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162 Övriga recensioner

av Sun Axelsson, Drömmen om ett liv (1978) och 
Honungsvargar (1984), samt Inger Hagerups livs- 
skildring i tre delar (1965-68). Här fokuserar Fahl- 
gren på förhållningssätten till sexualitet och död, som 
hos båda dessa självbiografiker förbinds med före
ställningar om skuld och straff. För båda blir dag
drömmandet centralt -  Axelssons berättarjag tar sin 
tillflykt till »den inre teatern» -  och med Freud ser 
Fahlgren dagdrömmandet som en parallell till diktan
det. Hos Axelsson skildras emellertid denna parallell 
som en del av projektet att förstå positionen i nuet. 
Här har det underordnade jaget inte bara kämpat sig 
fram till självständighet: det är också intensivt syssel
satt med att bearbeta de strukturer som har bidragit 
till att forma jagets position.

Margaretha Fahlgren har med sin bok gjort en bety
dande insats. Klart och överskådligt reder hon upp 
väsentliga terminologiska begrepp, samtidigt som 
hon aktualiserar en rad försummade texter och med 
sina inkännande läsningar demonstrerar hur dessa 
kan fås att avge sina hemligheter. Hennes arbete utgör 
i sig en triumf över den traditionella kvinnosocialise- 
ring vars effekter det så överväldigande blottlägger. 
För alla som i Norden forskar i självbiografin, ja, i 
kvinnliga författarskap över huvud taget, måste 
Fahlgrens bok i fortsättningen utgöra obligatorisk läs
ning.

Helena Forsås-Scott

Exemplet Kristianstad

Att de gamla stiftsstäderna bidragit till bildningen i 
landet långt utanför kyrkans och skolans mera exklu
siva verksamhet är något man har på känn utan att 
det blivit i full skala ådagalagt. En mängd forskning 
till regionens naturlära, arkeologi, kyrkliga hävder, 
personhistoria etc. har initierats från gymnasiekolle- 
gierna med stiftsbiblioteken som bas. Det räcker att 
erinra om de äldre sviterna av landskapsmonografier 
och herdaminnen. Från samma håll har det gjorts 
ansatser till folkbibliotek, museer av olika slag och 
bokförsäljning. Den skäligen heterodoxa diktsamling
en Liljor i Saron anbefalldes av domkapitlen efter ett 
från Kalmar utgånget cirkulär, och då Lorenzo Ham
marsköld utgav den första samlade Stagnelius-uppla- 
gan, subskriberade lektor Josua Zander på 65 ex. för 
avsättning i Kalmar. Denne Zander var också en av 
de många gymnasielärare som bidrog till dagspressens 
utveckling i vårt land. I Calmar-Bladet som han redi
gerade i många år fram till sin död 1835, återgavs 
förresten en rad av Stagnelius’ dikter enligt manu
skripten. Dessa hade efter fader biskopens bortgång 
överlämnats till gymnasiebiblioteket.

Det vore på tiden att gymnasielärarnas kulturin
satser utanför den pedagogiska verksamheten syste
matiskt belystes i ett decentraliserat projektarbete. 
Men viktigare ändå är förstås att denna kulturmission 
går vidare. Av deras sentida kolleger på gymnasierna 
är därvidlag inte så mycket att begära eller hoppas. Så 
tröstlöst tung och kompakt som lärarnas arbetsbörda 
numera är, särskilt i skrivämnena, kan man inte av 
dem vänta sig några engagemang utanför skolan.

Däremot tycks det vara möjligt att få åtskilligt i den 
vägen uträttat av dem som är knutna till någon av 
våra mindre högskolor. En blick på högskolelektor 
Hans Holmbergs bibliografi övertygar mig om detta. 
Här avtecknar sig en rad insatser som alla är väl 
rotade i Kristianstads kulturmylla men av intresse 
långt utanför den lokala grödan.

Tack vare HH:s goda förbindelser med Kristian- 
stadsbladet kunde denna tidning vid Bööks 100-årsju- 
bileum häromåret uppvakta med en 70-sidig skrift 
om Fredrik Böök och Kristianstad. Här noteras bio- 
graphica och utpekas deras spegelbilder i Sommarle
ken, Storskolan och andra fiktionaliseringar av barn- 
och ungdomsminnena. Större delen av häftet fylls 
emellertid av jubilaren själv med ett urval av det som 
han under seklets första 2-3 år producerade just i 
Kristianstadsbladet. Att finna sign. (Rog)-ers bidrag 
och identifiera dem som unge Christoffersons har 
visserligen varit en lätt sak tack vare Rolf Arvidssons 
ovärderliga Böökbibliografi, men det är en betydlig 
vinst att nu ha bekväm tillgång till en rad av texterna 
själva.

Samma goda gärning har HH fullgjort för ett annat 
författarskap knutet till Kristianstadspressen fast inte 
i Bööks smak, tvärtom. Hellströms? Nej, Hjalmar 
Söderbergs. Det var ett decennium före Böök som det 
från Stockholm införskrivna märket Hj. S. uppträdde 
i Kristianstadsbladets spalter, från senhösten 1891 
och fyra månader framåt. Det förekom mycket flitigt 
under bidrag av alla de sorter, ofta till ytterlighet 
nedlåtande mot de små förhållandena i staden. HH 
och hans medutgivare Lennart Hjelmstedt har till
skrivit Söderberg betydligt fler osignerade artiklar än 
man förut räknat med, och de har goda skäl för sina 
attributioner, ibland någon passage i breven till Kära 
BO (Bergman), en annan gång en anspelning i novel
len Ur glömskan som hämtar stoff från Kristianstad- 
tiden. Det är inte bara diktarjournalistens utsökta 
prosa som gör Hjalmar Söderberg i Kristianstad 
(1988) till en så vacker bok. Till det intrycket bidrar 
också en rad samtida porträtt och stadsbilder med 
tungsinta, slitna gamla hus.

Den unge Hjalmar Söderberg är livligt upptagen av 
dansk litteratur. Det är ett drag som kommentatorn 
HH gärna tar fasta på, eftersom han delar det själv. 
Med förkärlek kombinerar han övriga ärenden med 
intresset för Danmark och det danska. När han i den 
fina, tankeväckande skriften Gamla Kyrkogården: en 
kulturoas i Kristianstad (1987) berättar om sina vand
ringar på den äldsta kyrkogården i staden får texten 
en särskild flykt, sedan han på några gravstenar upp
täckt thorvaldsenska medaljonger infällda. Likaså 
lockar det honom att studera vilken betydelse danska 
teatersällskap och danska pjäser haft för det estetiska 
livet i Kristianstad med omnejd. Bl. a. detta utreds i 
en minnesskrift (1984) ägnad Ett teaterhus i Kristian
stad. K:s gamla teater -h ur  den kom till och hur den 
användes. Det är en fullmatad, mycket underhållande 
volym, rikt dokumenterad med porträtt, arkivalier 
och klipp från både annons- och textsidor i de samti
da bladen: det är mellan 1833 och 1903 som denna 
teater (ritad av Fredrik Blom) är i bruk. Listor över i 
»teaterdagboken» införda föreställningar och intäkter
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ger briljanta tillfällen att begrunda repertoarvalet och 
publiksmaken i en skånsk landsortsstad under 1800- 
talet; HH gör förresten utflykter också till Ystad. Till 
de mest upplysande aktstycken han delger oss hör en 
animerad tidningspolemik från slutet av 1830-talet, 
där en anonym skribent propagerar för den nya kö- 
penhamnska vaudevillesmaken, som den danske tea
terledaren J. Müller visat upp i Kristianstad under 
fem olika sejourer med sitt sällskap, som svarat för i 
allt 70 föreställningar. Motparten i tidningen pläderar 
lika hängivet för den klassiska historiedramatiken 
med Schiller i centrum; den företrädde E. W. Djur
ström med den äran både som översättare och aktör.

Andra danska spår som HH gärna följer leder till 
Christian IV, stadens grundläggare med betydelse för 
den majestätiska katedralen och en huvudroll också i 
vissa östskånska sägner. Peter Nansen, dansk författa
re av Söderbergs generation, har HH kommit att sär
skilt intressera sig för sedan han uppdagat att Nansen 
gjort ett reportage om Yngsjömörderskans avrättning. 
Herman Bang har han följt under hans uppläsnings
turnéer i Sverige och i hans litterära kontakter med 
Snoilsky; det visar sig att deras inbördes uppvaktning 
utvecklar sig i mycket påfallande, ceremoniösa for
mer.

HH sprider gärna sina studier i olika tidningar, 
tidskrifter och hembygdspublikationer, men flera av 
de senast nämnda uppslagen har han samlat i två 
rödvita volymer, förenade av en titel hämtad ur en 
dikt av Poul M. Moller: Glcede over Danmark (1986). 
Det andra bandet är i sin helhet ägnat Karen Blixens 
författarskap. Somliga analyser har tidigare varit 
tryckta i Danmark, bl. a. i Blixeniana, eller här hem
ma, så i Samlaren. HH arbetar i fruktbar dialog med 
andra forskare; resultaten förskjuts en smula från den 
ena versionen till den andra och har förmodligen 
ännu inte nått den definitiva formen. Invändningar 
finns att göra, jag väljer att överklaga ett av HH:s ofta 
mycket frappanta fynd av bibliska intertexter hos 
Blixen med en annan färg än originalets, en blasfe- 
misk anstrykning. Det är nu fråga om det sista förtrol
lande vinteräventyret som har formen av ett filoso
fiskt samtal i Köpenhamn en novembernatt 1767 
mellan poeten Johannes Ewald och kungen Christian 
VII i glädjeflickan Lises kammare. Ewald ligger och 
tar igen sig efter en herdestund, men då kungen stiger 
in »svang han Benene ud over Sengekanten og stod 
op». Att med HH här lyssna fram ett erotiserat eko av 
Matt. 9: 5-6 finner jag helt obehörigt. Det är att spela 
ut sin egen selektiva svenska bibelkunskap mot baro- 
nessans totala förtrogenhet med danskt språkbruk, 
bibliskt såväl som profant.

Blixen slår en brygga till ännu en av HH:s intresse
sfärer och därmed även till hans senaste arbete i bok
form. Vad han där sammanfört är studier i förhållan
det mellan folksagan och konstsagan, en dynastisk 
utveckling som givit titeln Från Prins Hatt till prins 
Mio (Rabén & Sjögren, 1988).

På ett stimulerande sätt konfronterar HH med var
andra olika tolkningar av Prins Hatt under jorden 
som han mött i sin undervisning för lärarkandidater. 
Andra gånger diskuterar han dels olika översättnings- 
förslag, dels olika illustrationer till en H. C. Ander-

sen-text. Mest behållning tycks det mig dock att man 
har av hans analyser av några nyare konstsagor av 
Astrid Lindgren resp. Karen Blixen. Det är en rad 
olika problem HH aktualiserar i sitt sagostudium men 
särskilt två, det ontologiska och det barnpsykologiska 
och terapeutiska. Av vilken beskaffenhet är sagovärl
den i förhållande till »den verkliga»? Är det en defini
tiv boskillnad mellan dem eller finns det företeelser 
och egenskaper som är gemensamma? Och: i vilken 
grad uppfattar dessa berättare barnets fantasilekar 
och sagotänkande som en kompensation för verklig- 
hetsvärldens brister, en uppfyllelse av behov som till 
vardags blir otillfredsställda.

Särskilt inträngande riktar HH dessa frågor till I 
skymningslandet och Mio, min Mio och framhåller 
hur den stad dit den snälle herr Liljonkvast varje kväll 
för den sjuke pojken bevarar en rad drag av Stock
holm men förändrade som vid en dubbelexponering. 
Utan att kränka Görans tilltro till sagan ger Astrid 
Lindgren utrymme för vuxentolkningen: skymnings
landet växer fram ur den sjuke pojkens drift att bere
da sig för dödsriket. I Mio, min Mio är däremot 
avståndet totalt mellan Bo Vilhelms känslofattiga och 
därför så trista fosterhem vid Upplandsgatan och 
Landet i Fjärran, dit han drömmer sig från en park
bänk. Där blir han Mio och där möter han sin fader 
konungen. Det är ett underland med alla folksagans 
rekvisita. Det är också ett av de sedvanliga folksage- 
proven Mio ställs inför i den inlagda sagan i sagan, 
nämligen att med Jum-Jums hjälp besegra den onde 
riddaren Kato. Men innan Mio med sitt svärd krossar 
motståndarens hjärta av sten, har han i dennes ögon 
läst att ingen plågades så mycket av Katos ondska 
som Kato själv. I denna scen anar HH något av sagans 
bettelheimska funktion, att ge barnet redskap att be
arbeta sin egen vardagsverklighet. Då Mio uppdagar 
Riddar Katos hemlighet, är det då inte Bo Vilhelm i 
egen person som trevar sig fram mot insikten att 
fosterfaderns oginhet och känslotorka kanske är ett 
lidande för honom själv och att det genom den insik
ten kan öppna sig en väg till försoning mellan dem? Så 
hjälper oss HH att bearbeta våra intryck av sagorna, 
Astrid Lindgrens såväl som Karen Blixens. Det är en 
tacknämlig gärning, fast inte alla resultaten håller lika 
väl. HH vill förankra Astrid Lindgren och Mio i den 
svenska romantiken, det är ingen slump menar han, 
att Upplandsgatan stryker förbi Tegnérlunden och att 
den lille prinsens namn ryms i en stor drömmares: 
Endy-mio-n. Jo, det är tillfälligheter.

Staffan Björck

Hiltrud Gnüg: Kult der Kälte. Der klassische Dandy 
im Spiegel der Weltliteratur. Metzler 1988.

Hiltrud Gnüg und Renate Möhrmann: Frauen Litera
tur Geschichte. Schreibende Frauen von Mittelalter bis 
zur Gegenwart. Metzler 1985.

Hiltrud Gnüg, Bonnprofessor i Nyare tysk litteratur
vetenskap, ställer i sitt verk Kult der Kälte »den klas
siska dandyn» i fokus. Vad det gäller är i första hand 
»dandysmus als literarisches Phänomen». Begreppet




