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varvid de religiöst och politiskt konservativa elementen bröt sig nt nr den gamla 
organisationen. Även om förf. inte särskilt berört den sidan, finns det skäl att i 
detta sammanhang också peka på ett inslag av antisemitism i den kampanj mot 
Bonniers, som utlöste konflikten. På kontinenten hade den antisemitiska rörelsen 
just under föregående decennium med dess ekonomiska depression fått en stegring 
med namn som Stöcker, Treitschke och Lueger. En hel del propagandskrifter hade 
under början av 80-talet översatts och fått marknad i Sverige. Till irritationens 
skärpning kan kanske också ha bidragit att någon vecka före schismen en bomb 
slog ned i förläggarvärlden, som särskilt drabbade flertalet av utbrytarna. En 
kunglig kommitté hade sedan några år hållit på med att granska folkskolans läro
böcker, en synnerligen viktig förlagsartikel. Dess utlåtande, tryckt hos Norstedts, 
var ett omfångsrikt och pepprat dokument, som restlöst dömde ut huvudparten av 
de gängse skolböckerna, godkände endast en mindre del och strängt rekommende
rade de övriga till i allmänhet rätt grundlig omarbetning. Medan Bonniers, som 
inte ägnade sig åt skolböcker, slapp lindrigt undan, var flertalet av de förlag, som 
bildade den nya föreningen, hårt träffade av förkastelsedomarna. Supplerande 
belägg för hur schismen bedömdes hade Rinman f . ö. kunnat finna i olika förfat
tar korrespondenser från den berörda tiden, i första hand i Georg och Edvard 
Brändes brevväxling med svenska författare och vetenskapsmän (Sthlm 1939— 
1942).

Den rinmanska historiken sätter med schismen punkt i den kronologiska fram
ställningen. Men förf. försummar inte att fullfölja sin redovisning av förläggare- 
föreningens andra interna och externa problem och verksamhetsformer. I några 
med saklighet och elegans formulerade »Slutord» ger han en sammanfattning av 
de konklusioner av mer allmän art, som det framlagda materialet medger.

Det är ett synnerligen vidsträckt och rikhaltigt material, som sammanhålls i den 
samvetsgranna och välgjorda avhandlingen, vars nytta är uppenbar. Måhända hade 
förf. på några punkter kunnat utvinna ytterligare resultat genom en kritisk vär
dering av exempelvis så viktiga källor som K. O. Bonniers familjekrönika och 
Ewert Wrangels Gleerupshistorik. Som forskarprestation är emellertid avhand
lingen i många avseenden förtjänstfull. Framställningen är klar och elegant och 
författarens kringsynthet och materialbehärskning dokumenteras med stor akribi. 
Även om ämnet i viss mån kan sägas ligga i litteraturhistoriens periferi siktar 
denna förenings- och företagshistorik med sina många utblickar och välbalanserade 
avvägningar hela tiden in mot centrum; den serie av fint tecknade porträtt, som 
förmedlar bekantskapen med förläggare och bokhandlare under 1800-talet, tar 
upp också gestalter som haft en klart litteraturhistorisk roll. Man måste uttala 
den förhoppningen, att Svenska bokförläggareföreningen skall sörja för att den 
historik, som här så ståtligt, lärt och fängslande tecknat en stor del av föreningens 
verksamhet, även fullföljs fram till våra dagar. I sin avhandling har Rinman även 
gjort ett gott förarbete för en fortsatt forskning.

B e r n h a r d  T a r s c h y s .

Carl Reinhold Smedmark: Mäster Olof och Röda Rummet. Akad. avh. 
(Stockholms högskola), Sthlm 1952. 391 sid.

Carl Reinhold Smedmarks avhandling M ä s t e r  O l o f  o c h  R ö d a  R u m m e t  är utförd 
i stor skala, på ett kunnigt, nyanserat och samvetsgrant sätt. Däremot är själv
ständigheten i förhållande till tidigare forskning inte påfallande, och författaren 
visar sällan prov på den djärvhet och kombinationsförmåga, som fordras för att 
ställa nya fruktbara problem. Detta är i och för sig inte överraskande: arbetet 
kommer sent i raden av de senaste årens många Strindbergsavhandlingar och det 
behandlar i sin första hälft ett verk, som mer än något annat varit föremål för 
den tidigare forskningens uppmärksamhet.

Omfånget är betydande — närmare 400 stora sidor. Detta är givetvis ett vitt
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nesbörd om författarens grundlighet, men till anledningarna hör också ordrike
domen och en viss oklarhet i avhandlingens uppläggning. I förordet meddelas, att 
författaren ursprungligen hade för avsikt »att följa gången av August Strindbergs 
litterära genombrott under 1870-talet». Tydligen skulle avsnittet om Mäster Olof i 
denna planerade genomgång ha varit en huvudpunkt. I detta avseende blev för
fattaren emellertid förekommen genom Allan Hagstens arbete »Den unge Strind
berg», där prosaversionen av Mäster Olof utförligt behandlas. En fullständig om
läggning var enligt författaren icke möjlig; i stället har Smedmark valt att i viss 
mån förskjuta tyngdpunkten till Röda rummet. Arbetet har sålunda blivit vad 
man kunde kalla en dubbelmonografi, där två stora diktverk behandlas medan 
övriga arbeten från samma period — som här och där åberopas — icke får någon 
särskild plats i dispositionen. Samtidigt har författaren hållit fast vid sin gamla 
avsikt att följa Strindbergs 70-talsutveckling i dess helhet. Denna disposition kan 
inte anses tillfredsställande: antingen borde Smedmark ha fullföljt sin ursprung
liga tanke och därvid givit de övriga verken, t. ex. »Från Fjärdingen och Svart
bäcken», den plats som tillkommer dem, eller också borde avhandlingen ha gestal
tats som en rent monografisk framställning, varvid det rimligaste hade varit att 
låta Röda rummet helt dominera dispositionen och behandla material ur Mäster 
Olof och omarbetningarna därav i en inledning.

Författarens stil är i de flesta avsnitt samtidigt karakteriserande och refererande. 
De referatmässiga partierna vittnar om förmågan att leva sig in i och uttrycka 
diktverkens anda — även i de fall, då några gripbara vetenskapliga resultat icke 
framföres. En överdriven försiktighet tynger dock ibland ner framställningen 
genom att reservationer och avvägningar hopas, så att författarens uppfattning blir 
i det närmaste konturlös.

Avsnittet om Mäster Olof föregås av en inledande utredning av »kallelse- och 
utvecklingstanke före Mäster Olof». Den allmänna tendensen synes vara att fram
häva den religiösa problematiken hos den unge Strindberg. Den rad av inflytelser, 
vars betydelse särskilt betonats av Martin Lamm (Brändes, Ibsen, Björnson) trä
der i viss mån tillbaka till förmån för en problematik, som kan anges med begrep
pen religiös liberalism, Parker och Kierkegaard. Författaren har utnyttjat för
arbeten inom den senare tidens forskning (Sjöstedt, Hagsten) men klarare än vad 
som förr skett fått fram grundlinjen i Strindbergs andliga kamp under denna tid. 
Särskilt förtjänstfullt förefaller det, att Smedmark ställt Strindbergs »tvivel» 
mot bakgrunden av hans religiöst färgade kallelsetanke; det var i första hand sin 
egen reformators- eller diktarkallelse han tvivlade på, och hans tvivel var sålunda 
av annan art än det s. a. s. metodiska tvivlet hos Buckle. På andra punkter är där
emot analysen av Strindbergs »tvivel» ofullständig, och jag återkommer till en 
av dem.

Framställningen av de skilda versionerna av Mäster Olof präglas av författarens 
noggrannhet och litterära karakteriseringsförmåga. Huvudgestalterna i dramat tas 
upp till särskild behandling och tecknas med fin förståelse. Vad beträffar grund
uppfattningen av problematiken i Mäster Olof-versionerna har författaren däremot 
— som ganska naturligt är — inte nått fram till några uppseendeväckande resul
tat. Vissa hugskott i den tidigare forskningen avvisas, och här och var kommer 
författaren fram till nya avvägningar av förhållanden, som mera kortfattat be
handlats i tidigare arbeten.

Det senare avsnittet i boken handlar om Röda rummet. I dess första del, »Röda 
rummet och dess förhållande till den samtida litteraturen», diskuteras de intryck 
som Strindberg kan ha mottagit i första hand från 70-talsdiktningen i olika län
der. På en punkt är ett sådant inflytande utan tvekan säkerställt; det gäller 
Daudet, där författaren fördjupat tidigare av Lidén framförda synpunkter. I 
övrigt är parallellerna av den arten, att de visserligen bidrar till belysningen av 
Röda rummets ställning i samtidslitteraturen men inte kan föras fram till hypoteser 
om något direkt beroende. Liknande sammanställningar torde i själva verket kunna
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göras med motsvarande resultat, då det gäller annan litteratur som var Strindberg 
bekant, t. ex. Balzac och Thackeray. Av en polemik mot Göran Lindblad synes 
framgå att författaren med dessa paralleller menar sig ha nått fram till en ny syn 
på den litterära miljö, vari Röda rummet vuxit fram. Snarast bör man dock tala 
om en komplettering, och kritiken av Lindblad förefaller alltför skärpt.

Författaren övergår därpå till en omsorgsfullt utförd granskning av manuskrip
tet till Röda rummet. Sannolikheten talar för att han har rätt i sin hypotetiska 
slutsats, att det bevarade manuskriptet är det första som existerar. Ett intressant 
konstaterande är att de 10 första kapitlen varit insända till Rudolf Wall och att 
Strindberg vid denna tid gripits av missmod inför sitt arbete. Detta förhållande 
sammanställs av Smedmark på ett övertygande sätt med den hastiga skridning från 
relativ optimism till pessimism och nihilism, som sker i romanen fr. o. m. kapitel 14.

Efter att ha konstaterat och diskuterat orsakerna till den bristande konsekvens 
i gestaltteckningen, som utmärker Röda rummet och som väckt kritikens uppmärk
samhet ända sedan boken kom ut, övergår författaren till en analys av de vik
tigaste personerna i Röda rummet. Bredvid dessa ställer han andra ur Strindbergs 
produktion eller ur den samtida litteraturen. Särskilt avsnittet om Olle Montanus 
är ett förebildligt exempel på beskrivande litteraturhistorisk analys. Allmänt taget 
har författaren kommit fram till den slutsatsen — som föregripits av Werin — 
att huvudkaraktärerna i Röda rummet alla mer eller mindre speglar sidor i Strind
bergs personlighet, och att ingen av dem med utsikt till framgång kan betraktas 
som en bild av eller ett språkrör för diktaren.

Den huvudsakliga invändning man vill rikta mot avsnittet gäller dess upplägg
ning. Om karaktärsteckningen som Smedmark fastslagit är inkonsekvent och osam- 
manhängande, så förefaller denna svårhanterlig som utgångspunkt för en analys 
av romanens idéinnehåll. De stilistiska och berättartekniska synpunkterna berörs 
endast sporadiskt, ett förhållande som författaren själv i förordet beklagar. Från 
dylika utgångspunkter skulle med sannolikhet åtskilligt finnas att tillägga om Röda 
rummet, som bättre skulle låtit romanens verkliga förtjänster komma till sin rätt.

Avhandlingen avslutas i stället med ett avsnitt, »Samhällskritik», där författaren 
på grundval av en systematisk genomgång av pressen nått fram till att i åtskilliga 
fall precisera de aktuella anspelningarna i Röda rummet. Som ett allmänt resultat 
av denna väl genomförda undersökning kan man kanske ange, att Röda rummet i 
mindre utsträckning än man föreställt sig är en roman, som blickar tillbaka på 
Strindbergs tidigare 70-talsupplevelser — han har också utnyttjat händelser och 
diskussionsämnen, som var aktuella just då romanen skrevs.

*

I ett par fall finner man i Smedmarks avhandling intressanta uppslag och nytt 
material, som genom författarens ihärdighet och spårsinne dragits fram i ljuset. 
En något utförligare diskussion av ett par sådana punkter kan anses befogad.

Med särskilt stort intresse tar man del av det avsnitt i avhandlingen där förfat
taren behandlar Strindbergs i början av 70-talet skrivna aforismer »En tviflares 
anteckningar». Strindberg fäste som bekant själv stor vikt vid dessa anteckningar 
och har bl. a. betecknat dem som utgångspunkten för sitt senare rousseauanska 
tvivel på kulturen. Själva rubriken på dem är också signifikativ: begreppet »tvivel» 
var ett av Strindbergs viktigaste lösenord i alla skeden av hans liv, och det är 
särskilt angeläget — inte minst med hänsyn till Mäster Olof-versionerna och Röda 
rummet — att närmare bestämma vad det innebar i hans egen mun.

För forskningen har emellertid anteckningarna i stort sett varit okända. En 
grundlig redogörelse för deras innehåll föreligger visserligen sedan många år till
baka, men den är tyvärr otryckt. Smedmark är den förste forskare som givit offent
lighet åt detta material.

Den analys som förekommer i avhandlingen är emellertid ofullständig och delvis
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missvisande. Redan de citat som där meddelas ger — trots anteckningarnas rap- 
sodiska och osammanhängande form — tillräckliga hållpunkter för en säkrare 
bedömning än författarens av den tankemiljö där de hör hemma. Yid sidan av 
utilistiska älsklingstankar förekommer där vittnesbörd om hur Strindberg^vid denna 
tid dröjde kvar vid den spekulativa nyhumanistiska estetiken. I den man intryck 
från Taine kan konstateras borde det ha betonats, att de återspeglar liknande 
spekulationer, vilka Taine i sin »Philosophie de T Art» ännu inte frigjort sig ifrån. 
I detta sammanhang kan också nämnas att Smedmark i stort sett försummat den 
rousseauanska linjen hos 70-talets Strindberg. Visserligen började Strindberg inte 
på allvar syssla med Rousseau förrän vid 80-talets början, men rousseauanska 
tänkesätt hade via andra kanaler nått fram till honom. Parker bör ha en plats i 
detta sammanhang; och den tankegång om arbetsfördelningens skadlighet, som 
Strindberg själv hänvisade till som något fundamentalt och tog upp i Röda rum
met, hör i själva verket knappast hemma hos Buckle, som författaren (sid. 79) i 
anslutning till tidigare forskning antar. Troligen har den sina rötter i nyhuma- 
nistisk och rousseauansk tradition, och Strindberg kan exempelvis ha funnit den 
hos Schiller.

I en anteckning på Kymmendömanuskriptet, som anföres av författaren (sid. 81) 
heter det: »Det är slägtet som skall fram på individens bekostnad. Slägtet lika 
med genus — begreppet — idéen — Pantheismen Derföre typen mera än indi
viden» I En tviflares anteckningar återvänder terminologien: »Arbetets fördel
ning leder till slägtets framgång och individens död.» Enligt Smedmark är dessa 
bägge reflexioner »både till form och innehåll av samma art» (sid. 81). Det borde 
dock ha anmärkts att överensstämmelsen bara gäller problemställningen och ord
valet; tendensen, ställningstagandet är diametralt olika. I det förra fallet tar 
Strindberg — åtminstone på det estetiska planet — parti för släktet, i det senare 
— åtminstone på det sociala planet — för individen. Det är den senare tanke
gången, om arbetsfördelningen som gynnsam för »släktet» men skadlig för »indi
viden», som sysselsatt forskningen och Strindberg själv.

Hagsten har i Den unge Strindberg (sid. 330) i anslutning till Strindbergs egen 
tolkning sammanställt kritiken av arbetsfördelningen med Rousseau; han skriver 
i polemik mot Lamms uppfattning: »Däremot bör sannolikt en modern ande som 
Buckle väsentligen fritagas från att ha inspirerat hans ,rousseauism\ Kardinal
tanken om arbetsfördelningens fördärv, vilken Strindberg enligt Martin Lamm 
upptagit från Buckles Smärre uppsatser finns i sak redan ett halvår tidigare i Per- 
spektiverartiklarnas opposition mot den bokliga bildningens ensidighet. Endast 
tankens formulering har lånats från engelsmannen.»

Hela denna tanke om arbetsfördelningens skadlighet för människans harmoniska 
utveckling har utan tvivel mera affinitet med den nyhumanistiskt rousseauanska 
föreställningsvärlden än med Buckles positivistiska världsbild. Buckle var ingen 
bestämd motståndare till arbetsfördelningen, och då han uttalade sig emot den hade 
han endast den intellektuella och vetenskapliga utvecklingen i tankarna. Däremot 
kan man finna idéen om arbetsfördelningens vådor med alldeles samma terminologi 
som hos Strindberg utförd i Schillers Briefe über die ästethische Erziehung der 
Menschen. I sjätte brevet heter det t. ex. som inledning till diskussionen av ämnet: 
»Gern will ich ihnen eingestehen, dass, so wenig es auch den Individuen bei dieser 
Zerstückelung ihres Wesens wohl werden kann, doch die Gattung auf keine andere 
Art hätte Fortschritte machen können.» Målet är dock, som Schiller i slutet av 
samma brev formulerar det, att återställa »die Totalität in unsrer Natur».

I fortsättningen av den aforism i En tviflares anteckningar där tanken om 
arbetsfördelningen förekommer talar Strindberg rent av om framtidens människor 
som »Christna hellener» (avh. sid. 79):

»Arbetets fördelning leder till slägtets framgång och individens död — Genom
för demokratien konseqvent i andens verld — låtom oss alla våga vara snillen — 
låtom oss alla våga tänka — lyft opp upplys dem som äro efter — rif ner tradi
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tionerna — störta gudarne — bort med snilledyrkan — tvifla på allt så får Du 
tron — bort med förmyndarne — vi äro myndiga — verlden fyllde tjuguett år 
när Christus blef hängd —

Adjö med arbetets fördelning — låt oss bli Christna Hellener — var din egen 
prest — din egen krigare — din egen lärare Tro på Dig sjelf din hundradjefvel
— dit vi gå — fritänkeriet går framåt vi blir prester — adjö Era lata bukar
— demokratien går framåt vi bli statsmän — åt helvete dumma förmyndare — 
allmän beväpning — vi bli krigare — slut med krigen — allmän bildning — vi bli 
alla lärda — bort med akademierna —.»

Det »tvivel» som här kommer till tals är inte nihilistiskt eller pessimistiskt, inte 
heller rationalistiskt och metodiskt som hos Buckle; det är revolutionärt och opti
mistiskt och har en omisskännlig rousseauansk klang. Det är klart att Strindbergs 
tvivel även kunde betjäna sig av positivistiska tankeriktningar, men det är viktigt 
att konstatera att hans livet igenom bevarade misstro mot auktoriteterna på alla 
områden hörde samman med en rousseauanskt färgad civilisationsidé. H u r  långt 
fram i tiden verkningarna härav sträckte sig får man en antydan om i de första 
anteckningarna i aforismsamlingen: de handlar om naturvetenskapliga problem och 
utmärks av alldeles samma naiva ambition att ställa vedertagna sanningar på 
huvudet som anteckningarna i En blå bok.

På andra ställen i En tviflares anteckningar återkommer den nyhumanistiska 
begreppsvärlden i antiteser som hedendom—kristendom, sinnlighet—idé. En genom
förd tolkning av dem skulle sannolikt ge viktiga resultat. Även dateringsfrågan 
torde kunna behandlas på ett mera energiskt sätt än vad som sker hos Smedmark.

*

I Röda rummet sker en glidning i stämningsläget från den relativt ljusa och 
övermodiga i de tidigare, övervägande samhällskritiska kapitlen till den pessi
mistiska i dess senare hälft. Smedmark har iakttagit denna glidning, men han ser 
den huvudsakligen ur två synpunkter: som en teoretisk förskjutning på idéplanet 
och som en förändring i teckningen av huvudpersonerna. Oberoende av hur de 
senare blivit anlagda hamnar de så gott som alla i samma desillusionerade livssyn, 
den för vilken skådespelaren Falanders »nihilism» kan betraktas som prototypen.

Att karaktärsskildringen i Röda rummet är inkonsekvent eller rentav tankspridd 
är en gammal iakttagelse, som man kanske inte behöver lägga ner så stor möda på 
att demonstrera riktigheten av. Synpunkten förefaller dessutom en smula konven
tionell. Att Strindberg nonchalerade kravet på att gestalterna skulle belysas kon
sekvent är visserligen en svaghet; men det hör också samman med det överraskande 
och livfulla i hans berättarkonst. Långt senare skapade han en estetisk teori för 
sådana inkonsekvenser, men redan här demonstrerar han praktiskt sitt tvivel på 
personlighetens sammanhang. Det kan därför synas pedantiskt att så utförligt som 
Smedmark uppehålla sig just vid detta perspektiv, som leder fram huvudsakligen 
till negativa värderingar, däremot inte till något svar på frågan varför Röda 
rummet fortfarande ter sig som en fängslande och på många sätt ypperligt berät
tad roman.

Ur andra perspektiv än dem författaren anlägger skulle man antagligen komma 
närmare både de verkliga svagheterna och den verkliga styrkan i Strindbergs 
berättarkonst, sådan den framträder i Röda rummet. Att belysningen efterhand 
blir allt mörkare är ju inte något för detta verk enastående; det gäller också t. ex. 
Hemsöborna och I havsbandet, för att bara nämna två av de mest jämförbara 
arbetena. Ofta gick det väl till så, att ömtåliga personliga konflikter revs upp igen 
under arbetets gång, så att Strindberg inte kunde hålla fast den objektiva, lugna 
eller rentav glada ton som han ursprungligen hade tänkt sig.

Smedmark har fäst uppmärksamheten på det brev till Rudolf Wall, där Strind
berg bekänner sig tvungen att stycka romanen för publicering i Dagens Nyheter,

9-537165  Samlaren 1S52
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och han har på goda grunder antagit att ungefär tio av de nu föreliggande 
kapitlen då var färdiga. Han har satt förändringarna i stämning och teknik från 
och med kapitel 14 i samband med detta brev och de omständigheter som låg bakom 
det: »Kapitlet Nihilism är en vändpunkt» (sid. 192).

Däremot har författaren, som synes alltför misstrogen mot möjligheterna till 
psykologisk belysning, inte noterat att motivkretsen från och med Falanders inträde 
i boken delvis blir en annan. Den erotiska sfären blir för första gången belyst i 
närmast följande kapitel, där skådespelarens förhållande till Agnes tecknas. En 
biografisk undersökning skulle sannolikt kunna visa att Strindberg hämtat stoff 
till detta, från egna upplevelser, särskilt från den period i sitt liv som skildras i 
kapitlet Kunglig sektern i Tjänstekvinnans son. I nittonde kapitlet kommer ett 
annat motiv in, också det endast indirekt av samhällskritisk prägel: skildringen av 
barnbegravningen i Norra kyrkogården till Norrbacka, utan tvivel genom sin inten
sitet en av bokens konstnärliga höjdpunkter. Den dystert sentimentala stämningen 
slår här över i Borgs braverande gyckel, och resultatet blir en säregen atmosfär, 
där man redan märker något av den senare Strindbergs virtuositet i den makabra 
genren. Det faller sig naturligt att sätta motivet i samband med det förhållandet, 
att Siri von Essens första barn med Strindberg 1878 hade avlidit några dagar 
efter födelsen.

Röda rummet har betraktats som framförallt en samhällskritisk roman — natur
ligtvis med full rätt. I den mån man har sökt personlig bakgrund har det framför 
allt gällt de inledande, samhällskritiska partierna med deras reminiscenser från 
Strindbergs journalistår. Men romanen innehåller också motiv av annan art och rör 
vid intimt personliga problem. Naturligen kan man föreställa sig förloppet så, att 
Strindberg då han skrev till Wall tyckte sig ha uttömt sina möjligheter till sam- 
hällskarikerande genremålning och tvingades att kasta in nytt stoff i romanen för 
att kunna fortsätta. Resultatet blev Falanders gestalt och de upprörda eller ma
kabra motiven i romanens senare del. Om dessa motivs natur var en följd av den 
krisartade sinnesstämning i mars 1879, som Smedmark lagt märke till, är svårt att 
säga; sammanhanget kan också vara det motsatta.

Gunnar Branclell.


