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156 Övriga recensioner

nella medel. Sin äktenskapliga otrohet, förklarar von 
Plåten, manifesterade Heidenstam programmatiskt i 
brevväxlingen med Strindberg. Hans Alienus lever i 
tvegifte och von Plåten noterar i Sven Stolpes efterföljd 
hur denne rodnande erkänner inför Sardanapalus att 
»den gamla hostande kvinna, som stöder sig mot 
dörrträet», också är hans hustru. Magnus von Plåten 
hävdar överhuvud att det polygama idékomplexet kan 
sägas vara närvarande genom hela Hans Alienus. »Den 
har också tillkommit under en tid då Heidenstams 
skilsmässa stod för dörren och han gett sitt kärleksliv 
fria tyglar.» Till Ellen Key skrev Heidenstam helt 
sonika att den heliga Antonius i sina syner ser massor 
av unga, nakna kvinnor och att det som anfäktar honom 
är otukt rätt och slätt. »Jag upprepar: sådan är man
nen.»

Med Ellen Belfrage fick Heidenstam hur som helst 
en utomäktenskaplig son. »Det är rysligt veta du har en 
son med en annan kvinna, ej med mig din lagliga hust
ru, som så länge önskat, tiggt och bett dig härom», 
klagar Emilia Uggla i sin dagbok 1893. Drivkraften 
bakom von Plåtens företag att skildra Heidenstams och 
Emilias äktenskap liksom deras fortsatta inbördes 
relation ända fram till »återföreningen» på gravplatsen 
på Övralid är det förhållandet att en koffert med Emilia 
Ugglas »papper» öppnats en dag i maj 1990. De hade 
överlämnats till Övralidsarkivet av Emilia Uggla själv. 
Hon hade fast det villkoret vid gåvan att innehållet 
skulle vara förseglat tills femti år hade förflutit efter 
Heidenstams död.

Magnus von Plåten som för det första äktenskapet 
ger en i huvudsak monografisk framställning och som 
härvid gör gällande att Heidenstam är en diktare av den 
storleksordningen att »allt får intresse, som kastar ljus 
över den personlighet, ur villken hans diktning har 
framsprungit», menar för övrigt att litteraturhistoriska 
biografier i Sverige överlag är diskreta och ofta skön
målande till skillnad från moderna, internationella 
levnadsteckningar. Hans egen bok har alltså som förut
sättning det nytillkomna materialet och som »den mäk
tigaste delen av Emilias arkiv» betecknar von Plåten i 
kapitlet Skilsmässa och ny kärlek Verner von Heiden
stams »breväktenskap» med Emilia Uggla, alltifrån 
skilsmässan och intill giftermålet med Olga Wiberg i 
juli 1896. »Breven från Verner är talrika, vanligen 
långa och kan inte betecknas som annat än kärleksbrev 
om än ofta förtvivlade, ångerfulla, bönfallande.» De 
härrör från en människa i samvetsnöd.

Det heter i ett av dessa brev; det härrör från jultiden 
1894:

I dag har det börjat snöga, för första gången i vinter. 
Om tio eller tjugo år snögar det över din och min ge
mensamma gravkulle. Vad vi då skola sova gott. Det 
blir vår andra bröllopsnatt.

»Men hustrun är gudomlig nu», reflekterar Selma 
Lagerlöf i brev till Sophie Elkan sen hon i samlingen 
Dikter kunnat läsa en rad poem som mer eller mindre 
direkt återspeglar Heidenstams syn på sin samlevnad 
med Emilia Uggla men därjämte visar hans upprördhet 
över skvallret som drabbat honom. I juni 1895 förkla

rade Heidenstam insiktsfullt i samband med att han i ett 
brev till Emilia skickade henne sina Dikter, att »alla de 
personligaste och starkast kända dikterna handla ju om 
dig och minnena». I Barndomsvännerna blir ålders
skillnaden mellan mannen och kvinnan ett av de teman 
som Heidenstam slår an; »hennes ålder är det som 
olycksmärker deras förbund», anmärker von Platen. I 
poemet får ju kvinnan strax före vigselakten ge mannen 
tillbaka ringen. »Nu skulle jag stått i min soliga vår!», 
klagar hon. »Varför kunde inte försynen låtit dig bli tio 
år yngre?», suckar Heidenstam i ett brev från februari 
1894. »Då hade allt gått som det bort.»

Heidenstam hade uppenbarligen inlett sitt äktenskap 
med den mest monogama inställning. På förlovnings- 
dagen den 14 augusti 1880 satte Heidenstam i enrum 
guldringen på sitt finger: »Jag har ej sedan rört den och 
tar nu ej bort den så länge jag lever.» När så Heiden
stam vid sekelskiftet vill ge »summan» av sin bok 
Sankt Göran och Draken i ett av de båda breven till 
Ellen Key fastslår han: »Du skall inte förslösa dina 
pund på en rad av lätta förbindelser, ty därpå blir du 
liten själf och vållar andra elände.» Vad som gör mest 
intryck i Magnus von Platens bok är när allt kommer 
omkring vad han här har att berätta om »en ung kvinna 
som länkade sitt liv vid ett geni i ett äktenskap som 
skänkte henne stor lycka, men som ändade i djup tea- 
gik. Han glömde henne för andra, hennes trofasta kär
lek varade livet ut.»

UlfWittrock

I  musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelatio- 
ner, redigerad av Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, 
Peter Luthersson och Anders Mortensen. Symposion. 
Stehag 1993.
Hans Lund: Impressionism och litterär text. Sympo
sion. Stehag 1993.
Romantiken över gränser, redigerad av Ulla-Britta 
Lagerroth och Margareta Ramsay. Symposier på Krap- 
perups borg, 2. Lund 1993.

Det är svårt att inte känna sympati för den samlingsvo
lym -  I  musernas tjänst. Studier i konstarternas interre- 
lationer -  som Ulla-Britta Lagerroth redigerat tillsam
mans med en grupp yngre Lunda-kolleger. Som Lager
roth och hennes medarbetare, med stöd av en formule
ring av Sokrates, framhåller i sitt förord var det ju 
ursprungligen naturligt att anlägga en helhetssyn på det 
värv som skedde i musernas tjänst; senare uppdelning 
på olika »konstarter» -  och på olika humanistiska 
discipliner och universitetsinstitutioner -  är ju just en 
senare historia och innebär en stympning av den ur
sprungliga helheten. Den tvärvetenskapliga och discip
linöverskridande forskning, som tillkomsten av denna 
bok är ett tecken på, kan bara hälsas med glädje av dem 
som bekänner sig till samma helhetssyn som Sokrates. 
En likartad strävan att transcendera gränser ligger också 
bakom Hans Lunds studie Impressionism och litterär 
text, liksom bakom volymen Romantiken över gränser, 
i vilken Ulla-Britta Lagerroth och Margareta Ramsay
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samlat föredrag från det symposium som Den Gyllen- 
stiemska Krapperupsstiftelsen arrangerade 1991.

Ett bekymmer för det interartiella studiet synes dock 
vara, som Ulrich Weisstein formulerar sig (i den först
nämnda voymen), att »stiga ned från teorins sfär till 
praxis» (s. 97). Under läsningen av de verk som här 
nämnts har jag gång efter annan stött på avsnitt av 
programkaraktär (vilka ofta öppnar intresseväckande 
perspektiv), gedigna historiska återblickar, förslag till 
systematik, metodologiska reflexioner, begreppsutred- 
ningar etc. Den som gått längst härvidlag är Hans Lund, 
vars arbete inte heller ger sig ut för att vara annat än en 
historisk och teoretiskt begreppsutredande exposé över 
diskussionen kring impressionismen och försöken att 
fixera vad som skulle kunna konstituera en litterär 
impressionism. Med säker hand för Lund läsaren från 
det konstvetenskapliga uttryckets myntande 1874 (av 
Louis Leroy) över Brunetiéres litterära tillämpning 
några år senare fram till den moderna forskningens 
försök att hantera termen. Framställningen är klar och 
redig (om än ibland litet omtjatande) och vittnar om 
författarens gedigna beläsenhet -  men till någon djup
lodande diskussion av praxis förs aldrig läsaren. I det 
avslutande kapitlet vågar sig likväl Lund på en, låt vara 
försiktig, värdering av begreppets användbarhet: »Om 
termen litterär impressionism skall kunna tillförsäkras 
ett mer stabilt litteraturvetenskapligt bruksvärde, tycks 
det nödvändigt att återföra dess semantiska förankring 
till Brunetiére och hans direkta koppling mellan litterär 
text och impressionistiskt måleri. Den gemensamma 
nämnaren för bildkonstens och litteraturens impressio
nism är perception och seende kopplat till en dynamisk 
verklighetsuppfattning eller det Sto well kallar ’the 
process of becoming’.» (S. 163.)

Givetvis är det legitimt (och säkert också nödvändigt 
under ett uppbyggnadsskede) att ägna kraft och utrym
me åt den i vid mening teoretiska diskussionen av 
konstarternas interrelationer, men ivrigt söker man ock
så efter övertygande praktiska resultat, dvs. i det här 
fallet uppsatser där analysen (mer än vanligt) går över 
de gängse disciplingränserna och där -  givetvis -  pro
blemdiskussionen och analysen upplevs som vital. För 
egen del vill jag utifrån de kriterierna i första hand 
nämna Lagerroths eget bidrag, »Atterboms Lycksalig
hetens ö. En teatraliserad romantisk text», och Johan 
Stenströms studie »Daisi Doody och den döende dan
dyn. Ett exempel på scenisk bildtransformation i gen- 
rehistoriskt perspektiv» (bägge i volymen I musernas 
tjänst) samt Magnus Olaussons uppsats »Teatern i 
trädgården, trädgården som teater, trädgårdskonsten på 
teatern. Om den romantiska parken som sceniskt rum 
under 1700-talet» (tryckt i Romantiken över gränser). 
Jag tror inte att det är en tillfällighet att konfrontationen 
med just teaterns värld upplevs som så stimulerande. 
Där, på scenen, finns ju möjligheten att momentant 
realisera artefaktens alternativ till den ’vanliga värl
den’, och där kan, helt naturligt, alla ’konstarter’ tas i 
anspråk för att gestalta en musisk vision av tillvaron -  
och därmed krävs också den gränsöverskridande kom
petens som det interartiella studiet vill främja.

Även om man gärna hade önskat mer av »god prax
is», finns det all anledning att uttrycka glädje över

tillkomsten av de volymer vilka här tagits upp. Med 
dem -  och tidigare verk -  har Ulla-Britta Lagerroth och 
hennes kolleger i Lund lagt grunden för en välbehövlig 
vitalisering av litteraturvetenskapen som ett estetiskt 
forskningsfält. Björn Sundberg

Carl-Göran Ekerwald: Nietzsche -  liv och tänkesätt. 
Rabén & Sjögren. Sthlm 1993.

Försiktigt öppnar Carl-Göran Ekerwald sin studie 
Nietzsche -  liv och tänkesätt med att ställa frågan var
för man idag över huvud taget skall läsa den tyske 
diktarfilosofen: »Finns där någonting allmänmänskligt 
användbart eller är hans verk numera bara ett idéhisto
riskt kuriosum eller material för psykiatrin? I januari 
1889 blev han ju sinnessjuk. Han trodde sig ha blivit 
gud.» (S. 9.)

Detta ängsliga anslag förvånar; det är väl tvärtom så 
att vi -  även här i Sverige -  sedan åtminstone halvtan- 
nat decennium tillbaka vant oss vid tanken att Nietz
sche är en författare man bör läsa. Nietzsche -  en av 
1900-talets portalfigurer och inspiratör för snart sagt 
varje aktör på den internationella kulturella scenen. Inte 
behöver lusten att läsa Nietzsche försvaras.

Mer kontroversiell är måhända nästa fråga som 
Ekerwald tar upp i sin inledning, nämligen hur man 
skall läsa Nietzsche. Också här blir man i förstone litet 
besviken och konfunderad: vad Ekerwald för fram 
tycks mig vara självklart, nästan trivialt allmängods. 
Till exempel: hos Nietzsche kan man inte »destillera 
fram ett filosofiskt system», hans »enfaldiga predikan
de» av krigets härdande tukt kan man självfallet inte ta 
till sig -  över huvud taget har Nietzsche inga »san
ningar» att lära ut. Vad man kan lära sig genom att läsa 
Nietzsche är i stället att man själv, precis som han, 
måste söka insikter genom att förutsättningslöst pröva 
alla »sanningar». Vrida och vränga på dem. Peta på 
dem. Se vad som döljer sig under begreppens yta och 
bakom föreställningarnas vackra fasader. Komma till 
insikt om själva språkets bedrägliga karaktär. Ungefär 
så.

Efter denna inledande skiss följer så en biografiskt 
upplagd vandring från faderns död vid 36 års ålder 
(troligen i syfilis) fram till den grav, som i augusti 1900 
öppnade sig för Friedrich Nietzsche själv ute på Rock
ens kyrkogård. För en litteraturvetare av min generation 
och läggning ter sig framställningar av det slaget mind
re angelägna, delvis ovidkommande i sin ofta överdriv
na fokusering på författaren till verkets förfång. Så 
även i detta fall.

Gradvis växer dock mitt intresse -  och min respekt 
för Ekerwalds framställningssätt. (Att läsningen ter sig 
så givande beror naturligtvis också på Ekerwalds for- 
muleringsförmåga -  hans text bärs av en alldeles egen 
andning; texten har karaktär av tilltal, man tycker sig 
höra hans röst.) Vad som står allt klarare är nämligen 
hur intimt »liv» och tänkande är sammantvinnat i Ni- 
etzsches fall. En sammantvinning som synes mig mer 
speciell än den gängse, än den som man alltid kan hitta 
mellan en författares liv och hans verk, mellan hans sätt




