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Fröding ur psykiatrisk och litteraturhistorisk
synvinkel.

Av Sven Cederblad.

Vid utarbetandet av denna studie har författaren kunnat begagna en 
år 1940 utkommen gradualavhandling av Stig Sjöholm, Övermännisko
tanken i Gustaf Frödings diktning, såsom ett fast underlag. För detta 
ändamål har Sjöholms undersökning lämpat sig så mycket lättare, som 
den dels giver en tillförlitlig och genomtänkt resumé av den tidigare 
Frödingsforskningen på de psykologiska och litteraturhistoriska områ
dena, dels riktar denna med nya uppslag och problemlösningar, som i 
vissa fall torde ha trängt närmare sanningen om skalden än föregångar- 
nes arbeten och i andra mera tvivelaktiga kan giva impulser till diskus
sion av centrala Frödingsproblem. Vad som här följer avser att vara 
inte endast en prövande och som jag hoppas stundom beriktigande gransk
ning utan även ett försök att på åtskilliga punkter, där Sjöholm gjort 
halt, överta stafetten och föra den ett stycke vidare.

Under granskningen har recensenten känt sig som en järnvägstjänste
man, som går och knackar på lokomotivets hjulaxlar för att av klangen 
utröna, om allt står rätt till. I stort sett har resultatet blivit, att denna 
omfattande undersökning kan karakteriseras med adjektiv som fast och 
gedigen. Det säger sig dock självt, att en kritisk prövning främst måste 
syssla med de undantagsfall, där soliditeten kan tyckas mera tvivelaktig.1

1 .

Vid första ögonkastet synes avhandlingen sönderfalla i två delar: en 
psykologisk-psykiatrisk och en komparativt litteraturhistorisk. Det är 
med avsikt som ordet »synes» här kursiverats, ty det följande traditio
nella ordet »sönderfalla» är nog inte det rätta: förhållandet mellan av
handlingens båda hälfter är nämligen gott, harmoniskt, intimt, frukt
bärande.

Det psykiatriska partiet inledes med kapitlet Metodfrågor, vilket är 
förträffligt i sin moderation. Dock synes författaren driva sin blygsam- 1 * * * * * 7

1 Stilen i avhandlingen är väl nyanserad och följer smidigt även invecklade tanke
gångar. Pauskommateringen och det konsekvent genomförda bruket av verbens singu-
larisformer ha slagit så väl ut, att man tror sig förstå åt vilket håll den språkliga utveck
lingen kommer att gå. Men två »fel» måste påtalas. Det ena är en uttryckets abstraktion, 
som kan gå till oklarhet (s. 134 talas exempelvis om »den sublima översinnliga syntesen i
Stänk och flikars diktade representanter för en trotsande monistisk etik»). Det andra är
överflödet av främmande ord, sådana som »extrovert», »introvert», »psyken», fastän goda 
svenska motsvarigheter finnas.

7 — 41332. Samlaren 1941.
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het alltför långt, då han (s. 13) preciserar sin egen uppgift med orden: 
»Med tillhjälp av nytt dokumentariskt material hoppas jag i någon mån 
kunna berika och konkretisera den bild, som man tidigare tecknat av 
Frödings psyke.»

Borde inte betraktaren ha ställt sig omedelbart inför »Frödings psyke», 
sådan denna framträder i dikt och liv, och inte inför den bild, som teck
nats av andra (framför allt av prof. Frey Svensson)?

Det följande kapitlet handlar enl. gammal god biografisk sed om »ar
vet». Ärftlighetsforskningen, inte minst mendelismen, har givit en dju
pare motivering till de traditionella undersökningarna av fäderne och 
möderne. Därför blir man betänksam, när Frödings släkt avfärdas på en 
enda sida i den digra avhandlingen. Varför göra denna »snabba överblick» 
(förf:s eget uttryck) så snabb? — Om Emanuel Branzell, en broder till 
Frödings farmoder, säges endast, att han »otvivelaktigt var patologiskt 
betonad» och beryktad som förebild för Gösta Berling. Denna sistnämnda 
uppgift (som Selma Lagerlöf f. ö. i livstiden själv dementerat) är väl av 
vida mindre intresse än vad man kan förmoda om denne kringvandrande 
präst som förebild för en Fattig munk från Skara, Bodenius, magister 
Blasius m. fl. clerici vagantes, med vilka skalden kände sig besläktad. 
Fröding, som redan så tidigt som 1879 (i brev till Hellberg den 18 juni) 
spådde, att han skulle bli f. d. student och landsvägsriddare, och som 
1884 (i brev d. 5 mars) kallade sig den »oberäknelige halve trasige mora
liske vagabonden Agust Kallson», var och måste ha känt sig vara både 
andligen och genom blodsförvantskap släkt med den avsigkomne vand- 
rarprästen, som enligt Karlstads stifts herdaminne en tid var avstängd 
från tjänstgöring. — Också mödernesläkten företer vita fläckar: om den 
mest namnkunnige, skaldens morfader biskop Agardh, skulle man gärna 
ha hört mera, eftersom man visserligen väl känner hans rikt dokumen
terade begåvning men så föga hans temperament. — Gustaf Fröding själv 
var inte njugg på uttalanden om den familjeanda, som förrådde sig dels 
som den »Frödingska beskedligheten», dels som »en viss andlig atmosfär, 
sammansatt av vissa elementer», bland vilka han nämner »humoristisk 
romantik och nonchalant satir» (se särskilt brev till systern Cecilia d. 3 
april 1890!). På samma sätt hade det varit av intresse att få del av »ele- 
menterna» även i släkten, arvsfaktorer av skiftande slag.

Däremot lämna de följande karakteristikerna av Frödings föräldrar 
knappast något övrigt att önska, varken från vetenskaplig eller konst
närlig synpunkt. Särskilt fäster man sig vid porträttet av modern som 
människa, kvinna och poet. Fadern karakteriseras övertygande som 
schizoid, sonen som icke »klart och entydigt schizoid», modern hypote
tiskt men säkerligen riktigt som manodepressiv. Från henne härledes 
den »periodicitet i temperamentet, det påtagliga inslag av gemyt, som 
hindrar oss att betrakta honom som en rent schizofren typ».

Det kapitel, som bär rubriken Önskan Ull liv, följer Frödings livsutveck
ling fram till krisen 1894. Den inledande beskrivningen av gossen Frö
ding kunde med fördel ha sammanställts med Kretschmers beskrivning 
av en skygg, begåvad femtonåring av prepsykotisk schizoid typ (Kropps
byggnaden och karaktären, sv. övers. 1926, ss. 188, 189) och med skild



ringarna av Stagnelius som barn. — Över huvud saknar man paralleller 
och kontrasterande fall (Tegnér, Stagnelius, Strindberg, Metzsche). En 
jämförelse med exempelvis Tegnér hade kunnat giva åtskilligt och fört 
till en revision av äldre uppfattningar.

I sitt verk Skapande fantasi och sjuka skalder och annorstädes har 
Gadelius framhävt den verkningsfulla kontrasten Tegnér—Fröding. Till
vägagångssättet är givande, dock mera i konstnärligt än vetenskapligt 
hänseende. Likheterna, som äro obestridliga, ha förflyktigats. Även 
Tegnér beskrives under sina uppväxtår som mager och melankolisk, 
tyst och inbunden, med ett ord som närmast schizoid. — Under hans 
mannaålder utvecklar sig det manodepressiva lynnet i all sin rika bredd 
och växling, parallellt med en tilltagande fetma. Hans sinnessjukdom 
företer liksom Frödings starka drag av manisk självförhävelse. — Slut
ligen företer också det sista skedet av deras liv, då åderförkalkningen 
nästlar sig in och då yttervärlden inte längre ger så starka sensationer av 
vare sig fröjd eller plåga, skönt eller fult, stora likheter. Allt tedde sig 
vissnat för deras ögon. Hen som en gång diktat Vinternatt, yttrade på 
sin ålderdom till sin vän Richard Bergh inför ett strålande vinterland
skap: »Jag minnes, att jag en gång tyckt det vara vackert.» Ungefär på 
samma sätt uttalar sig Tegnér i den gripande dikten Återkomsten till 
hembygden av år 1841. — Den stora djupgående lynnesskillnaden mel
lan Tegnér och Fröding var väl, att den förre saknade skuldkänsla, i 
detta fall var biskopen mycket mera hellensk än medarbetaren i Karl
stadstidningen, som nedärvd och inplantad kristendom gått i blodet.

Efter barndomstiden behandlar Sjöholm Frödings ungdom som ett 
skede av periodiskt tilltagande autism. Analysen synes vara väl och 
varsamt gjord, resultaten hållbara. Sjöholm åberopar och sammanställer 
eklektiskt utsagor från ett stort antal psykiatriska forskare — i det 
omfattande persongalleriet saknas (jämte några franska) egentligen en
dast ett betydande namn: Alfred Adler. Denna brist utfylles i någon 
mån därigenom, att Adlers individualpsykologi via Landquists Fröding- 
monografi nått författaren. Den är dock beklaglig ur en annan synpunkt: 
därför att Adlers begrepp och termer (»mindervärdighetskomplex», »den 
manliga protesten» etc.) blivit gångbara mynt i s. k. allmänbildade män
niskors s. k. tankeutbyte, hade författarens lärda avhandling kunnat 
bli mera lättillgänglig för flera, om han närmare anslutit sig till Adlers 
kända terminologi.

Med en förenkling av Frey Svenssons komplexindelning särskiljer Sjö
holm tre ledmotiv för de olika yttringarna av Frödings själsliv, nämligen 
skuldkänslan, självbevarelsedriften och njutningsdriften. Det är ett gott 
grepp, så mycket mera påfallande, som den senaste Frödingsforskaren 
i övrigt synes följa Frey Svensson alltför tätt i spåren.

Ur skildringen av Frödings utveckling mot krisen och den nästan her
metiska isoleringen från yttervärlden må följande (s. 69) citeras:

Kanske förefaller Fröding tidvis utåtriktad och mindre självupptagen. Så var 
fallet i 20— 21-årsåldern, enligt Hellberg Frödings lyckligaste tid. Men det är 
bara tillfälliga försök att vidga de elastiska gränserna. Fröding spränger dem 
aldrig och återföres snart nog till utgångsläget. I varje fall sker varje vidgning 
under ett intensivt medvetande om motstånd och inre spänning.
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100 Sven Cederblad

Detta torde vara oemotsägligt riktigt. Dock har författaren haft så 
litet att säga om tiderna av utåtvändhet, att bilden blir något ensidig. 
Det var dock under dessa lucida intervalla, som Fröding diktade. Den 
21 april 1892 skriver han till sin syster Cecilia, att han haft en »sådan där 
melankolisk period, du vet, då jag ej är i stånd att tala eller skriva utan 
den största svårighet». En utvecklingskurva kunde ha tecknats, som 
visat växlingen mellan å ena sidan de utåtvända perioderna av relativ 
hälsa, iakttagelseförmåga och produktivitet samt å den andra de inåt
vända av andlig förlamning och förtvinande skaparkraft. Den skulle 
ha givit mera av det gripande och skakande i Frödings inre drama, som 
på en gång är en karaktärs- och en ödestragedi — en människas väsen 
är nu en gång hennes öde.

För att visa, hurusom det kapitel, som bär överskriften JKampen för 
liv, behandlar för Fröding väsentliga ting, räcker det att anföra under
rubrikerna: krisen 1894 och dess följder, erotisk, etisk och estetisk mo- 
nism, emotionell avmattning, rationalisering, självbevarelsedriften, re
signation och självkänsla, minne, tankeförmåga.

Författarens grundsyn, enligt vilken en psykologisk förklaring alltid 
löper parallellt med en litteraturhistorisk, förefaller väl genomtänkt. 
Men ibland synes det, som om han tillgriper en psykiatrisk förklaring, 
även där det finnes en annan, enklare och naturligare att tillgå. Också 
torde han alltför gärna i anslutning till sin huvudtes spåra schizofrena 
drag och överbetona dem.

Så anför han (s. 129) några rader ur ett Frödingskt manuskript: »Alla- 
filosofiska åskådningar och religioner torde till sist visa sig sanna hvar i 
sitt afseende. Det kräfves endast att finna deras gemensamma central
tanke för att kunna låta dem sammangjutas till en allharmonisk åskåd
ning och allreligion.» — Denna reflexion, säger författaren något strängt, 
är inte en »slutsats efter en i bevissyfte företagen undersökning», och han 
anser den åskådliggöra den »schizofrenes trevande efter helhet». Den upp
fattning, som träder fram i Frödings ord, är om något romantisk allmän
egendom, den kan följas tillbaka till renässansfilosofien och har behärskat 
sinnena ända till dess den starkt ifrågasattes av utvecklingslärans före
språkare. Dess siste store representant är Yiktor Rydberg i sina av Frö
ding recenserade Forskningar i germansk mytologi. Fröding kunde helt 
enkelt överta den i och för prövning.

Ett annat exempel! Vad som (s. 142) berättas om hur Fröding i vre
desmod kastat de svårtillgängliga tyska filosofernas böcker i väggen be
höver väl inte fattas som belägg på den »schizofrena bristen på andlig 
spännvidd»'? Vid tilltagande ålder tröttnar nog litet var på stora system 
och långa beviskedjor. Också hör Frödings svårighet att fatta rimligt
vis ihop med hans brist på akademisk skolning. — Ett bättre belägg för 
Stig Sjöholms huvudtes synes Ruben G-son Berg ha givit i sina Frödings- 
studier, där han behandlat Frödings stort upplagda men redan efter 
första ansatsen avbrutna bibelstudier.

Det korta kapitlet Sjukdom och egenart, ger inte bara sammanfatt
ningen av det föregående, utan också ett nytt tillskott. Dessa sex sidor 
äro här och var diskutabla men också värda att diskuteras.
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Författaren förklarar först, att han utgått från den traditionella upp
fattningen, att Fröding lidit av schizofreni, men tillägger, att han aldrig 
velat använda denna etikett så, att den skulle fattas som en »odiskuter- 
bar förutsättning». Dock har han aldrig diskuterat denna förutsättning, 
tvärtom torde Frödings schizofrena läggning ha framhävts med en viss 
ensidighet och någon överdrift. Mot undersökningens slut skjutas dock 
några m anodepress iva  drag i förgrunden: »periodiciteten i Frödings 
lynne, humorn, gemytets värme», allt drag, genom vilka han »bråddes 
på modern». På denna punkt vore mycket att tillägga.

Liksom författaren alltför flyktigt har berört de utåtvända perioderna 
i Frödings liv (t. ex. på Stöpafors och i Mangskog), har han alltför lätt 
och reservationslöst godtagit Frey Svenssons ganska snäva och schema
tiserande karakteristik av Fröding som lyssnar-, inte åskådartyp. Låt 
vara att denna karakteristik är träffande i vad som rör den tid, då Frö
ding stod under Frey Svenssons behandling, låt vara att det ligger mycket 
i den sistnämndes ord, att Fröding hade en »ovanlig blick för det karak
teristiska i . . .  totalvyn av vad han såg», låt vara att karakteristiken 
rymmer mycket av sanning — den rymmer dock inte hela sanningen. 
Det finns mycket av karakteristiska detaljer, av yttre beskrivning, av 
sett och återgivet i Frödings produktion. Att bläddra i skaldens värm
ländska diktning är som att titta i en bilderbok. Läser man om pacha- 
serna, så möter man en personbeskrivning, som är omständligare, än den 
folkliga i allmänhet torde vara — näppeligen har Annersch Jansa i 
Bråtane tecknat sina original så detaljerat, som återberättaren Fröding 
skildrar Nils Utterman, Rot-Johan och Hallidajen. Allt det stolta prål, 
som står omkring »Melangtäras intåg i Kallsta» och det militära i allmän
het i Frödings dikt, är sett med regementsstadsbons tjusta öga. Frö
dings plan att sätta »hela Värmland på versfötter» har inte kunnat rinna 
upp i en renodlad lyssnartyps hjärna. — Man underskattar lätt realis
men i Frödings framställning. Om man översiktligt uppfriskar minnet 
av äldre svensk realistisk lyrik, t. ex. genom Gudmar Hasselbergs av
handling, så får man intrycket av att åttiotalets detaljutpensling inte 
gått Fröding spårlöst förbi. Också har nog allt som senare presterats av 
realistisk och surrealistisk jakt efter det drastiskt verklighetsbetonade 
gjort sitt till för att skymma blicken för Frödings realism.

Även människor, som vanligen gå som sömngångare genom livet, 
självupptagna och inåtvända, kunna någon enstaka gång verkligen vakna 
upp och se sig om. Är det inte så, att de just i dessa ögonblick se mycket 
klart och skarpt, t. o. m. klarare än de, som så gott som alltid leva i de 
fem sinnenas värld? Utan att kunna belägga denna iakttagelse genom 
hänvisning till något lärt verk, måste jag ifrågasätta, om inte detta är 
Frödings fall.

Denna Frödings tidvisa i a k t t a g e l s e f ö r m å g a  stämmer inte med den 
autistiska schizoida typen. Också hans ofta humoristiska realism är be
tecknande för den konstnärstyp, som Kretschmer fastställt som mano- 
depressiv.

Inte heller Frödings smak,  som naturligtvis hänger ihop med hans typ, 
företer några drag av schizoid begränsning. I brev från Görlitz till Ce
cilia (april 1890) säger han sig i likhet med systern gilla Tegnér men be
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känner sig samtidigt som dualist och polyteist. »Äfven mystiken till
talar mig ibland», fortsätter han, »t. o. m. Stagnelius har jag en viss för
kärlek för, ehuru jag nästan skäms att bekänna det. Ibland förekommer 
det mig också sällsamt att jag samtidigt kan vara glad i Walter Scott
eller Fritz E euter------------den gediget realistiska humorns diktare, och
sådana förtviflans och hypokondriens veropare som de olycklige rys- 
sarne» etc.

Denna smak, som med lika sympati omfattar både de manodepressiva 
humoristerna och de schizoida enstöringsdiktarna, är i sin bredd den 
cyklotymes.

Per iod ic i t e te n  i sitt lynne har Fröding själv markerat genom ru
briken på sin första diktsamling: »Guitarr och dragharmonika» kunde 
stå som överskrift inte blott över dikten och diktsamlingen med samma 
namn utan också över Frödings hela liv och dikt till och med krisen år 
1894. Stig Sjöholm betecknar (s. 146) periodiciteten som en manodepres- 
siv egenskap, men så har han inte fattat den i det föregående. Flerstä
des (t. ex. ss. 94 ff.) betecknar han lynnesväxlingen med de lärda ter
merna eufori och depression; han synes m. a. o. konsekvent ha undvikit 
den terminologi, som hör tillsammans med den manodepressiva sinnes
sjukdomens diagnos, näml. mani och depression. Alkoholruset beskri- 
ves (ss. 65, 66) som en tillfällig befrielse ur den schizoida förlamningen, 
men minst lika väl skulle man kunna kalla rusets växling med bakruset 
manodepressiv. Inkonsekvensen i uppfattningen av periodiciteten måste 
bero på att författarens mening förskjutits, varom mera i det följande.

Lika litet låter Frödings k r o p p s k o n s t i tu t io n  förena sig med dia
gnosen schizofreni. Mauritz Hellberg beskriver honom som »tjock och 
pussig och tung» under vårvintern 1894; »han vandrade stor och 
väldig på stadens gator nästan som en sömngångare», tillägger han. 
Även Frödingsporträtten avgiva liknande vittnesmål. Han har alltige
nom pyknikerns kroppstyp för att använda Kretschmers term, detta 
även i fråga om detaljer, som händernas form. Det är inte så lätt att 
bestrida riktigheten av det samband mellan »kroppsbyggnaden och ka
raktären», som Kretschmer med hjälp av sitt måttband sökt fastslå. — 
Ytterst intressant vore att i det fallet få en inträngande belysning av den 
egendomliga fysiska förvandlingsprocess, som löper parallellt med den 
psykiska under krisdagarna i april 1894. Hellberg berättar, huru Frö
ding »gick och gick dagen i ända och lät himlaljuset överstråla sig». Han 
blev helt förändrad. »Överfetman, tyngden och pussigheten voro borta, 
han rörde sig med spänstiga steg, och den askgrå hyn var förbytt i en 
vackert varmbrun, som tycktes lysa av hälsa» (Frödingsminnen 1925, 
s. 228). Denna iögonfallande snabba fysiska förändring från pyknikerns 
typ till en annan, som står närmare den schizoides leptosoma, försiggår 
tydligen jämsides med själslivets upplösning i schizofreni. — Men hela 
detta problem rörande förhållandet mellan fysiskt och psykiskt har Sjö
holm förbigått.

Härmed ha vi kommit in på frågan, om inte manodepressiva element 
ha ingått i själva s innessjukdomen.  Hellberg omtalar (a. a., ss. 229
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ff.) många drag av maniskt övermod, yttringar i samband med utbrot
tet av en självmedvetenhet, som var »forcerad, nästan utmanande, ab
norm».

Även Frödings d ik tn in g  efter krisen har mångenstädes manodepres- 
siva karakteristika. Den utmanande ohöljdheten i En morgondröm, det 
hädiska trotset i Herren steg över Korazan och i Daphne och En flik 
av framtiden beteckna de skummande vågtopparna av skaldens exalte
rat maniska själstillstånd. Den maniska komponenten i hans själsrytm 
personifieras också av den frälsargestalt, som han ser fram mot i dikten 
Aningar. Den svarar också mot alla de gestalter i litteraturen och hi
storien och livet, i vilka skalden fann sin dröm om fri, ädel och konungs
lig mänsklighet förverkligad.

Men även om man med författaren skulle förbigå alla dessa manode- 
pressiva drag i Frödings själ och sjukdomsbild, är det med en viss för
våning, som man tar del av vad som följer — så helt är man inställd 
på slutsatsen, att Fröding var en biandtyp. Det säges (s. 147):

»Naturligtvis kan man alltid klara sig med den bekväma undanflykt,
som begreppet Mischpsychose innebär.------------ En sådan kompromiss
verkar dock, synes det mig, alltför banal för att vara tillfredsställande.»

Vadan detta förakt för begreppet »Mischpsychose»? Varför är en så
dan kompromiss »banal»? Inte blott Kretschmer, som åberopas, utan så 
vitt jag vet alla psykiatriska forskare ha med skärpa framhållit, att 
korsningar mellan typerna äro synnerligen vanliga. Också den avhand
ling (av Erik Goldkuhl), som Stig Sjöholm i det följande citerar för att 
komma ifrån förklaringen »Mischpsychose», visar flera prov på sådana 
»Mischpsychosen». — Författaren utbyter i det följande termen mano- 
depressiv mot prof. Sjöbrings substabil, i akt och mening att komma 
undan den oförklarligt förhatliga diagnosen »Mischpsychose». Men när 
han samtidigt (s. 146) råkar sätta likhetstecken mellan manodepressiv 
och substabil, så är försöket dömt att misslyckas. Man kan inte frångå, 
att en biandpsykos föreligger, när det (s. 149) säges, att i Frödings casus 
en schizofren sinnessjukdom träffat en subvalid anlagstyp.

Kursiveringen strax ovan är min. Ty låt vara, att jag inte i allo kun
nat godtaga premissernas formulering, så synes mig slutresultatet i stort 
sett riktigt och värt att betänkas. Här säges bara »i stort sett», ty uttryc
ket bör nog modifieras därhän, att schizoida komponenter måste med
givas ha funnits i Frödings anlagstyp och manodepressiva i hans sinnes
sjukdom. Men Stig Sjöholm har i sin slutliga formulering seglat san
ningen åtskilliga grader närmare än hans föregångare, från vilka han 
från början utgick. Han har gjort mera än han utlovade, när han sade 
sig »hoppas i någon mån kunna berika och konkretisera den bild man 
tidigare tecknat av Frödings psyke»: han har faktiskt tecknat en ny 
bild, mera lik originalet än de föregående.

2 .

Den följande avdelningen är som sagt litteraturhistorisk i gammal god 
komparativ stil. Den saknar visserligen den tjuskraft, som det proble
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matiska alltid har och som fängslar i den första avdelningen. I gengäld 
äro resultaten säkrare, såsom är att vänta, då Stig Sjöholm rör sig på 
metodiskt mera bearbetad mark.

Under rubriken Tidiga litterära intryck behandlas först den av gymna
sisten Fröding högt beundrade Runeberg.  Till författarens klokt av
vägda ord om Runebergs inverkan kunde väl tillfogas, att Frödings 
Värmlandsgubbar nog äro att betrakta som motstycken till Runebergs 
typer i exempelvis Älgskyttarna och Fänrik Ståls sägner (liksom även 
till Bellmans figurer). Runeberg måste ha haft den betydelsen, att han 
riktade Frödings blick utåt, mot andra människor. Härigenom bör Rune
berg ha bidragit med intryck, som motverkade såväl autismen som ett 
godtagande av övermänniskoidealet åtminstone i Metzsches utformning. 
I denna avhandling om övermänniskotanken i Gustaf Frödings dikt
ning anläggas förvånande sällan sådana synpunkter som frågorna, om 
Frödings läsning drivit honom utåt eller inåt, hän mot eller bort från 
ett övermänniskoideal.

Denna anmärkning träffar dock inte Sjöholms undersökning av Teg
nérs inflytande, vilken bl. a. innehåller en både klar och klargörande 
sammanställning av Tegnérs Alexander vid Hydaspes och hjälte-frälsar
gestalten i Aningar.

Ofullständig och ganska matt är dock den belysning, som bestås Frö
dings bild av Tegnér i »Hans högvördighet biskopen i Växjö» och därmed 
också den fantasieggelse, som människan Tegnér kunnat utöva. Enligt 
författarens mening har Fröding väsentligen utgått från Bottigers bio
grafi över Tegnér, när han skulle måla sitt eget Tegnérporträtt. Han 
framhåller också, att Fröding hänvisat till Bottigers biografi (denna 
hänvisning gäller dock endast en detalj). Med hjälp av sin »intuitiva 
poetiska klarsyn» skulle sedan Fröding riktigt ha fattat, att i »den apol- 
linska gestalten även fanns ett dionysiskt inslag», och därtill ha skattat 
Bottigers bild på spridda smådrag. Något riktigt ligger väl häri, men i 
så fall har Fröding måst gallra bland Tegnérdragen och sedan omkompo- 
nera dem till något helt annat, ty Bottigers helhetsbild av biskopen och 
Frödings äro högst olika. Vida närmare står Frödings porträtt Brändes’, 
vilket är helt lämnat ur räkningen. Fröding måste ha haft andra och 
mera rikt flödande inspirationskällor än Bottigers biografi.

Man kan nog antaga, att Fröding kommit i beröring med den rika 
muntliga tradition om Tegnér, som florerade på Frödings tid och som 
gav en helt annan bild av den biskoplige skämtaren än Bottigers offi
ciella porträtt.1 Hans mor var ju Agardhs dotter.

A propos Agardh, kan man påminna om att Tegnér, när han skulle 
hälsa sin gamle kamrat från Härbärget välkommen i Svenska akademien, 
uppträdde som enfant terrible på ett sätt, som ej alltför avlägset påmin- 
ner om Tegnérs chockerande fasoner i Frödings dikt.. I sitt svar på A-

1 Denna tradition utgick naturligtvis ytterst från Växjö. Även den som här för pennan 
har kommit i kontakt med den, dels genom sin mormor, dels genom en hennes broder, 
överstlöjtnant Carl Liljenstolpe. Den sistnämnde hade som lärjunge vid Växjö läroverk 
hört Tegnér hålla avslutningstal. Närmare utfrågad härom gjorde han en avvärjande 
gest och sade: »Det låg naturligtvis högt över min horisont; vi vördade honom, men präst 
var han inte.» Orden sammanfatta nog inte oävet Växjös uppfattning av biskopen och 
skalden.
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gardhs inträdestal anspelar Tegnér på att vännen stod på förslag att bli 
biskop i Karlstad och ställer med en djärvhet å la Härbärget npp Par
nassen mot Sion:

Vi stämde möte på Parnassens höjder 
och ej på Zions, där vi halta nu.1

Härmed ha vi kommit in på frågan i vad mån Fröding kunnat få färg 
till sitt porträtt av Tegnér ur dennes egna skrifter, en fråga, som för
fattaren antyder men inte utreder. Fröding kan mycket väl ha känt till 
den Tegnér, som framträder i breven. Dessa hade redan åren 1873, 1871 
utgivits av Elof Tegnér, och jubelfestupplagan följde från och med år 
1882. Åtskilliga brev — ej minst sådana, som innehålla självsvåldiga 
uttalanden om episkopatet — ingå även i Bottigers upplaga. Men fram
för allt har skildringen av den apolliniske biskopen och antikens levande 
gudagestalter inspirerats av mången glänsande passus i Tegnérs skald
skap om de glada gudarna från Hellas, kanske främst antikskildringen i 
Svar på P. D. A. Atterboms inträdestal.

Men huru nära Fröding än ansluter sig till sin hjältes egna antikskild
ringar, finns det dock i hans dikt mycket av den våldsamma sinnesyran 
hos nittio-talets, särskilt Heidenstams antik, som är besläktad med må
laren Böcklins, och det är med orätt, som Stig Sjöholm bestrider Land- 
qvists påstående, att Tegnér utvecklar nittiotalets »hedniska skönhets- 
lära byggd på den naturalistiska monismen». I Frödings skildring av 
det yrande natur- och gudalivet utanför Östrabo biskopsgård förråder en 
reminiscens: »centaurerna stampa därute i parken» sin härstamning från 
de av Fröding så högt beundrade raderna i Pilgrimens julsång:

Jungfrur rövande 
utan ånger
frusta centaurer i flyende tramp.
Avgrundsbedövande 
vilda sånger
skratta i takt med hovarnes stamp.

Sjöholm övergår så till Frödings förhållande till Walter  Scott .  Han 
lyckas visa, att en efterskörd, t. o. m. en rik sådan, är möjlig även där 
andras liar förut gått fram. Slående är exempelvis släkttycket mellan 
friar Tuck i Ivanhoe och Frödings fattiga munk från Skara. Detta är 
ett utmärkt belägg på riktigheten av författarens uppfattning, att Scotts 
ridderliga tolerans och överseende humor gått Fröding i blodet. Dock 
hade det varit på sin plats att göra en distinktion mellan Frödings vida 
längre gående fördragsamhet och Scotts; den senare låter nämligen icke 
ståndpunkterna, utan endast deras representanter och dessas uppsåt gälla 
lika.

1 I ett samtida brev till Agardh (d. 16 april 1834) talar Tegnér om episkopatet på sitt 
särskilda sätt: »Du är liksom jag mera litteratör än prest: men kyrkan behöfver äfven de 
förstnämda, och de hjelpa henne i allmänhet mera än bondkaplanerna med guldkors.» 
Med tanke på den harmsna inställning mot den präktiga konventionalismen, som Frödings 
mor intog, kan man ana, vilken uppfattning om biskopen i Växjö som måste ha varit 
rådande i skaldens mödernesläkt.
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Behandlingen av Byrons  inflytande är grundlig och genomträng
ande. Det är bara på en enda mera väsentlig punkt, som jag kunnat 
finna en lucka i framställningen.

Varför saknas Tegnér bland dem, som antagas ha kunnat vägleda 
Fröding till Byron? Det är väl högst troligt, att Fröding liksom så många 
i hans samtid och eftervärld först mött Byrons namn i Bottigers upplaga 
av Tegnérs skrifter och att han först sett med Tegnérs ögon på Byron. 
Författaren anför (s. 225) några ord av Fröding, som säger sig beundra 
Napoleon och Karl XII, Tegnér och Byron mer än andra. I kommenta
ren till detta ställe (s. 420) citeras några ord av Tegnér »efter ett brev», 
som det heter, och efter Algot Werin.1 »Sammanställningen Napoleon— 
Tegnér—Byron», menar Sjöholm, »får f. ö. en rätt pikant belysning om 
man erinrar sig att Tegnér själv i ett brev kallat Byron ’en poetisk Napo
leon’, en jämförelse som också Byron själv lär ha gjort» (var och när?). 
Slår man upp Bottigers Tegnér-upplaga och läser vad där säges om By
ron, försvinner så gott som allt »pikanteri». Fröding har säkerligen själv 
läst Tegnérs märkliga karakteristik av Byron:

Det är en poetisk Napoleon. Det ligger någonting stort och titaniskt i hans 
väsende. Som de gamle titanerna (deras slägte lefver ännu), är han väl fallen i 
den olika striden emot lyckligare, men ej högre makter; men man ser dock på 
den fallne, att det blott var ett sådant sinne, som kunde tänka på att bestorma 
himmelen.

Också fortsättningen hade varit värd att anföra:
En fallen ängel, väldig som Miltons, är den bild, hvarunder jag alltjämt före

ställer mig honom. Som en förstörd verld, bebodd af de fördömdas andar, står 
hans stjerna med ett blodrödt sken på vår poetiska horisont.

Citatet hade nämligen kunnat vara av intresse i ett annat samman
hang. Sjöholm framhåller (s. 216), att Fröding angivit de rader i En 
syn, som teckna djävulens gestalt, såsom en Byron-reminiscens, men 
han vänder sig mot Landqvists mening, att Frödings figur vore inspire
rad av Miltons Satan. Tegnérs jämförelse mellan Miltons fallne ängel 
och Byron ger en fingervisning om att det i detta som i så många andra 
fall gäller ett både — och, inte ett antingen — eller.

Även Tegnérs pregnanta karakteristik av Byrons Cain som en »djef- 
vulens teodicé» hade mer än väl förtjänat att uppmärksammas i en un
dersökning, som så klart belyser sambandet mellan detta Byrons verk 
och upprorsanden i Frödings Stänk och flikar.

Det följande kapitlet, Fröding och åttiotalet — f. ö. det enda, där Sjö
holm inställer sin skald mot en bredare kulturströmning — verkar 
däremot mindre övertygande. Detta gäller både bevisföring och slut
resultat.

Utgångspunkten är en mycket trovärdig uppgift om Frödings gymna
sistfilosofi av hans rums- och klasskamrat Hjalmar Wallgren, enligt vil
ken Frödings världsbild skulle vara bestämd dels av en av S tagne l ius

1 Det metodiskt oriktiga i att använda en andrahandsframställning i st. f. att gå till 
Tegnér direkt kan ej förbigås med tystnad. I detta fall har denna uraktlåtenhet blivit 
ganska ödesdiger.
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inspirerad »mer eller mindre dimmigt koncipierad mystisk emantions- 
lära» dels — »paradoxalt nog» — av en uppfattning, »nära i släkt med 
Biichners vulgärmaterialism» (s. 238). Sjöholm återkommer flerstädes 
till denna sak och konstaterar bl. a. (s. 267), att »minnet av tonårens ex
periment med så väsensfrämmande ingredienser som Stagnelius och 
Buchner bevarade sin livskraft över två årtionden».

Här upptages denna sak till behandling, därför att det kan visas, 
huru även det som har sken av att vara problematiskt och paradoxalt 
kan få sin naturliga förklaring. Som en biprodukt vid framställningen 
kan framgå en enkel reflexion om huru föga ett namn täcker en livs
åskådning. Utkanterna av Stagnelius’ åskådning under ett skede av hans 
liv kunna mycket väl inte blott tangera utan också täcka delar av Buch- 
ners uppfattning.

En uppfattning, vari Stagnelius, Buchner och Fröding visa djupgående 
överensstämmelser, gäller döden. Buchner förnekar konsekvent och 
de båda skalderna tidvis möjligheten av ett personligt liv efter detta. 
Däremot tänka de sig en materiens, kroppens evighet, ett monadernas 
fortlevande. Men deras åskådning återgives bättre genom citat än ge
nom referat. Hörom först Stagnelius:1

Ljuft under kullen 
Slumra du får.
Den kylande mullen 
Skall läka ditt sår.

Dina monader 
Bytas en gång 
I rosor och blader 
Vid lärkornas sång.

Dricka de skola 
Daggens kristall,
I ljuset sig sola 
På grönskande vall.

Fjäriln skall kyssa 
Dem, rusig och varm, 
Och flickan dem vyssa 
Till sömn vid sin barm.

Denna syn på döden har intet förskräckande. I många dikter har 
Stagnelius givit patetiska uttryck åt sin önskedröm, att döden måtte 
komma som den eviga drömlösa sömnen eller (efter Schelling) som ett 
personlighetsupplösande uppgående i världsalltet.

I sin bok Kraft och materia (sv. övers. 1869) har Buchner, särskilt i 
kapitlet Personlig tillvaro efter döden bekänt sig till samma tro på sjä
lens förintelse och kroppens materiella fortvaro. Även för honom ter sig 
(se ss. 259, 260) föreställningen om det eviga livet såsom »mera frånstö
tande än tanken på evig förintelse». »Denna senare», heter det, »kan för 
en filosofiskt tänkande människa icke ens hafva något afskräckande. 
Förintelse, icke-varande är fullkomlig hvila, frihet från all smärta, för
lossning från alla qval, befrielse från alla intryck öfverhufvud, som plåga 
vår ande, och derföre icke heller något att frukta.» — Buchner refererar 
och avvisar (s. 264) föreställningen om monaderna efter en herr Dross- 
bach, som »upptäckt, att hvarje verldskropp innehåller ett oändligt an
tal ’sjelfmedvetenhetsmäktiga’ monader, som efter hand utveckla sitt 
medvetande men i döden åter tillbakafalla».

I Frödings ungdomsdikt »Ett liv efter detta» (Sami. skr., Sthm 1917, 
I s. 13) är skildringen av omvandlingen ännu mer drastisk än hos Stagne
lius och Buchner, men uppfattningen av döden som en kroppens för-

1 Stagnelius citeras här efter tredje upplagan, Sthm 1836, I s. 303.
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vandling till vegetabilier är identiskt densamma. I egenskap av »veten
skaplig akademisk nng vän» riktar poeten några »tröstord» till den gamle 
spjuvern, som varken skall »svinga» sig mot »himlaregioner» eller »sluka 
lågor i Gehenna» eller som en gast krama »bygdens tärnor» (uttryck 
och föreställning verka Stagnelius):

Nej, en pastor med en psalmbok 
läser över dig och mullen, 
men vad helst han sedan spår dig, 
nog fan stannar du i kullen,

tills du efter några vårar 
sticker fram som gräs ur jorden, 
tunnsått timotej, likt dina 
hår, de glesaste i norden,

då skall klockarns ko Rölinna, 
som behöver mjölk i juvern, 
komma lunkande och mumsa 
på f. d. gamle spjuvern.

I de anförda citaten från Stagnelius och Buchner har monadläran med 
sina anor från Leibniz skymtat. Citaten ha valts med sikte på Frödings 
»Om livsmonader», som enligt Frödings egen utsago är ett försök att »slå 
en brygga mellan den materialistiska åskådningen och den transcenden- 
tala» (Sami. skr. X, s. 138). »När den ene sagt ’anden i naturen’ och den 
andre sagt ’kraft och materia’, ha de kanske trott sig säga något ofören
ligt», fortsätter Fröding, men egentligen ha de »talat om samma sak». 
Det är säkerligen med all rätt, som Sjöholm i dessa ord funnit remini
scenser från tonårens försök att förena Buchner och Stagnelius. Men 
han har icke rätt att därav draga någon slutsats om »det samband som 
med nödvändighet måste bestå mellan övermänniskofantasierna och den 
första befruktande kontakten med åttitalismens utvecklingsbegrepp». 
Det är nämligen så, att Frödings uppfattning av Leibniz’ monader är 
diametralt motsatt Buchners. Buchner yttrar nämligen i anslutning till 
ovan anförda citat om de »självmedvetenhetsmäktiga monaderna», som 
i döden tillbakafalla: »Men de träda åter tillsammans antingen i en mycket 
aflägsen tid eller på andra verldskroppar och bilda en ny menniska med 
hågkomst af det förra lifvet! Dessa problematiska monader äro så ofatt
liga, att man icke känner någon frestelse att vidare befatta sig med dem.» 
Alltså: Buchner avvisar högdraget den teori, som Fröding anser kunna 
syntetiskt förena materialism och transcendentalism och som han är så 
angelägen att förkunna, att han gav ut Om livsmonader som en separat 
småskrift.1

Man kan sålunda starkt tvivla på Sjöholms påstående, att det spekula
tiva livsförklaringsförsöket Om livsmonader skulle vila »på utvecklings
lärans grund», om också några insprängda partier ha ett och annat att 
skaffa med descendensteorierna. Däremot har vad som Wallgren träf
fande karakteriserat som en »påtagligt gnosticerande, resp. neoplatoni- 
serande emanationsmystik» bevarat sin växt- och livskraft vida bättre 
än gymnasisten Frödings »materialistiska dynamism».

1 De föreställningar om monadernas evigtillvaro och fortplantningsförmåga, som 
Buchner vägrar att befatta sig med, dyka upp i Frödings framställning (X, s. 143 ff.).



Enligt Wallgren (s. 61) skulle Fröding ha tänkt sig en »värld, befolkad 
av ett aldrig så ’ andligt’ allurväsen med ur detsamma utstrålande lägre 
andar». Uttrycket kan betecknas som en koncentrerad formel för Stag- 
nelius’ åskådning, särskilt sådan den framträder i hans dikter »Trosbe
kännelse» och »Tingens natur», den senare den svenska romantikens obe
stridligt främsta lärodikt. Stagnelius anropar i de inledande hexamet
rarna den kraft, som Fröding kallar »anden i naturen» och som han själv 
hyllar såsom den

Milda, skapande kraft, som, fluten ur Gudomens sköte,
Fyller himmel och jord och hafvets suckande rymder.1

Efter invokationen gör skalden reda för sitt syfte:

Tingens natur beskrifva jag vill, vill skåda dem flyta 
Ur det gudomliga Varandets sköt, den kristalliska källan,
Ej af äoner tömd, ej af rastlöst hvälfvande sekler,
Hvilken i tider och rum med oändliga vågor sig gjuter,
Vattnande Lifvets glada familj på melodiska stränder.

Fröding ur psykiatrisk och litteraturhistorisk synvinkel 109

I denna dikt om enheten i mångfalden eller kanske rättare sagt i all
heten är den monististiska grundåskådningen starkt betonad: sanningen 
är en, varandet är ett, väsendet är ett, »ett är det gudomliga ljuset», som 
dock »mot Skapelsens prisma» bryter »sin himmelska glans i en verld af 
skiftande färgor». Väsen och form äro ett och allt, formen är

------------ en lefvande bild af det yppersta goda,
Varandets högsta idé, ur hvars sköt, likt strålar från solen,
Eller som vårliga löf från den fjällbebyggande cedern,
Lägre idéer om varandet, blott som möjliga tagna,
Sprida sig tallöst ut, i högre och ringare klarhet.

Den åskådning, som fått sitt klara uttryck i Stagnelius’ lärodikt, är 
en schellingsk naturfilosofi, iklädd en gnostisk terminologi.1 2 3 Den kan 
också betecknas som en monistisk, dynamisk, organisk panteism och 
som romantisk. Det vittnar gott om Frödings tidigt utvecklade skarp
sinne, att han sett, att den lät sig förenas med en dynamisk materialism 
och med utvecklingsläran. »Panteismen är», har någon sagt, »en hövligt 
uttryckt materialism.» Visserligen talar Stagnelius om äoner och idéer, 
där Fröding använder termen monader, och visserligen går Fröding i sin 
argumentation i motsats till Stagnelius från det enskilda till det allmänna, 
men den panteistiska grundåskådningen är i sina grunddrag lika. Föl
jande belägg (X, s. 142) visar detta, liksom också hur lätt gränsen mel
lan panteism och materialism kan överskridas:

Möjligen kunde monaderna tänkas vara till icke av och i sig själva av evighet, 
utan av och i en oändlig och evig Allmonad, ett Alljag, vilken Allmonad eller 
vilket Alljag av evighet i sig innebär ett oändligt antal outvecklade och sig ut
vecklande monader/

1 Citerat efter Hammarskölds tredje upplaga (Sthm 1836, III, ss. 17 ff.).
2 Se exempelvis min avhandling Studier i Stagnelii romantik (1923), ss. 58 ff., 218 ff.
3 Antager man allmonadens urexistens, framstår åskådningen som panteism, i annat 

fall som materialism.
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Det har många gånger förefallit mig, som om det svenska (och även 
det europeiska) nittiotalet i vida större utsträckning, än man trott, vore 
en renässans av romantiken i seklets början. Dock gäller detta endast 
undantagsvis om nittiotalets ansatser till filosofi. Frödings essay Om 
livsmonader är ett sådant undantag, varför min utförlighet på denna 
punkt må ursäktas som ett delbidrag till lösningen av ett större problem.

I slutorden av sin filosofiska traktat (X, s. 148) säger sig Fröding inte 
veta, huru hans egna satser förhålla till Leibniz!1 Även »de moderna 
teosofiska lärorna tangeras förmodligen», tillägger Fröding. Det låter 
tänka sig, att teosofien under den andra stora upplysningsperioden (den 
som inföll under 1800-talets senare hälft) uppbevarat romantiken åt 
nittiotalet, liksom under den första de mystiska lärorna och sektrörel
serna vidmakthöllo mysticismen till den kommande romantikens fromma.

Fröding blev tidigt smärtsamt medveten om att han var ett »olyck
ligt konglomerat av romantiska anlag och naturalistisk övertygelse» 
(brev till systern Cecilia den 12 april 1889). Under nittiotalet visar emel
lertid Fröding ganska ofta prov även på romantisk övertygelse. Ett 
mera ingående studium av hans förhållande till Stagnelius skulle ha upp
dagat detta. Även i andra fall har Sjöholm förbisett detta faktum. Ett 
exempel! Några uttalanden av Fröding, som Sjöholm anför (ss. 254, 275), 
röra möjligheten av att såväl individ som släkte skola utveckla sig till 
fullkomlighet i en senare tillvaro. De ha nog mycket litet att skaffa med 
Haeckels uppfattning om individ och släkte, såsom Sjöholm menar, men 
så mycket mera med en romantisk övertygelse, en teleologisk tro på 
världsförloppet, som Viktor Eydberg sökte infoga som en hörnsten i 
sin filosofiska spekulation.

I sin fortsatta framställning sammanställer Sjöholm vad man vet om 
Frödings Uppsala-vistelse och om åttiotalsatmosfären i den gamla tra
ditionsbundna staden. Ur metodisk synpunkt väcker det dock betänk
ligheter, när Sjöholm »för jämförelsens skull» kastar en blick också på 
förhållandena i Lund. Detta vore naturligtvis riktigt, om han kunde 
uppvisa, antingen att Lund inverkat på Uppsala eller åtminstone att 
samma åskådning rått på båda hållen. Men i stället framhåller han ge
nast (s. 246) en skillnad mellan Lund och Uppsala. Det var nog då som 
både förr och senare, att vad som var sant i Uppsala bara var dåligt 
skämt i Lund och vice versa. Författaren gör inte heller något som helst 
försök att leda i bevis, det Fröding skulle ha tagit intryck av samtida 
åttiotalistiska Lundakoryféer. Men dessa (Lidforss, Ola Hansson m. fl.) 
anföras för att författaren skall kunna bevisa sin tes, att Fröding tagit 
djupa intryck av åttiotalets optimism. Sjöholm behandlar den inverkan, 
som åttiotalets optimism »måste» ha haft på Fröding, men förbigår de
cenniets pessimism, vilket åtminstone är ensidigt. Också i många andra 
avseenden täcker icke framställningen rubriken: vad åttiotalets esteti
ska, etiska och sociala program betytt för Fröding är ett oskrivet kapi
tel, likaså Frödings förhållande till Strindberg.

Åttiotalets optimism är trots allt som är skrivet därom ett något pro
blematiskt begrepp. Åttiotalet och åttio talismen är givetvis schematiskt

1 Detta är ett problem, som kunde vara värt en egen självständig undersökning.
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sett ett Janushuvud med två ansikten, av vilka det ena, det mera ljust 
blickande, är vänt mot sjuttiotalet och det andra, som verkar tragisk 
mask, riktar sig mot det kommande nittiotalet. Liksom långt tidigare 
ur Newtons upptäckt av tyngdlagen, framgick ur utvecklingsläran både 
en »stor optimism» och en »stor pessimism». Optimismen kom först, så
som den synes göra, så snart en ny livsåskådning brusar fram, pessimis
men följde skugglikt efter i enlighet med lagen för känsloförloppens 
rytmik — pessimismen inställer sig också regelbundet, när en kultur
strömning börjar ebba ut.1 När Hans Larsson tänker tillbaka på åttio
talets gryning, får han ett »avgjort intryck av solighet» och alldeles inte 
av någon gråvädersstämning (Litteraturintryck, 1926, s. 7). Men mot 
decenniets slut kommer missmodet och livsledan och gråvädret hos alla 
då skrivande författare (Geijerstam, Ola Hansson, Snoilsky, Levertin, 
Victoria Benedictsson, Strindberg). Fröding själv måste själssjuk resa 
till sanatoriet i Görlitz.

Fröding har aldrig någonsin hemfallit till någon exalterad utvecklings
optimism. Hans dikt från ungdomen Hök och duva redogör kyligt och 
sakligt för ett »darwinistiskt tänkt försök» att genom lämplig utfodring 
»förädla duvan till en hök och höken till en duva». Försöket slår slint. 
Skepsis och ett lätt hån känneteckna Frödings första inställning till »ti
dens zoologer». Vad som dragit Fröding till motivet får man vetskap om 
genom hans anmärkningar (I, s. 176). Så »experimenteras kanske med 
oss människor.

------------- jag känner proceduren
och många märken bär jag än av kuren.»

Det är en helt annan syn på darwinismen än den som optimisten i 
Ola Hanssons »Dispyt» företräder, han som försäkrar, att han »tror på 
darwinismen» och på »Livsglseden» och hänfört bedyrar, att när han 
läste Darwin första gången, »där öppnade sig utsikt på utsikt, trolska 
nejder i sköna men dunkla konturer, långt bort i fjärran».

Sjöholm anför detta citat ur Ola Hanssons Slättbyhistorier, som Frö
ding aldrig har läst, då boken trycktes först år 1927, men han citerar icke, 
vad Strindberg har att säga om samma ämne i sina Sömngångarnätter, 
som Fröding både läst och recenserat:

Naturvetenskap, du som är så säker 
på dina sakers sanna natur, 
du, som har upptäckt, att fåret bräker 
och att människan är ett djur.

O urslem, urslem, fyll upp vårt hjärta 
och släck vår andes brinnande törst, 
o protoplasma, du som kom först, 
befria oss ifrån tillvarons smärta etc.

Hur har nu Fröding reagerat mot detta angrepp mot naturvetenska
pen, som Strindberg ber veta hut, även om han inte tvivlar på »faktum

1 Givetvis är förhållandet oerhört mera invecklat än så, men utrymmet räcker inte ens 
till för att resumera, vad förträffliga avhandlingar (av v. Hofsten, Sten Linder, Melker 
Jonsson) haft att säga härom.
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om apan»*? Inte alls, att döma av recensionen (IX: ss. 172 ff.), som för
bigår denna passus med tystnad.

Fröding talar om det »pessimistiska unga Sverige» (IX, s. 187). Sjö
holm själv medger (s. 252), att man kan »leta fram enstaka uttalanden», 
som skulle förråda »intryck av åttitalets gråvädersstämning och pessi
mism». Men, tillägges det, »vi har ingalunda rätt att förringa tanken på 
det samband, som måste finnas mellan Frödings senare ariska lyckolära, 
och de ofrånkomliga inslag av ljus optimism som utvecklingstanken bär 
med sig». Det heter vidare (s. 253): »I den med naturvetenskaplig strin
gens uppbyggda utvecklingsläran har hans logiskt arbetande fantasi 
tecknat in den romantiska, optimistiska diktarsyn, som övermännisko- 
föreställningen utgör, en föreställning, som är en klar konsekvens av 
utvecklingslärans tro på ett obegränsat framåtskridande». I det följande 
förekomma försäkringar om att Fröding »anammat evolutions optimis
men» i Hseckels utgestaltning.

I marginalen till denna framställning måste kritikern sätta många 
frågetecken. Det har redan (av v. Hofsten) uppvisats, att Fröding delat 
den gängse tron på utvecklingsläran. Men Sjöholm har icke lyckats att 
uppspåra ett enda belägg på att Fröding med hänförd trosvisshet be- 
känt sig till den optimistiska tro på framsteget, som så många av hans 
samtida grundade på Darwins, Mills, Spencers och Hseckels skrifter. 
Däremot har Fröding diktat »Atlantis», och där sias inte om utveckling 
och framåtskridande utan om undergång, västerlandets undergång. Den 
pessimism, som kommer till uttryck i dess dova och förstämda strofer, 
ligger som en barriär mellan åttiotalets utvecklingsoptimism och den 
något ansträngda lyckoförkunnelsen i de ariska dikterna, och den bar
riären har Fröding aldrig kunnat forcera med stöd av någon »naturalis
tisk övertygelse» men väl med hjälp av sina »romantiska anlag». Sagan 
om Gral är icke resultatet av en med naturvetenskapligt material logiskt 
arbetande fantasi utan drömd »halvt i sovande, halvt i vakande». Föga 
torde Ariens land ha att skaffa med utvecklingens idealsamhälle men 
så mycket mera med herdediktens Arkadien och romantikens Lycksalig
hetens ö. Har verkligen Fröding själv trott på tillkommelsen av den 
Messias, som han ser fram mot i sina sånger om Gral? Är icke gestalten 
en skapelse av ångest, ånger, längtan och själanöd, liksom hoppet kan 
framgå just ur själva hopplösheten?

Här icke närmare behandlade delar av kapitlet Fröding och åttiota
let, de sista, som röra Mill, Spencer och den frödingska övermänniskans 
etik, åttiotalets sedlighetsdebatt samt Frödings ställning till Brändes, 
ha en helt annan hållfasthet än de redan kritiserade. De föra även osökt 
över till nästa kapitel, som bär rubriken Metzsche. »Brändes har», heter 
det i slutorden, »styrkt honom i hans Samvetsbetänkligheter mot ett ser
vilt uppträdande’ — även mot Gud.»

Den omfattande undersökningen av Frödings förhållande till omvär- 
deraren av alla värden är ett av avhandlingens bästa kapitel. Disposi
tionen är den kronologiska. De ej så lätta kronologiska problemen ha 
givit författaren tillfällen att visa sitt skarpsinne.
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Frödings väg till Nietzsche i original är ganska lång. Först 1893 läser 
han Also sprach Zarathustra. Dessförinnan har han haft tillfälle att se 
Nietzsche och hans läror i de skiftande belysningarna av Ola Hanssons 
hängivna och kritiklösa lärjungaskap, Brändes’ mera självständiga och 
betingade anslutning, Hoffdings genmäle mot Brändes’ och (indirekt) 
Nietzsches »aristokratiska radikalism», vilket genmäle han benämnde »de
mokratisk radikalism», slutligen Hellen Lindgrens reaktion mot vad Vik
tor Rydberg kallade »övermänniskan med förbry tar dragen». Genom Sjö
holms analys av Frödings olika reaktionssätt — omväxlande samstäm
mighet och opposition — får man en klar föreställning om den Fröding- 
ska övermänniskotypens genesis. Hans slutsatser, att Nietzsches direkta 
betydelse för Fröding ej bör överskattas, att Frödings övermänniskolära, 
delvis en skapelse i strid mot Metzsches, är »förnäm i en djupare mening 
än Nietzsche och hans eftersägare kunnat förstå», o. s. v. torde stå sig 
gott mot eventuell kritik — möjligen har dock Sjöholm underskattat 
Nietzsches förstärkande inverkan på Frödings självkänsla under de ma
niska perioderna.

Slutkapitlet har betitlats Övriga litterära intryck. Det innehåller åt
skilliga nya bidrag till Frödingsforskningen. Fastän författaren själv 
sökt gardera sig mot anmärkningen för ofullständighet, må här anföras 
några komplement.

I galleriet av svenska diktare av betydelse för Fröding saknas Bell-  
man. Dock har han väl betytt minst lika mycket som Shakespeare, 
Scott och Runeberg, när det gällt för Fröding att på trots mot åttiota
lets — särskilt Ibsens — rigorösa moralism arbeta sig fram till den hu
moristiskt överseende syn på medmänniskorna, som är hans i En fattig 
munk från Skara. Det är till Bellman och hans personer, som Fröding 
anknutit dessa ord i sin uppsats Om humor (IX, s. 32):

Ingen törs vara----------- en humorist med Guds nåde, som har rätt att upplösa
allt disharmoniskt, vrångt och eländigt — tillvarostriden, skröpligheterna, synder 
och alltsammans — i ett stort, alltomfattande, alltförlåtande halvt svårmodigt 
men medkänsligt löje. Vem skulle i vår tid våga framställa en skara fyllbultar 
och glädjeflickor så som Bellman framställt dem — förkomna, bedrövliga varel
ser, men älskvärda i all sin löjlighet, och fullkomligt odömda i sedligt avseende? 
Stackars fader Movitz, stackars Ulla Vinblad — hade ni råkat i händerna på nu- 
tidsdiktare — huru skulle de icke karvat och dissekerat eder och uppvisat hur 
komplett ömkliga ni är o — djuriska förnedrade varelser, ej värda annat öde än 
»stöbesleven».

Frödings humorbegrepp har säkert myntats väl så mycket på fader 
Movitz som på sir John Falstaff. Ha för övrigt inte Bellman sfigurerna 
haft samma förebildligt inspirerande betydelse för Frödings Värmlands- 
typer som för Selma Lagerlöfs kavaljerer*? Den som tillägnat sig Bell- 
mans inte bara allförlåtande utan nästan uppskattande syn på Mollberg 
och Movitz, den kan aldrig utan vidare sluka Nietzsches människoförakt.

Utom Bellman saknar man i Sjöholms avhandling framför andra Alm 
qvist.  Fröding kallar honom i en recension om Stagnelius från slutet 
av år 1893 »alldeles otvivelaktigt ett geni» men också med ett lätt klan-

8 — 41332. Samlaren 1941.



114 Sven Cederblad

der, som dock snarare återger samtidens syn än hans egen, »en labyrint 
av fantasterier». »Törnroslärans präst» är också representerad i bokskå
pet i »Ett gammalt förmak». I dikten En konstteori (också av år 1893) 
har Fröding visat ännu större förståelse för Almqvists labyrintiska fan
tasier, för hans arabesker. Helt har han anslutit sig till den »nyckens 
estetik» med anor från romantiken, som han mött hos författaren till 
Törnrosens bok, icke blott hos Byron. Också finns det ingen före Frö
ding, som i samma höga grad som Almqvist sysslat med problemet om 
den godes godhet och den ondes ondska. Ingenstädes träffar man denna 
motsättning så ironiskt tillspetsad och så skarpt etsad som i Ormus och 
Arimans bekanta slutord:

Vårföre är den goda dum,
Vårföre är den kloka ond,
Vårföre är allt en trasa — ?

Iögonfallande är också överensstämmelsen mellan den fattige Skara
munkens försök till filosofi och den underfundige Törnros-skaldens syn 
på striden mellan Ormus och Ariman, »kampen, som sedermera utbrett 
så mycket svårt bland människorna»:

Så börjades denna världsomfattande och förskräckliga träta emellan tvenne 
väsenden, som sedan på jorden blivit bekanta under namn av den goda och den 
onda principen: ehuru vi, för vår del, varken våga försäkra, att Ormus var full
komligt god eller Ariman så riktigt ond, som borde erfordras av dem för att vara 
dugliga till principer.

Också Almqvist hade kunnat göra anspråk på att vara en »omvärderare 
av alla värden». Bichard Furumo talar ej så olika den Fröding, som i 
prosafragmentet Sålunda talade Zarathustra låter denne förklara, att 
»det onda är ett gott för den, som är det ondas herre och icke tjänare».

I sitt slutkapitel har Sjöholm en mycket intressant studie över vad 
Buddhagestalten, sådan den träder fram i Edwin Arnolds epos Asiens 
ljus, kan ha betytt för utformandet av Frödings idealgestalt. Fint fram- 
hålles också, huru Kristus, fattad i Viktor Bydbergs anda, kommit att 
ge »drag åt Frödings anade stormänniska, som är lika medvetet klar till 
sin syftning som mångskiftande till sin gestaltning».

Sjöholm har också snuddat vid Ibsens  påverkan, och bl. a. pekat på 
Kongsemnerne (s. 382). Dock har han inte frågat sig, vad detta dramas 
huvudfigurer kunna ha betytt för övermänniskotanken i Frödings dikt. 
Det har alltid förefallit mig, som om Frödings anade övermänniska hade 
mycket av trosvissheten, den stora överlägsenheten, den kungliga säker
heten hos Håkon, varemot Fröding själv känt sig som Skule jarl, »Guds 
styvbarn på jorden». I Skules förhållande till Håkon med kungstanken 
såg också Fröding en slående parallell till sin egen ställning gentemot 
Heidens tam.  I ett brev från sin sjuka tid (daterat jan. 1897) hälsar 
och hyllar Fröding sin skaldebroder med orden: »Hil Jer, Haakon konge, 
min gode fraende.» Det är den tillbakasatte jarlens hälsning. I samma 
brev, som är skrivet på norska, grubblar Fröding på »disse kongetankerne,
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hvorhen de er komne». — »Jeg vil vsere en konge for mig selv i mit eget 
rige, men er det visst at jeg ikke er Haakons foljesvend? Dette er gaader 
jeg sknmler over.» Övertygande har Henry Olsson i sin bok Från Wal- 
iin till Fröding (ss. 206 ff.) nppvisat, vilken betydelse Heidenstam haft 
för Frödings utformning av Alkibiadestypen och indirekt för hans hjälte
ideal. Också är det så, att »de egenskaper Fröding själv saknar ha attra
herat honom hos Heidenstam». Hetta är även Skule jarls fall i förhål
lande till kung Håkon. Det kan ifrågasättas, om icke den litterära pro
totypen betytt nästan lika mycket som den verkliga'?

Men saken är ännu mera invecklad, om också icke alldeles omöjlig att 
reda ut. Själv var Fröding både Skule jarl och kung Håkon. »Trälskalds 
jarlasång» om den till träl fallne jarlen, som sjunger »jarlasång», är en 
variation av Skule-Håkon-motivet och en duett mellan Frödings båda 
jag. Han har inte för inte kallat sig ett »otrefligt sammelsurium af herre 
och slaf». Dessa båda motsatser svara mot respektive alla de kungliga 
och trälaktiga gestalter i liv och dikt, med vilka hans fantasi lekt och 
arbetat, men också mot den maniska och den depressiva komponenten 
i hans själ.

Slutligen en allmän anmärkning mot den komparativa litteraturhi
storiska avdelningen i Stig Sjöholms avhandling! I slutkapitlet samman- 
ställes liksom i hela den föregående undersökningen Fröding med enskilda 
författare, aldrig med hela kultur strömningar. Ett undantag, som be
kräftar regeln, utgör visserligen utredningen av Fröding och åttiotalet. 
Dispositionens logik hade väl fordrat också sammanställningarna Frö
ding och romantiken samt Fröding och nittiotalet — härvid hade för
fattaren kunnat lämna bidrag till det ännu blott tangerade, icke utredda 
problemet om förhållandet mellan den äldre romantiken och nittiotalets.

Varken åskådningar, verk eller människor karakteriseras med littera
turhistoriska -ismer. Aldrig upptäcker man t. ex. ingredienserna i Metz- 
sches åskådning: hans och andras antikuppfattning, machiavellismen 
och annan renässansindividualism, romantisk genikult eller den lära om 
kampen för tillvaron och det naturliga urvalet, varur han drog sina i 
dubbel mening egna slutsatser. — Författaren framhåller Hans Alienus 
som en föregångare till Frödings frälsargestalt men har intet att säga om 
romanfigurens egna prototyper. Tränger sig inte kravet fram, att även 
i Heidenstams fall Byrons personliga och litterära inflytande bort under
sökas eller åtminstone antydas? Är inte Hans Alienus en nittiotalsgen- 
gångare till Byron och Childe Harold, vilken sistnämnde är lord Byrons 
alter ego i så hög grad, som någonsin en diktfigur varit sin skapares andra 
jag — i manuskriptet hette hjälten till yttermera visso Childe Burun 
(Burun var släkten Byrons medeltida namn). Byron har i Brändes’ 
Hovedstromninger (Oplage 1906, s. 511) karakteriserats så: »Masken var 
storstilet Sorgmodighet; riv den af, og der ligger segte Tungsind bag den! 
Harolds muslingbesaaede Pilgrimsdragt er vel kun en Domino paa Maske- 
ballet, men den dsekker en Yngling med ildful Folelse.» Childe Harold 
på pilgrimsfärd i Medelhavsländerna i sin »muslingbesaaede» kåpa och 
Byron, Hans Alienus och Verner von Heidenstam vallfärdande i pil
grimskåpa, smyckad med musselskal — se där en kvartett av något 
härjade aristokrater, vilkas inre släktskap är otvivelaktig. Nog är det
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väl också utklädningskonstnären Byrons smak, som går igen i utstyrsel- 
ocli skräddarromantiken i »Hans Alienus», i jakten efter livsglädje, i lov
sångerna till lättjans och ombytlighetens filosofi. Byron själv är f. ö. 
en exponent för vad man ntan respekt skulle kunna kalla för slyngelro- 
mantiken, som har företrädare även i andra litteraturer än den engelska.

Sjöholms uraktlåtenhet på denna punkt kan till en del försvaras med 
att den tidigare Frödingsforskningen använt samma isolerande betrak
telse- och framställningssätt. — Men häremot kan man invända, att när 
forskningen via förundersökningar nått ett visst stadium, är det på ti
den att övergå från parallellerna mellan enskilda författare till den mera 
vidfamnande metoden. Den komparativa litteraturforskningens veder
sakare må säga vad som helst — det blir dock större litteraturhistoria 
med mera bredd och djupare perspektiv, om en vetenskapsman via stu
dier av relationerna mellan litteraturens individer forskat sig fram till 
förmågan att röra sig med -ismernas tunga massor.


