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Det låg nära till hands för honom att i denna den litterära livsåskådningsdebattens 
tidsålder stycka npp sitt jag på två figurer, den till undergång dömde William H0g 
och den kylige resonören, framtidsmannen Bernhard Hoff. De kapitel där denna 
problematik skulle illustreras blev genom omständigheternas makt bokens sämsta 
och slarvigaste. Man hade emellertid gärna sett att respondenten uppmärksammat 
denna icke ointressanta psykologiska detalj. För fullständighetens skull hade det 
också varit på sin plats med en närmare redovisning av det inslag av nyckelroman 
som skildringen rymmer och som andra Bang-forskare tagit fasta på, bl. a. por
trätten av Martinius Nielsen och Karl Larsen.

Mina här framförda oppositionella synpunkter har i stor utsträckning riktat sig 
mot respondentens sätt att alltför oförmedlat gripa sig an med problemen. Vad 
som påtalats framstår emellertid å- andra sidan som uttryck för hans lovvärda 
önskan att komma företeelserna in på livet. Hans närhet till sin skildrings föremål 
inger respekt liksom också den strävan till noggrannhet och detalj studium, som han 
lägger i dagen. Man är också tacksam för hans mödor att aktualisera en författare 
som inte minst från svenskt håll är förtjänt av uppmärksamhet och litteraturhisto
riskt kvalificerad uppskattning.

Gunnar Ahlström.

E rland L indbäck: Gustaf Fröding. Temperament sstudie och diktanalys. 
Akad avh., Sthlm 1957.

Titeln på doktor Lindbäcks avhandling, »Gustaf Fröding, temperamentsstudie 
och diktanalys» är något oklar i sina utfästelser. Den helhetsbild av Frödings per
son och dikt som man möjligen kan vänta, får man inte. Förf. har likväl lagt upp 
sin studie brett; han studerar Fröding ur komparativ, ur politisk-social och ur 
psykoanalytisk synvinkel. De tre linjerna är sammanflätade till en tråd, spänd 
mellan barndomen och sjukdomsutbrottet 1898. Bokens kronologiska disposition 
låter sig urskilja i de inledande kapitlen, Barnet och Ynglingen, och i avslutnings
kapitlet Fången. Dispositionsprincipen i de mellanliggande kapitlen är däremot 
oklar. Med deras rubriker — Frihetsmannen, Renässanspoeten, Diktarfursten, 
Frondören — synes förf. dels avse att ange successiva stadier i skaldens utveck
ling, men dels också att markera teman som finns hela tiden. (Renässansmotiven 
behandlas ex. också i avsnitten om Diktarfursten och Frondören.) Underrubri
kerna — av typen: »Vägen ut», »Vägen tillbaka», »Den ömsinte», »Den strid
bare» — bidrar ofta inte alls till klarheten.

Boken är beklagligt svåröverskådlig genom sin disposition. Den är det också 
genom sin stil, som alltför ofta föredrar det »litterära» eller populära uttrycket 
framför det nyktert klargörande. (»Narkissos var en av de sagofigurer i vilka 
Fröding speglade sin personlighet», s. 53; ett långt avsnitt ur Flickan i ögat följes 
kort och gott av kommentaren: »Det var Narkissos i modern stadsmiljö», s. 299. 
Etc., etc.) Lindbäck tecknar situationer och ger dikttolkningar, men han und
viker i största utsträckning att kommentera dem med klargörande och sammanbin
dande resonemang. Han har förmodligen räknat med att det ur materialet självt 
för åskådaren skall växa fram en bild, som övertygar s. a. s. i kraft av sin påtag
lighet. Det är väl under alla förhållanden olämpligt med så litet av diskuterande 
kommentarer i en vetenskaplig text, så mycket mer i denna framställning som för 
fram omstridda teser vilka behöver allt tillgängligt stöd i en metodisk kommen
tar. — Till förf :s skrivsätt hör också att han inte diskuterar andra forskares upp
fattning i texten, inte heller källkritiska frågor (sådana tas upp några gånger i 
noterna, ex. s. 374 och 379). Utländska författare som Goethe, Byron och Nietzsche 
citerar Lindbäck på svenska; det har tydligen skett av omtanke om en vidare läse
krets, men är inte desto mindre otillbörligt. Notapparaten är genom ett förkort
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ningssystem hopträngd till det yttersta; det är hindrande för den vetenskapligt 
intresserade läsaren.

Om Frödings plats i det litteraturhistoriska sammanhanget är mycket skrivet. 
Lindbäck sätter in på ett, men ett viktigt avsnitt. Med utgångspunkt i en artikel 
från 1890 (»renässansens konstnärer äga naturalismens övertygande kraft i för
ening med romantikens obundna fantasi», s. 157) framställer han Fröding som vår 
litteraturs djärvaste representant för renässansströmningen, och som den viktigaste 
föregångaren ser han Strindberg, inte Heidenstam. Den förres betydelse som väg- 
rödjare för den oppositionelle Fröding har givetvis uppmärksammats tidigare; 
Lindbäcks bidrag är att han drar linjen från Strindbergs livsglädjekrav och sinn
liga överdåd till Frödings dikt. Han gör också sannolikt att Rydbergs polemik i 
Den siste athenaren och Medeltidens magi mot den livsfientliga dualismen har varit 
viktig för Fröding. Beträffande Levertin påpekas att Fröding närmar sig till 
hans stil just i de dikter där renässanskänslan viker för stämningar av uppgivelse 
(Parken, Atlantis). Vad man kan invända är att förf. inte tillräckligt övertygande 
visat att »renässans» inte bara kan användas om Frödings poetiska praxis utan 
också har representerat ett medvetet och konsekvent fasthållet program för honom. 
Trots detta och trots några uppenbara övertolkningar (s. 230, 241) har Lindbäck 
med sin placering av Fröding i det komparativa fältet gjort en värdefull insats.

Med aktningsvärd energi har förf. studerat Karlstads-Tidningen. Citaten från 
artiklar, recensioner och t. o. m. annonser berikar vår bild av den miljö i vilken 
Fröding arbetat. Han har där fått stöd i sin radikalism, inte bara den politiska, 
utan också i fråga om äktenskapssystemet och religionen. Å andra sidan fram
träder Frödings självständighet övertygande; han är djärvare än Mauritz Hell
berg. Jag tror att Lindbäck också här med sin brett lagda undersökning har gett 
ett värdefullt bidrag. Herran steg över Korasan sätts exempelvis i samband med 
den svensk-norska krisen 1895; Karlstads-Tidningen ligger då i skarp polemik mot 
»Krigsgalenskapen» och citerar under rubriken »Det onda samvetets röst» den kon
servativa pressens hot att om inte norrmännen ger med sig vädja till »Härskarornas 
Gud» (s. 329).

Det har visserligen tidigare förekommit att psykoanalytiska synpunkter lagts på 
Frödings diktning, men någon genomförd undersökning efter sådana linjer finns 
ju inte. Så omstridd som den psykoanalytiska teorin är, måste varje litteratur
tolkare som utnyttjar den räkna med opposition. Även om han är ytterligt stringent 
i sin demonstration, är han beroende av läsarens inställning till psykoanalysen. 
Ingen diktkommentar i världen kan övertyga alla läsare om att det finns en genital 
syftning i dikten om Aladdins lampa (s. 311); för andra läsare inträder vid en 
dylik tolkning mycket lätt evidenskänslan att så förhåller det sig. Motsvarande 
gäller tolkningen att Flickan i ögat har att göra med onani (s. 17) och att Min 
stjärnas sånger uttrycker kastrationsångest (s. 345). Själv hör jag till dem som 
har en evidenskänsla inför dessa tydningar, liksom jag generellt anser det berät
tigat att använda den psykoanalytiska teorin, oaktat den är oklar och omstridd, 
som referensram för en litterär tolkning.

Den kritik som mött Lindbäck kan dessvärre bara till en del förklaras med en 
allmän misstro mot psykoanalysen. I sitt sätt att handha teorin visar han en brist 
på metodisk klarhet som är sällsynt och som skulle chockera även i en rent popu
lär framställning. Jag avser då inte det förhållandet att han praktiskt taget inte 
hänvisar till någon psykoanalytisk litteratur; det bör kanske godtas att man förut
sätter ett slags allmänt bekant teori. Verkligt ödesdigert är däremot att han före
faller vara mycket omedveten om metodens vanskligheter. Han uppmärksammar 
sålunda inte, eller alltför litet, skillnaden mellan olika slag av texter. En mycket 
djup innebörd läggs in i ett »clowneri» (Lindbäcks eget uttryck, s. 62), och ett 
kåseri från 1890 om Dresdengalleriet sammanställes utan reservation med Frödings 
egen rapport från 1894 om hans plågsamma sexualfantasier (s. 158). Detta som 
exempel på en spridd oart. Många tolkningar är — milt talat — obestyrkta, så
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som när frasen »ord, ord, ord» i ett brev till Hellberg tolkas (s. 65) som tydande 
på en Hamletidentifikation (och denna i sin tur som en reflex av incestkänslorna 
gentemot modern).

Lindbäck förfar med upprörande schematism. Det vore inte desto mindre tank
löst att förkasta hela den psykoanalytiska delen av hans avhandling. — Förf:s 
egen opponent, psykiatern Gösta Harding, framhöll vid disputationen att presenta
tionen av det biografiska materialet som sjukdomshistoria betraktad kan anses ge 
en god bild av patienten. Vidare — menade Harding — har Lindbäck i viktiga 
avseenden belyst den långa och komplicerade utvecklingen före sjukdomsutbrottet; 
frågan om den psykiatriska diagnosen är nämligen inte så enkel som hos Gadelius, 
det är inte enbart fråga om schizofreni. Detta parentetiskt. Beträffande de litte
rära tolkningarna anser jag att många av dem är sannolika eller innehåller sanno
lika element; några exempel har getts ovan.

Förf. diskuterar ingående arten av Frödings känslor för systern Cecilia och även 
för modern. Han ger goda skäl för att det förelegat ett incestuöst inslag i förhål
landet till Cecilia (Henry Olsson pekar på möjligheten i tredje upplagan av sitt 
diktarporträtt, s. 416). Beträffande förhållandet till modern, som Lindbäck dis
kuterar ur många andra synpunkter, är källmaterialet för just denna tolkning 
bräckligt. Även när det gäller Cecilia, brister förf. i källkritik. (Resonemanget 
s. 18 nedtill vederlägges av vad Michanek i Fröding och Ida Bäckmann, s. 158, 
meddelar om Cecilias marginalanteckningar.) Ändå tror jag att Lindbäck här tagit 
fasta på något väsentligt. Hans karakteristik förankrar Frödings erotiska kamp 
djupt i hans mest personliga förutsättningar, och ger mer 'av »psykologisk nöd
vändighet» åt hans förkunnelse än man sett tidigare; den får också konsekvenser 
för vår syn på brytningen med Hildegard. Lindbäcks bild synes mig, vad man än 
kan säga om hans sätt att teckna den, närmare sanningen än Landquists bild i sista 
upplagan av en Fröding som egentligen är erotiskt frisk.

Karlstads brand, som Ftöding upplevde när han var fem år, tillmäts av Lind
bäck stor, nästan avgörande betydelse. Många led i argumenteringen är mycket 
svaga, alltifrån början där upplevelsen oförmedlat beskrives som »kanske nerv- 
skadande, förmodligen ångestökande» (s. 45), till slutet där ett tidningskåseri 
(s. 234) tillmäts en överdriven betydelse som själsdokument. Förf. har förmodligen 
resonerat på följande sätt: eldsvådor brukar ha traumatiserande effekt på känsliga 
barn, därför har Karlstadsbranden haft det på Fröding. Eldsmotiven i En syn och 
Herran steg över Korasan behöver annars inte härledas från branden, det räcker 
med bibeln. Fredrika Bremer, för vilken elden visats ha en så stor symbolisk funk
tion, hade aldrig sett Karlstad brinna. Likväl har Lindbäck rört vid något väsent
ligt när han registrerat eldssymbolerna och besläktade motiv; han framhäver där
med känslan av dom och skräck i Frödings diktning. Dess motpol är hatet, som 
framträder i dikter som Herran steg över Korasan och Min stjärnas sånger. Det 
är en av förf:s förtjänster att han så energiskt stryker under det aggressiva dra
get hos skalden. På den, och även på andra punkter, måste hans framställning 
komma att påverka Frödinguppfattningen. Inte heller forskningen kan, fast han 
syndar så svårt mot dess principer, komma förbi avhandlingen; i den sägs väsent
liga saker om Fröding.

Sven Linnér.

Carl L. A nderson: The Swedish Acceptance of American Literature. 
Sthlm (tr. Uppsala) 1957.

Carl Anderson presenterar i sin avhandling ett stort material, insamlat med en 
flit som särskilt när det gäller en forskare bosatt utanför Sverige måste kallas 
aktningsvärd. Han har inventerat vad som skrivits i Sverige om amerikansk lit
teratur under detta sekel fram till 1940 — även i form av tidningsuppsatser, vil


