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190  ·  Övriga recensioner

ka utveckling som texterna i sig utgör och inte […] nå-
gon faktisk biograWsk livsprocess som de kan förmodas
spegla” (s. 10).

Med sin studie har Lars Nylander lagt en fruktbar
och stabil grund för all fortsatt Norénforskning.

Björn Sundberg

Annette Kullenberg, Strindberg – murveln. En bok om
journalisten August Strindberg. Wahlström & Wid-
strand, Stockholm 1997.
Alice Rasmussen, ”Det går en oro genom själen…”
Strindbergs hem och vistelseorter i Norden. Carlssons,
Stockholm 1996.

Här bara några ord om två populärvetenskapliga böcker
om Strindberg, vilka det kan vara på sin plats att upp-
märksamma även i Samlaren: Annette Kullenbergs
Strindberg – murveln. En bok om journalisten August
Strindberg och Alice Rasmussens ”Det går en oro genom
själen…” Strindbergs hem och vistelseorter i Norden.

Kullenbergs bok lyfter, som titeln anger, fram den
journalistiska karaktären i Strindbergs texter; inte bara i
det han skrev för dagspress och periodica utan i snart
sagt alla de texter som formades av hans hand. Etiketter-
ingen murvel får ju också sägas vara kongenial, och re-
dan på bokens omslagsXik erinras vi om hur Strindberg
själv – när han var på det humöret, Strindbergs humör
och åsikter kunde ju som bekant växla som aprilväder –
haussade värvet i det som Balzac kallade tankens hor-
hus: ”Jag tror att konsten att just nu, medan sättaren
väntar, behandla en fråga av vikt för kommande tider,
fordrar mer sinnesnärvaro, klarsynthet och skarpt för-
stånd, förmåga att urskilja huvudsaken från alla överXö-
diga detaljer, att just nu träVa det enda slående motivet
bland så många som erbjuda sig, men som den smala
tidningsspalten ej rymmer, fordrar mer talang än den
långsamt hopknogade, på den tysta kammaren, i den
stilla naturen sammanmediterade pjäsen eller roma-
nen…” (ur Likt och olikt I).

Bokens uppbyggnad följer en handfast mall. Strind-
bergs texter har ordnats under följande elva rubriker:
Reportage, Människor, Referat, Relationer, Polemik,
Känslor, Stilistik, Miljö, Ingress, Tips och Inlägg. Varje
avdelning inleds med en introducerande kommentar av
Kullenberg, sedan följer textutdrag från Strindbergs
verk och till varje utdrag fogar Kullenberg sina reXexio-
ner och iakttagelser. Härtill kommer ett koncentrerat
kalendarium över Strindbergs liv och verk, en (tyvärr
slarvig) litteraturförteckning samt inledning och förord
av Kullenberg själv och av massmedieforskningsprofes-
sorn Lennart Weibull, som varmt anbefaller Kullen-
bergs volym.

Själva den indelning som görs av Strindbergs texter i

de ovan nämnda elva kategorierna kan emellanåt kännas
litet krystad – men stor sak i det; de texter Kullenberg
lyfter fram är genomgående välvalda och om man s.a.s.
bara håller sig till Strindbergs texter får man en antologi
eller ett brevarium att gärna återvända till. Det är väl
ofrånkomligt att diskrepansen mellan Strindbergs text
och Kullenbergs egna kommentarer emellanåt känns
besvärande, men på det hela taget lyckas Kullenberg eta-
blera en balans mellan grundtext och exeges. Gärna tar
hon fram en detalj i Strindbergs text och bygger upp
sina resonemang därutifrån – precis som Strindberg
själv ofta gjorde. Om man skall lyfta fram någon sär-
skild aspekt som Kullenberg renodlar i sin kommentar
får det bli det Wlmiska handlaget; Strindbergs öga arbe-
tar som kamerans lins. Men behållningen av Annette
Kullenbergs bok ligger inte så mycket i enskildheter –
det intressanta med hennes urvalsvolym är just att den
hjälper oss att se en tydlig kontur: murveln, the under-
dog, och tydliggör den teknik och de grepp Strindberg
brukade.

*

Strindberg var som bekant en stor Xyttare; ofta av yttre
nödtvång, men som övertiteln till Alice Rasmussens bok
påminner oss om drevs han även från plats till plats av
en inre oro. Med hennes bok i hand kan vi följa Strind-
bergs vandring från Sundhetscollegiums hus på Riddar-
holmen, där han föddes, till Blå Tornet på Drottningga-
tan, där hans liv ändades.

De olika bostäderna dokumenteras med hjälp av fo-
tograWer (samtida och av senare datum) och teckningar
och beskrivningar i brev. Strindbergs reaktioner på och
intryck av dessa miljöer fångas upp och paras med re-
Xexioner över miljöernas inspiration för de litterära ver-
ken. Därtill ges en hel del värdefulla kulturhistorska
upplysningar och porträtt av Strindberg och honom
närstående personer samt även en och annan notis av
mer kuriosaartad natur, t.ex. att Strindberg inledde sin
nikotinistkarriär som 13-åring, rökandes Caporal i blå
förpackning. Och så träder den värld som en gång var
Strindbergs oss till mötes. Härutöver ges också bl.a. en
kronologisk översikt över Strindbergs liv, alfabetiska och
kronologiska förteckningar över Strindbergs bostäder
och vistelseorter, en ambitiös litteraturförteckning och
ett initierat förord, signerat Björn Meidal.

Tack vare Alice Rasmussens tålmodiga pusselarbete
kan man alltså med dokumentens hjälp följa Strindberg
i spåren. Strindbergsläsaren kan här ’slå upp’ den miljö
ett bestämt verk skrevs i, men boken är inte bara ett
uppslagsverk – den tål även att sträckläsas (även om
man då kan irriteras av en del onödiga iterationer). Så-
väl författare som förlag har all heder av den genomar-
betade volymen.

Björn Sundberg


