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I Ett drömspel förekommer ett (kläd)skåp i scenen i 
Föräldrahemmet. Ekman kopplar skickligt samman 
detta skåp med dörren med fyrväpplingen i Teater
korridoren och de därpå följande scenerna. Dörren, 
bakom vilken »världsgåtans lösning» skulle dölja sig 
men som visar sig dölja »intet», blir därmed också en 
symbol för skuldkänslorna -  på samma sätt som kläd
skåpet i Till Damaskus III (s. 133). Det stjärntäcke 
som också förekommer i Ett drömspel har Ekman lika 
litet som någon annan lyckats ge någon intressantare 
symbolik. Portvakterskan började ju virka på stjärn- 
täcket fyra år efter det att hennes fästman givit sig 
iväg. Ekman hävdar att täcket skulle vara en symbol 
för den »aldrig fullbordade kärleken mellan Portvak
terskan och fästmannen» (s. 110) men går inte in på 
det faktum att Strindberg »tappar bort» stjärntäcket. 
Det återkommer inte i slutet av dramat. Så skulle 
aldrig Ibsen ha gjort -  för att nu göra en jämförelse 
som Ekman ibland gör.

I Ett drömspel förekommer ju på slottstaket »en 
blomknopp i form av en krona». Denna krona vill 
Ekman se som en törnekrona av samma slag, som den 
som Dottern kröner Advokaten med. På det verbala 
planet kan man nog få denna association, men visu
ellt stämmer det sämre (s. 119).

De biografiska tolkningarna blir styrande ju senare 
pjäserna är skrivna. När Dottern i slutet av Ett dröm
spel tar av sig skorna och lägger dem i elden, är detta 
enligt Ekman ett uttryck för »Strindbergs farväl till 
erotiken» (s. 131): »efter besvikelserna i samband 
med samlivet med Harriet Bosse» låter han Dottern 
bränna sina skor, vilket skulle innebära »det symboli
ska avskedstagandet från erotiken» (s. 158).

Svanevit skrevs ju före Ett drömspel och under för- 
lovningstiden med Harriet Bosse. Här blommar 
Strindbergs fotfetischim åter upp. Svanevit är av den 
elaka Styvmodern förbjuden att tvätta sina fötter och 
vill därför inte visa dem för Prinsen i en högst trau
matisk scen. På »privatplanet» skulle de smutsiga 
fötterna syfta på Harriets »orenhet» (s. 128). Strind
berg misstänkte på goda grunder att hon »haft något 
slags förhållande med bl. a. skådespelaren August Pal
me» (s. 191). Enligt Ekman spelar foten i Svanevit »en 
viktig roll i en affär mellan författaren och den skåde
spelerska för vilken rollen var skriven» (s. 129). När 
sedan Fanny Falkner (sedermera Strindbergs sista 
»fästmö») skulle spela rollen, skrev »titulär-regissör» 
Strindberg till henne: »Glid hastigt öfver den farliga 
scenen med foten!» (s. 131).

Ur den ofta med nedlåtenhet betraktade Abu Cas- 
sems tofflor utvinner Ekman en rad komplikationer 
och dolda djup, varav mycket är »delvis hemligt ock
så för författaren själv» (s. 156). I Ett drömspel hade 
ju Strindberg enligt Ekman försökt göra sig kvitt er
otiken genom att låta Dottern offra sina skor i elden 
och när »Konservatorn i Taklagsöl kastar upp sin 
hustrus röda tofflor i ett träd, är denna gest ett uttryck 
för Strindbergs desperata vilja att bli kvitt den sexuel
la problematiken» (s. 158). Abu Cassems tofflor ka
rakteriserar Ekman som »ett intermezzo, framkallat 
av en tillfällig förälskelse och en förhastad förlov
ning» (med Fanny Falkner, s. 164). Hela dramat 
handlar om hur Abu Cassem försöker bli av med ett

par gamla tofflor: han kastar dem i sjön, han gräver 
ner dem och vill till slut bränna dem -  men utan att 
lyckas. Enligt Ekman gestaltas här symboliskt 
»Strindbergs brottning med sina egna sexuella impul
ser» (s. 158). Just när man dragit en lättnadens suck 
att Ekman -  till skillnad från exempelvis Sprinchorn i 
sin klassiska »Logiken i Ett drömspel» -  inte läser in 
sexualsymboler överallt, hävdar Ekman apropå första 
aktens scenbild i Abu Cassems tofflor att det »natur
ligtvis är omöjligt att inte uppfatta fontänen mitt på 
scenen som en fallossymbol och vattenporten som 
symbol för kvinnans kön» (s. 159). Till Ekmans för
svar skall väl påpekas att han inte går vidare på denna 
linje och att symboler aldrig bara betyder en sak utan 
alltid också något annat.

I Svarta handsken genomför Strindberg på sin ål
ders höst enligt Ekman »en veritabel garderobsstäd- 
ning». Kläderna frigörs från sin erotiska laddning 
genom att kappan och galoscherna inte längre får 
tillhöra en kvinna utan ett litet barn. Däremed kan 
den gamle fetischisten Strindberg låta »försoningstan
ken genomsyra rekvisita och kostymer» (s. 172). Det 
är en intressant utveckling, som Ekman här kartlagt.

Som synes är mycket i Ekmans studie centrerat 
kring Strindbergs person och därför svårt att direkt 
omsätta på teatern. Vi har dock kommit den klädbe- 
satte diktaren närmare in på livet. Kanske kan vi 
också lära oss att i uppsättningar av Strindbergs dra
mer med större omsorg välja kläder och handskas 
med dem som de erotiskt laddade föremål Ekman 
visar att de är.

Richard Bark

PS. Den 11 juli 1908 flyttade Strindberg in i »Blå 
tornet», Drottninggatan 85, där numera Strindbergs- 
museet är inrymt. Gautuadressen är fortfarande den
samma -  inte nummer 80 som Ekman vill ha det till. 
Det var Strindbergs närmast föregående bostad i det 
numera rivna »Röda huset», Karlavägen 40, som se
dermera blev nummer 80. DS.
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»Von einer breit angelegten neuskandinavistischen 
Forschung ausserhalb der nordischen Länder kann 
kaum gesprochen werden», förklarar Wilhelm Friese i 
sin forskningsrapport Neuere skandinavische Litera
tur. Erster Bericht: 1960-1975, som trycktes i Jahr
buch für internationale Germanistik 1986. »Bei einer 
solchen ’Rand’-Existenz der Nordistik bezw. Skandi- 
navistik innerhalb der Universitäts-Germanistik wird 
es wohl kaum überraschen, dass Forschungen auf 
dem Gebiet der neueren skandinavischen Literatur 
nur wenig oder gar nicht bekannt wurden», konstate
rar Friese också. Det är denna lakun som han sökt 
råda bot för med sin forskningsöversikt.

Wilhelm Friese erinrar om den diskussion som 
Förts rörande begreppet skandinavisk litteratur och 
om hur P. M. Mitchell lite provokatoriskt rubricerat 
sitt bidrag till festskriften Nordisk litteraturhistorie 
(1978), tillägnad Mogens Brøndsted, »Litteraturen 
som ikke er». Själv betecknar Friese debatten ifråga 
närmast som en skenfäktning. Och fastän han också 
registrerar en del arbeten om isländsk och Färöisk 
litteratur väljer han något inadekvat att tala om nyare 
skandinavisk litteratur i stället för om nyare nordisk 
litteratur.

Om den litteraturvetenskapliga forskningen inom 
skandinavistiken förklarar Friese vidare att vad den 
har uträttat under det halvtannat decennium som 
hans översikt gäller inte ter sig omstörtande. Högst 
livaktig har den för den delen varit, särskilt i Norden, 
medger han, men den har inte varit öppen för nya 
metoder. »Im ganzen gesehen überwiegen in den For
schungsarbeiten traditionelle historisch-biographi
sche oder die ideengeschichtliche Methode.» Det är 
Frieses intention att fullfölja sin forskningsrapport 
och man får anta att han då finner anledning revidera 
sin uppfattning om en allmän metodisk eftersläpning. 
Hans första »Bericht» är således avsedd som en äm- 
nesorientering för alla de skandinavister som på olika 
håll i världen hängivet ägnar sig åt nyare nordisk 
litteratur och som ju för övrigt har några effektiva 
organ i Scandinavica, Scandinavian Studies och Nord
europa. Själv har jag strävat efter att upplåta också 
Samlaren för en bredare orientering om skandinavis
tiken i dess »Rand-Existenz» för att tala med Friese; 
så redogjorde jag i Samlaren 1981 för den receptions
forskning som bedrivits vid Nordiska institutet i Kiel 
och som ställt det moderna genombrottet och överhu
vud taget sekelskiftets kulturutbyte mellan Norden 
och Tyskland i fokus. Just receptionen i skilda länder 
av nordiska författare har för övrigt länge nog varit 
Föremål för en mångfald studier. Selma Lagerlöf ur 
italienskt perspektiv betitlar Margherita Giordano 
Lokrantz, verksam vid Istituto di Germanistica, Mi
lano, ett arbete där hon har sökt kartlägga Lagerlöfre- 
ceptionen i Italien. Det var Först när Selma Lagerlöf 
fått Nobelpriset som hon började få sina verk översat
ta här. Gösta Berlings saga skulle vid sidan av Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige bli hennes 
genom åren mest översatta och lästa arbete. Men hon 
har inte gått fri från kritik alltifrån Antonio Giuseppe 
Borgeses slutsats: »Hennes konst är alltför rotad i 
hemlandets skog För att kunna bli europeisk.»

»Tinderne i moderne nordisk Poesi: Fröding og 
Södergran, den store Oprigtigheds Sangere», heter det 
i Paul la Cours Fragmenter af en Dagbog. Det är en 
överraskande sammanställning som tycks tillerkänna 
Fröding en likartad avantgardeposition som Söder
gran. Lutz Rühling ägnar sig i sin dissertation Die 
Abwehr des ennui som undertiteln anger åt att Försöka 
precisera Modernität und Moderne im lyrischen Werk 
Gustaf Frödings. Avhandlingen som tillkommit i Göt
tingen under Fritz Pauls egid, synes mig vara en påfal
lande väl genomförd undersökning av Frödings posi
tion i gränsområdet till den lyriska modernismen. 
Rühling konstaterar i förordet att Frödings poesi i 
seklets begynnelse översattes till alla viktiga europeis
ka kulturspråk: »George hat ihn gekannt und bewun
dert, Rilke gar ein Gedicht von ihm übersetzt.» Men i 
nuläget är Fröding utanför Skandinavien bara känd 
inom en liten krets av fackfolk, anmärker Rühling.

Germanisten Günter Krumm publicerade 1934 i 
Greifswald en bok om Frödings förbindelser med den 
tyska litteraturen som Rühling får anledning referera 
till. Han visar sig genomgående synnerligen välorien- 
terad i Frödinglitteraturen och sitt första kapitel, Zwi
schen Mythos und Wirklichkeit, Frödingbild und 
Frödingforschung, ägnar han åt en granskning av den 
fastlåsning vid biografiska aspekter som han anser 
länge kännetecknat Frödingforskningen. John Land
quists Frödingmonografi Gustaf Fröding. Hans lev
nad och verk, stämplar Rühling som trendsetter För 
den äldre Frödingsforskningen: »hier enthält der Frö- 
ding-Mythos seine wissenschaftliche Legitimation.» 
Landquist såg Fröding som en diktare som i kamp 
mot sinnessjukdomen dyrkade »det goda och friska 
livets ideal». Hans sena diktning behandlas snävt. 
Rühling hävdar att ännu Castrén och Brandell i litte
raturhistoriska översiktsverk har skattat åt samma 
snedsyn. »So sehr man das Frödingbild der Land- 
quist-Tradition auch kritisieren mag, -  sie ist doch 
geprägt von dem Versuch, eine systematische Ge
samtdeutung des Dichters und seine Lyrik zu geben, 
der seinen eigenen, gleichsam metaphysischen Char
me besitzt.»

Ett radikalt nytt synsätt Företrädde Olof Lager
crantz i ett par artiklar 1957 (omtryckta i boken 
Svenska lyriker), där Frödings poesi efter 1898 upp- 
värderas på ett sätt som visserligen starkt erinrar om 
Hjalmar Gullbergs lakoniska karakteristik i en enkät i 
Svensk litteraturtidskrift 1943 av Frödings sena lyrik: 
»Där har rustning och kostym hängts undan, där 
finns människan ensam kvar. Står man inte inför de 
mest gripande ögonblicken i lyrikens historia var gång 
detta sker?» Rühling hävdar att det var det försenade 
genombrottet för den modernistiska poesin i Sverige 
som gjorde att man dröjde så länge inom den inhem
ska litteraturvetenskapen att anlägga ett nytt perspek
tiv på Frödings diktning. Han hänvisar till Ingemar 
Algulins studie Gustaf Fröding -  mellan romantik 
och modernism (T. Althén & V. Edström: Nittitalis- 
ter i 80-talsperspektiv. 1986) som ett av de viktigaste 
bidragen på sistone till en förståelse för Frödings 
»modernitetsprofil». Nu senast, kan man tillägga, har 
Örjan Lindberger anställt några betraktelser över Frö
ding och den lyriska modernismen (i festskriften Poe
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si och vetande. Norstedts 1990), där Mattoidens sång
er sammanställs med Gunnar Björlings programmati
ska dadaism.

Som en orsak till att Fröding är så gott som okänd 
utanför Skandinavien anger Rühling, »neben nicht zu 
unterschätzenden übersetzungstechnische Gründen», 
att skalden tydligen var opåverkad av samtida lyriska 
strömningar ute i Europa. Det heter också i förordet 
att undersökningen gällt »keine Rekonstruktion eines 
durch das Werk hindurchschimmernden Autor
subjekts, so wie sie von der biographisch ausgerichte
ten Forschung insbesondere Schwedens häufig genug 
vorgenommen wurde. Meine Aufmerksamkeit richtet 
sich vielmehr auf das historische Subjekt, sofern es als 
Repräsentant bestimmter überindividueller, für die 
Zeit charakteristischer Ideen, Vorstellungen und Ge
danken werden kann.»

Rühling ser Fröding som delaktig i en allmän om- 
orienteringsprocess och som en lyriker som rör sig i 
grannskapet av Baudelaire och den från honom utgå
ende poesin. I sitt andra kapitel där Rühling gör en 
välbehövlig utredning om de skilda innebörder som 
»Modernität und moderne Poesi» kan Förlänas, tar 
han som utgångspunkt en spleen-dikt (den fjärde i 
Spleen-cykeln) av paradigmatisk betydelse, som han 
säger, för Baudelaires estetik. Han sammanställer po
emet i fråga med Frödings En ghasel, också den »ein 
Depressions-, ein Spleen-Gedicht, das die Lage des 
Ich als unerträglich hinstellt». Likheterna till trots är 
Frödings dikt närmast att betrakta som en inversion 
av Baudelaires, betonar Rühling. Efter en utblick mot 
andra Frödingtexter med besläktade motiv är så Rüh
ling framme vid konklusionen: »’En ghasel’ formu
liert die Abwehr des ennui. Die unerträgliche Welt 
wird zwar durch die Struktur der Gittermetapher an
gedeutet (ähnlich wie der jenseitige Bereich bei Bau
delaire), aber sie selbst kommt nicht mehr vor; sie 
wird ausgespart zugunsten einer idealisierten norma
len Welt.» Och Rühling förtydligar: »Er wollte der 
Welt jenseits des Gitters auch dann noch habhaft 
werden, als sie schon längst -  und zwar noch für ihn! -  
unerreichbar geworden war. Fröding hat, anders als 
Baudelaire, aber darin durchaus ähnlich seinen eigen
en Interpreter, nie so recht begreifen wollen, dass sein 
Konflikt kein persönlicher war, sondern ein epocha
ler, dass das Paradies nicht allein für ihn verloren 
war, sondern ebenso für die andere Zeitgenossen.»

Rühling tar så i ett kapitel upp Frödings »explicita 
poetik» i anslutning till hans litteraturkritik och alle
handa brevuttalanden. » -  jag har upplefvat hvarenda 
rad i dem, det är sannt och visst, och ändå svårare 
ting», skriver han till Richard Steffen om dikterna i 
debutsamlingen. Autencitets- och sanningskravet 
skall Fröding efterhand driva in absurdum; Rühling 
åberopar Frey Svenssons berättelse om hur skalden 
på Upsala Hospital ställde de mest rigorösa krav på 
sig själv och sin lyrik., »Was Fröding jetzt fordert ist 
eine Art von radikalem psychischen ’Dokumentaris- 
mus\ der wohl weder früher noch später seinesglei
chen gefunden hat.» Efter att ha råkat Heidenstam 
talade Fröding i ett brev om hur den föreställning han 
gjort sig om denne hade stämt på ett rent förbluffande 
sätt; »jag märkte att din poesi var dig själf och ingen

annan -  i min är det allehanda som jag själf blir flat 
och ledsen öfver.» Att Fröding hade svårt »att vara 
sig själv» hävdade just Hjalmar Söderberg i sin recen
sion av Nya dikter; »han har nått längst i konsten att 
drapera sig i en främmande dräkt utan att göra in
tryck av en utklädd.» Bekännelsedikterna i Stänk och 
flikar reviderade inte på ett avgörande vis denna upp
fattning hos kritikerna. Böök vidhöll sålunda i Ord 
och bild 1902 (Några ord om Fröding och Heiden
stam) att personen står otydlig för ens medvetande, 
när man överblickar Frödings diktning.

Den diskrepans som föreligger mellan Frödings au- 
tencitetskrav och hans benägenhet för litterär förkläd
nad återgår enligt Riihling på en jag- och realitets- 
försvagning som förvisso hade personliga grunder. 
Men han erinrar om hur en sådan identitetskris kom 
till uttryck på flera håll i den nordiska sekelskifteslit- 
teraturen; också Rimbaud för han in i bilden. Rim
baud drog liksom Strindberg estetiska konsekvenser 
som det hos Fröding inte finns några motsvarigheter 
till. Han höll fast vid en traditionell estetik med hon
nörsbegrepp som skönhet och harmoni och han såg i 
humorn ett försonande begrepp. »Es ist offensicht- 
lich, dass Frödings Humortheorie kaum als originell 
bezeichnet werden kann; tatsächlich ist sie in fast 
jeder Hinsicht ein typisches Kind des 19. Jahrhun- 
dert.» Riihling leder Frödings resonemang i ämnet 
tillbaka till Jean Paul. Skaldens grubbel över »en 
världsharmoni» är i sin tur att återföra på en tidsty
pisk vitalism. Landquist har förklarat att Frödings 
Gralfilosofi syftade till att »så långt som möjligt vidga 
det godas sfär». För den estetiska sidan av begreppet 
rörde det sig på samma sätt om en »Extension», för
klarar Riihling. »Dies ermöglicht es ihm, denselben, 
traditionellen Begriff auf gänzlich neue Gegenstände 
anzuwenden, ohne eine Neubestimmung seines In
halts vornehmen zu miissen.»

Riihling talar om Frödings »poetiska realism» med 
en sidoblick på tyska litteraturförhållanden. Otto 
Ludwig hade präglat begreppet. I tre kapitel (IV-VI) 
får en mångfald poem ur samlingarna före Gralstänk 
passera revy; slutkapitlet ägnas så detta dikthäfte. 
Riihling har när han berör den samtida kritiken inte 
haft tillgång till den nu av Ingvald Rosenblad utgivna 
stora volymen med den samlade presskritiken (Gus
taf Fröding-sällskapet XXIII). Han utnyttjar i stället 
de uppgifter som finns att hämta i Ruben G:son Bergs 
utgåva av Samlade skrifter. »Ganz im Gegensatz zu 
seinen Kritikern war der so Gepriesene selbst mit 
seiner värmländischen Lyrik nicht recht zufrieden», 
betonar Riihling. Germund Michaneks brevutgåva 
har kommit honom väl till pass. I Henry Olssons spår 
granskar han skaldens relation till »folklifvet», varvid 
han tar fasta såväl på inslaget av eskapism som på en 
mer eller mindre markant distans. Riihling visar sig 
förmögen att göra en jämförelse mellan polkarytmer- 
na i Skogsrån och Det var dans bort i vägen som 
avlyssnar de ironiska undertonerna också i de versifi- 
katoriska verkningsmedlen. Sten Malmström har för 
den delen deklarerat att det väl knappast finns någon 
svensk diktare som har kunnat ge en så stark sugges
tion av dansrytmer som Gustaf Fröding. Det sjätte 
kapitlet, Der Trost der Sprache: Rhytmus und Klang
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ägnar Riihling åt ett studium av Frödings överförande 
till sin poesi av musikaliska element.

Strövtåg i hembygden karakteriserar Riihling som 
ett vittnesbörd om sorgearbetet inför det förlorade 
paradiset; diktcykelns perfekta balans mellan »Weh
mut und Entsagung» företer tydliga överensstämmel
ser med den tyska poetiska realismen, anmärker han.
I sitt uppbrott till Ariens land gestaltade så Fröding en 
utopisk bildvärld som emellertid kom att lämna ho
nom otillfredsställd vad den centrala diktcykeln En 
morgondröm angick: »Jag anser själf att det estetiskt 
sedt icke är fullödigt, fantasien har icke varit lifsfrisk 
nog att göra bilden rik och skön.» Riihling sällar sig 
till en rad av tidigare kritiker i sitt blottläggande av 
diktens poetiska svagheter; samlagsskildringen i av
snitt V bärs nära nog av ett svulstigt jugendpatos, 
hävdar han. Riihling gör också den välmotiverade 
reflexionen att Fröding når mest verkan i sin ariska 
diktning när han för in ett distanserande element och 
ger det en tillräcklig relief som i ingressen till Sagan 
om Gral och Drömmar i Hades: »Ein distanzierende 
Moment kommt erst dann ins Spiel, wenn man be
denkt, dass sich das Ich [...] als Kranker darstellt, der 
seine Visionen in einem Zustand von offensichtlich 
äusserster seehlischer Qual empfängt.»

I kapitel V (Die goldene Brille und ihre Sprünge: 
Humor, Mitleid und Komik) studerar Rühling hur 
Fröding så att säga i praktiken omsatte sin humor
teori och inneslöt alla och envar i »det sorgbundna 
löjets brödraskap». Frödings världsbild är dyster, 
fastslår Rühling, och han dröjer i sin genomgång av 
relevanta dikter till sist vid poem som naglar fast 
livets absurditet. Algulin har i den berörda uppsatsen 
förut visat på Frödingtexter där det är »bilden av en 
ödslig och meningslös värld som med oväntad slag
kraft skymtar fram». Men det händer att tillvarons 
obevekliga mekanismer upplöses i ett skratt eller en 
grimas, framhåller Algulin och exemplifierar med Så
dant är livet ur Nytt och gammalt. Rühling vill för sin 
del beteckna dikten i fråga som en satirisk grotesk i 
anknytning till Wolfgang Kayser. Också Skrömt från 
Räggler å paschaser klassificerar han som en grotesk i 
och genom dess virtuosa språkspel kring frågan »va 
skrömt ä». Överhuvud vetter åtskilliga av Frödings 
mest populära dikter mot grotesken, betonar Rühling. 
»Frödings Grotesken entfalten eine subversive Wir
kung», förklarar han. »Diesen Stücken geht es zu 
allererst nicht um die Diskreditierung einzelner Per
sonen oder gar bestimmter Bevölkerungsklassen, son
dern um die Nichtigkeit und Absurdität der Welt als 
ganzer, die immer hinter dem lächerlichen Personal 
der Gedichte sichtbar wird.» Det är inte fråga om en 
»herremanskomik», som Fröding själv förebrådde 
sig; »wir lachen aus anarchischen Lust heraus, aus der 
Lust an der heimlichen Zersetzung der bürgerlichen 
Ordnung [...].»

Algulin ser Fröding -  parallellt med Strindberg -  
som en av de första att personligen reagera på den nya 
världsbild som börjat framtona under åren kring se
kelskiftet 1900. »Den personliga språkakten blir ett 
sätt att skapa tröst, mening och motstånd i en absurd 
värld.» Paul Britten Austin åter har i A Short Biogra- 
phy (1986) konkluderat: »The objective values ex

pressed in his poems, are those of our own time. But 
the sensibility and technique are basically traditio
nal.» Lutz Rühling tolkar i sin studie Frödings fast
hållande vid en traditionell estetik som »Abwehr des 
ennui», Baudelaires nyckelbegrepp för känslan av me
ningslöshet och hopplöshet. »Nur ein ’Gigant’ wie 
Strindberg konnte in ästetischer Hinsicht zur Jahr
hundertwende vorbehaltlos zu neuen Ufern aufbre
chen, aber der steht damit in seiner Heimat auf einsa
men Posten.»

I diktsamlingen Gralstänk och cykeln Nedanför- 
mänskliga visor förhåller sig Fröding modernismen 
närmast. Iakttagelsen har under årens lopp gjorts av 
åtskilliga -  Henry Olsson hör till dem, Erland Lind
ström likaså -  men i den samtida kritiken av Frödings 
femte diktsamling får man med ljus och lykta söka 
efter ett erkännande av formella nyvinningar. Den 
nya kritikervolymen återger en anonym recension ur 
Jämtlands-Posten där skribenten »protesterar» mot 
»den nedgörande kritik som varit synlig i flera tid
ningar»: »De tankar som Fröding ger form och lif åt i 
sina dikter äro icke tomma och abstrakta, utan de äro 
lifsresultat.» Levertin åter dröjde i Sv.D. helst vid 
poem som syntes honom ge nya bevis på skaldens 
»formella mästerskap»; spekulationerna gav Levertin 
inte mycket för. Rühling noterar att Eino Leino i en 
finskspråkig artikel hävdade att Fröding uppträdde 
som sanningssökare men inte som diktare, eftersom 
han inte tänkte i bilder. Skalden talar ju i förordet till 
Gralstänk om dikternas »knaggliga form». Rühling 
betonar liksom Algulin att Fröding varit inriktad på 
att förnya sina uttrycksmedel och belyser »wie sehr 
die Kritik Fröding auch in metrischer Hinsicht nicht 
gerecht wurde».

Den samtida kritiken såg i Gralfilosofm en i opo
etisk form förkunnad frälsningslära. Rühling fram
häver hur diktaren, när han själv övertar rollen av 
Gralsökare, därmed förlänar sig själv »exemplarisk 
betydelse». »In dieser selbstgewählten Stellvertreter
funktion kann man durchaus ein Merkmal moderner 
Poesie erblicken, in ihr bestätigt sich jedenfals ansatz
weise die mit Emphase vorgetragene Behauptung 
Paul Borums, Fröding sei ’ein moderner Dichter, ein 
Existenzdichter’.» Fröding valde en poetisk form som 
korresponderade med hans Gralfilosofi -  »Något är 
skönt/ ock i en lus,/ ock i ett grönt/ blad bak ett 
hemlighus» -  och skydde inte en radikal fragmentise- 
ring av sin formgivning. Denna omstöpning innebar 
likväl i grunden inte något avgörande normbrott: 
»hatten Baudelaire und seine Nachfolger den Inhalt 
des Schönheitsbegriff verändert, so nimmt Fröding 
lediglich eine Änderung von dessen Umfang vor.»

Jag har velat ge en uppfattning om kvalitéerna i 
Lutz Rühlings intelligenta och välskrivna avhandling. 
Det är överraskande och glädjande att detta nog så 
betydande bidrag till Frödinglitteraturen härrör från 
en av skandinavistikens utländska bastioner.

Om Edith Södergrans internationella renommé 
vittnar Marcus Galdias dissertation Begründungs
probleme der Södergran-Philologie liksom en studie 
av Inge Suchsland med undertiteln Weiblichkeit und 
symbolische Ordnung in der Lyrik von Edith Söder-
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gran. Galdias avhandling är framlagd vid universitet i 
Münster (Westfalen), Inge Suchsland är verksam vid 
den skandinaviska avdelningen vid universitetet i 
Bonn. Galdia har valt att dubbeltydigt ange »Begrün
dungsprobleme» inom Södergranforskningen för sitt 
närmast vetenskapsteoretiska arbete. Liksom Rühling 
skjuter han in sig på tidigare biografisk forskning, 
varvid Gunnar Tideström blir mest utsatt i och med 
sitt pionjärverk. »Die detaillierte Untersuchung des 
Lebens der Dichterin ist Konsequenz der gewählten 
Methode; das Werk der Dichterin kann nach Tide
ström ohne Wissen um ihre Person, ihr Leben und 
ihre Lebensmilieu nicht verstanden werden.»

Galdia framhåller inledningsvis att skandinavisti- 
kens uppgift i Tyskland omöjligt kan vara densamma 
som i de skandinaviska ländernas nationalfilologier. 
»Die Gleichstellung der Aufgaben beider Philologien 
wurde eine Verarmung ihrer Ergebnisse zur Folge 
haben, würde die Fremdphilologie die Aufgaben der 
Nationalphilologie schwerpunktmässig übernehmen, 
würden ihre Ergebnisse oft zur epigonalen Bedeu
tungslosigkeit herabsinken.» Vanskligheter av det slag 
som Galdia här vill beteckna som avgörande har hur 
som helst inte satt några spår i Lutz Rühlings Frö- 
dingbok. »Allein der geographische Abstand zu den 
kulturellen Ereignissen und Errungenschaften in 
Skandinavien», förklarar emellertid Galdia, »sowie 
die Unzugänglichkeit der Primärquellen in der alltäg
lichen fremdphilologischen Forschung würden den 
heuristischen Wert der Untersuchungsergebnissen 
schmälern.»

Galdias resonemang om en uppgiftsfördelning 
»Fremdphilologie» och »Nationalphilologie» emellan 
tar fasta på den internationella kommunikationens 
nödvändighet. Själv anser han sig med markant själv
känsla kunna tillföra södergranforskningen viktiga 
tankeställare. »Im Bereich der bereits vorhandenen 
Forschungsarbeiten zum Werk Edith Södergrans, hier 
Södergran-Philologie genannt, ist ein methodischer 
Beitrag auf der gegenwärtigen Entwicklungsstufe 
dringend erforderlich, da die gesamte Forschung bis
her nicht wesentlich über das Grund werk Tideströms 
hinausgegangen ist.» Med emaspekt snarlik Rühlings 
ser Galdia skaldinnan som föremål för en »Mythisi- 
erung»; »ihre Texte, die ihr lyrisches Talent unmit
telbar beweisen, wurde dabei nicht genügend beach
tet.» Galdia har upprörts över Göran Schildts under- 
streckare i Sv.D. (11/3 1985), Från solsystemen till 
hallonbacken, där denne betecknar Ernst Brunners 
doktorsavhandling, »en studie i Edith Södergrans ex
pressionism», som nära nog värdelös. Själv håller han 
av allt att döma Brunner som en av de få auktoriteter- 
na inom södergranforskningen. Ett nyare arbete är 
likaså Gisbert Jänickes Edith Södergran, diktare på 
två språk, som driver den tesen att skaldinnan fortsat
te att skriva dikter på tyska livet igenom. Som profes
sor Uwe Ebel, Galdias lärare, har visat är de dikter 
som utgör underlag för Jänickes tes om Södergrans 
litterära tvåspråkighet emellertid bara avskrifter från 
andra författare (Goethe, Steiner). Skaldinnan be
härskade mer eller mindre flera språk men svenskan 
inte till fullo, något som hon själv var väl medveten 
om. Galdia efterlyser en språklig granskning av Sö

dergrans lyrik som tar fasta på hennes finlandssven
ska hemmahörighet och hennes språkliga isolering i 
Raivola. »Die Sprachsystem Södergrans muss ein ge
sondertes Untersuchungsthema im Rahmen des Sö
dergran-Philologie bilden.»

Här är inte plats för en diskussion av de många 
frågeställningar som Galdia tar upp; de gäller så skil
da ting som »die Metaphysik ihres Werkes, die Pro
blematik des freien Verses, das Problem des Todes als 
literarisches Problem und die allgemeine Struktur des 
Werkes Södergrans». Galdia ter sig kompetent att 
behandla allt detta och lancerar härvid emellanåt syn
punkter som förtjänar beaktande.

I Inge Suchslands Södergranbok får Tideström lika
så en otillbörligt snäv behandling: »Die Gedichte sind 
für Tideström Photos aus dem Familiealbum der Sö
dergrans.» Birgitta Trotzig gav i Författarnas littera
turhistoria (1978) en gliring åt »de faderliga professo
rer» som »i hennes kärleksdiktning och den olösliga 
smärta som präglar den velat se en ’konstitutionell 
kyla’, ett hennes ’tvivel på sin kvinnlighet’.» Tove 
Pilgaard hör till dem som på samma sätt bemött 
Tideströms antaganden om Södergrans »intersexuali- 
tet». En debatt i Edda (1/1988) kring dikten Dagen 
svalnar ... ställs i Suchslands bok i fokus. Inge Suchs
land utgår i sin studie från Julia Kristevas textteori 
och framhåller dess subversiva karaktär. »Nach Kris
tevas Auffassung kommt es darauf an, das Frauen 
weder in der Identifikation mit der symbolischen 
Ordnung erstarren noch in deren ohnmächtiger, 
stummer Zurückweisung.» Birgitta Trotzig har oppo
nerat mot Tideströms intolkning i Södergrans poesi 
av en fientlig hållning gentemot det revolutionära 
Ryssland; »hon upplevde de stora skeendena som en 
skapelseprocess, en födslovånda». Inge Suchsland tar 
fasta på Södergrans egen datering av arton dikter till 
september 1918 och konstaterar i anslutning till 
Trotzig: »Das lyrische Ich fühlt sich als Prophetin 
einer neuen Epoche der Menschheitsgeschichte.» 
Suchsland behandlar ingående dikten Fragment som 
Södergran likaledes har Fört till samma skede och som 
Tideström liksom Olof Enckell enligt hennes uppfatt
ning inte gör rättvisa. Södergran framhåller själv i 
poemet att hon funnit den fragmentariska formen 
adekvat. »Vad jag älskar vill jag sammanfatta i lös
ryckta ord.» I diktens avslutande Engadin-parti figu
rerar »jungfru Snövit» som skönhetens krävande 
ande. »Eine gewaltige Kraft ist nicht personifiert als 
Titan oder als Krieger, sondern als die scheinbar zarte 
und harmlose Märchenfigur Schnewittchen. Sie steht 
hier für die Aspekte von Weiblichkeit, die sonst von 
der symbolischen Ordnung verdrängt werden, die 
aber gerade als die Macht, die die herkömmliche Ord
nung zerstört, Voraussetzung für Kreativität sind.» 
Tideström hade studsat över »jungfru Snövit sovande 
i sin kista av glas» och talat om en flickaktig sagofan
tasi som kanske inte passade till symbolikens inne
håll. Suchslands feministiska läsart tycks mig välbefo- 
gad som korrektiv till tidigare mansdominerad sö
dergranforskning.

Med den nya textkritiska utgåvan av Edith Söder
grans Samlade skrifter underlättas väsentligt den 
forskning som på många håll bedrivs kring hennes
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diktning. Därjämte ges ett underlag för nya tolkningar 
av Södergrans lyrik till olika språk. Det av Svenska 
litteratursällskapet i Finland utgivna verket skall om
fatta tre band; band I omfattar Edith Södergrans dik
ter och aforismer, band II skall rymma kommentarer 
till de litterära texterna samt Södergrans diktöversätt
ningar och band III breven jämte kommentarer till 
dessa. Editionen av dikterna i Samlade skrifter skiljer 
sig avsevärt från Gunnar Tideströms utgåva Samlade 
dikter (1949), som har legat till grund för alla senare 
utgåvor. Södergrans i huvudsak tyskspråkiga ung- 
domspoesi från det s. k. vaxdukshäftet gavs ut av Olof 
Enckell 1961 under titeln Edith Södergrans dikter 
1907-09. Denna ungdomsdiktning har nu i den första 
volymen förts till avdelning II, medan avdelning I 
således omfattar diktningen efter 1909.

Någon komplettering har inte gjorts inom samling
arna, heller inte i Septemberlyran, där dock Söder
grans egna dateringar av dikterna tagits med. Tide- 
ström omredigerade innehållet i Septemberlyran kro
nologiskt och återinförde överhuvud i samlingarna 
det mesta av det av förlaget uteslutna materialet. En 
dylik radikal förändring av diktsamlingarnas ur
sprungliga gestalt har nu befunnits olämplig. Genom 
att originalutgåvorna utgör grunden för texteditionen 
blir Edith Södergrans diktsamlingar tillgängliga vä
sentligen så som de förelåg för de samtida läsarna.

UlfWittrock

Birgit Marschall: Reisen und Regier en. Die Nordland- 
fahrten Kaiser Wilhelms II. Ernst Kabel Verlag, Ham
burg 1991.

Birgit Marschalls bok är en överarbetad version av 
hennes vid Goethe-universitetet i Frankfurt am Main 
i juli 1990 antagna dissertation. Hennes lärare här vid 
den filologiska fakulteten var Klaus von See som sörjt 
för att Birgit Marschalls studie förutom i Schriften 
des Deutschen Schiffartsmuseums också föreligger i 
en licensutgåva på Carl Winter Universitätsverlag i 
den av von See själv redigerade sviten Skandinavisti- 
sche Arbeiten (Band 9). Boken är livfullt skriven och 
bygger på omfattande arkivstudier och vidsträckt be
läsenhet inom skilda discipliner.

Inom forskningen har Wilhelm II:s »Nordlandfahr- 
ten» inte förut fokuserats; de har betraktats som rena 
rekreationsfärder. »Wilhelm II. aber begriff Reisen 
und Regieren gleichsam als festgefiigte Einheit. Die 
Nordlandfahrten sind gerade deshalb als Untersu- 
chungsgegenstand von eminenter Bedeutung, weil sie 
erneut die Frage nach dem fersönlichen Regimenf 
Wilhelms II. zur Diskussion stellen.» Birgit Marschall 
menar att kejsarens färder ger en spegelbild av den 
wilhelminska tiden; hans yacht Hohenzollern var en 
mikrokosm där den impulsive kejsaren gav fritt spel
rum åt sina ingivelser. Under ett kvartsekel styrde 
hans yacht varje sommar för några veckor till skandi
naviska hamnar, framför allt i Norge, med ett illustert 
»Männergesellschaft» ombord, övervägande sam
mansatt av militärer och »Schöngeistern».

Kejsar Wilhelms Norgefärder hade snart nog en 
tysk turistström till följd i dennes kölvatten. Paul

Giissfeldt, professor och forskningsresande, som var 
den ende av kejsarens gäster som kom att följa med 
på alla de 26 turerna, publicerade 1892 praktverket 
Kaiser Wilhelm’s II. Reisen nach Norwegen in den 
jahren 1889 bis 1892. Den svensk-norska Unionskon
flikten 1895 förlänade resorna tili Skandinavien stör
re politisk betydelse än förut. I kapitlet Die politische 
Dimension der Nordlandfahrten nyanserar Birgit 
Marschall Folke Lindbergs och andras bild av Wil
helm II:s ställningstaganden vid konflikten i fråga. 
Hon utnyttjar härvid dennes »Intimus» Philipp Eu- 
lenburgs korrespondens och postumt publicerade Er
innerungen; det var f. ö. furst Eulenburg som ytterli
gare underblåst kejsarens germanska svärmeri som 
vid hans besök i Stockholm 1888 kommit honom att 
tycka sig försatt »in der Zeit von Erik, Hokan und 
Fritjof» (brev till Eulenburg). Förhöll sig kejsaren nog 
så avvaktande och försiktig under Unionskonflikten 
utvecklade han likväl inför kronprins Gustaf hur hela 
hans diktan och traktan inom politiken var inriktade 
därpå, »die germanischen Stämme auf der Welt -  
speziell in Europa, fester zusammen zu schliessen und 
zu führen um uns so sicherer gegen slavisch-czechi- 
sche Invasion zu decken, welche uns Alle in höchster 
Masse bedrüht.» Kronprins Gustaf förblev vid svens
ka hovet kejsarens främste samtalspartner; »dies 
hängt damit zusammen, dass der Kaiser mentalitäts- 
mässig der willenstarken, energischen Gustaf den 
schwedischen König vorzog», resonerar Birgit Mars
chall. Följd av en eskader uppsökte Wilhelm II i juli 
1905 Oscar II i Gävle, varvid kardinalfrågan var den 
norska tronföljden.

Eulenburg vantrivdes ombord på Hohenzollern där 
militärerna hade överhand över »de finare bildade 
elementen» som han uttryckte det. Också gentemot 
kejsaren själv kom han efterhand att förhålla sig nega
tiv. »Die Objektivität ist völlig verloren, die Subjek
tivität reitet auf einem beissenden und stampfenden 
Rosse -  der Widerspruch in seinen eigenen Auslas
sungen feiert täglich Triumphe», vittnar Eulenburg i 
brev tili Reinhold von Bülow i juli 1903. Intresset för 
den gamla vikingatiden hade utgjort ett förenande 
band mellan honom och kejsaren. 1892 förelåg i ett 
praktband Eulenburgs Skaldengesänge, där kejsaren 
framför allt anammade balladen om kung Hokans 
och Haralds vänskap. »Da ritt die Treue just in der 
Mitten/Zwischen Hokan und Harald.» Balladerna 
tonsattes och föredrogs emellanåt från teaterscenen 
på samma vis, kan man tillfoga, som flera av Oscar 
II:s till tyska översatta visor, Vallflickan i Mora osv. 
Till Wilhelm II har brukat attribueras Sang an Ägir, 
en trestrofig romans, uruppförd 9 juni 1894 vid en 
hovkonsert i Potsdam. Vid ett nytt framförande i 
november framhöll en kritiker hur sången visade 
»[die] unbefangene Frische und klare Initiative, die 
als Haupteigenschaften das ganze Thun des hochbe
gabten jungen Monarchen kennzeichnet.»

Birgit Marschalls ämnesval var ett lyckokast och 
hennes bok har stort läsvärde. Jämförd med Oscar II, 
»skaldernas konung» (Germund Michanek), som 
rentav slöt Björnson till sitt bröst, ter sig Wilhelm II 
skäligen illitterat. Skönandarna ombord på Ho
henzollern var överlag dilettanter inom konst, littera




