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Slutligen: nog satte den sunda kraften hos Strindberg sin tydliga prägel också på 
hans karaktär. Man behöver bara tänka på hans kolossala flit, hans glädje i det 
snabba tempot, hans ambition att alltid vilja bjuda nytt och bättre, att ständigt 
lära mer, förmågan att stålsätta sig mot kritik och ekonomisk bojkott, den stolta  
självständigheten, modet att ta hugg för det han ansåg rätt och sant, etc.

Allra sist bör några ord sägas om avhandlingens stil. Sällan torde ett stormigt 
genis t  värkast och underligheter ha betraktats och beskrivits med ett så lidelse
fritt lugn som av Torsten Eklund. Han ser på Strindberg från olympisk nivå, 
beundrar inte märkbart, men irriteras heller aldrig. Det är utomordentligt vä l
görande.

Gunnar Ollén.

Strindbergs psykiska dynamik.
Randanmärkningar till en psykologisk Strindbergsstudie.

Torsten E klund , i dag utan tvivel en av de allra bästa kännarna av Strind
bergs liv och verk, har utgivit en psykologisk studie kallad »Tjänstekvinnans som), 
1948, och försvarat den som doktorsavhandling vid Stockholms högskola den 9 
oktober 1948 med ihärdighet, slagfärdighet och humor. Psykologien är inom svensk 
vetenskap ett sent utvecklat, tidigare ganska försummat fack. Inom litteratur
vetenskapen sker det inte ofta, att ett övervägande psykologiskt arbete accepte
ras som doktorsavhandling. Eklunds arbete är enligt författarens meddelande 
nedskrivet redan 1935 såsom inledning till en mycket större idéhistorisk under
sökning av Strindbergs utveckling intill 90-talets naturvetenskapliga skrifter och 
nu lindrigt överarbetat. Avhandlingen står på det fundament som Martin Lamms 
Strindbergsforskning lagt; först efter det att Lamm påpekat, att »inferno»-tidens 
svåra psykiska lo-is hade produktiv betydelse för Strindbergs diktning, kunde en 
allvarlig analys av Strindbergs psykiska struktur börja. D et är ett ovanligt stort 
vetenskapligt framsteg från t. ex. Oskar Levertins, Fredrik Bööks, Verner von  
Heidenstams och Henrik Schlicks ensidiga karakteristiker till detta försök att 
förstå Strindbergs psykiska dynamik.

Eklund bearbetar ett jättem aterial i sin dissertation: givetvis otaliga fakta från 
Strindbergs liv och talrika psykologiska skildringar ur hans verk, som han —  d el
vis alltför långtgående —  tolkar som självkarakteristiker, men dessutom rätt 
många egna nya iakttagelser av Strindbergs förhållande till författare och skrift
ställare, i synnerhet till psykologer och filosofer. Denna stora mängd av olika stu 
dier är inte löst sammanhopad utan satt in i ett fast, klart och överskådligt sam 
manhang kring en ledande tanke, som hämtats ur A lfred A dlers individualpsyko- 
logi: familjens miljö ger redan åt barnet en kvarstående mindrevärdeskänsla, 
som Strindberg genom hela sitt liv försöker att kompensera, så att han alltid vack
lar mellan mindrevärdeskänslan och storhetsmani. I anslutning till J . A lfvén, 
H ysterien och dess psykologiska struktur, Stockholm 1933, karakteriseras Strind
berg som hysteriker. I  fyra stora kapitel om barndomen, ungdomstiden, förhål
landet till det andra könet och själskriserna genomföres denna karaktärsanalys 
mycket konsekvent. Därtill fogas ett mycket givande kapitel om Strindbergs 
världsbild, där bl. a. visas, hur Strindberg utrustar sin Gud med egenskaper i 
överensstämmelse med den egna individualiteten, och ytterligare ett om människo
kunskapen i Strindbergs verk. Som bilaga medföljer en liten del av det idéhisto
riska arbetet, nämligen Strindbergs förhållande till Nietzsches övermänniskoidé, 
utvald uppenbart emedan Nietzsche-kontakten tjänade till stegring av Strindbergs 
självkänsla, alltså till ökad kompensation av mindrevärdeskänslan.

Adler ser den mänskliga karaktären i dess huvuddrag som resultat av barndoms- 
intryck inom familjemiljön, hans åskådning är ett stycke socialpsykologi. Eklund 
tillmäter överhuvud miljön stor betydelse för Strindbergs psykiska hållning, inte 
blott i barnaåldern, utan även senare, t. ex. vid behandlingen av hans ungdoms
drama »Mäster Olof» och av den pinande fattigdomen i mannaåldern.

För de ärftliga anlagen blir inte mycket plats i en sådan framställning, som för
klarar och härleder karaktären nästan helt och hållet ur miljöns påverkan, medan 
man tidigare på många håll (t. ex. Schopenhauer) betraktade karaktären som m ed
född och oföränderlig. Alla fotografier, målningar och skulpturer, som bevarar 
Strindbergs bild, visar de medfödda motsättningarna i hans väsen, t. ex. den egen
domliga blandningen av manliga och kvinnliga drag (jmf. Torsten Svedfelt, Strind
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bergs ansikte, Stockholm 1948). Till hans arv hör även hans fem sinnens översen
sibilitet, som hans självbekännelser och litterära skrifter innehåller otaliga bevis 
pa. Hans häftiga temperament är också en del av hans naturliga anlag. Han upp
lever dessutom hela livet igenom vissa cykliska psykiska processer, både dagliga, 
mellan morgon och afton, och långvariga, över veckor och kanske månader, som S. 
Rahmer (August Strindberg, eine pathologische Studie, Munchen 1907) karakteri
serar som mano-depressiva. Alla dessa den givna konstitutionens element kommer 
inte till deras fulla rätt inom en karaktärsskildring enligt Adlers mönster.

Som ärftliga anlag uppfattar G. G. Jung  (Psychologische Typen, Zurich 1921) 
de två människotyper, vars inställning till objektvärlden han fasthållit i begreppen 
introversion  och extraversion , oaktat de aldrig förekommer i full renhet, emedan 
enligt hans mening undermedvetandet alltid verkar kompensatoriskt, alltså extra- 
verterande hos den introverterade, introverterande hos den extraverterade typen. 
Som de flesta konstnärer hör Strindberg till den intro ver terade typen. En rad av  
Eklund behandlade företeelser i Strindbergs liv, hans bristande kontakt med 
människor, hans rädsla för det andra könet, hans afasi (ett uttryck som Strindberg 
själv använder), hans oförmåga att hålla tal eller föredrag, hans stundom allmänna 
människoskygghet o. s. v. kan uppfattas som introversionens symtom. Denna 
uppbygger hos konstnären en vall gentemot den yttre världen, bakom vilken de 
psykiska krafterna, som annars skulle förbrukas, samlar sig, så att de sedan med 
ackumulerat våld kan utströmma i verket. Därför betraktar Jung de svagheter, 
som visar sig i så många konstnärers mänskliga reaktion, som oundvikliga följder 
av alla psykiska energiers koncentration på den skapande processen. Han beteck
nar förebråelsen för egocentricitet riktad mot den intro verterade typen såsom fel- 
bedömande, oftast förekommande hos extraverterade betraktare. Hysterien har 
han iakttagit mest som symtom hos den extraverterade typen. På grund av Jungs 
lära skulle man alltså nå till en stark avvikande uppfattning av Strindbergs psy
kiska struktur.

A tt Strindberg verkligen är en introverterad människa, framgår av den stora roll, 
som ensamheten spelar i hans liv och verk. Man kunde knappast åt hans biografi 
ge någon bättre titel än »Vägen till ensamheten» (jmf. inledningen till min bok 
»Strindbergs sista levnadsår, tiden från 10 juli 1908 till 14 maj 1912», Stockholm  
1948). Även ensamhetens psykiska betydelse är ambivalent hos honom. I boken 
»Inferno» (1897) är den egna farofulla isolationen i Paris huvudmotiv, i »Ensam» 
(1903) är den produktiva ensamheten ett värnande hylster kring författarens verk
stad. I hans diktning skildras från »Den fredlöse» till »Stora landsvägen» åter och 
åter ensamhetens olika former; den framskridande isoleringens process är romanen 
»I havsbandets» tragiska innehåll. Den erfarna och den skildrade ensamheten är 
resultat av ett introverterat liv.

Jungs begreppspar »introversion : extraversion» ligger — kunde man kanske säga 
—  i en annan dimension än Adlers »mindrevärdeskänslan : överkompenserad själv
känsla»; det första betecknar förhållandet mellan jaget och omvärlden, det senare 
tillhör med båda begreppen den inre världen. Men båda begreppsbildningarna sak
nar egentligen varje specifik psykisk kvalitet: de handlar hos Adler om ett stor
leksförhållande, hos Jung om ett rumförhållande i begreppsbildningens kärna. 
Denna brist på psykisk »färg» blir tydligast, om man riktar uppmärksamheten på 
den stora roll, som olika former av fruktan och ångest spelar i Strindbergs liv. Ad
ler och Jung är ju Sigmund Freuds elever och har övertagit från honom d ju p 
psykologien , analysen av samspelet mellan undermedvetandet och medvetandet, 
förståelsen för själsprocessernas dynamik; men båda två har brutit kärnan ur 
Freuds lära, sexualitetens betydelse för själslivets rubbningar, eller har låtit sina 
systembyggen alldeles överskugga den. Eklund refererar sakligt riktigt Strind
bergs bundenhet till modern, som Strindberg själv i skarpsinnig själsanalys skild
rat ohöljt, 15 år före Freuds framträdande, inklusive det erotiska inslaget (s. 134 ff. 
med anmärkning 18 s. 427 f.), men Eklund avvisar incesttolkningen (s. 135), 
oaktat Freuds psykoanalys bjuder en orsaksförklaring av ångestens och fruktans 
företeelser. Freuds utgångspunkt vid hans psykoanalytiska undersökningar var 
förresten just allvarliga fall av hysteri. Hos självanalytikern Strindberg kom en
dast den ena delen av Oidipuskomplexet till fullt medvetande, nämligen den ero
tiska bundenheten till modern, detta då han själv första gången band sig lidelse
fullt till en kvinna. Det avgörande stället ur »En dåres försvarstal» (s. 205 f.) ci
terar Eklund: »Ligger det något abnormt i denna dubbelkänsla? Är jag ett alster av
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en naturens nyck? Är o mina känslor perversa, eftersom jag vill äga min mor? Är 
det hjärtats omedvetna blodskam? . . .» Den andra delen, fruktan för fadern 
på grund av bundenheten till modern, bortträngdes i den tidigaste barndom till 
undermedvetandet, förlorade så att säga sitt objekt och blev därvid till ångest; 
ty  några psykologer betecknar som ångest den känsla av fruktan som är utan b e
stäm t objekt. Denna vaga ångestkänsla kan fixeras tillfälligt —  eller varaktigt 
till bestämda objektiva företeelser i omvärlden. Strindbergs rädsla för hundar 
—  sådana barndomsfixeringar på djur är rätt vanliga —  hans platsångest, hans in
billningar att vara förföljd av bestämda människor eller grupper, kunde tolkas som  
sådana fixeringar, men den allmänna livsångest som drev honom så tidigt och så 
ofta till självmordstankar, den allmänna människoskyggheten, förföljelsemanien 
utan reala förföljare uttrycker den ursprungliga diffusa ångestkänslan. Antar 
man denna etiologi, så kommer ett fast sammanhang in i de annars så vanskligt 
tydbara själskriserna i Strindbergs liv. Det faller även ljus över Strindbergs om
vändelse under »Inferno»-tiden: den är ett försök, att närma sig »fadern», den av 
lidne fadern och Gud fader i himmelen, varvid förhållandet till »modern», det andra 
könet, måste offras en tid helt och hållet. Strindberg levde i åratal avhållsam. 
Jungs introversion infogar sig ganska bra i bilden, och den psykiska strukturen 
enligt Adlers mönster står inte i direkt strid mot den, men synes att vara mera be
gränsad till ytliga företeelser utan att intränga i djupet, så som en lantmätare 
fastställer landskapets plastiska yta utan att ingå på dess geologiska ursprung. 
Den nära anslutningen till Adlers lära, som givit åt Eklunds avhandling den enhet
liga formen, har på många sätt begränsat den.

Strindbergs medfödda egenskaper, hans fysiska och psykiska vita litet, hans starka 
tem peram ent, hans översensibilitet bestämmer ju i allra största utsträckning hans 
hållning gentemot omvärlden, hans väldiga reception av verklighets- och bildnings- 
stoff, alla hans erfarenheters och upplevelsers intensitet, mångfaldighet och rike
dom, liksom i hans litterära arbete otaliga detaljer, inte att förglömma hans tempo 
och hans därav följande jättelika produktivitet. I »Ensam» skildrar Strindberg 
sin inre hushållning som en beständig växling av laddning och urladdning, led
sagad av starka affekter. Även om man erkänner den riktiga kärnan i Eklunds 
framställning, i synnerhet spänningen mellan mindrevärdeskänslans och storhets- 
manins båda poler, vilket jag gör, synes ändå de ovan nämnda psykiska företeel
serna alltför elementära, för att kunna härledas ur detta enda spänningsförhållande, 
även om det sammanflätas med starkt affektiva tillstånd —  djup depression vid  
den ena, bevingad, rusaktig självstegring vid den andra polen. En lika stark spän
ning innehåller introversionen, som kompenseras av undermedvetandet: det är ett 
beständigt vacklande mellan livsångestens och livsbegärets två poler. Även  
Oidipuskomplexet rymmer starka spänningar, både förhållandet till modern och 
till fadern är ambivalent, en växling mellan attraktion och repulsion. Härifrån 
stammar i förhållandet till det andra könet det ambivalenta kärlekshatet (som 
Kierkegaard redan i sin avhandling om Mozarts »Don Juan» nämner och beskriver). 
Strindbergs psykiska dynamik är alltså mycket mångfaldigare och mäktigare än 
i Eklunds framställning, den är laddad med affekter och Strindbergs viktigaste 
handlingar och skrifter är urladdningar av mycket höga spänningstillstånd. Den 
vulkaniska dynamiken gör honom framför allt till den födda dramatikern, en av 
de få stora i världslitteraturen.

Mest saknar jag i Eklunds dissertation ett särskilt kapitel om Strindbergs diktar - 
fantasi. Det finns inom svensk litteraturvetenskap ett grundläggande verk om dik- 
tarfantasiens problem, Olle Holmbergs »Inbillningens värld», 1927-30. Bland många 
psykologiska redogörelser hänvisar Holmberg med fog på ett drag i den begåvade 
människans ̂ psykologi, nämligen att tidigare levnadsstadier inte dör hos henne, 
utan bevaras och i samspel med senare utveckling gör hennes själsliv rikare än den 
nyktra vardagsmänniskans. Är detta riktigt, så skulle den av Freud framhållna 
ovanligt starka bundenhet till barndomens upplevelser, som vi iaktar hos så många 
betydande människor, även hos Strindberg innebära fantasiens starka rörlighet 
och aktivitet, som eljes är egendomlig för barnaåldern, och på detta sätt visa sig 
vara ett konstitutivt och produktivt element i skaparbegåvningen. Man kan göra 
många invändningar mot Holmbergs verk, man kunde önska, att det var mera 
system atiskt och att författaren dragit mera metodiska konklusioner ur pre
misserna, men det är ändå förvånansvärt, att hans betydelsefulla arbete inte ens 
citerats i en psykologisk studie över en diktare.
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På ett antal ställen påpekar Eklund en passant sammanhanget mellan ovanliga, 
delvis sjukliga företeelser i Strindbergs själsliv och hans mest beundransvärda 
diktverk. Författaren omtalar t. ex. inträngande den telepatiska kärleksförbin
delsen som Strindberg underhåller med Harriet Bosse före förlovningen och efter 
skilsmässan och fortsätter: »Osund eller ej, blev den litterärt och poetiskt fruktbar, 
inspirerade honom till en kärlekslyrik på vers och prosa, som i sin sällsamma su
blima egenart icke har många motsvarigheter i vår svenska diktning.» Han citerar 
även det berömda stället ur »Ensam», där Strindberg talar om sitt författararbete, 
utan att dra konklusionen att han här står framför hj ärtstycket i Strindbergs 
själsliv, av vilket alla övriga processer är beroende, varför de egentligen skulle 
grupperas omkring detta. Stället lyder:

»När jag emellertid kommer hem och sitter vid skrivbordet, då lever jag; och 
de krafter jag Kamtat ute vare sig av disharmoniernas strömväxlare eller av har
moniernas strömslutare, tjäna mig nu till mina olika ändamål. Jag lever, och 
jag lever mångfaldigt alla de människors liv jag skildrar; är glad med de glada, ond 
med de onda, god med de goda; jag kryper ur min egen person, och talar ur barns 
mun, ur kvinnors, ur gubbars; jag är konung och tiggare, jag är den högst uppsatte, 
tyrannen, och den allra föraktadste, den förtryckta tyrannhat ar en; jag har alla 
åsikter och bekänner alla religioner; jag lever i alla tidevarv och har själv upp
hört att vara. Detta är ett tillstånd som ger en obeskrivlig lycka.»

Vad ingen samvaro med människor kunde ge åt honom, åt den introverterade 
människan, det ger dagligen skapandets rus: lycksalighet, frälsning ur den trånga, 
isolerande jagbundenheten, ur vilken diktarfantasiens vingar bär honom ut i 
den vida världen; vi hör dem brusa i hans stegrade språk! Det är en välljudande, 
retoriskt stegrad komposition, detta ställe!

När man framkastar frågan, vilken av de tre huvudtendenserna i det mänskliga 
själslivet fantasien står i förbindelse med, med det medvetna tänkandet, med den 
medvetna viljan eller med känslornas ström, så är svaret lätt sagt: det rena tän
kandet störs av fantasien, fantasien är inte underkastad den medvetna viljan, den 
måste stå i det närmaste sammanhang med affekternas och känslornas rike. 
Psykoanalysen har kastat nytt ljus även över konstnärens skapelseprocess. Jag 
tänker härvid inte blott på psykoanalysens tolkning av många företeelser i konsten 
(och i drömmen) som erotiska symboler, utan framför allt på sublim eringen , på 
omformningen av elementära drivkrafter till psykiska energier. Den skapande 
fantasien är en sådan sublimerad psykisk kraft, uppstående under den beständiga 
brottningen mellan det medvetna jaget, som representerar den mänskliga traditio
nens moraliska krav, och det undermedvetnas mäktiga rike, där den omedvetna 
viljan, människans elementära drifter, driver sitt spel, däribland sexualiteten som 
den starkaste. Thomas Mann har med fog påpekat släktskapen mellan viljans 
rike hos Schopenhauer och det undermedvetnas rike hos Freud (Adel des Geistes, 
Stockholm 1945, s. 581 ff.). Fantasien är sublimerad sexualitet, är den psykiska 
alstringskraften. Jungs introversion är alltså den nödvändiga förutsättningen för 
omsättningen av sexualitet till skapande fantasi, grundläggande för vår kultur, 
för utvecklingen från djur till människa. Men om man erkänner denna fantasiens 
etiologi eller ej, förstår man i alla fall inte Strindbergs psykiska struktur fullstän
digt, om man inte ställer hans diktarfantasi i medelpunkten.

Eklund tar rätt ofta Strindbergs intellektuella krafter i betraktande. Han re
fererar många exempel på hans självkritik, berömmer ofta hans självanalys t. ex. 
i »Inferno», omtalar det faktum, att han redan upptäckt huvudlärorna av Adlers 
individualpsykologi. Men det blir ändå en öppen fråga, hur högt han värderar 
betydelsen av Strindbergs intelligens i själskrafternas samspel. Den äger ju uppen
bara brister: hans tänkande är inte blott mycket rastlöst, visserligen ofta ihärdigt 
och energiskt, men lika ofta springande, utan tvivel inte sällan drivet, stört och 
grumlat av affekter, och detta inte blott under hans psykiska kriser. Men man får 
därför inte undervärdera betydelsen av den tänkande andens kraft i hans psykiska 
hushållning. Om han under långa tider var besatt, så var han det framför allt av 
lidelsen att tänka, tvivla, undersöka, forska, tolka, en evig sökare efter tillvarons 
mening och sammanhang. Denna beständiga intellektuella vaksamhet var hos 
Strindberg en m otvikt mot självupplösningens, mot vansinnets faror; den var mest 
aktiv och förhindrade honom att sjunka ned i affektlivets virvel, när han var 
produktiv som författare, varför infernotidens litterära improduktivitet förde 
honom till randen av vansinnets avgrund. Hans intellektuella krafter tämjde 9

9 — 48523 Samlaren 1948
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och tyglade alltid ånyo den inre dynamiken med dess höga spänningar mellan 
m otsatta psykiska krafter, så att han åter och åter kunde nå själens (om än 
labila) jämvikt. Hans andes styrka får mätas med hans temperaments häftighet.

En fråga besvaras inte klart i Eklunds avhandling. F inns det i  Strindbergs s jä ls 
liv  ett nödvändigt inre sammanhang? Man får flera gånger intrycket att Eklund inte 
vill erkänna ett sådant. Eklund skriver t. ex. s. 97: »Säkerligen kunde många av 
konflikterna och misshälligheterna i Strindbergs liv ha undvikits om han haft 
kurage och öppenhet nog att göra upp sina mellanhavanden med vederbörande 
på tu man hand» och s. 206: »Man torde kunna påstå att Strindberg i viss grad 
gick sina infernoupplevelser till mötes av fri vilja.» Han talar om Strindbergs 
taktiker, arrangemanger, avsikter, konstgrepp o. d., som om författaren med li
tet god vilja kunnat handla helt annorlunda. Hans livs disharmoniska utform
ning vore alltså till största delen skuld, ej öde. Jag har redan ofta avlagt bekännel
sen att jag har den m otsatta uppfattningen: hans olyckliga levnadsväg, som förde 
honom in i den djupa ensamheten (honom som så många geniala människor), 
står i olösligt sammanhang med hans diktarbegåvning, som tillika är en belast
ning, och med hans verk, som han med anspänning av alla krafter häver högt upp 
över sin disharmoniska tillvaro. Hela hans liv är den geniala människans ound
vikliga öde!

Det hänger säkerligen samman med denna fråga, att Eklund, oaktat han ärligt 
bemödar sig om objektivitet, ändå genomflätar sin framställning med nedsättande 
värderingar. Han är, för att ta ett exempel, mycket frikostig med begreppet 
avundsjuk. Jag betvivlar, att det hos Strindberg i något av de anförda fallen är 
fråga om denna de småaktiga människornas speciella egenskap. Eklund skriver 
(s. 113): »Som gymnasist vid Stockholms Lyceum betraktade han med avundsjuk 
beundran sina adliga kamrater . . .»  I »Tjänstekvinnans son» skriver Strindberg 
(I, 86): »De (sjökadetterna) beundrades mycket, avundades av många, men J o 
hans slavblod var aldrig förmätet i den vägen . . .M e n  att komma i  n ivå  med dem  
på  andra vägar, genom m eriter, arbete, det drömde han djärvt om  (kursiv, av mig). 
Strindbergs självbekännelse vittnar om äregirighet, ej om avundsjuka; äregirighet 
kan överdrivas, men den är en dygd, om den driver till sådana prestationer som hos 
Strindberg. Likaså litet kan jag medge, att Strindbergs själ fylldes med avund
sjuka, då 1876 hans ungdoms mästerverk »Mäster Olof» ånyo avvisades av Drama
tiska Teatern och Edvard Bäckströms »Dagward Frey» antogs till spelning. Stig 
Torslow (Edward Bäckström och hans dramatiska diktning, Göteborg 1947) 
analyserar Bäckströms drama »Dagward Frey» (s. 251 ff.) och skriver: »Någon dju
pare grund att vara avundsjuk på hans offentliga framgång hade inte August 
Strindberg» (s. 308). Strindbergs känsla var rättfärdig vrede över att man före
drog detta dåliga stycke. Även i 1910 års fejd mot 90-talets litterära skola kom en 
länge tillbakahållen vrede till lidelsefullt utbrott: hans rättfärdiga reaktion mot den 
svenska kritikens upprepade misshandling av hans litterära arbeten genom näs
tan 40 år, vartill sedan kom litteraturhistoriens felbedömelse av hans insats. Man 
tör förebrå honom bitterhet och hat, under striden orättfärdighet och överdrift, 
men ej avundsjuka mot svenska rivaler; därtill var de ändå inte stora nog. Kanske 
har Strindberg någon gång känt avundsjuka gentemot Ibsen, den enda jämnbör
diga rivalen av världsformat på det dramatiska området inom den skandinaviska 
litteraturen, Ibsen, som med sina världsomspännande framgångar försvårade eller 
till och med spärrade hans väg till teatrarna i många länder.

Nedsättande verkar på mig även meningen på s. 3 i Eklunds avhandling: »Strind
berg var utan tvekan en av de största egocentriker som litteraturen känner.» Mot
satsen är lätt att bevisa. Alla författare är introverterade, d. v. s. inåtvända, och 
syssla m ycket med sig själva. Vad skall en stackars författare göra? Han måste 
vara subjektiv, framföra sina subjektiva synpunkter, sätta livet i en ny subjektiv 
belysning, annars skulle man finna honom tråkig och inte läsa honom. Lyrikerna 
skildrar världen mest subjektivt. Men Strindberg är inte blott lyriker, utan även 
epiker och framför allt dramatiker. Man tör kalla honom högst subjektiv, emedan 
han ofta avslöjar sig så hämningslöst; det är hans psykiska exhibitionism, ett 
den introverterade människans symtom. Men hans dramatik och epik är inte ego- 
centriska, utan innehåller ett väldigt stycke av den objektiva världen med en stor 
rikedom av upplevda och erfarna detaljer. I synnerhet gäller detta hans historiska 
skådespel och hans berättelser, t. ex. »Svenska öden och äventyr» och »Hemsö
borna»! Han har före flertalet samtida landsmän nått fram till en mera modern



Recensioner 131

syn på historiens ekonomiska och politiska maktstrider. Men även hans mera sub
jektiva skrifter, om de än bygger på autobiografiskt material eller egna psykolo
giska drag, behandlar ändå de mest brinnande tidsproblem, t. ex. äktenskapet, så 
att han uttalar, stegrat och förtätat, vad som i många hundratusen äktenskap 
tigande uppleves och lides. Att man erkänner hans geniala verk, innebär att man 
erkänner hans upplevda problem såsom represantativa; de angår många samtida 
och framtida människor.

Enligt min mening måste Strindbergs karaktärsbild tecknas ånyo på grund av 
hans stora brevväxling. Han kan och skall inte omformas till en idealgestalt. 
I hans förhållande till medmänniskorna kvarstannar en del hårda, osympatiska 
drag; man måste t. ex. fördöma »Le plaidoyer d’un fou» och »Svarta fanor», litte
rära verk av rang , som m oraliska handlingar, man kan i bästa fallet försöka förstå 
dem på grund av hans eruptiva natur. Men den hatfyllda, hämndgiriga, hårt 
slående Strindberg är inte hela människan; vi äger i Strindbergs liv och hans brev
växling otaliga bevis på godhjärtad, förstående, vänskaplig eller kamratlig håll
ning gentemot män och kvinnor, ungdomar och barn, på självkritik, självuppfost
ran och självbehärskning, på flärdfrihet och uppriktighet, entusiasm och offer
villighet, ja, på ödmjukhet, amor fati och andakt framför livets mystik —  en rik 
mängd av sympatiska, älskvärda och värdefulla drag, som inte alls förekommer i 
den traditionella bilden och får infogas supplerande för sanningens skull. Även 
i hans karaktär finns det två motsatta poler. Om Eklunds arbete än stimulerar 
starkt till studium av Strindbergs psykiska dynamik, bevarar författaren ändå en 
rätt stor del av den traditionella ensidiga Strindbergsbilden; eftersom han avslu
tat arbetet 1935 tar han inte de senare framkomna brevsamlingarna, i synnerhet 
från tiden efter »Inferno», med i betraktande; han är överhuvudet mera intensivt 
förtrogen med tiden före än efter infernokrisen.

Utan tvivel erkänner Eklund Strindbergs genialitet utan förbehåll i en del av hans 
diktning. Men uppenbart tror han, att man kan lösgöra Strindbergs karaktär från 
personligheten, mäta och värdera den med hjälp av »normalmänniskan» och be
skriver den som rätt mindervärdig utan att antasta hans genialitet som författare. 
Jag tycker att denna »normalmänniska» är en konstruktion utan realitet. De 
flesta människors karaktärer visar brister som Strindbergs, och psykopatologiska 
mindre eller större rubbningar av själens jämvikt är utomordentligt spridda, är 
nästan regel och ej undantag. Om »normalmänniskan» överhuvudet existerar, så 
är det i alla fall ej bland skapande konstnärer och kulturbärare. Den geniala männi
skans styrka ligger i hennes allt övervinnande vilja till sitt verk. Hon rövar från 
sitt mänskliga liv de krafter, som hon behöver till sitt skapande arbete. Hon är den 
högt begåvade och tungt belastade människan. Hon är stor både i sina sympatiska 
och i sina osympatiska drag. Hennes öde är nödvändigtvis annorlunda än medel
måttornas och de obegåvades. M an får försvara genialiteten emot den konstruerade 
»normaliteten»\ Men alla dessa mera supplerande än kritiserande randanmärkningar 
utesluter ingalunda, att man är tacksam över att Eklund har öppnat diskussionen 
av Strindbergs psykiska struktur med detta gedigna arbete, som säkerligen starkt 
kommer att influera den framtida litteraturforskningen i Sverige.

Walter A . Berendsohn.

G öte J a n s s o n : Tegnér och politiken 1815-1840. JEn skalds syn på sin 
tids samhällsproblem. Ak. avh. Uppsala 1948. XV, 544 s. Pris 15 kronor.

I sin uppmärksammade avhandling om Tegnérs förhållande till politiken har 
Göte Jansson till behandling upptagit ett ämne av största vikt. Tegnérs reaktioner 
inför politiska händelser och problem utgör något verkligt centralt i hans verk. 
På grund härav är ämnet också synnerligen krävande. Författaren har tvingats 
att genomgå hela det stora källmaterialet, tryckt och otryckt, och tidsbegräns
ningen har givetvis icke kunnat utesluta ett studium även av Tegnérs tidigare år. 
Beträffande omfattningen av källstudierna och uppgifternas tillförlitlighet synes 
avhandlingen vara anmärkningsvärt pålitlig. Behärskningen av det vidlyftiga 
materialet är också påfallande god.

Efter en översikt av den föregående forskningens syn på Tegnérs förhallande till 
politiken följer en kort sammanfattning av hans reaktioner härvidlag fram till 
1815, ett parti som läsaren gärna trots bokens stora omfång skulle ha velat ha


