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Den strindbergske Gert bokpräntare.
Av A rn e  L id e n ,

Per Lindbergs och Martin Lamms undersökningar av manuskripten 
till Strindbergs Mäster Olof ha visat, hur redan prosaversionen från 
sommaren 1872 föregåtts av planer på ett reformationsdrama av i väsent
liga avseenden annan karaktär än det utförda dramat.1 Bakom de första 
utkasten, av vilka de äldsta äro från december 1871, skönjes en tragedi 
efter den vedertagna estetikens schema och i starkt beroende av Ibsen, 
där mäster Olof är en omutlig idékämpe, som åsamkar sig tragisk skuld 
och går under. I det utförda dramat är Olof inte längre denna stånd
aktiga Brandkaraktär. I stället uppträder nu, till vänster om Olof, som 
en ny okuvlig kämpe för delvis nya idéer Gert bokpräntare. Han skymtar 
redan i utkasten, men hans roll synes ha varit obetydlig. Det historiska 
underlaget för denna gestalt är, som Hanna Rydh visat, i det närmaste 
intet.1 2 I Tegels historia om Gustav Yasa har Strindberg bland namnen 
på de tyska borgare, som sammansvurit sig mot kungen, kunnat finna en 
Gerdt Krutmakere, men ingenting nämnes för övrigt om honom. I ut
kasten är han katolik, och det antages, att en helt ohistorisk källa, Star- 
bäcks roman Mäster Olofs bröllop, gett Strindberg idén att göra honom 
till vederdöpare och Kristinas far. Detta hindrar dock inte, att Strind
berg, sedan han en gång fixerat Gerts roll, gjort aktningsvärda försök 
att framställa honom så historiskt sann som möjligt. Ett par av de källor, 
Hanna Rydh funnit i hans anteckningar, ha tydligen utnyttjats för 
studier i vederdöparnas föreställningsvärld; ända till ikonoklasterna i 
700-talets Konstantinopel har hans intresse sträckt sig — en latinsk skrift 
om dessa finnes nämnd. Dessa studier ha för övrigt, som jag får an
ledning återkomma till, lämnat en del spår efter sig i Strindbergs pro
duktion även utanför Mäster Olof.

Emellertid är det ju tydligt, att Gerts roll, liksom så mycket annat i 
dramat, tillkommit för att tjäna inte den historiska sanningen utan kra
vet på aktualitet, det andra och motstridiga inslaget i historiedramat i 
allmänhet. Gert förkunnar inte som Olof endast den religiösa utan också 
den politiska friheten, och denna förskjutning av intresset har Lamm 
satt i samband med Strindbergs inträde på journalistbanan. Bland de 
många källor, som kunna komma i fråga för Gerts revolutionära program, 
behandlar han första delen av Brändes’ Rov edströmning er samt Buckles 
engelska historia, som Strindberg enligt brev och upplysningar i själv
biografin läste vid denna tid. Brändes’ förkunnelse, väl inte minst hans

1 P. Lindberg, Tillkomsten av Strindbergs Mäster Olof, 1915. M. Lamm, Strindbergs 
dramer, I, 1924, ss. 83 ff.

2 Hanna Rydh, De historiska källorna till Strindbergs Mäster Olof, 1915.
1 — 40155. Samlaren 1940.



2 Arne Lidén

ord om Brand, har kommit Strindberg att betrakta den tilltänkte mäster 
Olofs opraktiska hyperidealism som något förlegat och reaktionärt. I 
stället har uppställts kravet på ett återuppväckande av revolutionsidealen 
och kamp mot reaktionen på alla områden. Inte minst viktig för Strind
berg, som från Uppsala förde med sig planerna på ett reformationsdrama, 
bör Brändes’ framställning av frihetsidéernas ständiga kretslopp i histo
rien ha varit; efter tider av reaktion ha de ständigt dykt upp på nytt, 
revolutionen är en fortsättning av reformationen, båda återgå de på re
nässansen, som i sin tur var ett pånyttfödande av arvet från antiken. 
Denna historieuppfattning har Strindberg, som Lamm också visat, verk
ligen tillägnat sig. I artiklarna Latin eller SvensTcaf från 1872 talas det 
på ett sätt, som visar, att han anpassat den efter sina särskilda syften, 
om hur »då kristendomen urartat till en usel påvelära och svingat sig upp 
till tyrann över den fria tanken», det var »de friska liberala övermodiga 
idéerna, som hämtades upp ur katakomberna», och hur »den stora minan, 
som sprang år 89 har kastat idéer nog vitt omkring, att vi än i dag ha 
att göra med att plocka upp bitarna».1 Denna uppfattning, som också 
blir av beståndande värde för honom, bör ha gett honom mod att fort
sätta sitt reformationsdrama efter en ny plan med gott hopp att inom 
dess ram kunna ge uttryck åt de problem, som en tidsenlig dikt borde 
behandla. För ett nutidsdrama, sådant som Björnson och Ibsen, också 
under intryck av Brändes, skapade, var han ännu inte färdig, därom 
vittnar det misslyckade försöket ännu 1875, Anno fyrtioåtta.

I själva verket borde det inte ha kostat Strindberg någon större möda 
att lägga om sitt drama efter Brändes’ program. Som Paul Bubows och 
Gunnar Ahlströms undersökningar visat, anslöt sig detta i större utsträck
ning, än man velat tro, till äldre riktningar, främst vänsterhegelianismen, 
— vilka Strindberg redan på olika vägar kommit i kontakt med — under 
det att det positivistiska inslaget var begränsat.1 2 Som jag senare skall 
framhålla, var den litteratur, Brändes åberopade för sin paroll »problem 
under debatt», till stor del redan bekant för Strindberg. Annorlunda för
höll det sig med Buckle. Här mötte han en avancerad positivistisk åskåd
ning, som på ett helt annat sätt blev ödesdiger för dramat. Dess allmänna 
radikalism, framställningen av »skyddsandan», som står i vägen för ut
vecklingen, har väl skärpt Strindbergs kritiska syn på samhällsinstitu
tionerna och så tillvida bidragit till utformningen av Gert, men frånsett 
detta är det, som Lamm framhåller, mycket litet av det för Buckle sär
egna, som gått över i den strindbergske revolutionshjälten. I Buckles. 
lära är förkunnandet av tvivlet och alla sanningars relativitet det centrala.. 
»Det kommer en dag, då man skall kalla mig papist!», utbrister Gert i 
dramats början.3 Något av Buckles antidemokratiska förakt för den tröga 
massan finner man också i hans ord till Olof: »Dåre! Led strömmen, ty 
strömmen äro vi, de gamla äro stillastående dypölar, dem behöver du 
minsann ej streta emot; men låt dem icke ruttna eller torka ut; skaffa dem 
avlopp, och de skola även strömma med!» (s. 26). Men i stort sett är Gert

1 Strindberg, Kulturhistoriska studier, Sami. skr., IV, s. 259 f.; här cit. efter Lamm, 
a. a. s. 100.

2 P. Rubow, G. Brändes’ Briller, 1932. G. Ahlström, G. Brändes’ Hovedströmninger> 
1937.

3 Mäster Olof, Sami. skr., II, s. 27.
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raka motsatsen till denna uppfattning, och. det blir i stället hans anta
gonister i dramat, som få uttala Buckles satser. Gerts ståndpunkt är inte 
relativismen utan absolutismen, och i den meningen kan han ännu, liksom 
den ursprunglige mäster Olof, sägas vara en Brandgestalt, Strindberg 
»sådan han i lidelsens ögonblick var».1 Olof åter blir tummelplatsen för 
striden mellan tvivel och tro, författaren sådan han »funnit sig vara», 
motvilligt beredd att taga hänsyn till det praktiska livets krav. Infly
tandet från Buckle är emellertid, som Lamm betonar, i det första dramat 
överhuvud inte så starkt; självbiografiens ord få på den punkten tagas med 
reservation. Först under omarbetningarnas tid fördjupar sig Strindberg 
av olika skäl alltmer i Buckle, eller rättare, det är Buckleläsningen, som 
framtvingar de ständigt nya, ständigt otillfredsställande lösningar av 
problemen, som omarbetningarna innebära. Det är hela tiden Olofs ka
raktär, som befinner sig i smältdegeln. Med Gert åter var han en gång för 
alla färdig. Han blir i fortsättningen alltmer likgiltig för dennes petri- 
ficerade frihetsidéer, som övergå till »dimmiga fantasterier» (Lamm, s. 
149). I versdramat har hans roll reducerats till en obetydlighet. Ur 
psykologisk synpunkt kan man säga, att Strindberg i Gert givit gestalt 
åt en övertygelse, som redan börjat vackla vid sammanstötningen med 
nya idéer, men gestalten har uppstått på trots mot detta nya, som ett 
förtvivlat försvar av positioner, vilka snart skulle visa sig dömda att 
utrymmas. Själva den iver, med vilken dramat utfördes, kan tagas som 
ett tecken på att det legat fara i dröjsmål. När rollen var färdig, hade 
författaren skrivit sig fri från det patos, som uppbär den, och den hade 
förlorat sin aktualitet. Litteraturhistorien kan ge många exempel på 
liknande förlopp.

Efter det sagda vill jag ej helt instämma i Lamms åsikt (s. 121 f.), 
att Gert fått en litterär utformning, som föga motsvarar innehållet. Man 
hade, säger han, väntat sig, att Olof fått romantiska drag, Gert realistiska, 
men det har blivit tvärtom. Gert har blivit »en halvt symbolisk gestalt». 
Till denna oemotsvarighet finner Lamm två skäl. Det första ligger just 
i »den moderna arten av Gerts förkunnelse. Han skall ju vara trehundra 
år före sin tid, och detta kunde Strindberg endast göra troligt därigenom 
att han framställde honom som en halvt overklig visionär». Det andra 
ligger i gestaltens litterära anor, som gå tillbaka till romantiken, till Gert i 
Starbäcks ovan nämnda roman och främst till bisp Nicolas i Ibsens Kongs- 
emnerne, »en Scribesk intrigörtyp, som av Ibsen skänkts romantiskt- 
demoniska mått». — Det vore redan ur konstnärlig synpunkt förvånande, 
om en nödtorftig sammansmältning av så disparata element kunnat ge 
till resultat den helgjutna skapelse, som Gert verkligen är. De obetydliga 
inslagen av bucklesk relativism ha inte vållat någon spricka i helgjuten
heten. Han står konsekvent, där man väntar honom, men äger ändå 
varmt mänskliga drag. Då Kristina lämnar honom och blir Olofs hustru, 
får han känna svedan av sin egen frihet spredikan. Han tvekar ett ögon
blick men tar konsekvenserna. »Er kärlek är större än min! Den var blott 
själviskhet. Gud välsigne er! Nu står jag ensam!» (s. 84). Då Strindberg 
i självbiografin talar om tidsmiljöns betydelse för dramat, nämner han 
särskilt fransk-tyska kriget och kommunen (s. 27, 30). Vederdöparen

1 Sarnl. skr., XIX, s. 32.
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Gert är »kommunarden», och »Pariserkommunen spökar i vederdöparnas 
kulturfientlighet». Det finnes ingen anledning att ifrågasätta sanningen 
av detta. Mot bakgrunden av en himmel, som färgas röd av lågorna 
från Louvren och Tuilerierna, eller en blodstänkt mur på Pére Lachaise, 
verkar den romantiskt-demoniske Gert boktryckaren — så är hans mera 
adekvata yrkesbeteckning i versdramat — tyckes det mig lika stilenlig 
som en mera realistiskt tecknad gestalt, i varje fall om man försöker 
se händelserna i den dager, som det kan tänkas — och detta skall jag i 
fortsättningen söka visa — att Strindberg såg dem i. Strindberg »i li
delsens ögonblick» var ett stycke romantiker, höjd över realiteterna i 
jämförelse med den mindre lätt entusiasmerade Olof, för vilken en mer 
verklighetstrogen dräkt ej passade illa. — Vad beträffar det första av de 
av Lamm anförda skälen, skulle det väl betyda, att det för Strindberg 
varit ett oöverstigligt svalg befäst mellan kommunarden av 1871 och 
1500-talets vederdöpare och att han för att skyla över denna våldsamma 
anakronism framställt Gert så, som han gjort. Emellertid är Gert 
knappast mer anakronistisk än de personer i dramat, som få framföra 
positivisten Buckles tankar, och dessutom borde, synes det mig, den 
ovan refererade historieuppfattning, som Strindberg mött i Hovedström- 
ninger, ha gjort det möjligt för honom att slå en brygga mellan kommu
narden och vederdöparen. Warburgs ord om Gert, att han är »revolu
tionens man sans phrase, som under 1500-talet kallas vederdöpare, på 
1700-talet jakobin, i 19:de seklet nihilist» (III. sv. litt. hist. IV: 2, s. 436) 
ta just fasta på denna synpunkt som med fog kan antagas ha varit Strind
bergs egen. Jag skall i fortsättningen gå en annan väg, som möjligen 
kan ge ett bidrag till Gerts tillblivelsehistoria. Till stöd för den följande 
framställningen först ett referat av det väsentliga i Gerts roll.

Han uppträder första gången förklädd utanför kyrkan i Strängnäs, där han med 
respektlösa insinuationer söker reta folket mot prästerskapet. Olof kommer och 
ringer i vesperklockan och börjar läsa mässan på svenska. »Hej, nu börjas det!», 
utbrister Gert. »Ty det var stormklockan som ringde till strid!» (II, s. 18 f.). Inför 
det skräckslagna folket presenterar han sig som Anabaptista och demaskerar sig, 
varefter han i ett stort tal till Olof siar i apokalyptisk stil om världsrevolutionen 
och det tusenåriga riket. »Du skall bli mycket rädd, ty  jag vill föra dig upp på
ett högt berg och du skall därifrån skåda ut över värld en .-------------Ser du hur
folket krälar fram på sina knän till de två männen, som sitta på sina stolar. Den  
större har två nycklar i sin ena hand, en åskvigg i den andra, det är påven. Nu  
lyfter b an viggen och tusende själar draga in i fördömelsen, och de andra kyssa 
hans fot och sjunga Gloria Deo —  och han på stolen vänder sig om och ler. Se 
nu på den andre. Han har ett svärd och en spira. Böj dig för spiran, annars b i
ter svärdet. Han rynkar sina ögonbryn, och allt folket darrar. Då vänder han 
sig till sin granne på andra stolen, och båda le. D et är två Baalsstoder. Men då 
höres ett gny i luften liksom sorl av folk. Vem gnyr? ropar påven och skakar 
sin vigg. Vem sorlar, och kejsaren skakar sitt svärd. Ingen svarar. Men det 
gnyr ändå i luften och det susar och det ropar: »Tänk!» Och påven far tillsamman 
och kejsaren bleknar och frågar: vem ropade ’tänk!’? Tag fram honom, och jag 
tager hans liv, och påven ropar för hit honom, och jag tager hans själ! D et var 
luften som ropade, det var ingen som ropade; men rösten stiger och en stormvind 
far fram och han går över Alperna och han ryter över Fichtelgebirge och han 
väcker upp Österhavet och det ger eko mot stränderna och tusendubblat går 
ropet över världen: frihet, frihet! Och påven kastar nycklarna i sjön och kej
saren sticker sitt svärd i skidan, ty  de förmå intet mot ropet! —  Olof! du vill 
slå påven, men du glömmer kejsaren; kejsaren som mördar sitt folk utan att 
räkna dem, därför att de våga sucka då man trampar dem på bröstet. Du vill 
slå påven i Rom, men du vill som Luther ge dem en ny påve-i den heliga skrift.
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Hör du! Hör du! Bind icke andarna med någon boja! Glöm icke den stora pingst
dagen. glöm icke ditt stora mål: andligt liv och andlig frihet. Lyssna icke till 
det dödsropet ’si det är allt gott!’, ty  då kommer ej det tusenåriga riket, frihetens 
rike, till stånd, och det är just det som börjar nu!» (s. 21 ff.). När Olof tvekar av 
fruktan, får han veta: »Ja, om det är en olycka att bli berövad all jordiska lycka, 
att släpas i fängelse, lida fattigdom, hånas och smädas för sanningen. Då är du 
icke värd en så stor olycka» (s. 25). Och han fortsätter: »Tro mig, du skall bli 
en Daniel, som skall säga förstarna sanningen, och de skola stå dig efter livet, 
men Herren skall skydda dig» (s. 26). Olof bryter med Gert, men hans ord ha 
gjort djupt intryck på honom, och när därför den stora besvikelsen kommer 
med Västerås riksdags beslut, är han ett lätt byte för Gert. Då denne gör honom  
uppmärksam på folket, som jublande drar ut till de nöjen kungen anordnat för 
att dämpa missnöjet, säger Olof: »Arma barn! de dansa efter hans pipor och gå 
till döden efter hans trummor —  skola då alla dö att en må leva!» (s. 133). »En skall 
dö på det alla må leva!», svarar Gert, och Olof gör en rörelse av motvilja. Så 
långt hade han dock inte tänkt sig, att det skulle gå. Gert är den drivande kraften 
i en förening, som skall fortsätta reformationen. »Det är sant, du vet inte vår
förening.------------Concordia res parva crescunt —  Vi skola fullfölja reformationen
—  Gert är en långsynt man —  jag är så liten bredvid honom», säger Olof till Lars 
(s. 152). Kort innan sammansvärjningen upptäckes, överlämnar Gert till Olof 
én bok, där han samlat folkets klagomål. »Denna bok är frukten av m itt tysta  
arbete! I skolen på varje blad läsa ett klagoskri, en suck av tusen som varit nog 
blinda att tro det vara Guds vilja att de skola lida ens förtryck, de ha ansett som  
sin plikt att ej våga tro på befrielse —  I skolen höra klagomål ända ifrån Norr
lands obygder ned till sundet —  av kyrkans spillror bygger adeln upp nya slott 
och nya fängelser åt folket —  I skolen läsa huru kungen säljer lag och rätt då 
han låter mördare undgå straff om de fly till saltpannorna; I skolen läsa huru 
han beskattar lasten då han låter skökor betala för att de skola få driva sin nä
ring; ja, själva fiskarna i floderna, själva havsvattnet har han slagit under sig, 
men det är slut nu, man har öppnat ögonen på folket, det jäser och det sjuder,
snart skall förtrycket krossas och de skola vara fria!------------Det är folkvisor, ser
du, så här sjunger man då man går i oket! Jag har farit omkring i städerna och 
på landsbygden, jag har frågat dem: ären I lyckliga? Och här äro svaren! Jag 
har hållit ting! Här äro besluten inskrivna! Tron I att millioner viljor rå på en! 
Tron I att Gud skänkt detta land med människosjälar och egendom åt en enda 
för att denne därmed skulle handla efter godtycke, eller tron I ej snarare att 
han skall utföra vad alla vilja! I svaren ej! Nåväl, I bäven vid tanken på att 
det kan bli slut! Hören nu min bikt! I morgon dör förtryckaren o,ch I ären alla 
fria!» (s. 164 f.). Minan i Storkyrkan skall ge signalen till folket att resa sig »och 
välja en furste efter sitt behag» (s. 166). —  Då de sammansvurna blivit gripna, 
är visserligen hoppet på nuet sviket, men Gert går i döden i fast förtröstan på 
framtiden: »Vår skörd var ej mogen. D et skall falla mycket snö om höstsäden 
skall gå, ja, sekler skola förgå innan man får se ens en brodd! De sammansvurna 
äro gripna, säger man, och håller tacksägelser; man misstar sig; här gå samman
svurna runt omkring oss, i de kungliga gemaken, i kyrkorna och på torgen, men 
de våga ej vad vi vågat, dock skall det komma en gång» (s. 179).

Jag tar som utgångspunkt självbiografins ord, att Gert är »kommunar- 
den». En modern läsare måste ju konstatera, att Gert på sin höjd är 
kommunard till en del, så långt det går att förena dennes roll med veder- 
döparens, men att det mesta av hans idéer är oförenligt med kommunar- 
dens tänkesätt. Som typ för en barrikadhjälte från 1871 kan den religiöse 
extatikern Gert inte gälla. I den mån någon bestämd teoretisk åskådning 
låg bakom kommunardens handlingssätt, var det Internationalens mate
rialism, även om äldre ideologier i en viss utsträckning spelade in. Men 
det är inte säkert, att Strindberg sett saken på samma sätt, och man kan 
fråga sig, vad han kan tänkas ha lagt in i ordet. Självbiografins förkla
ring, att Buckle bestämt hans syn på Pariserkommunen, måste tagas med 
reservation även av det skälet, att han väl tvingats att bilda sig en upp
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fattning om den, långt innan han mötte Bnckle. Den samtida uppfatt
ningen om kommunen växlade, ofta beroende på vars och ens egen poli
tiska inställning, och det dröjde länge, innan någon objektiv framställning 
av dess inre historia gavs, om ens någon sådan ännu kan anses ha åstad
kommits.1 Åsikter, som kunna ha varit av betydelse för Strindbergs upp
fattning, böra väl sökas i den radikala pressen. Jag har gått igenom Stock
holms Aftonpost för 1872, då Strindberg medarbetade i tidningen. Den 
innehåller ständiga korrespondenser från Paris, i vilka rättegångarna mot 
kommunarderna refereras, och en rad mycket utförliga artiklar behandla 
de sociala förhållandena i landet. Det är doek inte Internationalen, som 
diskuteras utan den äldre franska socialismen och kommunismen. »Över
blick av den nyare sociala rörelsen i Frankrike», heter en artikel den 13 
jan., den 27 och 29 jan. behandlas »Socialismen i Frankrike», Saint Simon, 
Fourier, Louis Blanc, den 7 febr. »Kommunismen i Frankrike», huvudsak
ligen Babeuf och Cabet, den 21 och 22 febr. »Granskning av de socialistiska 
och kommunistiska lärorna», ånyo diskussion av Saint Simon, Cabet och 
Babeuf. »I vad mån de socialistiska och kommunistiska idéerna gjorde 
sig gällande inom Pariser-kommunen 1871 skola vi vid ett annat tillfälle 
undersöka», heter det i artikeln den 7 jan. Någon sådan undersökning har 
jag inte funnit — tidningen upphörde ju i maj detta år —, men själva 
frågeställningen är av intresse, och man kan väl våga påstå, att den lig
ger bakom de citerade uppsatserna. Det är inte något alltför djärvt an
tagande, att Strindberg läst dessa uppsatser — hans egna artiklar, 
Perspektiver, stå att läsa 26, 27 och 29 april —, och har han gjort det, 
böra de ha erbjudit honom mycket av intresse. Om han genom dem kom
mit att betrakta kommunarden som en lärjunge till dessa äldre utopis- 
tiska revolutionärer, hos vilka den socialistiska förkunnelsen ofta förena
des med en extatisk religiositet, bör det inte ha varit svårt för honom att 
finna förbindelselänkar mellan kommunarden och vederdöparen.1 2 * * I den

1 Se E. Löfgren, i Norstedts Världshistoria, XII, 1936, s. 869.
2 En liknande uppfattning av Pariskommunen framträder även i Dagens nyheter.

Dess nyheter från Frankrike utgöras oftast av korrespondenser till den engelska tid
ningen Times. 5 * */4 1871 finnes en uppsats, där Kommunens idéer sägas delvis över
ensstämma med Saint Simons och Fouriers men särskilt med Cabets och Babeufs, hos
vilken senare man har »nyckeln till de utopier, som Pariserkommunen har företagit sig
att införa inom de praktiska idéernas område». Man märker en tendens att bagatelli
sera Internationalens betydelse för upproret. (Se ex. uppsats 20 jz 1872: av 60 medlemmar 
i Kommunen voro endast 18 medlemmar av Internationalen, vars organisation och ut
bredning anses betydligt överskattade.) Däremot annonseras Cabets Upplysningar om
kommunismen, vilken 1846 utgetts på Hiertas förlag, som en aktuell bok. Den har kapi
telrubriker som denna: »Kvinnan, hennes egenskaper, värdighet och rättigheter, hennes 
olyckliga öde uti närvarande samhälle, det ondas orsak — dess botemedel, kvinnans 
sällhet uti kommunismen», vilken erbjuder en del av intresse för Strindbergs drama.
Överhuvud ge de utförliga berättelserna om kommunardernas öden och referaten av 
rättegångarna mot dem en god uppfattning om vad Strindberg säkerligen velat framställa 
i Gert. 8 */6 1871 berättas t. ex. om den 24-årige Bigault, som mötte döden med ropet: 
»Leve kommunen!» (Jfr slutscenen i dramat!) Den religiösa inställningen hos en del av 
blodsdomarnas offer framhålles. 10/e 1871 refereras förhöret med kommunens utrikes
minister Grousset, vilken uttryckte sin förvåning över »att man kunde förblanda honom 
med bild erstormarna i Louvren och Tuilerierna, honom litteratören, artisten». — Arbe
tarfrågan är i hög grad ämnet för dagen. C. F. Bergstedt höll från slutet av nov. en före
dragsserie, som nog gett Strindberg impulser till hans artiklar i samma fråga följande vår, 
och C. von Bergen föreläste om »Sällskapet Internationalen» med Pariskommunen som
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ovan nämnda artikeln den 27 jan. refereras Bazards Exposition de la 
doctrine de 8 :t Simon, där denne framställes som en efterföljare till Moses 
och Kristus. Mystikern-siaren Saint Simon — jag refererar här A. Gra- 
des framställning i Norstedts Världshistoria, XII, s. 36 ff. — är en arvinge 
till upplysningen men samtidigt till sin psyke en fullblodsromantiker. I 
sin första »uppenbarelsebok» låter han Gud själv tala och fördöma påven, 
kardinalerna, prästerna, Luther, Calvin och andra »kättarprofeter», som 
alla åsidosatt Kristi kärleksbud, vilket skulle åter komma till sin rätt i 
den nya kristendom, han själv förkunnade och som hans lärjungar sökte 
realisera i en ny social »kyrka». Han hade ingen större framgång med sin 
förkunnelse men trodde ändock fast på framtiden. »Mänsklighetens 
guldålder ligger ej bakom utan framför oss, i fullkomningen av de sociala 
förhållandena. Våra fäder ha ej skådat den; våra barn skola uppnå den.» 
»Framtiden är vår», skall han kort före sin död ha utropat. »Till hälften 
profet, till hälften skojare», var Marx ord om honom.

Med en revolutionär av denna karaktär, låt vara »fredlig» och kunga- 
trogen, har Gert onekligen mycket gemensamt. Han är en barrikadhjälte, 
men inte från 1871 utan från 1848, en som eggats till sina handlingar av 
en Lamartines glödande romantiska revolutionspredikan. »Väl må en 
nation begråta sina döda, men den får ej klaga över det blod, som gjutits, 
när detta flutit för att bringa eviga sanningar till mognad. Gud har 
nämligen satt detta pris på groningen och utsprickningen av sina avsikter 
med människan.»1 Man frågar sig då, om Strindberg känt något närmare 
om de utopistiska idéerna. Under sin vistelse i Schweiz vid 80-talets mitt 
genomlever han själv en utopistisk period, som bl. a. satt spår efter sig i 
novellsamlingen Utopier i verkligheten, där särskilt novellen Nybyggnad 
med dess skildring av »familistéren» i Guise visar nära anslutning till 
utopismen, via Godin till Fourier.* 1 2 När han i självbiografin talar om denna 
tid, gör han det visserligen i ordalag, som inte antyda någon egentlig för- 
handskännedom om utopisterna. »I Geneve hade han skaffat sig de äldre 
socialisternas skrifter att läsa och den som mest behagade honom var 
Cabet, vars Resa i Ikarien experimenterade fram det nya samhället i 
levande bild.»3 När han vid samma tid råkar i extas över Nils Nilsson 
Arbetskarls Slutlikvid med Sveriges lag, förklarar han: »Han kände näm
ligen icke då att författaren endast var helt enkelt socialist eller Saint- 
Simonist och att hans bok var i det närmaste en framställning av Fouriers 
och Saint-Simons system» (a. a. s. 211). Dessa uttalanden äro emeller
tid inte av absolut avgörande betydelse. Nyare litteraturhistorisk forsk
ning både i utlandet och i Sverige har alltmer fäst uppmärksamheten på i 
vilken hög grad de utopiska idéerna genomsyrat tänkesätten. För den 
svenska litteraturen har detta påvisats av Werin, Kjellén och Lindberger. 
Författare, som på olika sätt tillägnat sig dem, äro Almquist, Geijer, 
Fredrika Bremer, Blanche, Rydberg m. fl. Strindberg har alltså på många

7

utgångspunkt och en överblick av utopismen alltifrån antiken till Robert Owens som 
bakgrund. (30/n, 14/i2, 18/i2 1871.)

1 Lamartine, Girondisternas historia, cit. efter Grade, a. a. s. 426.
2 Se även uppsatsen Familistéren i Guise, i Likt och olikt, I, Sami. skr., XVI, s. 320 f. 

Diskussionen i Nybyggnad om kroppsarbete och studier har många likheter med tankarna 
i Perspektiver från 1872. Båda återgå väl på ett eller annat sätt till samma källa.

3 Sami. skr., XIX, s. 25 f.



8 Arne Lidén

vägar kunnat möta dem. Bortsett från den inhemska tradition, som lian 
kunnat bygga vidare på, hade han i den utländska litteraturen kommit i 
kontakt med dem. I självbiografins första delar nämner han såväl Sue 
som George Sand och Hugo. »Detta var en världshistorisk dikt, ville han, 
och socialismen i den gick galant i honom», heter det (XVIII s. 174) om 
Den vandrande juden, ett uttalande, som naturligtvis måste läsas med 
kritik. I fråga om George Sand nöjer han sig med att tala om hennes 
»sociala fantasier», och man behöver ju inte misstänka den Strindberg av 
år 1886, som skrev självbiografin, för att överdriva hennes eventuella 
betydelse för honom. Att hon både direkt och indirekt påverkat kvinno- 
uppfattningen i Mäster Olof, är emellertid ganska säkert. Det finns ett 
samtida bevis för Strindbergs uppskattning av henne i en av T. Eklund 
framdragen tidningsartikel i Svalan den 26 april 1872: »George Sand hade 
1832 skickat ut sitt manifest mot kvinnoslaveriet, och männen knöto 
nävarna eller skrattade åt denna fräcka Indiana, och kvinnorna, ja, de 
kastade naturligtvis första stenen på sin befrierska. Men de funnos dock 
även hos oss, vilka förstodo vad den starka anden George Sand ville1.» 
Det faller utanför ramen för denna uppsats att ingå på frågan om George 
Sands och saintsimonismens eventuella inflytande i detta avseende, jag 
vill blott påpeka, att de ovan citerade orden gå igen i Olofs tal om och 
till skökan (s. 52 f): »Ropen på folket och släpen ut kvinnan! Tron I icke 
att femtio karlar rå att slita henne i stycken, så varen övertygade att 
femhundra kvinnor skola göra det!» — Av större intresse ur min synpunkt 
är Hugo, vars betydelse för Strindberg under olika skeden av hans liv ofta 
konstaterats. Det är revolutionären Hugo, han hyllar i självbiografin: 
»Upproret mot samhället; den på den ensliga ön boende skaldens dyrkan 
av naturen; hånet av den alltid härskande dumheten; raseriet mot präst
religionen och svärmeriet för Gud såsom alltets upphovsman; allt detta, 
som låg i frö hos ynglingen, började gro, men kvävdes ännu av de gamla 
böckernas höstfällda löv» (s. 378).1 2 Dessa ord må gälla för vad de kunna; 
det bör dock ha varit med något av återseendets glädje Strindberg tagit 
del av Brändes’ radikala idéer och under intryck av dem skapat Gert bok- 
präntare, ty det var ju bl. a. just till de sist nämnda författarna Brändes 
hänvisade för sin paroll. Att under sådana förhållanden minnet av 
Hugos hjältar återupplivats, att han väl också kommit att se dem i en 
delvis annan dager, förefaller sannolikt. Mot bakgrund av detta försvin
ner motsatsen mellan Gertgestaltens radikala innehåll och romantisk
demoniska form; de höra organiskt samman. Den slutsats, som Warburg 
(a. a. s. 436) — med annan utgångspunkt — kommer till, vill jag där
för understryka: »Det är sannolikt att en prometeisk figur, fiskaren i 
Victor Hugos av Strindberg beundrade Havets arbetare, starkt påverkat 
teckningen av Gert; i det hela företer gestalten frändskap med vissa 
Hugos gåtfulla skepnader.» Lika välgrundat synes mig också ett annat, 
även det från Warburg härrörande antagande, omtalat av Lindberg 
(a. a. s. 39 f), nämligen om sammanhang med Gutzkows Uriel Acosta.- 
Något direkt inflytande behöver det inte vara fråga om — en direkt 
undersökning tycks ha gett negativt resultat —, men ett ganska intimt

1 T. Eklund, Strindbergs verksamhet som publicist, Samlaren 1930, s. 147.
2 Jfr Olofs ord (s. 151): »Broder, har du sett om våren hur förrårets avfallna lövskrud 

täcker marken och vill kväva de unga plantorna som skola fram.»
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idésammanhang föreligger. Das junge Dentscbland och saintsimonismen 
hänga nära samman; inte minst ha idéerna från Frankrike varit av
görande för Gutzkow. Saint-Simon, Hugo,- George Sand heta hans läro
mästare.1 I det idéernas drama, som Brändes skisserar, bildar det unga 
Tyskland den sjätte och sista akten. Att gå tillbaka till dessa mönster, 
betydde att ta in det försprång, som litteraturen i de stora länderna vun
nit framför de nordiska ländernas. »Vi er nemlig denne Gang som saed- 
vanlig en 40 Aar tilbage for Europa.»1 2 Strindberg har alltså fått ständiga 
eggelser att fördjupa sig i den romantiska radikalismens spekulationer 
över »titanism» och »satanism». »Byrons store Skygge» som »Friheds- 
bevsegelsens Forer» talar Brändes (a. a. a. s.) om, och som en demonisk 
byronsk hjälte presenterar sig Gert: »Jag heter den förkastade ängelen, 
som tiotusen gånger skall gå igen, jag heter befriaren som kom för tidigt, 
jag heter satan, därför att jag älskade er högre än mitt liv, jag har hetat 
Luther, jag har hetat Huss, nu heter jag Anabaptista.»

Samhället har satt honom på hospitalet som dåre, men alla stora andar 
(s. 19) voro, heter det i självbiografin, »vulgärt talat, rubbade. Chateau- 
briand var en melankoliker, Musset en maniaque, Hugo en rasande» 
(XIX, s. 44). Strindberg har mött både Ahasverus och Prometevs och 
grubblat över problemet tidsgud-evighetsgud.3 Han har känt sig i släkt 
med Prometevs men samtidigt funderat över hans verkliga roll. Var han 
egoist eller altruist? Vilketdera han än var, blev han säkerligen »gall- 
sprängd av att se världen vara ett dårhus, där fånarne gingo lösa och be
vakade den ende kloke såsom en livsfarlig» (a. a. a. s.). Även om man inte 
bestämt vågar säga, att detta resonemang tillhör Strindberg av 1872, 
dit biografin förlägger det, blir det intressant: Prometevs och Gert ha inne
haft samma roll i hans föreställningsvärld. »Ser du, man måste vara 
dåre bland kloka och klok bland dårar», säger Gert till Olof och visar 
sitt friskbetyg (!) (s. 111) och en annan gång: »Om hästen kände sin styrka, 
vore han ej så galen, som han nu är, att gå under selen — när han någon 
gång blir klok och springer ifrån sin förtryckare — då kallar man honom 
galen . . . Låt oss be till Gud för dessa armas förnuft» (s. 88)! Enligt 
självbiografin (XIX, s. 88) ha gamla minnen om Ormuz och Ahriman dykt 
upp och spelat en roll i hans funderingar. Dessa ha alltså till stor del rört 
sig i samma banor som t. ex. Bydbergs, och hans försäkran, att Efter
spelets Lucifermotiv inte var beroende av dennes Prometevsdikt, är utan 
tvivel riktig, och man förstår hans iver att hävda sin självständighet 
(II, s. 355).

En bland de franska utopisterna är av särskilt intresse för en jämförelse 
med Gert bokpräntare, nämligen Lamennais. Hans namn är inte nämnt 
i de ovan omtalade tidningsartiklarna, inte heller har, så vitt jag kunnat 
finna, Strindberg någonsin talat om honom, men om han något studerat 
utopismen, kan han knappast ha undgått honom; Brändes nämner ho
nom i inledningen till Hov edströmning er både som representant för reak
tionen och frihetsidéerna, båda gångerna tillsammans med Hugo.4 Om

1 Walzel, i Scherer-Walzel, Geschichte d. deutschen Literatur, 1921, s. 564 f.
2 Brändes, Hovedströmninger, 1907, I, s. 5.
3 Jfr Ö. Lindberger, Prometeustanken hos Viktor Rydberg, s. 69 f.
4 I F. N. Staaffs antologi Franska litteraturen, som Strindberg enligt självbiografien
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honom gäller för övrigt vad ovan sagts om utopisterna i allmänhet, att 
Strindberg indirekt kunnat på många vägar komma i kontakt inte bara 
med hans tankar utan även med hans säregna stil. I Sverige tycks han 
ha varit mer känd än de övriga utopisterna; hans bok Paroles ä’un Croyant 
var översatt och har lämnat många spår efter sig. Han intog i flera av
seenden en särställning, och med honom som mellanled kan klyftan mel
lan kommunarden och vederdöparen ytterligare fyllas ut. Jag skall här 
taga fram ett par uttalanden om honom, som med någon sannolikhet ha 
kunnat komma under Strindbergs ögon. Det första är Geijers av Werin 
omnämnda recension av En troendes ord.1 Den fanns omtryckt i hans 
samlade skrifter 1855 och har alltså varit lätt tillgänglig. Geijer förklarar 
boken vara ett märkligt tidstecken, »ett härskri av den protesterande kato
licismen» och i »de nyaste politiska färger». Man kunde dock visa upp dess 
historiska anor. »Protestantismen för 300 år sedan var en protest mot det 
andeliga pdvedömet. Folken begärde en andelig konstitution. Bibeln blev 
framdragen ur sin gömma; och la charte sera désormais une vérité. Där
med gick i verkligheten ej så lätt. Den högsta andeliga myndigheten hade 
blivit frigjord. Var skulle den hädanefter ligga?» Denna fråga löstes aldrig. 
»Lutheranerna — den tidens moderata — ha ej avgjort denna reforma- 
tionsseklets högsta politiska fråga.» I Sverige hade problemet först lösts 
så, att det blev »en rent monarkisk början genom Gustav I (som ej tvekade 
att tillägna sig själv högsta myndigheten även i religionen)». Efter en 
blick på fortsättningen återkommer Geijer till boken: »Den är med stor 
skicklighet författad, i de falska profeters ton. Jakobinismen i bibel
språk tar sig ej så illa ut, och det retande i sammanställningen har utan 
tvivel bidragit till bokens lycka. — Den har överskjutit sitt mål (också 
har påven fördömt den); men framåt pekar den — och med många 
andra tecken därhän, att tidens stora process slutligen i religionen, förr 
eller senare, lärer finna sitt utslag.»* 1 2 — Denna artikel måste ha erbjudit 
Strindberg mycket av intresse för hans reformationsdrama och ytterligare 
underlättat möjligheten att förena det aktuella och det historiska. Man 
hör liksom ett eko av Geijers ord om den religiösa frågans betydelse i 
diskussionen mellan Olof och adelsmannen, där den senare övermodigt 
förklarar, att »la religion est morte», men den förre svarar: »Tyvärr blev 
min uppfostran försummad, den gjordes i Tyskland som ni vet, och tys
karna ha ännu icke kommit ut över religionen»! (s. 93 f).

Den andra uppsatsen är den, också av Werin (s. 381) omnämnda, i 
Eos 1839, nr 16, till största delen en översättning från W. Menzels Litera- 
turblatt. Menzel hade i början stått das junge Deutschland nära men se
dan spelat förrädarens roll. Det kan väl synas föga antagligt, att Strind
berg känt till denna gamla tidskriftsuppsats, men å andra sidan får det 
ihågkommas, att Eos spelat en stor roll under den malmströmska striden 
mot romantiken och att Strindberg för sina estetiska studier kan ha stif-

läste på gymnasiet, finnes (4 avdeln., 1 uppl., 1861, s. 80—87) ett urval av »Paroles d’un 
Croyant».

1 Werin, C. J . L. Almquist, 1923, s. 380.
2 Geijer, Sami. skr. utg. av J. Landquist, VII, 1928, s. 170 ff. Även i fråga om saint- 

simonismen kan Geijer ha varit en källa; den behandlas såväl i Om vår tids inre samhälls
förhållanden som Människans historia, att icke nämna uppsatsen om Saint-Simon från 
1834, vilken emellertid inte fanns i de samlade skrifterna 1855.
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tat bekantskap med den. Utgivaren, Lenström, kände han sedan gam
malt till; dennes EstetiTc var en av de böcker, han funnit i faderns bok
skåp och läst redan under skoltiden (XVIII s. 173). Uppsatsens synpunk
ter kunna i varje fall anses som i någon mån tidstypiska. Lamennais 
presenteras som jesuiten, som först förbundit sig med republikanerna mot 
kungadömet för att rädda all makt åt påven men som sedan, då hierar
kien förnekade honom, kastade sig helt i armarna på motståndarna till 
det bestående. Han är en »revolutionspredikant, en förklarad kunga- 
fien d e .-----------Han predikar liksom fordom vederdöparna kristlig fri
het, som även skall genomtränga den världsliga staten och det borgerliga
liv e t .-----------Han förenar de äldre religionssekternas svärmeri, som ville
Införa ett tusenårigt rike, med Eousseau och franska revolutionens svär
meri, contrat social och theophilantropien och med Saint-Simonismens 
entusiasm.» Allt detta var välmenande men strandade på människornas 
»oförmåga, tröghet och ondska». Han har sedan gått ännu längre och lo
vat massan de rikes egendom: »Världens goda, som de rika avstänga undan 
eder, tillhör er.»

Lamennais’ förkunnelse, så som den här tolkats, täcker helt Gerts roll, 
måhända med undantag av att Gert öppet predikar våldet och på den 
punkten direkt tagit arv fråmkommunarderna av år 1871 och 1792 — 
även Lamennais’ lära kunde dock tagas som försvar för en våldsam revo
lution —. För bägge gäller striden »kejsaren» och »påven». Bägge äro de 
siare, fyllda av Danielsbokens apokalyptiska patos, utopister, som drömma 
om Gudsstaten, kunga- och påvehatare, folkuppviglare, som kräva allas 
absoluta likhet, i det fallet rena rousseauaner vid sidan av Saint-Simon, 
vars samhälle mera byggde på begåvningarnas olikhet. På Gert passar 
utmärkt Heines kvicka ord om Lamennais, att han var en, »welcher die 
Jakobinermutze aufs Kreuz gepflanzt hat».1 En detalj av ett visst intresse 
må framhållas. Lamennais’ ursprungliga roll av ultramontan katolik 
framhålles ständigt, och hans hastiga övergång till det andra lägret tycks 
ha gjort honom i viss mån misstänkt. Heine nämner honom t. ex. ofta 
men inte med sympati. Han beklagar hans alltför stora inflytande på 
Börne, och i Religion und Philosophie in Deutschland talar han med syft
ning på Lamennais om präster, som när de se, att alliansen med kejsaren 
inte lyckas, låtsas bryta förbundet, »und sie laufen uber in unsere Eeihen, 
sie setzen die rote Mutze auf, sie schwören Tod und Hass allen Königen.
-----------Unter uns gesagt, wenn Ihr sie genau betrachtet, so findet Ihr:
sie lesen Messe in der Sprache des Jakobinismus, und wie sie einst dem 
Cäsar das Gift beigebracht, versteckt in der Hostie, so suchen sie jetzt 
dem Volk ihre Hostie beizubringen, indem sie solche in revolutionärem 
Gifte verstecken, denn sie wissen, wir lieben dieses Gift» (a. a. 7 s. 262). 
Är det möjligen under inflytande härav, som Gert i de första utkasten 
nämnes som katolik? Det skulle i så fall kunna betyda, att hans roll redan 
från början varit större, än man förut trott.

Till jämförelse med referatet av Gerts roll följa här några citat från

1 Uttalandet, som citeras av Walzel, a. a. s. 565, finnes i ett brev från 1837. Se Heine, 
Sämtl. Werke, herausgeg. von Walzel, 1910—15, 8, s. 123. Duine, La Mennais, 1922, s. 
192, citerar ur kritiken av Paroles yttrandet: »c’est un bonnet rouge planté sur une croix», 
vilket väl åsyftar Heine, såvida det inte får tänkas, att denne lånat sin kvickhet från en 
fransk källa.
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Lamennais efter den svenska översättningen 1834. — Hans skrift börjar 
med en extatisk förkunnelse om det förväntansfulla nuet.

»Böjen edra öron och sägen mig, varifrån kommer detta ödsliga, dova och 
sällsamma sorl, som höres från alla håll? Läggen händerna på jorden och sägen 
mig, vårföre hon b ä v a r .-------------Människobarn, stig upp på höjderna och för
kunna vad du ser. Jag ser vid himlaranden ett blekrött moln och runtomkring 
ett rött sken liksom återglansen av en vådeld. Människobarn, vad ser du vidare? 
Jag ser havet höja sina vågor och bergen röra sina toppar. Jag ser floderna för
ändra sitt lopp, och höjderna vackla och uppfylla dalarna med sitt fall. Allt bävar,
allt rör sig, allt får en ny g esta lt .------------Jag ser på avstånd stoftvirvlar, de flyga
åt alla håll, de blanda sig om varandra, de gå fram över städerna, och när de 
försvunnit, ser man endast slättmark. Jag ser folken uppresa sig i tumult och 
konungarna blekna under sina diadem. D et är krig ibland dem, ett krig på liv 
och död. Jag ser en, jag ser tvenne troner krossade och folken strö deras splittror 
över jorden» (s. 4L ).1

De sju kungarna sammangadda sig inte endast mot religionen utan ock 
mot vetenskapen och tanken, »ty vetenskapen vill lära känna vad som ej 
är oss nyttigt, att människan känner, och tanken är alltid färdig att sätta 
sig upp mot makten. Och alla svarade och sade: det är sanning, låtom 
oss förstöra vetenskapen och tanken» (s. 28 f.). Men deras försök miss
lyckas: »tron och tanken hava sönderbrutit iolkens kedjor, tron och tanken 
hava befriat jorden». — Mot förtryckarna måste alla ena sig. »Varen enige!» 
— »Varen männer: ingen är nog mäktig att mot er vilja spänna er för 
oket; men I kunnen sticka edra huvun i grimman, om I viljen det» (s. 47). 
»Ären I frie1?» frågas det. »Kunnen I gå från ett ställe till ett annat, utan 
att man tillåter eder det, bruka jordens frukter och edert arbetes alster* 
doppa fingren i havsvattnet och låta en droppe falla i det simpla lerkärl* 
vari I koken edra livsmedel, utan att utsätta eder för fängelse och böter? 
Och om I det ej kunnen, huru ären I då fria»? (s. 44 f.). All överhet är av 
ondo. »Friheten består ej däri, att en regerar i en annans ställe, utan däri 
att ingen regerar» (s. 87). »Svaren dem, att Kristus är eder Herre, att I 
ej viljen hava någon annan» (s. 88). Överheten tvingar samvetena och 
söker tysta missnöjet med att bjuda folket förlustelser. »Tron är en dot
ter av ordet, hon tränger till hjärtat med ordet och ej med dolken» (s. 60). 
Den »unge krigaren» skall kämpa, »på det ej alla må vara någras byte» 
(s. 83 f). Striden skall kosta offer. »Då skola de lössläppa sina drabanter 
mot eder; de skola bygga oräkneliga fängelser, vari de skola inspärra er. 
»Kanske skall den ock bli långvarig, men den »brinnande ivern» får inte 
mattas, fastän »skördetiden» dröjer. »Om I därföre ej haven beslutit att 
vara outtröttliga i striden, att lida allt utan att duka under och utan att

1 Lindberg har jämfört Gerts stora tal i första akten med Don Carlos monolog i Hernani. 
Likheterna äro i vissa detaljer så stora, att väl en reminiscens föreligger, och häri ligger 
heller intet förvånande. Det får emellertid framhållas, att detta inflytande begränsar sig 
till det litterära, då tendensen i Don Carlo’s monolog är rakt motsatt Gerts — Hernani 
tillhör ju Hugos reaktionära skede — : påven och kejsaren äro Gudsstatens två absoluta 
stöd, när allt annat vacklar. Dock är sammanhanget delvis ganska oklart, och Strindberg, 
som i Hugo såg revolutionären, har måhända läst ut något annat ur det dunkla talet om 
massan i rörelse, som bär upp den stora pyramiden. »Ah! le peuple! océan! onde sans 
cesse émue, ou l’on ne jette rien sans que tout ne remue!» För övrigt finnas hos Hugo 
liksom hos Lamennais, tendenser i hans första skede, som kunna förklara hans senare 
utveckling. (Jfr Böök, i Bonniers ill. litt.hist., IV, s. 89.) I fråga om Lamennais har 
Brändes utvecklat detta, a. a. II, s. 224 ff.
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vika, så behållen edra kedjor och avsägen er en frihet, vilken I ej ären 
värdige» (s. 49). »Tänken på katakomberna», heter det upprepade gånger.

Även utanför Gerts roll märker man i Mäster Olof spår av Lamennais’ 
patos. Olof är i sina stora ögonblick en siare och apokalyptiker som Gert: 
»Lämna mig icke, Lars» jag ser en ängel som kommer emot mig med en 
kalk; hon går på aftonskyn därborta, blodröd är hennes stig, och hon 
har ett kors i handen» (s. 11). Lamennais skådar i en liknande syn Guds 
ängel: »Jag ser i väster en kvinna, dess öga är stolt, dess panna är blid, 
hon drager med stadig hand en lätt fåra, och överallt varest plogbillen 
gått fram, ser jag människosläkten lyfta sig, vilka anropa henne uti sina 
böner och välsigna henne uti sina sånger» (s. 6). »Men jag fruktar ingen 
annan Gud än Gud», svarar Olof Brask. Han känner sig som Daniel i 
lejonkulan, då han skall bestiga predikstolen, och hans predikan gäller 
friheten: »I skolen icke binda själarna» — »I ären fria, ty Gud haver gjort 
eder fria» — »I viljen icke frihet, ve eder, det är synd mot den helige 
ande!» (s. 77). Överhuvud inbjuder hela inledningsscenen med dess bib
liska stil till jämförelse. Den tvekande Olof får genom Lars kallelsen i 
form av Herrens ord till Jeremias; han skall bli en stridsman med bibeln 
som vapen. Lamennais hyllar i ett helt kapitel den unge krigaren och 
välsignar hans vapen. Lars’ roll skulle med fördel kunnat övertagas av 
Gert, och så har också faktiskt skett i en av omarbetningarna.1 Holger 
Ahlenius har funnit en parallell till denna scen i Brändes’ uttalande om 
Chateaubriands René.1 2 Likheten tycks slående, men förhåller det sig inte 
så, att bägge ställena återgå på ett gemensamt mönster*?

Det må än en gång framhållas, att den ovan gjorda sammanställningen 
inte nödvändigt behöver betyda en direkt påverkan, och att Strindberg 
kunnat återfinna både dessa tankar och denna stil hos svenska författare.3 
Blanches och Almquists romaner med deras utopistiska barrikadhjältar 
böra kanske nämnas i främsta rummet. I Almquists Gabriéle Mimanso, 
som liksom Mäster Olof handlar om ett misslyckat mordförsök på en 
kung, talas om Lamennais, och Louis Blanc införes direkt i handlingen, 
där han inför de sammansvurna, som hylla skräckväldets metoder, för 
den lugna utvecklingens talan. Trots den motsatta tendensen gå hans 
ord med våldsammare patos igen i Gerts stora vision. »Sanningen talar 
och skriver. En mening födes hos människorna. Hon växer och förökar 
sig. När denna mening hunnit till liv hos flertalet av samhällets verkande 
medlemmar, uppträder hon som makt. Hon förvandlar tankar, bruk och 
seder; hon inträder slutligen, om också mycket motad, i lagstiftningen.
-----------Vad blott en tänkte i Frankrike 1770, det tänkte tio 1780, många
tusen 1790, och nu är det den mest hemmastadda föreställning hos alla 
de millioner, som i Europa yttra sig. Jag menar utopien om människans 
rättigheter.»4 — Slutligen också ett ord om den redan förut nämnde 
utopiske samhällskritikern Nils Nilsson Arbetskarl, psevdonym för råd
man N. H. Quiding, vars Slutlikvid med Sveriges lag utkom med första 
delen 1871.5 Som nämnts, har Strindberg enligt egen uppgift läst den

1 Se Landquists utdrag ur omarbetningarna, II, s. 345.
2 H. Ahlenius, G. Brändes i svensk litteratur, 1932, s. 211.
3 A. Kjellén, Sociala motiv och idéer, I, 1937, särskilt s. 75.
4 Almquist, Sami. skr. utg. av F.. Böök, XXIV, s. 107 f. Jfr Kjellén, a. a. s. 211 ff.
0 Om Quiding se Holmberg, G. H:son, En svensk utopist, 1909, där jämförelse göres
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först 1884, men han gör dock det inte betydelselösa medgivandet, att 
han »mindes sig ha sett den märkvärdiga bokens röda omslag i Uppsala 
hos en kamrat, som lovordade den, men ansåg den ursinnig. Sen hade 
möjligen författarens namn flyktigt susat förbi, men han hade ej fästat 
sig vid det» (a. a. a. s.). Boken har tydligen diskuterats i kamratkretsen, 
och Strindberg har alltså kunnat få en viss kännedom om dess idéer. 
Det verkar onekligen som en reminiscens från en tidigare period, lättare 
mottaglig för starka, bestående intryck, då han skriver: »Under det han 
läste den, hörde han sång i luften, och änglaröster sjöngo frid och salighet 
på jorden» (a. a. a. s. 211). I denna »ursinniga» bok hade han kunnat finna 
många bidrag till tecknandet av Gert. Han hade kunnat läsa om hur 
upphovet till utvecklingen ofta varit »en tanke från samhällets lägsta 
regioner, där den kan uttalas utan alla konsiderationer, öppet och ärligt, 
och där just av sådan anledning vår Herre synes företrädesvis utse redskap 
för stora politiska omskapningar, när meningen är att skapa annat än 
scenförändringar» (s. 6). »Vi ville bara göra några små förändringar i 
stilen, se, det var för lågt i taket tyckte vi!», säger Gert ironiskt till kungen 
(s. 109). Han hade här kunnat finna ett visst stöd för en viktig sida i 
Gerts verksamhet: bildstormandet. När överklassen inte längre kunde 
trotsa Kristus, de fattigas vän, bröt den, heter det, udden av hans lära 
genom att bygga honom ståtliga tempel, i vilka alla konster fingo med
verka att göra gudstjänsten till en konstnjutning av högsta slag. Men 
allt detta var hedniskt, ty det vände intresset från det väsentliga i religio
nen, som var kärleksbudet. »Att tillförsäkra de fattiga tak över huvudet 
var något, som ingen kom att tänka på; men till byggnader åt gud, som 
intet hus behöver, slösades däremot allt vad rikedom, konst och snille 
förmådde åstadkomma» (s. 43). Oppositionen fick ett vapen i boktryckeri
konsten. »Skrifters tryckande blev därför ett yrke, som följdes med ängs
lig uppmärksamhet, och prästerna samt deras principaler, det vill säga 
kyrka och stat, förenade sina bemödanden till förekommanden av yrkets 
missbruk och inskränkande av tryckfriheten, fruktansvärd ännu för våra 
dagars överklass och ännu som i förstone kringskuren och förföljd» (s. 45).

Om de idékomplex, jag här följt, varit bestämmande för Strindbergs 
uppfattning, har han utan att anse sig skyldig till någon anakronism 
kunnat förena vederdöparen och kommunarden i en person. »Krutmake- 
ren» har fått ett yrke, som bättre passade den mission han skulle fylla. 
Typografen var en populär figur i frihetsdikten vid 1800-talets mitt. Så 
hade Talis Qualis, även han via das junge Deutschland och tyska frihets- 
diktare påverkad av de idéer, som här följts, besjungit honom i Typo
grafernas visa:

»Det bly, som tjänat krig och våld 
och än av tårar dryper, 
det ha vi tagit i vår sold 
och format om till typer.
Låt knekten yvas av sitt val,
av sabel vetenskapen,
vi ha också vår arsenal
fastän med andra vapen.» (D ikter, 1854.)

med bl. a. Saint-Simon och hans nya kristendom (s. 66). Jfr även samme förf:s Nils Her
man Quiding, 1927, som s. 97 ff. behandlar Strindbergs förh. till honom, dock av mindre 
intresse i detta sammanhang.
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Gert har inte bara begagnat Brasks press för att trycka lutherska skrifter 
utan rest omkring i landet som uppviglare och samlat sina erfarenheter 
i en bok. Hanna Rydh har (a. a. s. 41) sökt motsvarigheter till denna i 
1500-taléts litteratur, och möjligt är, att Strindberg haft någon sådan 
i tankarna, men mycket om dess eventuella innehåll kan han inte ha vetat. 
Bokens förebilder få nog sökas i 1800-talets folkskrifter. »En passant sur 
cette terre, comme nous y passons tous, pauvres voyageurs d’un jour, j’ai 
entendu de grands gémissements: j’ai ouvert les yeux, et mes yeux ont 
vu des souffrences inouies, des douleurs sans nombre», börjar Lamennais’ 
Livre du peuple, 1838. Strindbergs studier i vederdöparnas historia ha 
under sådana förhållanden inte blivit en efemär kuriositet. Under de 
följande åren dyka både vederdöparen och kommunarden upp. Från denna 
tids anteckningar, som enligt hans egna ord (XIX, s. 84) »innehålla hela 
programmet till hans blivande författeri», ha de vandrat över i Röda 
rummet, där Gert fått en efterföljare i Olle Montanus, upprorisk som 
Gert men utan dennes idealitet. I arbetarföreningen Nordstjärnan får 
en opinionsyttring mot kommunarderna bli ett kontrasterande förspel 
till hans föredrag om Sverige (V, s. 302), och i hans efterlämnade anteck
ningar, där han, »ornamentsbildhuggaregesällen» som blivit artist för att 
slippa arbeta, uttalar sitt tvivel på konsten, heter det: »Vad tror man 
Bildstormarne i Konstantinopel ville? Vad ville Anabaptisterna och 
Bildstormarne i Nederländerna?» (s. 360).1 Som ett resultat av den för
nyade läsningen av anteckningarna från 1873 får man väl också betrakta 
uppsatsen i Förr och nu från samma år som Röda rummet. Den handlar 
om bildstormningen i Nederländerna år 1566, och man märker där ännu 
tydligare, hur bildstormarnas hat mot konsten blivit ett ferment i hans 
eget begynnande uppror mot esteticismen. »Rörelsen i sin helhet var ett 
stort och omedelbart uttryck av ett vaknande andligt liv och en högst 
märklig opposition mot det med den sedan länge härskande renässansen, 
(vilken egentligen innehöll latent hedendom) alltmer tilltagande konst- 
avguderiet.»2 I ett av Warburg (a. a. s. 443) citerat brev från 1875 kallar 
han sig själv för »avgjord kommunard», men det är inte längre en trosviss 
Gert, som bär upp rollen, utan en cyniker, som yttrar sig i samma ordalag 
som Struve i Röda rummet, en materialist, som talar om »l’homme machine» 
och känner sig i släkt med skräckväldets kommunard. »Jag håller på att 
läsa La Terreur, Paris 1853, st. 8° 2 vol.», skriver han. Den bok, han 
åsyftar, kan näppeligen vara någon annan än Michelets Histoire de la 
révolution, vars två sista delar utkommo 1853 och behandlade skräckväl
det, men någon undertitel av den lydelse, Strindberg anger, ha de inte.

Det föregående kan lämna ett bidrag till frågan om Strindberg och 
Rousseau. Själv betecknar han sig i Författaren som medveten rousseauan 
först under det utopistiska skedet omkring 1884, men ett ganska starkt 
rousseauanskt inflytande kan spåras betydligt tidigare. I ett av Lamm 
(a. a. s. 207) citerat brev från 1880 betecknar han sig som »Jean-Jacquist 
på fullt allvar». Självbiografins skildring av året 1873 visar honom redan 
då som rousseauan. Sanningsenligheten i denna framställning har i någon

1 Om de äldre anteckningarna som grundvalen för Olle Montanus’ efterlämnade an
teckningar se Lamm, a. a. s. 143.

2 T. Eklund, a. a. s. 180 f.
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grad ifrågasatts av A. Jolivet i en uppsats om Strindberg ocb rousseauis- 
men (Revue de littérature comparée, 1933, s. 606 ff.).1 Emellertid torde 
den i stort sett vara riktig, och man vågar kanhända flytta tidpunkten 
för hans studium av Rousseau ytterligare ett år tillbaka till tiden för 
Mäster Olofs första version. Brändes hade ju framställt Rousseau som 
den av 1700-talets franska författare, till vilken både reaktionära och 
radikala författare under den följande tiden stodo i skuld (a. a. I, s. 21). 
I den av utopisterna, inte minst Lamennais, influerade litteraturen har 
han kunnat finna rousseauanska tankar. Gert bokpräntare kan nog med 
viss rätt sägas vara den första skapelse av Strindberg, där Rousseaus 
idéer spåras, både i bildstormarens hat mot konsten och folkuppviglarens 
angrepp på kungen, som berövar folket dess egendom. Från Gert ha de 
gått vidare till Olle Montanus i Röda rummet för att sedan bli allt mer 
framträdande. Denna uppfattning får ett stöd i Bööks iakttagelse, att 
Röda rummet ingen egentlig rousseauism innehåller, »på sin höjd en ten
dens åt det hållet i Olle Montanus’ anteckningar».1 2 Strindbergs närmare 
bekantskap med Rousseau skulle alltså dateras från studiet av Brändes’ 
Hovedströmninger och den litteratur, detta verk i sin tur pekade på.

Till sist må till jämförelse antydas några parallella drag i Ibsens 
diktning. Han har på ett vida intimare sätt än Strindberg kommit i 
kontakt med de strömningar, som ovan följts. Händelserna 1848 och de 
stämningar dessa framkallade i Norge, undergångsstämning hos somliga, 
stora förhoppningar hos andra, blevo utgångspunkten för hans diktning, 
och han har själv varit angelägen att framhålla betydelsen av dessa tidiga 
intryck.3 I Kristiania kom han liksom Björnson i nära kontakt med de 
radikala rörelserna; särskilt är hans förbindelse med Marcus Thrane här 
av intresse. Thrane, som haft betydelse även för radikalismen i Sverige, 
hade direkt och indirekt tagit starkt intryck av de franska utopisterna, 
indirekt genom tysken Weitling, »vilkens bibliska stil och mystiska tanke
gångar direkt erinrade om den revolutionäre abbén (Lammenais)» (Grade, 
a. a. s. 484).4 Ibsen medarbetade i hans tidning, Arbeider-Foreningernes 
Blad. Genom Heine, som han vid denna tid ivrigt läste, har han på en 
annan väg kommit i kontakt med saintsimonismen och besläktade idéer. 
Allt detta har säkerligen betytt mer för hans livsåskådning, än som hittills 
är utrett. I synnerhet vore inflytelserna från George Sand värda en nog
grannare studie. Under det omedelbara intrycket av händelserna kring

1 Enligt Jolivet, vars framställning stöder sig på brevväxlingen mellan Strindberg
och Bonnier, hade Strindberg, då han inlämnat sin uppsats Om det allmänna missnöjet, 
fått till svar, att denna alltför mycket liknade Max Nordaus just då i svensk översättning 
utkomna Konventionella nutidslögner. Strindberg hade då svarat, att han redan 1873 
gjort ett utkast till uppsatsen. Framställningen i brevet är mycket lik självbiografins 
uppgifter om året 1873, och J. misstänker därför med rätta, att dessa senare, tillkomna 
1886, avfattats så, att de överensstämde med brevets uppgifter. — Det är tydligen denna 
lilla | episod, som föranlett Strindberg till den annars ganska oförklarliga parentesen i 
följande mening: »När han skrivit ner sin essay (och varför skulle icke han få skriva 
essays), så föll honom i händerna------------.» (XIX, s. 211.)

2 F. Böök, Sveriges moderna litt. (Svlvan-Böök, Svenska litt:s hist. III) s. 100.
3 Se Bull, i Bull-Paasche-Winsnes, Norsk litt.hist., IV, s. 6 ff. Ibsen, Breve, II, s. 20 f.
4 Jfr J. Friis, Marcus Thrane, 1917, s. 47 ff. Även Ö. Lindberger, a. a. s. 65, 457. 

Om Weitlings beroende av Lamennais meddela dessa källor intet.
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Thrane, vilken 1851 häktats, skrev Ibsen en politisk komedi i parodisk 
form, Norma (Bull, a. a. s. 291). Under de följande åren gick hans dikt
ning till stor del i annan riktning, men i Kongsemnerne skapar han i bisp 
Nicolas en gestalt, som äger samband med hans ungdoms romantisk-radi
kala spekulationer. I denne har man också, som ovan påpekats, mycket 
riktigt velat se en av Gerts förebilder. I de stora idédramerna skymta 
också ibland dagens sociala debatter.1 Men det är först i De unges förbund, 
han i realistisk miljö vänder sig till dessa ämnen, och han går då tillbaka 
till händelserna kring 1850.1 2 Intrycken återupplivas, revolutionsidéernas 
bärare prövas, och halvheten under de stora orden satiriseras våldsamt. 
Björnson, som varit en av huvudaktörerna i det radikala lägret, har fått 
lämna bidrag till den lumpne strebern-politikern Stensgårds figur. Detta 
stycke har intresserat Strindberg. Det har för honom stått som typen för 
ilsken norsk satir. I Stockholm uppfördes det på Dramatiska teatern från 
den 11 december 1869 ett flertal gånger och sedan på Svenska teatern, 
varför det väl kan antagas, att han också sett det uppföras. Det har 
framhållits, att Kristina i Mäster Olof fått drag av den frihetsälskande 
Selma Brattsberg i Ibsens stycke.3 Man kan därför påstå, att George 
Sands idéer på ännu en väg nått fram till Strindberg. Och i Stensgård 
möter man en senfödd representant för utopismen. I sina stora ögonblick 
är han en siare, som känner sig som ett verktyg i högre makters händer. 
Ve den, som står honom emot, ty genom honom skall hämnden komma! 
I en apokalyptisk syn förutspår han revolutionen:

»Jeg syntes der var kommen dommedag over jorden. Jeg kunde se hele run
dingen af den. Ingen sol var der; kun et gult uvejrslys. Der gick en storm; den 
strog fra vest og strog alting med sig; forst strog den vissent lov, så strog den 
mennesker; —  men de holdt sig på benene endda. Kapperne slog tset ind om dem, 
så de for som siddende i flugten. Forst så de ud som borgerfolk, der lober efter 
sine hatte i bisest; men da de kom nsermere, så var det kejsere og konger; og det, 
de lob efter og greb efter, og som de altid var naerved at nå, men aldrig nåde, det 
var kröner og rigssebler. Å, der kom hundreder efter hundreder af alle slags, 
og ingen vidste, hvad det gjaldt; men mange jamred og spurgte: hvorfra er den 
dog kommen, denne forfserdelige storm? Da blev der svaret: en rost talte, og 
denne ene rost gav slig genlyd, at stormen vaktes!»4

Trots inslaget av ibsensk satir är det lätt att här se likheten både med 
Gert och Lamennais. Jag hänvisar till de ovan gjorda citaten och till
fogar ännu ett från den senare (a. a. s. 52 f.):

1 I Brands stora monolog i sista akten heter det i Voluspas stil: »Vserre tider; vserre 
syner / gennem fremtidsnatten lyner! / Brittens kvalme stenkulsky / saenker sort sig 
over landet, / smudser alt det friske gronne, / kvseler alle spirer skonne, / stryger lavt, 
med giftstof blandet, / stjaeler sol og dag fra egnen, / drysser ned som askeregnen / over 
oldtids domte by. / Da er slsegten vorden styg; — / gennem grubens krumme gange / ly
der nyn af drypvands-sange; / puslingflokken, travl og tryg, / frigör malmens bundne 
fange, / går med puklet. sjael og ryg, / glor med dvaergens gridske oj ne / efter guldets 
blanke logne.» (Ibsen, Sami. verker, Standardutg., 1922, II, s. 277.) Man spårar här samma 
tid smiljö som i Rydbergs Prometeus och Ahasverus och Den nya grottesången. (Jfr Ö. 
Lindbergers förut nämnda avhandling.) Ahasverus namnes också i fortsättningen, då 
Ibsen låter den materialistiska resignerande massan urskuldande säga: »Ej for os blev kor
set taget! / Spanrem-slaget, spanrem-slaget, / Ahasveri rap, som ruller / purpur om den 
domtes skulder, / er passionens brok for os\» Man lägger samtidigt märke till Ibsens 
moraliserande, Rydbergs politiska inställning. (Jfr härom G. Ahlström, a. a. s. 90.)

2 Bull, a. a. IV, s. 371 f.
3 Lamm, a. a. s. 133.
4 Ibsen, a. a. III, s. 20.
2 — 40155. Sam laren 1940.



18 Arne Lidén

»Allt vad som händer i världen har sitt tecken, som föregår d e t . ------------ När
stormen är i annalkande, hör man på stranden ett dovt brusande, och vågorna
häva sig liksom av sig s jä lv a .------------ På den dagen skall en stor förskräckelse
råda, och man skall höra skri, sådana att något dylikt ej blivit hört alltsedan 
syndaflodens dagar. Och konungarna skola jämra sig på sina troner; de skola 
söka att med båda händerna kvarhålla sina kronor, som bortföras av vindarna,
och de skola själva bortsopas med d e m .------------ De rike och mäktige skola gå
nakna ur sina palatser, av fruktan att bliva begravna under deras ruiner.------------
Man skall se dem kringirrande på vägarna bedja de förbigående om några trasor, 
för att skyla sin nakenhet, om en bit grovt bröd, för att stilla sin hunger, och 
jag vet ej, om de skola bliva bönhörda.»


