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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
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ket för amerikanska läsare ju är mindre hemvant än för oss. En särskild förteck
ning redovisar sådan amerikansk »fiction» som översatts till svenska under åren 
1916—35, en annan rymmer recensioner och artiklar för ett urval amerikanska för
fattare vilka betraktas som betydelsefulla i sammanhanget. Den amerikanska lit
teraturens ställning belyses slutligen med tabeller över tjugoett lånebiblioteks be
stånd och utlåningsfrekvens av amerikansk »fiction». Denna översikt är från 1951 
och faller därför i viss mån utanför ramen, men att göra den retroaktiv var ju 
otänkbart.

Materialet ligger till grund för den karakteristik av den amerikanska littera
turens mottagande i Sverige som framlägges i avhandlingens text, tack vare tabel
lerna koncentrerad till det föredömliga omfånget av 100 sidor. Huvudtesen anges 
redan i förordet. Ända fram till omkring 1930 — det var det året Sinclair Lewis 
som förste amerikan fick nobelpriset — rådde i Sverige en stark fördom mot 
amerikansk litteratur och amerikansk kultur i allmänhet; bara tio år tidigare skulle 
tanken på ett nobelpris ha förefallit helt orimlig. »The Swedish animus» mot allt 
amerikanskt var ingrodd sedan länge och svår att få bort; den jämföres med den 
engelska »Tory condescension». Direkt överraskande kan bilden väl inte kallas, men 
detta är inget argument mot undersökningen; populära uppfattningar behöver 
prövas, vare sig granskningen sedan bekräftar eller jävar dem. Att den negativa 
inställningen var så utbredd som hävdas i avhandlingen, är dessutom en tes som 
ingalunda är självklar för läsaren; därom se nedan. Kvar står under alla förhål
landen att Carl Anderson med sin fylliga redovisning har gett ett bidrag till bilden 
av särskilt tjugotalets svenska kulturliv.

Anders Österling påpekade i en artikel 1928 (ref. s. 81) som ett egendomligt 
förhållande att den moderna amerikanska litteraturen vunnit fotfäste i Europa 
främst med de samhällskritiska författarna. Att detta gäller också om Sverige är 
ett av de förhållanden som Dr Anderson med sin systematiska genomgång vill be
kräfta. Han menar att Sinclair Lewis — liksom hans ende amerikanske rival om 
priset, Dreiser — rönte en sådan uppskattning därför att man hos honom kände 
igen sina fördomar mot det kulturlösa uppkomlingslandet. Pör uppkomsten av 
dessa fördomar spelade de skandinaviska författarna en stor roll: Hamsun 1889 
med sin Fra det möderne Amerikas Aandsliv, Hallström och Henning Berger i 
seklets början, Gustaf Hellström och Hjalmar Bergman på tjugotalet etc. Att de 
nämnda författarna underhållit den negativa inställningen förefaller helt plausi- 
belt, men andra faktorer har också spelat in. Dr Anderson nämner själv två: 
emigrationen och filmen. Det förefaller mig sannolikt att den förra haft långt 
större betydelse för den svenska uppfattningen av Amerika än all litteratur sam
manlagt. Yad gäller hemmalandets bild av den högre kulturen i Amerika, är det 
klart att den inte förskönades genom de rapporter som emigranterna sände hem; 
det var obildat folk som for ut, och de hade andra ting än litteraturen att tänka 
på. Att väga orsaksfaktorer mot varandra är ett rätt hopplöst företag, men jag 
anser det ändå ostridigt att författaren har tillmätt litteraturen en för stor vikt 
när det gäller den allmänna svenska attityden till Amerika. Ganska ofta talar han 
om denna allmänna inställning, fastän hans material noga räknat blott belyser de 
litterärt intresserade kretsarnas uppfattning i den mån denna var litterärt be
stämd. I vad mån den verkligen var det, ger avhandlingen ingen ökad klarhet om. 
För att våga en generell bedömning av den svenska inställningen och dess be
tingelser skulle man behöva ett mycket mer mångsidigt material. Det fanns andra 
förbindelser med Amerika än de litterära. Wigforss berättar i sina Minnen om den 
betydelse William James och senare Dewey hade för honom. E. H. Thörnberg 
skrev flitigt om amerikanska förhållanden, fyra Verdandiskrifter före 1930 be
handlar amerikanska ämnen etc. etc. Detta som rätt slumpvis valda exempel på ett 
oerhört stoff som Carl Anderson alls inte berört. Inte desto mindre tillåter han sig 
tämligen säkra uttalanden om den svenska Amerikauppfattningen överhuvud.

Före 1920 visste man i Sverige praktiskt taget ingenting om amerikansk lit
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teratur (»a country virtually ignorant of American culture before 1920», s. 87), 
under tjugotalet ändrades situationen radikalt men man bedömde litteraturen över
vägande efter dess samhällskritiska halt. Det är huvudlinjen som författaren drar 
genom sitt material. Hur stort detta än är, behöver en del kompletteringar göras; 
de är inte utan betydelse för helhetsbilden. Om Poe sägs att han, trots de många 
upplagorna mellan 1900 och 1920, främst var känd som författare till några skol- 
texter. Han var dock århundradets författare för Strindberg och Ola Hansson, 
vilken senare 1893 hade publicerat en essay om honom i Tolkar och siare. Lagerkvist 
refererar i Ordkonst och bildkonst The philosophy of composition som förebildlig 
för den nya konsten. Ekelundlärjungen K. A. Svensson, som något senare ger ut 
en samling Whitman-tolkningar, har i Hemlös var världen all, 1931, en grupp 
översättningar av Poe. — Whitman var visserligen känd i Sverige långt före tjugo
talet, skriver doktor Anderson, men först då börjar hans dikter synas »with any 
frequency», och inte förrän på trettiotalet blir hans betydelse för de svenska för
fattarna »clearly felt». Det är naturligtvis riktigt, om det är en sådan mera spridd 
popularitet man vill komma åt. Författaren pekar från tiden före 1930 på en essay 
i Ord och bild 1905, samt på de finlandssvenska modernisterna på tjugotalet och 
Karin Boyes översättning i Härdarna av Grunden för all metafysik. Det kan till
läggas att Ellen Key nämner Whitman i Lif slin jer, 1903, och att Emilia Fogelklou 
skriver om honom i Yårbris 1905. (Den sista uppgiften har jag lånat från Erik 
Gambys uppsats om Whitman i Europa; Perspektiv 1955.) Arnold Norlind läste 
honom som ung och skrev en kärleksfull essay om denne »den på en gång subjek
tivaste och universalaste av alla diktare» (publ. i Skapande liv, 1929). Huvud
personen i Eyvind Johnsons debutbok De fyra främlingarna (1924) skryter med 
sin beläsenhet, som också omfattar Whitman. Redan i en artikel i Brand 1922 hade 
E. J. jämfört Rimbaud och Whitman: de ha »samma fläkt av storm och uppror 
i sin själ».1

Ytterligare några exempel. Ekelund har i Verisimilia, 1915, en essay om Carlyle 
och Emerson (»Var någonsin en man sommar i sin själ, så var Emerson.»). Klara 
Johansons uppsats Amerikanska rebeller (i Det speglade livet) registreras i not
apparaten. Samma bok innehåller andra essayer som bort nämnas. Den om ameri
kansk poesi slutar med orden: »Det är Amerika som skall återge oss våra förlo
rade poetiska seder.» Långt tidigare, år 1908, recenserade KJ Frank Norris* 
Octopus i Stockholms Dagblad, som ägnade den amerikanska litteraturen åtskilligt 
intresse. KJ anser att med Norris och Jack London en verklig amerikansk roman
diktning börjat: »Detta är icke längre emigrantlitteratur.» Carl Anderson noterar 
visserligen att Norris* böcker går ut i flera upplagor men framhåller att de är av 
billighetstyp, »not the kind of publication likely to come under review by a busy 
critic with no prior interest in American literature» (s. 35). År 1927 ger KJ ut 
ett urval av Fredrika Bremers Hemmen i den Nya världen. Hon påpekar i sitt 
företal att skatterna i detta verk nu måste göras »lättåtkomliga för det nulevande 
svenska släktet, sedan några få år — som hela Europa för resten — så oerhört 
livligt och mångsidigt intresserat av Förenta staterna». Här spårar man ingen
ting av den negativa attityd som avhandlingsförfattaren vill se under tjugotalets 
nymornade intresse för Amerika. Inriktningen på de negativa vittnesbörden har 
också fått honom att förbise den Amerikabeundran som exempelvis finns hos 
Ossiannilsson. Många av dennes dikter är ju omisskännligt entusiastiska för »fram
tidens ätt» (titeldikten i Amerikaner). Om Hemingway sägs att han visserligen 
översattes 1929, men att han först på fyrtiotalet vann allmän uppskattning hos 
kritik och publik; om Faulkner påpekas kort och gott i samma stycke (s. 82) att 
han inte översattes förrän 1944. BLM hade dock en novell av Faulkner i sitt de

1 Jag tackar fil. mag. Carl Axel Westholm för denna uppgift, liksom adjunkt Maja 
Palm för meddelande om KJ i Stockholms Dagblad.
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butnummer 1932; att både han och Hemingway lästes mycket före fyrtiotalet synes 
mig självklart. Doktor Anderson vill gärna ge anmärkning för sen ankomst.

Han är också rent nt indignerad över den okunnighet och ensidighet han iakt
tar under tidigare decennier. Indignationen drabbar inte minst de författare som 
skönlitterärt skildrat landet i väster. Några av dem visste dock något om det. Att 
t. ex. Hallström ger en annan bild än Fredrika Bremer beror inte bara på att 
han är mer fördomsfull än hon. Han hade upplevt sådant som hon inte kunde 
komma åt. Hon togs emot i Cambridge, han var emigrant och hans skildring bör 
rimligen infe bara ses som uttryck för personlig elakhet eller obildning, den är 
också representativ för en sociologisk grupp, de misslyckade emigranternas. Hell
ström och Bergman skrev också med stöd i egen erfarenhet, och hur vet författa
ren att den inte rymde genuin besvikelse?

Avhandlingen ägnar stort utrymme åt bakgrunden till Lewis’ nobelpris, och man 
får en utförlig redovisning av diskussionerna kring prisutdelningen. Det är emel
lertid svårt att dela Carl Andersons uppfattning av själva händelsens betydelse. 
Priset innebär, heter det i avhandlingens sista stycke (s. 99), »public recognition 
of the Virtual breakdown of the barrier erected before all aspects of American 
culture by Knut Hamsun and his Swedish successors as much as forty years be
fore». Just det material som författaren själv anför från tjugotalet visar att stora 
delar av barriären redan hade fallit. Uttalandet är emellertid belysande för hans 
sätt att värdera den svenska kultursituationen. Hans intresse är framför allt riktat 
på de populära uppfattningarna, de som dominerar kvantitativt. Det finns verk
ligen skäl till tacksamhet för hans möda att redovisa dem. Ändå är det svårt att 
till sist helt godta Carl Andersons bild av det svenska kulturläget. Undantagen från 
hans regel, de förstående och kompetenta läsarna, ha — fastän deras namn ofta 
placerats i notapparaten — en tendens att få en att glömma själva regeln, den 
mer utbredda smaken som behövde ett nobelpris för att våga tro på existensen av 
amerikansk litteratur.

Sven Linnér.


