivet? Ert arbete är ju lek och ert liv en fest? Ni föraktar 
borgare och borgerligt liv. Ni kallar de plikttrogne och laglydige för servila lymlar, 
de tåliga för fege, de lidande för hycklare. —  Jag förbannar den stund jag råkade in 
i er zigenarvärld med dess brottslingsmoral, och jag prisar gud som öppnat mina ögon, 
återgivit mig hoppet och tron på ett bättre. . .  (s. 248).

Zachris tjänar endast sin lust, erkänner inga plikter —  så långt är läsaren 
med. Men naturalisten Zachris, »född med buk, glasögon och pension», den 
förfettade jordträlen utan sinne för det himmelska —  skulle han och hans likar 
leva såsom fåglar i luften? Det svär verkligen mot inbillningens logik. Bild
språket kan mera tyckas träffa luftandarna i klostret som lyft sig ovan världens 
strider och kallar materialisterna tryffelsvin som nosar i jorden (s. 185).

Till detta egendomliga siktfel vid beskjutningen av Zachris skall läggas en 
spänning inom själva klostermiljön. Dess anknytning till det översinnliga be
tingar dess moraliska godhet. Men hur yttrar sig godheten? Meningen är tydli
gen: främst i fridshållningen. Den onda världen under klostret är en hänsynslös 
kamp för jagets lust —  som visserligen ytterst mynnar ut i förtvivlan. Men 
klostrets innevånare har »efterskänkt sina fordringar och föredragit att lida i 
stället för att hämnas» (s. 256). De manar varandra ständigt till frid, att för
låta och älska sina fiender, att stryka över och glömma. Skönheten är en 
bundsförvant i denna strävan. För att driva bort de förgiftande tankarna på 
den onde Zachris ur kretsen ber Kilo:

Max, spela för oss, vackert och stort. Hans ande hatar harmonier, och den skall fly 
som djävulen för korset. Max, spela på flygeln, för Guds skull; låt luften och etern 
vibrera i sköna linjer! Klangfigurerna likna blommor, och jag ser din musik; för det 
sköna flyr det fula, och det onda är fult. Låt honom lida av välljuden, kanske kan det 
väcka saknad hos honom, längtan efter det han saknar; spela David, så flyr den onde 
anden, kanske även från honom.. .  (s. 207).

Falkenströms hat mot Zachris låter sig dock inte avledas genom sådana 
fridsrop:
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Jag kan inte hyckla; jag kan inte älska det onda; och om en ond människa lider, 
så är lidandet både honom och andra till gagn. — — — Jag är inte hämndgirig,
men det är uppbyggligt få se att rättvisa existerar i världsordningen.------------- Som
lojal fiende och den orättvist angripne önskar jag fiendens undergång; när jag ser honom 
slagen, skall jag lova Gud, och förlåta den fallne, men icke förr! Jag har talat (s. 206).

Lika öppet som här ventilerar Falkenström sitt hat mot romanens slut, i sam
band med begravningen av Jenny (s. 269 ff.).

Är Falkenströms hat mot den onde en kvardröjande smitta från »världen», 
förståelig men ändå fördömlig? Eller vad har Strindberg menat? I de normer 
för en diktares liv som Smartman skisserar på romanens sista sida manas denne 
att stå utanför partier och klasser »sökande rättvisa». Är det ett votum för 
Falkenström som mot ropen på frid och harmoni talat om det uppbyggliga i 
att se rättvisa skipas?

Jag tror det finns en förbindelse mellan Jennys omotiverade utbrott mot 
poeternas fågelliv och romanens tvetydighet i fråga om fridskulten. Båda in
slagen antyder det labila i Strindbergs hållning till den intellektuella roll klost
ret erbjuder Falkenström. Kombinationen frid, skönhet, upphöjdhet över värl
den, kommer i farlig närhet till salvan mot poeternas luftiga egoism och hotas 
från ett annat håll av Falkenströms motvilja att uppge hatet mot den onde 
Zachris. Intresserar man sig för vissa motiv i Strindbergs 70- och 80-talsdiktning 
tror man sig kanske förstå varför det tog emot. Strindberg prövade att i kloster
miljön bygga upp en författarroll som nära liknade den han under ett skede 
i sitt tidigare liv brutit staven över som omoral.

I det följande skall jag närmare söka utreda dessa tidigare sammanhang. I 
ett antal Strindbergstexter före 1885 kommer jag att studera fåglar och höjd- 
perspektiv, tolkade främst som symboler för synsätt och problembrottning 
rörande författarrollen.

Skådespelet Herr Bengts hustru och novellen Odlad frukt skrevs i nu nämnd 
ordning sensommaren och hösten 1882. I båda finns en symbolisk falk men dess 
innebörd i verken skiljer sig påtagligt. En analys av den framträdande olik
heten men också av en underliggande likhet tror jag kastar ljus över fågelsym
bolens sätt att fungera i Strindbergs författarskap vid denna tid.

Herr Bengts hustru
Huvudtemat i Herr Bengts hustru är lätt att beskriva. Främst Margit men 
också riddar Bengt är i styckets början fångade i drömmar om en tillvaro i 
ständig lust, glädje och skönhet. De tuktas efter hand av livets egen logik. 
När pjäsen lämnar dem har de resignerat, lärt och godtagit de villkor som 
gäller för jordetillvaron:

Bengt: Och nu, Margit! Låtom oss börja om igen! Örnen får väl leva, fastän han 
brutit vingen. Fågel blå får väl leva, fastän fjädrarna mistat sin fägring.

Margit: Och lärom vårt barn att himlen är däruppe, men härnere är jorden! (IX, 
s. 263).
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Intressant ur min synpunkt är falkens sammanhang med temats genomför ing. 
I en central scen i fjärde akten samtalar biktfadern med fru Margit om vad 
hon varit och vad hon blivit:

Om ni visste huru gudlöst högt ni en gång stått för mig. Och jag såg ängeln fälla 
de vita vingarne, jag såg feen tappa guldskon, jag såg hur fågel blå skiftade hamn. 
Jag såg er den morgonen efter bröllopet, då ni jagade genom skogen på er vita häst; 
han bar er så lätt över det våta gräset; han lyfte er högt över kärrets dy, utan att en 
fläck sattes på er silverskira klänning; ett ögonblick tänkte jag, där jag stod bakom 
träden: tänk om hon faller, och tanken tog bild: jag såg er i dyn, det svarta vattnet 
stänkte över er, ert gula hår låg som solsken över porsens vita blommor; ni sjönk, ni 
sjönk tills jag blott såg er lilla hand; då hörde jag er falk vissla uppe i luften och 
höja sig mot skyn och han höjde sig på sina vingar, tills han doldes i molnen (s. 225).

Har jag då sjunkit när jag försonat mig med livets villkor och offrat skön
heten för arbetet, invänder Margit. Det stämmer inte med vad biktfadern en 
gång tidigare sagt att »verkligheten med dess damm och smuts var oss given 
av Gud», menar hon. I stället vill hon se saken så att medan kroppen sjunker 
i jordens smuts stiger själen —  »den stiger som falken mot himlen, mot fri
heten». Kropp och själ är ett, invänder biktfadern. Det visar sig att även Margit 
tvivlar på att i längden kunna hålla uppe själen i den sjunkande kroppen. 
»Rädda då er själ! Lös falken och låt den stiga!» manar patern och ger henne 
den lilla giftflaskan.

Men kedjan som håller falken visar sig starkare än längtan från jorden, 
än fantasien att sjunka i det »oändliga, solbelysta, fria havet med sina svala 
vågor», i »ett moln av solljus och förintelse» —  symbolerna för kroppens död 
och själens befrielse vid det avgörande valet i sista akten (s. 255). Kärleken 
till barnet, till mannen, till de ljusa minnena binder Margit och får henne 
att ångra försöket till självmord. Självmord blir egoism. »O, Gud allsmäktig 
och min frälsare, låt mig leva och jag skall offra min egenvilja och mina själviska 
tankar!» (s. 261). Idémässigt är scenerna en upprepning av efterspelet till Mäs
ter Olof fyra år tidigare men med en i slutet omkastad moralisk värdering 
av självmordet. I kampen mot den onde Skaparens förslagenhet strävar i efter
spelet den gode Lucifer att lära människan befria sig från livet, att sprida in
sikt om att enda meningen med hennes sprattel är att bereda Gud ett elakt 
nöje (II, s. 313 ff.). I Herr Bengts hustru uppträder patern som en Lucifer i 
fjärde akten men byter roll i sista. Han visar sig i själva verket ha lärt Margit 
att önskan att fly plågorna är uttryck för en ond egenvilja hos människan och 
att det finns en moralisk mening i livets villkor. Men betecknande för hur långt 
beröringen med efterspelets idé sträcker sig är att Margit till en början önskar 
livet tillbaka i tecknet av en slags Lucifermission. Hennes egen död hade inte 
brutit barnets och barnbarnens ok, medger hon till patern. »Därför, ser du, vill 
jag leva, för att de skola veta sanningen, som gör dem fria» (IX, s. 257). Denna 
tanke glider dock i bakgrunden för pjäsens slutstämningar av förståelse för hur 
livet är inrättat. Visserligen är det enligt patern både på gott och ont men det 
onda har människan själv skapat med sin själviskhet (s. 256). Ännu mer än i 
denna syn på det onda påminner skådespelets slutscener om Svarta fanor däri 
att det talas om ett kloster där Margit kan stänga sig inne från »världens larm 
och ondska»:
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där är svala gangar, där ni kan andas, när luften blir kvav; där finns penitens i ömse
sidig självförsakelse; där finns andaktsövningar i uppfyllandet av plikten, där finns 
stilla frid efter tvenne själars s tr id ------------ (s. 252 f.).

Det klostret heter hemmet. I mycket överensstämmer det med Siklaöns kloster 
för intellektuella. Men som strax skall framgå finns en viktig skillnad: det 
står i polär motsats till skönheten och fågelperspektivet, moraliskt sett.

Att falken i de närmast diskuterade avsnitten symboliserar Margits själ är 
ju tydligt. Mert i ett tidigare sammanhang är den knuten till riddar Bengt och 
betecknar det hos honom som längtar till något »högre». Margit lägger i tredje 
akten skulden på honom för att hennes drömmar gått i kvav. Han hade lovat 
henne »ett liv i frihet och luft och sol» men i stället trampat in »dammet 
från nyttans åkrar» i hemmet. Men Bengt tar inte på sig skulden, han lider 
som hon:

Jag är en vingskjuten falk, som vill lyfta sig mot skyn, men jag kan endast flaxa 
med mina bräckta vingar, med längtans blickar se upp till himlen och falla ner på 
jorden! Trösta mig! Trösta mig! (s. 207).

I själva verket introduceras Bengt i skådespelet förknippad med en falk — fast 
en riktig. När Margit bekänner för biktfadern i klostret om sin hemliga kärlek 
får man veta att den flammat upp när hon mött riddaren en morgon i skogen 
ridande på en svart hingst och med »en falk på sin silkessömmade handske» 
(s. 157). Biktfadern — själv plågad av åtrå till Margit — konkluderar hätskt: 
»En svart hingst, en falk på en handske, en gul sammetsjacka! Se där kär
leken!» (s. 160). Att falken lika mycket är knuten till riddar Bengt som till 
Margit —  och kanske snarast till det som är gemensamt för dem — antyder 
också början av andra akten. Den utförliga anvisningen om rummet med det 
dukade bord som väntar Bengt och Margit efter bröllopsnatten föreskriver 
»en stång med tvärslå, på vilken sitta tvenne jaktfalkar med huvor» (s. 168). 
Biktfadern kommenterar där han strövar omkring i sin bittra väntan på de 
nygiftas uppvaknande: »Rosor, vin! För två endast! Falkar! För två endast! 
Solsken! För två! Mörker för de andra!» (s. 171). Falken som symbol för 
Margits själ föds ur en av dessa jaktfalkar. I slutet på andra akten ger sig fru 
Margit ut på falk jakt. Det är alltjämt dagen efter bröllopet och hon lever i 
lyckorus över befrielsen från klostrets värld och med alla illusioner om det liv 
hon nu börjat i behåll. Att riddaren redan haft påhälsning av den förslagne 
skattindrivare som skall rycka undan grunden för deras sorglösa existens vet 
hon inte. »Och nu, falkenerare, tag min falk!»

Ack den som vore en fågel och fick stiga upp i den blå skyn och se ner på jorden, 
huru liten den är, och på människorna huru små och på allt huru smått! (s. 190).

Patern genmäler att man behöver inte stiga till skyarna för att se det. »Det 
är lika smått, när man står härnere!» Margit ger honom rätt men jublar sam
tidigt i livsberusning: »Hornet klingar, hästarne gnägga! Upp i sadeln, ut i 
skogen! Livet är dock härligt, säge vad man vill!» Det är minnet av henne 
från denna falk jakt som biktfaderns vision i fjärde akten bygger på.

Mina iakttagelser vill jag summera och tolka på följande vis. Falken är för
knippad med Margits och Bengts dröm om ett liv i oblandad lust och skönhet.

Fåglar och författarroller hos Strindberg
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När drömmen visar sig omöjlig att realisera på jorden inträder valet mellan 
att förkasta antingen livet eller drömmen. Tredje akten mynnar ut i en bön 
från Margit som förebådar självmordsförsöket i sista akten:

Detta är verkligheten! —  O, Jesus Kristus, världens frälsare, låt mig somna in i den 
eviga sömnen och aldrig, aldrig mer vakna, utan drömma, drömma min vackra dröm 
till slut! (s. 215).

Hon offrar livet för drömmen. Falken löses från sina jordiska band och seglar 
mot skyn, hon känner sig förintas i ett moln av solljus. Men det var drömmen 
som skulle offras. Den var nämligen inte bara orealistisk utan också omoralisk, 
en urartning av människans strävan till ande. Att värna om andens renhet är 
inte att som falken sväva över jordens damm. Det är att axla sin börda, tjäna 
nästan, vara nyttig. I det ingår också att hålla sina sinnliga lustar i styr. Den 
rätta handlingen är att offra den själviska drömmen om skönhet och lust för 
egen del. Det är att vara en vingskjuten falk, en örn som brutit vingen, men 
ändå inte klaga utan fortsätta att leva, sökande frid mellan livets strider och 
mödor i hemmets kloster.

Mina tankar om innebörden av temat i Herr Bengts hustru och falkarnas 
roll i temats genomföring torde vara väl förankrade i texten. Jag övergår nu 
till att lägga fram en mening som kanske mera inbjuder till motsägelser.

Recensenterna av premiären den 25 nov. 1882 tenderade att fatta pjäsen 
som ett inlägg i samtidens kvinnofråga.1 Denna uppfattning har sedan följt 
dramat. I Strindbergsforskningen — som ägnat det ett rätt förstrött intresse 
— verkar Lamms analys i Strindbergs dramer helt ha bestämt tonen. Lamm 
ser i Herr Bengts hustru den första bearbetningen av ett ämne som under 
Strindbergs fortsatta diktning »skulle erbjuda honom den mest outtömliga av 
alla motivkällor, äktenskapet».1 2

Det är ett äktenskapsdrama både genom att det handlar om Strindbergs 
eget äktenskap och genom att det uttalar hans åsikter om äktenskapet över
huvud, hävdar Lamm. Sin mening om den biografiska bakgrunden styrker Lamm 
på två sätt. Dels visar han på psykologiska överensstämmelser mellan Margit 
och Bengt å ena sidan och Siri von Essen och Strindberg å den andra.3 Dels 
för han tillbaka en del av handlingen på moment i Strindbergs äktenskap. 
Bengts lånetransaktioner med fogaten kommer ifråga; de syns Lamm »vara en 
reflex av de affärstråkigheter, som mötte Strindberg omedelbart efter gifter
målet».4 Mera allmänt hänvisas till hur Strindbergs äktenskap utvecklats från 
de »blåaste förhoppningar» när han gifte sig till bekymmer med ekonomi, 
hushåll och barn och till slitningar mellan temperamenten. Obekant med stöd 
av vad — kanske En dåres försvarstal —  hävdar Lamm att när dramat skrevs 
hade makarna redan hunnit med flera allvarliga brytningar och även diskuterat 
skilsmässa, »ehuru de just vid den tiden ingått försoning och kommit överens 
att ej skiljas, utan i stället pruta av på sina fordringar».5

1 Framför allt anmälaren i Nya Dagligt 3 Ibidem, s. 217 f.
Allehanda 27/11 1882. 4 Ibidem, s. 218 f.

2 Martin Lamm, Strindbergs dramer, I, s. 5 Ibidem, s. 226 f.
214.
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Pjäsen som program för äktenskap härleder Lamm ur Strindbergs egna er
farenheter men också ur hans reaktioner på Ibsens Ett dockhem. Den förebådar
— liksom resonemangen kring 1700-talsgalanteriet i Svenska folket vintern in
nan — polemiken mot Ibsen två år senare i företalet till Giftas.6 Strindberg ger 
visserligen ännu så länge Ibsen rätt i att det är mannen som fördärvar kvinnan 
genom att inte inviga henne i livets allvar. »Men han ser ej lösningen, där 
Ibsen såg den, i kvinnans intellektuella uppodling, som han tvärtom anser föra 
henne längre bort från verkligheten, utan i hennes moraliska fostran till fyl
lande av sina plikter som maka och moder.» Det är denna Giftastes Lamm finner 
i dramat fast exemplifierad på ett »betydligt moderatare och mer opartiskt sätt» 
än i Svenska folket.7 Därmed syftar han på att Margit i vissa lägen har en 
mera realistisk syn på äktenskapet än både Bengt och biktfadern. Utgående 
från Strindbergs påstående i Giftasförordet att dramat bl. a. varit ett försvar 
för »kärleken som naturkraft» tycks Lamm i slutscenen finna hävdad även en 
annan del av Giftasprogrammet, nämligen »den sunda naturens rätt på det 
sexuella området».8

Både i grundtanken och i många enskildheter (fast knappast ifråga om det 
sexuella programmet) träffar Lamms analys väsentligheter i dramat ·— det är 
ostridigt. Svagheten i den tycks mig vara att den renodlar äktenskapsmotivet 
så att allt annat kommer bort. Det måste vara lockande att närma sig dramat 
som Lamm gör, som det första anslaget till vad vi vet snart skall svälla till 
ett ledtema i författarskapet. Men man kan också vända på tanken. Just där
för att man här bevittnar en introduktion till något nytt kunde det vara lockande 
att också se sambandet bakåt i pjäsen. Den kunde betraktas som en övergång, 
ett moment där en ny motivkrets avsöndras ur en tidigare, där förknippningar 
och sammanhang mellan det äldre och det kommande lättast låter sig skönjas.

I själva verket lämnar redan Lamms framställning om pjäsen som spegel 
för Strindbergs eget äktenskap uppslag i den riktningen. Margits befrielse ur 
klostret är inspirerad av Siri von Essens befrielse ur det äktenskap »som för
kvävde hennes konstnär sanlag», noterar Lamm.9 När det gäller klyftan mellan 
drömmar och realitet i hennes och Strindbergs äktenskap påminner han också 
om att de gifte sig för att ägna sig var och en åt sin konst.1 Man behöver egent
ligen endast lite mindre än Lamm betona att pjäsen speglar ett spännings
fyllt äktenskap, och lite mera att det gällde anpassningssvårigheter hos två 
konstnärer —  och tanken inställer sig om inte Herr Bengts hustru lika gärna 
kunde kallas ett konstnärsdrama som ett äktenskapsdrama. Det berättigade i 
den tanken styrks ju mer man borrar i det strindbergska äktenskapet. Ound
vikligen kommer man in i stoff som gäller konstnärssfären. Brevväxlingen 
mellan Strindberg och Siri von Essen under dess förhistoria avslöjar klart detta.

Vad som frapperar i den första stora kärleksförklaringen den 12 mars 1876
— ett mästerstycke av flammande retorik — är karaktären av den vision med 
vilken Strindberg vill vinna Siri från hennes man. Den gemenskap han lockar

6 Ibidem, s. 2i9ff.
7 Ibidem, s. 221 f.
8 Ibidem, s. 224 f.

9 Ibidem, s. 216 f. 
1 Ibidem, s. 226.
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henne med är två konstnärssnillens svävande över hopen; mot det ställer han 
hennes liv med den otrogne Wrangel som en fångenskap i sinnlighetens smuts 
och mörker. Jag anför några belysande utdrag.

Ni går ju i smutsen, Ni drottningen med den solljusa pannan, som jag älskar så 
högt som jag lidit så grufligt för —  Ni blir dålig —  Era vingar mista sin kraft, Ni 
skall sjunka om Ni icke höjer E r!!!!------------ (Brev, i, s. 287).

Detta att Ni känner hur smutsen stiger Er öfver axlarne detta kan Ni lida —  har 
Ni då icke nog aktning för den Guds afbild som fins i Er person —  Jag blir galen 
då jag tänker derpå! Ni i fängelse hundsvoterad; malträterad era fina känslor sårade af 
råa naturer som icke äro värdiga att kyssa Er fot, Ni låter Er ställas under förmyndare 
av idioter —  Ni som eger sn ille t!-------------(s. 288 f.).

Vår kärlek kan ej dö —  ty vi vexa båda, vi ha båda fått vingar---------—
O jag vill att hela ver Iden skall veta att jag älskar Er, ty Ni har fått gudagnistan, jag 
är stolt att ver Iden skall veta d e t ! -------------(s. 289).
hvarför skola vi, vi kungen och drottningen i andens eviga osinliga verld ge efter för 
deras små lumpna fordringar-------------(s. 290).

Vågar Du ej lilla älskade prinsessa som skulle, som var född att sitta på tronen i 
snillets värld —  —  —
o jag vet ingen plats som passar Er bättre än de praktfulla salarne i Konstens helge
dom —  säga de Er icke alla dessa konstverken huru mycket den får lida och våga som 
vill vara mer än pöbeln------- ----- (s. 291).

Kom! Fyll ert höga m å l! ------------- Ni har ett stort brott på Ert samvete! Ni har
velat ha snillets belöning men icke vågat martyrskapet —  o det är ett ljuft martyrskap! 
Uppfyll Er bestämmelse blif den största skådespelerskan eller författarinnan här i lan
det! -------------(s. 293).
jag skall plocka undan stenar ne på Er v ä g -------------

Har Ni icke mod at lefva utan mig —  har Ni icke mod at lefva med mig, så dö
med m ig -------------o i Ert sällskap skall jag med glädje ge mig af ut i de oändliga
okända rymderna, der våra själar få omfamna hvarandra utan att behöfva blygas eller 
bedja någon annan än Gud om lo f ! -------------(s. 294).

Bilden av vingar och svävande för »snillets» liv kompletteras med en mera 
aggressiv symbol —  kanske inspirerad av Snoilskys Inledningssång —  för upp
roret mot den förkvävande omgivningen:
------------- res Dig unga lejoninna, skaka din guldgula man och skicka ljungeldar ur
dina herrliga ögon så att fånarne darra, slit Dig lös ur detta afskyvärda menageri —  
ut i skogarne i friska fria naturen der ett hjerta ett hufvud och en famn väntar Dig 
------------ (s. 289).

Den återkommer den 3 maj, den dag Siri tog det avgörande steget och »för
löpte» mannen för att i Köpenhamn inleda sitt nya liv som skådespelerska:

Ser Du, Ser Du, burens jernstänger hafva bågnat för Din genius’ otämjda kraft, och 
Du är fri —  fri! för att få springa i skogarne och andas fiisk luft, för att få bestiga 
fjellen och se ned för att rigtigt få se huru små de äro nere i dalar ne; ryt Du som en 
ung lejoninna, ty det är Du, låt din ostyriga, guldgula mahn fladdra fritt, lyft din höga 
panna och känn en gång att den icke är så låg som de små hafva sagt. Framåt bär 
det, framåt! mot ljuset mot höjderna, derifrån din röst skall höras som profetissans ■— 
--------(s. 325).

Det torde utan vidare framgå hur många centrala stämningar, bilder och 
symboler i Herr Bengts hustru som återgår på dessa brev från 1876. Och det 
gäller ju inte bara de trotsiga och jublande momenten i pjäsens början utan 
också fantasierna kring sjunkandet i dyn eller kring döden som utväg under
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senare delen. Vad jag vill fastslå är att breven ger belägg för hur kärleken 
mellan Strindberg och Siri von Essen under dessa viktiga månader utövas, 
analyseras och legitimeras sa att säga i termer av konstnärligt snille. En genom
gående bild för snillets förhallande till medmänniskorna är upphöjdheten över 
de små. Även i lejoninnans gestalt söker sig Siris konstnärliga genius uppåt 
fjällen 0J1 ser ner på de små i dalarna. Kärlekens höga visa hos Strindberg 
är samtidigt hymnen till ett författar- och artistbegåvningens övermodiga fågel
perspektiv på världen.

Det ter sig inte orimligt att denna intima förknippning mellan gemenskapen 
med Siri von Essen och snillekulten bestod och att de två sfärerna — äkten
skapet och författarrollen -  växelvis påverkade varandra. Kriser i samlevnaden 
kunde nära tvivel på rimlighet och moral i artistideologien. Revisioner i upp
fattningen av författarens uppgift och ställning i samhället kunde återverka på 
tanken om äktenskapets innebörd, pa hållningen inom det. Vad som är orsak 
och vad som är verkan i liknande växelspel kan vara nästan omöjligt att be
stämma. Vad man lättare kan avgöra och mera fruktbart studera är hur moti
ven förhåller sig till varandra i författarskapet. Det verkar som om Strindbergs 
kritik av kulturkvinnan i äktenskapet föregås av en uppgörelse med »kultur 
som egoism», centrerad kring författarrollen. Den senare uppgörelsen är bärande 
redan i Röda rummet —  som jag längre fram skall försöka visa — , den förra 
blir det först i Giftas fem år senare. Herr Bengts hustru kan te sig som en 
övergångsform där motiven balanserar jämnt eller rättare är djupt inflätade i 
varandra.

Redan Sjöstedt har sammanställt Margits längtan att som fågel kunna se 
ner på människorna med fjällperspektivet i brevet inför Köpenhamnsresan. Han 
har menat att Margit »lånat drag av Kierkegaards estetiker typ sådan Strindberg 
uppfattat den».2 Synpunkten kan utvidgas. Lika mycket som dramat om herr 
Bengts hustru är en bearbetning av Strindbergs äktenskapliga konflikter är det 
en bearbetning av konflikter inom hans roll som författare. Lika väl som ett 
äktenskapsdrama kan man kalla det en variation på det »fantast»-tema som 
var den genomgående formen för genombrottsförfattarnas uppgörelse med efter- 
romantiken i deras eget hjärta. Strax innan Strindberg ute på Kymmendö satte 
sig till att skriva sitt skådespel hade han för övrigt fått utsänt till sig ett typiskt 
specimen i fantastgenren, Schandorphs Thomas Fris’s Historie.3

Strindberg ansåg själv att recensenterna hade missat poängen med pjäsen 
och klagade i brev på nyåret 1883. Till Karl Warburg hette det:

Eget emellertid att jag icke förmått bibringa någon min synpunkt öfver denna pjes. 
Den har ju en nuhistorisk bakgrund. Riddaren är ju en romantiker med ena benet i 
medeltiden och det andra i reformationstiden — alJdeles som förf. till Röda rummet 
m. m. Ideala sträfvanden i kamp mot verklighetens fordringar — kalfstek och rosor! Och 
hustrun med sin trubadurkärlek som finner sig vara gift med en inspektor! Att jag 
ger inspektorn med sin fåglalåt och gröda rätt, gör jag som realist, att jag ger qvinnan 
när hon lärt lifvets pligter rätt, gör jag som realist, men jag gråter som romantiker 
med biktfadern öfver den vackra taflans utplånande. Qvinnofrågan har jag aldrig velat 
lösa här, det blir en annan gång! (Brev, 3, s. 168 f.).

2 Nils Åke Sjöstedt, Sören Kirkegaard och 3 Brev, 3, s. 39.
svensk litteratur, s. 210.

Vaglar och författarroller hos Strindberg



14 Bo Bennich-Björkman

Till Frans Hedberg karakteriserade han pjäsens mening som »striden mellan 
ideal och verklighet, romantiken och prosan och —  hvar för icke? —  mellan 
idealism och realism, om vi skola våga nämna de eldfängda orden!» (Brev, 3, 
s. 167).

Lamm har observerat uttalandena men behandlar dem lite skevt, förefaller 
det mig. »Att identifiera de olika ståndpunkterna i äktenskapsfrågan med de 
estetiska slagorden realism och romantik —  ■— — låg naturligtvis nära till 
hands för honom efter den programmatiska avslutning, som han givit Lycko- 
Pers resa» (a. a., 225 f.). Varpå Lamm snabbt övergår till att utreda »de vikti
gaste impulserna» till ståndpunkten i kvinnofrågan: det egna äktenskapet och 
Dukkehjemmet. Att »de estetiska slagorden» och Strindbergs eget äktenskap 
på ett särskilt sätt var förknippade tycks inte ha fallit Lamm in. Utifrån mitt 
synsätt blir det däremot viktigt att konfrontera pjäsen med Strindbergs sam
tidiga hållning i den estetiska debatten.

Den bekanta uppsatsen Om realism färdigställdes i maj 1882, varpå den 
crycktes i Ur dagens krönika på sommaren och bemöttes av Wirsén den 4 juli 
i Posttidningen.4 Uppsatsen diskuterar och bedömer visserligen i långa stycken 
»realism» och »idealism» inom konsten i metodtermer, såsom vinsten i effekt 
av den exakta detaljen i stället för en utslätande »försköning», av att nyttja 
modell i stället för att fantisera etc. Men ytterst blir det ändå en moralisk 
distinktion som Strindberg upprättar mellan lägren och utdömer idealisterna 
efter. Realisterna håller på den gamla tron att konstens uppgift är att visa 
upp samtidens sanna drag och därmed dess moraliska lyten. De tuktar sam
tiden och får lida för det, de »skriva och handla mot sina egna jordiska för
delar och för andras» (XVII, s. 199). Och de litterära idealisterna, vad driver 
dem? Uppsatsen ger ej klart besked men suggererar i en bestämd riktning. 
Medan realisterna vämjes »vid det slags skönhet, som äger sin tillvaro på 
andras bekostnad» (s. 196), hyllar idealisterna den »förnäma smutsen», de 
ovärdiga som nått makt och rikedom (s. 198). Medan idealisterna förråder 
författarens plikter mot mänskligheten för sin lust till skönhet axlar realisten 
den tunga bördan —  så kan innebörden av Om realism summeras. Därmed 
visar sig uppställningen i Herr Bengts hustru täcka Strindbergs syn 1882 på 
vad motsättningen mellan honom och signaturerna djupast rörde sig om.

Vintern och våren 1882 upptogs Strindbergs tid främst av arbetet på att 
fullborda Svenska folket. I rask takt avverkade han århundradena efter medel
tiden och var färdig i mitten på april.4a En av avdelningarna i slutavsnittet om 
samtiden (dvs. närmast om 1800-talet i dess helhet) handlar om litteraturens 
och konstens betydelse. Korrigerar man för någon anpassning till verkets breda 
publik — i vad t. ex. gäller graden av demokratiskt patos —  bör man ha rätt 
där se uttryck för Strindbergs övertygelse våren 1882. Pressen spelas ut mot 
dikten. »Av större betydelse för nationens utveckling till andlig frihet och 
medborgerlig myndighet, än alla teaterpjäser, romaner och skaldestycken, är 
tidningspressen» (VIII, s. 437). Men all dikt skärs ej över en kam. Den egent-

4 Översändes till Litterärt Album 11/5 1882 4a Jfr Sven-Gustaf Edqvist, Samhällets fi- 
(Brev, 3, s. 26) men ratades där. Tryckt i ende, s. 394 not 165.
XVII.
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liga syndaren är »den avtagande poesien, som älskade hålla sig inom känslans 
enskilda lilla område», däremot görs honnör för den realistiska romanen, for
men för de författargavor som riktat sig »mot det omgivande verkliga livet»:

Man lämnade sina egna sma personliga känsloutbrott, och fann att skaldekonsten 
kunde hava en annan och större uppgift än att förlusta, nämligen den att upplysa och 
gagna. Romanförfattaren lämnade den lätt vunna skaldeäran med dess lagrar och titlar 
samt tog upp livets frågor, vilka ofta voro eldbränder, som man icke ostraffat tog i, 
och manga av dessa författare, sasom Almqvist, Crusenstolpe, Blanche, hava gjort sig 
på samma gång avhållna och hatade genom sin talang och sitt mod (s. 436).

Citatet ansluter sig nära till mönstret i Om realism. Yi har å ena sidan den 
författare som tar fatt i den brännbara verkligheten utanför honom själv. 
Motivet är att han vill gagna mänskligheten, följden att han blir hatad och 
illa behandlad av de mäktiga. Å andra sidan har vi den som endast sysslar 
med det egna jaget. Hans dikt befinner sig i lustens i stället för i pliktens och 
nyttans tecken och på den vägen skördar han ära och titlar.

Det finns emellertid ett problem i citatets uppdelning av författarna i får 
och getter. Förlusta tycks innebära att diktaren förlustar andra. Men är inte 
detta något moraliskt gott, en sorts nytta? Svarar man ja på den frågan —  i 
varje fall utilitaristen torde ha svårt att undgå det — hotar den uppdragna 
skiljelinjen mellan »förlusta» och »gagna» att lösas upp. Svårigheten var knap
past helt främmande för Strindberg. På tal om Tegnér heter det strax innan: 
»Vad gott nu Tegnér gjort genom att sprida glädje i palats och hydda medelst 
sina sköna sånger om Frithiof och Nattvardsbarnen, det hava vi alla erkänt
och till fullo värderat-------------» (s. 434). Där ligger alltså ett erkännande
att författare gör gott genom att enbart glädja, en term som sakligt sett kom
mer nära förlusta.

Hur skall man då förstå Strindbergs resonemang i citatet? Rimligen att 
författaren som förlustar är onyttig jämfört med om han »upplyste». Och 
hurså? Skillnaden kan förstås som en jämförelse mellan det flyktiga i glädjen 
över något skönt hos publiken och det varaktiga i verkan av upplysning (som 
ju hos Strindberg antas omdana, själva samhället till större rättvisa och lycka 
för de många). Men det onyttiga i poesin kunde också hävdas om man tänker 
sig förlustelsen inskränkt till en liten krets medan upplysningen når de många. 
I själva verket är Strindberg inne på en därmed besläktad tankegång några 
sidor längre fram. Avsnittet om litteraturen i samtiden mynnar där ut i krav 
på en demokratisering av konsten. Konstnärerna anklagas för aristokratisk iso
lering. De kämpar för sitt riddarhus, fast »konsten skall ju vara till för alla, 
icke blott konstnärerna». I en tid av jämlikhetssträvanden visar sig också denna 
»förnäma» konst föra ett artificiellt liv. Endast oupphörligt skydd och vädjan
den till barmhärtigheten räddar den. »Den lever som den fattige adelsmannen 
och är för stolt att arbeta; därför går den också nedåt» (s. 443). Bilden för 
den »förnäme» konstnärens välförtjänta öde har sitt särskilda intresse. In nuce 
ger den fabeln för skådespelet om riddar Bengt och hans hustru några må
nader senare. Tillsammans med omgivande resonemang bidrar den också till 
förståelse av domen över den »förlustande» poeten i det föregeånde. Troligen 
grundar sig utslaget på tanken att poeten förrått sin plikt för sin lust till
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poesin. Det kan inte rädda honom att han skänkt glädje åt en exklusiv krets 
när de många stått utanför, det visar kritiken av den aristokratiske konstnären. 
Domen över poeten i Svenska folket fälls — det styrker alltså en utförligare 
analys — på precis samma grunder som domen över »idealisten» i Om realism. 
Lust och skönhet för egen del så länge nästan är utestängd är omoral. Och 
poesin identifieras som dylik omoralisk lust och skönhet.

Motivet om omoralen i lusten till skönhet kommer igen i Herr Bengts hustru. 
På försommaren hade Strindberg skrivit Det nya riket och därmed i handling 
bekänt sig brutalare än någon gång tidigare till författarskap som strid. I det 
följande skådespelet synes mig — parallellt med »undervisningen» av Siri om 
det tvetydiga i aktrisdrömmen jämfört med modersplikten —  uppträda hans 
behov att övertyga sig om att han själv valt rätt, att författarrollen måste inne
bära kamp och lidande, att dikt som harmoni och njutning är ett brott mot 
mänskligheten som förr eller senare får sitt rättmätiga straff. Falken har tjänat 
som symbol för diktens flykt från plikten.

Jag övergår nu till falken i Odlad frukt. Men vid analysen av den kommer 
jag att återvända till vissa moment i skådespelet. I periferin av Bengts och 
Margits falkar rör sig nämligen en annan fågel som visar sig nära angå falken 
i Odlad frukt.

Odlad frukt
I novellen roar som bekant junker Sten gästerna nere i rådstugukällaren med 
en visa om herr Beaujolais de Beaune. Visan sägs vara en »romans i de gamla 
provencaliska kärlekssångarnes smak» men kärleken kommer in först i slutet. 
Det viktiga är något annat. Såsom den siste ättlingen av en adelssläkt på fall
repet har junkern dragit ut i världen för att söka försörjning som en vanlig 
människa. Väsentligen ger balladen ett moraliskt-socialhistoriskt perspektiv på 
det som lett fram till hans läge. Den berättar om riddaren som byggt sin borg 
vid »alpens rot» och som suger ut bönderna i trakten. Men hämnaren vakar i 
form av en gammal falk som bor på toppen —  en bror till Hin Onde, tror 
folk.

Herr Beaujolais,
herr Beaujolais de Beaune!
Hör upp! Hör upp!
Hör du ej bergets dån?
På alpens spetsar snön har smält 
och falkens vissling ljuder gällt 
högt över klyft och höjd och fält 
och borgen där du bor.

Herr Beaujolais,
herr Beaujolais vid Rhone!
Du vet! Du vet, 
var dånet kommer från.
Det falken är som vid sitt bo 
har rubbat isens svaga bro; 
den störtar ner, den rullar —  O! — 
nu är lavinen här!
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Herr Beaujolais, 
herr Beaujolais de Beaune, 
hans borg och han, 
de sova nu i Rhone.
Men sonen hans går världen kring, 
har ingenting, är ingenting 
och blir väl aldrig någonting, 
om ej han bliver kär.

(XI, s. 40.)

Vilken innebörd har nu detta skred och denne sataniske falk som sätter igång 
det?

Redan två år tidigare i Gillets hemlighet utnyttjade Strindberg fabeln om 
det dödande skredet som sätts igång av ett ljud. Den är också där knuten till 
en Sten. Han är det värdigaste ämnet till ledare av kyrkobygget och utses 
också i pjäsens slut. Men innan rättvisan segrar härskar det »orätta» ämnet, 
egoisten Jacques,, och förnedrar Sten. Denne älskar vidare byggnadsgillets 
»skyddsling» Cecilia men tror ej att hon besvarar hans kärlek. I allmän för
tvivlan packar han sin ränsel och vill dra bort:

I det land där jag lärde mig min konst, I vet det heter Provence, där ligger ett 
berg som kallas än denna dag för Mont Silence; det reser mot skyn sin snöiga topp, 
men i det berget finnes en hålväg, där stalp sig stalpar på stalp; när herden mot kvällen 
driver hem sin hjord, då bär han sina skor i handen och icke stenarne skola giva ljud 
och han binder mulen på sina kreatur att de icke måtte bryta tystnaden; om någon 
det gör är han dödens man, ty då störtar berget tillsammans och ger den osälle både 
grav och begängelse.

Dit vill jag gå en aftonstund och giva berget min hemlighet; jag skall sätta järn
naglar i mina skor och koppardubbe i min stav, och glad skall jag vandra i min grav 
ropande ut för berget, för skogen min hemlighet: Cecilia! Cecilia! Och när tallarne bågna 
och klippstalpen skälva, då skall mitt hjärta i döden jubla: Cecilia! Cecilia! (IX, s. 36).

Men då Cecilia nu bekänner sin genkärlek stannar Sten kvar och uthärdar 
tills himlen skipar rättvisa och vräker omkull det torn den oduglige Jacques
byggt.

1888 tog Strindberg upp fabeln igen, nu med ironisk accent. Den roman
tiske klockaren på Runö är kongsämnet Sten sedd genom humorns glasögon i 
stället för under distanslös patetik. Under sin organistutbildning arbetar Alrik 
Lundstedt sig in i tanken att han är utvald till något stort i musikens värld 
(»professor och riddare») och samtidigt lägger han sig till med en olycklig 
förälskelse i en okänd Angelika på södra läktaren i Jakobs kyrka. En av Alriks 
favoritfantasier uppe på orgelläktaren kretsar kring en registerknapp

scm ledde en stämma, vilken icke fick utdragas samtidigt med vissa andra, med risk 
att eljes orgeln skulle gå sönder och golvet måste brytas opp för att instrumentet skulle 
kunna lagas. Det var trollknappen, som herr Alrik kallade den, och han kunde sitta 
och stirra på den långa stunder, fingra på den, när ingen såg det, och när han var ledsen 
önskade han dra ut den, höra dånet och braket, som skulle uppstå när orgeln med 
sina tunga basalt-pelare störtade över honom och han fick dö en härlig, berömd död
1 sin ungdom, inför Angelikas ögon, och i Guds eget hus (XXI, s. 232 f.).

1888 levde Strindberg i en föreställningsvärld där inte bara försynen var av
skaffad utan också den fria viljan och den därmed enligt hans mening sam-
2 -  6 2 4 0 1 1  Samlaren 1962
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manhängande moraliska dimensionen hos handlingar. Strindbergs hållning till 
fantasten Lundstedt kan därför vara smått gycklande men inte moraliserande. 
Lamm har något förvånande resonerat som om Strindberg nästan helt solidari
serat sig med klockaren, var på fullt återtåg till romantiken (fast tvekat i vänd
ningen i sista stund), när han skrev novellen.5 Men har inte Lamm tagit för 
solidarisering vad som endast är road förståelse, möjlig genom att frågan om 
romantikerns skuld kunnat skjutas åt sidan?

1882 var i varje fall just denna skuldfråga intensivt levande och torde ligga 
bakom det särskilda sättet att använda skredmotivet i visan om Beaujolais de 
Beaune. I Gillets hemlighet är bergraset det misskända geniets berättigade eller 
nästan berättigade flykt från orättvisorna. I Odlad frukt får skredet däremot 
ungefär samma innebörd som det faktiska raset i Gillets hemlighet, tornet som 
störtar samman över den onde Jacques. Det är straffet över de orättfärdiga, ett 
straff som sträcker verkningarna —  jag kommer strax in på det — även till 
den junker Sten som sjunger balladen. Hans namnlikhet med det misskända 
snillet i Gillets hemlighet torde vara mera än en tillfällighet. Det skred poeten 
— observera att Sten lärt sin konst i Provence —  fantiserade om som ett ljuvt 
martyrskap 1880 får två år senare förinta honom som straff för hans romantik.

En huvudidé i Odlad frukt är ju att överkultur gör människan oduglig att 
möta livets påfrestningar. Men sammanvävd med den är moralisk kritik av 
privilegiesamhället där de få »odlade» parasiterar på de mångas arbete. Det 
senare temat förbinder novellen direkt med Herr Bengts hustru men även i 
tanken om överkulturen som föder sin egen undergång finns en anknytning 
till skådespelet. Rakt igenom novellen pågår begravningen av de privilegierade 
i utvecklingens skred. Novellens början utmålar den i skildringen av de Ulv- 
fotska egendomarnas öden, junker Sten påminner om den i balladen och den 
når sin slutpunkt i hans —  med tanke på namnens i Gillets hemlighet frestas 
man säga anspråkslösa — självmord. Detta har nu sitt motstycke i Herr Bengts 
hustru.

Riddar Bengt bringas undan för undan på knä av den förslagne och energiske 
fogaten, mister sitt slott och flyr förfärad från allt: både han och Margit var 
dåligt rustade att möta den hårda verkligheten. Till slut väljer dock novellen 
och skådespelet skilda riktningar. Margit och Bengt finner en annan väg än 
flykten från livet. De slår in på den nyttans, arbetets och lidandets väg som 
junker Sten också prövar men misslyckas på: han är ohjälpligt förstörd av 
»odling».

Mot slutet av skådespelet knyts bilden av rovfågel till fogaten. Bengt klagar 
vid åsynen av sitt barn som ingen vakar över: »Fågelboet är plundrat. Rov
fågeln tog modern från ungen. Makan tog han förut» (IX, s. 258). Och i 
slutscenen när han och Margit talar om möjligheten att leva tillsammans på 
nytt:

Bengt: Om icke rovfågeln kommer och river min skogsduva.
Margit: Rovfågeln har flyktat. Jägaren räddade din skogsduva, men duvan blev så 

bedrövad, att hon ville ge sig själv döden (s. 261). 6

6 Lamm, August Strindberg, 2 uppl. 1948, 
s. 194.
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Fogaten själv griper efter bilden i försvar för sina handlingar: »Åtelen var 
utlagd. Örnarne kommo. Allting var i sin ordning» (s. 250). Fogaten ter sig 
inte som en sympatisk figur, framför allt inte i förförelsescenen i femte akten. 
Å andra sidan kan en noggrann läsare knappast finna honom genomgående 
skildrad som en skurk. Snarast verkar det motiverat tala om en svävning i 
författarens känslohållning till honom, en svävning som kan påminna om vad 
Lamm velat se i teckningen av förhållandet Jean-fröken Julie.6 Fogaten inte 
bara frestar Margit till omoralisk lust. Han företräder också straffet över hen
nes och Bengts omoral, deras krav på ett liv i ljuset utan tanke på andras 
mörker. När rovfågeln kör maken från boet är det Nemesis i arbete.

Man kan knappast tveka om att falken i Odlad frukt uppbär samma roll 
av hämnare. Hans förbindelse med djävulen ökar endast likheten med den 
tvetydige fogaten: den Onde förgör det onda.

I en moralisk dimension fungerar alltså både fogaten-rovfågeln och falken 
att uttrycka tanken att den onde kan stå i det godas tjänst. Men de fungerar 
också i en »historisk» dimension som är likartad i skådespelet och novellen. 
Fogaten förkroppsligar den nya tiden som bryter in och raserar den feodala 
strukturen. Balladen om Beaujolais — stiliseringen av Ulvf otar nas öde — be
rättar samma historia om tidens obevekliga krafter, under bilden av snöskredet 
som falken framkallar. Men därmed blir moralisk straffdom och utvecklingens 
krafter endast två olika sätt att betrakta samma sak. Rovfågeln symboliserar 
och sammansmälter båda till en enhet.

*

Mellan falkarna i Herr Bengts hustru och falken i Odlad frukt skulle alltså 
bestå ett motsatsförhållande. Vad den straffande falken är ute efter skulle just 
vara den skuld som belastar skönhetsfalkarna. Godtar man min tanke att för 
Strindberg skulden nära hade att göra med en egoistisk diktarattityd knyts 
den straffande falken indirekt till författarrollens sfär. Han är den kraft som 
hämnas »poetens» omoral. Men enligt min mening är falken i Beaujolais de 
Beaune mera än så indragen i Strindbergs brottning med frågan om moral och 
omoral i författarrollen, ja det indirekta sambandet ter sig närmast som en 
konsekvens av ett mera direkt. Den straffande falken fungerade helt enkelt 
som symbol för den »rätte» författaren, som Strindberg ville se honom i det 
ögonblick han skrev novellen. När det som står för den sorglösa skönheten 
och lusten blir falkens offer, har detta samband med att en huvuduppgift för 
den »rätte» författaren är att förgöra den »orätte».

Vilka stöd kan företes för min konstruktion — ty en konstruktion i viss 
mening är det givetvis?

Först vill jag ta fasta på falken som bärare av utvecklingens krafter och 
konfrontera denna funktion hos honom med resonemang i Svenska folket om 
en motsvarande funktion hos den rätte författaren.

Tendensen i Svenska folket att i polemik mot Gei jer f rånkänna de Stora 
Männen, och då närmast kungarna, betydelse för nationens utveckling är ju 
välkänd och framhävd redan av Strindberg själv. Historien är en scen där kol- 6

6 Ibidem, s. 164 f. Lamm har också i för- lie i deras egenskap av degenererade adels- 
bigående sammanställt Margit och fröken Ju- fröknar.
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lektivet styr; »varje nydaning är en frukt av ett hela släktets samarbete» (VIII? 
s. 434). Men denna sorts historiefilosofi hindrar inte Strindberg, lika litet som 
den brukar hindra marxister, från att moraliskt klandra eller berömma personer 
för deras gärningar. Att vara i pakt med den kollektiva kraften = utvecklingen 
blir det individen skall eftersträva. Och här inträder författaren på den histo
riska arenan. I samband med Mörks roman Alarik och Götilda (som starkt 
berömmes) heter det att redan Mörk förstått att
författaren endast är en samlare av de tankar, som mätta luften, och en anordnare av 
desamma, en vaskare, som tager guldet ur tidens strömmar, vilka alla hjälpa till att 
sätta i rörelse, en klargörare av de omedvetna föreställningar, som finnas på botten av 
samtidens sinnen (s. 378 f.).

Bestämningen börjar som om det vore fråga om en definitiv avskrivning av 
författeriets värden. Men i de avslutande orden om författaren som klargörare 
av vad samtiden omedvetet tänker har stämningen hunnit slå om. Dessa ord 
känns också lätt igen som uttryck för en föreställning som ofta tillgreps under 
1800-talet när det gällde både att ställa krav på diktare och att legitimera 
deras verksamhet som samhällsnyttig. Genom författaren lyfts tidens, folkets 
vilja i dagen.

Svenska folkets Strindberg identifierar främst tidningsmannen som bärare av 
denna legitimitet i 1800-talets samhälle. Man får därför ett någorlunda mått 
på det värde Strindberg tillmäter den »rätte» författaren när han anför långa 
stycken ur Peter Wieselgrens lovsång till pressen som »andemakt» och för
klarar den »delvis» gälla än (s. 438 ff.). Endast delvis, därför att »tidnings
pressen något frångått sin uppgift att vara språkrör för de stora frågorna», 
sysslat med obetydligheter och drivit affär. Men reservationen undanskymmer 
inte grundstämningen, förtjusningen över tidningsmannens makt:

den [pressen] är vorden en opinionsnämnd, som har sista ordet över regerings- och 
ämbetsmyndighet, den har tagit och den utövar den makt, som de folkvalda ombudens 
ombudsman skulle vara, och den har ofta genom ett rätt, kanske i sista stunden utsagt 
ord hindrat lagåtgärder, som kunnat fördröja utvecklingen för långa tider (s. 441).

Historiefilosofin används i Svenska folket även för att göra domsluten över 
de »orätta» författarna vattentäta. Mot titangestalten Thorild, en lidande kämpe 
för folkfrihet och upplysning, ställs hans belackare Leopold, boven och hov
poeten —  antitesen speglar givetvis Strindbergs syn på förhållandet mellan 
honom själv och Wirsén (s. 367 ff.). Men utvecklingen fäller domen och ut
mäter straffet över Leopold liksom över andra illegitima andar:

Han var en förtryckare och krypare, och begick ett brott, som förr eller senare skall 
hämna sig, då han för sin egen fåfängas skull sökte motarbeta det nya berättigade i 
dess framträdande, då han sökte i sin fåvitskhet att stanna tidens hjul, därför att han 
icke orkade följa med (s. 367).

Lorenzo Hammarsköld blir organ för utvecklingens Nemesis. I hans lit
teraturhistoria behandlades Leopold tio år före sin död »som ett petrifikat och 
underkastades en granskning för vilken han föll ihop» (s. 368).

Strindbergs framställning av Leopolds brott och öde är belysande på mer 
än ett sätt. Den ger tanken om utvecklingen som straffar den falske anden,
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den som förrått saken för personlig vinning. Men den ger också en formel 
för vad straffet består av och vem som verkställer det. En modig och klarsynt 
ung författare ur en senare generation stämplar det rätta värdet på förrädaren 
och vinner gehör för sin mening. Den falska storheten faller sönder.

Tanken om utvecklingen som straffar den orätte författaren för därmed i 
Svenska folket direkt över i en tanke som man kunde kalla idén om san
ningen som dödar. Det är en idé som följer Strindberg genom decennier, kanske 
går genom hela författarskapet. Jag vill här bara påminna om dess centrala 
roll i ett sent verk som Spöksonaten, där dottern skrumpnar bort och dör när 
ruttenheten i hennes liv avslöjas. Sanningssägarens roll bärs i Spöksonaten av 
en ung student. Men i en givande studie över kammarspelen har Leif Leifer 
nyligen påpekat att det i utkasten heter: »Han är Diktare. Han mördar henne 
med ord.»7

Med Nya riket menade Strindberg utan tvivel att han tog på sig en uppgift 
av samma slag som Hammarskölds när han avrättade Leopold. Fast en uppgift 
i större skala. Spetsarna i dåtidens hela kulturella establishment skulle avslöjas 
som förrädare mot utvecklingens sanna krav, skulle förintas av Nemesis — 
Strindberg. »Vännen Strind. Bödel» tecknade han sig till den medsammansvurne 
Staaff i ett brev om de sista förberedelserna före utgivningen i sept. 1882 
(Brev, 3, s. 92). Brevgester i den brutala stilen är ju inte ovanliga hos Strind
berg. Ibland är det väl inte mer en lek, en jargong. Ofta, och jag tror i det 
här fallet, gör man klokt i att också se inlevelsen och upphetsningen. I varje 
fall uppenbarade de följande veckorna att Det nya riket var en sinister hand
ling — fast mindre var det fråga om en bödel och hans maktlösa offer än 
om en »blodig strid» för att använda Strindbergs egna ord till Rudolf Wall 
mitt under pressfejden. Orden fälldes i ett brev där Strindberg tackade för att 
Dagens Nyheter bistått honom (Brev, 3, s. 97). Därvid syftade han på en re
cension som apostroferat honom som en diktens oförvägne stridsman, som en 
ny Viktor Rydberg. Han ville inte som så många roa för stunden utan oroa:
han slungar, i likhet med hvad vår förnämste nu lefvande svenske prosaist angaf vara 
meningen med hans första epokgörande arbete, »ett spjut in i de fientliga lederna i 
krigarens lofliga afsigt att döda eller såra» (DN 6/10 1882).

Bilden torde helt ha täckt Strindbergs egna stämningar hösten 1882. Han var 
den »rätte» författaren ute i den lovliga avsikten att döda.

Det var under dessa blodiga veckor Odlad frukt tillkom.8 Är det så sanno
likt att Strindberg helt kunnat stänga ute deras laddade atmosfär från det rum 
på Djurgården där han sökte skrivro? Är det inte inlevelsen i rollen av käm
pande diktare, slungande sanningens dödande spjut, som trängt fram och laddat 
ur sig i symbolen med den skoningslöse falken och hans förgörande vissling?

7 Samlaren, årg. 81, 1960, s. 188. San- 8 Strindberg satte i gång med novellen som
ningen som dödar finns med redan i Kons- den första i Svenska öden i början av oktober
tens martyrer från våren 1872 där musik- och lämnade manus till Looström omkring 20
vurmen Lampa faller ihop och dör inför av- okt. {Brev, 3, s. 96, 98, 107 f.).
slöjandet att hans kallelse varit en lögn. Men 
där är tonen mot sanningssägaren kritisk (III, 
s. 190 f.).
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Man bör särskilt lägga märke till falkens förbindelse med Hin Onde. En 
föreställning om att vara befryndad med honom dyker upp hos Strindberg då 
och då på 70- och 80-talen. Närmast kan man se föreställningen som ett utslag 
av den romantiska titanism som strömmar genom 1800-talets författarvärld. 
Dess betydelse för Strindberg har påvisats av flera forskare men Strindbergs 
beroende av denna tradition förefaller trots det ännu inte tillfyllest klarlagd.9 
Det kommer inte heller i fråga att försöka lösa den uppgiften här. Däremot 
vill jag ge några exempel på hur nära rollen av Satan är förbunden med för
fattarrollen hos Strindberg — och just med den tolkning av kallet som var 
högaktuell i oktober 1882: straffaren och dödaren.

I breven till makarna Wrangel vid 70-talets mitt anlade Strindberg ofta 
djävulsmasken, ömsom kokett och ömsom plågad. Strax före det bekanta 
sammanbrottet på Dalarö vid utresan till Paris 1875 fingerade han t. o. m. ett 
blasfemiskt brev till Jesus från helvetet (Brev, 1, s. 231 f.). I En dåres för
svarstal har han gett en del glimtar från sin satanism vid samma tid. Tillsam
mantagna ger dessa källor — i den mån man nu kan tillmäta En dåres för
svarstal källvärde för 70-talet -— intrycket att man bör hålla isär två skilda 
sidor i komplexet. Där finns verkligen ansatser till en satanism åt det Baude- 
lairska hållet. En svart mässa med provinsiella särdrag möter oss i En dåres 
försvarstal i en scen som till en början verkar mest komisk men senare når 
intensitet. Ungkar Isgänget möts i ett laboratorium där ett bord är ordnat som 
altare med en dödskalle, en cyankaliumburk och en punschfläckad bibel. Man 
öser i sig punsch halvlitervis ur retorter och Strindberg officierar med förban
nelser och råheter om kvinnan. Ruset stiger, tobaksdimmorna tätnar, Beethovens 
sorgmarsch stönar från pianot stämt i en okänd tonart, verkligheten upplöses 
för den överhettade hjärnan —  tills det vrålas uppbrott och »nattens saturna- 
lier med levande bilder» tar vid i ökända kvarter (XXVI, s. 83 ff.).

En sådan skildring täcker dock inte det centrala i Strindbergs satanism. Detta 
är snarast något motsatt även om det finns förbindande led mellan de två 
attityderna. Att vara Satan innebär i båda fallen att ställa sig utanför harmoni, 
frid, kärlek, idyll, att leva i hat och trots. Men i det reguljära fallet blir trotset 
inte en ångestmättad flirt med lustarna utan en kamp mot det onda. Det verkar 
ju bakvänt att knyta Satan till en strid mot det onda. Men vi har, som redan 
antytts, att räkna med att Strindberg rör sig i den tradition av titanism och 
Prometeuskult som uppmuntrade till omkastning av de moraliska accenterna i 
bibelns berättelse om kampen mellan »systemet» Gud och upprorsmannen Sa
tan. Den som tar upp kampen mot det onda i systemet, i den givna verklig
heten, kan därmed identifieras med Satan.

I efterspelet till versupplagan av Mäster Olof 1878 företräder Lucifer det 
goda mot en ond Gud; det är det mest genomförda exemplet hos Strindberg 
på en titanisk tanke- och termmodell för det moraliska världsförloppet. Att 
denne Lucifer är befryndad med författare som sprider sanning till människorna 
är rätt uppenbart. Man kunde säga att Strindberg i Lucifer gestaltade sin upp
fattning vid denna tid om den rätta författarrollen. Den resignerade stämningen

0 Arne Liden, Den Strindbergske Gert Bok- Reinhold Smedmark, Mäster Olof och Röda 
präntare (Samlaren, 1940), s. 58 ff. Gunnar rummet, s. 261 ff. Sven-Gustaf Edqvist, Sam- 
Brandell, Strindbergs Infernokris, s. 40 f. Carl hällets fiende, s. 221 ff.



Fåglar och författarroller hos Strindberg 23

kring Lucifer stämmer dock dåligt med tanken om författaren som oförvägen 
kämpe för tusenårsriket. Det har givetvis att göra med Strindbergs pessimism 
i 70-talets slut rörande möjligheten att leda mänskligheten till lycka genom 
att bryta ner det som hindrar det goda. Det onda är själva livet; att tjäna 
det goda är att upplysa om lyckans illusion och få människorna att välja döden. 
Författaren är en avslöjare men inte en reformator.

Så snart Strindberg däremot ser det onda som något partiellt, som något det 
är meningsfullt att bekämpa inom ramen för fortsatt liv får hans Satan en 
mera aktiv och stormig prägel, liknar mera krigaren bakom Nya riket.

Enligt Tjänstekvinnans son deltog ynglingen Strindberg i upploppet vid in
vigningen av Karl XH-statyn och skrek till en poliskommissarie: jag är Sa
tan (XVIII, s. 299). Källvärdet av denna notis från 1886 för vad som hände 
1868 ter sig ringa. Vad den däremot antyder är Strindbergs böjelse på 80-talet 
att identifiera sig med en Satan som inkarnerar upproret mot Överheten i 
samhället. När han återvände till Schweiz efter Giftasprocessen drev hans 
fantasi åt samma håll. »Jag heter befriaren som kom för tidigt, jag heter Satan, 
jag heter Johan August Strindberg.» Denna parafras på Gert Bokpräntares ord 
föreslog han Looström till devis på medaljen som skulle hylla honom som 
martyr för sanningen. Inför Jonas Lie spelade han — likaledes någonstans 
emellan skämt och allvar — ett par dar senare upp samma roll ur sin ung
doms stora skådespel där han kan sägas för första gången ha prövat satanis- 
mens lockelse i Gerts gestalt. På den bekanta teckningen över sitt »planerade» 
attentat mot Oscar II betecknade han sig själv som »August Strindberg (Satan)».1

Redan halvannat år tidigare förelåg Lokediktens berömda självporträtt, sanno
likt tillkommet på vintern 1883 i efterdyningarna till fejden kring Det nya 
riket.1 2 Det är det främsta uttrycket för Strindbergs identifiering av Satans upp
ror med sin egen författarmission — missionen tolkad i enlighet med följande 
rader till Wrangels 1875: »Jag är och måste vara förstöraren — förstöraren 
av det onda! När jag inte fick det — så trifs jag inte med det goda!» (Brev 1, 
s. 217). Enligt min mening möter samma förknippning författare-fan i den 
novell som skrevs några månader före Lokedikten. Frändskapen till Hin Onde 
hos falken i Odlad frukt är ett tecken på att den straffande fågeln för Strind
berg symboliserade den rätta författarrollen.

Innan jag går vidare vill jag sammanfatta min mening om falkarna i Herr 
Bengts hustru och Odlad frukt. Allmänt sett förmedlar de diktverkens moraliska 
laddningar. I skådespelet står falkarna för en livshållning som utdöms som omo
ralisk: att endast leva för egen lust. I novellen står falken för den kraft som 
straffar denna omoral. Under denna förbindelse enbart genom motsats finns 
en förbindelse genom likhet mellan falkarna i de två verken. För Strindberg 
har de i båda fallen tjänat som symboler för författaren och hans kall. I skåde
spelet har fågeln symboliserat den orätta rollen, författaren som är likgiltig 
för mänskligheten och endast söker skönheten för de få. I novellen har den

1 Brev, 4, s. 383, 388. Exemplen finns an- stöd av Lagercrantz’ otryckta avh.). Edqvist
förda redan hos Edqvist, a. a., s. 223. anser den också vara skriven i mars. (Ibidem,

2 Lokes smädelser sändes i mars 1883 till s. 221, 224.)
Ahnfelt. Edqvist, a. a., s. 215 (tydligen med
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symboliserat den rätta rollen, den medmänskliga författaren som tar på sig den 
plågsamma striden mot det egoistiska system där den orätta rollen odlas.

I fortsättningen skall jag peka ut några sammanhang i Strindbergs verk som 
jag tror tjänar på att studeras i linje med falksymbolerna av år 1882.

Återfall och Över molnen
Sommaren 1884, efter Giftasnovellerna, skrev Strindberg två av de noveller 
som publicerades i samlingen Utopier följande vår. Det är Återfall och Över 
molnen. De visar sig korrespondera i symbolspråket ungefär som Herr Bengts 
hustru och Odlad frukt.

Återfall sändes till Bonniers 25 augusti, Över molnen 14 september (Brev, 
4, s. 308, 322). I den senare novellen fungerar en fågelvy som ramsymbol, 
inlagd redan i titeln och öppet knuten till författaryrket.

De gamla författarkonkurrenterna Aristide och Henri, båda brutna av sjuk
dom, stöter av en tillfällighet ihop på ett högfjällshotell. Aristide tar tillfället 
i akt och analyserar naturen av deras fiendskap och av deras liv som författare. 
Denna analys är kärnan i novellen som forskningen redan tidigt identifierat 
som en skildring av förhållandet mellan Strindberg (Aristide) och Edvard Bäck
ström (Henri).3 Deras strävan avslöjas med de ord som återkommer om lit
teratörerna i Svarta fanor: »Jag måste fram! Se där vårt livs hemlighet. 
Det var jaget och ingenting annat. Vi jagade efter lyckan, efter äran» 
(XV, s. 157). Henri låg före i hetsjakten och lyckades intrigera bort Aristide 
i tio år — det är Mäster Olofs öden man rätt nära får följa. Så byttes rollerna. 
Aristides tid var kommen. Ursprungligen hade att lyckas varit huvudsaken 
även för honom — »vi voro ju uppfödda vid ’ culte du succès’» — men han 
har väckts av nederlagen och fann den drömda lyckan »tom på njutning» 
(s. 162). Han vände sig därför mot sitt eget förflutna, mot de förgiftande fram- 
gångsidealen, ville befrielse från lögn och skryt. Men därmed fick Henri kon
junktur igen och hämnades med hjälp av alla sina protegéer i tidningarna. 
Aristide som velat »på plikt och allvar draga svärd» dömdes att åter syssla 
med skönlitteratur för att göra sig hörd. »Jag måste nedlåta mig att skriva 
teaterpjäser för att med succéns omotståndliga makt slå mina fiender till tyst
nad » (s. 163). Men medan pjäsen applåderades passerade dess sanning under 
tystnad. På den striden slet han ut sin själ, »ty att arbeta med vad man ej kan 
akta, det tär». Aristide betraktar både sig själv och Henri som döda, döda 
vilkas namn skall vara glömda inom fem år. »Vårt gagn var nästan intet. 
Vi dyrkade skenet, det sköna och oss själva!» (s. 164).

Aristides liktal repeterar uppställningen från Svenska folket. Poeten är egois- 
ten. Mot honom strider sanningssägaren som följer pliktens och nyttans röst. 
Intressant är att rollerna fördelas inte enbart mellan en signaturskald och 
Strindberg utan också görs till en motsats mellan Aristide-Strindbergs äldre 
författarjag och hans senare.

3 Lamm, August Strindberg, 2 uppl. 1948, til Malmberg, Lyrikern Edvard Bäckström, s. 
s. 132. Stig Torsslow, Edvard Bäckström och 242 f. 
hans dramatiska författarskap, s. 328 ff. Ber-
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Hur är nu molnelementen knutna till författarrollerna? I själva verket funge
rar de på ett mångtydigt sätt. Den miljö »över molnen» där vi möter Aristide 
och Henri, antyder på en gång egoismen och det orealistiska i deras skönhets
kult, på samma sätt som falkarna i Herr Bengts hustru. Denna betydelse mar
keras i ett yttrande mot novellens slut. Till Henris irritation visar sig applåder 
och lösryckta meningar som tränger ut till dem komma från en middag som 
världspost- och telegrambyrån i Bern håller på hotellet. Aristide förmanar:

— Nej, min vän, vi förtjäna ingen försköning. Det nyttiga arbetet, som vi skytt likt 
något orent, går högt nu för tiden; det arbetar i jorden, men det höjer oss över molnen; 
vi arbetade över molnen och komma lika fullt i jorden (s. 171).

Men att samtalet äger rum över molnen uttrycker också att livet med sina 
blodiga strider nu skall ha sjunkit undan för de två »döda». Det låter sig nu 
överskådas och kan bli föremål för gemensam kontemplation och ånger. Den 
innebörden anslås i novellens början när Aristide i sin droska färdas genom 
molnen upp mot hotellet:

—  O, det är gott att komma över jorden en stund, att se ner på eländet och se det 
smått häruppifrån. Tänk, där nere, det där gråa som ser ut som litet landsvägsgrus, det är 
tre städer, med flera tusen människor, enfaldiga trälar, som tro att de äro så stora och 
så viktiga, som om världen icke skulle kunna gå sin gång dem för utan; och de pina 
varann och sig själva för att bli avundade av varann (s. 155 f.).

Denna fågelvy predikar världsförakt. Det är det perspektiv i vilket det futila 
i jakten efter framgång avslöjas. Vi har redan mött det i det föregående. När 
fru Margit önskade att hon vore en fågel som kunde se hur smått allt var 
på jorden svarade biktfadern: det behöver man inte stiga upp till skyarna för 
att se. Biktfadern ser säkert tingen på samma sätt som Aristide på alpvägen. 
Innebörden av deras perspektiv är helt olika fru Margits fastän människorna 
ter sig små i bägge. Från biktfaderns vy går en linje över Aristides på alpvägen 
till den klostret på Siklaöns bergås ger över världen.

Men »över molnen» visar sig vara en scen som är byggd för att tillåta 
ytterligare en aspekt på huvudaktörerna. »Excelsior, det är sagt: låtom oss åka 
vidare!» (s. 155), manar Aristide på kusken, före mötet och försoningen med 
Henri. Mot slutet av novellen visar sig vistelsen på hotellet endast vara en 
kort rast för Aristide. Med sin familj skall han fortsätta vidare uppåt, till be
störtning för Henri som — i likhet med läsaren — trott han skulle stanna. 
Novellen mynnar ut i att vagnen försvinner uppför branterna över huvudet 
på Henri som med ansträngning förmår vifta med näsduken.

Men vagnen fortsatte sin färd, uppåt, uppåt. Henri försökte resa sig, för att göra sig 
bemärkt. Ett ofantligt moln svävade som en pappersdrake däruppe framför hästens 
huvud och i nästa ögonblick skulle åkdonet med de resande försvinna. Henri såg det; 
öppnade munnen till ett rop, men fick ej fram ett ljud. Då syntes något vitt röra sig 
inne i vagnen, och snart viftade fyra näsdukar, viftade som farande vänner, när skeppet 
går till havs, och så försvann åkdonet in i molnet (s. 175).

Det är nästan en gud som försvinner upp mot himlen i en förkrossad dödligs 
åsyn. Auran av kraft och storhet kring Aristide när novellen tonar bort svär 
mot stämningen kring honom i novellens början. Där är han en människa i 
sönderfall som trött och uppgiven färdas mot döden. Omsvängningen i stäm
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ning kan betraktas från olika håll, tänkas som redan från början planerad av 
Strindberg eller som en spegling av en ofrivillig rörelse inom honom under 
själva arbetet på novellen. I varje fall laddas till slut symbolrummet »över 
molnen» upp med något aktivt och optimistiskt. En nyckel till närmare för
ståelse av slutets innebörd ger Aristides tidigare utrop Excelsior. Det knyter 
novellen till en dikt med en betydelsefull plats i Strindbergs känslo- och fantasi
värld. Vägen in i detta sammanhang läggs emellertid lämpligen över en dis
kussion av Återfall som mynnar ut i en tablå liknande Över molnens.

I denna Återfalls slutvinjett återkommer snöskredet från Odlad frukt —  det 
är redan påpekat av Edqvist som i skredet velat se en revolutionssymbol.4 I en 
svår stund fäster emigrantnihilisten Paul Petrowitsch sin hustrus uppmärksam
het på hur ett ljus tänts uppe på Savojeralpen:

—  Ser du ljuset? sade Paul, däruppe i alpen: ju tjockare mörkret faller, dess klarare 
lyser det; är det inte en underlig och vacker egenskap hos ljuset?

—  Det är bergvandrarne, som vänta över natten för att få hälsa soluppgången i 
morgon, sade Anna.

-— Så framt icke avalanchen har tagit dem!
—  Men när avalanchen gått, då, Paul, är det ju vår! Och då kunna vi bestiga top- 

parne och plocka den dyra edelweiss, i solsken, i månsken, i åska, i storm! Må ava
lanchen gå!

—  Den måste gå, ty eljes få vi aldrig vår, Anna! (XV, s. 152).

Bergsmännens symbolkaraktär är understruken. De satsar sitt liv för ljuset mot 
mörkrets krafter —  bär under sin farofyllda vandring både på ett eget ljus 
och längtar efter och förebådar en allmän ljusets seger. De är konturerade som 
prometider. Liksom falken i Odlad frukt håller de till på alpens höjder. Men 
hur är det med »satanismen» — den verkar de stå fria från?

Så är det onekligen om man isolerar slutvinjetten. Ser man den i dess sam
manhang med novellen i övrigt blir bilden en annan. Visserligen har Edqvist 
som utfört den grundligaste analysen hittills av novellen funnit milda och för
sonliga stämningar utmärka den.5 Jag kan inte biträda den meningen. I varje 
fall dess slutparti gör på mig ett intryck som är motsatsen till mildhet. Novel
len skildrar spänningen mellan resterna av den gamla människan inom nihi- 
listerna, den vidskepliga, vanebundna själviska människa som skapats av ett 
förvänt samhälle, och den nya människa som är sann, god och medmänsklig 
och som egentligen endast innebär en återgång till den »naturliga» människan. 
En förgrening av detta motiv behärskar de sista tio sidorna av berättelsen. 
Det gäller ett dilemma för nihilisten. När hans ideal är kärlek och frid —  är 
då hans hat mot de gamla människorna, våldet som metod att bekämpa dem 
berättigat? Att så är fallet söker Paul Petrowitsch övertyga hustrun Anna om. 
Mjukhet är i detta fall en frestelse det gäller stå emot.

Vår värsta fiende, Anna, det är vår naturliga människa, den där avbilden av något 
ovanom, som känner sig vän med alla individer av samma art; det är den som bryter 
udden av vårt stora berättigade hat, det är den som narrar oss till medlidande med våra 
fiender, som gör oss slappa när vi skola hugga till och som ger oss ånger när vi redan

5 Ibidem, s. 286. Edqvist har dock själv 
noterat inslag av aggressivitet.

4 Edqvist, a. a., s. 299.
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huggit, ånger, tänk, över en vacker handling, som frigör för sekler. Ingenting falla vi 
för så som förlusten av våra likars sympati (s. 141).

Han belyser med en episod. Motståndarna till det nya hade sökt oskadliggöra 
honom och hans stridsskrift Kända saker genom att berömma den som konst 
och uppta honom i klubben Artistitscherski Kruskoj. Han var nära att duperas, 
värmdes av den uppskattning hans talang där rönte, började tro alla om gott 
och hans egen strid vara ett misstag. Men målaren Ivan »Den förskräcklige» 
räddade honom genom att viska: »Du skall förhärda ditt hjärta, du skall gå 
ut i ensamheten och hata ty den som kan älska som du, den kan också hata 
mer än andra!»

— Varför skall jag hata? frågade jag ännu varm av mina känslor.
—  Du skall hata lögnen, att du må älska sanningen! svarade han.
—  Äro dessa människor lögnare nu? frågade jag.
—  Icke nu, Paul, nu äro de sanna, små, älskliga, men i morgon, när du icke ser 

dem, äro de lögnare!
—  I morgon, tänkte jag. Vad gör dem då till lögnare i morgon, Ivan?
—  De bindande banden, som vi skola lösa, Paul! Som du skall lösa! (s. 144!.).

När Paul inför hustrun gör Ivans ord till sina egna och utropar: »O, vi måste 
lära oss hata!» kommer en invändning från henne, anknuten även den till 
Ivans predikan:

— Den bindande banden, ja, Paul, men icke människorna! sade Anna.
— Men vi kunna icke slita banden utan att rycka fingrarna av dem som hålla i, 

Anna! Så mycket värre för dem! (s. 145).

Den följande scenen understryker Pauls svar på invändningen. Den gamle 
vännen Ivan dyker oväntat upp och demaskeras efter hand som en avfälling 
från rörelsen, numera en farlig polisspion. Hur har han kommit dithän? Han 
förlorade kraften och tron på idealen när hans son dog, är nu bara trött och 
olycklig, menar Ivan själv. Han har också bländats av gunstbevis från tsaren, 
påpekar Paul. Paul behandlar den f. d. vännen ytterst osentimentalt. I samtalet 
med honom »bevisar» Paul att mord på rörelsens motståndare inte är att blanda 
ihop person och sak. Oavsett deras motiv dömer deras handlingar dem »och 
när deras personer stå i vägen för saken, så bort med personerna»! Han tvekar 
knappast heller om att röja Ivan ur vägen om denne inte finner sig i husarrest 
tills rörelsen hunnit göra spionrapporten värdelös. »Dörren är öppen, fönstret 
är öppet, men jag säger åt dig, som man säger åt den som har snaran om 
halsen: stå stilla, annars stryper du dig!» (s. 150).

Därmed är den f. d. vännen expedierad. »Det blir allt tyngre och tyngre. 
Hoppas du än?» frågar Anna efteråt. »Jag måste!» svarar Paul. Novellen myn
nar så ut i anblicken av alplandskapet där vintern under dagen återtagit en 
del av sitt välde — en parallell till Ivans avfall. Anna tröstar maken med 
att nästa dag snön kommer att ha smält igen, topparna åter att grönska och 
solen att skina på nya blommor. Och Paul fäster i sin tur hennes uppmärk
samhet på bergvandrarnas ljus och det för vårens seger nödvändiga skredet.

I bergsmännen och snöskredet ligger bilder för hur Paul och Anna fattar 
och försvarar sin mission —  denna slutsats torde den nu relaterade bakgrunden 
till slutvinjetten tillåta. Därmed framträder också förbindelsen mellan bergs
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männen och det »sataniska». »Du skall förhärda ditt hjärta, du skall gå ut i 
ensamheten och hata», det är varianter på temat »förstöraren — förstöraren 
av det onda». Liksom i Odlad frukt verkar också snöskredet fungera som 
symbol för denna berättigade skoningslöshet mot det som är ont. Men rela
tionen mellan bergsmännen och snöskredet är mera komplicerad än mellan 
falken och snöskredet. I det senare fallet var skredet entydigt falkens verktyg 
för begravningen av det orätta gamla. Men i Återfall representerar skredet 
också de faror som bergvandrarna utsätter sig för; de kan själva, som de första, 
bli begravda i lavinen.

Denna sidoförbindelse går sannolikt tillbaka på samma dikt som ger nyckeln 
till rumssymboliken mot slutet av Ovan molnen. Men dikten är sammanflätad 
med kärleksbreven till Siri von Essen och liksom när det gällde Herr Bengts 
hustru finns det anledning börja nysta där.

Stämningen av glädjedrucken yra och svällande kraft i det stora brevet den 
12 mars blandas i senare brev alltmer med känsla för de plågor sprängningen 
av det wrangelska äktenskapet drog på både Siri och honom själv. Men inte 
bara drömmen om lust och glädje över hopen utan också tanken på lidan
det lät sig inpassas i brevens konstnärsideologi, ja man kunde säga att denna 
ideologi nästan krävde vissa moment av det slaget. Redan i 12-marsbrevet hette 
det: »Ni har velat ha snillets belöning men icke vågat martyrskapet — o det 
är ett ljuft martyrskap!» (Brev, 1, s. 293). Senare gällde det att i rollen uppta 
mindre ljuva plågor. »Hvad menar Försynen med dessa oerhörda lidanden och 
pröfningar den ålagt oss?» frågade Strindberg 29 april och svarade (med ett 
citat från Topelius’ Sången): »Säkerligen något mycket väl och mycket stort. 
’Sången är af sorg upprunnen Men är sångens gåfva funnen, Se, så är din 
sorg försvunnen Och odödlig glädje vunnen’» (Brev, 1, s. 321). Mest väl
taligt spann Strindberg på temat i brevet några dagar senare inför Siris »för
löpning».

Framåt bär det, framåt! mot ljuset, mot höjderna, derifrån din röst skall höras som 
profetissans —  O om Du en enda gång visste huru jag tror på din genius —  jag som
redan —  så ung jag är kännt törnena i kransen trycka i min p an n a ------------- Bäfvar
Du —  hissnar Du deruppe — vill Du tillbaka till de unkna dalarne —  hör då hur 
din genius, din Älskade ropar Dig sitt Excelsior! —  längtar Du åter till de mjuka 
dynorna i hemmets vekliga fridfulla soffor, hör då hur det ropar derute i vårqvällen,
hör hur de sjunga de små som blefvo födda med vingar: Excelsiorl-------------Nej slå
inte bort sorgen; den är en dyrbar gåfva —  gråt, gråt, mitt barn! Vårregn gör blifvande 
skörd så godt; lid, lid så att hjertat vill brista; det brister icke, det vidgas blott! Bloms
termånaden är inne! Tro, tro, det våras om det ock nu ligger snö! I morgon, i morgon 
kanske är det full vår och då! —  Då sjunger det i lund och det blommar och det 
snögar kanske i blomman ett tag till men sen! s e n !-------------

Nu ger jag Dig fridskyssen, den rena, den heliga och upptar Dig i detta osynliga 
förbund som vi, vi lidande, vi stridande ha slutit här på jorden —  —  —  (Brev, 1, 
s. 325 f.).

Termen Excelsior går tillbaka på titeln och omkvädet i en dikt av Longfellow 
som Strindberg längre fram i brevet manar Siri att ta till tröst när hon går 
på Langelinje. Torsten Eklund har i brevkommentaren (s. 328) påpekat detta 
liksom att i En dåres försvarstal elva år senare det heter om den avgörande 
kvällen den 16 mars:
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Under kvällens lopp läser jag högt en dikt av Longfellow: Excelsior. Verkligt rörd 
av denna betagande poesi, later jag mina blickar beröra henne och hennes ansikte 
återger som hos en hypnotiserad alla skiftningar i mitt minspel. Hon ser ut som en 
sinnessjuk, en visionär (XXVI, s. 167).

En dares försvarstal är en tvivelaktig källa. Men breven styrker att Long
fellows dikt varit indragen i kärlekshistorien 1876 och medverkat vid uttolk
ningen av den i termer av konstnärsroller.

Excelsior kunde kallas Prometeusmyten omformad efter biedermeyers smak 
för det smånätta och känslosamma. Genom alpbyn kommer vandrande i kväl
len en yngling bärande ett baner med devisen Excelsior. Hans utseende vittnar 
både om lidande och obruten inre kraft: under den sorgsna pannan blixtrar 
ögonen som ett svärd i sin skida och som en silverflöjt klingar hans ord: Excel
sior. När hans blick möter det varma ljuset från den husliga härden i lyckliga 
hem och över dem anblicken av de spöklika glaciärerna suckar han: Excelsior. 
I tur och ordning söker en gammal man, en flicka och en bonde locka honom 
att stanna eller varnar honom för de faror som hotar längre upp. Bondens 
sista ord är: Se upp för den förfärliga lavinen (avalanche). Men varje gång 
blir svaret endast: Excelsior. I daggryningen, under sin morgonbön, hör de 
fromma S:t Bernhardsmunkarna en röst ropa Excelsior genom den upprörda 
luften. Deras hund finner en vandrare halvt begravd i snön men alltjämt med 
de förfrusna händerna gripande om baneret med den egendomliga devisen. I 
den kalla och grå halvdagern ligger han livlös men vacker och från himlen 
kommer en seren och avlägsen röst som en fallande stjärna: Excelsior.6

Edqvist har tänkt sig att skredet i Återfall (och Beaujolais de Beaune) åter
går på slutpartiet i Brand.7 Nu är ju likheten mellan sluttablåerna i Brand 
och Excelsior så påfallande att ett samband dem emellan av ett eller annat 
slag måste finnas. Det spelar heller ingen större roll om det varit det ena eller 
andra verket eller båda i förening som gett Strindberg impulser. Att en linje 
går till Longfellows dikt syns mig dock ovedersägligt. Dess roll i Strindbergs 
försök 1876 att motivera sina egna och Siris lidanden som en del av det höga 
kallet är väldokumenterad. När Strindberg åtta år senare i novellen om nihilist- 
paret Paul och Anna bearbetar sitt och hustruns dåvarande läge — jag åter
kommer strax till denna innebörd hos novellen — är rimligen avalanchen från 
Excelsior med och erbjuder sina tjänster som symbol för de faror som hotar 
mänsklighetens ljusbärare. I den novell som Strindberg synes delvis ha arbetat 
på parallellt med Återfall och avslutat endast ett par veckor senare går därtill 
diktens nyckelord i dagen.

Vad som i Återfall endast är en slutvinjett, fast knuten till novellens idé- 
och känslomässiga kärna men endast löst påkrokad dess fiktion, har i Över

0 Excelsior skrevs i september 1841 och 
publicerades samma år i samlingen Ballads 
and other poems (The Writings of H. W. 
Longfellow. With bibliographical and critical 
notes. Ill 1886, s. 51, 79).

1 Ny 111. Tidn. publicerades 3/4 1869 
en översättning av Excelsior signerad -rn 
(sannolikt Eichhorn) samtidigt med en stor 
artikel om Longfellow. Lidén har påpekat

(Den norska strömningen i svensk litteratur 
under 1800-talet s. 275) att Strindberg i brev 
1876 till Siri von Essen (jfr Brev 1, s. 348 ff.) 
citerat ur Dietrichsons dikt Lad det sne som 
endast trycktes i Ny 111. Tidn. 1869 (20/2). 
Det är rätt troligt att Strindberg stiftat be
kantskap med Excelsior på samma väg ett par 
månader senare.

7 Edqvist, a. a., s. 298.
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molnen blivit en central del av fabeln. Den Aristide som slutligen försvinner 
ovan molnen i sin vagn motsvarar de oförvägna bergvandrarna i Återfall och 
ytterst ynglingen med baneret Excelsior. Sidorna innan inskärper att Aristide 
inte är rädd att dö men däremot Henri. Dennes rädsla framkallas symptoma
tiskt nog vid åsynen av bergstoppen. Dess svarta sidor där snön smält bort — 
utvecklingens snösmältning! — påminner honom om kistlock »och han grep 
moderns hand för att hålla sig fast» (s. 174).

Mellan slutavsnitten i de två novellerna finns en likhet som nära angår 
Prometeustemat men faller utanför den gemensamma anknytningen till Excel
sior. I Återfall företräder Paul hoppet om framtiden mot Ivan —  men inte 
hoppet om lycka för sig själv och sin egen generation. Den onaturliga byggnad 
man byggt upp under två tusen år kan inte rivas på tjugofem och därtill er
sättas med en ny:

Moses släpade Israels barn i öknarne för att de gamla skulle dö ut, men under tiden 
uppfostrade han det nya släktet, som skulle få se Kanaan. Låt våra ben vitna i öken
sanden, det är vår lott, men låt oss arbeta för de kommande: det är allt vad vi kunna 
göra (s. 149).

I Över molnen siar Aristide för Henri:
O, här stundar tider, Henri! Och strider! Men stora strider, där släkten skola ge 

sina liv, icke små, där man tog lungsot för att komma in i en akademi. Vi få icke 
se det nya, icke mina barn ty de skola draga genom öknen och lära sig bli nya fäder 
och nya mödrar, de skola lära sig glömma, de skola lära sig tänka nya friska tankar, 
och så dö i öknen bland vitnade ben, fallna pelare och grushopar, men deras barn 
skola kanske se Kanaan, där mjölk och honung skall flyta för alla (s. 168 f.).

Detta bildspråk för tanken till en annan förtäckt Prometeusdikt än Longfellows. 
I sin Kantat 1877 hade ju Rydberg tagit judarnas faror och lidanden under 
ökenvandringen till ramsymbol för sin bekännelse till den mänskliga andens 
fullkomlighetssträvan. Som Strindberg använder bilden läggs tonvikten på att 
den »gamla» människan är oförbätterlig och måste offras för att en ny män
niska och ett gott samhälle skall växa fram. Denna bildlinje som gäller offret 
av hela släktled korsas i novellerna med den linje som går tillbaka på Excelsiors 
bergsbestigare och som utpekar en kallads heroiska offer för det godas sak. 
För Strindberg är det offer av alldeles motsatt art. I det första fallet är det 
något ont som förtjänar att förintas, i det senare en god hjälte som påtar sig 
en plågsam och riskabel uppgift. Det kan då verka förvirrande att novellernas 
huvudpersoner Paul och Aristide fungerar med i båda offren, både som enheter 
i den onda generationen och som goda hjältar. Men sannolikt har en del av 
poängen med novellerna legat just där för Strindberg, motsvarat en aktuell 
upplevelse av jagets splittring. I varje fall speglas denna dubbelhet i snöskredets 
komplicerade sätt att fungera i Återfall. Det är ju den revolution som skall 
förinta det gamla men samtidigt den fara som hotar revolutionärerna! Men 
detta strider inte utan stämmer med logiken om revolutionärerna dömt sig 
själva till döden som en del av det gamla. I Över molnen har dubbelheten 
gått in i själva kärnan. Aristide med sin väntande död över molnen är till slut 
både den »gamle» författaren som drabbas av sitt välförtjänta straff i egoismens 
symbolmiljö och den »nye» författaren, stridsmannen och ljusbringaren som 
trotsande döden drar över molnen mot bergets topp. Poeten Henris skymtande
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död i snösmältningens tid är entydig och att jämställa med Stens i Odlad frukt. 
Den död som väntar Aristide är däremot tvetydig. Den är likt Henris och junker 
Stens den onyttige poetens utplåning men samtidigt en annan död, upplysarens 
ärorika martyrdöd för det kommande.

Över molnen är en öppen hyllning till författaren som stridsman och en 
dom över poeten. Stoffligt är det delvis en lätt igenkännbar skildring av Strind
bergs konflikter med signaturkretsen. Något liknande kan sägas om sista av
snittet i Återfall frånsett att det inte lika omedelbart verkar handla om Strind
bergs eget författarliv. Men skrapar man på ytan skall man se att Pauls grävande 
i problemet »hata för kärlekens skull — döda personerna för sakens skull» 
går tillbaka till Strindbergs egen vacklan mellan olika attityder tiden närmast 
innan.

Denna inre drivfjäder i berättelsen framträder klarast om man också rycker 
in novellen Samvetskval i blickfältet. I självbiografien ett par år senare för
klarade Strindberg själv Samvetskval som ett uttryck för hans personliga ånger 
»över att han huggit ner fiender» (XIX, s. 212). I en utmärkt monografi över 
novellen har Arne Häggqvist tagit fasta på bl. a. det uppslaget.8 Han har 
anfört brev från Strindberg till Björnson i mitten av februari 1884 där den 
preussiske officerens inre splittring redan finns som bild för en tvekamp som 
skall ha rasat i Strindbergs själ, nämligen om det berättigade i hans egna litte
rära blodsdåd. Häggqvist har också utrett att Samvetskval skrevs omedelbart 
efter det Strindberg i början av april återkallat uppsatsen Vad gäller striden 
— som bekant en duplik till Det nya riket men utan dess slöjor av fiktion 
och av Häggqvist med rätta kallad explosiv. Förenklat uttryckt: Strindberg be
slöt i april att som författare lämna »förstörarens» roll för den fredliga upp
byggarens. Samvetskval gestaltar och försvarar rollbytet.

Men under försommaren skedde en glidning tillbaka, av orsaker som här 
kan lämnas öppna. Glidningen kan avläsas bl. a. ur hans ändrade uppfattning 
om det lämpliga eller olämpliga i att publicera Vad gäller striden. Man torde 
ha rätt tillmäta den frågan »symbolisk» tyngd med tanke på dess förmåga att 
utlösa Samvetskval och på den roll den spelat i breven från februari till april. 
I början av juni bekände Strindberg för Karl Otto Bonnier: »Det är ju märk
värdigt att jag ibland tycker att det är brottsligt att ej trycka ’Hvad gäller Stri
den’» (Brev, 4, s. 196). I ett senare brev till Bonnier funderade han över om 
Staaff — hos vilken nu manuskriptet var deponerat — hade betraktat åter
tagandet som ett »Drachmanskt affall» (Brev, 4, s. 220). Men redan dessförin
nan hade Strindberg signalerat ändrad handlingsberedskap till Tidenvännerna 
själva. Till Branting undrade han 7 juni om de inte hade lust att klippa till 
med Striden: »Der skall ändras mycket och klämmas i mera!» (Brev, 4, s. 202). 
Snart blev han bestämdare och upprepade diktat om publicering avgick till 
Stockholm (Brev, 4, s. 270, 290). Endast genom att Staaff bromsade förhalades 
saken tills Strindbergs stridslust mot slutet av augusti synbarligen ebbade genom 
anfall av livsleda och apati.9

8 A. Häggqvist, Strindbergs »Samvetskval» s. 372, not 6, s. 291, not 1. Om Strindbergs
(Edda 1939), s. 257 ff. ändrade hållning i slutet av augusti ibidem,

9 Om Pehr Staaffs inställning se Brev, 4, s. 302.
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Vad gäller striden är en hudflängning av signaturskolan (tryckt XVII, s. 
201 ff., s. 313 ff.). Jämsides med att Strindberg sommaren 1884 återvände till 
föresatsen att inte spara deras blod expedierade han också en förrädare ur de 
egna leden. Redan i början av året avlät han följande bittra funderingar över 
Harald Molander till de stora norrmännen i Paris:

En underrättelse från Stockholm som har uppskakat mig mer än jag vill säga, är 
den jag mottog igår, nemligen att Molander, författaren till den af mig prisade nihilist- 
pjesen, skall ha skrifvit en ny pjes emot den nya rörelsen! Se der en typ för vårt Unga 
S ver ge! Han begagnade rörelsen och oss för att få ett namn och sedan sparkar han bort 
stödet! —  —  —  Tänk så angenäm min ställning blir när vreden en gång kommer 
på mig och jag skall lyfta handen mot de unga också! (Brev, 4, s. 21).

Men först efter fridsperioden april-maj tränger tanken att tukta avfällingen 
fram i breven. Den 7 juni förebådas »satyren» Höstslask och den 28 juni gick 
den till Branting: »icke qvick i detaljerna, men ganska skarptandad i sak!
------------ Men bränn till snart!» (Brev, 4, s. 202, 239). Förutom att ironisera
över idén i den misshagliga Vårflod —  såsom den återgetts för Strindberg — 
framställer Höstslask Molander som en lyckoriddare.1 Det hela är inte så blo
digt. Men Strindberg stannade inte där. Den 22 juli sände han till Tiden »en 
verkligt qvick men svinaktig» bit om Molander som »var för remarkabel för 
att inte få ett pisk af mig!». Trots att Strindberg satte ultimatum: »Tas den 
icke in, så slutar jag», var Staaff och Branting överens om att hindra denna för
nyade prygel med kraftigare don (Brev, 4, s. 270, 272, not 1). Strindberg 
bromsades som i fallet Vad gäller striden.

Det var under dessa månader av återväxande i Lokerollen som Återfall 
skrevs. När Strindberg planlade den i mitten av maj —  medan fridsstämningen 
ännu varade —  ville han ha »vackra men icke arga» nihilistböcker från Bran
ting (12 maj; Brev, 4, s. 154). Mitt inne i den nya aggressiviteten trodde 
han sig 22 juli dock alltjämt kunna »nästan lofva» Bonnier att de nya schwei- 
zernovellerna skulle »hållas praktfulla och milda som Samvetsqval» för att 
bli »plåstret på de djupa såren» som Giftas antagligen kom att riva upp (Brev, 
4, s. 273). Några dagar senare lät det annorlunda. De syntes bli »vackra 
men rafflande!» (27 juli; Brev, 4, s. 279). En månad senare översändes Åter
fall.1 2

Novellen hade då genom sina sista sidor blivit en direkt replik till frids
budskapet i Samvetskval. Man måste öva sig att stå emot hjärtats röst, träna 
sig i hat och hårdhet om man vill förlösa en ny tid. Från denna ståndpunkt 
dömer novellen mellan de två författarattityder som kämpat om makten över 
Strindberg sedan årets början. Frestelsen i Artistitscherskij Kruskoj känns igen 
som Strindbergs uppfattning i efterhand av sitt läge 1880 då sällskapet Idun 
öppnade armarna för Röda rummets författare.3 De försonliga stämningarna 
då, underbyggda av det första barnets födelse, tog sig uttryck i Gillets hemlig-

1 Tryckt i XVI. Jfr också Allan Hagsten, 
Den unge Strindberg, s. 192, Edqvist, a. a., 
s. 266 ff.

2 Jfr också Edqvist, a. a., s. 285.
3 Nils Erdmann, August Strindberg, II, s. 

172. Jfr Brev, 5, s. 109. Att förrädaren mot 
saken kallas Ivan den förskräcklige torde ha

en spets mot Edvard Bäckström. I Dagward 
Frey, som krönte Bäckströms dramatikerbana 
och antogs av Kungl. Teatern samtidigt som 
versupplagan av Mäster Olof refuserades vå
ren 1876, uppträder denne tsar som det ondas 
representant. Jfr Torsslow, a. a., s. 275 ff., s. 
322 f.
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het. I april 1884 föddes den ende sonen. Strindberg inhiberade Vad gäller 
striden och skrev Samvetskval. Men sommaren 1884 ser han stämningen i 
april som en svaghet, analog med stämningen 1880. Vad gäller striden skall 
tryckas, Molander skall piskas upp. I nihilistnovellen övertygar sig Strindberg 
om att det är de rätta handlingarna. Den osentimenta behandlingen av Ivan 
speglar föresatsen att göra processen kort med de andar som förråder mänsk
lighetens sak. Samvetskval var ett »återfall», ett fall för den farligaste frestelse 
det godas stridsman utsätts för.

Återfall betecknar alltså enligt min mening en återinlevelse i författarrollen 
av satanisk falk. Men jämsides med den uppstramade hållningen efter Sam
vetskval fanns sannolikt medvetenheten om att den inre tröttheten på striden 
endast var tillfälligt bemästrad, att den när som helst åter kunde ta överhanden. 
Åtminstone föreställer jag mig gärna att det var ur en dylik känsla av labilitet 
och ovisshet som Aristides gestalt i Över molnen vuxit fram under de följande 
veckorna.

Röda rummet
Sven-Gustaf Edqvists bok om Strindbergs anarkism rymmer i avsnittet om 
Röda rummet några givande reflexioner kring det inledande fågelperspektivet 
från Mosebacke. Edqvist — liksom tidigare Smedmark — ställer samman det 
med ett liknande moment i Mäster Olofs versupplaga, framhåller att det sedan 
gång på gång återkommer i författarskapet och ger exempel. För Edqvist 
blir fågelvyn ett uttryck för Strindbergs anarkism: den speglar tendensen hos 
Strindberg att »uppfatta samhället som en helhet att bekämpa». Men han 
menar att när Falk knyter näven över Stockholm är det också »ett uttryck för 
hans (Falks) isolering som fri litteratör». För att styrka detta anförs Struves 
ord: »Litteratören står utom samhället» och Falks svar: »Nå väl, det är straffet, 
när han vill ställa sig över samhället! För övrigt avskyr jag samhället, ty det 
vilar ej på fritt fördrag, det är en vävnad av lögn — och jag flyr det med 
nöje.»4

Båda Edqvists synpunkter ställer in Mosebackescenen i fruktbara mönster. Där
emot beaktar de inte den moraliska ambivalens inför fågelvyn som skymtar 
redan i de anförda replikerna mellan Falk och Struve. Litteratören som vill 
ställa sig över samhället ställs utom det. Falks sätt att resonera —  som här 
verkar auktoriserat av Strindberg — antyder att han finner samhällets reaktion 
vara ett rättvist straff. Men det implicerar att fågelvyn är något av ett brott 
mot samhället. I själva verket är det också så att ett par av Edqvists andra 
exempel på fågelperspektiv ingalunda förvaltas av stridsmän för det rätta. Det 
ena —  för övrigt sammanställt med Mosebackescenen redan av Werin5 — 
gäller Sten Ulvfot när han från Brunkebergsåsen ser den stad där han kom
mer att gå under. Att junker Sten är inpassad i ett skuldbelastat sammanhang 
har redan utretts. I kvalificerad grad kommer skulden in i ett annat fall, Ball- 
horns i Nya riket. Ballhorn (alias Christopher Eichhorn) som växt upp på

4 Edqvist, a. a., s. 135 f. — Jfr Smedmark, 5 A. Werin, Svenskt 1800-tal, s. 100. 
a. a., s. 197 f.
3 -  6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962
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Södermalms höjder och därför lärt sig se ner på samhället är ju en av dessa kul
turens falskmyntare som Nya riket vimlar av. Rätt uppfattad är han en onyttig 
och löjlig samlarvurm men samhället bugar och ser ödmjukt upp på den fräcke 
parasiten.

Båda dessa exempel är från 1882, samtidiga med lustfalkarna i Herr Bengts 
hustru och Margits längtan till fågelvyn. Det förefaller också som om det 
innerst vore fråga om samma sak i alla fallen, den skuldrelation som råder 
mellan den onyttige intellektuelle och mänskligheten. Belastar denna skuld 
fågelperspektivet redan i Röda rummet — och redan i inledningskapitlet?

I romanens näst sista kapitel »Från andra sidan graven» utreder Olle Mon- 
tanus i sitt efterlämnade brev det dilemma han hamnat i som konstnär. Ur
sprungligen var han kroppsarbetare och upplevde förbannelsen »att känna hur 
själen står stilla i växten under det kroppen gräver ner sig i mullen» (V, 
s. 356). När han då såg hur ena hälften av människorna fick arbeta på sina 
själar beslöt han att själv undandra sig kroppsarbetet och blev artist. Hans 
egen erfarenhet säger honom därför att konstnärsdriften ytterst vilar på ett 
begär till frihet från nyttigt arbete, därtill på högmod att leka Gud, »att göra 
om, förbättra, arrangera» naturen. Konstnären lever i ett moraliskt dilemma:

Detta högmod som driver och denna frihet från syndafallets förbannelse, arbetet, gör 
att artisten känner sig stå över andra människor, vilket han på visst sätt gör, men han 
får också behov att ständigt påminnas härom, ty eljest kommer han lätt under fund med 
sig själv —  det vill säga han finner intigheten i sin verksamhet och det oberättigade i 
sin flykt från det nyttiga. Detta ständiga behov av erkännande av sitt onyttiga arbete 
gör honom fåfäng, orolig och ofta djupt olycklig; blir han sig själv klar, upphör ofta 
hans produktionsförmåga och han går under, ty att återvända i oket, när han en gång 
smakat friheten, det kan endast den religiöse (s. 357 f.).

Olle Montanus försöker själv gå tillbaka men känner sin själ ta skada, »jag 
tyckte ibland att det myckna arbetet rent av var synd» (s. 359). Självmordet blir 
vägen till befrielse ur den olidliga slitningen mellan stridiga impulser.

Stoffet i Olle Montanus’ konflikt bearbetades på nytt i Herr Bengts hustru. 
Skådespelet kan sägas vara en replik till de sista raderna i hans brev. Resigna
tionen inför livet som arbete och lidande framstår där som möjlig att vinna 
medan självmordet avvisas. Men den moraliska tyngdpunkten i skådespelet, 
domen över lust- och skönhetsdrömmen, finns redan hos Montanus och där 
öppet knuten till konstnärsyrket. I hans analys av konstnärsdriften utdöms 
»idealismen» liksom 1882 på två skilda grunder: som egoism och som uppror 
mot den av Gud givna naturen.6 Inte saknas heller en ansats mot fågelperspek
tivet i orden om konstnären som »känner sig stå över andra människor, vilket 
han på visst sätt gör».

6 Den sista grunden är svårförenlig med 
den falanderska nihilism Montanus skall vara 
delaktig i. Denna ser ju skapelsen som något 
i grunden ont, förtjänt av all hädelse den kan 
få. I Strindbergs uppfattning 1882 och de när
maste åren om »livet både på gott och ont» 
kan predikan om respekt för Skapelsen bättre 
passa in.

Vill man spekulera kunde man säga att

Strindberg överger den teoretiska nihilismen 
i början av 80-talet för att komma åt de 
poetiska »idealisterna» inte bara för onyttig
het utan också för blasfemi. I början på 
1900-talet har han vänt på steken. Då erbju
der hans om nihilismen påminnande platonsk- 
buddistiska åskådning möjlighet att komma åt 
naturalisterna för samma sak.
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I mera utförd form kommer perspektivet in på ett annat håll i romanen. 
Det är ett av mittkapitlen, Nihilism, som även till innebörden är centralt men 
enligt min mening i regel snedtolkats i litteraturen kring Röda rummet.

Falk får besök av Struve och stormar ursinnigt mot de förtryckare och svind
lare i samhället som Struve, »en skrivande automat utan åsikter och moral» 
(Svanberg), tjänar. Struve svarar med att ge Falk ett råd som ofta anförts som 
karakteristiskt för romanens grundstämning:

Om du vill förekomma den självförbränning, du som fanatiker går till mötes, så an
lägg med det snaraste en ny synpunkt över saker och ting; öva dig i att se världen i 
fågelperspektiv, och du skall se huru smått och betydelselöst allt förefaller; utgå ifrån, 
att det hela är en sophög, att människorna äro avskräden, äggskal, morotsstjälkar, kål
blad, traslappar, så blir du aldrig överrumplad mer, förlorar aldrig någon illusion 
mer (s. 235).

I stället blir han då glad när han någon gång ser ett gott eller vackert drag. 
Falk menar att han delvis har världsföraktet men inte ännu »synpunkten». 
Inför ett tecken på godhet älskar han åter människorna, överskattar dem och 
blir lurad på nytt. Så följer två nyckelrepliker:

(Struve) —  Bliv egoist. Ge människorna fan!
(Falk) —  Jag fruktar, jag inte kan det!

Struve har strax innan framhållit att Falk inte behöver befara bli »hjärtlös» 
genom fågelperspektivet. Denna försäkran ter sig nu egendomlig. Men mot
sägelsen upplöses om man räknar med att engagemang i »människorna» inte 
är detsamma som att »ha hjärta» för en annan person. I själva verket blev 
ju motsättningen mellan de två begreppen nerven i novellen Återfall fem år 
senare. Ser man efter i kapitlet Nihilism finns motsättningen redan där, som 
strax skall visas.

Senare i ensamheten känner Falk grunden för sin hållning som stridsman 
för de »förtryckta» vackla. Han börjar undra om inte hela deras sak är en 
overklighet. »Ögonblicket därefter förebrådde han sig denna feghet, och den 
permanenta fanatismen, som glödde i honom flammade åter upp.» Så pendlar 
han mellan två attityder men mer och mer vinner Struves råd terräng:

Han lyckades märkvärdigt väl i att inarbeta sig i ett tillstånd av indifferentism, han 
övade sig i att söka vackra motiv för fiendens handlingar, och han gav sig efter hand 
själv orätt, kände sig försonligt stämd mot världsordningen, kom slutligen upp till 
den höga synpunkten och fann att det i själva verket var ganska betydelselöst om det 
hela överhuvud var svart eller vitt; och om det var svart, så fanns ju ingen säkerhet 
för att det icke skulle så vara, och då anstod det icke honom att önska det annorlunda. 
Han fann detta själstillstånd behagligt, ty det medförde en känsla av lugn, som han icke 
erfarit på de många år, han gått i oro för mänskligheten (s. 240 f.).

Detta är ett »lugnt och stilla världsförakt», så som Struve anbefallt det. Sättet 
att beskriva Falks inövning i det tyder på att »romanen» ogillar det — åt
minstone i detta kapitel. Texten pekar också ut orsaken till att Struve kunnat 
bringa Falk på fall.

Mötet mellan dem slutar med att Falk lånar Struve sin frack och överrock 
och lovar komma på begravningen av den odöpta lilla. Struve vänder sig till 
Falk i dessa ting därför att denne är »en människa med hjärta» (s. 237). Efteråt 
känner Falk sig »ödslig och trött»:
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Han hade väntat få leverera batalj med en representant för allt vad han ansåg fient
ligt, men fienden hade flytt och på samma gång delvis besegrat honom (s. 240).

Så följer pendelns svängningar mellan likgiltighet och fanatism. När den slår 
åt det senare hållet fördömer Falk sin svaghet att göra medgivanden:
nyss hade han haft fienden i sina händer och han hade icke allenast icke visat honom 
sin djupa avsky, utan även behandlat honom med välvilja och visat honom sympati; 
vad skulle denne få för tankar om honom hädanefter. Denna hans godsinthet var icke 
någon förtjänst, den var blott moralisk slapphet, som gjorde honom oförmögen till en 
strid, vilken han kände sig allt mindre vuxen (s. 240).

Närheten till analysen av Paul Petrowitschs problem i Återfall är påfallande. 
Åtminstone för mig är det också klart att även sens moralen i Återfall är 
föregripen. Man måste förhärda sitt hjärta om man vill tjäna mänsklighetens 
sak. Återstoden av kapitlet inskärper och förtydligar enligt min mening den 
tanken.

Under avnjutandet av den likgiltighetens höga ståndpunkt han arbetat sig 
upp till nås Falk av ett brev från Olle Montanus vilket »tycktes delvis göra 
ett livligt intryck» på honom (s. 241). Det får honom att slå sig ner vid skriv
bordet och ta itu med ett manuskript han haft liggande. Där slutar kapitlet 
Nihilism, i en viss dunkelhet.

Werin har reflekterat över slutet och menat att genom ett brev som är »mer 
antydande än egentligen begripligt» tycks Montanus »framlocka ett beslut hos 
den tvehågsne Falk».7 Vilket beslut har Werin tydligen inte vågat ha någon 
åsikt om. I huvudverket om Röda rummet, Smedmarks avhandling, framställs 
saken så att Falk i Nihilism resignerar och beslutar inställa kampen för »idea
len». För Smedmark kommer det därmed att bli sympton på »vissa svagheter» 
i teckningen av Falks utveckling och karaktär att så lång tid

förflyter mellan kapitlet Nihilism, då den absoluta likgiltigheten redan framstår som 
enda utvägen ur samhällsreformatorns och litteratörens dystra situation, och det slutliga 
avfallet.8

Enligt min mening raserar kapitlets avslutning Struves höga synpunkt för Falks 
del. Den Falk vi lämnar vid skrivbordet har, undsatt av Montanus’ brev, ge
nomskådat och avvisat den som egoism. Rätt läst visar nämligen brevet att 
världsförakt inte motiverar likgiltighet för mänskligheten eller befriar författa
ren från hans mission att bistå de förtryckta. Det pekar i själva verket på ett 
föredöme i det avseendet och antyder karaktären av hans insats. Föredömet är 
skådespelare Falander.

Smedmark ägnar med rätta stort utrymme åt att analysera Falanders gestalt. 
Vid sidan av övertygande resonemang finns hos honom ett sätt att betrakta 
Falander som jag tror för vilse om man vill åt Strindbergs intention med 
denna figur i romanen. Betecknande för denna Smedmarks synvinkel är t. ex. 
den återkommande karakteristiken av Falander som cynisk —  för övrigt vanlig 
även i annan litteratur om Röda rummet.9 Falander »tror» visserligen inte på

7 Werin, a. a., s. 106.
8 Smedmark, a. a., s. 213, jfr s. 205.

9 Smedmark, a. a., s. 259 ff.
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något men han har ett brinnande engagemang. Grovt taget tycks han mig iden
tisk med Lucifer från efterspelet till Mäster Olof ett år innan.

När han presenteras i kapitlet Absint görs stor affär av att teatersällskapet 
kallar honom Djävulen (s. 184). I själva verket är hela teatermiljön i X- 
köping gestaltad som en spegling i mikrokosmos av världsscenen från efter
spelet. Den onde guden hade skapat människorna för att förströ sig och äng
larna med åsynen av hur de ävlas och yvas men endast vinner lidande och 
fördärv (II, s. 313 f.). Direktören utnyttjar sitt sällskap på samma sätt vilket 
Renhjelms brev (I Vita Bergen) vittnar om. Renhjelm får statera i en stum 
roll i plagg som kastar löje över honom:

En underdjävul, som kallas kulissufflör, ser noga efter, att jag icke får byta ut dessa 
plagg mot dem som passa, och var gång jag försöker krypa bakom folkhopen, som 
består av fabrikörens-direktörens snusmalare, så öppna de leden och knuffa fram mig 
till avantscenen, och tittar jag då åt kulissen, så får jag se underdjävulen stå och skratta, 
cch tittar jag åt salongen, ser jag den onde själv sitta i oxögat och skratta. Han tyckes 
ha engagerat mig för sitt eget nöjes skull, och icke för att jag skulle göra teatern något 
gagn (V, s. 216).

I denna tillvaro är illusionen om Agnes trofasta kärlek ljuspunkten för honom 
men han lider av att se henne förnedrad:

Vi har ofta tänkt på att döda oss tillsammans, men så kommer det bedrägliga hoppet 
och narrar en att fortsätta eländet! (s. 218).

Liksom den misskände Lucifer hela tiden strävar efter att bistå mänskligheten 
mot den Onde genom att avslöja det fåfänga i detta hopp strävar den lika 
illa sedde Falander att hjälpa teatertruppen. Redan Lucifers gåva av vinstocken 
till mänskligheten (II, s. 317) går igen i Falanders lovtal till absintens makt 
att ta bort livets plågor (V, s. 193). Men väsentligare är att han vill få skåde
spelarna att genomskåda den elaka lek med dygd och lycka som direktören 
bedriver, det intiga i drömmarna om scenisk framgång. Han lyckas med Ren
hjelm som dårats av kärleken, den onde gudens främsta uppfinning för att 
förlänga människosläktets lidanden (II, s. 316). Kuren synes grym men det är 
godheten som förestavar den. »Han är i botten god, uppoffrande, ädel, stor- 
sint» (V, s. 219). Det förstår Renhjelm fastän han kallar Falander en usling 
på grund av dennes »omoral». Från sin första kväll med sällskapet påminner 
sig Renhjelm hur den mörke Falander
tar emot allas sorger och bekymmer och blåser på dem så att de försvinna; hur han 
upplöser allt: förolämpningar, förödmjukelser, åsnesparkar, olyckor, nöd, elände och jäm
mer i ett intet; hur han lär och förmanar sina vänner att icke överskatta något, framför 
allt icke sina sorger (s. 197).

Det går en linje från den mörke Falander till två sammanglidande gestalter 
i Drömspelet, portvakterskan och advokaten, vilkas ansikten inte bara har fårats 
av personliga besvikelser utan främst av alla olyckligas förtroenden och an
klagelser mot varandra (XXXVI, s. 237, 245). Likgiltighet utmärker verkligen 
inte Falander om därmed avses brist på känsla för nästan. När Renhjelm i 
En själ över bord vrider sig i smärtan över den krossade illusionen om lyckan 
känner han »något hett liksom en eldgnista falla på sin hals» (s. 276). Det 
är utflödet av Falanders brinnande medmänsklighet.
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I motsats till Rehnhjelm fattar Olle Montanus snabbt sanningen i det bud
skap Lucifer-Falander sprider — det antyds redan i Absint (s. 183) och på nytt 
i Rehnhjelms brev (s. 218). Montanus’ brev till Arvid Falk i Nihilism ger en 
underfundig bekräftelse på det, i berättelsen om den sönderslagna träskulp
turen (s. 242 ff.). Den förefaller mig nämligen menad som något mer än en 
dråplig satir över fåneri och svindel i den estetiska branschen. Montanus var 
ju satt att göra en skulptur som skulle framställa Otron och lyckades briljant 
sedan han i Falander funnit modellen, »Otron själv i egen person». Vid altaret 
i Träskåla kyrka står nu enligt folket Otron och sträcker vapen för Tron. 
Men en notis sist i brevet avslöjar att sakkunskapen bedragit sig om den rätta 
innebörden av den bevarade skulpturen. Denna kvinna med ett kors hade inte 
föreställt Tron utan Hoppet, ursprungligen omgiven av de nu förstörda Tron 
och Kärleken. I själva verket är det alltså Hoppet med ett lidandeattribut som 
Otron nu är uppställd mot — en sinnebild för Falanders mission att befria 
medmänniskorna från lidandet genom att beröva dem illusionen om att man 
kan nå lycka. Men det förstår inte folk. Montanus’ skulptur liksom Lundells 
altartavla bidrar i stället till att befästa världssvindeln. Därav den ironiska 
tonen om konstens höga uppgift i brevet (s. 245). Där ligger den negativa kon
klusionen ur Montanus’ nya erfarenheter. Men en positiv kan också dras. Den 
intellektuelle kan bistå mänskligheten genom att riva i skojet och omutligt 
avslöja Sanningen. Det är en uppgift lämpad för ordets man — och en sådan 
visar sig Olle Montanus själv inte vara i kapitlet Om Sverge. Men författaren 
Falk är det —  åtminstone det skrivna ordets. När vi lämnar honom vid skriv
bordet i Nihilism arbetar han sannolikt i samma tecken som Falander. Det 
är nihilismens tecken men inte Struves nihilism, den egoistiska likgiltighetens 
fågelvy över världen. Det är förakt för världen sammansmält med hat mot 
förtryckarna, medkänsla för de förtryckta.1

Kapitlet närmast efter Nihilism berättar om hur Falk deltar i begravningen 
av Struves lilla odöpta barn. Tankfull står han kvar efter de andra och stirrar 
ner i graven:
han såg först endast ett fyrkantigt mörker, men småningom framdök en ljus fläck, som 
växte och antog bestämd form, den blev rund och gav ett vitt sken, som en spegel — 
det var den lillas oskrivna livstavla, som lyste genom mörkret och endast återgav him
melens obrutna ljus (s. 255).

Den oskrivna namnplåten på kistan ger Falk en upplevelse — för övrigt för
beredd redan av Levis gravtal — som kan sägas för honom och läsaren repetera 
Falanders nihilism. Själens sanna lycka är att så tidigt som möjligt räddas ur 
världsfurstens besmutsningsanstalt. En interiör ur denna anstalt väntar Falk i 
kapitlets senare hälft, vid sexan på Norrbacka, som ångar av kroppslighet och 
ondska, ungefär som Stenkåhls spökdiné skulle göra tjugufem år senare. Ännu 
mer påminner dock sexan på Norrbacka om en tidigare bjudning i Röda rum
met, den sexa Arvid Falks bror håller för notarie Levin och magister Nyström 
i Herrar och hundar. Men vid gravölet är inte värden Struve den egentlige

1 Liksom Lamm {August Strindberg, 2 s. 271). Men deras livshållningar är ju dia- 
uppl., s. 60) låter Smedmark nihilismen hos metralt motsatta!
Struve och hos Falander bli samma sak {a. a.,
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herren utan kandidat Borg, som för första gången uppträder i romanen, spelar 
Nicolaus Falks roll. Hans fräckhet och översitteri gör Struve och Levi till hans 
hundar, ömsom ödmjukt slickande hans skor, ömsom vanmäktigt huggande 
när han sparkat dem för hårt. Arvid Falk uppfattar honom däremot med mora
lisk indignation, som ett avskräde, och döljer det inte (s. 259). Mot kapitlets 
slut sitter den rusige Borg gungande uppe i en hög lind varifrån han befaller 
fram nya penninglån från »judgossen» — ett av de »kolossala» påhitt som 
får hundarna att tro på hans geni (s. 261). Det äger sitt intresse att läsarens 
första möte med Nicolaus Falk (Bröder emellan) får en liknande avslutning. 
Fylld av häpnad över att Arvid sprungit sin väg från inbjudningen till frukost 
rappar den knölaktige brodern först golvtiljorna. »Det skulle inte en hund ha 
gjort, om man kastat en köttbit åt honom!»

Därpå gick han till sin pulpet, skruvade upp stolen så högt den gick, och klättrade 
upp. Ifrån denna upphöjda plats brukade han se människor och förhållanden från en 
högre synpunkt, och han brukade finna dem små, dock icke så små, att de ej kunde 
användas för hans ändamål (s. 31).

Det är Struves egoistiska fågelvy över människorna som också Nicolaus Falk 
och Henrik Borg visar sig nyttja — och med större naturlig fallenhet. Det 
är »Herrens» perspektiv, ytterst den onde Gudens över det olyckliga människo
släktet. Arvid Falk har under romanens första hälft gjort sig fri från brodern. 
Efter kontakten med Falanders nihilism möter han i Borg en ny upplaga av 
brodern och faller inte till föga. Han säger sanningen om förtryckaren.

Nicolaus Falk lever på att låna ut, Borg på att låna upp pengar. Romanen 
gör knappast någon moralisk skillnad mellan de två sätten att leva. Exploate
ringen av medmänniskorna, frånvaron av nyttigt arbete förenar dem. Denna 
likhet i sak bakom skillnaden i form är viktig. Ser man den tror jag att man 
också ser immoralismens tråd löpa inte bara från Nicolaus Falks fågelvy till 
Henrik Borgs utan också vidare till andra. Borg tjänstgör därvid som något 
av en knutpunkt. Via honom upprättas under romanens senare hälft inre för
bindelser mellan vad som på många sätt är bokens kontrastmiljöer: de sam
hällsbevarande affärssvindlarna och konstnärsbohemen.

I direkt handling går det så till att Borg dyker upp i artistkotteriet och 
viftar som den lede frestaren med sina lånepapper (s. 282). Det sker i det 
Stockholmskapitel (Bistra tider) som kommer närmast efter Falks första möte 
med honom — mellanliggande avsnitt skildrar Renhjelms väckelse och av
hopp i X-köping. Olle Montanus varnar förgäves: skriv inte borgen, det är 
sorgen. Falk ger efter, han får dela pengarna. Han rör sig nu liksom Borg i 
tecknet av svindeln med pengar, har tagit ett avgörande steg från Sanningens 
sfär. Det förebådar återknytningen till brodern i de två kommande kapitlen. 
Det förbereder också vad som händer i slutet på det därnäst följande Sista 
brickan. Falk låter sig viljelöst lyftas upp av Borg från sitt stretande för San
ningen på Arbetarfanan.

Men Borg kan också förefalla knyta samman bolagssvindeln med artist
livet på ett annat sätt, i själva sin person. Vigilansen och snilleanspråken 
utan täckning hos den rusige kandidaten i linden — det är svindel i pengar 
och svindel i ande i skön förening. Andlig svindel är ungefär den innebörd
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Olle Montanus då redan i Nihilism gett åt artistlivet och sedan inskärper i 
sitt brev från andra sidan graven. Antyder inte Borgs uppenbarelse den inre 
släktskapen mellan kretsen i Triton och kretsen i Röda rummet? Bär inte 
bolagsskojaren och konstnären gemensamt på egoismens och onyttighetens skuld 
till mänskligheten? I viss mening ter sig romanen som ett fortlöpande av
slöjande av denna likhet i skuld. Arvid Falks fågelsperspektiv på dess första 
sidor skall inte moraliskt identifieras med broderns från kontorsstolen i nästa 
kapitel. Men likheten har varit — eller kanske under arbetets gång blivit ·— 
betydelsefull för Strindberg. Olle Montanus’ dom i näst sista kapitlet över 
konstnären som flyr nyttan och arbetet och »känner sig stå över andra män
niskor» pekar slutgiltigt ut den.

Det tycks ha blivit konvention i Strindbergslitteraturen att reservationslöst 
fatta den unge Falk på Mosebacke som en eldig samhällsreformator. Falk läm
nar sin juridiska karriär för att gå i radikala idéers tjänst, säger Werin. Sten 
Linder ser honom som »en renodlad idealist av Brands, fritänkarens och mäster 
Olofs släkte». Sjöstedt menar att han »lämnar sin ämbetsmannakårriär för att 
som fri litteratör kämpa för de betrycktas sak». Smedmark talar upprepade 
gånger om den unge revolutionären. Osv.2

Uppfattningen träffar endast ena sidan av den rätt motsägelsefulla scen där 
läsaren stiftar bekantskap med Falk. Dess blandning av morgon- och kväll
stämningar, påpekad av Ruben G-son Berg,3 är signifikativ. Å ena sidan får 
man se Falk burra upp sig som till strid när han ser ut över staden: »hans 
näsborrar vidgades, hans ögon flammade och han lyfte sin knutna hand, som 
om han velat utmana den stackars staden eller hota den» (s. 7). Struve an
länder. Falk tackar honom hänfört för hans »ljungande artiklar i arbetarefrågan 
och i alla andra frågor, som ligga oss om hjärtat» och utnämner Struve till 
framåtskridandets man. Han anförtror vidare Struve att han i dag själv brutit 
med sitt förra och ämnar bli litteratör (s. 10). Läsaren är ursäktad om han 
finner bilden färdig. Falk är en ny dubbad S: t Göran som med pennan till 
svärd drar ut för att lägga ner reaktionens hydra.

Men det fortsatta samtalet, efter Falks odödliga revy över Kollegiet för 
utbetalandet av ämbetsmännens löner, lämnar drag till en annan och delvis 
motsatt bild. Man får veta att Falk inte har kunnat hålla sig utan exploderat 
inom verket, mot andan av lögn och illvilja hos kollegorna (s. 19). Det stäm
mer ju i och för sig gott med det tidigare. Däremot överraskar Falks sätt att 
summera det inträffade som att han »blev omöjlig» när man nu visste var 
man hade honom. »Och nu gör jag som så många andra skeppsbrutna: jag 
kastar mig i armarne på litteraturen!» Att bli litteratör framställer han själv 
här som en flykt från trakasserier och förstörda utsikter i verket. Under den 
följande replikväxlingen om litteratörens förhållande till samhället — diskute
rad i det föregående —  försvinner bilden av drakbekämparen alldeles. Att bli 
litteratör i stället för ämbetsman är för Falk att leva fri från samhället, inte 
att ta parti för de förtryckta och arbeta på dess omdaning.

2 Werin, a. a., s. 99. Linder, Ibsen och 3 Sv.D. 2/10 1921. Jfr W. Bserendsohn, 
Strindberg (Samlaren 1932) s. 69, Sjöstedt, Strindbergsproblem, s. m f .  
a. a., s. 193, Smedmark, a. a., s. 195 ff.
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I själva verket är det ju också den senare bilden av Falks avsikter med sitt 
val som utförs i de följande kapitlen. Han finner sina rätta själsfränder i Lill- 
Jansskogens målarbohem, utan spår av politiskt engagemang. Han uppvaktar 
förläggaren med sina poem —  motsatsen till stridsdikter får man veta mot 
bokens slut (s. 310 f.). Så småningom blir han visserligen journalist i en radikal 
tidning. Men han drivs håglöst och halvt mot sin vilja in i den ställningen. 
Struves fräckhet att göra en anonym artikel på avslöjandena om ämbetsverket 
stänger vägen tillbaka dit samtidigt som Falk gör sina första bittra rön av 
litteratörens villkor. Kapitlet Röda rummet där Falk upptäcker Struves tilltag 
kallades ursprungligen Oåterkalleligt.4

Det är först mot romanens mitt som Falk på allvar engagerar sig för de 
förtryckta. Långt ifrån att vara början till avfallet innebär kapitlet Nihilism 
hans mognad till strid för de förtryckta — låt vara att striden blir kort. Det 
är också först efter romanens mitt (Om Sverge) som han med hjälp av »Den 
Obesticklige» inser sanningen om sin poesi.

Recensenten fann icke Falks poesi sämre eller bättre än de andra samtidas, men 
fullt lika egoistisk och betydelselös; den handlade endast om författarens enskilda affärer; 
olovliga förbindelser, uppdiktade eller verkliga, koketterade med små synder men sörjde 
icke över de stora (s. 310 f.).

Det ursprungliga kapitel 23 (kallat Människors öden) uteslöts, sannolikt på 
förläggarens begäran.5 Det återger samtal på ett konditori mellan bland annat 
redaktören av Gråkappan och Borg om hur Falks dikter bör anmälas. Kapitlet 
slår mot Gråkappekritikens brist på samvete. Men det slår i lika hög grad 
mot en poetisk traditions brist på värde. Göran Lindblad har påpekat att kapitlets 
prov ur Falks diktsamling delvis hämtats ur signaturen Fjalar-Östergrens Nya 
dikter. »Falk är poet — poet av årgången 1860», karakteriserar Lindblad.6 Man 
kunde tillägga: och i denna egenskap är han belagd med skuld. Med utgångs
punkt från Falks dikter låter Strindberg i detta Rödarumskapitel för första 
gången signaturerna som grupp löpa gatlopp.

Vad skriva de om? Om ingenting, d. v. s. om sig själva! Det är opassande att tala 
om sig själv, men det passar att skriva! Vad jämra de sig över? Över sin oförmåga att 
kunna lyckas! Lyckas! Det är ordet! Ha de givit luft åt en enda tanke som skulle kunna

4 Falk gör upptäckten V, s. 95 f. Om den 
ursprungliga rubriken se Landquists anm. s. 
388.

En granskning av manuskriptet till Röda 
rummet (KB) ger vid handen att en tidigare 
version av inledningskapitlet mera entydigt 
framställer motivet till Arvid Falks uppbrott 
från ämbetsbanan och hans beslut att bli lit
teratör som iver att strida för det godas sak 
i samhället.

Samtalet mellan Falk och Struve efter den 
förres berättelse om ämbetsverket är i den 
slutliga versionen starkt påverkat av tillägg 
i marginalen. Båda de passager som jag me
nat går emot bilden av stridsmannen och an
tyder Falks kasus av egoistisk poet är tillägg. 
Det ena är meningen »Och nu gör jag som 
så många andra skeppsbrutna: jag kastar mig i 
armarna på litteraturen» (V, s. 19; manuskrip

tet s. 9). Betecknande för Strindbergs vack
lan i motivangivelsen även när han håller 
på med tillägget är att detta slutar med de 
sedan överstrukna orden »icke för brödet». 
Det andra tillägget gäller reflexionen om lit
teratören utom och över samhället och Falks 
flykt från det (V, s. 19; manuskriptet s. 9). 
Tillägget sträcker sig från Struves ord »Lit
teratören står utom samhället» till och med 
Falks hela följande replik.

Även en del andra tillägg och strykningar 
i de första kapitlen förefaller mig ägnade att 
förskjuta bilden av Falk i samma riktning 
men det skulle föra för långt att här när
mare relatera dem.

5 V, s. 392.
6 G. Lindblad, August Strindberg som be

rättare, s. 131 f.
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röras hos några andra, hos tiden, samhället; hade de fört de eländas talan en enda gång, 
skulle deras synder varda dem förlåtna, men det ha de icke; därför äro de som en lju
dande malm — nej som ett skrällande järnskräp och en sprucken narrbjällra ·— ty de 
hade icke kärleken till annat än till nästa upplaga av Bjurstens litteraturhistoria, Svenska 
Akademien och sig själva! (s. 395).

Det är Borg som talar. Men det är mindre fiktionsfiguren Borg som upprörs 
över att poeterna inte för »de eländas talan» — tvärtom går det draget dåligt 
ihop med Borgs närmast konstitutiva förakt för moraliska synpunkter — än 
Strindbergs egen förtrytelse som måste fram trots att han inte förfogar över 
ett lämpligt språkrör på scenen. Han fann denna passus så viktig att han räd
dade över den från det strukna kapitlet till Sista brickan, där lagd i munnen 
på redaktören för skandalbladet Espingen (s. 334). Därmed försvann dock den 
relief som harangens slutord om poeternas kärlek till akademin fick i det 
ursprungliga sammanhanget. En av de piskade inträder där i nästa ögonblick. 
Den dråpliga karikatyrens verkar avsedd att drabba ingen mindre än Wirsén, 
invald i akademien medan Strindberg arbetade på romanen:

Fram mellan borden kom nu slingrande en liten rund person med utseende av en 
sockenskräddare. Hans ansikte låg inbäddat i en krans av fett; hans ögon voro ljusblå, 
taljiga, stupida; munnen överskuggades ännu icke av några mustascher, men mellan 
näsan och överläppens undre kant växte några hårstrån vilka dragits åt sidorna och 
enats i spetsar i avsikt att ge ett elegant utseende åt den otympliga personen, håret som 
på morgonen blivit lagt i några elegiska Lamartinelockar hade under skoltjänstgöringen 
på förmiddagen återtagit sin naturliga form och stod åt alla kanter som en kanonviska. 
Toiletten som skulle förete spridda drag av artistiskt självsvåld var helt enkelt slarvig 
och uppslagen på rocken voro rent av osnygga.

— God dag, skald, sade Borg; har du några sorger i dag? Du ser så tärd ut som 
stug-grisen (s. 395).

Huvudpersonen Falk besläktad med Wirsén —  man kunde inte önska ett 
tydligare uttryck för att domen över den egoistiske »poeten» i Svenska folket 
och Om realism redan avkunnas i Röda rummet. Den går jämsides med Mon
tanus’ dom över den bildande konstnären. I romanens senare del vinner både 
Falk och Montanus en insikt som stämplar deras tidigare drömmar och liv 
som svindel. En skugga kastas bakåt över feststämningen i Lyckliga människor, 
där Sellén firar genombrottet som målare och Montanus uppdraget med altar- 
skulpturen medan Falk får besked om den förestående tryckningen av dikterna. 
Deras lycka vilade på en grund av egoistisk framgångskult. Skuggan sprids 
också till Falks frihetslängtan i första kapitlet och markerar den som poetens 
högmodiga krav på lust i stället för fyllande av plikt.

Min syn på romanens början kan verka att rimma illa med det »spon
tana» intryck en läsning ger. Falk skildras med inlevande sympati, verkar vara 
en »positiv» hjälte. Jag skall antyda en förklaring till det förhållandet men 
vill först ytterligare styrka det berättigade i min syn genom att visa på en 
närliggande text. Som Lamm påpekat återfinns en del av personerna och 
miljöerna i Röda rummet redan i fyraktskomedien Anno 4 8 / När denna pjäs 7

7 Lamm, Strindbergs dramer, I, s. 174 f.
(Anno 48 tryckt i SS, I.)
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— som aldrig spelats, som ej är känd i manuskript men som trycktes i I vår
brytningen 1881 — skrivits är ovisst. Lamm har förlagt den till 1875, Smed
mark med bättre skäl till 1876-77.8

Huvudfiguren i Anno 48 är en pösande kälkborgare, bryggare Larsson. En 
del av komiken i pjäsen ligger i att hans handlingar förestavas av reform
rädsla och servilitet mot maktägarna men till hans bestörtning får motsatt 
verkan och uppammar en liten revolutionsunge. Andra komiska moment ligger 
i interiörerna från hans liv till vardags, som »välgörare» mot en krets fattiga 
artister och ämbetsmän. Som Lamm utrett har åtskilliga element från den 
sfären gått i arv till Nicolaus Falk. Lamm har också i Larssons brorson Arvid 
sett en förlaga till Arvid Falk och menat att Arvid »som får sitt stora poem 
kastat i en tidningsredaktörs papperskorg och i stället erbjudes en illa avlönad 
korrekturläsarplats i Den konservative, är naturligtvis liksom Arvid Falk re
presentant för författaren själv».

I varje fall spelar Arvid i Anno 48 en författarroll och rör sig i ett mönster 
som påminner om Falks i Röda rummet. I första akten återvänder han från 
Uppsala efter tolv terminer sedan farbrodern vägrat skicka mera pengar. Denne 
vill i stället lära honom bli en nyttig människa, närmast bokhållare i brygge
riet (I, s. 274 f.). Ritläraren Per, på lediga stunder en allvarligt strävande må
lare, tycker också att Arvid bäst skulle passa till bryggare men överliggaren 
»arbetar på sitt stora poem och vill dö på att han skall bli författare» (s. 267). 
Det blir brytning mellan Larsson och Arvid. »Kom igen när du blir hungrig 
så ska vi talas vid!» (s. 276). Dessa bryggarens ord när brorsonen stolt drar 
bort visar sig äga profetisk kraft. I sista akten återvänder Arvid: »Jag ger 
mig! —  Jag är så förtvivlat hungrig! Få vi inte äta snart?» (s. 325). Han rör 
sig alltså i samma cirkel som Falk fast det i Röda rummet är ämbetsverket 
mera än broderns hus som svarar mot farbrodern och bryggeriet.

Vad händer Arvid under mellantiden? I början av andra akten väcks han 
på morgonen av Per —  han logerar i ritlärarens rum — från ett självmords
försök med skjutet spjäll. Bakgrunden till försöket att fly livet är att han inte 
fått någon middag föregående dag och att redaktören kastat dikten i pappers
korgen. Scenen påminner om det parti i romanen där Falk efter besöket hos 
förläggaren ligger bortdomnad av svält och krossade illusioner

till bloden flydde hans lemmar och hjärnan upphörde att arbeta, men han dog inte som 
han trott ett ögonblick utan fortsatte att leva, mången till förargelse och sig själv till 
föga nöje [de ursprungliga slutraderna i kapitlet Hos förläggaren, sedan strukna].9

I Röda rummet kommer Per Sellén som räddande ängel och lär Falk pant- 
låningens konst. I Anno 48 räddar Selléns motsvarighet Arvid mera bokstavligt 
från döden men här är det Arvid som därefter vill tvinga ut Per att låna. Denne 
vägrar ty han lånar aldrig.

Arvid: Vad gör du då?
Per: Jag arbetar!
Arvid: Så dum du är! ( s. 286 f.).

8 Lamm, a. a., I, s. 172. Smedmark, a. a., 0 V, s. 388.
s. 355, not 26.
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Replikväxlingen är en nyckel till Arvids karaktär och till ett centralt tema i 
pjäsen. Arvid är en översittartyp som föraktar det nödvändiga arbetet och 
dem som utför det.

Ser du där nere på gården, hur de stora dränglunsarne sitta oppradade på stegkärran 
och äta; sådana där skall äta de, som inte göra någon nytta, liksom inte mänskligheten 
skulle kunna reda sig utan öl! (s. 286).

Är man student, poet, artist är man höjd över arbete. Föraktfullt hör han 
att Per är sin egen piga: »Och på sådana villkor är du artist? —  Ja! —  Fy 
fan!» (s. 284). Att bli korrekturläsare åt redaktören är långt under hans värdig
het: »Tror du jag vill vara dräng åt hans drängar; nej förr svälter ett snille 
ihjäl!» (s. 286). Den obildade bokhållare Lundqvist i vilken Lamm sett ett 
utkast både till Rehnhjelm och Montanus vurmar för att bli aktör av samma 
skäl som Arvid vill leva som poet. Man slipper då arbeta och anses vara fin 
karl (s. 289 f.). Sedan han under gatukravallerna fått näsan krossad reser han 
i stället till Kalifornien för att gräva guld (s. 321) —  det är drömmen om 
det arbetsfria livet i ny skepnad. Revolutionen som hägrar betyder för Arvid 
endast att de gamla herrarna sparkas ut och att han själv inträder bland de 
nya. Tredje ståndets välde är slut, leve intelligensen, ropar han i slutet på 
andra akten. »Nu är det vår tid, Per» (s. 296).

Falks utveckling till engagemang i »de förtrycktas sak» saknar motsvarighet 
i Anno 48. Det nyansrika och förstående sätt på vilket Strindberg skildrar den 
unge Falks vedermödor i Röda rummets första hälft skiljer sig ju också på
tagligt från den grova och entydiga gestaltningen av Arvid som en knölaktig 
odåga. Men just därför kan det ha sin poäng att konfrontera de två. Den under
strukna moralismen mot Arvids flykt till poetens onyttiga liv minskar far
hågorna för att man otillbörligt pressar texten, när man i Röda rummets mera 
subtila fiktionsvärld spårar en moralism i samma riktning ett par år senare. 
Att denna moralism är särskilt svårfångad i romanens början — jag återvänder 
nu till spänningen mellan det spontana intrycket och den läsning jag föreslagit 
— tror jag bero på att den där ännu starkt konkurrerar med andra idéer om 
och attityder till Falk. Vi har redan sett Strindbergs vacklan mellan att låta 
honom starta som en S:t Göran eller som en poetsjäl som söker friheten i stället 
för samhällstvånget. Romanen stabiliserar sig rätt snabbt på den punkten men 
en vacklan i hållningen till Falks poetdrömmar torde bestå längre.

Anno 48 kan här åter ge en fingervisning. Som redan påpekats saknas där 
engagemanget för »de förtryckta» som alternativ till Arvids och Lundqvists 
flykt från nyttan. Men där ges ett annat. Per strävar och umbär utan att klaga, 
nöjd med att under ett par timmar om dagen få ge sig hän åt måleriet (I, ts. 
286). I pjäsens slut belönas han; han utses till agré vid akademin och får 
Larssons dotter till hustru (s. 321, 327). Sellén i Röda rummet har ingen bor
gerlig syssla bredvid sitt måleri men uthärdar svält lika tåligt och älskar konsten 
lika hängivet som Per. Onekligen är också Selléns kamp för erkännande skildrad 
med sympati, såsom Werin framhållit fast med våldsam överdrift av dess grad.1

1 Werin, a. a., s. 93 f. »De enda prov som och akademiprofessorernas ringaktning — — 
ges på mänsklig storhet, på heroism, äro Sel- — I ett fall känner författaren dock beund- 
léns och hans kamraters strider mot svälten ran, och det är inför Sellén och hans konst.»
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Sympatin förefaller mig därtill avta mot slutet. Men något analogt med reve
rensen för Selléns konstnärliga integritet torde i viss utsträckning ha färgat 
romanens hållning till Falk som poet. Jag tänker t. ex. på när Falk avvisar 
Smiths beställningsarbeten. I målet mellan Falk och Smith kan Strindberg 
verka applådera Falks värjande av sin andliga värdighet. Men samtidigt växer 
det fram ett större mål mellan Falk och mänskligheten där samma prov på själv
känsla kan vändas till hans nackdel, som tecken på uppblåsthet och egoism. Så 
tvetydigt tror jag Strindberg förhåller sig till poeten Falk i vissa scener under 
romanens första hälft. Men jag föreställer mig också att den senare hållningen 
mer och mer vann terräng under arbetets gång. Jag tänker mig att när Strind
berg t. ex. arbetade ut kapitlet Människors öden såg han mera kritiskt på Falks 
liv i de första kapitlen än när han skrev dessa.

Andra glidningar i romanen är ju tidigare noterade i litteraturen om den. 
Dit hör skillnaden i romanens hållning till Borg när läsaren möter honom 
första gången och till Borg i slutet (spännande och knappast tillräckligt ventile
rade frågor är hur värderingen är ändrad, vidare om den gäller en oförändrad 
Borg eller en förvandlad). Strindbergs vacklan ända fram till sista korrekturet 
i fråga om slutraderna är ju också en välbekant historia.2 En glidning i den 
moraliska hållningen till poeten Falk och konstnärslivet från den ena delen 
av boken till den andra skulle alltså ha sina paralleller.

När Strindberg 29 mars efter att ha skrivit en av tre planerade avdelningar 
utbjöd romanen till W all beskrev han arbetet bl. a. så att »det söker visa 
samhällets oförrätter mot litteratören och i några berättigade fall dennes hämd 
på samhället» (Brev, 2, s. 66). Kanske tänkte han då på ett sådant fall som 
att en poetisk talang av en vulgär kulturkrämare sätts att göra texter till en
faldiga träsnitt mot svältarvode. När han några månader senare höll på att 
avsluta romanen skrev han till Ossian Ekbohrn att »jag skrifver inte för att 
få heta poet —  utan jag skrifver för att slåss!» (Brev, 2, s. 72). I det sista 
brevet är motsättningen poet-stridsman levande. Kanske indicerar de två breven 
något av en glidning under mellantiden som svarar mot en spänning mellan 
motsvarande avsnitt i romanen. I processen mot ett ont samhälle förvandlas 
poeten från att mest vara ett offer till att mest bli en medbrottsling.

Den fredlöse
Första gången jag funnit en falk i Strindbergs diktning är i ungdomspjäsen 

om kristendomens seger över hedendomen, Den fredlöse. I det bekanta brevet 
1871 till August Dörum ville Strindberg själv i huvudpersonen Thorfinn se 
»en sjelftillräcklig menniska som tvingas erkänna ett högsta väsen en Titan 
en Prometheus som slåss mot gudarne» (Brev, 1, s. 80). Titanmotivet är alltså 
centralt för dramat men det är en titan som tuktas, som har fel och i slutet 
böjer sig för Gud. Intressant ur min synpunkt är att falksymbolen i dramat 
nära angår detta huvudtema.

Den kristna polen företräds klarast av korsriddaren Gunnar. Han älskar

2 V, s. 398.
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Thorfinns dotter Gunlöd som i hemlighet är kristen men av dotterlig plikt 
inte vill lyssna till Gunnar, när han manar henne lämna fadern i landsflykten 
på Island och följa honom tillbaka till Östergötland. Gunnar bär en silverfalk 
i skölden. Genom att Gunlöd omedelbart efter det att Gunnar dykt upp abrupt 
frågar efter falkens innebörd får läsaren sin uppmärksamhet fäst på den (I, 
s. 209). Gunnar svarar inte genast på frågan men återkommer till den innan 
lian går:

Gunnar: Vill du veta vad silver falken med bandet betyder, det är den vilda flickan 
som jag skall tämja.

Gunlöd: Du! —  Gå innan jag hatar dig! —  Mig har ännu ingen böjt.
Gunnar: Vilda blod, än sjuder det av vikingaelden, men han skall slockna. Gunlöd, 

ett dygn väntar jag dig, och du skall komma, mild som duvan, när hon söker skydd, 
fastän du nu likt falken vill flyga över molnen. —  Jag håller ännu i bandet ■— det 
är din kärlek —  och honom kan du ej slita. När nästa afton skymmer, kommer du. 
Till dess farväl! (s. 216).

Dramat mynnar ut i en uppfyllelse av Gunnars profetia. Alltinget har förklarat 
Thorfinn fredlös för hans ogärningar och på natten omringar fiender hans hus. 
I striden blir han sårad och drar sig tillbaka i familjekretsen för att dö. Då 
träder Gunnar in men stannar i dörren. Vem är det, frågar Thorfinn. Du 
känner mig, svarar Gunnar.

Thorfinn: Jag känner din röst, men mina ögon se dig ej!
Gunnar: Jag är din frände — Gunnar!

Paus.
Thorfinn: Stig fram!
Gunnar står kvar och ser forskande på Gunlöd.
Thorfinn: Är han här?
Gunlöd stiger upp; går med långsamma steg och sänkt huvud mot Gunnar, tar hans 

hand och leder honom till Thorfinn, där de falla på knä.
Thorfinn lägger sina händer på deras huvud.
Gud! Dör (s. 252).

Slutscenen uppfyller inte bara profetian utan kastar även ljus tillbaka på den 
och ger den i efterhand en mera vittsyftande innebörd. Man kunde säga att 
Gunnars ord avslöjas som en bebådelse av det totala skeendet i dramat, alltså 
inte bara av Gunlöds handling utan också av Thorfinns utveckling — vikinga
lynnet som till sist genom kärlekens band böjs in under den kristna tron. Att 
Gunlöd har rätt att låta känslopansaret mot Gunnar falla och bejaka sin kärlek 
till honom synes bero på att hon nu fullföljt sin mission mot fadern. Ty vad 
som hänt med den döende Thorfinn innan Gunnar inträder är att han öppet 
visat ömhet mot hustrun och dottern och tagit emot deras. Och det är erfaren
heten av deras trofasthet in i det sista som räddat över honom från den tidigare 
visionen av ensamhet, egen kraft och egoism som det enda vissa i tillvaron. 
Hans sista ord »Gud!» kan ges en dubbel innebörd. Det kan vara både en 
bekännelse till nyvunnen tro på en god högre makt och ett uttryck för att 
han ser denna högre makt uppenbaras i gemenskapen hos de två han välsignar.

Idén om kärlekens seger i Den fredlöse utförs på en realistisk scen och ge
staltas i psykologiska kategorier. Men när falkmotivet mot slutet återkommer
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är det inte alldeles enkelt att bestämma dess plats innanför en realistisk ram. Det 
dyker upp i den scen där Thorfinn strider mot fienderna utanför huset och 
Gunlöd från sin post vid vindögat berättar för modern om vad som händer. 
När Thorfinn går ut till sin sista kamp håller han alltjämt — fast med möda 
— sin mask av känslokyla mot de närmaste. »Den mannen böjer ingen», säger 
då hustrun. »Gud gör det!» svarar Gunlöd. Så får hustrun och läsaren genom 
Gunlöd rapport efter rapport. Allt viker för Thorfinn, än så länge håller han 
sig rak. Men så kommer vändpunkten.

G unlöd:------------ O, himlen är röd som blod!
Paus.

Valgerd: Tala —  vad ser du?
Gunlöd med livlig glädje. Silver falken!
Valgerd: Vad såg du?
Gunlöd: Jag såg en falk!
Valgerd: Det betyder något illa!
Gunlöd: Far kommer!
Valgerd: Är han sårad?
Gunlöd: O, nu faller han! (s. 24c)).3

Alltså: medan tidigare fienderna vek för Thorfinn faller han sedan silverfalken 
uppträtt. Hur skall detta tolkas?

En möjlighet är att Gunnar kommit med sitt folk och förstärkt fiendestyrkan 
och därmed avgjort utgången. I sin egenskap av korsriddare bör givetvis Gun
nar se på hedningen Thorfinn som en given fiende. Han har även tidigare 
i dramat uppfattat Thorfinn som ett politiskt hot mot kristendomen. När Gun
löd berättar för honom att Thorfinn skaffat folk i Norge för att göra sig till 
jarl på Island utropar han: »Det förbjude Gud!» (s. 211). Gunnar kunde ha 
goda skäl medverka till att oskadliggöra Thorfinn.

Å andra sidan ser strax före striden Gunlöd en möjlig bundsförvant till 
fadern i honom. Hon anvisar en väg till räddning:

Din frände Gunnar ligger bakom Hjörleifsnäs med sitt folk; skicka en träl dit ut 
på omvägar och han skall komma! (s. 246).

Visserligen avvisar Thorfinn föraktfullt tanken. Men har kanske Gunnar på 
egen hand dragit ut för att bistå sin »frände» och sin älskades far som sedan 
hans flotta gått under ändå förlorat betydelse som hednisk maktfaktor? Scen
anvisningen markerar att Gunlöd »med livlig glädje» omtalar synen av silver
falken. Kunde hon reagera så om Gunnar inte kommit till faderns undsätt
ning?

I Strindbergsforskningen —  som bjuder på en rad analyser av pjäsen av 
Lamm, Lidén, Sjöstedt, Hagsten, Smedmark och Norman — letar man förgäves 
efter en behandling av detta konkreta textproblem. Nils Norman har mera än 
någon annan betonat Gunnars betydelse i dramat och antytt en uppfattning 
om dennes roll i slutscenen som jag helt ansluter mig till. Gunnars ankomst 
skall ses som en gudomlig skickelse, ringen kring Thorfinn har slutit sig då

3 Strindberg har ett par varianter på Val- »Det betyder något ont!» I Nu 1876: »Det
gerds replik »Det betyder något illa». I en betyder någon olycka» (I, s. 355, 360).
avskrift sannolikt avsedd för tryckning 1871:
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denna representant för den bekämpade kristendomen överraskande står framför
honom. »Thorfinn inser, att de olyckor, som drabbat honom -------------varit
straff, sända av Gud, och att det alltså fanns en Gud. Gunnar blir en Guds 
budbärare och kan därför skapa en meningsfylld tystnad, endast genom att säga 
sitt namn, och förmå Thorfinn att uppge sin gudsförnekelse.»4 Norman är också 
den ende som såvitt jag vet uppmärksammat och kommenterat falkmotivet när 
det första gången uppträder i pjäsen.5 Däremot berör inte heller han dess åter
komst i slutskedet, kanske i känsla av att det definitivt tillhör det »dunkel» i 
pjäsen som så ofta påtalats.

Full klarhet om vad Strindberg velat gestalta för skeende står kanske inte 
att vinna. Jag vill dock lägga fram ett förslag och går vägen över Ibsens Kongs- 
emnerne. Främst Hagsten men även Norman har övertygande belyst och argu
menterat för Den fredlöses djupa beroende av detta Ibsendrama.6 Jag bygger 
endast vidare på deras arbeten när jag betraktar slutfasen i Strindbergsdramat i 
ljuset av Kongsemnerne. Slutscenen i Den fredlöse påminner starkt om Ibsen- 
pjäsens sätt att upplösa konflikten mellan den rätte och orätte härskaren. Först 
i det yttre nederlagets stund, med hären slagen i spillror, själv dömd fred
lös och endast avvaktande döden, upplever Skule Jarl liksom Thorfinn ge
menskapen med de närmaste. Det går upp för honom att hustrun och dottern 
älskar honom, »tror» på honom. Den trötte desperadon mjuknar: »I milde 
kasrlige kvinder, — o, det er dog fagert at leve!»6a (Jfr Thorfinn i motsvarande 
läge: »Det är större att leva», I, s. 250.) Han vill nu vänta på Håkon — som 
samtidigt är dottern Margretes man — och be om försköning. Men hans åter- 
väckta vilja till liv har en ond baksida, anad av systern Sigrid. Den kan förnya 
den onda självhävdelsen. Frestelsen kommer också. Skule frälsar sig men först 
genom att han väljer döden för sig själv. Endast så krossas det onda inom 
honom.

Vilken roll spelar Håkon för denna död? Indirekt är han Skules dråpare. 
Vid fjärde aktens slut måste han ta det svåra steget och uttala dödsdomen över 
den älskade Margretes far: »Her svasrger jeg det; Skule Bårdsson skal d0, hvor 
han traeffes på uhellig grund» (s. 119). De borgare från Trondhjem som om
ringar Skules tillflyktsort i femte aktens slut uppfattar sig som Håkons tjänare:

Kom ud, kom ud! Du skal d0, du onde mand!
Margrete: Og det vover I bymaend at true med!
En enkelt: Kong Håkon har d0mt ham i Oslo.
En anden: Det er hver mands pligt at drsebe ham (s. 144).

Men just genom att till slut ge sig i deras våld, utan att vänta på Håkon, be
friar Skule Håkon från att bli hans direkte baneman. Innan Skule träder ut 
fastställer han noga detta motiv för handlingen liksom handlingens vidare inne
börd. Den innebär att Skule uppger sig egen sak och med sin död tjänar 
Håkons. Ty handlingen räddar Margretes kärlek till Håkon som denne är

4 Nils Norman, Den unge Strindberg och 
väckelserörelsen, s. 288.

5 Ibidem, s. 294.
0 Allan Hagsten, Den unge Strindberg, s. 

270 ff.; Norman, a. a., s. 311, 315 f. Smed
mark kritiserar Hagstens paralleller som »i de

flesta fall till ytterlighet pressade» (a. a., s. 
343, not 57). Jag kan inte dela denna kritik.

6a S. 143. Sidhänvisningen här och i det 
närmast följande gäller Ibsens Samlede ver
ker. Hundreårsutgave. Del 5.



Fåglar och författarroller hos Strindberg 49

starkt beroende av. Hon kan fortfarande älska den Håkon som uttalat döds
domen över hennes far men inte den man som verkställer den.

I Kongsemnernes slutscen ligger alltså Skules tillfälle till försoning med det 
goda i att han kan göra möjlig föreningen mellan sin dotter och den man 
som i kraft av det rätta måste stå efter hans liv. Skule utnyttjar tillfället. Det 
förefaller mig som om Strindberg byggt sin slutscen efter Ibsens mönster. Men 
i så fall har han inte gärna velat antyda att Gunnar kommer till Thorfinns 
hjälp i stridsscenen. Gunlöd tror visserligen det —  därav hennes glädje — 
men modern förstår bättre: falken betyder att faderns öde är beseglat. Redan 
nästa replik omtalar att fadern är på väg in mot huset. När Gunnar sedan 
kommer in inträder den som krossat fadern. Trots detta ber Thorfinn honom 
närma sig, trots detta underkastar sig Gunlöd profetian och uppsöker den av
vaktande nere vid dörren, trots detta välsignar Thorfinn dotterns förening med 
Gunnar.

Å andra sidan har Ibsen identifierat Skules handling av försoning med att 
Håkan befrias från att själv delta i dråpet på Skule. Det föresvävar mig att 
detta inslag i Ibsens sinnrika väv bundit Strindberg samtidigt som han inte 
kunnat eller velat organiskt arbeta in det i den egna handlingens logik. Därav 
dunklet kring dråpet på Thorfinn. Stridsscenen inhöljs i en clairobscur där 
det realistiska planet försvinner. Förloppet förs i ett avgörande ögonblick vidare 
i »symbolspråk» och Thorfinn dödas liksom direkt av Gud. Med denna tolk
ning av Gunnars roll för Thorfinns undergång får också falkmotivet en mera 
komplicerad innebörd. Gunnar inte enbart tämjer falkar —  bilden för den stolta 
självtillräckligheten — med kärlekens makt. I vissa ögonblick skulle han själv 
vara falken som slår ner på sitt byte utan försköning men givetvis en falk som 
tjänar Gud, som är knuten med kärlekens band till det högsta och vars »onda» 
gärning innerst är en akt av godhet. Tolkningen kanske synes djärv och ut
spekulerad. Men jag skall söka underbygga den med ytterligare skäl.

Som bekant finns det två versioner av Den fredlöse. En ursprunglig var 
färdig senast den 2 febr. 1871 (uppläst i Runan enligt dess protokoll)7 och 
inkommen till Kungl. Teatern 1 mars (notering på manuskriptet). Efter önske
mål från teatern (framgår av brev från Strindberg sommaren 1871; Brev 1, s. 70, 
78) omarbetades denna under sommaren till en ny version (inkommen 20 aug. 
enligt notering på manuskriptet) som sedan spelades på hösten och i stort sett 
är identisk med de tryckta upplagorna. Den version jag hittills sysslat med är 
alltså den senare (kallas i fortsättningen V 2). Den ursprungliga versionen (V 1) 
som länge förblivit okänd för forskningen utnyttjades i den tryckta Strindbergs- 
litteraturen först av Smedmark (1952), sedan av Norman (1953).8 En jämförande 
läsning ger intrycket att grundmönstret i V 1 och V 2 visserligen är detsamma

7 Samlaren 1925, s. 160.
8 Jfr Smedmark, a. a., s. 342, not 47, och 

Norman, a. a., s. 352, not till s. 298. Både V 1 
och V 2 finns i Drottningholms teatermuseums 
arkiv. Numera finns genom doc. Smedmarks 
försorg i August Strindbergs dramatik I (1962)
4 - 6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962

V 1 fullständigt tryckt (fast tyvärr endast på 
ett »atomistiskt» sätt, i form av rad-för-rad 
varianter till V 2). När volymen utkom före
låg dock min uppsats redan i korrektur och 
jag har ej bedömt det som nödvändigt att 
i efterhand inarbeta sidhänvisningar till den.
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men att skillnaderna i teckningen av personer och förhållandet mellan dem, i 
antydda handlingsmotiv och i allmän »ton» är betydande. Versionerna verkar 
utgöra skilda dramatiska enheter som delvis tjänar på att analyseras var för sig.

Bland olikheter i centrala ting — väsentligen framhållna redan av Smed
mark {a. a., s. 28 f.) — må nämnas. I V 1 är det samvetskval över onda hand
lingar som främst plågar Thorfinn — termen fridlös är där en nyckelterm och 
pjäsen kallas också Den fridlöse i Runans protokoll — i V 2 är snarare känslan 
av ensamhet hans huvudproblem. Orms roll är rätt olika utformad och del
vis är accenterna i hans och Thorfinns förbindelse omkastade. I V 2 söker 
Orm hela tiden driva Thorfinn i kristen riktning och väcka den sturske till 
ånger över allt blod han låtit flyta. I V 1 söker han tvärtom till en början 
hämma de tendenser till »blidhet», grubbel och skuldupplevelser som redan 
i pjäsens början bryter fram hos Thorfinn. Kardinaldygderna för Orm är här 
känslodisciplin och själsstyrka, säkert tänkta som hedniska begrepp (fast rätt 
svårförenliga med den hedniska ärestanken när de får motivera beröm åt kvin
norna för deras förmåga att bära Thorfinns skymfer och klander åt Thorfinn 
själv för motsvarande oförmåga).

Beträffande skillnaden i ton har Strindberg själv i ett ofta citerat brev till 
Frans Hedberg (13/9, alltså en knapp månad efter att V 2 sänts in till teatern) 
uttryckt missnöje med V 2, när han nu läste om och jämförde med pjäsen »i 
sitt ursprungliga skick» (rimligen V 1):

Alla gubbarna ha blifvit så eländigt sentimentala —  den der iskylan har försvunnit
— den nordiska stoicismen är weg och stycket har en helt annan färg — ----------allt
det der kommer man väl att kasta i ansigtet på mig —  (Brev, 1, s. 84).

En modern läsare kan instämma: V 2 har ordrikare repliker, mera av känslo- 
utbrott. Omdömet att »gubbarna» blivit »eländigt sentimentala» kan dock lätt 
föra grovt vilse om arten av de känslor som spelar på många håll i V 2. Det 
är inte så mycket elegisk vekhet som en ton av aggressivitet som tillförts V 2 
jämfört med V 1. Det gäller inte bara Thorfinns repliker utan också Orm, 
trots att denne nu företräder det kristna. Och det gäller inte minst omform
ningen av Gunnar vilket ter sig särskilt intressant för mig eftersom den går 
samman med en viktig utbyggnad av falkmotivet.

I V 1 är motivet begränsat till den replik i styckets början som ger Gunnars 
profetia om att Gudrun skall böjas av sin kärlek till honom:

Stolta sinne! Än kokar vikingblodet i dina ådror —  men kärleken skall komma det 
att . . .  lugna sig —  Inom ett dygn väntar jag dig —  och du skall komma Gunlöd — 
du skall komma mild som dufvan när hon söker skydd —  fast du nu lik den vilda 
falken vill flyga öfver molnen —  till dess i alla helgons namn farväl!

Som synes ingen större skillnad jämfört med V 2 — utom att bilden av kär
leken som bandet varmed falken hålles kvar hos sin herre saknas. Replikerna 
om Gunnars vapenmärke och dess innebörd som ju står i samband med bilden 
finns inte heller i V 1. Men väsentligare är att falken inte dyker upp under 
stridsscenen.

Denna lyder så i V 1:
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Valgerd: Ser du Jarlen? —
Gunlöd: Han står midt i portöppningen
V: Hur reder han sig!
G: Allt ger vika för honom!
V: Ser han trött ut!
G: Än håller han sig rak! Det var ett förfärligt norrsken —
V: Ha många stupat?
G: Jag kan inte se riktigt —  Himlen är röd som blod!

(Paus)
V: Tala —  hvad ser du?
Cr: Nu synas de ej mer —  de äro utanför portenI
V: Redan? Hvad kan det betyda?
G: Nu kommer han tillbaka!
V: Hvem! Jarlen? Är han sårad!
G: Han är blek och synes matt!
V: Hör du vapengnyt ännu —
G: Nej allt är tyst!
V: (ämnar kasta blosset ner i luckan)

Nu i Guds namn!
Thorfinn (kommer in blek): Vänta!

I den stridsscen som i övrigt nästan oförändrad flyttades in i V 2 saknades alltså 
Gunnars silverfalk som beledsagande element till vändningen i striden. Detta 
är nytt för V 2, desto frappantare som V 2 även i det som följer efter strids- 
scenen rätt nära faller samman med V 1. Sålunda har slutscenen efter Gunnars 
inträde identiska repliker och skeenden.

Går man nu tillbaka till det första mötet mellan Gunnar och Gunlöd visar 
det sig att deras samtal i V 2 inte bara är betydligt längre än i V 1 utan att 
bilden av Gunnar förskjuts från V 1 till V 2.

Redan i V 1 förenar han på ett smått komiskt sätt funktionen av svärmisk 
älskare och trubadur med funktionen av Kristi stridsman när han inträder 
»klädd som korsriddare —  med cittra på axeln». Men det galanta och svärmiska 
tar loven av det religiöst stridbara i V 1 medan accenterna kastas om i V 2. 
Det är betecknande att ett moment i V i:s scenanvisning för hans inträde för
svunnit i V 2: »och en krans hängande på cittran». Själva kransen plockar 
han dock fram även i V 2. Viktigare är de tillägg eller ändringar som betonar 
ett kristet-politiskt nit eller ger honom drag av hårdhet. Okänt för V 1 är det 
moment i samtalet som gäller Thorfinns planer på att göra sig till kung (eller 
jarl) på Island (s. 211). Gunnars reaktion har redan anförts och kommenterats. 
Vidare saknas berättelsen om Gunnars strider mot sarascener och blåmän (s. 
209); i V 1 heter det elegiskt: »Jag har sökt dig öfver hela världen.» I V 1 
vill Gunnar rädda Gunlöd från »den eviga köldens gräns» men i V 2 talar 
han i stället om »detta hedningamörker». Tyngst vägande är dock hans upp
lysningar och resonemang efter maningen till Gunlöd att följa med till det 
kristna Östergötland. Själva uppmaningen finns redan i V 1 men följande är 
okänt där:

G unnar:-------------och där skall du bo på min borg, som jag byggt där din faders
gård legat!

Gunlöd: Står han ej kvar?
Gunnar: Nej — han blev uppbränd.
Gunlöd: Av de kristne?
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Gunnar: Du är så ivrig, Gunlöd!
Gunlöd: Jag våndar jag hellre då vore hedning!
Gunnar: Vad säger du, flicka?
Gunlöd: Förlåt mig! förlåt mig! jag är så vild till lynnes —  och när jag ser de fromma 

kristne fara fram så —
Gunnar: Döda din tanke, Gunlöd —  han är gudlös.------------ (s. 212).

Gunnar i V 2 finner det alltså fullt i sin ordning att hedningens gård bränts 
ner och han själv övertagit egendomen. Gud legitimerar krossandet av hed
ningarna — att tvivla på det vore en hädelse —  ungefär så tycks Gunnars 
tanke kunna formuleras. Om han krossar Thorfinn fullföljer han endast en 
linje han tidigare tagit fullt ansvar för som kristen.

Ett par detaljändringar från den ena versionen till den andra har inget direkt 
samband med Gunnar men förskjuter bilden av slutstridens förutsättningar på 
ett vis som öppnar vägen för min tolkning av Gunnars roll där och som där
för indirekt stöder hypotesen.

Budbäraren som talar om för Thorfinn att han dömts fredlös och niding 
fortsätter i V 1: »Akta dig för Hallfred — fly m en tider är! Fly i natt!», i 
V 2 däremot:

»Din gård skall brännas och vem som vill tar ditt liv. Fienderna äro över dig — 
där före fly medan det är tid — fly i denna natt!» (s. 235).

Vilka fienderna är har alltså lämnats öppet i V 2. En annan ändring är upp
gifterna om styrkeförhållanden. Liksom i V 2 (s. 240) ger i V 1 trälen på Thor- 
finns fråga besked om »husets» styrka. Men medan han i V 1 svarar »omkring 
tio stycken» heter det i V 2 »halvtredje tjog — tror jag!» (dvs. 50 man) (s. 240). 
Om fiendernas antal åter meddelar budbäraren i V 1 när han på nytt inträder: 
»Thorfin (sic) Jarl — nu äro de här — 50 man — vill du gifva dig för öfver- 
magten!» I V 2 blir det mer obestämt:

»Thorfinn jarl —  vi äro här! Vill du giva dig för övermakten?» (s. 244).

I V 1 står sålunda striden mellan Thorfinn och 10 man mot en styrka på 
50 man som antyds företräda den Hallfred Thorfinn bränt och plundrat hos. 
Ett ingripande från Gunnar mot Thorfinn i den striden saknar dramatisk och 
moralisk poäng. Dess utgång verkar ändå given så mycket mer som Thorfinn 
är fysiskt knäckt redan innan han tågar ut i V 1:

Nu börjar slu tet-------------hade jag blott min fulla k ra ft------------------------men den
vill svika mig —  (tar sin båge och söker förgäfves att spänna den) —  du också gamle 
vän —  farväl med dig då —  (kastar bort bågen) (sätter sig utmattad i högbänken).

Du är sjuk, säger Valgerd som nu kommer in och ser honom. (Motsvarar 
inträdet s. 243 i V 2.)

Helt annorlunda ser förutsättningarna ut för striden i V 2. Mot Thor finns 50 
man står en obestämd styrka — som visserligen kallar sig själv övermakt. 
Thorfinn själv är i yttre avseende en annan även om ångesten och osäker
heten under den karska ytan antyds. Det nyss citerade i V 1 har fallit bort 
och nya order om stridsberedskap har kommit till: »Du skall säga åt de tolv 
starkaste att ta sina nya yxor — hör du det!» (s. 241). Den Thorfinns i V 2 
som går ut i striden är inte besegrad på förhand som i V 1, han verkar alltjämt
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äga en styrka som gör utgången oviss. Samtidigt har ett dunkel anbragts över 
vilka motståndarna därute egentligen är. Skulle pjäsen läggas om för att moti
vera och halvt antyda — men inte mer än halvt —  en insats från Gunnar vid 
krossandet av Thorfinn kunde ändringar av detta slag vara lämpliga.

Min diskussion av Gunnars roll i V 2 jämförd med V 1 har gjorts utförlig 
därför att frågan intimt angår både falkmotivets innebörd i V 2 och dess ut
veckling från V 1 till V 2. Konsekvensen av mina resonemang kring Gunnar 
kan sammanfattas så. Medan falken i V 1 står för vikingalynnets självtillräck
lighet och obändighet —  den attityd vars nederlag och upplösning dramat 
gestaltar — har den i V 2 därjämte och främst fått en motsatt innebörd. Fal
ken är det gudomligas representant, förintaren av den hedniska polen. Liksom 
i Strindbergstexterna 1882 tycks alltså falken i Den fredlöse kunna symbolisera 
både utvecklingens segrande krafter och det som utvecklingen begraver. Men 
de två personer falkarna i dramat företräder är på ett intrasslat sätt både polära 
och befryndade. Det förklarar väl delvis att falken kan vandra över från den 
hedniska sfären till den kristna så som den gör.

Gunlöd ingår ju både i vikingamiljön och i den kristna sfären. När Gunnar 
efter hennes avslag myntar bilden om den vilda falken som flyger över molnen 
laddas metaforen upp av lägets tvetydighet. Gunnar uppfattar att vikingablo
det ännu kokar men läsaren kan ju inte undgå att också se det kristna bakom 
trotset. I själva verket låter sig Gunlöd i V 1 och Gunnar i V 2 på ett gi
vande sätt jämföras i sin gemensamma egenskap av kristna. Hos ingen av 
dem utesluter den kristna tron och kärleken till den andre en känslodisciplin 
som går Guds ärenden. Men den arbetar inte enligt samma metod hos dem. 
Gunlöd är hård mot sin egen längtan till de kristnas lust och lycka. Hon 
stannar på sin post i pliktens region av is, mörker och instängdhet fast Gun
nar kommit för att hämta henne tillbaka till det leende landskap där hon kan 
leva »fri som fågeln». Genom att hon är hård mot sig själv och vänder andra 
kinden till åt fadern löses dennes känslokyla. Kärlekens Gud besegrar honom 
så att säga den inre vägen.

Gunnars hårdhet är däremot skoningslöshet mot dem som står kärlekens 
Gud emot. Han vänder inte andra kinden till åt hedningarna utan strider mot 
dem med svärd. Genom honom besegrar Gud Thorfinn den yttre vägen i V 2.

Jag föreställer mig att denna på en gång likhet och skillnad mellan Gunlöd 
i V 1 och Gunnar i V 2 utpekar en viktig idé i dramat och förskjutningar 
inom den från den ena versionen till den andra. Genom hårdhet går vägen 
till friden, kärleken och lyckan. Men i februari 1871 läggs tonvikten på att 
vara hård mot sig själv, att inte falla för trubadurens lockrop om ett liv under 
blå himmel och solsken utan att gå pliktens väg i mörker och köld. I augusti 
samma år har kommit till en betoning på hårdhet mot andra, mot dem som 
står det goda mot. Trubaduren har blivit en skoningslös stridsman för utveck
lingens sak. Jag lutar åt att idén om hårdheten och dess förskjutningar nära 
angår Strindbergs grubbel kring författarrollen.

Lamm har velat läsa Den fredlöse som en spegling av religiösa motsätt
ningar mellan Strindberg och fadern 1870-71. Gunlöd är Strindberg, Thorfinn
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fadern. Med samma fördelning av rollerna har Hagsten hävdat att det gällt 
längtan efter samförstånd med fadern av mer allmän natur.9 Den tanken pekar 
enligt min mening ut något centralt i dramat och i dess samband med Strind
bergs liv.

Innebörden av den kris Strindberg skall ha genomgått i slutet av 1870 och 
under 1871 har livligt diskuterats i forskningen.1 I själva verket är materialet 
att bedöma krisen med skäligen tunt när man som rimligt är för åt sidan 
uppgifterna femton år senare i Jäsningstiden. Självbiografien ger oumbärliga 
uppslag till hypoteser om Strindbergs ungdom. Men som källa i egentlig me
ning bör den skys med större konsekvens än som i regel skett. Vissa yttre 
fakta är dock främst genom breven klara och har vikt som bakgrund till 
Den fredlöse.

När V 1 skrevs omkring årsskiftet 1870-71 hade Strindberg efter två termi
ner i Uppsala ånyo återvänt till hemmet i nederlagets tecken. Sina examens- 
studier hade han försummat för ett författarskap som på senhösten mest gett 
motgångar att registrera: Allehandas utskällning av Fritänkaren, det egna för
kastandet av Blotsven som kostat så mycket tid och arbete, Hermione utan 
pris i akademien.2 Under vårterminen 1871 stannar han kvar i hemmet och 
tentamensläser så att han klarar av de två första ämnena i filkanden.3 Ett 
brev omkring den 1 mars vittnar om att han ser Uppsalalivet skuldbelastat. 
Han fritar sig hos den okände mecenaten (Eisen) att återvända dit utom för 
tentamina:
då tre terminers vistelse i Upsala hafva visat för mig Upsalalifvet i allt dess ohjelpliga 
elände —  detta slösande med tid och krafter — dessa laster som kallas oskyldiga nöjen 
detta estetiska lif för dagen — nog af jag skattar mig lycklig att ha kommit så godt 
från den saken som jag gjort (Brev, 1, s. 66).

För att förstå brevet rätt måste man ha klart för sig att Uppsala för Strind
berg vintern 1871 bör ha associerats med det föregående årets diktning, det 
som dragit honom från examensarbetet. Uppsalas skuld var diktningens skuld, 
poesiens lust mot arbetets plikt. Det ter sig inte alltför vågat att i V i:s Gunlöd 
se reflexer av Strindbergs botgörarhållning vid denna tid. Gunlöd förhärdar 
sitt hjärta mot trubaduren och får till slut just därför faderns välsignelse att 
bejaka kärleken. Strindberg knogar tentamensarbetets väg, stålsatt mot dikt
ningens lockelser, livad av hoppet att bortom pliktens regioner möta somma
rens landskap. Dygden skall lönas, fadern bli stolt över sonen, samhället öppna 
famnen för Askeladden och erkänna honom som en poesiens utvalde.

För det rimliga i att se relationen Gunlöd— Gunnar som en spegling av 
Strindbergs förhållande till skaldedrömmarna vill jag också anföra två skäl 
av rent textmässig natur. Det ena rör ett särskilt moment i Gunlöds förklaring 
varför hon kom att »tro» på Gunnar:

9 Lamm, Strindbergs dramer, I, s. 77 f., 
Hagsten, a. a., s. 277 ff. Hagsten räknar dock 
samtidigt liksom andra forskare efter Lamm 
(t. ex. Smedmark, a. a., s. 25 ff. och Gunnar 
Ollén, Strindbergs dramatik, 1961, s. 52) med 
att Thorfinn i mycket är Strindberg själv {a. a., 
s. 278 ff.).

1 Sjöstedt, a. a., s. 150 ff., Brandell, Strind-

bergs Infernokris, s. 22 f., Hagsten, a. a., s. 
294 ff., Smedmark, a. a., s. 22 ff.

2 Hagsten, a. a., s. 264 f., Smedmark, a. a., 
s. 19 f.

3 Om tentamen i latin T. Eklunds not 1 
till nr 35 i Brev, 1, s. 68 (betyg utfärdat 
6/5 1871). Tentamen i estetik 2/6 1871 
(Smedmark, a. a., s. 342, not 31).
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Först trodde jag på min far — han var så stark — sen trodde jag på min mor — 
hon var så god — sist trodde jag på dig — du var så stark och så god och —  så 
skön (I, s. 21 o).

Vikten för Gunlöd att Gunnar är »så skön» poängteras i V i (från vilken ut
läggningen oförändrad flyttat in i V 2) av att orden föregås av tre tankstreck. 
Gällde det motiveringen för en mans kärlek till en kvinna vore orden triviala 
men när det som här gäller en kvinnas till en man frapperar de.

Det andra skälet är Gunnars blomsterkrans, påminnelsen till Gunlöd om 
det land han kommer från. I Strindbergs ungdoncispoesi — i poem som Besöket 
(Sångens gåva) och den i sammanhanget särskilt relevanta Prolog till Den 
fredlöse —  är blommor ett lösenord in till poesiens sfär. Hela tablån med 
Gunnars blomstergåva till Gunlöd i en miljö av mörker och is påminner för 
övrigt i hög grad om Besöket där Sångens gudinna uppsöker det dystra jaget 
på hans isiga vindskammare och tröstar honom med en blomma som symboli
serar kärleken till konsten.3a

Jag övergår så till V 2. När den skrevs var läget förvandlat. Genom ett brev 
till brodern Oscar i juni vet vi att en brytning inträtt mellan fadern och August. 
Strindberg flyttade ut i skärgården på lånade pengar, besluten att resa upp till 
Uppsala i augusti direkt från landet och återvända till Stockholm först som fil. 
kand. Under inga omständigheter tänkte han läsa i hemmet »der gubben på fullt 
allvar vill föra mig under rubriken — barn» (Brev, 1, s. 70). Så hade tingen 
vänt sig fast Strindberg under det gångna halvåret strävat i pliktens tecken. 
Nu befann han sig på Kymmendö utan medel för det kommande läsåret. I 
juli sände han nödrop till ett par affärsmän i Stockholm. Tonen i breven an
klagade mera samhället än honom själv för det förtvivlade läget: »— och de
personer jag mest räknat på svikit m ig ------------- Två ämnen har jag bok-
stafligen slagit mig igenom — detta går ej i längden» osv. (Brev, 1, s. 73 ff., 
citatet s. 76).

Medan de infriade plikterna mot studierna alltså kunde synas endast ha lett 
djupare in i mörkret hade å andra sidan Kungliga teatern antagit Den fredlöse 
på våren. Det var plåster på såren efter motgångarna senhösten 1870 och 
en balans mot misslyckandet att komma överens med fadern och mot hindren 
som tornade upp sig framför examensmålet. Sommaren 1871 kunde det verka 
mindre angeläget att bepansra sig mot lockelserna från diktens genius än att 
lita till dess segrande kraft. Att Gunnar får ökad betydelse och ändrar karaktär 
när Den fredlöse nu arbetas om rimmar väl med en dylik omsvängning.

Trubadurens förvandling bör också sammanställas med den bekanta kandi
datuppsatsen om Håkon Jarl som Strindberg skrev under vårens lopp.4 Det

3a Besöket tr. av Rune Zetterlund i Hela 
världen 1919, s. I4i9’f. och i en något an
nan version av Teddy Brunius i Samlaren 
1950, s. 42. Zetterlund hänför den på rätt 
goda grunder till 1869. Prolog till Den fred
löse tr. av Zetterlund i Stockholms Dagblad 
16/11 1919. Av inre skäl bör den vara skri
ven rätt tidigt på vintern 1871. — Om Be
söket jfr även Hagsten a. a., s. 215 ff.

4 Dateringen av uppsatsen är något om
tvistad. Hagsten, a. a., s. 286 och not 187 
daterar den till febr. Enligt Smedmark, a. a., 
s. 342, not 31, har fil. kand. Frans Carlgren 
i en otryckt studie påpekat att »Strindberg 
använt Dietrichsons danska litteraturhistoria, 
som anskaffades först 18/4». Hagsten har 
själv noterat denna omständighet i not 187 
liksom att Molbechs litteraturhistoria, också
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är inte endast dess underrubrik Idealism och realism som för tankarna till de 
litterära fejderna med signaturerna under 8o-talet. Med skäl kunde uppsatsen 
kallas Strindbergs första litterära stridsskrift, en föregångare till Om realism 
1882 och Vad gäller striden 1884 och ett föregripande av viktiga moment i 
dessa senare pampfletter.

Uppsatsen försvarar aggressivitet och hårda krav och bryter staven över 
det försonliga och utslätande. Flera sidor ägnas åt att hylla Baggesen för hans 
mod att avslöja tomheten i det mesta av vad Oehlenschläger skrev. I sin roll 
av hårdför »väktare på parnassen» dör Baggesen som en martyr »Sargad av 
sorger och smärtor» (XVIII, s. 414!.). Oehlenschläger å andra sidan vinner 
publikens öra genom pjunkigheten i sina dramer. Strindberg låter idealisten A 
svärma för danskens »liberalism» som enligt A gör denne större än Shake
speare:

Han älskar alla lika mycket, hedning som kristen, och låter alltid försoningen fullt 
framträda i slutet, så att man lämnar den fallne hjälten fullt försonad, samt får ett 
fridfullt intryck av det h e la ---------— (XVIII, s. 405).

Realisten B får gendriva detta svärmeri och utdöma slutscenen i Hakon Jarl 
just för dess slappa förståelse åt alla håll:

Där är åter den olycksaliga, omanliga känslosamheten framme. Är det icke nog för
soning, att Hakon d ö r? ------------- nu blir det sista intrycket ungefär så: det var allt
bra synd om Hakon ändå, varför kunde han inte fått leva och bättra sig, han var ju 
inte så elak! Det är detta, som är falskt (XVIII, s. 426).

Två moment i idealistens utläggning skall särskilt noteras. När han ber realis
ten få behålla sin vackra bild av Oehlenschläger påminner orden om Margits 
bön i Herr Bengts hustru ett decennium senare, bönen i tredje aktens slut 
om att slippa vakna upp ur drömmen om ständig lust och skönhet. Idealisten 
vädjar:
och har det blott varit en dröm, o, så låt mig drömma, låt mig aldrig vakna till den 
prosaiska, förhatliga verkligheten, som med sin nordanstorm kommer ungdomsidealenas 
majblomster att vissna (XVIII, s. 405).

Även symbolen för Margits dröm jag har sin motsvarighet. Idealisten dröm
mer framför en tavla av Ruyesdael:

Vart går du, gubbe? Mot oändligheten. Fruktar du stormmolnen? Se upp då! Det 
är en rämna där uppe i den svarta fängelseväggen; ser du den blåa himlen blicka 
igenom? Mod och tröst och hopp, snart ligger den öppen och klar för dina ögon, och 
du skall flyga dit som höken du ser kretsa över ditt huvud (XVIII, s. 401).

Vi ser alltså att kandidatuppsatsen inte endast förebådar Strindbergs domar 
över författarskapets moral och omoral under 80-talet. Den inte endast gör upp 
med en konstdyrkare och en konst som vill ha vacker lögn och blundar för 
hård sanning, som jublar frid, frid, men tiger om den skoningslösa stormen

åberopad i uppsatsen, lånades först 8 maj (XVIII, s. 411, jfr Hagstens exkurs IV, a. a., 
men ser inte dessa fakta som någon vägande II, s. 39). Rimligtvis har väl uppsatsen åt-
motinstans mot februaridateringen. Det kan minstone inte slutredigerats förrän efter 8 maj
tilläggas att om Nyerup-Rahbeks litteratur- 1871. 
historia gäller samma sak som Molbechs
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som går före. Utan den nyttjar också redan 8o-talets bild för den egoistiske 
poeten. Idealisten använder den själv om sin önskedröm. Människan är lik 
fågeln som når blå himmel över stormmolnen.

Den svävande höken är knuten till idealisten, motpolen till realisten som 
finner kamp och hårdhet i liv och dikt nödvändiga. Den påminner starkt om 
symbolen för den princip som döms och går under i Den fredlöses första ver
sion från årets början, falken som flyger ovan molnen. (I sammanhanget må 
inskjutas att det i V i inte bara är i bilden av Gunlöds vikingablod under en 
falk som den utdömda principen knyts till molnrummet. När Orm avslöjar den 
inre svagheten i Thorfinns livsstil heter det om kungaplanerna: »men du visste 
inte vad en kung var — du blev stursk — du trodde att kungen skulle vara 
en jätte som gick med hufvudet uppe i molnen».) När Den fredlöse om
arbetades tillfördes den en symbol som föregriper även den andra fågeltypen 
i 8o-talsverken: falken som straffar de orättrådiga i Beaujolais de Beaune. 
Falken i junker Stens visa föregicks av en serie angrepp på poesiens lustfåglar 
under våren och sommaren 1882 och bekännelser till författarskap som strid. 
Liknande stämningar härskade i den uppsats om Oehlenschläger som föregick 
silverfalken i Den fredlöses nya version.

Falken är inte den enda rovfågel som dyker upp hos Strindberg vid denna 
tid. Allmänt känt är ju att Strindberg kallade sig Örnen under 70-talet (och 
även senare, på 1900-talet). Eugène Fahlstedt, vännen från Runan, har fört 
tillbaka namnet på en episod från Stockholms Lyceum. Vid en översättning 
från grekiska hade en elev lyssnat fel på en viskning från kamraterna och i 
stället för »hören mig» sagt »örnen». Strindberg som hört historien i andra 
hand och funnit den dråplig använde först örnen som lystringsord, sedan som 
nom de guerre. En örnfjäder som hittades sommaren 1871 på Kymmendö 
och togs till penna har Fahlstedt tydligen menat också spelade in.5

Källvärdet hos dessa uppgifter kan knappast skattas högt. Men går man 
till breven får anförandet av sommaren 1871 ett visst stöd. Första gången — 
och då med utropstecken efter — örnen dyker upp som underskrift i de be
varade och utgivna breven är december 1871, i ett brev till kusinen »Occa». 
Brevet präglas av segerruset efter den kungliga nåd som bevisats Strindberg 
på grund av Den fredlöse. Underskriften används sedan 1872 i ett optimistiskt 
brev till »Occa» från Kymmendö när fjärde akten av Mäster Olof var klar, 
och i ett mera dämpat under sensommaren till Fahlstedt medan besked från 
teatern om pjäsens öde avvaktades. Så vitt jag kunnat finna återkommer 
»Örnen» ej sedan under 70-talet i de tryckta breven.6

Från de tidiga 70-talsåren, sannolikt från våren 1872, stammar också den 
ofullbordade skärgårdsberättelsen med sin huvudperson Örn. Man har på goda 
grunder läst novellen som en skildring av Strindbergs liv sommaren 1871 på 
Kymmendö.7 Den livsåskådning den kierkegårdfrälste studenten Örn bekän-

5 Ruben G:son Berg, Litteraturbilder, II, 
s. 196 ff. Jfr Brev, 1, s. 95, not 6.

6 De nämnda beläggen Brev, 1, s. 94, 109, 
II7·7 Dateringen omdiskuterad. T. Eklund i in
ledningen till editionen 1948 av berättelsen

menar början av 1872 (August Strindberg, 
En berättelse från Stockholms skärgård, 1948, 
s. 6). Hagsten ägnar frågan en särskild ex- 
kurs i a. a., II, s. 43 ff. och daterar »med 
största sannolikhet» mars-maj 1872. Smed
mark, a. a., s. 343, not 63, finner en date-
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ner sig till beskrivs av hans omgivning. Den utmärks av två ting: han vill 
skapa lidanden åt sig själv och han vill kunna hata: »den som kan hata är 
större än Gud, ty Gud är blott kärlek».8 I Örns bekännelse till hatet — som 
läsaren anar egentligen döljer en stridbar kärlek till det goda ·— känner vi 
igen korsriddaren Gunnars politik. Falken och Örn(en) från sommaren 1871 
är samma andas barn, är båda inövning i hårdhet som moraliskt ideal.

Jag skall slutligen försöka säga något sammanfattande och översiktligt om 
de motiv och symboler jag granskat i ett antal Strindbergstexter. Först kärnan 
i det hela: varför har just fågeln blivit en för fattar symbol hos Strindberg?

I första hand ger sig en rent trivial förklaring. Det bevingade som symbol 
för det själiska i största allmänhet och för konstens (inkluderande poesiens) 
genius inte minst är ju commune bonum i 1800-talets romantik. Bilden ger 
romantikens tanke om konsten som det evigas röst i det tillfälliga, som för
medlaren mellan himmel och jord. I det lilla stycket om Thorvaldsen i Rom 
från våren 1870 kan man bevittna hur den unge Strindberg lyfter arv i 
denna idé- och bildtradition. Den inre processen bakom ett rätt konstskapande 
utläggs av Thorvaldsen när han framför sin Jasonstaty grubblar över om han 
har kallelsen eller ej. Själen flyger från »stoftets zoner» på lätta vingar mot 
andevärlden och skymtar av Gud, av »idealet», en fjärran ljusning. Sedan gäller 
det att ge det inre minnet av idealet »gestalt och form, att med dess skönhet 
fröjda mänskligheten!» (I, s. 185 f.).

Redan inom ett år skulle Strindberg börja vända och vrida på den tolkning 
av konstnärskallet han skrivit under i stycket om Thorvaldsen. Men det innebar 
inte att han släppte vingsymboliken. I stället vidgade han den så att den gav 
rum för dramatiska motsättningar. Svävningen upp från stoftets regioner stod 
kvar men som bild för en missuppfattning av konstens natur och krav. Den 
rätta diktarrollen fångades under bilden av en stolt rovfågel, falken-örnen.

Jag föreställer mig att det var flera tanke- och känslolinjer som löpte sam
man i den nya bilden och sedan även hade del i dess utveckling. Två Ibsen- 
dramer, Kcerlighedens Komedie och Brand, där den norske diktaren 1862-1866 
bearbetade problem inom sitt kall torde kunna underlätta förståelsen av för
loppet. Brand har liksom Kongsemnerna bevisligen betytt mycket för Strind
berg av år 1871. Kacrlighedens Komedie blev liksom Kongsemnerne efter 
Ibsens genombrott med Brand lätt tillgänglig i ny upplaga och med all sanno
likhet har Strindberg läst den senast 1871.9 Jag lägger dock ingen huvudvikt 
på detta antagande. Det är i första hand som hanterliga pekpinnar, som be
lysande paralleller jag vill använda dramerna, inte för att öka beläggen för 
Strindbergs beroende av Ibsen. Var likheter mellan Strindberg och Ibsen går 
tillbaka på direkt beroende och var de endast flyter ur en gemensam idé- och 
bildtradition, från en likartad författarsociologisk situation etc. lämnas här 
öppet.
ring till 1872 diskutabel på grund av den 
drivna prosastilen och synes alltså böjd för
lägga den senare. Om Örn som Strindberg 
på Kymmendö 1871 se t. ex. Eklund i ovan 
nämnda edition.

8 August Strindberg, En berättelse från 
Stockholms skärgård, s. 49.

9 Andra upplagan utkom våren 1867. (Ib
sen, Samlede verker, Hundreårsutgave, del 4, 
s. 116.)
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Jag börjar med Kasrlighedens Komedie, vars huvudperson diktaren Falk 
är en namne till Röda rummets hjälte såsom flera forskare noterat.1 Ett 
viktigt tema i pjäsen är Falks luttring till en högre diktarmoral. Komedien 
börjar med att Falk sjunger en visa om sin egen poetroll som härjare i en 
blommande fruktträdgård. Kvinnan skall skänka honom den skönhet som föder 
poesien för att därpå kastas. »Jeg brakk Blomsten; lidt det siger, / Hvem der 
tar den döde Rest!» (Ibsen, Samlede verker, Hundreårsutgave, del 4, s. 144.)
I slutet har Falk lärt om: dikt är inte ansvarslös njutning. Han hyllar den 
skara konstnärsämnen han drar till fjälls med som en svärm nyttiga bin. 
Efter en tid skall de vända hem »til Kubens Dronning, til vor store Moder» 
med »Hjemmets Blomsterstöv» (s. 247). I denna visa med dess litet mystifie- 
rande bruk av orden hem, moder och hemmet verkar Falk lägga ut national
romantikens doktrin om konstnärens funktion i samhället. Han är budbärare 
från nationen som idé (frömjöl från hemmet) till den aktuella nationen (vår 
stora moder).

Diktaren har alltså mognat från brutal egoism till tjänande av nationens 
idé. Före sluttablån kommer han överens med den älskade Svanhild att »Kravet 
er at kjcempe o g forsake» (s. 243). Orden sammanfattar de villkor för tjänan
det som handlingen tidigare kretsat kring. Tredje akten handlar om försakelsen. 
För att Svanhild skall bli den sångmö som driver Falk framåt i idéns tjänst 
måste de skiljas för alltid. Andra akten handlar om Falks debut som stridsman. 
Svanhild som i första akten hånande kallat honom en kraftlös pappersdrake, 
som är nöjd med »en Flygt mod Skyens Kyster» (s. 181), välsignar honom 
då: »Saa gaa då signet frem fra Digt til Daad» (s. 212). Falk själv bekänner 
sig vältaligt till den nya rollen av kämpe mot lögnen i livet:

Midi indi Stimlen staar den store Kirke,
Hvor Sandheds Röst skal runge ren og staerk.
Det gjaslder ej at skue, som Asynjen,
Fra Höjden over al den vilde Dyst, —
Nej, baere Skjönhedsmasrket i sit Bryst,
Som Hellig-Olof bar sit Kors på Brynjen, —
At se med Langsyn over Slagets Vidder,
Skjönt hildet han i Kampens Virvar sidder, —
Et skimt af Sol bag Taagen at bevare,
Det er det Livsenskrav, en Mand skal klare! (S. 212.)

I sin mognads stund avvisar alltså Falk det passiva skådandet från höjden, 
»hin Isolerthetspagt med mig og Himlen» (s. 212). Diktaren skall kämpa som 
en korsriddare ute bland människorna för sanning och skönhet. Men Falk för
svinner ju uppåt fjällen i pjäsens slut. Hur rimmar det med hans insikt om 
det ovärdiga att skåda »Fra Höjden over al den vilde Dy st»? Samma fråga 
kan resas inför den visa som ackompanjerar hans inväxt i den nya rollen:

Jeg spiler min Vinge, hejser mit Sejl,
Suser som Örn over Livssjöens Spejl;
Agter gaar Maagernes Skare. (S. 182, jfr s. 183 och s. 249.)

1 Arne Lidén, Den norska strömningen i 1932), s. 69, Stellan Ahlström, Kommunar- 
svensk litteratur under 1800-talet, s. 280, den Strindberg (Ord och Bild 1951), s. 457. 
Sten Linder, Ibsen och Strindberg {Samlaren
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Lösningen är givetvis den att fjällbestigningen och örnen för Ibsen symboli
serar något annat än vad »en Fly gt mot Sky ens kyster» gör. Och det är just 
denna dubbelhet hos fågel-höjd-symboliken i Kaerlighedens Komedie som gör 
pjäsen ägnad belysa en sida i motsvarande komplex hos Strindberg. Örnen och 
falken — falken när hans rätta natur förlösts —  är diktaren som avvisat ett dåd
löst svävande över stoftets värld och i stället rör sig i kraftens, handlingens 
och jordiskhetens tecken. Och fjällbestigningen är arbetet på nationens utveck
ling till högre stadier. I Mäster Olof från sommaren 1872 använder Kristina 
bilden i samma mening om Olofs kamp att leda landsmännen in i den nya 
tiden: »vänd hem någon gång från de strider ni föra uppe på bergen» (II,, 
s. 119).2 Menade på i princip samma sätt lever dessa fågel-höjd-bilder från 
70-talets början kvar på 80-talet i Beaujolais de Beaune, i Återfall och i Över 
molnen. Det finns alltså en konstans inom symboliken 1871-1884. Men sam
tidigt får vi bevittna omprövningar. Vi har sett hur falken-örnen i Herr Bengts 
hustru döms att leva utan vingar. Falken och svävandet över och från stoftet 
identifieras och skuldbeläggs som en enhet. Hur skall detta förstås i det större 
sammanhanget ?

Ur en synpunkt innebar steget från Thorvaldsens monolog till kandidatupp
satsens »realist» att Strindberg gick över från romantikens estetik till efter- 
romantikens. Diktaranden skulle inte söka idealen (»idéerna») i en annan värld 
utan upptäcka dem i de jordiska tingen. Men samtidigt sprängde det mörka 
allvaret och den aggressiva aktivismen hos Strindbergs realist de gränser den 
poetiska realismen utstakat för det skönas värld. Denna estetik krävde diktaren 
på uttryck för den fullkomlighet jordelivet ägde — om man såg tillräckligt 
djupt eller tillräckligt långt — men ställde sig just i konsekvens härav skeptisk 
till tanken på dikt som redskap i det faktiska utvecklingsarbetet. Om dikt 
skulle bära budskap om den inneboende harmonien i verkligheten kunde den 
ej gärna samtidigt fungera som kritik av nuet och strid för det kommande.3

Den stora satsningen på Mäster Olof var på sitt sätt en paradox. Med ett

2 Redan Per Lindberg har sammanställt 
denna bild med Ibsen i Tillkomsten av 
Strindbergs »Mäster Olof» (Skrifter från 
Stockholms Högskolas Litteraturhistoriska Se
minarium, I, 1915), s. 46. Lidén har i Den 
norska strömningen, s. 252, funnit denna Lind
bergs förknippning med Ibsens »På Vidderne» 
träffande och menat att den ger »en utmärkt 
tolkning åt det antisociala i hans revolutions- 
patos och dess överensstämmelse med Ibsen». 
Som jag sökt styrka med min analys av 
Kaerlighedens Komedie rymmer symbolen där 
inget antisocialt utan motsatsen — om ter
merna social och antisocial tas på ett rimligt 
sätt. — Själva fjällklättringen som bild för 
en stor gärning finns för övrigt t. ex. också 
i Bröllopet på Ulfåsa från 1865 (s. 86 f.) 
som ju Strindberg varit välbekant med efter 
skådespelarprovet hösten 1869.

3 Av den poetiska realismens betänklighe
ter inför dikt som verktyg i reformarbete har 
Victor Svanberg gett en förträfflig analys i

Viktor Rydbergs lyriska genombrott (Samla
ren 1937), s. 132 ff. Gunnar Tideströms Rune
berg som estetiker ger en stringent och djup
lodande framställning av den poetiska realis
men i teori och praxis hos dess främste före
trädare inom det svenska språkområdet. Om 
idéerna i tingen och dikt som förhärligare 
av Gud i denna uppenbarelse se t. ex. s. 
324 ff., s. 377 ff. — Strindbergs beroende av 
den poetiska realismens teori i kandidatupp
satsen behandlas av Hagsten, a. a., s. 289 ff. 
Smedmark har i polemik {a. a., s. 24) hävdat 
att Strindberg där redan helt brutit med den 
men synes i sin argumentering förbise bl. a. 
att denna estetiska riktning uppfattade sig — 
och med viss rätt — stå i opposition mot 
en romantik av stagneliansk typ. Man har ju 
träffande betecknat övergången från romantik 
till efterromantik som en glidning från en 
platoniserande till en aristoteliserande uppfatt
ning av »idéernas» förhållande till naturen.
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drama som hyllade ordet som strid ville Strindberg bevisa sin kallelse inom 
ett område där ordet skulle vara frid — enligt en estetik nämligen som han 
själv inte frigjort sig från teoretiskt (och med en del av sitt jag kanske aldrig 
skulle göra). Men med samma paradoxala metod hade Ibsen några år tidigare 
i Brand besegrat den skandinaviska publiken. Ämnet Brand och Strindberg har 
stötts och blötts så ofta att det vore skönt kunna undvika det. Men Brand 
angår för nära den motiv- och symbolkrets jag sysslar med.4

Brand kan sägas ta vid där Kaerlighedens Komedie slutade. Det som väntade 
Falk uppe på vidderna var ett martyrskap för nationens och mänsklighetens 
skull. Det intressantaste i denna väg är förhållandet mellan hårdhet och kär
lek, mellan strid och frid. Brands läge kan påminna om en renhjärtad kom
munistisk kommissaries. Hans martyrskap ligger i att han måste förhärda sitt 
hjärta mot individerna i nuet för att visa vägen till det totala och kompromiss
lösa broderskapet i framtiden. Han måste hata och förinta hos sig själv och 
andra det element i kärleken till de närmaste som bakvägen släpper in egois
men och bereder den seger över altruismen. Enligt min tanke menade inte heller 
Ibsen när han skrev pjäsen den berömda slutrepliken från skyn som en till
rättavisning från kärlekens Gud — en tolkning som numera verkar vara den 
gängse. Deus Caritatis som svar på Brands fråga i dödsögonblicket om hans 
gärning funnit nåd i himlens ögon förefaller mig bejaka frågan, vara ett nåda- 
tecken liksom det Excelsior som faller från himlen i Longfellows dikt. Repliken 
»Gud är kärleken» bekräftar att Brands hårda krav på sig själv och omgiv
ningen gått Guds ärenden, varit ett rätt och konsekvent tjänande av kär leks
rikets utopi.

Redan i Strindbergs första bevarade pjäs, Fritänkaren från hösten 1869, finns 
tanken på att en nationens ledare, en mänsklighetens banerförare —  och om 
deras problem handlar ju det mesta i både Ibsens och Strindbergs författarskap 
— måste förhärda sitt hjärta mot de närmaste. Karl, den unge profeten för 
Parkers frihet, sanning och förnuft i religionen, har fått sig ett stort pund 
anförtrott: »Jag känner det, och jag måste ansvara för detsamma; — men jag 
har även fått ett hjärta med mänskliga känslor —  de måste dövas» (I, s. 52). 
Är det inte kär lekslöst att överge sina föräldrar? Inte i den Eviges ögon, hävdar 
Karl för sig själv. »Den enskilde måste ju offras för den stora eviga världs
planens fullföljande och utveckling; de små intressena underordnas de stora, 
som röra hela mänsklighetens väl.» Tre år senare lät Strindberg Kristina för-

4 Delvis beroende på skilda meningar om 
vad som är bärande i Ibsens drama har olika 
forskare lanserat rätt olika uppfattningar om 
när och på vilket sätt inflytande från det 
varit av vikt för Strindberg. Se Lamm, Strind
bergs dramer I, s. 44 ff., 95 f., Lidén, Den 
norska strömningen, s. 227 f., 238 ff., Linder, 
a. a., s. 63 f., 84, Hagsten, a. a., s. 228 ff., 
430 ff., 476 ff., Smedmark, a. a., s. 17 f., 31 f.

Rent allmänt förefaller det mig som om 
diskussionen av det idémässiga förhållandet 
mellan Ibsen och Strindberg skulle vinna på 
om man klarare än vad som gjorts förutsatte 
följande: att för dessa författare liksom för 
andra 1800- och 1900-talsideologer vägen till

en utopi inte var detsamma som utopien 
själv. Att vägen till exempelvis kärlekens, 
livsglädjens eller individualismens utopi kunde 
synas gå fram genom hat, asketism resp. upp
offrande av det individuella. Om kämparna 
för en utopi ålägger sig själva isolering och 
asketism implicerar ju inte heller det att den 
utopi de kämpar för präglas av dessa drag. 
Först när man gör denna distinktion kan 
man klart uppfatta när själva kontrasten mel
lan medel och mål och mellan moralen inom 
den egna vägröjarrollen och moralen inom 
den eftersträvade utopien upplevs som ett pro
blem för ideologen-diktaren och bearbetas lit
terärt.
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svara Olofs hårdhet mot sin mor på samma sätt: »skall han offra sina krafter 
som tillhöra samhället, mänskligheten, blott för att tillfredställa er enskilda lilla
själviskhet------------ ?» (II, s. 122 f.). Både Karl och Olof lider under kravet
att behöva döva hjärtats röst, att tvingas till ett slags hat mot den närmaste 
omgivningen. I denna plikt ligger till stor del deras offer och martyrium. 
Skärgårdsberättelsen från 70-talets början synes vittna om att Strindberg upp
levt också det bärande i Brands gestalt utefter den linjen. Det heter om Örn: 
»Och att skapa sig lidanden är hans fixa idé. Brand är till stor del hans ideal 
och han ressonerar ungefär så: den som kan hata är större än Gud, ty Gud är 
blott kärlek.»5 Sammanställningen av idén att skapa sig lidanden med Brands 
hat är visserligen inte närmare utförd men tyder på att Strindberg sett sam
bandet, upplevt att i Brands hårdhet låg hans lidanden.

Man lider själv när man är hård men det är en plikt mot mänskligheten 
— det är ett motiv som om och om igen kommer igen hos Strindberg. Karl, 
Gunlöd, Gunnar, mäster Olof, Arvid Falk, Falander, Paul Petrowitsch — alla 
ställs de i situationer där det kommer an på att vara hård mot den man älskar 
mest, att stöta från sig sina närmaste och likar, att hata och ytterst döda för 
mänsklighetens sak. Denna alldeles centrala »Brandlinje» i författarrollen från 
debuten fram till 1885 kunde till en början löpa innanför hänförelsen för 
konsten men divergerade sedan allt kraftigare.

I det stora krisbrevet hösten 1872 — sedan teater ledningens kallsinnighet 
inför Mäster Olof börjat framträda —  blev för Strindberg skillnaden mellan 
konst och arbete på livets förbättring ett tecken på det meningslösa i att offra 
sig för konsten. »Hvad fan hade menskligheten för gagn af att han led mar
tyrdöden för så litet» heter det om 1700-talsprofessorn som ville lära målarna 
studera antiken i stället för de franska mästarna (Brev 1, s. 120). Man kan 
iaktta en betecknande ändring i offerviljans objekt mellan två räddningsaktio
ner som han under samma år anropade kretsen i Runan om bistånd i. I juni 
gällde det att rädda kamraten Algot Lange från affärslivet till sångarbanan 
(Brev 1, s. 106 ff.). Gud fordrade det. I december gällde det däremot att Runan 
skulle göra en insats som folkbildare och ta hand om en barnhuspojkes upp
fostran till »en fri man i ungdomliga åsikter» (Brev 1, s. 130 f.). Offerambi
tionen hade flyttat över från att gälla ett konstnärssnilles självförverkligande 
till undervisning och social omvårdnad av ett vanlottat folkets barn.

Reflexionerna i de alltjämt otryckta En tviflares anteckningar, sannolikt från 
åren närmast efter 1872, verkar gå vidare på den linjen. »Konsten skall kämpa 
för demokratien och göra sin insats i utvecklingens tjänst» formulerar Smed
mark en huvudtendens i anteckningarna. Men av Smedmarks och andras citat 
ur häftet framträder tydligt tanken att »konsten» i själva verket inte duger 
för denna uppgift. En reflexion sådan som »idébärarna —  mensklighetens väl
görare —  konstnärerna gyckelmakare — såvida de ej föra idéer —  men då 
går konsten sönder» synes vara representativ. En annan: »I stora upprörda tider 
dör konsten . . .  eller ock kan konsten göra sig till uttryck för de kämpande 
idéerna men då — försvinner ändå skönheten.»6 Ungefär samtidigt med an-

5 August Strindberg, En berättelse från teringen diskuterar Smedmark, a. a., s. 348 
Stockholms skär gärd, s. 49. not 12. Han stannar på rätt goda grunder

0 Citaten efter Smedmark, a. a., s. 77. Da- för att förlägga huvuddelen till 1873-74 men
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teckningarna, har Hagsten framhållit, sökte Strindberg i Dagens Nyheter för
siktigt misskreditera den konst, som var konst endast för konstens egen skull.7 
Det konstnärliga kallet hade kommit i spänningsförhållande till uppgiften att 
vara en mänsklighetens välgörare, en stridsman för dess utveckling.

Som ofta påpekats går tankarna i Olle Montanus efterlämnade brev tillbaka 
på En tviflares anteckningar. I själva verket föregriper dessa anteckningar hela 
motsatsställningen till konstdyrkan och elitkultur i Svenska folket och de föl
jande arens författarroll. Vad som i början på 70-talet kunde te sig som en enhet
— att hävda sig som en konstens utvalde och att offra sig för mänskligheten
— torde senare mer och mer ha börjat te sig som mål av inte endast olika utan 
också inbördes stridig natur. Kärleksupplevelserna 1875—76 verkar tills vidare 
ha hejdat fortgåendet efter linjen 1872-74 och inneburit en återgång till patos 
för det konstnärliga snillets liv — det vittnar de tidigare diskuterade breven 
1876 till Siri von Essen om. Men återgången var av kort varaktighet. Mot 
slutet av 70-talet återknöt Strindberg till linjen och tog slutligen sitt parti. 
Det är det som i symbolisk form sker vid vingklippningen av falken-örnen 
1882. Den gör upp räkningen med det som förknippat författarsymbolen av 
1871 med skönhetens sfär.

Processen speglas också i de Brandska symbolernas ändrade förhållande till 
konstnärsfigurer.

Novellen Konstens martyrer, publicerad våren 1872, mynnar ut i historien 
om magister Nybergs »ganska romantiska lidanden och död, vilka bevittna 
hur trogen ändå in i döden han blev sin första kärlek, musiken» (III, s. 195 f.).8 
Efter ett liv i svält och obemärkthet går till slut också fiolen Nyberg ur hän
derna och han söker döden i en snödriva en gnistrande kall nyårsafton på 
Djurgården. Men kölden tvingar upp honom. Vandrande får han syn på ett 
tecken i snön som väcker värmande minnen av sången under barndomens jul- 
otta. Figuren är nämligen de hebreiska bokstäverna för Jahve som funnits 
inskrivna i ett guldöga på fönstret över altaret. Under dessa minnen hör Ny
berg psalmsång uppe från Fjällstugan där ett litet andligt sällskap firar guds
tjänst. Han letar sig upp för backen in i en förstuga och glömmer kölden. 
»Sången vaggade honom in i ljuvliga drömmar, och snart föll han i sömn, 
matt av hunger och köld» (s. 197). Halvt förf rusen påträffas han där av de 
andliga som prisar Gud »som skickat dem en medbroder, på vilken de kunde 
offra sin kärlek». De vårdar honom ömt tills han dör efter en vecka, tacksam 
mot människorna.

Magister Nybergs död i Fjällstugan är Brand-Excelsior iscensatt på Djur-

utesluter inte möjligheten att de kan vara 
yngre. Smedmark gör utdrag, s. 76 ff. och s. 
348 not 28. Jfr också Hagsten, a. a., s. 424 
och Edqvist, a. a., s. 97.

7 a. a., s. 424. Hagsten följer i detta sam
manhang bildstormningsmotivet från Mäster 
Olof 1872 till en anteckning av Olle Mon
tanus i Röda rummet och konstaterar att 
konflikten »konst eller social tendens» tidigt 
rest sig för Strindberg »som ett livsavgörande 
problem». Han finner också parallellitet mel

lan bildstormningsmotivet och »kommunard- 
och revolutionssympatierna» (s. 423 ff.).

8 Konstens martyrer trycktes första gången 
i Svalan 26/4 och 3/5 (nr 17 och 18) 1872. 
I något omarbetad form trycktes den om i 
I vårbrytningen 1881 varifrån den sedan in
flutit i SS III. Omarbetningen från 1872 till 
1881 påverkar inte mina resonemang varför 
jag gör sidhänvisningar till SS. Hagsten an
tar att novellen skrivits i mars 1872 (a.a.,11, 
s. 4 3 )·
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gården. Tablån arbetar med samma polaritet som slutscenen i Brand mellan 
naturens iskyrka och värmen från den kristna kärleken. T. o. m. den gråt hos 
Brand som betecknar upplösningen av köldens rike hade i Strindbergsnovel- 
len 1872 en senare struken motsvarighet. Nyberg blev »så varm inom sig, 
att en tår föll ned på överrocken, där tåren frös till en pärla».9 Att Nyberg 
och Brand glider ut från livet i kärlekens värme efter att ha strävat i kölden 
är givetvis i båda fallen ett nådetecken från skyn. Men i Brand är köldsym
bolen mera komplex än i Konstens martyrer. I Nybergs fall blir den snarast 
samhällets brist på förståelse och uppmuntran av hans kärlek till musiken.1 
I Brands fall kommer kylan inte bara utifrån utan är också det ispansar kring 
hjärtat som hans mission nödvändiggjort:

Frostvej basr igjennem Loven — , 
siden Sommersol fra oven!

(Ibsen, Sam lede verker. H undreårsutgave, d e l 5, s. 361.)

Så ser han det själv: lagens hårda stadium betingar och måste föregå kär
lekens rike; jag tvekar inte om att Ibsen menade detsamma. För Nyberg som 
inte strider för mänsklighetens moraliska förbättring, för altruismens förverk
ligande, utan endast tjänar skönheten är inget hatets pansar kring hjärtat 
av nöden. Strindberg kunde ändå våren 1872 låta honom vara en Brands like 
i martyrskap.

När Strindberg lät trycka om novellen 1881 hade ordet martyr försvunnit 
ur titeln, som nu i stället lydde För konsten (III, s. 180). Kanske är ändringen 
mer än en tillfällighet. I varje fall hette det 1884 i Vad gäller striden när 
Strindberg utredde Brands betydelse för hans generation i motsats till signatu
rernas:
vad den avlagda kristendomen fordrat var tro, Brand fordrade offer, och begreppet plikt 
även med risk av lidande stod levande framför oss. Det var en Savonarolas röst mitt 
i ett konstdyrkande tidevarv, men han hade det felet att icke visa någon väg; och man 
stod där förtvivlad, missnöjd och väntade på nya svar (XVII, s. 208).

Brand blir 1884 det motsatta till en konstdyrkare som magister Nyberg. Offer, 
plikt, lidande i mänsklighetens tjänst ställs på ena kanten med Brand som 
nyckelord, konsten på den andra.

Röda rummet är ett mellanläge där omgrupperingen är i gång men där 
magister Nybergs bröder bland målarbohemen alltjämt kan påräkna vissa sym-

D Svalan nr 18, 1872. Jfr Hagsten, a. a., 
s- 3 3 4 ·

1 Min sammanställning är givetvis inte 
oförenlig med Göran Lindblads träffande as- 
sociering av novellens slut till H. C. Ander- 
sens sagor: »Det är motsättningen mellan 
världen, där träden räcka ut sina kala gre
nar över den, som tröttnat på drivan, och 
den barndomshelg, som bor innerst i män
niskans hjärta» (a. a., s. 34). Hagsten har 
spårat detaljen med ett namn i snön till 
Hugos Hafvets arbetare {a. a., s. 350). Men 
att namnet är Jahve och förknippat med bil
den av Guds öga kan jämföras med Agnes 
berömda replik i Brand: »Den som ser Jahve

dör»; att dessa ord fäst sig i Strindbergs 
minne vittnar marskens slutreplik i Mäster 
Olofs versupplaga om (jfr Lidén, Den norska 
strömningen, s. 269). — Man har tenderat 
att uppfatta Nyberg som en person utan 
konstnärlig begåvning, ett fall av samma typ 
som novellens andra huvudperson (se t. ex. 
Smedmark, a. a., s. 45). Jag delar ej den 
tanken utan ser i Nyberg främst en studie 
i spänningen mellan Kallelsen (eller vidare ut
tryckt Rätten) och Framgången, ett centralt 
problem för Strindberg liksom för Ibsen. Om 
likheterna mellan Nyberg och klockaren i 
Stadsresan se Gunnar Ollén, Studier i Strind
bergs 1900-talslyrik, s. 160 f.
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patier så länge de svälter och förtrampas. Men miljön för en författarroll i 
Brands efterföljd ligger i motsatt riktning till solen, grönskan och den blå 
himlen ute i deras Lill-Jansskog som också Falk dras till. I Brand och Den 
fredlöse och senare i Herr Bengts hustru och Återfall är detta lustens och inte 
martyriets miljö.2 Den företräder genomgående det som frestar bort från plik
tens regioner fast samtidigt också den lyckligare värld som väntar martyren och 
hela mänskligheten efter offrets väg. Mera däremot beträder Arvid Falk Brands 
stigar när han rör sig uppåt Vita bergen och lider med i arbetarslummens elände 
— liksom Fjällstugan i Konstens martyrer vittnar namnet om Strindbergs fint- 
lighet att hitta det i verkligheten som passade in i hans symbolvärld.3 Mörkret 
och instängdheten i Brands fjälldal och Thorfinns stuga kommer igen i den 
miljö Borg lyfter bort Falk ur:

Falk erfor ett outsägligt behov av frisk luft; han öppnade fönstret åt gården, men 
det var en sådan hög, smal, mörk gård, i vilken man känner sig som i en grav och 
där endast en fyrkant av himlen synes, då man lägger huvudet bakut (V, s. 335).

Men den brännvinsångande krogen i Sista brickan är inte miljön för det me
ningsfulla offret utan för det meningslösa och betecknar romanens uppgivelse 
av jakten efter en moralisk författarroll åt Falk. Röda rummet blev därmed 
en paradox som Mäster Olof. Med detta verk om hur ett samhälle kväver 
sanningen om sin omoral vann Strindberg i samma samhälle en framgång 
som dementerade det bittra temat. Romanen ledde in i den roll av — i Strind
bergs terminologi — antikonstnärlig gisslare, upplysare och agitator som 1882 
antog fasta konturer och fick en expressiv symbol i den sataniske falken. 
Denna fågel som lever i snöns rike sätter igång en lavin som är en historisk 
föregångare till den massa förtryckta och utsugna snickaren i Röda rummet 
siade om en dag skulle röra sig med »ett stort dån som ett vattenfall» ner 
från Vita Bergen (V, s. 227).4 5 Lavinen begraver inte bara en orättfärdig elit
kultur utan också i junker Sten Strindbergs alter ego, den dyrkare av konst
närskallet han nu uppfattade som en del av denna kultur. Men redan efter 
några år var rollen stadd i så kraftig förvandling att man efter 1886 kan be
trakta den som uppgiven och ersatt med en ny.

Till slut en återknytning till den punkt där jag startade, Svarta fanor. 
Falkenström i klostret på Siklaöns bergås kan fattas som ett av Strindbergs 
försök under 1900-talet att sammansmälta skönhetens svävande fågel med den 
lidande bergklättraren. I Stora landsvägens (1909) huvudperson Jägarn med 
hans vandring uppåt alptopparna och vision av en död i snön spelas Excelsior-

2 Jfr Lidén, Den norska strömningen, s. 290 
om att Strindbergs »asketiska idealism för 
alltid tagit intryck av den primitiva, fasans
fulla naturen i Brand. Redan i Mäster Olof 
stå solen och sommaren fientliga mot kallet.» 
Men man måste reservera sig mot Lidéns 
tanke att det nödvändigtvis är fråga om ett 
beroende från Ibsen och inte lika gärna en
bart en parallell, framdriven av samma tradi
tion som Ibsens symbollandskap.

3 I fjärde delen av självbiografin, Förfat
taren, påstod Strindberg 1886 att »Vita ber-
5 -  6 2 4 0 1 1  Samlaren 1962

gen hade han ej sett och visste knappt var 
de lågo» (XIX, s. 165).

4 Redan vid omarbetningarna av Mäster 
Olof användes lavinen som bild för samhälls- 
omstörtningen (närmast om hotet mot kungen 
och kungamakten), omväxlande betraktad som 
en produkt av den obevekliga Tiden och 
Utvecklingen eller av en uppagiterad revolt
stämning. Se Smedmark, a. a., s. 100 citat ur 
det s. k. andra manuskriptet (1873-74) och 
II, s. 298 (versupplagan, tillkommen 1876).
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motivet upp en sista gång.5 Men även Falkenströms rörelse från den ruttnande 
staden upp till bergets renhet verkar gå in under detta tema. Det avgörande 
kapitlet i romanen inleds nog inte för inte med en scen där den livströtte och 
plågade författaren låter sig översnöas på en bänk i Humlegården (XLI, s. 
io i f.). Det är den ena linjen.

Men det är inte bara geografiskt klostret på Siklaön ligger närmare Fjäll
stugan i Konstens martyrer än den alptopp Aristide färdas mot. Klostret är en 
miljö som lever i tecknet av skönhet, sanktionerad av Gud, i samma tecken 
som magister Nyströms sista vandring gick. Bergklättrarsymbolen täcker inte 
längre en strid för rättvisa och lycka åt andra, för mänskligheten, utan gäller 
strävan efter renhet, efter skönhet, för den egna själen. Symbolen har så att 
säga till innebörden återvänt till sitt utgångsstadium i Konstens martyrer.

Vad gäller den andra linjen —  den svävande fågeln — fick ju synsättet hos 
Thorvaldsen och idealisten A i kandidatuppsatsen sin upprättelse i Drömspelet 
(1901) genom avskedsorden från Indras dotter till Diktaren:

du skald som bäst förstår att leva; 
på vingar svävande utöver jorden, 
du dyker ner ibland i mullen
för att den snudda vid, ej fastna! (XXXVI, s. 329).

Det är med författaren i denna roll Indras dotter slutligen lierar sig och an
förtror sina hemligheter. Advokaten, en andlig frände till Aristide, lämnas där
emot åt sitt öde i de jordiska plikternas igenklistrade kontor. I Stora lands
vägen parallelliseras Jägarn med en guldörn som svävar över vidderna och 
endast sänker sig någon gång mot jordens dalar (LI, s. 10).

Men trots allt var det inte så lätt för Strindberg att »gestalta bort» advokat
rollen, tycker man sig förstå. Även i Drömspelet utpekar Indras dotter advo
katen som en äkta martyr genom att kröna honom med törnekrona (XXXVI, 
s. 250). Och rollen är inte död utan går igen, bl. a. i Syndabocken (1905).6 
När den ställer sina krav i Stora landsvägen några år senare genom Kvinnan 
som frågar: »Vill du föra människornas sak ännu?» svarar Jägarn irriterat: 
»När de har rätt, eljes icke!» (LI, s. 92). Tonen och sammanhanget antyder 
att han snarast är böjd att betrakta det första fallet som enbart teoretiskt. Men 
viktigt är att advokatrollen alltjämt dyker upp och ställer oroande frågor till 
den Diktare som visserligen i Jägarns gestalt påstår sig vara soldat men endast 
»strider för att få behålla mitt personliga oberoende...» (LI, s. 38). Jag skulle 
tro att det är denna roll som också gör sig påmind i Svarta fanor och i någon 
mån ifrågasätter skimret kring klostermiljön, som i Smartman talar om för- 
fattarplikten att söka rättvisa, som i Jenny hånar poeternas luftiga liv och 
läror.

5 Stora landsvägen, tr. i LI. Visionen av 0 I än högre grad verkar den gå igenom 
döden i snön både inleder (s. 8) och avslutar Sankt Gotthards saga (1903). XXXVIII, s.
(s. 199 f.) skådespelet. Även lösenordet Excel- 80 ff. 
sior (s. 10) dyker upp.


