
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. 
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books 
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always 
visually compare it with the images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



C. D. AF WIRSEN

RIT1KE
BJÖRNSON, IBSEN, 

FOGAZZARO, DRACHMANN, v. HEIDENSTAM 

STRINDBERG, HALLSTRÖM

P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG

Pris 5 kronor





KRITIKER
AF

C. D. AF WIRSÉN

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG



STOCKHOLM
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

I9OI



FÖRORD.

Visserligen hafva tid efter annan mina litterära vänner 
— bland dem särskildt och redan för länge sedan Gustaf 
Ljunggren — uppmanat mig att i bokform offentliggöra 
en eller annan samling af mina kritiska uppsatser; men 
jag har ständigt tvekat att efterkomma dessa maningar. 
Nu har dock tiden därtill synts mig vara inne. Man har 
nämligen i åtskilliga pressorgan utspridt påståenden, att 
mina granskningar skulle varit i hög grad hetsiga och 
obilliga. I sammanhang härmed har påståtts, att 1880- 
talets vitterhet, särskildt den så kallade strindbergslittera- 
turen, varit besjälad af ädla frihetsidéer, mot hvilka jag 
skulle yttrat mig på orättvist sätt. Då ett påstående af 
sådan innebörd nu tyckes på väg att inom ett visst läger 
blifva trosartikel, har jag trott mig böra ånyo framlägga 
till lugnt bedömande bland annat just de flesta af mina om 
Strindbergs arbeten skrifva tidningsartiklar. Vid den för
nyade genomläsning, jag ägnat dessa artiklar, har jag fort
farande funnit dem befogade; ett eller annat lifligt uttryck 
kan, enligt min åsikt, fullt rättfärdigas af mina öfvertygel- 
sers styrka och stridsföremålens betydelse. Själf vet jag, 
att jag sökt vara hofsam, alltid undvikit att föra striden 
in på det personliga lifvets fridlysta område samt kanske 
i onödan modererat en skärpa, som varit påkallad af de 
litterära företeelsers beskaffenhet, hvilka jag haft att be
handla.

Enahanda anklagelser för orättvisa hafva stundom rik
tats mot mina recensioner öfver Ibsens senare dramer
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(hans, liksom Björnsons, tidigare, af mig mycket beund
rade verksamhet som dramaturg faller i tiden till det 
mesta före mitt uppträdande som litteraturanmälare). Jag 
tror visserligen, att ett omslag härutinnan ägt rum i den 
aflmänna meningen och att mången numera gifver mig rätt; 
men bäst kunna, har det synts mig, de mot mina ibsen- 
artiklars beskaffenhet gjorda anmärkningarna gendrifvas 
helt enkelt genom att i bokform samla och utgifva flertalet 
af dessa uppsatser. Om jag ej bland dessa gifvit ett rum 
åt min recension af »Gengangere», beror detta endast därpå, 
att jag nu skulle uttryckt mig än mer ogillande än då.

Hvad Björnson angår, lär nog hvarje tänkande läsare 
finna, att jag, huru mycket jag än beklagar hans affall 
från forna religiösa öfvertygelser och hans politiskt-dema- 
gogiska snedsprång, skänker fullt erkännande åt hans i 
etiskt afseende upphöjda och oftast ur källsprångsrik in- 
gifvelse framgångna diktning.

Med nu utgifna samling hafva införlifvats uppsatser 
öfver Holger Drachmann, hvars genialiska, jäsande, stun
dom omogna, nästan alltid märkliga alster i alla händelser 
höra till det mest betydande i tidslitteraturen, öfver V. von 
Heidenstam, hvars förmåga i pittoresk och färgrik fram
ställning af yttre bilder jag uppskattar men hvars verk
samhet synts mig stundom lida af anspråksfullt bisarreri 
och icke sällan af en inre tomhet i åskådningssättet samt 
nästan alltid af brist på välordnade studiers fasta grund
val, samt öfver P. Hallström, hvars litterära utveckling 
i min tanke, oaflåtligt gått framåt i poetisk rikedom, lät 
vara, att hans språkliga uttryckssätt ännu ofta förefaller 
oklart eller i andra afseenden bristfälligt.

Några artiklar öfver den ädle italienske författaren 
Fogazzaro hafva äfven bifogats. Så snart hans »Daniel 
Cortis» utkommit i hans hemland, fäste jag den svenska 
allmänhetens uppmärksamhet på detta mästerverk och har 
haft den glädjen att flera år senare se mina omdömen 
bekräftade af en utmärkt författare i Revue des deux 
Mondes.



FÖRORD. V

I allmänhet hafva mina uppsatser vid detta förnyade 
utgifvande ej undergått andra förändringar än sådana, som 
någon gång föranledts af en önskan att undvika upprep
ningar. Jag har trott, att de kanske skulle mist något af 
den omedelbarhet, de ägt, om jag nu underkastat dem en om
arbetning. Ur innehållets synpunkt har en sådan omar
betning ej heller erfordrats, enär mina åsikter i allt väsent
ligt ännu äro desamma, som de voro, då artiklarna först 
nedskrefvos.

En och annan upprepning har jag dock låtit kvarstå. 
Särskildt hvad Ibsens »Rosmersholm» och »Fruen fra Havet» 
beträffar, har jag trott, att några af mina variationer öfver 
samma ämnen skulle kunna utvisa, huru omsorgsfullt jag 
sökt betrakta dessa dramer ur olika synpunkter, från nya 
sidor och med ledning af det sceniska uppförandet, samt, 
där så behöfdes, fullständiga min uppfattning.

Nu äro tjuguett år gångna, sedan jag först på allvar 
ägnade mig åt litteraturkritikens mödosamma värf. Jag 
har skött detta värf under djup känsla af dess ansvar samt 
aldrig sagt annat, än hvad jag verkligen tänkt. Jag har 
på förhand vetat, att jag härmed skulle utsätta mig för 
mycket missnöje från skilda håll; men detta medvetande 
borde och kunde ej hindra mig att kämpa för hvad jag 
höll sant. Väl hade jag lätt kunnat, med bibehållande 
af min ställning i de pressorgan, inom hvilka jag verkat, 
förfara på ett helt annat sätt; jag skulle kunnat långt mera 
»ackommodera mig» efter dagens växlande, högljudda opinio
ner, för att undvika alla faror och lefva i lugn. Men 
ett sådant förfaringssätt har stridt mot hela mitt skaplynne ; 
man skall svårligen kunna beskylla mig för feghet, och 
jag har trott det vara en oafvislig plikt för en litteratur
anmälare att, oberoende af vindkast och stormar, vara sin 
öfvertygelse trogen samt utan tvekan uttala densamma. 
Ej heller har jag uppfattat det kritiska kallet så, som skulle 
detta vara inskränkt till ett blott aktgifvande på formellt 
estetiska förtjänster eller fel; för mig har det synts ange
läget att se sakerna ur en högre och mer vidsträckt kultur-
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synpunkt samt undersöka den lifsåskådning, den andliga 
uppfattning, som legat till grund för de särskilda förfat- 
tarnes arbeten. Och sådant har synts mig rent af nöd
vändigt ur fosterländsk, religiös och etisk synpunkt i en tid, 
då under skönlitteraturens flagg ofta orena, osunda och 
oheliga läror insmugglats.

Skulle nu utgifna samling af mina kritiska uppsatser 
vinna spridning, så skall den längre fram efterföljas af en 
ny del. I annat fall får jag, anslutande mig till Horatii 
ord, vara contentus paucis lectoribus, glad om den nu 
offentliggjorda samlingen kunnat tillvinna sig något bifall 
af ett fåtal personer, som dela mina åsikter och tänkesätt.

C. D. AF WlRSÉN.
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OVER ÆVNE.
(1883.)

Bland de problem, hvilka skönlitteraturen nu oftare än 

förr »ställer under debatt», äro de religiösa frågorna af 
största vikt; deras behandling kräfver ock den största för
synthet. I Björnsons »Over Ævne» möter oss åter ett för
sök att till skärskådande framställa ett religiöst problem: 
det är blott skada, att det sätt, hvarpå problemet formule
rats, måste gifva anledning till många befogade anmärk
ningar. Innehållet af Björnsons nya dram är hufvudsakligen 
följande:

I en norsk fjällbygd lefver en undergörande präst. 
Han är den ädlaste människa, mild och god, har aldrig 
sagt ett hårdt ord till sin hustru, som dock ej i allo 
delar hans tankar, han tror människor om godt, är optimist, 
vill icke påtruga någon sin mening och fördömer ej den, 
hvilken hyser andra åsikter; han offrar sin tid, sin bekväm
het, sina penningar, sitt lif på att göra godt. Björnson, 
som afser att skildra en svärmare, hvars tro på bönens 
undergörande kraft icke alls stämmer tillsammans med en 
modern och sund världsåskådning, har således i detta fall, 
såsom det tycks, gått tämligen opartiskt till väga: han har 
ej gjort Adolf till en mörk och dyster, frånstötande asket 
utan utrustat honom med de bästa mänskliga egenskaper. 
Under har denne man gjort i mängd; sjuka och lytta hafva 
återfått hälsa och sina lemmars bruk. Men sin sjuka,
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sömnlösa hustru kan Adolf ej bota; henne kan han genom 
sina böner ej ens bereda en timmes sömn. Hon är för 
öfrigt ansträngd »over Ævne», öfver förmåga; mannens sätt 
att hushålla med sitt eget lif, hvilket han alltjämt vågar 
under sjukbesök i storm och snö, samt med familjens till
gångar, håller henne i en ständig oro och spänning, hvilken 
icke blifver mindre, därför att hon så outsägligt älskar och 
beundrar honom. Barnen blifva svärmiska, deras nervlif 
är öfverretadt, och äfven detta förhållande är ägnadt att 
ingifva modern farhågor; hon hade behöft mer stillhet, 
mindre extas. Hon känner detta, och dock uppgår hon i 
kärlek till sin man och håller honom för den ypperste på 
jorden. Ständigt sjuk och sängliggande kan hon ej botas 
men vederkvickes underbart, så ofta han inträder i rummet. 
Adolf, som sett alla försök att göra henne frisk misslyckas, 
antager hindret ligga däri, att hon ej delar hans tro. 
Däröfver gör han henne dock inga förebråelser; han vet, 
att hon är sann och följer sin öfvertygelse. Emellertid 
vill han göra än ett försök; han har tillkallat barnen, som 
varit borta från hemmet, och vill, att de med honom skola 
bedja för modern; det skall blifva en »bönekedja», hvilken 
måste nedkalla bönhörelse. Till sin sorg får han emellertid, 
när barnen kommit, höra, att de under bortovaron från 
far och mor mist sin egen tro. Sonen Elias har, då han 
sett den i världen vanliga kristendomen med modifika
tioner, då han sett, huru äfven de bästa kristna slå af litet 
på kristendomens kraf och offra åt världslikställigheten, börjat 
tänka, att de kristna idealen egentligen ej passa för män- 
niskolifvets förståndiga inrättning, gå utöfver människans 
förmåga, äro »over Ævne», och under sådana förhållanden 
snarare äro foster af öfverspändhet än härstamma »fra den 
alvidende». Fadern lyssnar med smärta men utan häftighet 
till dessa bekännelser och beslutar nu att, jämväl utan 
barnens understöd, ensam och genom egna förböner bota 
den sjuka hustrun. <

Han går till kyrkan för att sjunga och bedja. Folk 
strömmar till från alla håll för att se det väntade miraklet,
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och af en tillfällighet komma äfven biskopen och en sam
ling präster, hvilka annars ämnat sig åt annat håll, till 
stället. De hafva under hafsfärden plågats af sjösjuka och 
göra i förstone ett löjligt intryck. De besluta sig nu att 
öfverlägga, huru de böra förhålla sig med afseende på 
Adolfs mirakelföretag. En af dem, för öfrigt en skäligen 
karrikerad person, anser hvarje smirakel, som ikke er 
godkænt af præsterne, så at sige ansat og insat af den 
överste kirkestyrelse under h. m. Kongens præsidium» 
som rent af otillständigt; en annan, hvilken med en viss 
förkärlek skildrats, framhåller sakens vikt, beklagar en 
kyrka, i hvilken inga underverk ske, och betonar, att det 
är slut med kristendomen, om kyrkan förlorat undrets 
makt. Ty det utmärkande för kristendomen är just 
miraklet, icke »tron på uppståndelsen», hvilken återfinnes i 
alla religioner och förmodligen icke är tro på ett under. 
En tredje, hvilken i sju år som präst »lofvat den troende 
miraklet» utan att kunna hålla sitt löfte, trånar nu efter 
att skåda undret, inskärper att, om under skedde, alla 
skulle tro, likasom i Jesu tid »alla», som sågo underverken, 
trodde på honom, samt försäkrar i sin ångest, att, om 
icke han nu får se miraklet utföras, han ämnar taga afsked 
från prästämbetet. Biskopen intager en afvaktande ställ
ning men längtar i hemlighet själf, att det underbara måtte 
inträffa. Så vidunderlig nu hela denna Björnsons skildring 
af prästerna kan synas, så skef hela framställningen kan 
förefalla, försäkra vi, att referatet är alldeles troget och att 
vi eJ gjort oss skyldiga till den ringaste öfverdrift.

Till en början ser det ut, som »miraklet» skulle lyckas. 
Den sjuka frun, som på halfannan månad ej sofvit, faller, 
medan mannen beder, i en välgörande sömn och uppstiger 
sedan ur sin bädd samt närmar sig den ur kyrkan åter
vändande maken. Men förbättringen var blott af ett 
ögonblicks varaktighet; plötsligen sjunker hon ned och 
kan ej hålla sig uppe. Mannen, som satt all sin tillit till 
makten af den förbön han uppsändt, dör, när han ser 
sitt hopp sviket.
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Sådant är det sällsamma innehållet af en tendenspjäs, 
hvilken, under sträfvan att bibehålla en viss objektivitet, 
afser ingalunda att kasta en tvetydig dager öfver en svär- 
mares osunda fantastik utan att genom en exemplifierad syl
logism visa själfva kristendomens oförenlighet med moderna 
och förståndiga idéer. Syllogismen är denna: kristendom 
är mirakeltro, mirakier äro orimliga, således är kristen
domen själf orimlig och bör vika för en människan mer 
värdig uppfattning. Vi äro öfvertygade, att Björnson gått 
till väga fullkomligt bona fide, men hans sätt att afhandla 
frågan synes oss lika ytligt som besynnerligt, och vi till
låta oss följande anmärkningar, af hvilka några gälla mot
sägelserna och den bristande följdriktigheten i Björn
sons egen framställning, andra åter gälla själfva hans 
åskådningssätt.

Det kan då först ej annat än förvåna, att de uppträ
dande personerna göra kristendomens sak beroende på den 
omständighet, huruvida just detta mirakel skall lyckas. 
De hafva ju redan sett Adolf göra många under: Klara 
har sett en kvinna, som i femton år varit lam, kunna röra 
sig obehindradt; Bratt har sett en sjuk man under Adolfs 
psalmsång blifva alldeles frisk; Kröjer såg flickan Agåt, 
hvilken var som död, väckas till lif. Nåväl, då hafva de 
ju redan sett underverk och behöfva väl ej ge allt förloradt, 
om ock Adolfs fru ej omedelbart skulle återställas. De 
kunna redan nu icke med fog tala om en kyrka, i hvilken 
aldrig några under förekomma, och de behöfva väl ej, så
som här, sätta allt på ett enda kort. Elias har ju oçk 
varit vittne till en underbar tilldragelse (sid. 59), huru 
kommer det sig då, att han, som då trodde, icke längre tror? 
Saken är så mycket mer besynnerlig, som, efter den åsikt, 
hvilken i detta stycke utvecklas, alla, som se ett under, 
nödvändigt måste blifva troende. Och huru kan det, under 
denna förutsättning, vara rimligt, att Adolfs fru, som sett 
så många mirakler, ej delar sin mans tro?

Men vi gå öfver till viktigare gensägelser. Vi om
nämnde den syllogism, hvilken tyckes utvecklad i stycket
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»Over Ævne». Dess första sats är: »kristendomen är mira- 
keltro», den andra »mirakler äro orimliga», och på dessa 
två satser grundar sig konklusionen, hvilken ej tycks vilja 
lämna mycket kvar af kristendomen. — Vi utbyta ordet 
mirakel, vid hvilket i dagligt tal låder en bismak af troll
konst och taskspeleri, mot ordet underverk eller under, 
och vilja då förvisso icke neka, att den kristne tror på 
underverk. Men dessa beteckna en enskild uppenbarelse 
af högre lagar, hvilka för oss, med vår begränsade synvidd, 
äro under detta tidslif till sin sanna beskaffenhet och sitt 
sammanhang okända; de äro, om man så vill, »orimliga», 
men orimliga endast för den, hvilken anser naturen vara den 
enda verkligheten eller dömer den andliga verkligheten 
efter analogier hämtade från sinnevärlden. Främst bland 
dessa under står ett, hvilket i stycket »Over Ævne» ej ens 
nämnes, nämligen frälsningsundret, Sonens människoblif- 
vande och den försoning han åstadkommit. Om med 
»under» menas det, som icke af det sinnliga förståndet kan 
förklaras, huru många under finnas ej då! Hur är det 
med »världens uppkomst»? Den fingerade urcellen skall 
väl ock hafva en orsak? Ubi principium? Och huru är 
det med frihetens underbara faktum? Vore allt bestämdt 
af empirisk kausalitet, så funnes ej frihet och omvändelse; 
Kant, hvars satser det ej är lätt att kullslå, har visat detta, 
då han talar om den empiriska karaktären och drifvits till 
antagande af en intelligibel karaktär, för hvars gåtfulla 
sammanhang med och inverkan på den förra han dock ej 
mäktat redogöra. Och de språng, de nya begynnelser, 
hvilka i organismernas serie förekomma? Ser man icke 
en stor mängd af den moderna naturvetenskapens mest 
framstående målsmän bestrida alla darwinska försök att 
bortresonera just det där nya, som ej kan härledas ur 
lägre föregående bildningsformer ? Ja sannerligen, den 
kristne fasthåller undret: han tror ej, att vi äro hemfallna 
under naturkausalitetens uteslutande välde, han tror, att 
det finns ett nådens rike, ej blott ett naturens. Vi äro 
gudilof ej lämnade utan hopp; om man däremot lyckades
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beröfva oss förmågan att tro på mycket, som ej kan låta 
sig af det timliga förståndet till fullo förklara, då vore 
lifvet ej värdt ,att lefva, bryggan upprifven mellan jord 
och himmel, tillvaron öde. Är det dit Björnson vill föra 
oss?

Men om, i den mening ordet »under» här fattats, sådana 
för den kristne finnas till, så är därför ej sagdt, att de 
undergörande gåfvor, hvilka under den kristna församlingens 
första tider öfverflödade, nu skola tidt och ofta visa sig; 
nybildningen betecknades genom tilldragelser, hvilka under 
verkets fortgång ej i samma mån ingått i Försynens hus- 
hållningsplan. Och det är ej på de sekundära underverken, 
det är på frälsningsundret, som kristenheten lefver. För 
öfrigt är det icke sant, såsom Björnson tycks antaga, att 
alla, som åse ett underverk, nödvändigt tro. Skriften 
betygar, att många trodde, när de sågo Jesu underverk, 
men visst icke alla. Ja, detta zroZZot förekommer äfven i 
fråga om det stora undret, Lasari uppväckelse; det var 
ju några af dem, som sett undret, hvilka visst icke blefvo 
Kristi troende lärjungar utan tvärtom begåfvo sig till 
fariséerna för att skada honom, likasom Lasari uppväckelse 
synes hafva varit den tilldragelse, hvilken mest af allt 
eggade Jesu fiender att söka taga honom af daga.

Men den särskilda form, i hvilken undret af Björnson 
angripes, är bönkörelsen. Härvid är saken emellertid, lik
som hela dramat, ytterligt skeft framställd; för det första 
är, om man vill taga frågan på djupet, bönen till sitt all
männa väsende ej endast, såsom här, atrijtng eller utbedjande 
af ett särskildt godt utan äfven eller tack och
lof samt framför allt tillbedjan, n^oo’Avvtioiç, som just är 
uttrycket för människans grundförhållande till Gud och 
därför ligger till grund för hvarje särskild bön. Vidare 
lär oss ej den heliga Skrift, att Gud alltid hör de böner, 
som liksom pocka på ett ögonblickligt resultat; ett dylikt 
pockande äger i Björnsons pjäs rum, och därvid må an
märkas, att bönhörelsen väl kunde tänkas äga rum på det 
sätt, att Adolfs hustru småningom tillfrisknade. Den om-
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ständighet, att hon ej vid kyrkobönen, under tilloppet af 
nyfikna spejare efter tecken och under, genast botades, 
borde väl således ej i och för sig kunna tala mot bön- 
hörelsens möjlighet. Att påyrka ett ögonblickligt resul
tat, att därvid sätta allt liksom på ett kort, kan ofta vara 
att »fresta Gud». Dessutom böra vi afbida bönhörelsen 
som en nåd, icke fordra den som en rätt. Försöket att 
genom Adolfs bedragna väntan på bönhörelse åskådliggöra 
det illusoriska i hoppet om bönhörelse skall för öfrigt ej 
lyckas Björnson; hvar finnes den människa, som, hon må 
vara hur skeptisk som helst, icke både känt bönens hugnad 
och erfarit bönhörelse i sina bekymmer? Erfarenheten 
talar, och den vittnar, att samme Gud, som leder folkens 
och kyrkans öden, äfven i speciell försyn sörjer för hvarje 
människa och lyssnar till hennes suckar.

Men icke af den inre själserfarenhetens intyg, nej, af 
yttre tecken och under fordrar Björnson vittnesbörd på 
kristendomens sanning. »Utan I sen tecken och under 
tron I icke.» Och han föreställer sig, som ofvan nämnts, 
att, om blott tecken och under yppade sig, alla skulle tro 
och omvända sig. Häri ligger åter bristande människo
kännedom. Det ordet står fast: »Tro de icke Moses och 
profeterna, så tro de icke heller, om någon af de döda 
uppstode.»

I noter upplyser Björnson, att han för sin »Over Ævne» 
rådfrågat »Leçons sur le système nerveux faites par J.-M. 
Charcot» samt »Etudes cliniques sur l’hystéro-épilepsie ou 
la grande hystérie par le Dr Richer». Genom dessa hän
visningar är antydt, att de behandlade själsfenomenen böra 
räknas till nervösa sjukdomar och yttringar af hysteri. 
Utan att förneka, att i vissa former af »religiösa förvillelser» 
nervsystemet spelar en stor roll, kan man ej annat än 
häpna, då man erfar, att själfva bönen och bönhörelseför- 
hoppningen reduceras till företeelser af nervös anomali. 
Den forne, troende grundtvigianen är blott alltför mycket 
förändrad; hvem vill därför bryta stafven öfver honom, 
men hvem skulle icke önska honom den lyckan att åter-
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föras väl ej till grundtvigianismens ensidiga form men till 
kristligt åskådningssätt? Tomheten i hans nuvarande upp
fattning är förfärande. Och dock har han tusen sinom 
tusen meningsfränder!

■»Over Ævne!» Ja, människan säges gå »over Ævne», 
när hon tror på förbindelsen med det öfversinnliga, tror på 
det umgänge mellan andar och andars Fader, som bönen 
bereder. Ett är säkert: Björnson går »over Ævne», när 
han försöker draga denna umgängelse i tvifvelsmål och 
samordna den med hysteriska sjukdomsfall. Och han har 
här gått in på ett område, där hans förmåga ej förslår, 
där den är vanmäktig. Ämnet är honom för högt. »Over 
Ævne!»
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I första afdelningen af denna bok, som innehåller en 
underlig blandning af läsvärda saker och förflugna hugskott 
och vid hvars granskning man därför i ännu högre grad 
än annars uppkallas till en siktning och gallring, lämnar 
Björnson en skildring af en gammal adelssläkt, hvars med
lemmar nästan utan undantag varit hemfallna åt drycken
skap, utsväfningar och girighet samt utrustade med våld
samma, vilda och obändiga lynnen. Berättelsen är mycket 
drastisk och hållen i en arkaiserande ton, som på visst 
sätt kan sägas vara lyckligt träffad, om ock öfverdrifter ej 
saknas, och om än författaren stundom förefaller lik en konst
handlare, som försäljer eftergjorda antikviteter, hvilka för 
den oinvigde kunna synas äkta men för kännaren röja en 
ung fabrik. Hårresande och nervspännande är särskildt 
beskrifningen af det slagsmål, som utkämpas mellan den 
hderlige John Kurt och hans hustru, och efter hvars slut 
John berusar sig och dör. Makan, som känner, att hon 
skall blifva moder, återtager det namn, hon bar som ogift, 
°ch uppbränner de kurtska familjeporträtten, efter hvilka 
heroiska handlingar hon återvinner lugn. Härpå vidtager 
den enda afdelning i arbetet, åt hvilken man kan skänka 
ett fullt och oblandadt bifall; den innehåller skildringen af 
fru Rendalens sätt att uppfostra sin späde son, som ärft det 
stormiga kurtska lynnet, tämja hans häftighet, trygga sin
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makt öfver det motspänstiga barnasinnet och föra detta in i en 
god utvecklings fåror. Det är med spänd uppmärksamhet 
man följer framställningen af denna för hela deras lif af- 
görande maktstrid mellan den unge och hans lika milda 
som allvarliga moder samt af den senares seger. En del 
andra vackra teckningar äro i denna afdelning inflätade, 
särskildt den om den lilla Augustas lif och död.

Unge herr Tomas Rendalen har nu blifvit realkan- 
didat, har hufvudet fullt af nyare uppfostrings- och 
undervisningsteorier, skall under sin mors öfverinseende 
åtaga sig ledningen af den flickskola, hon upprättat, och 
håller vid tillträdet af befattningen ett märkligt tal om 
sedligheten; till afhörande af talet hafva endast föräldrar 
och målsmän blifvit inbjudna. Talet begynner med en 
skildring af ärftlighetens makt, de ärfda anlagens utom
ordentliga betydelse i godt och ondt, och öfvergår därefter 
till ett inskärpande af nödvändigheten att i pubertetspe- 
rioden underrätta barnen om de faror, för hvilka de 
kunna blifva utsatta. Man får, menade talaren, för dessa 
farors bekämpande ej lita alltför mycket pä religionen, 
som hos de flesta ej är en personlig, genomlefvad erfaren- 
hetssak; det viktiga är, att barnet »i tidlig aider» får känna 
människokroppens sammansättning och funktioner: en sådan 
kännedom om det, som gagnar eller skadar kroppen, är så 
viktig därför, att den i allmänhet äfven gifver vilja att rätt 
bruka kroppen (?). Framför allt bör man härvid tidigt 
underrätta de uppväxande om propagations- och genera- 
tionshemligheterna. Mikroskopiska studier af naturföremål, 
af växternas cellindelning och befruktningssätt äro äfven 
att anbefalla, på det att inbillningskraften må blifva »regu- 
leret af naturens arbejde og harmoni» och beundran tidigt 
väckas för allt, som är sundt, friskt och naturligt. Blifva 
skolorna genom anskaffande af mikroskop mycket dyra, 
så kan det ej hjälpas; man får i stället draga in på krigs
budgeten. En utmärkt, i Amerika uppfostrad lärarinna, 
som tagit medicinsk examen, miss Kornelia Hall, skall få 
anställning i skolan för att meddela de första grunderna
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af dessa viktiga kunskaper om människokroppens funktio
ner och i allmänhet om naturens företeelser. — Detta i 
sanning märkliga tal väcker i omgifningen vissa gensägelser, 
men Tomas Rendalen, hvars nervösa, despotiska energi 
för öfrigt är väl tecknad, drifver saken genom: han håller 
för öfversta klassen ett föredrag om Ibsens Gengangere 
och ärftliga sjukdomar samt framhåller för flickorna det 
orätta däri, att män, som äro försvagade af utsväfningar, 
ingå äktenskap. A sin sida talar den medicinskt uppfost
rade miss Hall med flickorna om »allt», som hör till »en 
kvinnes konstitution». De unga börja allvarsamt diskutera 
de friheter, mannen tager sig före äktenskapet, lyssna 
till miss Hall, som så ofta förfäktar, att kvinnan har lika stora 
frestelser som mannen, samtala på det öppnaste sätt om 
sexuella förhållanden och fatta sinsemellan den öfverens- 
kommelsen, att ingen af dem skall gifta sig med en man, 
som före äktenskapet lefvat osedligt.

Med en egendomlig själfuppoffringsförmåga låter 
emellertid Björnson sina idéer om uppfostran i förstone 
slå illa ut, i det att en af de unga flickor, hvilka han i 
afdelningen »Generalstaben» med verkligt mästerskap och 
konstnärlig friskhet tecknat, dukar under för en ung sjö
officer, som sedan förlofvar sig med en af de andra skol
flickorna Milla Engel, hvilken på detta sätt sviker löftet 
att aldrig trolofva sig med en osedlig herre och först när 
vigselakten skall försiggå hindras från förbindelsen genom 
den förförda Toras plötsliga framträdande med sitt barn. 
Den fulle organisten låter i det allmänna bryderi, som då 
uppstår, orgeln ljuda; detta åter fattas af de utanför stå
ende som tecken, att vigseln försiggått, kanonskott höras, 
och »det flager i Byen och på Havnen».

Tomas Rendalen, den utmärkte pedagogen, blifver 
sedan själf gift med en annan af den kvinnliga generalstaben.

Sådant är det hufvudsakliga innehållet af boken, som 
för öfrigt innehåller några fraser om »det rene Flag» och 
en i högsta grad taktlös och oförsynt beskrifning af ett 
besök på ett kungligt svenskt lustslott.
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När »nya idéer» öfverväldiga Björnson, löpa de i väg 
med hans förstånd och, såvidt möjligt, äfven med hans 
snille. Nordens litteratur gjorde en ovanligt stor förlust, 
när denne skald med den äkta lyriska källådern, med den 
friska berättargåfvan och förmågan att äfven dramatiskt 
gestalta historiska händelser, begynte syssla med allahandä 
funderingar i samhällsfrågor och ägna sig åt kannstöperier. 
Man kan nämligen knappt tänka sig en person mindre 
utrustad för frågors vetenskapliga, noggranna, opartiska 
skärskådande än Björnson; han är ett stort, naivt och 
ganska djärft barn, men det reflekterande elementet är 
hos honom ytterst svagt och armt, och han blifver ett 
viljelöst offer för alla infall, endast de gifva sig ut för att 
vara nya sanningar. Detta är skada, stor skada, och det 
har medfört de ledsammaste följder för hans diktning, 
som äfven i estetiskt afseende, trots enskilda snilleglimtar, 
enskilda förtjänster i berättelsens detaljer, börjat blifva allt
mer hållningslös och svamlande; Magnhild, Kongen och 
Over Ævne hafva redan gifvit alltför tydliga prof på 
»resan utför». Och Björnsons sista bok är förvisso icke 
så beskaffad, att den kan höja hans aktier. Vi gifva ho
nom rätt i något men orätt i ännu mer, och vi finna hans 
uppfostringsteorier i åtskilliga punkter närma sig det 
omedvetet komiska. Låt oss se närmare efter!

Två satser i Björnsons bok äro sanna och riktiga; den 
ena är det stränga yrkandet på mannens sedlighet och 
betonandet, att han fullt ut lika mycket som kvinnan är för
bunden till ett rent lif, den andra att ärftligheten — hvars 
tvingande makt dock synes i den bjärta skildringen af den 
kurtska familjen vara alltför bestämdt framhållen — i 
själfva verket, såsom synes af Tomas’ andliga omskapning, 
endast är solliciterande, icke necessiterande. Det må så godt 
först som sist, till undvikande af hvarje missförstånd, 
öppet utsägas, att, enligt anmälarens tanke, den man, hvilken 
efter äktenskapet tillåter sig en fysisk förbindelse med en 
annan kvinna än sin maka, är dålig och djupt tadelvärd. 
Ja, äfven före äktenskapets ingående är af en sund moral
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mannen likaväl som kvinnan förbunden till renlefnad. 
»Le mot est lancé» och vi kunna ej frångå vår uppfattning. 
— Men oaktadt de uttalanden vi nu gjort, kunna vi ej 
annat än med djup ovilja betrakta åtskilliga af de björn
sonska teorierna. De utgå nämligen från ett misskännande 
af den företrädesvis familjevårdande egenskapen hos kvin
nan; Björnson förbiser, att hennes ringaktande af kyskhetens 
plikt medför långt mer samhällsförstörande verkningar än 
mannens, låt vara att mannens afsteg äro alldeles lika för
kastliga. Det psykologiska och det fysiologiska äro på sådant 
sätt hos kvinnan förbundna, att hennes osedlighet framkallar 
en mer förfärande désorganisation; härden är oskärad, när 
dess vårdarinna orenar sig. Väl utöfvar ock mannens osed
lighet en förstörande inverkan på familjelifvet, och man 
må icke förringa inflytandet af hans felsteg; men ännu 
djupare verkningar hafva inom hemmet kvinnans förirringar. 
Det är visserligen äfven mannens oafvisliga plikt att deltaga i 
uppfostringen af barnen ; men dessa stå dock än mer omedel
bart under moderns tillsyn, och den andliga atmosfären i 
hemmet beror allra närmast på henne; är hon befläckad, 
sa blir denna atmosfär därigenom ännu mer förgiftad än 
genom mannens laster. Hon är det husliga lifvets skyddande 
genius, och det är just emedan vi ställa denna hennes 
uppgift så obeskrifligt högt, som vi måste motsätta oss 
bemödandet att, under skenbart förfäktande af hennes lik
ställighet med mannen, påstå hennes brottslighet icke vara 
mera fördärfbringande än mannens. Husmoderns kyskhet 
är den dygd, kring hvilken alla hennes andra dygder 
gruppera sig, liksom hos mannen det rättrådiga, redbara 
°ch fasta utöfvandet af det bestämda lefnadskallet är en
hetspunkten för alla andra moment af hans verksamhet: 
därmed följer, att när själfva centralkraften hos kvinnan 
oskäras, verkningarna blifva ohyggliga, alldeles som när 
mannen är bedräglig och opålitlig i uppfyllandet af sitt 
æfnadskall. Härmed är naturligen ej sagdt, att för kvinnan 
rättrådigheten vore oviktig eller för mannen kyskheten; 
v’ hafva endast velat antyda den mer eller mindre här--
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skande ställning, som dessa egenskaper hos hvartdera 
könet intaga, men ej velat förneka de nämnda dygdernas 
sammanhang och ej ursäkta mannen, om han bryter mot 
ärbarheten. Israel H wasser har rätt, då han säger: »Då 
begärets öfvermakt förekommer hos män, är den ett rå
hetens tecken, men hos kvinnor är den ännu något mer. 
Medvetandet af oskuldens nödvändighet är hos kvinnan ej 
blott bildningens verkan utan äfven naturens skänk. Be
gärets öfvermakt förutsätter således hos henne ett affall, 
en förnedring, och detta gör, att hennes väsende därigenom 
fördunklas, förminskas och vanhedras i vida högre grad 
än mannens. Så snart den rådande opinionen icke anser 
begärets öfvermakt och de där af beroende afvikelserna 
från sedlighetens yttre lag för mera vanhedrande hos 
kvinnan än hos mannen, har ett djupt sedefördärf vanligen 
inträdt. Några ytliga resonörer säga väl, att det är, 
obillighet mot kvinnan att anse hennes brister i detta 
afseende för mindre ursäktliga än mannens, men den 
stränghet, hvaröfver de klaga, har sin grund just uti ett 
djupt och aktningsfullt uppfattande af kvinnans betydelse. 
Det är äfven i följd häraf, som njutningsdriftens öfvermakt, 
då den framträder hos kvinnan, ej allenast tillkännagifver 
ett djupare sedefördärf, än då den hufvudsakligen äger 
rum endast hos män, utan äfven har en vida större bety
delse till samhällets förnedring och förstöring.» Dessa 
åsikter äro, med afdrag af några öfverdrifter och vissa 
uttryck, som tillhöra Hwassers terminologi, äfven våra, och 
vi våga anse det utgöra ett bevis på missaktning eller 
ofullständig uppfattning af kvinnans betydelse och ställning 
att säga hennes öfverträdande af kyskhetsbudet icke 
innebära större samhällsvådor än mannens. Ännu en sak 
må tilläggas. Lyckligt vore, om genom en bättre upp
fostran och mer förädlande inflytelser den unge mannen före 
äktenskapets ingående kunde bevaras ren; men försöket får 
i de flesta fall föga utsikt till framgång, om man ej i 
allmänhet kan laga, att äktenskap kunna tidigare ingås. 
Kan Björnson verka för den saken, då först skall han nå



DET FLAGER I BYEN OG PÂ HAVNEN. I?

sitt vackra mål. Den starkaste af drifter är hos den unge 
mannen merendels så våldsam, att, hur mycket plikten än 
må bjuda afhållsamhet, frestelserna, hvilka omgifva honom i 
större antal än hvad fallet är åtminstone med den kvinna, 
som uppfostras i lyckliga och vällottade hem, lätteligen 
segra, ett förhållande som ej alls betyder, att de nödvändigt 
skola segra eller att deras seger icke betecknar ett fel och 
ett fall. ‘

Men det är ännu en punkt, i hvilken de rendalen- 
björnsonska lärorna synas oss betänkliga. Det heter, att 
man bör låta barnen »i tidig ålder» känna propagationens 
och generationens lagar, och såväl hr Rendalen som 
miss Hall göra i detta fall sitt bästa. Genom en dylik 
kännedom skall sedligheten tryggas, och studiet af växter
nas befruktning skall härvid öfva en stärkande inflytelse. 
Vi vilja visst ej förorda, att dé unga alltjämt skola hållas 
i okunnighet om dylika ting, men dels tro vi icke skolan 
vara fältet för mycket ömtåliga meddelanden, dels våga vi 
betvifla, att en allmän regel för dessa fall kan uppställas, 
enär de olika individualiteterna här böra på olika sätt be
handlas; dels tro vi, att religionen, ej läran om cellerna 
eller växtfysiologien, utgör den bästa motvikt mot farorna. 
Afslöjandet af sådana hemligheter bör ske varsamt, och där 
det befinnes lämpligt att meddela något alls, hvilket icke 
under alla förhållanden är fallet, må meddelandet vara den 
kyska, försynta modern förbehållet. Understundom torde 
ett sådant ordande endast tjäna till nyfikenhetens eggande, 
och man bör noga betänka sig, innan man lockar den unga 
fantasien att syssla med dylika ämnen; hos många, om 
ock ej hos alla, är omedvetenheten en trygghet och en 
styrka. Det är ofta rådligt att låta inbillningen slumra. 
Rent af vidrigt är att låta ämnet blifva föremål för 
samtal och öfverläggningar i en skola; de flesta män 
skulle med allt skäl betacka sig för ett giftermål med en 
flicka, som öfvat sig i diskussioner af detta slag. Bibel
läsning, flitigt arbete, kroppsrörelse äro de lämpliga med
len att bevara det unga sinnets harmoni; iakttagas dessa
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medel, så våga vi tänka så högt om den unga flickan, att 
vi anse henne mindre, än man tror, syssla med far
liga bilder. Exemplen och samtalen i hemmet äro härvid 
af största vikt; »maxima debetur puero reverentia», och 
»puella» eller »virgo» har att om möjligt ännu mera 
åtnjuta denna rätt. Det ligger något intagande, något 
rörande och heligt i den unga flicka, som i jungfrulig 
oskuld underlåtit att mycket öfverväga de ämnen, hvilka 
Björnsons försigkomna generalstab afhandlar men i sam
vetet, i den sedliga känslan har en stilla styrka, som ej 
väsnas men därför ej är mindre verklig. Morgonbönen 
tvår hennes andliga varelse, liksom vattnet hennes kroppsliga, 
och hennes dufvosinne skyr af instinkt allt som besudlar. 
Hon vandrar hörsam och trägen i hemmets sysslor; aningen 
om kvinnans bestämmelse kan genombäfva henne, men 
blifver dock ej mer än en omornad aning, åt hvilken ingen 
alltför trägen uppmärksamhet lämnas. Hon är sin moders 
glädje, sin faders ögonsten. Renheten yppar sig i hennes 
enkla väsen, hennes osökt blygsamma ord och uppförande. 
Och när hon så möter den hon älskar och med hvilken 
hon skall förena sina öden, är hon, såvidt en människa kan vara 
det, snöhvit och oskyldig, och hon blifver hemmets präs- 
tinna, vet att helga begären, dämpa råheten, adla känslans 
utbrott. Vördnadsvärd som jungfru och som maka, blifver 
hon det i förökadt mått som moder. Är, för att begagna 
Kellgrens ord, »denna drömda Lydia» ej till?» Vi tro, till 
människosläktets heder, sådana kvinnor ej vara alldeles 
sällsynta.

Men då få de ej hafva med »generalstaben» gått i 
skola hos Tomas Rendalen och miss Hall.



DAMM.

(1885.)

Dammet lägger sig öfver bokhyllor och mattor, men 
dammet lägger sig ock öfver alla lifvets förhållanden och 
bör aflägsnas till förekommande af skadliga inverkningar. 
Därom kan man ju till en början vara ense med Björnson; 
det gäller blott att se efter, hvad han i denna berättelse 
afser med det omtalade dammet.

Herrskapet Atlung tycks lefva lyckligt, men deras in
bördes förhållande saknar ändå den rätta förtroligheten; 
fru Atlung, som är lik »en af Carlo Dolcis madonnor» — 
hur kan hon då vara så intagande? Hon borde då snarare 
vara mycket sentimental — är en vek och mild natur, som 
ej synes hafva genomlefvat några mycket betydande inre 
erfarenheter. Nu är det för Björnsons hjältinnor alltid be- 
höfligt att genomlefva oerhörda saker, och det är således 
ett fel, att fru Atlungs inre lif utvecklat sig lugnt och stilla. 
Hennes man är mycket upplyst och tror ej på själens odöd
lighet. Deras barn, som närmast handledas af ett fruntim
mer vid namn Stina, tro däremot på änglar och på ett saligt 
lif bortom tiden. Härutinnan har nu, enligt hvad förf, anty
der, »dammet» fått lägga sig kring deras späda sinnen, de
ras anlag hafva blifvit »snedvridna», de hafva icke fått »den 
rätta blicken på lifvet». För att få en dylik »rätt blick på 
lifvet» tycks det således vara nödvändigt att icke tro på 
änglar och på en tillkommande värld. Det skulle väl an
nars med skäl kunna spörjas, huruvida icke praktiskt sinne,
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handlingskraft, duglighet i lifvets bestyr skulle kunna 
ganska väl stå tillsammans med tron på en öfversinnlig värld, 
ja, huruvida icke en dylik tro allra bäst skulle vara ägnad 
att gifva en människa fasthet och mod i lifvets strider. 
Nej, så får det icke vara: allt dylikt är skrock, allt dylikt 
liknar »dammet», som lägger sig öfver föremålen och »hind
rar ett maskineri att gå».

Herrskapet Atlungs barn äro emellanåt något ostyriga, 
en egenskap hvari de förmodligen likna åtskilliga andra 
barn eller till och med alla barn. Fadern är emellertid ej 
nöjd härmed, utlofvar och utdelar bestraffningar samt ho
tar till sist, till sin frus förskräckelse och förmodligen all
deles i onödan, att »skicka bort dem» för att uppfostras på 
annat håll. Emellertid hafva pojkarne, skrämda af hotel
sen om »ris», en vinterkväll rymt från gården; i snötjocka 
och kyla skola de kanske omkomma; man blifver, helt na
turligt, djupt orolig och uppbådar folk till letning efter 
flyktingarne. Föräldrarne spana efter de älskade två och 
hafva ångest i hjärtat. Modern ber till Gud för dem, att 
de måtte återfinnas oskadda; förf, antyder, att detta är en 
inkonsekvens, emedan hon, med sin vidskeplighet, snarare 
borde ha bedt, att de måtte få dö »och komma till himmelen 
och bli änglar»; det ligger i dessa ord ett visst hån, som 
verkar på läsaren ytterst obehagligt. Modern kunde väl 
önska att få behålla sina barn i lifvet, om hon ock skulle 
tro på en osinnlig värld och hoppas att, därest en gång 
hennes älskade skulle ryckas från henne, de måtte få komma 
till himmelen. Letandet fortfar emellertid; man nedsjunker 
emellanåt i djup snö, man spejar och spejar, och alltjämt 
insinuerar förf., att fru Atlung helst bort önska gossarne 
vara döda, eftersom hon tillåtit Stina lära barnen, att »det 
är mycket bättre hos Gud än här». Ändtligen upptäckas 
barnen men stela och blåfrusna; de hade, rädda för det 
utlofvade straffet, begifvit sig ut till en snökoja, och det vill 
synas, som om de, gripna af den förmenta vidskepelsen, att 
barn, som dö, få komma till änglarna, rent af önskat dö. 
Hvad är nu meningen med allt detta? Bör man aldrig
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straffa barn, alldenstund de då kunna rymma, lägga sig i 
en snökoja och vilja blifva änglar? Har icke författaren 
gifvit alldeles för allmän utsträckning åt ett enskildt fall? 
Har han ej dragit oriktiga slutsatser ur det oförnekliga fak
tum, att herr Atlung verkligen gjorde illa, då han hotade att 
skicka gossarne bort från hemmet? Och tror förf, sig kunna 
inbilla oss, att barn, hvilka tro på skyddande änglaväsen 
och på ett evigt lif, i allmänhet skola afsiktligt gå ut i vinter
snön och låta sig frysa ihjäl? Det kan ju, åtminstone som 
en svag möjlighet, tänkas, att de af föräldrar fått höra eller 
på annat sätt inhämta, att lifvet här nere är en helig gåfva 
och att ingen får kasta bort densamma; det kan väl ock 
hända, att samvetet hos dem talar, sägande dem, att de 
skulle göra en stor synd och vålla sina föräldrar mycken sorg, 
om de sprunge från dem och lade sig att dö; det kan väl 
ändtligen hända, att själfbevarelsedriften skulle säga dem, 
att en befarad tukt är att föredraga framför att ej längre 
få se mor och far samt hafva roligt i hemmet. Barn kunna 
hafva häftiga sorger, men de äro i allmänhet ej så galna, 
som förf, synes tro, och sällan bekajade med mycken pes
simism. Ha de felat och fått tillrättavisning, så klarnar 
lynnet lätt opp; de finna, att rättvisan haft sin gång, och 
känna i hemlighet, att den inneslutit mycken kärlek.

För att nu göra sin sedolärande tendens än skarpare, 
för att verka än mer »deterrerande» från att lära barn tro 
pa änglar eller från att straffa barn (eller kanske från bägge 
delarna), låter Björnson gossarne få lunginflammation och 
modern dö af förkylning. Då ångrar sig herr Atlung djupt 
däröfver, att han felat så mycket mot sin fru och ej gjort 
henne till sin meningsfrände (i afseende på det grundlösa 
i tron om själens odödlighet?) men däremot låtit gossarne 
tro på änglar.

Det skulle lägga sig damm, ja mycket damm öfver män
niskors tro, lefnadsfriskhet, själshälsa, därest sådana böcker 
som Björnsons nu omnämnda skulle hafva mycket infly
tande. Men arbetet är, om man frånser från några vackra 
och genialiska drag, alltför absurdt för att egentligen kunna
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komma så synnerligen mycket ondt åstad. Det är nu evin- 
nerligen väl, när snillrika författare, som skulle kunna med 
sina satser göra ondt, taga sig för att vara absurda; man 
borde sannerligen till tack anställa en subskriberad fest, in
bjuda dem och bedja dem, att därest de fortfarande arbeta 
i samma riktning, äfven fortfara att vara absurda, ja gärna 
i denna egenskap närma sig Superlativen.



PÅ GUDS VEJE.
(1889.)

Tvenne parallellhistorier, den ena handlande om Ed
vard Kallem, den andra om Ole Tuft, gå i denna berät
telse . mestadels vid sidan af hvarandra men sammanflätas 
alltmera och flyta mot slutet tillhopa. Förträffligt är barn
domstiden skildrad; särskildt dröjer man med uppmärksam
het vid teckningen af lille Oles skolgång och sorger samt 
den tröst han får af Edvards syster, lilla Josefine. Men 
de små blifva stora, Edvard Kallem ägnar sig åt medicinska 
och Ole Tuft åt teologiska studier, bägge med framgång; 
Ole blifver förlofvad med Josefine och kommer således i 
svågerskap med Edvard. Ole och Edvard äro hvarandra 
mycket olika; Edvard, för hvars åsikter författaren visar 
förkärlek, har religiösa tvifvel, tyder gamla testamentet alle
goriskt, bestrider på grund af sin »geologiska och paleon- 
tologiska kunskap» skapelsehistorien och anser försonings- 
läran härstamma från en »rå tid»; Ole Tuft är däremot en 
bibeltroende kristen. Häri ligga de grundmotsatser, från 
hvilka Björnsons nya roman utgår.

Edvard Kallem gör under sin medicinska studietid be
kantskap med den unga fru Ragni Kule och blir förälskad 
i henne. Med den hos författare nu ganska vanliga för
kärleken för de obehagligaste patologiska ämnen låter Björn
son den stackars Ragni vara gift med en man, som på 
grund af en vidrig sjukdom blifvit förlamad. För att rädda 
den fina, veka, estetiskt och särskildt musikaliskt danade
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varelsen ur detta olyckliga giftermål och uppfostra henne 
till att blifva sin egen maka, förmår Edvard henne att 
rymma till Amerika, där hon på hans bekostnad vistas, till 
dess hon omsider återkommer och gifter sig med Edvard. 
Hon är ypperligt tecknad; man tycker sig hafva sett och 
känt denna skygga, själfulla, ömtåliga kvinna, i hvars inre 
fanns så mycken godhet. Emellertid kan det ju svårligen 
nekas, att rymningshistorien var något dubiös och betänk
lig; så uppfattas ock saken af Ole Tuft och hans hustru 
Josefine. Ole, hvilken skildras som mycket fördomsfull, 
hade nämligen den nytestamentliga, på Jesu egna ord stödda 
uppfattning, att den enda grund, som gör skilsmässa tillåt- 
lig, är endera partens fysiska otrohet. Mot denna »borne
rade» uppfattning polemiserar Björnson, likasom han, dels 
direkt, dels indirekt, uttalar sig mot de kristna försonings- 
och rättfärdiggörelselärorna.

Ole Tuft och Edvard Kallem vistas i samma stad, den 
förre som präst, den senare som läkare; men umgänget 
dem emellan är icke lifligt. Onda tungor hafva utspridt 
förklenliga rykten om Edvards fru med anledning af hen
nes vänlighet mot en ung, sjuklig herre, Karl Meek, hvars 
musikaliska begåfning väckt hennes intresse. Förtalet var 
alldeles ogrundadt och otillbörligt men kom till Ragnis 
öron och sårade henne dödligt; redan förut bräcklig och 
ägande disposition för lungsiktighet, tynade hon alltmer af. 
Josefine hade visserligen ej utspridt de dåliga ryktena om 
sin svägerska; men hon hade haft det i själfva verket stora 
felet att tiga, när de cirkulerade, ej vederlägga- dem, ej 
försvara den angripna. Det hade aldrig varit något varmt 
förhållande mellan henne och Ragni; Josefine var nästan 
liksom afundsjuk, därför att Ragni ägde broderns hjärta. 
Skillnaden mellan hennes mans och Edvards religiösa upp
fattning hade ock väsentligt bidragit till klyftan mellan 
familjerna, ej just därför att Josefine verkligen med allvar 
tillägnat sig sin makes tro men emedan hon dock som 
hustru tog hans parti. Edvard Kallem ansåg ej endast 
läran om evig osalighet utan hela läran om paradiset, synda-
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fallet, ett ursprungligt tillstånd af renhet och ett inträdt 
fördärf som amsagor; han behandlade med ett öfverläg- 
set skämt, som synes vinna Björnsons bifall och tolka hans 
åsikter, treenighetsläran, och han gjorde det i systerns när
varo. Josefine ogillade honom i början, men man finner 
af berättelsen, att hon verkligen själf var icke så litet fri- 
tänkerska, och hon förehåller förnumstigt sin man, att »jor- 
den og menneskene kan ikke ha begynt med å være ful
komne». Detta hennes fritänkeri åstadkommer dock icke 
egentligen något närmande till Edvards familj ; hennes anti
pati mot Ragni var för stor, och hon gjorde ingenting för 
att nedtysta det mot svägerskan i full gång varande förtalet.

Ragnis sista sjukdom och död äro af författaren mäs
terligt framställda, hans skildring har här en hög skönhet, 
en märkvärdig »transparence». Snart efter hennes bortgång, 
som gjorde Edvard böjd och bruten samt tillika, emedan 
han nu fått kännedom om de illasinnade rykten, hvilka om 
Ragni varit utspridda, fullkomligt afvogt stämd mot systern 
°ch Tuft, insjuknade ett af Josefines och Oles barn. Ed
vard efterskickades och verkställde en svärj operation, hvil- 
ken lyckades; han uppförde sig i öfrigt fullkomligt kallt 
°ch afvisande mot Ole och Josefine, hvilkas fientliga för
hållande mot hans döda hustru ej gått ur hans minne. 
Barnets sjukdom har emellertid verkat en sinnesförändring 
hos makarne Tuft. Denna beskrifves så, att Tuft icke 
längre anser »tron» vara det förnämsta; vid barnets sjuk
bädd hade det uppgått för hans medvetande, att allting är 
obetydligt i jämförelse med (det fysiska?) lifvet; han be
sluter sig att hädanefter aldrig »först söke Gud eller Guds 
vilje i nogen formel af ord, i et Sakramente eller i nogen 
bok eller på noget sted, som var han först og fræmst der». 
I Björnsons framställning äro här sant och falskt på märk
bart sätt blandade: det är godt och riktigt, att Ole förkla
rar den andelösa bokstafstron, blott såsom sådan, otillfreds
ställande; det är godt och riktigt, att han säger sig icke 
v>lja »fryse fast» i en yttre form, som endast mekaniskt 
tillägnats; men i allt öfrigt är den filippik, som Björnson
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under Ole Tufts mask gör mot kyrkoläran, misslyckad. 
Hvilken präst i våra dagar anser en blott yttre »assensus» 
vara saliggörande? För öfrigt framgår det icke alldeles 
klart ur själfva berättelsen, att Ole Tufts »tro» hela tiden 
förut varit endast en på inre lif utblottad bokstafstro. Och 
hvad betyder detta tal om att »lifvet» är det högsta? Vore 
det fråga om det andliga, det eviga lifvet, så skulle Björn
son hafva rätt; men så som han tecknar sjukscenerna vid 
barnets läger, ser det ut, som vore det fysiska, det ani- 
maliska lifvet, såsom blott sådant, det högsta. Och för öf
rigt — huru skulle »tron» kunna sägas vara af underord
nad betydelse i förhållande till ett »lif», fattadt i högre me
ning, då det dock är just genom hjärtats ödmjuka, lyd
aktiga »tro», som detta högre »lif» kan tändas? Vi blifva 
icke så litet tveksamma om värdet af Ole Tufts prisade 
nya åskådningssätt, när vi få höra, att han ämnar förkunna 
den spencerska evolutionsteorien från predikstolen, eller när 
vi höra honom förklara, att läran om synd och syndastraff 
är en skadlig »rædselsdogm».

Händelserna upplösa sig i »På Guds veje» på följande 
sätt: Josefine, som nu fått full visshet därom, att den af- 
lidna Ragni blifvit oskyldigt förtalad, och som vet sig själf 
icke vara alldeles utan skuld i detta förtal, söker försoning 
med sin broder men blifver af honom i början stolt till
bakavisad, till dess omsider genom åsynen af Josefines förtvif- 
lan hans hjärta veknar och allt åter blifver godt. Till när
mandet bidrager som afgörande faktor den omständigheten, 
att Ole Tuft lämnar alla »dogmer» å sido såsom varande 
värdelösa och förklarar, att hvarje bra karl, han må vara 
troende eller fritänkare, går på »Guds veje». Och härmed äro 
de grundmotsatser, från hvilka, såsom nämnts, Björnsons ro
man utgick, utjämnade till förmån för religiös indififerentism.

Den redogörelse för bokens innehåll, som här lämnats, 
har varit nödvändig för att gifva läsaren en föreställning 
om den idésfär, hvari Björnson här rör sig; den har dock 
å andra sidan måst vara kort, hvadan endast hufvuddragen 
äro återgifna. Att enskilda ställen äro af stor skönhet och
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värdiga en frejdad skald är redan anmärkt. Men med af- 
seende å arbetets syfte och den lifsuppfattning, som däri 
framträder, kunna många anmärkningar, utom de redan 
framställda, med fog göras. Det är sant, att Ole Tuft 
och Josefine, såsom Björnson tecknat dem, stundom bete 
sig något kärlekslöst; men det är oriktigt att förklara denna 
kärlekslöshet ur deras eller åtminstone hans bibeltrogna 
ståndpunkt. Finns kärleken oftare hos likgiltiga världsbarn 
eller hos tviflare och fritänkare? Erfarenheten synes visa 
raka motsatsen. Och denna erfarenhet visar oss visserligen, 
att äfven hos troende personer många brister i kärlek fin
nas; men icke visar den oss, att företrädesvis de, som tro 
på bibeln, äro förtalande och kärlekslösa. Vi hafva redan 
nämnt författarens anfall mot lärorna om treenigheten, om 
syndafallet och om försoningen i Kristus; om nu dessa »dog
mer» skola utrensas ur den nya kristendom, till hvilken herr 
Ole Tuft på Björnsons rekommendation öfvergår, hvad åter
står då på det hela taget af själfva trosläran annat än en 
anemisk nyrationalism? För att åskådliggöra, huru Björn
son i sin framställning, förmodligen helt omedvetet, blan
dat sant och falskt om hvartannat, kan det vara tjänligt 
att i enskilda prof ställa motsatserna mot hvarandra. Det 
är sant, att »lifvet», om därmed menas det högre, person
liga, andliga, eviga lifvet, har den högsta betydelse af allt 
som finnes; det är falskt, att »tron» skulle vara för det 
lifvets väckande och bevarande oviktig. Det är sant, att 
man icke får fördöma någon människa; det är falskt, att 
man skulle sakna rätt eller plikt att uttala ett ogillande 
omdöme om en dålig handling, som blifvit begången, utan 
böra låta »udda vara jämnt» och undandraga sig att rätta 
grofva villfarelser eller brännmärka synd och last, som gifva 
dåliga exempel. Det är sant, att ingen lära eller dogm, 
som ej omsättes i lifvet, kan i och för sig frälsa; det är 
falskt, att dogmen saknar betydelse. Det är sant, att 
ingen teologi i världen kan uppväga ett heligt lif; det är 
falskt, att »det teologiske studium stanser en kar i væk- 
sten». Det är sant, att den kärlekslöse, han må vara full-
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proppad med dogmer, icke är på rätt väg, icke har blifvit 
förnyad; det är falskt, att man först genom att lämna sin 
barnatro kommer in på »Guds veje».

Denna gallring, denna klyfning af det sanna och det 
falska i Björnsons arbete skulle ännu kunna fortsättas rätt 
länge; men det anförda må vara nog. Till sist må det till 
bokens fördel nämnas, att man där hvarken finner Kiellands 
kalla hån eller Ibsens mörka paradoxer; man märker i den
samma, såsom det synes anmälaren, en ärlig öfvertygelse, 
men denna öfvertygelse är i väsentliga stycken oriktig.



LYSET.
(1895.)

Björnson är, som bekant, stor såsom lyriker; hans 
visor äro fulla af musikalisk innerlighet. Han har ju äfven 
såsom berättare och såsom dramaturg skapat betydande 
saker; men man återgår alltid gärna till de rent lyriska 
källsprången i hans diktning, och inga af hans otaliga poli
tiska dumdristigheter skola kunna förleda kännaren till den 
orättvisan att bestrida det höga värdet af hans skaldskap. 
Må vara, att han äfven som skönlitterär författare några 
gånger gjort sig skyldig till förlöpningar; han är dock 
såsom sådan så märklig, att en eller annan vitter förir
ring ej kan fördunkla eller skymma hans förtjänster.

Man återfinner i kantaten »Lyset» många af Björnsons 
lyriska snilledrag, på samma gång som stycket är beteck
nande för vissa svagheter och inkonsekvenser i hans åskåd
ningssätt. Dikten är rik på fägring, och det förefaller, som 
skulle texten mycket väl lämpa sig för tonsättarens behand
ling. Den begynner med en stor korsång, där hvarje strof 
inledes med orden »Ophavs ophav, lysets kilde»; Björnson 
lyfter sin tanke till tillvarons urgrund, och om än det hvilar 
nagot abstrakt öfver hans uttryckssätt samt han icke be
gagnar namnet Gud eller Fader, så vill det dock af tilltals
ordet »du» — såvida det ej skall vara en blott poetisk per
sonifikation af urgrunden — synas, som om skalden verk
ligen tänkte sig den högsta principen såsom personlig, och 
detta framgår väl ock af de sköna ord, i hvilka Björnson
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säger, att den första tanken på detta »Ophavs ophav» spred 
den första ljusstrimman öfver människans väg: »Det, at 
tænke lys, var lyset». Och det är, säger han, denna lju
sets urkälla han vill prisa, just när han prisar de mänsk
liga ljusbärarne.

Vacker är den därpå följande halfkoren:

Ingen kjenner de förste 
siernes skare, den förste videns. 
I lange maanelyse hôstnætter 
henover de kaldæiske slætter 
spejded de himlens kredslöb og tidens.

Körerna loforda därefter dem, som uppfunnit talsys
temet och skriftecknen, men skönast klingar onekligen den 
korsång, hvilken, afspeglande Björnsons alltid bibehållna 
etiska känsla, hyllar dem, hos hvilka begreppen om sedlig
het först bröto fram:

Ingen kjenner de förste, 
de, som så klart, at retfærdigheden 
var större end livet, överskred döden 
og rejste sin domstol i morgenröden, 
tömmende tiden i evigheden.

Dämpad susar härefter en ny korsång om pyramiderna 
och vill erinra vår tids stolta barn om en mångtusenårig 
kultur. Härmed är kantatens första, stämningsfulla afdel- 
ning afslutad. Vi hafva vidrört förtjänsterna; men vi böra 
ock framhålla, att det är åtskilligt, som här fattas. Guds 
personlighet är beslöjad, detta är det ena; det andra är, att 
man vid talet om de fromma fäderna i Kaldéen gärna skulle 
velat höra åtminstone en antydning af löftet om kvin
nans säd.

Den andra afdelningen behandlar Hellas och Israel; 
det förra är vackert tecknadt; i de poetiska stroferna skimra 
marmorstoder, pelargångar, teatern och talarstolen, olym
piska lekar och ädelt bildade gestalter. Med en viss rätt 
förhärligas här demos; men Björnson glömmer, karakte-
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ristiskt nog, när han prisar demokratien, att denna till sist 
beredde Atens fall, att den hade förfärliga skuggsidor i 
partistriderna, samt ändtligen att det icke, såsom Björnson 
säger, var »hele folkets unge kraft», som framträdde: har 
Björnson glömt — slafvarne? —Magrare är framställningen 
af Israel; man tycker annars, att den storartade teokratien, 
att de stora typerna och förebilderna, den majestätiska kulten, 
domarperioden, David och Salomo, de vördnadsbjudande 
profeterna m. m. skulle hafva kunnat inspirera, men detta 
är ej fallet. Författaren inskränker sig till det för öfrigt 
alldeles riktiga betonandet af Israels afsöndring till ett Her
rens folk och vidare af det universella draget i profetian. 
Björnson låter därefter en korsång ljuda om en medlare, 
som kom, mild och barmhärtig, bildande ett gudsrike med 
barnarätt för alla. Med rätta antydes, att det nya han gaf 
var lif, ej blott lära; men Björnson skjuter saken något på 
sned genom att säga, att det ej var lära utan blott lif; 
motsatserna äro onaturliga men bero väl på rationalistens 
motvilja mot hvarje lärofixering af innehållet. Saken är 
orimlig, ty Kristus var jämväl lärare, och än i dag gifver 
han lif genom sin lära; hans vänner kallas därför ock lär
jungar, och de, som följa den hälsosamma läran samt prak
tiskt lyda henne, skola förnimma, att »läran» var af Gud. 
En annan sak, som faller i ögonen, är, att intet ord yttras 
om att Jesus var Guds son, som nedsteg från himmeln, för
nedrade sig, lämnade den härlighet han ägde hos Fadern. 
När nu koren sjunger »Ære være!», så mister detta gloria 
nagot af sin rätta innebörd, eftersom det dock väl borde 
vara och är Sonen, som är värd att taga ära, lof och pris.

I ypperliga strofer, oroliga, mulna och korta, antydas 
nu folkvandringarna. Hvem tänker ej på hunnerna, fast 
dessa ej uttryckligen nämnas, när man läser orden:

Og som af natten 
onde drömme 
ukjendte horder 
inöver strömme,
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bröler og vælter 
ad havet til, 
foran dem ve-rop, 
efter dem ild.

Andaktsfullt skildras medeltiden, men författaren tager 
något fel, när han kallar medeltidskyrkan uteslutande tyran
nisk; han skulle t. ex. i ett yttrande hos Macaulay kunna 
finna en helt annan uppfattning: kyrkan gaf i dessa oroliga 
tider hägn åt många förtryckta, förföljda och af de världs
ligt mäktiga misshandlade.

Renässansens lif prisas i en stor korsång af mycken fäg
ring; hvem tänker ej genast på Rafael, när man hör orden om 
»söndagsbarnet, som förmådde allt genom snille och behag» ?

Den blodiga franska revolutionen omtalas såsom en frukt 
af det rättmätiga yrkandet på tankefrihet. Därefter går sån
garen in på sin egen tid och dess sträfvanden samt ägnar 
en hyllning åt den alltmer frigjorda kvinnan, som nu skall 
vara mannens like och följeslagarinna i det andliga arbetet. 
Vidare har Björnson varma ord för de lidande, de hung
rande, för mänsklig nöd. Emellertid är det för honom, 
likasom för alla rationalister och de flesta radikaler, rätt 
betecknande, att han för det första anser, att stigande upp
lysning ovillkorligen skall medföra ett idealiskt kulturtill
stånd — hvarvid han icke besinnar, att en upplyst män
niska kan vara en ond, egoistisk, elak människa —, för 
det andra sätter friheten som mål för hela världsutveck
lingen, hvarvid han icke besinnar, att friheten, så formellt 
som den af honom fattas, icke kan vara det högsta ända
målet. Det är ju godt och väl, att man fritt och utan 
hinder får förverkliga något. Ja visst, men allt beror nu 
på hvad detta något är, som förverkligas, eller — med 
andra ord — allt beror icke på friheten från band utan 
på beskaffenheten af själfva det innehåll, hvilket man fritt 
realiserar.

Härefter börjar koren lofprisandet af de stora uppfin- 
narne; ångkraften, järnbanorna, telegraferna besjungas, och 
de stormän förhärligas, hvilka ägnat sig åt spektralanalys,
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åt bacill-studier, åt förhistorisk arkeologi o. s. v. Märk
värdigt nog kan Björnson göra allt detta utan att blifva 
torr; han nöjer sig med lätta antydningar. Men huru kan 
samme skald, som i kantatens början så kraftigt häfdade 
det etiska, i kantatens slut prisa darwinismen främst af 
allting i vårt sekel, därför att den låter människan här
stamma från något mycket lågt samt — därför att den 
förkunnar styrkans rätt öfver den svagare vid det »natur
liga urvalet»? Björnson märker kanske, att detta går för 
långt, hvarför han i nästa strof tager tillbaka hvad han 
gifvit och ägnar några ord till skydd åt de svaga.

I sin helhet är, om än, såsom synes af ofvanstående, 
hjärtats djupare fordringar ej alltid där komma till sin 
rätt, denna kantat om »ljuset» ett genialiskt och vackert 
arbete, värdigt ert berömd skriftställare.

C. D. af Wirsén, Kritiker. 3



OVER ÆVNE.
(1895-)

Det är nu tolf år sedan Björnsons första drama »Over 
Ævne» utkom; nu har han utgifvit ett annat stycke med 
samma namn. Det nya arbetet är fullkomligt själfständigt; 
visserligen förekomma där några personer från det förra 
dramat, men problemet, konflikten, idéinnehållet äro nu af 
helt annat slag. Björnson har kastat sig in på arbetar
frågorna och han medtager till deras behandling sin med
ömkan med de lidande, sin genialitet, sin förmåga att skildra 
starka kollisioner men naturligen äfven en viss paradoxa- 
litet. Ämnet är dramatiskt nog men tillika brännbart; 
det är som att handskas med exploderande saker, och 
Björnson hör, med alla sina poetiska förtjänster, ej till de 
försiktiga.

I den första akten, som är ganska mustig, få vi be
vittna en »strejk»; symtomen äro de vanliga, och de arbe
tare, som vilja återgå till sina göromål, hindras därifrån 
af uppviglarne. Varnande röster förnimmas, men ledaren 
Bratt håller orosfåglarnes mod uppe och förklarar, att man 
nu står målet nära samt att mycket penningar från alla 
håll influtit i »strejkkassan». I själfva verket hafva nog 
medel influtit men från ett enda håll, nämligen från svär
maren Elias Sang — oss bekant från Over Ævne n:r 1, 
där han ännu var barn —, hvilken blifvit rik men upp
offrar hela sin förmögenhet på arbetarfrågan, medan hans 
syster Rakel, som bibehåller förbindelser med fabriksägarne,
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ägnar sig åt sitt nya sjukhus, till hvilket hon får donatio
ner i fastighet och jord af fabriksherrarnes chef, Holger. 
— Den andra akten för oss i beröring med nämnde Holger, 
hvilken icke är osympatiskt skildrad, om än man märker, 
att hans åsikter och hållning fördömas. Det ligger något 
stort, energiskt och passioneradt i Holgers egoism; han vet 
hvad han vill, han skyr ej förtviflade åtgärder, han är ej 
rädd om sitt lif, han afskyr »fantasteri» och förklarar med 
den praktiske realistens öfvermod, att det nog skall dröja 
länge, innan här på jorden »de yttersta blifva de främsta». 
Han mottager en deputation från arbetarne. Om villfarande 
af deras kraf är hos honom aldrig fråga; men han lofvar 
dem, att de skola återfå sina förra villkor, om de utfåsta 
sig att ej tillhöra någon af fabriksägarne ej godkänd för
ening. Arbetarne, som fordra andel i vinsten, gå misslynta 
tillbaka; någon förlikning har ej kommit till stånd.

Det intressanta i kollisionen ligger i motsatsen mellan 
Holger och Elias. Bägge äro ytterlighetsmänniskor i upp
fattningen af förhållandet mellan fabriksherrarne och arbe
tarne. Holger vet mycket väl, att han genom sitt mot
stånd sätter sitt lif på spel; men han menar, att, om det 
värsta skulle inträffa och arbetarne föröfva fruktansvärda 
våldsamheter, därmed en reaktion måste framkallas, som 
under åtminstone en människoålder skall hålla dem i tygel, 
°ch han har intet emot att ställa saken på sin spets. Fana
tikern Elias å sin sida inser mycket väl, att »strejken» ej 
har stora utsikter, men han vill, äfven han, framkalla en 
våldsam kris med stora kraftyttringar, icke därför att han 
ej inser, att en reaktion skall följa och arbetarkriget med 
järnhand kväfvas, men därför* att, enligt hans lågande tro, 
ingen stor sak kan gå fram utan martyrer. Han drifver 
därför arbetarne till en kamp, i hvilken, som han väl vet, 
de, om de än för dagen segra, i morgon skola gå under 
men ur hvilken dock en ljusare framtid skall gry. För
fattaren antyder, att det sociala svärmeriet hos Elias är ett 
arf af hans i Over Ævne n:r i skildrade fars religiösa 
svärmeri.
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Katastrofen inträder i den mycket innehållsrika tredje 
akten. Den inledes med öfverläggningar mellan kapita
listerna, hvarvid Björnson starkt karrikerarpenningmännen; 
alla moderata förslag afvisas, Holgers mening segrar. Men 
marken gungar under dessa herrars fötter, och Björnson 
har mästerligt skildrat farans ankomst. När banketten skall 
begynna och när festmarschen ljuder, befinnes det, att 
fabriksherrarne äro inlåsta och ej kunna undkomma; folk
massorna börja sitt hämndverk. Elias, förklädd till tjänare, 
nedskjutes af Holger, som i honom upptäcker en spion. 
Akten slutar med dynamitexplosion och nödrop. Men 
Björnson har låtit Holger till det sista bevara spänstighet 
och sinnesnärvaro.

Fjärde akten skulle nu lämna några optimistiska fram
tidsutsikter efter förödelsen men är torftigt eller barnsligt 
sangvinisk. Det är klart, att arbetarnes ställning efter deras 
våldsgärningar blifvit sämre än någonsin, men en ljusning 
bebådas af Holgers systerbarn, hvilka kallas Credo och 
Spera. Hvilka äro då medlen för en förbättring i de sociala 
villkoren? Jo, säga Credo och Spera helt naivt, medlet 
ligger i »uppfinningarna», i mindre driftkostnader, i drif- 
krafter, som ingenting kosta, i luftskepp. O, illusioner! 
Maskiner äro ju ock »uppfinningar», men hvem kan, om 
man än inser deras förträfflighet och värde, våga påstå, 
att det manuella arbetets alltmer inträdda aflösning genom 
maskiner utrotat nöden? Den har tvärtom delvis ökats. 
Men vänta bara, det finns ännu ett medel, nämligen ut
plånandet af tron på »Jenseits» och insikten däri att namnet 
himmelriket egentligen blott är en symbol för ett rent 
jordiskt framåtskridande; för att inskärpa detta vanställes 
meningen af de bibliska orden, att Guds rike är invärtes i 
i oss, således — mena Credo och Spera — ingenting objek
tivt, öfverjordiskt, utomvärldsligt. Men ordet invärtes be
tecknar ju dess andliga karaktär, just en existens af högre 
art, en existens som på jorden måste inom oss grundläggas 
men hvars fullbordan tillhör det fördolda anderike, till 
hvilket vi efter död och graf äro kallade. Hvad är credere,



OVER ÆVNE. 37

hvad är sper are, om tron och hoppet äro begränsade till 
en progress inom den materiella världen? »Om vi allenast 
i detta lifvet hafva hoppats på Kristus», säger aposteln, 
»så äro vi de uslaste af människor.»

Det gifves i detta drama vackra saker, och till dem 
räkna vi det vemodiga samtalet mellan Elias och Rakel 
om deras barndomsminnen och deras, som det förefaller, 
döda barndomstro, hvilken tros afdöende dock tyckes 
skildrad som en helt naturlig och nödvändig sak i vårt 
upplysta tidsskede.

Innerst slumrar i detta arbete en protest mot tron på 
det »öfvernaturliga»; att tro på något dylikt, det är att gå 
»over Ævne», utom möjlighetens gränser. Titeln »Over 
Ævne» är nämligen symbolisk. I det för tolf år sedan 
utkomna arbetet var tron på bönens makt ett »Over Ævne»; 
vi veta väl, att udden närmast vände sig mot den exalte
rade tron på helbrägdagörelse genom bön, men därunder 
låg ett underkännande af all bön, all bönhörelse. Här i 
nu föreliggande arbete synes åter »Over Ævne» hafva en 
dubbelbetydelse och beteckna dels det »öfver förmåga» 
nervösa och jäktande i vår tids industrialism och kon
kurrens, dels fantasteriet i den bibehållna tron på någon
ting, som går utom timlighetens gränser.

Berättigade gensägelser göras i detta arbete mot lätt
sinnig litteratur, mot den vitterhet, som predikar »obunden 
individualism». Men hvarför skall denna litteratur nödvän
digt kallas »de rikas och välbärgades»? Bohêmen har väl 
sin läsekrets snarast bland de förolyckade. Och nog finns 
det väl månget välbärgadt hem, där man gärna läser den 
vackra och ingalunda lättsinniga »Synnöve»?

Man skulle göra mer än orätt, om man, därför att 
Björnson här skildrar arbetaroroligheter och visar med
känsla för de lidande, skulle stämpla honom själf som vän 
af dylika våldsamheter. Innerst har han väl såsom skald, 
trots alla sina politiska oursäktligheter, samma tanke som 
Rakel, att de skapande krafterna, ej de nedrifvande, äro 
de stora i mänskligheten. Men Björnson kan ej fritagas
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från begäret att sprida ett visst förhatligt löje öfver arbets- 
gifvarne, af hvilka visserligen Holger har heroism men hvilka 
med några glesa undantag äro framställda som antingen 
hårda eller inskränkta. Han kan ej fritagas från utopistiska 
föreställningar om ett af »uppfinningar» framkalladt jordiskt 
lycksalighetstillstånd utan något osinnligt mål. Däremot 
har han i slutet af sitt arbete vackra och behjärtansvärda 
vädjanden till den mänskliga solidaritetskänslan; han vill 
väcka välvilliga människor att på allvar gripa sig an, hvar 
och en i sin mån, med att uppsöka åtminstone något eller 
några människobarn, som behöfva hjälp. Och att arbetarnes 
i dramat skildrade framfärd af honom själf betraktas som 
ett ondt, det framgår däraf, att just dramats slutord, repli
kerna mellan Rakel, Credo och Spera, betona upprors
männens skyldighet att söka tillgift. Emellertid äro, såsom 
af ofvanstående torde framgå, i »Over Ævne» ädla tankar 
blandade med tomma drömmar, dramatiskt verkningsfulla 
bilder med förflugna hugskott.



PAUL LANGE og TORA PARSBERG.
(1898.)

Detta drama är politiskt; sådant var ej öfverraskande, 
då man känner författarens verksamhet under en lång följd 
af år. Men det är ej denna gång fråga om några försök 
att hos Ryssland, jätteriket, väcka till lif sällsamma miss
tankar mot det fredliga lilla Sverige; det är ej heller fråga 
om något af författarens vanliga bemödanden att i Norge 
utså hat mot Sverige och framkalla ett olycksaligt split 
mellan folk, som naturen och språket bestämt till fränder 
och vänner. Öfverraskande är dock i många afseenden 
detta stycke, som berör ömtåliga ämnen; man tycker åt
minstone i förstone, att just Björnson borde skyggat för 
att vidröra dem. Men ingen skall kunna neka, att fram
ställningen är förträfflig, karaktärsteckningen utmärkt, pie
teten mot ett personligt minne ganska stor.

Excellensen Paul Lange, som själf inlämnat sin afskeds- 
ansökning från statsrådsplatsen, vet, att ett misstroendevo
tum mot den ledande ministern förberedes. Denne minister 
har på mångfaldigt sätt kränkt Paul Lange. Emellertid 
erhåller Lange genom en underhandlare en anmodan från 
behörig ort att stödja »regeringschefen», som, hvad man 
må säga, var en gammal, pröfvad kraft och den ende, som 
under dåvarande konjunktur skulle kunna »samla folket» 
omkring sig. Som vederlag låter man, enligt Björnsons 
framställning, för Lange framskymta sändebudsposten i 
London. Lange tvekar. Hans vän Arne Kraft, som högt 
värderar hans statsmannaegenskaper, afråder honom på det
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bestämdaste från att stödja den opålitlige och ränkfulle 
chefen, och Lange lofvar verkligen att uteblifva från det 
stortingssammanträde, då frågan skall komma å bane. Men 
den tveksamme mannen kommer snart på andra tankar, 
då han talat med den kvinna han älskar, Tora Parsberg. 
Björnson har skildrat henne som en rik, begåfvad, ädel 
kvinna. Det kommer mellan henne och Lange till en för
klaring, som för öfrigt är af Björnson med mästerskap 
tecknad. Tora finner tanken på sändebudsplatsen i Eng
land vara förträfflig, hon beder Lange att antaga den och 
gläder sig åt att deras lifslycka skall spira »skjult i det 
store verdenscentrum». Hon inser mycket väl, att villkoret 
för allt detta är, att Paul Lange skall på stortinget »för
svara den gamle».

I andra akten äro vi i Tora Parsbergs praktfulla hem. 
Pion har en fest, gästerna börja anlända. Bland dem äro 
åtskilliga stortingsmän. Det allmänna samtalsämnet är, att 
Paul Lange, som för öfrigt själf snart väntas infinna sig, 
har försvarat ministären och räddat dess chef. Regeringens 
fiender skumma af vrede, tidningarna hafva farit ut mot 
Lange, som beskylls för att hafva spelat dubbelt spel, hafva 
förrådt vänstern, dit han egentligen hörde, och råkat i mot
sägelse med sig själf. De grofheter, som i dessa samtal 
förekomma, äro på humoristiskt sätt skildrade; värst af 
alla är »gamle Storm», för hvilken det är ett obeskrifligt 
nöje att få vara ohöflig. När nu Paul Lange kommer, be- 
mötes han på förolämpande sätt, man vill ej ta honom i 
handen, då han till hälsning utsträcker henne. Alla bryta 
stafven öfver honom. Han har räddat regeringen och där
med hindrat radikalerna att komma till makten; det är en 
personlig missräkning, som gifver sig luft i det skymfande 
sätt, hvarpå man behandlar Lange, som fortfarande vid
håller sin mening, att regeringens chef — hvilken personligen 
kränkt honom — dock är den ende, som i närvarande 
ögonblick kan samla en majoritet. Hårdast känns det för 
Lange, när hans vän Arne Kraft — vi gissa, hvem denne 
Arne är — förebrår honom hans löftesbrott och säger:
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»Vi kjender det, som har han forrådt os allesammen.» 
Paul Lange går fram till Arne och säger till honom sorgset: 
»Nu har du dræpt mig. Jeg trodde ikke, det var du, som 
skulde gjöre det.»

Den tredje och sista akten kommer. Det är dagen 
efter Toras fest. Mycket upprörd och nedstämd hade Paul 
Lange lämnat denna fest, utan att — dyster som han var 
■— taga afsked af värdinnan. Han har ej sofvit en blund på 
natten. På morgonen ser man honom framtaga ett fodral, 
som han lägger i skrifbordslådan; synen bådar ej godt: 
Paul Lange har en gång förut umgåtts med själfmords- 
tankar. Den trogna Tora Parsberg, som anat oråd, kom
mer till honom, och nu utspinner sig emellan dem en skön 
dialog, i hvilken Björnsons snille strålar. Hon bekämpar 
hans missmod; hon vill, att de skola genast resa utomlands 
och gifta sig. Men han blygs att låta henne binda sitt öde 
vid en föraktad och skymfad man. Den tappra Tora upp- 
gifver ej hoppet; just nu, då han är olycklig, vill den ädla 
kvinnan allra helst stå vid hans sida. Och hon är så öfver- 
talande, så klok; hon framhåller, att Lange sårar och krän
ker henne, om han tror henne endast vilja dela ära med 
honom, ej sorg och ondt, rykte och fara. Intet hjälper. 
»Jeg ligger», svarar Lange, »i gadens sole, de sparker, de 
spytter. Og da skulde jeg sige til en kvinde, der står höjt 
og frit som du, som ingen anden i vort land: böj dig lidt 
ned over mig, så jeg kan skjules i glansen af dig!» Arne 
Kraft har slutit sig till dem, som förakta honom; detta 
var det mest outhärdliga. Men Tora gifver ej än spelet 
förloradt. Hon söker höja Langes sjunkna själsmod och 
återgifva honom tron på sig själf, hon visar honom, hur 
gränslöst hon älskar honom, och hon antyder för honom, 
huru de i London en gång skulle kunna få allt lyckligt. 
Lange medgifver, att sändebudsplatsen skulle vara en upp
rättelse men finner ett uppskof af nöden; ännu är han 
alltför misshandlad och misskänd för att värdigt kunna 
representera sitt land. Emellertid har hon nu gifvit honom 
ny syn på saken; de skola nu göra en resa tillsammans
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inom halfannan timme: Lange måste genast komma från 
sin nuvarande omgifning och få nya intryck. I hennes 
armar skall han få lugn. Hon går för att ombestyra sin pack
ning och gör det utan oro, ty nu tycks Lange vara lugnad.

Kärlekens längtan lifvar Paul Lange. Men då Tora 
gått, kommer ett telegram: sändebudsplatsen är bortgifven 
åt en annan mer påpasslig person, fast det varit allmänt 
kändt, att det varit fråga om Lange. Lange känner detta 
som en skam. Han hade kunnat lefva, blott ingen vetat 
detta. »Nu blir det kjendt, at jeg er forkastet.» Lange 
skjuter sig för pannan. Då Tora återkommer, är han död. 
Arne Kraft förebrår sig, att det är hans skuld. Men Tora 
säger: »Det ligger dybere. A, hvorfor skal det være så, 
at de gode så ofte blir martyrer? Kommer vi aldrig så 
langt, at de blir förere?»

Karaktärsteckningen är genomskinlig. Ingen, som nå
gon gång stått i beröring med den man, som i detta stycke 
går under namnet Paul Lange, kan ens ett ögonblick tvifla, 
hvem det är, som afses. Hans tveksamhet och obeslut
samhet framträda på många ställen i dramat, likaså hans 
melankoli, hans oro, hans misstro till sig själf, hans be
nägenhet att lägga saker tungt på sinnet, hans oegennytta, 
hans vana att döma mildt om andra, hans vänlighet och 
hans verkliga godhet, hans finkänslighet och hans skygg
het. Man ser, att denne ömtålige man egentligen både 
genom sin obeslutsamhet och genom sin inre finhet ej 
duger i den stora konkurrenskampen inom politiken, där 
det fordras muskler af stål; på allas läppar sväfvar namnet 
Ole Richter.

Som vänskapsgärd, ja försoningsgärd åt hans minne 
är arbetet märkligt nog. Och då man erinrar sig vissa 
indiskretioner, som den person, hvilken här kallar sig Arne 
Kraft, begått mot den, som här kallas Paul Lange — indis
kretioner, som den sistnämnde tagit mycket djupt —, så 
är man nästan färdig att om denna offergärd säga: bättre 
sent än aldrig! Men fråga kan vara, om ens en sådan gärd 
är tillfyllestgörande.



LABOREMUS.
(1901-)

En betydande skalds arbeten hafva merendels den 
märkliga egenskapen att, förutom det värdefulla innehåll, 
som de närmast erbjuda åt läsaren, äfven väcka till lif en 
mängd tankar, hvilka gå utom och ofvan själfva det skild
rade förloppet. Sådant är ock förhållandet med Björnsons 
»Laboremus».

Styckets premisser, hvilka ligga bakom och före den 
första akten, visa onekligen en viss analogi med ett motiv 
i Ibsens »Rosmersholm», men det nämnda motivet är hos 
Björnson fullt själfständigt behandladt och föranleder en 
alldeles olikartad upplösning. Den högt begåfvade kvinn
liga pianisten Lydia, en dam af erotiskt temperament men 
utan etisk karaktär, har i godsägaren Wisbys hem, dit hon 
kommit för att med sin musik förströ den sjuka hustrun, 
förtrollat mannen i huset och gjort allt för att undantränga 
makan samt intaga hennes plats. Wisby, en finkänslig, 
tyst och tillbakadragen natur, har visserligen icke gjort sig 
skyldig till äktenskapsbrott och ej egentligen visat sina 
känslor för Lydia, men hustrun har dock varseblifvit hans 
passion, och hennes lidande, som förut varit fysiskt, har 
nu äfven blifvit psykiskt. När omsider husets skarpsynte 
läkare, doktor Kann, tillkallats och upptäckt förhållandet, 
aflägsnar han Lydia; men det är redan för sent, och den 
sjuka Amalie dör. Detta var just hvad Lydia önskat, och 
i första akten finna vi henne vigd med Wisby. När för-
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hänget uppgår till första scenen, är det morgonen efter 
deras bröllop.

Vi skola ej här lämna en utförd redogörelse för det 
sätt, hvarpå Björnson tecknat dramats handling; endast 
följande må i korthet anföras. Lydia kommer snart i oloflig 
förbindelse till den unge genialiske tonsättaren Langfred 
och försöker, sedan doktor Kann öppnat hennes mans ögon 
och för honom afslöjat hennes föregående lif, förmå Lang
fred att »enlevera» henne. Försöket misslyckas, ty Lang
fred har, äfven han, fått blicken öppnad för det visserligen 
sensuella men på samma gång kalla i Lydias väsen, och 
han har lärt sig inse, att hon visst icke, såsom hon sökt 
inbilla honom, är danad att vara hans musikaliskt inspi
rerande sångmö, utan att hon tvärtom genom sin sinnligt 
dårande trollmakt hindrar honom från att fylla sitt lefnads- 
kall. Sådana varelser som Lydia äro för orena för att 
kunna tända den skära ingifvelsens låga hos en ädel konst
när, och när Langfred tydligt märker, att Lydia hyllar 
åsikter om den starkares rätt att undantränga den svagare 
och om naturböjelsens supremati samt om den icke genom 
etiska lagar och känslor adlade och helgade känslans primat 
öfver plikten, så drager han sig, efter en svår inre kris, 
från henne, och denna Lydia, som 'lekt med så många 
hjärtan, står nu öfvergifven af alla men kanske för att på 
någon annan snart ånyo begynna öfva sina sirenkonster.

Lydia är en »undin»; hon är kylig som böljan och 
farlig som den. Hon leker helst med gifta män eller med 
poeter och artister, ty det är för henne en njutning att 
locka de förra från lagliga band, och de senare äro genom 
sitt natursvärmeri och sin förtjusning för yttre fägring 
lätta att fånga genom skönhetens förförelser. Alltid för
står hon att smyga sig efter sitt offers vanor och tempe
rament, att anpassa sig efter dess själsanläggning. För 
den milde, tyste Wisby vill hon vara den väna, ödmjuka 
makan, som skänker honom ro och hängifver sig stilla med 
själ och lekamen, för den svärmande musikern Langfred 
vill hon vara hans tonkonsts sånggudinna: »Ingen», säger



LABOREMUS. 45

hon, »kan elske dig som jeg. For ingen forstår din musik 
og dig selv som jeg.» Hon vill vara allt för Langfred. 
Åt hur mången har hon icke sagt liknande saker!

Hon har på en badort låtsat vara lam för att låta 
draga sig i vagn af unga och gamla tokar, som förälskat 
sig i henne; hon uppbär en lifränta af en ålderstigen till- 
bedjare; hon har på sitt samvete ett själfmord, som be
gåtts af en ung man, hvilken hon försköt, därför att han 
icke var rik, ty denna undin älskar rikedom och lyx; hon 
vill »komma sig upp», alldeles som den oroliga vågen sval
lande lyfter sig ur dunkla djup. Hon är icke i stånd att 
se någon förbrytelse däri, att hon, då hon ingifver äkta 
män en stormande passion, trampar under fotterna deras 
hustrurs rätt. »Den store kjærlighed» försonar allt.

Den musikaliska komposition, hvarmed Langfred är 
sysselsatt, handlar om en »undin», och när han kommit 
underfund med Lydias förrädiskt fängslande natur, förstår 
han, hur han skall gestalta sin tondikt. I densamma skall 
afspeglas striden mellan obunden, ohelgad naturmakt och 
de eviga, etiska lagarna, hvilkas seger till sist skall i hans 
tonskapelse förkunnas af en andekör. Om man så vill, 
kan man ju kalla detta drag i Björnsons drama symbolistiskt, 
men symbolismen är lättfattlig och klar samt höjer styckets 
fina, andefulla skönhet.

Grundtanken i detta drama är konflikten mellan natur
makt och andemakt eller rättare mellan ohelgad och helgad 
natur, mellan hjärtats högre behof och sensualismen, mellan 
ett etiskt organiseradt lif och njutningens dårande »bohème», 
mellan den hänsynslösa lidelse, som krossar andras lycka, 
och den renhet, som vördar andras rätt. Men till denna 
grundtanke anknyter sig en annan tankegång, som med 
den förra har ett inre sammanhang, den tankegången näm
ligen, att, om annars ett samlif mellan man och kvinna 
skall kunna blifva lyckligt, öfverensstämmelse dem emellan 
måste finnas ej blott i det lägre lifvet utan just i de högsta 
och djupaste frågor, framför allt i det etiska åskådnings- 
sättet. Och det är mycket fina, mycket djupsinniga ting,
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som Björnson låter Langfred, h vilken själf fallit offer för 
»undinen», säga om nödvändigheten däraf att den skapande 
konstnärens konception af sitt ämne är ren och helgad, 
så att fantasien i sitt ömtåliga daningsarbete hålles obesud
lad och skär. »Der må intet stanse, intet lede på afveje. 
Der må være ren luft!»

Utan att vara tendentiöst är Björnsons skådespel ett 
»ord i sinom tid». Vi hafva blott alltför mycket hugnats 
med tal om »den glödröda lidelsens rätt», om pliktlifvets 
filiströsa dumhet.

För sundt tänkande andar är det tydligt, att Björnsons 
uppfattning är den rätta. Och likvisst skulle vi, som anse 
det vara alldeles själfklart, att i striden mellan det etiska 
lifvet och sensualismen det förra har rätt och bör segra, 
nästan önskat, att Björnson gifvit problemet ännu en annan 
mer ömtålig, mer fördjupad formulering. Om t. ex. Björn
son låtit icke endast Wisby utan äfven Lydia vara goda, 
ädla men tillika varmblodiga naturer och låtit dem fattas 
af oemotståndlig kärlek till hvarandra men tillika försaka 
denna kärleks jordiska besegling för att ej såra Wisbys 
makas sinneslugn och kränka hennes rätt, då hade prob
lemet lyfts upp i en än högre sfär, där konflikten mellan 
hjärtats böjelse och pliktens lag, det egna lyckobehofvet 
och vördnaden för andras rätt blifvit af än djupare art.

Såsom Björnson fattat sin uppgift, måste man emeller
tid vara honom djupt tacksam för det icke blott i formellt 
och tekniskt afseende lysande utan etiskt rena och upp
höjda sätt, hvarpå han utfört sitt mycket koncentrerade 
och på djupsinniga detaljer rika drama.

Det är lifvets ljusa, ordnande makter, som här förhär
ligas. Man tänker på Zevs’ kamp med titanernas dunkla, 
lidelsefulla släkte, eller man tänker på Apollo, på solguden, 
som besegrar Pyton och låter ljus och lag härska öfver 
det demoniska. Det finns i Björnsons stycke en dylik rening, 
en »katarsis». Det dunkla, det jäsande, det oheliga och 
orena får vika. Man kommer att erinra sig Plato, som i 
tredje boken af sitt tankedigra arbete om »Staten» talar
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om musiken och vill alldeles förvisa den sinnesretande och 
dårande lydiska tonkonsten, som förvekligar människor, 
men i stället införa den stålsättande, heroiska, till manna
dygd och ädelt mod väckande musiken. Och man tänker 
kanske äfven på den sköna begynnelsen till Eschylus’ 
underbara »Evmenider», där Pytias berättar, att det del
fiska oraklet först innehades af »ursierskan», den gråa 
Gaia, den dunkla jorden, men sedermera af Ternis, rättens 
vårdarinna, hvilken dock lämnade besittningen åt Foibe, 
som därpå gaf väldet öfver oraklet åt Foibos Apollon, 
ljusets och klarhetens strålande gud. Så tillhör ock i Björn
sons drama väldet öfver andelifvets orakelhelgedom icke 
längre den dunkla, skumma »Gaia», de ännu oluttrade, 
ohelgade naturdrifterna, ej heller den abstrakta rätten, men 
ljusets och klarhetens eviga gudom, det etiska lifvets vår
dande makt.

Dessa tankar, som kanske synas många icke höra till 
ämnet, äro dock ej för detsamma främmande; de hafva 
helt naturligt födts vid läsningen af »Laboremus». Björnson 
har, som alla snillen, det privilegiet att framkalla en mängd 
idéer. Kant hade rätt, då han i sin »Deduction der ästhe
tischen Urtheile», sade om snillet, att dess utmärkande 
kännetecken just är att hos oss sätta i rörelse »intellektu
ella idéer, hvilka lyfta sig öfver själfva det skildrade ämnet 
men af detsamma föranledas samt gifva ’viel zu denken’».

Jag hade tänkt skrifva en kritik; det har i stället blifvit 
en »pean», men det beror på den apolliniskt ädla skönheten 
i »Laboremus». Och det är kärt att någon gång få odeladt 
loforda en författare sådan som Björnson, hvilken såsom 
politiker alltid väcker min lifliga ovilja. »Laboremus» är 
ett utmärkt verk. Annars händer det så ofta i oförnekligt 
genialiska arbeten, att, medan man beundrar deras snill
rikhet, man tillbakastötes och pinas af något osundt, lågt 
och oädelt i själfva världsåskådningen. Här däremot äro 
både framställningen och idéinnehållet af äkta metall och 
högt värde.
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X led mycken spänning afbidades på skilda håll Ibsens 

nya arbete. Det finns i själfva verket ingen, som, hvilka 
gensägelser han än må göra mot idéinnehållet i några af 
skaldens verk, icke lifligt beundrar hans snillrikhet, och 
redan af detta skäl motser man alltid med ifver hvarje ny 
skapelse, som bebådas skola från honom utgå. Men arten 
af hans två sista dramer gaf med fog anledningar till oro, 
han hade i dem behandlat ytterst ömtåliga ämnen, och han 
hade gjort det på ett sätt, som i all sin mångtydighet gaf 
skäl till farhågor, hvilka icke af hans vänners välmenta 
konstruktions- och förklaringsförsök kunde aflägsnas och 
hvilka dessutom särskildt genom beskaffenheten af Bran
des’ hänförda lofprisande af samma dramer blifvit befästa 
och stegrade. Samme danske granskare, hvilken svårligen 
kan anses hafva gjort Ibsen någon tjänst genom den vid
tagna åtgärden att offentliggöra åtskilliga af hans mest vå
gade och tyvärr mest betecknande bref, har, i sin studie 
öfver Björnson och Ibsen, djärfts antyda, att Ibsen, om 
han ville återvinna en popularitet — som han faktiskt ald
rig mist —, nästa gång borde skrifva något »ljust och so
ligt». En sällsam och ej rätt behaglig naivitet afspeglar sig 
i detta råd; tror hr Brandes, att en stor författare, som 
har aktning för sig själf och heter Henrik Ibsen, skall in
rätta sina verk med afseende på utsikterna att återvinna
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eller stärka en folkgunst, som är af tvifvelaktigt värde? 
Emellertid har det nya arbetet nu utkommit, och man ser 
icke, att Ibsen tagit något intryck af sin väns råd; han är 
alltjämt sig själf och gör inga »ackommodationer». Det 
vore öfverflödigt att betona, huru vi därför hålla honom 
räkning; vi hade aldrig väntat annat, och hvarje annat an
tagande skulle hafva inneburit en förnärmelse.

Styckets innehåll är utan tvifvel redan kändt af de 
flesta, hvarför en redogörelse för detsamma kan till sitt om
fång betydligt inskränkas. Badläkaren Stockman, som bör
jat befara, att han och stadens öfriga invånare begått ett 
fel, då de upprättat en badanstalt och därigenom sökt draga 
besökande till en ort, som vid närmare undersökning före
faller honom osund, har fått sin fruktan bekräftad genom 
meddelanden från vetenskapsmän, hvilka på hans begäran 
verkställt analyser af vattnets beskaffenhet. Med en ärlig
het, som icke lämnar något att önska, söker han nu af 
naturlig pliktkänsla motverka företaget och upprifva hvad 
han själf i början främjat; han vill upplysa sina medbor
gare om sakförhållandet och är, med sin godmodiga älsk
värdhet, öfvertygad, att alla skola gifva sanningen rätt. 
Det gäller främst att få vattenledningen omlagd; denna 
har till följd af obekantskap med hygieniska grunder och 
förhållanden blifvit så oriktigt anordnad, att den sprider 
hälsofarliga ämnen och ångor. Doktorn tycks ock i be
gynnelsen kunna påräkna bistånd; tidningsskrifvarne Hov
stad och Billing lofva honom sin hjälp, och boktryckaren 
Aslaksen, hvars inflytande öfver medelklassen icke är att 
underskatta, visar sig ock benägen att tjäna ändamålet, om 
man blott vill gå till väga med den s. k. moderation, hvil- 
ken är denne omvände drinkare så kär men till sin inre 
halt visar sig vara detsamma som den skamligaste feghet. 
Men tidningsskrifvarnes motiv äro ej heller synnerligen 
vackra. Det är icke för sakens skull, som de vilja under
stödja doktorn, utan för att hos stadens invånare kunna 
väcka misstroende mot ämbetsmännen, genom hvilkas för
sumlighet vattenledningsarbetet slagit så illa ut, samt föran-
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leda en liten revolution, som öfverflyttar sysslor och äm
beten från det återhållande partiet på fraseologerna. Dok
torns förmögne, småklipske och dock enfaldige svärfar är 
ock benägen att samverka med honom, men af hämnd
känsla, emedan man aflägsnat honom ur kommunalstyrel
sen. Men svårigheten ligger nu hufvudsakligen däri, att 
det är mot sin egen broder, som doktorn måste uppträda. 
Brodern är »byfogd» men dessutom »formand i badebesty- 
relsen» ; det är han, som genomdrifvit de betänkliga åtgär
derna, och han är dels af månhet om sin makt och obe
nägenhet mot all kritik, dels af intresse för den tillväxt och 
de fördelar staden genom en badanstalt skulle vinna, inga
lunda hågad att på sanitära grunder, hvilkas befogenhet 
han ej vill inse, och ur mänsklighetssynpunkt förstöra det 
nya företaget. Innan ett nytt vattenledningsarbete kunde 
blifva färdigt, skulle dessutom två år gå om, och staden 
skulle på ett dylikt uppskof med badanstaltens öppnande 
förlora för mycket penningar. Herr byfogden, som för 
öfrigt är en afundsjuk och själfkär man, sätter alla krafter 
i rörelse, omvänder lätt de lättfärdiga publicisterna Hov
stad och Billing samt den rädde Aslaksen genom att an
tyda, hurusom de hundratusentals kronor, hvilka behöfdes 
för en omläggning af ledningen, ej kunde bekostas af bad
husstyrelsen utan måste tagas jämväl ur de andra stadsinvå- 
narnes fickor; han söker oroa doktorns hustru och bringa 
henne öfver på sin sida genom att visa, huru hennes man, 
som behöfde penningar, borde af omtanke för sin familjs 
ekonomiska välfärd uppgifva alla griller. Och när dok
torn det oaktadt står fast, nedlåter brodern sig till det 
mest ovärdiga beteende, låter på en sammankomst, där 
■doktorn vill klargöra saken, fråntaga honom ordet, hetsar 
den lättledda allmänna stämningen mot honom, så att han 
blifver uthvisslad och förföljd samt utskriken som »folke- 
fiende». Den hederlige doktorn lockas å sin sida helt natur
ligt af dessa oförrätter till passionerade eller öfverdrifna 
uttryck och intages, som rimligt är, af förakt för alla de 
honom omgifvande kältringarne. Men i olyckans dag står
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hans hustru åter stadigt vid hans sida; och när nu slag på , 
slag inträffa, när han blifver bortkörd från sin syssla, hans 
dotter uppsagd från sin plats som lärarinna, när de skamli
gaste insinuationer mot honom riktas samt icke mindre 
skamliga förslag, afseende en materiell vinst, som just bad
husaktiernas prisfall kunde, därest han betedde sig slugt, 
bereda honom, blifva till honom framförda af hans uslaste 
vedersakare, hvilka hoppas kunna skörda någon andel i 
samma vinst — då mister han i alla fall hvarken pliktkänsla 
eller mod, uppgifver sin i hetsigheten fattade plan att från 
det lumpna kråkvinkelnästet resa till Amerika och stannar 
på platsen, bestämd att till det yttersta kämpa för sanning 
och rätt.

Sådan är handlingens allmänna gång. De fina enskild
heterna måste vi af bristande utrymme förbigå men till- 
lägga, att handlingens byggnad är oöfverträffligt väl gjord, 
att spänningen beständigt stegras, tredje aktens stora kon
flikt och fjärde aktens inträdande kris både äro mästerligt 
förberedda och i sig själfva fängslande samt logiskt ut
mynna i femte aktens situation, där de sista frestelserna 
segerrikt afvisas och den präktige, godtrogne, passio
nerade och eldfängde doktorn framstår som en sann 
hedersman.

Som vanligt hos Ibsen är dialogen ypperlig och åter- 
gifver i tusen skiftningar och på det naturligaste sätt de 
handlande personernas lynnen och tankar. Icke mindre 
märklig är karaktärsteckningen. Vi dela ingalunda den 
mening, som i ett utländskt blad uttalats, att karaktärerna 
i detta stycke endast äro tämligen schematiska och ab
strakta exemplifikationer af heder och egennytta samt i 
allmänhet af de dygder och fel, hvilka här framhållas. Vi 
finna dem samtliga äga full konkretion. Naturligen fram
träder denna rikast hos de mera betydande personerna i 
stycket; men vill man se, huru Ibsen med små medel, med 
få grepp vet att gifva lif åt alla sina gestalter, så må man 
omsorgsfullt studera hans teckning af Petra, af Morten 
Kiil och af Billing.
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Anmälaren har nu talat om arbetets lysande drama
tiska förtjänster och vidfogar, att, om ock slutet äger nå
got af det dunkel, hvari Ibsen oftast brukar lämna upplös
ningen, det dock äger mycket mer positiv karaktär, än 
hvad hos honom vanligen är fallet. Till dessa dramatiska 
förtjänster kommer emellertid i detta stycke ännu något 
annat. Medan i Ibsens senaste stycken etiska antinomier 
af betänklig art blifvit uppställda och antinomien erhållit 
sådan formulering, att författarens förkärlek för den allra 
vådligaste tesen varit genomskinlig, så handlar däremot 
detta stycke om ett alldeles enkelt och klart pliktförhål
lande, lika obestridligt som ett matematiskt axiom, och 
det indirekta resultatet af läsningen blifver den stärkande 
känslan: gör din plikt, dagtinga aldrig, gå ej in på de 
etiska kompromisser, hvilka vanhedra karaktären!

Det är icke utan afsikt, som vi förutskickat dessa ord, 
hvilka afse att uttrycka vår beundran för Ibsens dramatiska 
konst och tillika vårt erkännande af det allmänna idéinne
hållets värde i ett arbete, som för öfrigt gnistrar af kvicka 
genmälen och öfverflödar af skarpa iakttagelser samt här 
och där röjer något, som hos Ibsen är mycket sällsynt, 
en något så när vänlig humor. Det är icke utan afsikt, 
som vi hastat framhålla, att i detta arbete lyckligtvis icke 
en sofistisk pliktkasuistik utan en sund pliktuppfattning 
förhärskar. Ty vi hafva annars mot särskilda moment 
i idéinnehållet åtskilligt att anmärka; men vi önska icke, 
att anmärkningarna skola innebära ett orättvist underkän
nande af det goda, som vi med tacksamhet mottagit. 
Emellertid har sanningen ett kraf att till alla delar få ut 
sin rätt, och därför må äfven de invändningar, hvilka vid 
förnyad genomläsning stadgats, här uttalas.

Ibsen har en vana att kringströ små, enskilda satser, 
hvilka öppna perspektiv in i ett sätt att tänka, som är 
skeft. Vi fästa oss ej här närmare vid vissa uttryck om 
hedendom och kristendom; äfven vi känna större sympati 
för en ärlig hedendom än för en hycklande kristendom, 
ehuruväl vi tro, att ordet hyckleri för närvarande ofta på
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det mest obefogade och lumpna sätt användes om den all
varliga fromheten. Men det ligger något kargt och kalt i 
Ibsens etiska åskådningssätt, äfven när satserna äro riktiga 
och ej falska eller tvetydiga; denna kalhet beror därpå, att 
sammanhanget mellan det etiska och det religiösa icke till 
sin rätta beskaffenhet uppgått för skalden. Vi lämna dock 
detta kapitel, som skulle kräfva en längre framställning, 
och öfvergå till saker, hvilka i det nu anmälda arbetet äro 
långt mer genomskinliga.

Af åtskilliga uttryck (jfr sid. 170) visar sig, att Ibsens 
egen personliga stämning, han säge hvad han vill, i detta 
arbete icke fullständigt låtit undertrycka sig. Af de satser, 
hvilka i detta arbete uttalas, är det dock ingen, som mera 
tydligt afspeglar Ibsens egen uppfattning, än orden om 
majoriteternas och minoriteternas förhållande till hvar
andra. I förstone skall det tvifvelsutan smaka mången 
ganska väl, när han får höra en skald, som af flera skäl 
nu är angelägen att häfda en viss andearistokratisms för
näma rang, utfara mot majoriteterna. Anmälaren själfhar 
känt sig tilldragen af d:r Stockmans yttranden i detta af- 
seende. Hvarje själfständig ande måste nämligen uppröras 
vid tanken på allt det nonsens, som en förtryckande och 
härsklysten men stundom missledd och i alla händelser inga
lunda vittnesgill »allmän opinion» utprånglar. Dristar nå
gon uppträda mot densamma, utskrikes han af ytligheten 
och fusket lätt nog, alldeles som det hände doktor Stock
man, såsom en »folkefiende». Men så, som Ibsen här till
spetsar saken, blifver den icke obetingadt sann. Den får 
här följande formulering. Majoriteten är snärjd i föråld
rade, utslitna meningar; rätten finns hos en liten radikal 
minoritet, hvilken intager en mycket framskjuten ställning, 
lämnat alla fördomar och kämpar för sanningar, hvilka äro 
»allt för nyburna att kunna hafva fått flertalet med sig». I 
sin abstrakta allmänlighet lämnar denna sats mycket att 
önska och tarfvar en närmare undersökning. Det gäller 
nämligen alltid att tillse innehållet i minoritetens och ma
joritetens åskådning och sträfvande; först därefter kan vär-
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det bestämmas. En minoritet kan hafva rätt mot en massa; 
det kan ock hända, att en massa har sundare och riktigare 
fast vid åtskilligt råmaterial bundna åsikter än en mino
ritet. Sofisterna utgjorde, om ock deras antal icke var 
obetydligt, i Grekland en minoritet; de hade lämnat åtskil
liga s. k. fördomar bakom sig, sökte upplösa det häfdvunna 
åskådningssättet och voro i sin nymornade individualism radi
kala nog. Men denna »minoritet» hade icke rätten pä sin 
sida, och det fanns verkligen mindre sedlig kärna hos den 
än i det allmänna grekiska uppfattningssättet, huru brist- 
fullt detta än i flera afseenden kunde vara. Men det fanns 
en annan »minoritet», representerad af Sokrates och hans 
skola; denna gick vida utöfver måttet af det grekiska lif- 
vets allmänna skaplynne, äfven denna hade lämnat verkliga 
fördomar bakom sig och bidrog till den häfdvunna odlin
gens upplösning men kom verkligen med ett nytt innehåll. 
Denna minoritet hade rätten. — De första kristna försam
lingarna utgjorde en »minoritet», som i sig hade en omska
pande makt; gnosticismen, som uppkallade den hedniska 
världsvisdomens krafter i sin tjänst och, om den lyckats, 
skulle i sina sammansmältningsförsök hafva förstört den sanna 
kristendomen, utgjorde ock andligt innehåll hos en »mino
ritet», men denna minoritet hade icke rätten på sin sida. 
— Den franska encyklopedismens vänner, huru spridda de 
voro, utgjorde dock, i förhållande till det franska folket i 
dess helhet, en liten »minoritet», som var af radikalaste slag, 
i hast affärdade s. k. fördomar och kanske i åtskilliga fall 
skulle hafva tillfredsställt Ibsen; denna minoritets åskåd
ningssätt var emellertid så tomt på kärna, att det franska 
bondfolket, med all sin okunnighet och vidskepelse, dock 
i tron på en försoning och en himmel ägde ett innehåll, 
som, hur vanställdt af allahanda råa tillsatser det kunde 
vara, hade oerhördt större andligt värde än det innehåll, 
hvaröfver de massan ringaktande encyklopedisterna voro 
så stolta. I Königsberg verkade ungefär samtidigt en man, 
hvars åsikter, afiattade i den mest strängt vetenskapliga 
form, naturligtvis endast för en liten »minoritet» af lärjun-
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gar kunde blifva andlig egendom; han bragte till sin spets 
men ock till sin upplösning popularfilosofiens sätt att tänka 
och föranledde genom sina undersökningar om rummet 
och tiden en omhvälfning i hela vår uppfattning af värl
den, genom sina undersökningar om pliktens väsen en om
hvälfning i det moraliska uppfattningssättet, som hos hans 
samtid varit skäligen eudemonistiskt. Han och hans mi
noritet men icke encyclopedismens eller Voltaires »mino
ritet» hade rätt. — Det är af antydda skäl, hvilka vi med 
exempel sökt förtydliga, litet vanskligt att obetingadt lystra 
till Ibsens och doktor Stockmans slagord om »minoritet» 
och »majoritet»; man får först, såsom nämndes, pröfva, af 
hvad art innehållet är, detta må nu tillhöra minoriteten 
eller majoriteten; vi tillägga, att vårt misstroende mot Ib
sens formler stegras därigenom, att det vill synas, som om 
ett »avanceradt» parti, sådant som t. ex. Brandes-vännerna 
i Danmark, här skulle föresväfva Ibsen som mönster för 
en sund, fördomsfri minoritet. För öfrigt må det vara en 
sanning, att den allmänna opinionen, meningen, »do§a», ut
gör blandning af sant och falskt, aldrig är systematisk 
eller har vetenskaplig form, är lättledd och opålitlig; men 
det finns dock, såsom Plato anmärker, en på sätt och vis 
sann mening, en dd£a åÅip-ijg, som, hur osammanhängande 
den i sin form kan vara, gömmer en kärna af mycket 
större värde än bildstormande radikalers och s. k. ban- 
brytares program. Att vårt folk äger en sådan kärna, det 
är t. ex. anmälarens innersta hopp; han föreställer sig, att 
»de djupa lederna», bevarande gudsfruktan, tro och sedlig 
styrka, skola bilda en ypperlig motståndskraft, när upp
lösande idéer närma sig vår hafsköljda nord.

För »utvecklingsteoriens vänner» synes alltid framåt
skridandet gå förfärligt långsamt, och doktor Stockman 
menar, att en »normalt byggd sanning» rätteligen blott bör 
lefva 17, 18, högst 20 år; sedan är den förbrukad och bör 
aflösas af nya. Vi känna däremot eviga sanningar och 
tro, att mänskligheten ännu har mycket att göra, innan den 
hinner smälta de sanningar, hvilka för mycket, mycket
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länge sedan uttalades af en man, hvilken gick omkring vid 
Genesarets strand, »görande väl och hjälpande alla». 2 
gånger 2 blifver alltid 4 (Ibsen betviflar visserligen, att för
hållandet t. ex. på Jupiter är sådant); Gud, odödlighet, för
soning äro begrepp, som ingen panteistisk världsande får 
utbyta mot andra, mer nya och mer liberala. Hegel lät 
åtminstone de moment, hvilka i hans dialektiska världsut
veckling aflöstes af nya, blifva upptagna som länkar, blifva 
»aufbewahrt» i den nyvunna och högre enhet, som genom 
förmedlingen åstadkommits. Här åter framskymtar ten
densen att alldeles sopa bort allt gammalt; bort med en 
sanning, som lefvat i hela tjugu år! Då duger den ju till 
rakt ingenting, ty här får man höra, att sanningen, som 
vi trodde evig, åldras och vissnar.

Stycket slutar därmed, att Stockman, som i sitt plikt
enliga och ädla handlande öfvergifves och lämnas i sticket 
af usla och trolösa vänner, nu först känner sig rätt stark, 
ty »den stærkeste mand i verden, det er han, som står 
mest alene». Ja, pliktmedvetandet har denna stärkande 
makt; midt under alla angrepp och lidanden, midt i all 
ensamhet känner man sig stark och fast, då man följt sin 
öfvertygelse. Men sin fulla betydelse får denna kärlek, först 
när pliktförnämheten ej längre stolt förhärskar utan män
niskan i ödmjukhet bekänner, att hennes bästa handlingar 
äga brister, böjer sitt hufvud inför Honom, som gaf kraf
ten, och låter det etiska lifvet helgas af det religiösa. Då 
säger mäniskan som Paulus: »När jag svag är, då är jag 
stark.» Och då först är människan i sin ensamhet aldrig 
ensam. Men ett sådant tillstånd tyckes ännu vara en 
»terra incognita» för Ibsen, som alltjämt sträfvar att ställa 
individen ensam. Själf känner han sig nog så där ensam 
och enskilda ord i hans sista dram röja, att han närt en 
viss »förnäm» harm öfver de ganska fogliga om ock be
stämda anmärkningar, hvilka hans sista arbeten rönt. Men 
äfven detta är en falsk ståndpunkt. Idéens män få pris- 
gifva sig själfva. Deras ringa personer betyda föga, saken
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betyder allt. Fullt klart och tillika innerligt visar sig 
detta dock först inom ett annat åskådningssätt än Ibsens, 
inom det åskådningssätt inför hvilket det står fast, att tjä
naren icke är för mer än sin herre.

I
5



VILDANDEN.
(1884.)

Hr Werle, som i sin sågverksrörelse glömt skillnaden 
mellan mitt och ditt, har räddat sig från lagens straff 
genom att uppoffra sin kompanjon, hvars handlingar genom 
hans försorg med något större lätthet än hans egna kunde, 
om samhället blefve för vaksamt, antastas; hr Werle bort
gifter en älskarinna, som blifvit honom besvärlig, med sonen 
till samme kompanjon, den unge hr Hjalmar Ekdal, hvilken 
sväfvar i okunnighet om sin hustrus föregående lefnadssätt; 
hr Werle, som på gamla dagar håller på att blifva blind, 
står själf i begrepp att gifta sig med en annan älskarinna 
och har skickat efter sin son för att med faderlig välvilja 
sätta denne in i förhållandena. Men denne son, för öfrigt 
en ytterst opraktisk herre, har vissa ideala kraf på männi
skorna, och då han far höra, att hans ungdomsvän Hjalmar 
blifvit lurad att gifta sig med Gina, gör han, besynnerlig och 
rättänkande som han är, till sin uppgift att förvandla 
detta äktenskap, som var grundadt på en lögn, till en 
etisk förbindelse, och detta skall nu ske därigenom, att 
Hjalmar underrättas om Ginas felsteg och förlåter henne, 
hvarefter allt kan begynnas på ny grund och deras samlif 
få sanning och skönhet. Men hr Gregers Werle, mannen 
med de ideala krafven, har icke så obetydligt missräknat 
sig, då han uttänkte denna plan; det afslöjande, han vill 
åstadkomma, kan nog verka välgörande, när bägge kon
trahenterna i ett äktenskap på djupet hafva någon högsint-
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het kvar; men här, där sådant icke är förhållandet, tjänade 
det till rakt ingenting annat än att åstadkomma oväsen 
och obehag, hvarefter allt åter glider in i de gamla hjul
spåren af ömklighet och trivialitet. Och afslöjandet har 
till och med föranledt en verklig olycka; den unga Hedvig, 
barnet i huset, sensitivan i familjen, vildanden, om hvilken 
man ej rätt vet, hvarifrån den kommit, bär, när Hjalmar 
misstänker att hon är en annans barn, hand på sig själf 
och dör; och hr Gregers, samhällsförbättraren, tycks hafva 
för afsikt att göra sammaledes, medan eljest det öfriga 
sällskapet fortfarande snor och snärjer sig in allt djupare 
i osanningens, uselhetens och låghetens dybotten och tång, 
företeende bilden af sårade »vildänder», som aldrig mer 
komma upp från hafsens »grund». Ty sådan är den bisarra 
men egendomligt sköna symboliken i stycket: vildanden 
är å ena sidan symbol för detta hopplösa sjunkande från 
natur och sanning, å andra sidan för Hedvig, familjens 
vildand, som ur mörker och elände våldsamt sökte sin 
väg till frihet. Med allt sitt dunkel har denna dubbel
symbolik en sällsamt gripande makt och utgör nästan det 
enda fantasifulla i ett stycke, som annars är lika kallt, 
järnhårdt, obevekligt, som det är nattsvart och genom- 
pessimistiskt.

Hvem behöfver, när det är fråga om Ibsen, nämna, 
att tekniken är ypperlig, dialogen så oöfverträfflig, att 
hvarenda replik bidrager att afspegla en karaktär och 
stundom öppnar perspektiv i det innersta af människo
varelsen, att karaktärerna äro mästerligt tecknade? Men 
hvem behöfver ock att erinra, hurusom här, liksom så 
ofta, mästaren har sitt särskilda, dystra nöje i att uppvisa 
ihåligheten i allting, skenet i allt, som låtsar sig vara godt, 
den usla lumpenheten i anspråk, som ej motsvaras af någon 
verklighet? Ibsens ironi har kanske sällan varit på en 
gång så universell och så bitande som i »Vildanden». 
»Allasammans äro de syndare», detta är temat, och man 
skulle vara förblindad för att ej gifva skalden rätt, när 
han i dystra, stundom torra variationer upprepar sitt
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»vanitas vanitatum vanitas». Hans diktning blifver allt mer 
och mer det nittonde seklets grafklocka; klangen är hemsk 
och saknar alldeles det försonande, som ligger i en själa
ringning, men den har tröstlöshetens hela ödsliga makt 
och talar endast om lik och förruttnelse och bårtäcken. 
A andra sidan — är detta hela sanningen? Nej, det finns 
i världen, midtunder den gemensamma uselheten, för 
hvilken vi fa svara, en för alla och alla för en, mycken 
stilla och tålmodig uppoffringskraft, mycken tro på det 
eviga, mycken flärdlös och anspråkslös viljestyrka, och det är 
dessa makter, som, huru förkväfda de stundom kunna synas, 
ännu hålla världen uppe. Här, där ingen ljusstrimma faller 
in i taflan, är därför framställningen ofullständig. Väl för
nimmer man i Ibsens diktning spåren af nemesis men aldrig 
spåren af en gudomlig barmhärtighet. Vi tadla ej, att lytena 
äro strängt brännmärkta, men vi skönja ej dragen af den heliga 
kärlek, som, på samma gång den drager täckelset undan sken
helighetens förd är f, har ord om försoning och upprättelse. 
Natt, kaos, ohjälpligt fördärf, detta är hufvudintrycket af Ib
sens skapelser. Emellertid har teckningen en demonisk säker
het, iskylan har en fruktansvärd styrka, och »Vildanden» har 
det oerhörda företrädet framför »Dukkehjemmet» och »Gen- 
gangere», att själfva problemet ej är snedvridet, och den 
fördel jämväl framför »Folkefienden», att här icke sofistiska 
paradoxer äro uppställda, icke skensanningar tillspetsade, 
hvilkas ytlighet endast döljes genom författarens oerhörda 
dramatiska förmåga att göra det orimliga sannolikt. Men 
väl ljuder här ock ett visst hest löje öfver lifvets elände, 
ett löje som gör oss ondt, därför att det är så kallt och 
hårdt, om vi ock förvisso ej kunna neka, att författaren i 
mångt och mycket har rätt.

Ju mera man undersöker de tecknade karaktärerna — 
ett sällskap af erbarmliga uslingar eller tokar —, dess mer 
förvånas man öfver den människokännedom, som Ibsen 
ända in i de minsta drag förråder. Hvilken annan än han 
skulle kunnat skapa bilden af denne Hjalmar, som på bjud
ningen hos Werle ej känner igen sin far, denne Hjalmar, som
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talar så mycket om det ideala, om sin kraft, sin ädelhet, 
och som tillika är så fåfäng, att han med nöje låter rosa sig 
för tarfliga kvickheter, hvilka andra sagt, och som alltid 
har fraser till hands men, när det kommer till verkligheterna, 
genast är »ackommodationernas» man och aldrig vill bära 
ansvaret för någonting? »I morgon» skall Hjalmar göra 
allt möjligt stort, »i morgon» skall han blifva flitig och 
nyttig; men i dag är och förblifver han en stackare, och 
i dag är ju hvar dag. I en sådan natur är ej heller sorgen 
djup eller uppriktig, den afdunstar med det rus, hvari den 
dränkes, och Hjalmar skall nog en gång, såsom det ganska 
riktigt säges, deklamera några vackra saker öfver själfva 
förlusten af dottern. Obeskrifligt komisk, om ock komiskt 
kylig, är motsatsen mellan honom och den utomordentligt 
vulgära, lågt opoetiska Gina, hvilken dock i all sin lumpen
het är praktiskt duglig, sörjer för hus och hem och därigenom 
i all sin o-ideala hvardaglighet behåller en viss rätt gent
emot fraseologen.

Om idealiteten hos Hjalmar är humbug, är den hos 
Gregers öfverspändhet, vet ej att bedöma situationer 
och missräknar sig om människor, ja, förefaller stundom 
som ren dumhet. Har då realisten Relling rätt gentemot 
honom, när han säger det ideala vara lögn och påstår 
lögnen vara alldeles oumbärlig för »genomsnittsmänniskorna», 
hvilka utan illusioner skulle gå under och sakna förmåga 
att hålla sig uppe? Icke så alldeles: det är icke i rucklaren 
Rellings mun, som Ibsen lägger några sanningar; men i 
polariteten mellan Gregers och Relling har han skarpt 
tecknat kontrasten mellan de abstrakta teoretiska svärme
rierna, där man alldeles saknar människokännedom, och 
den lägre, mer förkastliga godköpsvishet, för hvilken högre 
sträfvanden äro ett nonsens, handgriplig realitet det enda 
sanna och ideala kraf löjligheter.

Edv. Brandes har alldeles godtyckligt antagit, att 
^Vildänden» skulle vara ett dramatiskt svar på kritikerna 
öfver »Dukkehjemmet» och att författaren här skulle velat 
visa, huru det tager sig ut i hem, där man söker lefva
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tillsammans, äfven sedan den »lögn», hvarpå samman- 
lefnaden byggdes, blifvit afslöjad. Ibsens syfte är mer 
vidsträckt. Eller tror man, att Hjalmar och Gina, om de 
bröte förhållandet, verkligen skulle blifva bättre människor? 
Nej, de skulle fortfara att vara: den ene en egoistisk och ytlig 
frasmakare, den andra en simpel och moraliskt ful kvinna utan 
föreställning om lifvets högre betydelse. Det bästa, de kunna 
göra, är sannerligen att lefva tillsammans, så att åtminstone 
den narren Hjalmar kan få äta sig mätt och hafva någon, 
som hjälper honom med fotograferingen. Men visserligen 
är Ibsens ironi rent af grym, när han låter gamle Werle 
och fru Sörby framställas som mönster för ett par, hvilket 
ej bygger äktenskapet på en lögn utan — helt cyniskt och 
utan tvekan — utbytt förtroenden om föregående laster.

Och härmed lämna vi denna krets af vanhederliga 
människor, narraktiga supare, fåfänga pratmakare, rum
lande läkare och präster, opraktiska drömmare och förakt
liga kvinnor. Som ett irrsken öfver träskmarker glänste 
där Hedvigs romantiska bild med en viss sorglig skönhet 
för att snart slockna. Och styckets kvarstannande intryck 
är, att människorna äro ohjälpligt svaga och, när de sken
bart arbeta sig upp ur dyn, endast snärja in sig så mycket 
mer, att tillvaron är förtviflad och att man gärna må låta 
de usla dödliga, som i själfva verket äro lika olyckliga 
som förkastliga, rida illusionernas käpphästar. De vilja ej 
räddas: så må de då hållas! Men bakom allt detta står 
idealitetens försummade fordran, dess kränkta rätt, och 
däri ligger skillnaden mellan Ibsens och Rellings uppfattning. 
När skall denna rätt en gång blifva vördad, denna fordran 
åtlydd? Skalden 1er sitt ödsliga löje, och ingen blir klok på 
hvad han menar och tänker, om ock så mycket synes tyd
ligt, att han egentligen ingenting hoppas. Negationer, ruiner! 
Ingenting positivt, ingenting som ger förtröstan! Allt är 
sumpmarker, kärr och gungfly, och en klok, hånfull uggla 
fortfar i en trätopp med sitt ideliga, ohyggliga »klä’hvitt»!

»Vildanden» bör genom sin förträffliga byggnad, sin 
tillspetsade dialog, sin illusoriska karaktärsteckning på
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scenen göra en stor verkan, och den teater, som ej 
skyggat tillbaka för att uppföra den vidriga »Gengangere», 
bör här så mycket mindre hindras af betänkligheter, som 
»Vildanden», med allt hvad man mot dess ensidighet må an
märka, ej egentligen innebär moraliska missvisningar och i all 
sin ödsliga tröstlöshet uttalar åtskilliga varningar, hvilka 
förtjäna att höras från skådebanan. Ej bidrager stycket att 
»låta lifvets gåta klarna», ej bjuder det harmoni och förso
ning, ej lämnar det inblickar i en kärleksfull världsstyrelses 
hemligheter, ej gifver det en världsbild; men sådant är 
förmodligen nu förlegad vara och kunde gå an hos Shak- 
spere men svårligen för moderna tiders dramaturger. 
Säkert är, att stycket är dramatiskt, och de, som mena, 
att detta för ett skådespel är alldeles nog samt att ingenting 
annat behöfves, böra känna sig tillfredsställda.



ROSMERSHOLM.
(1886.)

Det är i allmänhet svårt att lämna en kortfattad redo
görelse för innehållet af Ibsens dramer; han är nämligen så
som författare i ovanlig grad »koncis», det finns hos honom 
nästan ingenting till öfverlopps, hvarenda replik har sin be
tydelse, och det hela är sammanträngdt. Det dunkel, som mot 
eller snarare med författarens afsikt bredes öfver en del för den 
rätta uppfattningen af saken ganska viktiga karaktärsdrag, 
och framför allt det dunkel, som trots smärre antydningar 
i allt väsentligt täcker författarens egen grundåskådning af 
lifvet, göra det ännu svårare att öfversiktligt framställa 
byggnaden af hans konstverk. Undertecknad har icke en 
utan flera gånger såsom granskare sökt bortrycka slöjan 
och visa, hur ihålig, hur sofistisk, hur paradoxal Ibsen 
såsom dramaturg ofta särskildt på senare tider visat sig; 
däremot måste man hysa oförställd beundran för hans 
tekniska skicklighet, hans mästerskap i dialogen och den 
rikedom af smådrag, hvarigenom han vet att gifva sina 
karaktärer objektivitet, sina bilder åskådlighet. Sofismen 
framträder tämligen tydlig i »Dukkehjemmet», där plikt
begreppet snedvrides och Noras åtgärd att lämna hus och 
hem framstår i ett falskt ljus af ädelhet och samvetsömhet; 
men den är icke mindre tydlig i »En folkefiende», hvars 
utfall mot majoriteterna nog vinner en del fakunniga parti
mäns bifall men där själfva idéen om förhållandet mellan 
majoritet och minoritet är mycket ytlig, eftersom mino
riteten förmenas vara sanningens förtrupp och alltid
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hafva rätt, medan verkliga förhållandet är, att både mino
ritet och majoritet kunna hafva såväl rätt som orätt och 
faktiskt än varit sanningens, än lögnens sakförare. Ibsen 
tillspetsar gärna motsägelserna på ett bestickande men 
fullkomligt orimligt sätt. Mer fri från dylika spegelfäkte- 
rier var »Vildanden», men dess fruktansvärda pessimism, 
dess hesa ugglelåt utöfvade en mer ödslig än lyftande och 
renande verkan. Ibsens sista verk, »Rosmersholm», är i 
dramatiskt afseende, i karaktärsteckningens djup, i anlägg
ningens storartade säkerhet nästan öfverlägset allt, hvad 
den snillrike men gåtfulle författaren på senare tider läm
nat i allmänhetens händer. Att man äfven här ofta går 
på osäker mark och ofta lämnas i ovisshet om åskådnings- 
sättets verkliga innebörd, det är nog lika tydligt, som att 
det etiska problemet, under all skenbar stränghet, i åtskil
liga punkter är lösligt uppfattadt; men å andra sidan har 
den psykologiska analysen ofta en demonisk styrka, och 
i uppränningen, förberedelsen, utvecklingen af den drama
tiska handlingen finner man en scenisk virtuositet och in
siktsfullhet, hvilka skulle förvåna, såvida man ej vore så 
van att hos Ibsen i dessa afseenden se det mest under
bara åstadkommet.

Johannes Rosmer har varit präst men lämnat sin be
fattning, och han lefver nu på sin egendom; hans hustru 
har, påverkad, såsom det påstås, af sjukligt lynne, svag- 
sinthet och sorg öfver sin barnlöshet, kastat sig i kvarn
forsen och drunknat. Hans hus förestås af den begåfvade 
Rebekka West, hvilken redan under hustruns lifstid vistats 
hos familjen och haft tömmarna öfver det hela. Ännu kan 
Rosmer emellertid ej förmå sig att gå öfver kvarnforsen; 
Rebekka tycker, att detta visar svaghet, men rosmers- 
holmsboarne äro i allmänhet svaga för inbillningar och 
skrock, fantasilifvet har hos dem dystra drag, och »en hvit 
häst» spökar för syn och drömlif. Annars har Johan
nes Rosmer under Rebekkas inflytande blifvit ganska upp
lyst och frisinnad, har mist sin barndomstro och yrkar på en 
obegränsad frihet i politiskt och religiöst afseende. Hans
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antipod i detta afseende är den som en bornerad pedant 
tecknade rektor Kroll, hvilken vill bekämpa de radikala 
rörelserna, är missnöjd med den liberala tidsriktningen och 
gärna önskar vinna Rosmer till bundsförvant i kampen. 
Dä Rosmer vägrar samt upplyser Kroll, att han omvändt 
sig till en friare uppfattning, så kommer det till en bryt
ning mellan de bägge vännerna, en brytning hvilken Re
bekka, i sin ifver att Rosmer skall intaga en bestämd 
ställning såsom frihetsvän, påskyndat. Krolls fel är, att 
han med stark ofördragsamhet förmenar alla dem, hvilka 
icke äro ortodoxa, vara i sedligt afseende vacklande och 
tvetydiga, att han gärna hos de konservativa ser idel ljus 
och hos de liberala idel mörker; ett annat fel är, att han, 
blott freden och det skenbara lugnet kan bevaras, icke 
tager det så noga med Rosmers uppriktighet utan, endast 
han kan förmå denne att icke kompromettera sig såsom 
radikal, gärna vill låta udda vara jämnt. I allmänhet fram- 
ställes han som en kämpe för »konventionalism». Men 
äfven hos Kroll och i hans uppfattning finnes åtskilligt, 
som är sant. Eller synes icke erfarenheten sedan gifva 
honom rätt, då han antyder, att ett öfvergifvande af barn
domstron i de flesta fall medför osäkerhet jämväl i sedligt 
afseende och att man därmed åtminstone förlorat den 
bästa stödjepunkten? Och om Ibsen gifver en af sina van
liga ironiska snärtar, när han låter Kroll klaga öfver 
att i skolan det just är de mest begåfvade gossarne, som 
smittats af de radikala idéerna, så får väl den saken stå 
för författarens räkning. Rosmer kan emellertid ej dela 
Krolls föråldrade uppfattningssätt. Rosmer vill hädanefter 
ägna sitt lif åt bemödandet att »frigöra sinnen och luttra 
viljor», han vill, alldeles som Ibsen själf för någon tid sedan 
uttalade, göra menige man »till adelsman», det vill säga 
förädla folket. Denna frigörelse och luttring skall ske ge
nom människornas egen kraft, »ty någon annan finnes icke». 
Kroll, som hittills varit god vän med Rebekka, börjar nu 
ana, att det är hon, som. står bakom Rosmer och ingif- 
vit honom de moderna idéerna om »frigörelse» på alla om-
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råden. Han har nog icke heller så orätt i dessa förmo
danden; men å andra sidan har Ibsen med stor skicklig
het beskrifvit, huru han i sin politiska fanatism genast slår 
öfver från godtrogenhet till misstro och hos politiska me- 
ningsfiender snart vädrar dålig moral. I den andra akten 
få vi något närmare upplysningar om det verkliga för
hållandet med Rosmers aflidna hustru och hennes bortgång; 
vi begynna åtminstone att komma sanningen på spåren.' 
Det visar sig nämligen nu, att den döda frun, långt innan 
Rosm er meddelat henne själf någon kännedom om sitt 
börjande fritänkeri, haft kunskap därom; det visar sig, att 
hon velat gå bort ur lifvet för att ej hindra en förening 
mellan Rosmer och Rebekka, hvilkas sympati för hvarandra 
hon sett men hvilkas kärlek hon, alldeles mot verkliga 
förhållandet, anser hafva ledt därhän, att Rebekka skall 
blifva moder. Om dessa fru Rosmers farhågor komma 
upplysningar såväl omedelbart från Kroll, hvilken en gång 
fått den olyckligas förtroende, som från redaktör Mortens- 
gård, för hvilken hon, i oro att pressen skulle börja syssla 
med förhållandet, ifrigt förnekat Rosmers och Rebekkas 
förvillelse, men med en ifver som kunde gifva illviljan an
ledning till misstanke, att det dock ej var så helt med saken, 
utan att makan endast för Rosmers skull ville hafva den 
dold och öfverskyld. Huru har då i all världen den aflidna 
kunnat komma på dylika misstankar, då förhållandet mellan 
Rosmer och Rebekka synes hafva varit ett rent vänskaps
förhållande, som visserligen var alltför förtroligt för att 
fru Rosmer ej skulle känna sig sorgsen och lida af att se 
sig försummad för en annan men ej heller i någon mån 
var orent? Ja, ännu kan Rosmer ej besvara den frågan för 
sig själf; men han intages nu af ett djupt medlidande med 
den bortgångna, inser, att hon måste hafva lidit af det 
andliga företräde, han visat Rebekka, och förebrår sig att 
därigenom hafva varit en ofrivillig anledning till hennes 
död. Han känner sig ej längre fullt skuldfri, ej alldeles 
fri från samvetsförebråelser, och detta förlamar nu hans 
handlingskraft och hans mod att kämpa för den ofvan
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nämnda »frigörelsens» sak. För att emellertid göra slut 
på ett halft förhållande och återfå klarhet, friskhet och 
glädje, föreslår han Rebekka giftermål. Hon visar först 
liflig glädje men vägrar sedan på det bestämdaste, och 
med denna hennes gåtfulla vägran slutar andra akten. 
Åskådarens eller läsarens uppmärksamhet är nu till det 
yttersta spänd, och den tredje akten skall medföra en när
mare utveckling och afveckling af frågorna. Vid skärskåd- 
ning af sitt flydda lif börjar Rosmer finna, att det ideala 
vänskapsförhållande, som redan under hustruns lif ägt rum 
mellan honom och Rebekka, kanske i själfva verket var 
kärlek, fast han icke gifvit den slumrande känslan dess 
rätta namn; det har i alla händelser varit ett andligt 
äktenskap, grundadt på gemensamhet i lifsåskådning; han 
känner, att redan detta var ett brott, ty det kränkte hust
runs rätt. Rebekka, som har en helt annan uppfattning 
af sakens moraliska betydelse och som anser den fria 
böjelsen hafva rätt att i dylika fall lagstifta, pinas af dessa 
Rosmers samvetsskrupler och finner dem utskott af en 
gammalmodig lifsbetraktelses åldrande träd men manas nu, 
då hon ser Rosmers själstillstånd, att bekänna kort, och 
hon gör det med all önskvärd öppenhet. Af hennes mun 
får man nu veta, att det var hon, som, i hopp att kunna 
göra slut på Rosmers äktenskap och förmå hustrun till 
själfmord, först väckt hennes uppmärksamhet på Rosmers 
fritänkeri och vidare, mot bättre vetande, intalat henne, 
att ett sinnligt förhållande förefanns mellan maken och Re
bekka. Dessa saker äro visst icke de enda, som den till 
utseendet kalla men under en lång tid af verklig brånad 
behärskade damen har på sitt samvete: ur de ibsenska 
reticenserna och antydningarna framgår, att Rebekka, själf 
ett oäkta barn, före sin bekantskap med Rosmer stått i 
oloflig förbindelse — med sin naturlige fader, hvars fader
skap dock den tiden var henne obekant. Man kan i nu
tidens dramer ej reda sig utan att tillgripa onaturliga laster, 
hemliga sjukdomar (se »Gengangere»!) eller incest. Man 
kan annars tycka, att Rebekkas skuldregister var stort nog
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genom hennes nedriga och med framgång krönta försök 
att drifva Rosmers hustru till själfmord; men Ibsen, som 
gärna hopar moln på moln, är ej af den tanken, och han 
gör Rebekkas bild än hemskare, på samma gång han synes 
ägna hennes frihetskärlek och radikalism en hemlig sympati. 
Hon visar ej ånger och säger uttryckligen på Krolls fråga 
därom, att ångern är en sak, som hon nog skall »klara 
med sig själf». Men »klarandet» af dylika saker sker ofta 
genom förödelse och förstöring; så ock här. Af fjärde 
aktens samtal mellan Rosmer och Rebekka framgår klart, 
dels att han, efter hennes länge drifna hemlighetskrämeri 
och ränker, ej längre tror på henne, om han ock fortfarande 
älskar henne, dels att han genom hennes brottslighet mist 
all tro både på sig själf och på det goda i lifvet, dels 
ändtligen — hvad man icke så afgjordt hade väntat — att 
hon själf »genom de rosmersholmska inflytelserna» fått sin 
energi försvagad, ej längre tror på möjligheten att bereda 
Rosmer någon glädje, känner hela styrkan af de makter, 
man mot sig uppbesvärjer genom att bryta andra band 
och kränka andras rätt, och ej ens i ett rent vänskapsför
hållande mellan sig och Rosmer kan se en skymt af hopp 
och försoning. Nu sväfvar man visserligen i fullkomlig 
ovisshet, huru Ibsen fattar de mycket omtalade »rosmers
holmska» inflytelserna. På Rosmersholm kunna ju, säges 
det oss, barnen hvarken skrika eller skratta; alla lynnen 
äro där tunga och allvarliga, hvilket utvisar, att atmosfären 
där är tryckande. »Rosmerssläktens» lifsåskådning »tr al- 
binder», men man får tillika höra, att den »adlar»; den 
»adlar», men den »dräper lyckan». Hvad skall nu detta 
betyda? Äro de »rosmersholmska» idéerna nedärfda tra
ditioner af pietet och laglydighet, hvilka måste betraktas 
som, i all sin ädelhet, konventionella? Eller äro de uttryck 
för något evigt och oförgängligt, hvilket man ej kan våld
föra utan att begå ett våld mot allt heligt? Äro de en
dast relativt eller absolut berättigade? Äro de endast 
vackra fördomar? På dessa frågor lämnar naturligen Ibsen, 
insvept i sin underliga astrologmantel, sin mystifierande
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själftillräcklighets med kabbalistiska tecken utsirade kåpa, 
intet besked. Men för oss, som icke känna afgjord be
nägenhet att buga oss för dunkla anspråk, synes det täm
ligen klart, att Ibsen i sin åskådning af de djupaste frå
gorna slites mellan minnen från Kierkegaards dystra religio
sitet — den enda form, under hvilken Ibsen tyckes vilja 
betrakta kristendomen — och tämligen naturalistiska fun
deringar om »ärftligheten» af religiösa idéer och fördomar. 
Alltnog, slutet på visan blifver, att Rosmer, som känt sin 
tro på Rebekka skakad men fortfarande är med hela sin 
veka själ bunden vid henne, vill hafva ett bevis på hennes 
sannfärdighet och trohet samt därför uppmanar henne att, 
likasom hustrun gjort, vandra vägen till kvarnforsen. Han 
är själf besluten att dela hennes öde, och det är ovisst, 
hvilkendera som här lockar den andra: de dragas af ett 
gemensamt öde, af hemlig magnetism och göra bägge 
ända på sitt lif, i det de kasta sig i strömmen. Rebekka 
antyder, att hon härmed skattar åt den »rosmersholmska» 
världsbetraktelsen och finner sig böra »försona hvad hon 
brutit». Enligt hennes egen mer fördomsfria betraktelse 
gifves det ingen synd och därför ej heller någon försoning: 
hvar och en har rätt att göra allt hvad han kan och gitter. 
Om nu, såsom sannolikt är, dessa mycket omtalade och 
mycket dunkla »rosmersholmska» idéer skola betyda den 
gamla kristendomens uppfattning, så kan Rebekka visser
ligen hafva rätt däri, att kristendomen fäster vikt både vid 
synd och vid försoning samt ingalunda skattar den natur
liga obundenheten eller det geniala subjektets frihet till 
allahanda hugskott och synder såsom något riktigt; men 
hon och Ibsen hafva däremot alldeles orätt, om de före
ställa sig, att enligt denna lifsåskådning ett själfmord nå
gonsin kan försona någonting. En helt annan sak är, att 
lifvet väl för Rebekka och för Rosmer, efter hvad de genom- 
lefvat, måste synas svåruthärdligt. Vore deras själfmord 
att betrakta som ett fruktansvärdt intyg på den inre öde- 
läggelse, dit ett libertinistiskt fritänkeri, när det är förenadt 
med missaktning af andras heliga rätt, leder, då vore om
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slutet intet annat att säga, än att det innebär en tragisk 
konsekvens. Men Ibsen, som på det hela taget visar sym
pati för Rebekkas idéer och hånar de gamla »fördomarna», 
står ej på den botten, att man med skäl kan tillägga ho
nom en sådan uppfattning af etisk tragik, och därför 
stannar man äfven denna gång, såsom hos honom så ofta 
är fallet, i villrådighet om hans verkliga mening. Och om 
denna lära vi ej heller få någon upplysning genom de ut
läggningar, med hvilka den öfverspände men af Ibsen på 
grund af hans slafviska beundran och upprepade knäfall 
högt värderade granskaren Robinson förmodligen kommer 
att på sitt något känslosamma språk inom kort undfägna 
allmänheten.

Det dunkla stycket är emellertid genom vissa djupa 
karaktärsmålningar, genom enskilda drag af divinatorisk 
iakttagelse och genom den sceniska byggnadens styrka 
gripande. Lyckade äro äfven de bifigurer (se t. ex. Mor- 
tensgård och Brendel!), med hvilkas beskaffenhet vi här 
ej kunna närmare syssla. Stycket är ej så maskstunget 
som »Gengangere», men det är lika ohyggligt. En hemsk 
ironi kretsar däröfver, liksom öfver alla skapelser af den 
store skaldens dystra fantasi. De vandra sin egen bana, 
dessa kometer; när man ser dem, anar man olycka. I alla 
händelser utvisa de, att något är i olag, och de äro be
tydande alster af en hög, brusten, underlig, gåtfull men 
ock med gåtor koketterande intelligens.



REBEKKAS KARAKTÄR
I IBSENS NYA ARBETE »ROSMERSHOLM».

(1886.)

Man känner, hvilket pandemonium vanligen Ibsens 
sceniska figurer erbjuda: bofvar, rucklare, skenheliga skrym- 
tare, i bästa fall narrar äro de personer, som hos honom 
numera framträda pä tiljan, och det är endast undantags
vis, som någon ädlare, skönare karaktär, då vanligen dömd 
att lida och gå under, fängslar uppmärksamheten. Rebekka 
West i det nya dramat »Rosmersholm» är just icke någon 
sympatisk personlighet, men sådan hon nu är, är hon fram
ställd med en viss följdriktighet, och det finns hos henne, 
midt i all hennes brottslighet, något storartadt. Låt oss 
se, huru den dystre skalden, begagnande små medel, enkla 
antydningar, innehållsrika vinkar, med konkret lif utfyller 
denna diktade bild, hvars hemska förtrollning länge skall 
blända och »fascinera»!

Prästen Rosmer har, påverkad af tidens fritänkeri, 
lämnat sitt prästämbete och vistas på sin gård å landet. 
Hans hustru har beröfvat sig lifvet; det påstås visserligen, 
att hon var vansinnig eller åtminstone psykiskt abnorm, 
då handlingen företogs; men hemliga orsaker till hennes 
gärning förefinnas, och dessa orsaker afslöjas, den ena efter 
den andra, i det underliga dramat. En till utseendet kall 
men i själfva verket lidelsefull på samma gång som vilje
stark kvinna, Rebekka West, har redan under fru Rosmers 
lifstid förestått hushållet på Rosmersholm och där vunnit 
stort inflytande; det är med henne, som Rosmer själf helst 
samtalar, det är hon, som småningom hos honom utplånar
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barnatrons inflytande och för honom öfver till åsikter, hvilka 
äro »friare» och hvilka Ibsen själf, såsom det vill synas, i 
hemlighet gillar men hvilka i sina följder icke visa sig 
mycket välsignelserika. Rosmersholm har förut varit ett 
näste för »föråldrade» meningar; där har sträng tukt och 
ordning härskat, men tyngd har där ock hvilat öfver sin
nena, lifvets glädje har där ej haft någon jordmån. Ros- 
mersholms-idéer »trälbinda», men de hafva en viss ädelhet, 
de adla, men de nedtrycka, och med dem har Ibsen för
modligen afsett den kirkegaardska uppfattningen af de reli
giösa problemen, en uppfattning som för Ibsen synes vara 
så identisk med kristendomen, att han rent af ej kan se 
den senare i andra former än Kirkegaards. Allt detta har 
nu för Rebekkas fria ande varit outhärdligt; hennes starka 
själ lyckas ock att hos Rosmer aflägsna all positiv tro, 
hon gör honom mottaglig för inflytelserna af ett radikalt 
fritänkeri, och en brytning uppstår mellan honom och hans 
gamla politiska eller religiösa meningsfränder, af hvilka 
ett karikeradt exemplar för oss framställes till beskådande 
i pedanten Krolls person. Rebekka är fiende till allt, som 
binder och förbinder; förverkligandet af det egna jagets 
önskningar är för henne en berättigad sak, skulle än där
med aldrig så mycket andras rätt kränkas. Hon nästlar 
in sig hos familjen Rosmer; fattad af en otyglad lidelse 
för Rosmer själf, förbinder hon detta passionerade och ego
istiska intresse med ett slags illuminat-fanatism, hvars upp
gift är att i Rosmer vinna en adept åt den radikala för- 
nekelse, som förmenas skola leda till mänsklighetens sann
skyldiga frigörelse från alla »fördomar». Hon har till främ
sta ögonmärke att göra Rosmer fri från det tyngande 
äktenskapet: han behöfver blifva kvitt gamla band och 
bojor för att blifva en fri man och lämna hvarje traditio
nellt åskådningssätt. Hustrun har med ledsnad sett, att 
Rebekka undanträngt henne hos maken; denna sorg vill 
Rebekka öka och stärka för att drifva den sjukliga kvin
nan till själfmord och tvinga henne att ej längre stå i 
vägen för Rosmers och Rebekkas lycka. Därför oroar
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hon hustrun med underrättelsen om Rosmers fritänkeri; 
därför inbillar hon, mot bättre vetande, den arma marty
ren, att rivalens och Rosmers förbindelse är af den »inti
maste» natur och att vanära är förestående. Rosmers 
hustru förtror saken åt Kroll, förnekar den för en tidnings
redaktör, om hvilken hon fruktar, att han i pressen skall 
kunna gifva offentlighet åt rosmersholmsskandalen, och 
kastar slutligen sig själf i kvarnforsen. Detta allt är 
nu skedt, innan förhänget till första akten uppgår; här, 
som i Oedipus rex, hafva förutsättningarna ägt rum före 
styckets början, och det är endast med följderna, som vi 
i själfva dramat få sysselsätta oss. När dessa omsider allt 
tydligare framträda och när Rebekka själf alltmer nödgas 
att afslöja sig, få vi fullkomliga ohyggligheter till lifs, af 
hvilka förvisso icke den omständigheten är minst gräslig, 
att Rebekka förut, utan att känna det, tyckes hafva lefvat 
i ett incestuöst förhållande med sin naturlige fader. Ros- 
mer, som fortfarande älskar henne, kan dock ej längre 
skänka henne sin tillit, och stycket slutar därmed, att bägge, 
i förtviflan öfver det som timat, dränka sig i samma fors, 
där fru Rosmer gjorde slut på sitt lif, och därmed bringa 
ett offer åt hennes hämnande vålnad samt åt den eviga rätt
visa, som ej låter skulden vara ostraffad. Rosmer har i 
själfva verket intet annat att förebrå sig, än att han under 
hustruns lifstid ådagalade större sympati för Rebekka än 
för henne; Rebekkas skuld är däremot fruktansvärd, ty 
det var hon, som, drifven af egennyttiga afsikter, lockade 
fru Rosmer till själfmordet. Om nu Rebekka anser sig 
genom sitt eget själfmord försona sitt brott, så säges detta 
hennes antagande vara förorsakadt af det inflytande, som 
»rosmersholmsidéerna» mot hennes vilja på henne utöfva; 
men Ibsen är bra djärf, om han äfven i detta fall vill låta 
Rosmersholm och dess sedliga atmosfär vara en exponent 
för den gammalmodiga kristendom, hvilken annars därmed 
af honom symboliseras.

Sådan är nu själfva grofmålningen af Rebekkas karak
tär; men skalden har genom en hel mängd fina skiftningar
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och egendomliga tonfärger låtit densamma blifva lefvande 
och påtaglig. Huru starkt framträda ej på en gång hennes 
obundenhet af all pietet och hennes hemliga själsångest i 
det redan i första scenen uttalade klagomålet däröfver, att 
man på Rosmersholm »hänger så länge fast vid sina döda» ! 
För Rebekka är den döde verkligen död eller borde åt
minstone så vara; man må icke — så är hennes mening 
— göra sig skrupler angående det andra lifvet! Det, som 
är gjordt, är gjordt; nu gäller det att taga lifvet praktiskt, 
klart, enkelt och göra sig all nytta eller glädje däraf utan 
att syssla med samvetskval, saknad och alla andra spöken, 
hvilka en i traditionell vidskepelse närd inbillningskraft 
frammanar. Det våldsamt undertryckta och förnekade 
skuldmedvetandet gör henne emellertid misstänksam och 
bevisar därmed sin tillvaro; hennes oro, att Kroll skall vara 
ogynnsamt stämd mot henne, och hennes glädje, då hon tror 
sig finna denna farhåga ogrundad, intyga, att hon fruktar 
människors omdöme, fruktar, att de fått någon spaning om 
hennes bedrifter. A andra sidan vill hon göra Rosmer fri 
från alla inverkningar af Kroll och påskyndar, för att få 
den stackars godhjärtade mannen riktigt i sina händer, 
brytningen mellan honom och de konservativa vännerna; 
men hvarje oskyldigt yttrande om hennes framfarna lif 
kommer henne att spritta till, ty hon anar, att man kom
mit henne på spåren. Hon sofver illa om nätterna; först 
fram mot »morgonstunden» får hon någon ro. Hvad kan 
orsaken vara? Vi veta det nu, men denna järnnatur skall 
nog söka förebygga, att någon annan gör ledsamma slut
satser angående hennes själstillstånd. Hennes misstänksam
het gör henne vaken och försiktig; hennes viljekraft gör, 
att hon icke slappas i själfbehärskning och uthållighet. 
Hon söker, likasom alla, som hafva något att dölja, att 
skaffa sig »vänner i viken», försänkningar på alla rimliga 
och orimliga håll, och det är därför, som hon söker göra 
sig själfve den illa kände redaktör Mortensgård bevågen. 
Hon lyssnar vid dörrarna, ty hennes samvete är sjukt, och 
hon befarar alltjämt ett uppdagande af det skedda, hon
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hycklar, ty hon talar stundom om sin tillgifvenhet för den 
aflidna och om det lugn, vi känna, då vi veta oss vara 
»utan skuld». Hennes hufvudintresse är att se den älskade 
Rosmer glad och lycklig; i allmänhet anser hon ju ock 
lyckan såsom det förnämsta i lifvet och menar, att man 
för dess åtkommande ej behöfver göra sig mycket stora 
betänkligheter, men det är dock hans lycka, som hon främst 
åstundar. Då hon omsider finner, att denna ej kan be
redas, just emedan Rosmer har för många »moraliska för
domar» och gör sig förebråelser öfver den likgiltighet, han 
visat hustrun — något som måste förefalla henne omanligt 
—, så blifver hon öppen och berättar helt oförbehållsamt 
alla sina åtgärder. Det tjänar numera till intet att söka 
dölja dem: fördöljandet har ej medfört den lycka, hon 
förespeglat sig. Hon har att skaffa med en man, som ej 
kan göra sig fri från »en förgången tids» föreställningar 
om skuld och ansvar, en man som tror på ett Jenseits 
och fåfängt sliter på kedjan af fäderneärfda drömmar; nå
väl, må hon då yppa allt! För hennes »fria själ» syntes 
det önskvärdt, att förhållandet mellan könen blefve styrdt 
endast af valfrändskap och inrättadt efter godtycke; är 
nu Rosmer i detta som i andra fall mot sin vilja bunden 
af gammalt skrock, så må han då veta hela sanningen! 
Hon berättar, huru hon, lockad af en demonisk makt, 
drifvits längre och längre samt med framgång frestat fru 
Rosmer till den handling, hvarigenom denna förkortade sin 
olyckliga tillvaro; hon beskrifver sin kärlek och hela dess 
vilda glöd men måste tillika tillskrifva de »rosmers- 
holmska» förädlande inflytelserna den omständighet, att 
hon numera ej åtrår Rosmer, ej önskar annat än ett vän
skapsförhållande, ett »andligt» äktenskap. Det vore ej 
heller så underligt, om hon, med känsla af hvad hon brutit 
mot den förra makan, skulle fasa för den närmare förbin
delse, hvilken hon eftersträfvat, så länge hon kunnat förmå 
sig att blunda för den moraliska halten af sina ränker, för 
sin samvetslösa grymhet. Ibsen tyckes nästan antyda, att 
hon renats, förädlats; men i själfva verket kan hennes be-
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slut att nu dö, om ock i sin mån förestafvadt af begäret 
att i det yttersta följa den älskade, svårligen anses utgöra 
något vittnesbörd på inre rening utan hufvudsakligen som 
ett intyg på den fullkomliga förödelse och hopplöshet, dit 
hennes handlingar följdriktigt ledt henne och andra. Den 
omtalade »försoningen» lär väl ej heller kunna uppnås däri
genom, att man till gamla brott lägger ett nytt. Synden 
beröfvar till sist lifskraft, detta är den verkliga orsaken till 
hennes själfmord, medan hos Rosmer beslutet att afhända 
sig lifvet endast är ett bevis på denne alltid viljesvage och 
under all godsinthet och välmening veklige mans bortkom- 
menhet.

Bilden af Rebekka är nog, såsom synes, i vissa drag 
oklar, och oklarheten har ökats genom återverkningen af 
det gåtfulla och beslöjade skaplynne, som Ibsens hela stånd
punkt, åskådning och diktningssätt äga. Men bilden är å 
andra sidan icke alldeles onaturlig; såsom den här fram
ställts, kan den i mycket begripas och är af skakande, 
tragisk verkan. Såsom alla verkligt tragiska gestalter går 
visserligen Rebekka öfver det vanliga måttet och är icke 
någon alldags- eller genomsnittsnatur; men psykologiska 
och patologiska anknytningspunkter äro med mästarhand 
gifna, och med ledning af desamma kan läsaren för sig 
framkonstruera ett slags lady Macbeth i moderna former, 
reflekterad och obesvärad af moraliska band men vilje
stark och kraftfull. Den moderna bilden är mindre poe
tisk, mindre ballad-artad, men den har, äfven den, sin 
demoniska lockelse och går, med alla besynnerligheter, ej 
utom gränserna af en förståndig motivering. Till galleriet 
af sina förödda existenser har Ibsen nu ledsagat ännu en 
ny personlighet, hvars ondska är stor men i någon mån 
mildrad genom den kärlek, hon hyser för en svag natur, 
hvilken hon, utgående från falska förutsättningar om den 
verkliga frihetens art och väsen, vill föra till förment själf- 
ständighet och andlig myndighet men i stället lyckas 
göra så olycklig som möjligt. Ännu i de labyrinter, dit 
Ibsens irrfärd på de senare åren fört hans skaldskap, har
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han behållit förmågan att magiskt framtrolla fängslande 
gestalter; de afteckna sig hemskt mot hvalf och väggar i 
de dunkla gångar, där skalden snärjer in sig själf och 
hvarifrån ingen utgång yppar sig för den, hvilken, såsom 
han, släppt en högre världsåskådnings, den himmelska trons, 
ariadnetråd. Men dystra fantasmagorier fylla den store 
andens ensamhet, och de hafva stundom, såsom nu, makt 
att på fruktansvärdt sätt gripa våra sinnen.

C. D. af Wirsén, Kritiker. 6
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Â DRAMATISKA TEATERN.

(I887-)

Jag har redan för länge sedan lämnat en analys af 
Rebekka Wests karaktär och i sammanhang därmed ytt
rat mig om den allmänna beskaffenheten af Ibsens senaste 
drama. Dess gåtfullhet och mångtydighet vålla, att det 
aldrig kan blifva i egentlig mening populärt, och dock 
röjer sig ingen afmattning i skaldens förmåga af dra
matisk teknik. Åtskilligt, som förut varit dunkelt och 
af författaren endast i beslöjad form meddelats, fram
träder tydligare och verkningsfullare från scenen; å andra 
sidan måste första akten spelas raskare, än nu är fal
let, för att »longörer» skola undvikas. Utvecklingen af 
Rebekka Wests karaktär blef emellertid klarare, när pjä
sen spelades, än den är vid läsningen. Man ser, huru hon, 
från att i början hafva varit ett slags kvinnlig kolportör 
för »frigjorda» eller hvad vi skulle vilja kalla nihilistiska 
idéer, åt hvilka hon med liberalt jesuitiska medel vill er- 
öfra den ädelsinnade men svage Rosmer, öfvergått till att 
med passion älska honom och, demoniskt behärskad af 
denna passion, på upprörande sätt lockat hans maka till 
själfmord men huru hon sedan, under intryck af det för
ädlande umgänget med Rosmer, fått sin lidelse adlad till 
försakande kärlek. Dunkelt blifver visserligen alltid skälet, 
hvarför hon, som ännu, när vi se henne drifva sitt spel
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på Rosmersholm, intet högre åtrår an äktenskap med Ros- 
mer, i afgörandets ögonblick bestämdt vägrar att blifva 
hans maka. Men dunklet beror dock här dels på det 
mysteriösa behandlingssätt, skalden iakttager, dels därpå 
att i Rebekkas komplicerade natur så många motiv sam
verka, att de vid första ögonkast intrassla hvarandra och 
göra åskådaren villsam. Motiven äro i själfva verket samt 
och synnerligen antydda; de äro först de vaknande, länge 
kväfda men frambrytande samvetskval, från hvilka den 
djärfva fritänkerskan ej kan göra sig lös, vidare insikten 
däri att Rosmer alldeles för mycket fasthänger vid den 
enligt hennes tanke föråldrade moralen, för att hon någon
sin skulle kunna göra en så skrupulös natur glad och lyck
lig, ytterligare den omständigheten, att hon själf ej längre 
känner sig så fri, så obunden af etiska förutsättningar och 
etisk lifsåskådning, som hon trott och hoppats, slutligen 
de upplysningar, hon fått om sina egna antecedentia, när 
det gräsliga faktum antydningsvis men med oemotstånd
lig visshet för henne röjes, att hon fläckats genom förbin
delse med sin egen fader; som råga på allt detta hopade 
material af motiv kommer till slut Rosmers misstro mot 
hennes karaktär, en misstro som är mycket förklarlig ef
ter hela hennes handlingssätt men som kämpar med hans 
kärlek och outrotade sympati. Kan man ock på detta 
sätt reda ut härfvan af hennes bevekelsegrunder, så åter
står dock såsom något oförklaradt och oförklarligt hela 
slutet. Nog kan man förstå, att dessa människor, hvilkas 
moraliska natur spelat bankrutt, skola vara böjda för själf- 
mord; nog kan man ock förstå, att Rosmers svärmiska 
ande kan skatta åt den sofismen, att ett själfmord skulle 
kunna utgöra en försoning ; men hela historien om det prof, 
han af henne fordrar, och hans föreställning att hennes fri
villiga död skulle hos honom kunna återväcka »troen på 
menneskesindets evne til at adles» är något så bisarrt och 
nebulöst, att slutscenen, uppförd på teatern, gjorde intryck 
af fullkomlig onatur och alls icke framkallade någon illu
sion af sanning. Därtill kom nu ock, att Rosmers un-
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der pjäsens gång så ofta upprepade tal om sin mission att 
gå ut och »adla» människor, just därför att det är så obe
st ämdt, föreföll som fraser utan innehåll och gjorde en näs
tan komisk verkan. Den oupphörligt återkommande sym
boliken angående »den hvita hästen» verkade ock tröttande, 
liksom en tryckande entonighet hvilade öfver stycket. 
Grundfelet är dock oklarheten i hela detta tankedramas 
tankeinnehåll. Nog ser man, att Ibsen karikerar de båda 
antipoderna Kroll och Mortensgaard, hvilka mötas i den 
föreställningen, att de från barndomstron »frigjorda» natu
rerna antagligen skola i sitt enskilda lif vara libertiner, ett 
förhållande som Kroll beklagar, Mortensgaard finner föga 
oroande, därest kontrahenterna endast iakttaga hycklande 
försiktighet; nog ser man, att enligt skaldens genom dessa 
karikatyrer antydda mening fritänkaren kan vara en sed
lig natur; men i alla fall vittnar, trots allt detta, upplösnin
gen om det fördolda samband, som finnes mellan den reli
giösa och den etiska sfären, och det blifver oss, rakt emot 
skaldens konstruktion, klart att, om än fritänkaren genom 
en viss sinnesadel och genom att vara inkonsekvent mot 
sin egen teoretiska uppfattning, kan, såsom Rosmer, undgå 
last och brott, dock en stark motvikt är borta, det star
kaste värnet nedbrutet, hvadan ock, när lifvets stormar 
frambrusa, hela byggnaden ramlar. Men hela detta djupt 
moraliska fenomen står åter i strid med de sporadiskt fram
skymtande, gamla lofsångerna öfver »lifsglädjen» och med 
påståendet, att de »rosmersholmska idéerna» trälbinda och 
beklämma en ande, som är danad till frihet. Hvad äro 
dessa »rosmersholmska idéer»? Äro de konventionella sat
ser eller äro de något i och för sig heligt, evigt och oan
tastligt? Mellan dessa två antaganden vacklar författaren 
själf och betygar därmed, att han själf är fången i dju
paste skepticism. Skulle man döma af hans egna uttalan
den, hvilka G. Brandes en gång framburit till offentlighe
ten, skulle intet evigt och oantastligt finnas, allt skulle 
vara tidens växling underkastadt, och därifrån skulle hvar- 
ken etiska eller matematiska sanningar vara undantagna.
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Men å andra sidan framskymtar ofta hos honom känslan 
af skuldmedvetandets djupa betydelse, och denna kan ald
rig förenas med antagandet, att allt är naturlifvets empi
riska växling underlagdt: finns ingenting, som äger abso
lut värde, då finnes ej heller förnimmelsen af ett helig
hetens kränkta majestät och den skuldkänsla, som kränk
ningen framkallar; är allt bundet af tingens blinda orsaks
kedja, då är allt som det måste vara, och då finns ingen 
synd, ingen skuld, liksom ingen ånger och ingen upprät
telse. Den genialiske skalden slites mellan dessa motsatta 
meningar, han går i djup natt, och han kan endast bjuda oss 
natt- och skräcksyner. Därtill kommer väl, att han, såsom ofta 
betonats, knappast känner kristendomen från annan form än 
den kierkegaardska, hvilken verkligen, just emedan den 
våldsamt löser de politiska och etiska lifssfärerna från den 
religiösa, och rubbar deras organiska sammanhang, får ett 
dystert skaplynne och gör den tillbakadragenhet från det 
yttre lifvet, hvilken vid omvändelsen är nödig, till en allt 
framgent fasthållen fordran. Därför komma de »rosmers- 
holmska» (de kristna? kierkegaardska?) idéerna enligt 
Ibsens tanke att beklämma, att nedtynga, att förtaga lif- 
vets glädje. Men hela antagandet är godtyckligt, och styc
ket får därför en bisarr, onaturlig, uppstyltad karaktär, 
från hvilken det ej genom scenisk rutin och yttre drama
tisk virtuositet kan räddas.

»Rosmersholm» torde ej kunna denna vår i Stockholm 
uppföras många gånger; den fåtaliga publikens stämning 
var nedtryckt, och styckets tungsinthet befanns tröttande, 
dess upplösning orimlig. Priset för aftonen togs onekligen 
af fru Dorsch-Bosin, hvars framställning merendels var fin 
och riktig, om än det stortartade i Rebekkas natur ej så 
tydligt framträdde som hennes klokhet, hennes hängifven- 
het för Rosmer och hennes misstänksamma oro samt fram
skymtande medvetande om »skuldlöshetens» nödvändighet 
för lifvets lycka. Apparitionen var god, spelet måttfullt. 
Endast i sista akten, där det patetiska starkare framträder, 
sveko krafterna hos en skådespelerska, hvilkens styrka ej
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ligger åt det patetiska. Hos hr Palme fick svagheten 
och ädelsintheten hos Rosmer ett mer tydligt uttryck än 
det inbundna, förkrympta och drömmande, som Ibsen lika
ledes i denna karaktär inlagt. Synnerligen lyckad var hr 
Bäckström som Mortensgaard. Hvad hr Hillberg angår, 
förneka vi visserligen icke, att hans spel var genomtänkt 
och i enskilda drag rätt lyckligt återgaf bilden af den för
supne och oefterrättlige romantikern; men det låg något 
af gammalmodig schablon i framställningen, och uttalet var 
ej alltid fullt naturligt. Däremot var masken ypperlig lika
som kostymeringen. Hr Thegerström tolkade förståndigt 
det hederliga men, såsom Ibsen velat teckna Kroll, pedan
tiska och ofördragsamma i dennes natur, och fru Kinman- 
son var, såsom alltid, förträfflig.



FRUEN FRA HAVET.
(1888.)

Något, som hos Ibsen faller af sig själft, är den dra
matiska tekniken, hvars förträfflighet alltid gör, att man 
erfar verklig spänning och ej kan underlåta att i oafbruten 
följd, utan uppehåll, läsa hans dramer till slut; samma 
förtjänster göra, att hans stycken, mer än de flesta andra 
moderna dramer, äro ägnade för scenisk återgifning. Som 
bidragande orsak till deras starka inverkan kommer äfven, 
att de, åtminstone under det sista decenniet, vanligen be
rört viktiga etiska problem, som ovillkorligen måste intres
sera hvarje mänsklig varelse; dock har härvid ofta kunnat 
anmärkas, dels att dessa problem fattats och uppställts 
med godtycklighet, dels att deras verkliga innebörd och 
sättet för deras lösning hos Ibsen merendels varit insvepta 
i ett dunkel, som förefallit rätt afsiktligt. Han har förstått 
att frambesvärja ett brusande kaos af djupa spörsmål, men 
han har ofta hvarken kunnat eller vårdat sig att stilla de 
upprörda elementen och låta en klar idé framgå ur svallet 
af motiv; själfva svallet har ock stundom fört upp med 
sig icke så litet af gyttja. Han har varit mästare i att 
fängsla men ock i att bortkollra. Hans pessimism har 
kunnat förete frändskap med den djupare världsåsikt, som 
»besluter allt under synd»; men det har dock varit en 
oerhörd skillnad mellan hans skuldbegrepp och det kristna, 
och af försoning har man stundom ej sett ett spår. Så 
hafva de tillkommit, dessa dystra, storartade men ock i 
djupet förvirrade skapelser, som tid efter annan icke endast
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blifvit föremål för ytliga beundrares eller beundrarinnors 
konstlade utläggningar och litterära kotteriers joller utan 
ock verkligen upprört samtiden. Medan i många af Ibsens 
senaste arbeten mörker och natt varit så godt som allrå
dande, härskar mera ljus i »Fruen fra Havet», som ock 
slutar på ett jämförelsevis »lyckligt» sätt samt med seger 
för en mer harmonisk uppfattning. Efter den redogörelse, 
som här i sammanträngd form skall lämnas för det mycket 
sammanträngda styckets innehåll, skola vi i korthet söka 
visa, i hvad mån denna harmoniska upplösning kan sägas 
vara berättigad och i hvad afseende den är otillfredsstäl
lande.

Redan i första scenen lämnar Ibsen prof på sin vanliga 
förmåga att genast icke blott föra oss in medias res 
utan ock antyda själfva kärnpunkten i situationen; den 
mångfrestande dilettanten Ballested håller på att måla en 
»halfdöd hafsfru», som förirrat sig från hafvet in på land
backen, ej kan hitta vägen igen till vågorna och därför 
omkommer. Idéen till denna tafla har han fått af fru Ellida 
Wangel, och vi ana strax, att den har något sammanhang 
med hennes eget lif. Denna fru Ellida är gift med en 
distriktsläkare, som från sitt föregående äktenskap har en 
uppvuxen och en nära nog uppvuxen dotter. Samlifvet 
mellan de båda makarne synes ej vara alldeles godt; fru 
Wangel är på sätt och vis en främling i sitt hus och be
fattar sig ej med hushållet, hon är nervös och har en 
sällsam trånad tillbaka till den hafskust, där hon fostrats 
och hvarifrån hon synes hafva medtagit icke blott en out
rotlig kärlek till det fria hafvet utan ock något förfärande 
minne, som både lockar, dårar och skrämmer henne. 
Hon badar jämt och ständigt; till vågorna står hennes håg; 
och det säges ligga en symbolik till och med däri, att 
hon i dopet fått ett »skeppsnamn och icke ett kristet 
människonamn». Hennes äktenskap med Wangel har icke 
varit barnlöst ; hon fick en liten gosse, som dock afled vid 
fyra eller fem månaders ålder, men efter den tiden hafva, 
som Ibsen låter oss förstå, de bägge makarne, oaktadt



FRUEN FRA HAVET. 89

alla Wangels försök att återknyta ett äktenskapligt samlif, 
till följd af Ellidas obenägenhet mot hvarje närmande lefvat 
skilda från hvarandra.

I andra akten få vi upplysning om Ellidas hemlighet. 
Hon har som ung varit trolofvad med en besynnerlig 
»understyrmand», som dödat sin egen kapten och som 
synes hafva genom magnetisk inverkan eller hypnotisk 
suggestion beröfvat Ellida hennes viljefrihet. Kastande 
deras på ett band förenade ringar i hafvet, har han 
genom denna symboliska handling — både Ibsen och 
hans handlande personer äro ofta benägna för symbolik 
— »samman vigt dem med hafvet». När emellertid 
den besynnerlige styrmannen rest, vaknade Ellida 
upp ur sin dvala och sin förblindelse, skref till honom ett 
bref, hvari hon, som man säger, »slog upp» och bröt för- 
lofningen ; men styrmannen svarade blott helt lugnt, att han 
skulle låta henne veta, när han komme för att hämta henne. 
Under hans bortovaro gifte hon sig, efter att hafva af böj t 
ett friaranbud från öfverläraren Arnholm, med doktor 
Wangel. Emellertid uppdöko hos henne, då hon skulle 
blifva moder, de gamla minnena; hon såg tydligt för 
sina ögon styrmannen och den bröstnål, försedd med 
en stor blåhvit pärla, »lik ett dödt fisköga», pä hvilken hon 
förr i tiden måtte hafva stirrat, medan han med sina 
»suggestioner» drog henne till sig. Hennes barn fick, när 
det kom till världen, sällsamma ögon, skiftande som hafvet 
och liknande den mystiske styrmannens. Allt detta före
faller nu mycket besynnerligt: men Ibsen älskar besynner
ligheter, och man kan ju möjligen finna en rimlig 
förklaring däri, att under Ellidas tillstånd hon var 
särskildt »disponerad» för att omedvetet, passivt upptaga 
och samla i sitt sinne bilden af den tilldragelse, 
som, då hon var flicka, liksom med en naturmakts 
oemotståndlighet trängt sig på henne. Men det ligger 
något hemskt i hela saken, och Ellida far därigenom en 
uppklarnande insikt däri, attt förhållandet mellan henne 
och Wangel ej varit helt, ej haft stark rot i djup, naturlig
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böjelse, eftersom hennes natur ofrivilligt, medan hon bar pä 
sitt barn, åter vände sig till den förre fästmannen. Att 
Ibsen med ett visst patologiskt intresse betraktar förhål
landet och obesväradt ingår i antydningar om sexuella 
frågor, om Ellidas känslor, innan hon blifver moder, och om 
den ända sedan barnets tillkomst afbrutna och aldrig åter
upptagna förtroligheten med Wangel — allt detta förefaller 
•oss, om än ingalunda direkt omoraliskt, dock stötande 
och ej rätt finkänsligt; men han kunde väl ej försumma 
detta tillfälle att rufva öfver natursidorna, öfver det dunkla 
området i människovarelsen, och han behöfde det för sin 
uppgift, sådan han fattat densamma. Af dessa hans under
sökningar framgår till sist som en etisk fordran, att in
stinkten hos människan skall stå i harmoni med hennes 
sedliga lifsställning i äktenskapet; det var Ellidas olycka, 
att så icke var förhållandet hos henne utan att instinkten 
gick sin motsatta väg. Vi tycka oss dock redan nu skymta 
en utsikt till räddning och lycka just däri, att Ellida synes 
hålla innerligt af Wangel, om än ingendera af dem på fullt 
allvar fattat sina plikter, samt däri att hennes »dragning» 
till styrmannen mer har karaktären af något sjukligt, hyp- 
notiskt, än af verklig erotik.

Emellertid infinner sig i tredje akten »Den fremmede», 
det vill säga f. d. styrmannen för att »hämta» Ellida. Så stor 
är minnenas och magnetismens makt, att, då han fixerar 
henne, hon utbrister: »A kære, kommer du da endelig!» 
om hon ock på samma gång är förfärad och vill blifva 
honom kvitt. Hon får kort betänketid sig beviljad men skall 
redan följande dag säga sitt oåterkalleliga ord.

»Hafvet», som här tillika är symbolen för det obundna, 
det gränslösa i människans eget hjärta och i hennes egen 
natur, lockar Ellida demoniskt; hon är betänkt att lämna 
sin man och skänka sig åt den äfventyrlige sjögasten. 
Hon känner, att hon »sålde sig», då hon, visserligen 
under inflytande af en viss sympati men utan djupare 
kärlek, gifte sig med Wangel. Framför allt vill hon 
nu i afgörandets ögonblick hafva full frihet och själf-



FRUEN FRA HAVET. 91

bestämningsrätt; hon kan icke längre vara passiv, vill ej 
blott på Wangels kommando säga nej åt »Den fremmede» 
utan själf förfoga öfver sitt öde. Hur skall allt detta aflöpa? 
Mellanåt föreställer sig Ellida, att hon af naturen hor 
»Den fremmede» till, eftersom hennes känslor för honom 
hafva karaktären af omedelbarhet, af likasom ett natur
bud; hon ryser därför, men just i denna rysning ligger 
det tillika något lockande. »Det grufulde både skræmmer 
og drager.» Och dock felas ej inre röster, som säga henne, 
att hon har sitt lifskall såsom Wangels hustru, och att, 
om hon ville — hvad hon ej gjort — där taga rätt vara 
på sina husliga plikter, hon skulle få ett värdigt innehåll 
för sitt lif.

Efter någon tvekan skänker Wangel Ellida den af 
henne önskade friheten; han vill ej tvinga henne att vara 
kvar, hon må bestämma allt efter egen pröfning. I femte 
akten kommer nu krisen. Ellida är nära att gå »ind i 
nattemörket» med »Den fremmede», men då hon får höra, 
att Wangel högsint lämnat valet i hennes egen hand, 
gripes hon af glädje och tacksamhet; det är som vore 
fjättrarna nu fallna från henne, som vore »hafvets», det 
okändas och »Den fremmedes» makt paralyserad eller 
bruten. Hon förnimmer den lifvande och stålsättande 
känslan af frihet, ansvar, andlig myndighet; hon känner, 
att hon nu skall kunna börja ett nytt lif i Wangels hem 
och där leda allt in på rätta spåret. »Den fremmede» är 
för henne nu som »en död mand», hon bäfvar ej längre för 
honom. Hon afvisar honom energiskt och är nu från all 
natt och allt kaos räddad till den klara dager, där hon 
står som en själfmedveten fri människa, och hon smyger 
sig nu »frivilligt» till Wangels bröst.

Med denna hufvudhandling äro åtskilliga bihandlingar 
förknippade. Öfverläraren Arnholm och Wangels dotter 
Bolette synas hågade att försöka sig på just det lif, som 
varit Wangels och Ellidas af Ibsen starkt utmålade olycka, 
nämligen ingåendet af ett äktenskap utan djup, erotisk 
böjelse. Det är en sällsam, kontrasterande parallellism
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mellan deras ställning till hvarandra oeh det wangelska 
parets förhållande. En mycket egendomlig och tillika äkta 
ibsensk figur är den svage, sjuklige egoisten Lyngstrand, 
som blott af den grund önskar att flickor skola svärma 
för honom, emedan det går för honom lättare att arbeta, 
när han vet, att någon tänker på honom.

Kastar man en återblick på kollisionen och dess upp
lösning, så visa sig både förtjänster och fel. Först och 
främst märker man Ibsens gamla förkärlek för »kuriositeter»; 
det abnorma, det hemlighetsfulla lockar honom. Det finns 
något i sin öfverspändhet till hälften uppskrufvadt och 
till hälften nästan komiskt i Ellidas oupphörliga pjoller 
om hafvet; det ligger något »chargeradt» i hela apparaten 
af magnetiskt hypnotiska inflytelser. Symboliken är ock stun
dom mycket dunkel; »hafvet», det oordnade, gränslösa i 
människovarelsen tyckes stundom hafva rätt, stundom orätt 
i sina kraf. Såsom man kunde vänta, är ock krafvet på 
naturböjelsens rätt emellanåt till ytterlig ensidighet stegradt. 
Men det ligger något tilltalande däri, att en ljusare världs
åskådning segrar och att Ellida, hvars moraliska kraft 
väckes, då hon märker, att Wangel lämnar henne själf- 
bestämningsrättt och därmed erkänner henne som en fri 
och jämbördig varelse, nu tillbakavisar de hemska infly
telserna af »Den fremmede» och i känsla af frihet och 
ansvar vill inviga sin verksamhet åt ett ordnadt pliktlif. 
Emellertid möta här några invändningar. Enär Wangel 
ingalunda skildrats som någon despot, så hade väl Ellida 
i själfva verket haft denna frihet förut och innan Wangel 
genom en formlig deklaration lämnat henne densamma. 
Vidare kan det frågas: kan denna känsla af frihet i och 
for sig vara tillräcklig att grundlägga sedlighet och trygga 
ett lyckligt samlif? Såsom nu saken tecknats, ligger 
motivet för Ellidas beslut att afvisa »Den fremmede» 
mindre i någon känsla af äktenskapets helgd än i en all
deles plötslig förtjusning däröfver, att hon i sina händer 
fått en frihet och ett afgörande, hvilka man knappast 
trott henne förut alldeles förmenade. Vackra och djup-
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sinniga psykologiska vinkar finnas, såsom alltid hos Ibsen, 
kringströdda; men klar är handlingen icke ens i detta 
stycke, som dock företer mera ljus, än mästaren vanligen 
vill bestå.



ELLIDA WANGELS KARAKTÄR
I IBSENS SKÅDESPEL »FRUEN FRA HAVET».

Symbolisk för Ellida Wangel är i Ibsens skådespel den 
tafla, hvarmed målaren Ballested är sysselsatt och som 
föreställer en hafsfru, hvilken förrirrat sig från sjön in på 
land, ej hittar vägen tillbaka och därför omkommer; 
symboliken är dock i det afseendet haltande, att Ellida 
icke omkommer utan till sist finner sig till rätta på fast 
mark. Ellida är ett kustens barn, hennes sinne är fäst vid 
hafvet, som lockar henne med sina gränslösa, fria rymder, 
och hafvet symboliserar å sin sida — ty allt är fullt 
af symbolik — det dunkla naturområdet, det obestäm
da, kaotiska känslolifvet hos människor i allmänhet och 
särskildt hos Ellida. Då Ellida var ung, hade hon obe
tänksamt trolofvat sig med en »understyrman», som är en 
äfventyrlig sälle, dödat sin egen kapten och nu genom en 
magnetiskt-hypnotisk inverkan dödar Ellidas fria vilja och 
får henne till sin slafvinna. Ibsen brukar ju gärna draga 
in likt och olikt i sina skildringar; i »Gengangere» skulle 
en hemlig och ärftlig sjukdom spela en betydande roll, i 
»Fruen fra Havet» skall den hypnotiska »suggestionen», som 
ju är något modernt, bidraga till det mysteriösa intrycket. 
Sjömannen tyckes hafva fascinerat Ellida. Men då han 
rest, mattas förtrollningen och hon skrifver till sin fästman 
ett bref, hvari hon gör slut på hela den obetänksamt in
gångna förlofningen ; hon gifter sig i stället med distrikts
läkaren Wangel. Hon hyser dock för denne endast en viss 
sympati, ej verklig kärlek, och vi finna redan i första akten, 
att deras förhållande, om ock ingalunda ovänligt, har något 
halft. Ellida tager ingen del i hushållsgöromålen, hvilka vår
das af hennes styfdöttrar; hon bemödar sig knappt att vinna
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deras tillgifvenhet; hon lefver ett drömlif, och en stor del 
af denna hafsfrus dag upptages med bad i det för henne 
kära vattnet, i hvars element hon finner sig så väl. Vi få 
veta, att Wangel och Ellida haft en liten son, som dock 
aflidit redan vid fyra eller fem månaders ålder. Medan 
Ellida väntade att blifva moder, hade med styrkan af en 
naturmakt minnena af hennes förre fästman vaknat; sin 
patologiska förklaring har detta i den relativa passivitet, 
som medföljde hennes tillstånd och lättare utsatte henne för 
drömmerier, för ett försjunkande i de känslor, hvilka, aldrig 
regelbundna af reflexion, slumra på själens grund och 
tyckas sammanhänga med själfva natursidan hos människan ; 
i etiskt afseende är åter uppvaknandet af minnena från 
den förra trolofningen betänkligt, enär det synes utvisa, 
att hos Ellida instinkt och känsla i själfva verket alldeles 
icke harmoniera med det äktenskap, hvari hon lefver och 
dit hennes pliktområde är förlagdt; detta förhållande åter 
sammanhänger, såsom Ibsen framställt saken, därmed att 
hon icke af egentlig kärlek förenat sig med Wangel. När 
nu den lille kommer till världen, finner Ellida, att hans 
ögon, hvilkas färg växlar likt hafvet, påminna om styr
mannens, och hon gripes vid denna upptäckt af sådan 
ångest och fasa, att hon alldeles afbryter hvarje djupare 
förtrolighet med Wangel och afböjer hvarje hans försök 
till äktenskapligt närmande. Ungefär sådan är den egen
domliga situation, i hvilken Ibsen inför oss, och den för
kärlek för dels det patologiska, dels för psykologiska ano
malier, som här visar sig, har nog något fängslande men 
tillika något sjukligt och bisarrt.

När Ellida skriftligen brutit med sin förre fästman, 
hade hon af denne mottagit ett svar, hvari han helt enkelt 
förklarade sig en dag skola komma för att hämta henne 
och föra henne med sig. Hon på en gång skrämmes och 
lockas af denna hans hotelse. Hos henne väckes ofta, på 
samma gång som den gamla trånaden till hafvet, äfven 
en längtan till den hafvets obändige son, som en gång 
gjorde hennes vilja sig underdånig; men hon ryser tillika
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för tanken att tillhöra honom. Han kommer verkligen en 
dag för att »hämta» henne; hans blick, som borrar sig 
in i henne, har åter samma hypnotiskt viljekufvande 
verkan som förr, och hon är nära att gifva efter, helst det 
är något i hennes naturvarelse, som säger, att hon tillhör 
just honom; men å andra sidan fasar hon för honom och 
vill slita sig från hans trollmakt. Hon får en dags betänke
tid. Hvad hon nu fordrar, det är, att Wangel skall lämna 
henne fritt val, ej göra sin vilja som äkta man gällande, 
ej behandla henne som ofri varelse utan gifva henne full 
rätt att själf förfoga öfver sitt öde. Efter något vacklande 
unnar henne Wangel denna rätt. I och med detsamma 
som hon fått detta högsinnade medgifvande, är förtroll
ningen bruten, hon är befriad från de mörka makternas 
inflytande, medvetenhet och själfständighet hafva segrat 
öfver nattliga, ofria känslor, och hon afvisar för alltid sjö
mannen samt är nu räddad till det äktenskapliga pliktlifvet. 
Men så känner hon ock nu, att detta pliktlif måste tagas 
på fullt allvar och att samlifvet mellan henne och Wangel 
ej längre får vara halft; hon vill fylla en husmoders kall, 
hon vill vårda sig om styfbarnen, hon vill som fullmyndig 
människa och god hustru stå vid sin mans sida.

Sådan är den egendomliga karakteristik, i hvilken 
Ibsen för oss framställt bilden af den omsider från 
»hafvets», det vill säga från dunkla, hemska attrak
tioners välde befriade och in i en ljus, medveten 
pliktvärld återinträdande »hafsfrun». Teckningen saknar 
icke djup men kan knappast sägas vara i allo tillfreds
ställande. Huru kunde själfva den omständigheten, att Wangel 
lämnade afgörandet i hennes hand, framkalla en så plötslig 
och genomgripande omhvälfning? Han var ingen tyrann, 
och hon hade redan förut, om än ej ett formligt medgif
vande af honom lämnats, själfbestämningsrätt; det förefaller 
därför egendomligt, att själfva tillkännagifvandet i och för sig 
skulle kunna en sådan verkan åstadkomma. Vidare är det ej 
rimligt, att själfva den formella saken, att arbitrium, valrätt, 
själfbestämning lämnades henne, genast skulle föranleda en
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sedlig karaktärsförändring. Vi underskatta visst ej värdet af 
den här framställda motsatsen mellan frihet och ofrihet, själf- 
ständighet och slafveri under naturstämningar, ädel sedlighet 
och bundenhet under hemska intryck; vi finna det begripligt, 
att Ellida, full af tacksamhet mot Wangel, skall, då hon känner 
sig som myndig, fri varelse, tycka, att en tyngd fallit från 
skuldrorna. Men dels hade hon faktiskt denna frihet förut, 
dels är friheten i och för sig ej sedligt regenererande. 
Helt annat hade fallet varit, om Ellidas bevekelsegrund, 
då hon slutligen afvisade sjömannen, hade varit aktning 
för äktenskapets helgd. Ja, hade denna aktning ock endast 
slumrat i känslans form, så hade den, såsom motiv, talat 
tillräckligt för hennes värde. Ty det är ej så, som Ibsen 
synes föreställa sig, att vikten ligger särskildt på vare sig 
förståndets utvecklade styrka eller på valfrihet; vikten 
ligger på det sedliga innehållet, om detta ock ej finnes till i 
begreppsform. Det behöfs ej alls att vara emanciperad 
och' väl vis för att lefva sedligt; den öfverdrifna intellek- 
tualismen innebär ingen borgen i detta afseende, ty högt 
uppdrifven förståndsverksamhet och mycken energi kunna 
vara förenade med osedlighet. Det är endast om 
människan helt enkelt, antingen hon är lärd och klok 
eller olärd och dum, binder sin vilja under det gu
domliga och låter detta behärska väsendet — det är 
endast därigenom, som hon blifver sedligt bättre. Men 
icke ligger i själfva åtkomsten af ett formellt »arbitrium» 
någon plötsligt pånyttfödande, omhvälfvande makt! Den 
moderna »evolutionsläran», hvars drag stundom uppdyka 
hos Ibsen, är falsk intellektualism och öfverskattar 
intelligensen, hvilken nära nog förmenas göra osedlighet 
omöjlig. Därför kan Ibsen här mena: väck intelligens 
och frihet hos Ellida Wangel, gör henne formellt själf- 
ständig — och hon är räddad. Men räddningen går ej så 
till, och det ligger därför något »konstrueradt» i den för 
öfrigt högst intressanta karaktärsteckningen.

C. D. af Wirsen, Kritiker. 7



K. DRAMATISKA TEATERN.
FRUN FRÂN HAFVET. SKÅDESPEL I FEM AKTER AF IBSEN.

(1889.)

Redan när Ibsens sista drama utkom i bokhandeln, 
har jag utförligt redogjort för dess innehåll och angifvit 
min uppfattning däraf. De omdömen, som då fälldes, 
hafva till fullo bekräftats vid åsynen af det uppförda 
stycket, som är och förblifver intet annat än en intres
sant kuriositet, rik på gåtor, rik på fina iakttagelser 
men till sin idé-halt än grumlig, än vilseledande. Där fin
nas visserligen, såsom alltid hos Ibsen, drag som tecknats 
efter naturen, åtskilligt som vittnar om snillets intuition; 
men det abnorma spelar en alltför stor roll, här finns allt
för litet af sund mänsklighet och sunda tankar, h vadan det 
hela får utseende af en bisarr fantasi. Det kan ej hjälpas: 
det är ett »hokus-pokus» af förment djupsinnighet, och 
oklarheten synes vilja maskera en rikedom på problematiska 
satser, hvilka förmodligen ej ens för författaren själf äro 
utredda. Vinkar gifvas, som peka ut mot fjärran rymder; 
men när allt kommer omkring, befinnes det plötsliga lju
set vara ett irrbloss. Stycket är nog i dramatisk teknik 
ganska utmärkt; men det gör dock, om man afser från 
några komiska drag, ett sällsamt intryck af overklighet. 
Stundom framblixtrar genialiteten; men hugskotten verka 
obehagligt genom sin pretention att vara djupa sanningar, 
och en dimmig onatur draperar sig med sinnrika uttryck.
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Arbetet är alltigenom symboliskt, men symboliken ser 
emellanåt ut som en barock charad, hvars lösning är obe
kant för upphofsmannen själf. Så skall ju »hafvet» här 
vara symbol af det fria, det obundna i människoanden, 
och författaren visar stark sympati för denna obundenhet; 
å andra sidan är »hafvet» det kaotiska, det själfviska och 
får, såsom sådant, med rätta vika för regelbindande och 
ljust pliktlif. Stycket slutar vackrare och äfven gladare, 
än Ibsens senare stycken brukat; men upplösningen är dock 
för en djupare uppfattning otillfredsställande, därför att 
problemet trots alla ansatser blifvit ytligt fattadt. Indiskre
tioner, som äro rent af obehagliga, göras angående ma
karna Wangels sexuella vanor, deras främlingskap för hvar
andra och Ellidas hemliga tankar, medan hon väntade att 
blifva moder; den dunkla naturgrunden i människovarelsen 
undersökes med en noggrannhet, som ej kan kallas för
synt. Hypnotiska ssuggestioner» bilda dessutom intet lämp
ligt stoff för ett drama, ty dramats väsen kräfver af de 
handlande personerna en viss tillräknelighet, hvilken natur
ligtvis under hypnotiska inflytelser blifver en omöjlighet.

Det är, oaktadt alla dessa inkast måste göras, mycket 
i det ibsenska stycket, som är sant och riktigt; olyckan är 
blott, att det sanna så ofta vanställes eller uppblandas med 
sin motsats. Det är alldeles sant, att ett giftermål, hvilket 
tillkommit på sådant sätt som Wangels och Ellidas, ej grun
dats på fast botten; det är sant, att själfva instinkten, själfva 
naturböjelsen hos människan bör stå i harmoni med hen
nes sedliga lefnadsställning, ej, såsom hos Ellida, strida 
däremot. Det är vidare sant, att Ellidas uppvaknande till 
känsla af frihet och ansvar betecknar en möjlighet till hen
nes befrielse från de hemska inflytelser, hvilka hön förut 
varit underkastad; likaså riktig är hennes insikt däri, att 
hon, när hon nu vill börja ett nytt lif, måste på fullt all
var uppfatta sina plikter som maka samt vårdarinna af 
styfbarnen. Men författaren synes sväfva i den alldeles 
falska uppfattningen, att öfvergången till valfrihet ovillkor
ligen medför förbättring, att åtkomsten af liberum arbitrium
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är ej endast ett villkor för ett ädlare lif utan omedelbart 
framkallar ett sådant. Erfarenheten borde dock kunna 
visa, att, där valfrihet finns, många välja det orätta; hur 
kan det då vara så gif-vet, att Ellida, i förtjusningen öfver 
sin nyvunna myndighet, skall bestämma sig för kvarstan- 
nandet hos Wangel? Dessutom hafva väl denna frihet och 
detta afgörande ej varit henne redan förut alldeles förme
nade; Wangel var minsann ingen despot. Häri ligger den 
ytliga uppfattningen af det framställda problemet; det är 
»utvecklingslärans» falska antagande, att myndighet, klar
nad intelligens, formell frihet af sig själfva medföra rege
neration. Ellida »vill ej krypa bakom ryggen på sin man»; 
hon vill själf afgöra sitt öde. Må så vara; hvarför är det 
just så solklart, att hennes afgörande steg skall blifva så
dant som nu? Den bästa garantien hade varit, om moti
vet bestått i känslan af äktenskapets helgd, af ingångna 
förbindelsers betydelse; nu ligger vikten däremot ej på 
själfva förbindelsens plikt, hvilken såsom motiv nästan un
derskattas, utan på Ellidas »frigörelse». Och en hemlig, 
farlig, demonisk grundtanke framskymtar hos författaren, 
när han låter Ellida, just i det ögonblick, då »frigörelsen» 
är inne, säga, att »löften binda ingen». Det kan vara rätt, 
att hon får genomkämpa striden med sig själf; men miss
taget ligger däri, att hennes undersökningar under denna 
själsstrid långt mera gälla frågan hvad hennes verkliga 
håg, lust, böjelse bjuder, än hvad hennes plikt kräfver. 
Och härmed är hela saken ohjälpligt snedvriden.

Det ligger för öfrigt något ytterst sjukligt, stundom 
pjollrigt och tröttande i de utförliga samtalen om den vid 
olika tillfällen något varierande bild, Ellida gör sig af den 
hemlighetsfulle understyrmannen; dessa samtal skola för
modligen visa psykologisk blick, men de röja egentligen 
dels spetsfundighet, dels en outrotlig benägenhet att syssla 
med anomalier och med patologiska moment.

I en sak gifva vi Ibsen obetingadt rätt. Doktor Wan
gel är en beskedlig karl men en bra stor »kruka». I hans 
ställe skulle hvarje man med hjärta i bröstet hafva ordent-
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ligen läst lagen för »den främmande mannen» och till på 
köpet, med hvilka medel som helst, aflägsnat honom ur 
trädgården.

Underliga paradoxalitet! Det heter på ett ställe »löf
ten binda ingen», och detta synes rent af vara den tarfliga 
kvintessensen af den här segrande uppfattningen; å andra 
sidan har Ellidas löfte till understyrmannen för henne nå
got oemotståndligt förskräckande. Ellida befrias från denna 
skräck, men med detsamma inser hon, att inga löften binda. 
Det är väl annars skillnad på sedligt löfte och pactum 
turpe; det förra är förbindande, det senare icke. Och pac- 
tum turpe var det under hypnotiskt inflytande aflockade 
ja-ord, som hon lämnat den mystiske styrmannen. Det
samma kan däremot alls icke sägas om aftalet med Wan- 
gel, hvilket, om än det erotiska tycket ej vid dess ingå
ende utvecklat sig till den styrka, som samma tycke vid 
dramats slut utvisar, dock var en hederlig kvinnas löfte 
till en hederlig man samt innebar möjlighet till ett äkten
skap med sedliga lifsuppgifter, ej en vild förening med 
»hafvets» d. v. s. de obändiga, otämda, aldrig förädlade 
naturböjelsernas representant, den otreflige styrmannen.

Ibsens drama, som — det medgifves villigt — inne
håller åtskilligt tänkvärdt och sporadiskt uppenbarar mästa
rens ödsliga och underliga snille, men i sitt hufvudinnehåll 
är sjukligt och töcknigt, återgafs synnerligen väl på K. 
dramatiska teatern. Fru Fàhræus hade ägnat hufvudkarak- 
tären ett fint studium och framställde densamma med verk
lig själfullhet; synnerligen anmärkningsvärd är här konst- 
närinnans förmåga att gifva ett sken af verklighet, en viss 
illusion af lifssanning åt den besynnerliga bilden samt där
vid aldrig öfverskrida måttan. Den själssjukas lidanden, 
hennes nervositet, hennes ursprungliga ädelhet, hennes verk
liga tillgifvenhet för sin man, den mystiska dragningen till 
hafvet och till »den främmande» — allt detta blef i viss
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mån plausibelt, och om mycket brast i klarhet, så berodde 
detta på författaren, ej på något annat. Äfven de öfriga 
rollerna utfördes väl. Hildas verkligen roande personlighet 
kom fullt till sin rätt genom fru Hartmans spel, och hr 
Palme återgaf ej illa den äkta ibsenska bilden af Lyng- 
strand, hvars naiva själfviskhet har så mycken komik. 
Arnholms mindre tacksamma parti fylldes förtjänstfullt af 
hr Hillberg, Ballesteds likaså af hr Bæckstrôm; Bolette, 
som af svaghet, längtan efter frihet och sträfvan att vinna 
»utkomst» tyckes hågad att genom ett giftermål med Arn- 
holm äfventyra samma sak som enligt Ibsen varit Wan
gels och Ellidas olycka, nämligen en förbindelse utan en 
redan från begynnelsen utpräglad kärlek, spelades finkäns
ligt af fröken Zetterberg. Hr Ortengren gjorde antagligen 
allt hvad göras kan af den bisarre »främmande mannen», 
hvars hemska dysterhet verkligen slår öfver i det löjliga 
och blifver ett spöke, danadt att skrämma gamla barn.

Oaktadt utförandet således var godt, torde det vara 
ovisst, om det kuriösa dramat skall kunna länge hålla sig 
uppe på scenen. Gamle Shakespeare, kom åter med din 
sunda mänsklighet och aflös med dina skapelser dessa 
konstigheter !
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(189°-)

Ibsen lär icke gilla, att man vid recensioner af hans 
arbeten lämnar någon utförd redogörelse för själfva deras 
innehåll; emellertid måste en omsorgsfull granskare så godt 
som ignorera detta hans ogillande, ty en kritik, som be
handlar betydande och invecklade saker, måste anföra just 
de fakta, på hvilka den stöder sina dels beundrande, dels 
tadlande omdömen, och förefaller med nödvändighet, där 
så ej sker, obillig. Just genom försöket att reda upp den 
hos Ibsen ofta med stor skicklighet intrasslade härfvan 
framträda hans styckens både förtjänster och fel, och utan 
en dylik utredning blifver hvarje verklig granskning en 
omöjlighet.

General Gablers dotter Hedda har gift sig med stipen
diaten Jörgen Tesman, och det unga paret återkommer 
just från sin bröllopsresa, när vi i första akten göra per
sonernas bekantskap. Hedda, hvars blick uttrycker en 
»kold, klar ro», har varit bortskämd, omsvärmad af kaval
jerer, van vid lyx; hon är både af uppfostran och trots 
benägen för stora utgifter; hon är, skulle man kunna säga, 
uteslutande estetiskt anlagd och afskyr allt »oskönt» samt 
därför ock den plebejiska huslighetens slit och släp. Hon 
har gift sig med Tesman, därför att hon »dansat sig trött» 
och därför att hon trodde Tesman skola blifva en litterär 
celebritet, hvilken möjligen ock skulle kunna på det poli
tiska hållet göras till en storhet. Hon förefaller emellertid
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nu vid styckets början att vara alldeles utledsen vid honom 
och vid de »tarvelige vilkår», i hvilka hon genom gifter
målet blifvit försatt; hon intresserar sig icke det minsta 
för sin mans släkt, och hon är snäsig mot den stackars be
skedlige stipendiaten, som ock blifver tröttande genom sin 
filiströsa karaktär och sitt stereotypa, af Ibsen alldeles för 
ofta och med öfverdrift accentuerade uttryckssätt, hvilket 
alltid utmynnar i ett obligat: »Tænk det!» Med stor för
måga och med sin vanliga, högst märkliga blick för alla 
små detaljer har Ibsen redan i första akten dels gjort oss 
ganska förtroligt bekanta med dessa personer, dels ock 
förberedt den kommande krisen genom att i makarnes hem 
införa fru Elvsted, en hustru, som öfvergifvit sin man för 
att, drifven som hon är af oemotståndlig kärlek, uppsöka 
författaren Ejlert Lövborg, en snillrik man, hvilken lefvat 
ett dåligt lif men under fru Elvsteds inflytande lämnat 
sina rucklande vanor och skrifvit en bok, hvilken gjort 
stort uppseende och genom hvilken han, om han vill, kan 
göra Tesman den professorsutnämning stridig, på hvilken 
den senare gjort sig räkning och hvilken han nu mer än 
någonsin, för att kunna i någon mån tillfredsställa sin frus 
luxuösa tycken, behöfver. Denne Ejlert är icke någon för 
Hedda obekant person, och man märker genast, att honr 
då hon hör hans namn, blifver djupt intresserad; i själfva 
verket har Ejlert varit hennes tillbedjare och, ehuru, såsom 
det vill synas, ingalunda för henne likgiltig, blifvit, när 
han varit alltför erotiskt närgången, af henne afvisad på 
ett för den unga damen mycket karakteristiskt sätt, nämli
gen med en pistol. Hedda Gabler tycks formligen svärma 
för pistoler; det är nu hennes egenhet alldeles som Tes
mans egenhet är att säga: »Tænk det!» Det förefaller för 
öfrigt, som om Hedda med en viss skadeglädje erfore, att 
hennes mans utsikter till professuren blifvit något ovissa; 
rivaliteten mellan honom och Lövborg lofvar att blifva en 
»sport», som skall roa henne. Vi göra i första akten ock be
kantskap med den hjärtegoda, uppoffrande fröken Tesman, 
stipendiatens faster, som gör sig så stora förväntningar om sin
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beskedlige men obetydlige brorson, och med assessor 
Brack, en äkta ibsensk typ, en förfinad rumlare, som är 
damernas riddare och lägger sina snaror för att få Hedda 
i sitt våld.

Andra akten öppnas därmed, att Hedda på sitt obe
svärade sätt håller på att skjuta med pistol, och, när asses
sor Brack, som hart nära blifvit träffad, kommit oskadd 
undan faran men med skäl spörjer »Er De rent gal», med 
sitt älskvärda lugn säger: »A, herre gud — traf jeg Dem 
kanske?» Heddas förakt för sin man, hvilken hon med en 
benämning, som, införd af Ibsen, nog torde blifva populär, 
kallar »et fagmenneske», d. v. s. en pedant, som uppdelar 
allt i en gång för alla färdiga »fack», uppenbarar sig cy
niskt i hennes samtal med Brack; men sitt egentliga in
tresse får denna akt, när Ejlert Lövborg och fru Elvsted 
uppträda. Hedda koketterar för Ejlert, och Ibsen har med 
beundransvärdt mästerskap framställt, huru hon af kallt 
begär att få »makt öfver en människas öde» och draga Ej
lert undan fru Elvsteds inverkan, narrar honom, som af- 
svurit glaset, att ånyo dricka, väcker hans misstro till fru 
Elvsted samt till sist förmår honom att med Tesman gå 
på ett supgille hos assessor Brack. Det hela är en grym 
lek; Hedda har en obetvinglig lust att ha »sine fingre i 
en mânneskeskæbne» och missunnar fru Elvsted den roll 
af beskyddande, älskande väninna, som denna hittills spe
lat. I bottnen ligga väl ock både hos Hedda och framför 
allt hos Ejlert återstoder af gammal erotik; men medan 
Ejlert är den passionerade, har Hedda fullkomligt välde 
öfver sig själf, och det ser mellanåt ut, som ville hon locka 
Ejlert i fördärfvet för att han ej skall få professuren: Hedda 
är så underlig, och Ibsen har så sammangyttrat moti
ven, att man ej lyckas få hennes karaktär klar. Häri lig
ger ett estetiskt fel. Ty det är nog sant, att människan 
är »komplicerad» och att »sammansatta personligheter» kräf- 
vas för det högre dramat; men det får dock icke gå 
därhän, att man stannar i villrådighet och allt svepes i
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mörker: det är just den store skaldens uppgift att göra 
motivens invecklade maskineri för oss genomskinligt. Det 
är detta, som Ibsen i sin sträfvan att mystifiera för
gäter; skalden är ej sänd att fördunkla utan att förklara, 
och taskspeleriet blifver, hur skickligt det må vara utfördt, 
aldrig detsamma som skön konst. Emellertid låter Ibsen 
utvecklingen i stycket hvila på det öde, som Ejlerts manu
skript till den epokgörande fortsättningen af hans lärda 
arbete får. Vi få nämligen i tredje akten höra, att rum- 
let hos assessor Brack fortsatts långt inpå natten, så att 
Tesman — underligt nog — ej kommer hem till sin bo
stad förrän klockan 7 på morgonen; Ejlert har varit öf- 
verlastad, haft sammanstötningar med polisen, synts hos 
en viss »fröken Diana», ohjälpligt förstört sitt rykte och — 
borttappat sitt dyrbara manuskript, hvilket dock upphittats 
af Tesman. Hedda tager handskriften och bränner, när 
hon blifvit ensam, alltsammans, ark för ark. Äfven för 
denna handling synas olika motiv ligga till grund, dels 
det sällsamma begäret att få makt öfver en människas öde 
äfven med fara att förstöra det, dels den egoistiska önskan 
att befria Tesman från en litterär medtäflare och därmed 
trygga sin egen ekonomi samt ej behöfva lefva ett lif af 
för henne outhärdliga försakelser. Ty egoist är Hedda 
Gabler; hon vill aldrig höra talas om »sygdom og död», 
hon vill vara fri från att se något fult, något estetiskt 
oangenämt, och just i framhållandet af detta karaktärsdrag 
har Ibsen onekligen visat sig som en stor människokän
nare, ty denna art af estetisk egoism är utan tvifvel ut
märkande för ett mycket stort antal personer. Det är blott 
skada, att hos Ibsen äfven detta drag öfverdrifves; det är 
oförnekligt, att pistolskytten Hedda, figurligt taladt, skju
ter öfver målet, när hon lägger så stor vikt därvid, att en 
själfmördare skall skjuta sig i bröstet eller tinningen, eme
dan själfmordet annars blifver » oskönt*; man trodde an
nars, att dessa partier af kroppen bruka väljas, därför att 
skottet då har de största möjligheterna att omedelbart 
döda.
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I den sista akten få vi veta, att Ejlert dödat sig eller 
■— man vet ej hvilketdera — blifvit dödad med den pistol, 
som Hedda, jämte en demonisk uppmaning att begagna 
den, gifvit honom. Emellertid kan Hedda, då vapnet igen- 
kännes såsom varande hennes, lätt blifva inblandad i ett obe
hagligt och komprometterande polisförhör om saken, och 
assessor Brack, den hänsynslöse sybariten, försummar ej 
att fästa hennes uppmärksamhet härpå, i det han antyder, 
att hans tystnad kan köpas till priset af Heddas heder. 
Hon löser sig ur denna konflikt genom det i detta drama 
så omtyckta medlet — pistolen; efter att ironiskt hafva 
upprepat Tesmans: »Tænk det!» och uttalat sin leda vid 
man och lif, dödar hon sig med ett skott, som icke är 
»oskönt» utan träffar tinningen, och den förbluffade Tes
man ropar: »Skudt sig! Skudt sig i tindingen! Tænk det'.-»

Tidens och rummets enhet är i detta stycke strängt 
iakttagen, och de handlande personerna äro helt få. Det 
verkar därför strängt koncentreradt, formen är stram, 
dialogen mycket innehållsrik i sin afsiktliga knapphet. De 
tekniska förtjänsterna äro, som vanligt hos Ibsen, stora, 
och det behöfver ej sägas, att snillrika drag vimla; men 
tillika råder här det vanliga dunklet, och motiveringen är, 
såsom förut anmärkts, så oklar just därför, att många 
hvarandra motsägande förklaringsgrunder sammanblandats. 
Maktlystnad, diabolisk lust att leka med människor, svart
sjuka, lifsleda och krass egoism bestämma Hedda Gabler; 
men skalden har alltid liksom i bakhåll mer mysteriösa 
bestämningsgrunder, och en bland dessa ligger antydd i 
Heddas gåtfulla ord, att hennes största feghet bestod däri, 
att hon icke långt för detta skänkt sig åt Ejlert (sid. 129) 
utan i dess ställe, måhända för konvenansens skull, afvisat 
honom med den dock i själfva verket bra litet konvenans
enliga pistolen. Den mörkaste pessimism framskymtar ock 
i Heddas ord, att Ejlert »havt mod til at göre det, som 
— som göres skulde». I själfva verket är Hedda alltige
nom motsägelsefull; hon är stolt men kan knappt säga ett 
sant ord; hon tycks älska Ejlert och är dock den, som,
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till en del af låga skäl, drifver honom till döden; karak
tären blifver beslöjad, och det pikanta förstärkes genom 
att, såsom ofta hos Ibsen, fysiologiska omständigheter — 
här ett antydt och af Hedda med ovilja betraktadt haf- 
vandeskap — medverka. Något samvetskval känner Hedda 
lika litet som i allmänhet Ibsens hjältar och hjältinnor; de 
verka med ett slags automatisk men onaturlig nödvändig
het. Och vid underrättelsen om Ejlerts död erfar Hedda 
inga inre förebråelser; den tragiska nemesis ligger för 
henne blott däri, att Ejlert funnits skjuten i fröken Dianas 
budoar och skjuten »i underlifvet».

Ibsen säges hafva i detta arbete, utan skymt af ten
dens, velat teckna »efter lifvet och verkligheten». Men för 
det första våga vi betvifla, att verkligheten kan erbjuda 
en motbild till Hedda Gabler; enskilda drag kunna nog 
vara sant återgifna, men den psykologiska komplexen 
af dessa drag är orimlig. Och för det andra skall den 
dramatiske skalden göra hela konstverket begripligt, ej 
obegripligt; han skall låta oss ana ett sammanhang i sin 
skildring och därmed äfven ett sammanhang i människolif- 
vet, i tingens gång. Hans mikrokosmiska skapelse skall 
afspegla makrokosmens lagar. Här finnes intet af detta. 
Här förekomma nog här och hvar saker, som slå oss genom 
träffsäkerhet; men de äro icke sammanbundna till en en
het, som gifver intryck af sanning. Bisarreriet blifver icke 
djupsinnigt genom att gifva sig en min af djupsinthet. 
Och dock — mundus vult decipi! Vi äro öfvertygade, 
att mången äfven denna gång skall prisa »kejsarens nya 
kläden, som ej finnas till, och att mången skall i denna 
camera obscura tycka sig finna oändligt mycket, som icke 
existerar. Och hvem vet, om ej den genialiske förevisa- 
ren själf skall le sitt ödsliga löje öfver publikens — det 
stora barnets — godtrogenhet? En sådan mästare som 
Ibsen i den dramatiska dialogen, i tekniska fyndigheter, i 
vissa illusoriskt naturtrogna småsaker har ej på långliga 
tider funnits; med sitt öfverlägsna sätt att sköta dessa 
medel kan han få människor att tro hvad som helst. Men
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medan hos grekerna och Shakespeare lifvets mening, heliga 
lagar framblicka, synes oss Ibsens dramatiska diktning på 
senare tider, midt under all teknisk fulländning, förete en 
tröstlös tomhet, en hemsk godtycklighet, och knalleffekten 
från Hedda Gablers pistoler påminner oss alltför mycket 
om åtskilligt hokus-pokus vid trollkonstnärers prestationer.



BYGMESTER SOLNESS.
(1892.)

Det börjar blifva alltmer utmärkande för Ibsen som 
dramaturg, att han på samma gång utvecklar tekniken i 
sina dramer ända därhän, att de på det mest naturtrogna 
sätt återgifva lifvets minsta detaljer och skiftningar och 
tillika gör dem allt mer och mer symboliska, så att de 
skola betyda något annat och mer, än hvad själfva orden 
uttrycka. Till saken hör äfven, att denna symbolik, om den 
ock i sin demoniska kraft verkar spöklikt och stundom 
pekar på verkliga djup i andelifvet, dock göres så mång
tydig och svårfattlig som möjligt. Det är, som gladde 
det denne problem-uppställare att höra, huru den ene tror 
sig hafva funnit en lösning på gåtorna, den andre en helt 
annan, medan han själf med ett dystert leende står höjd 
öfver hvarje förbindelse att lämna det rätta ordet, nyckeln 
till det förmenta lönnhvalfvet.

Man studerar alltid med beundran Ibsens pjäser; men 
denna beundran gäller dialogen och enskilda blixtlika in
blickar i människolifvets skrymslen; i själfva verket vet man 
aldrig, hvar man i hufvudpunkterna har honom. Nu kan 
det väl sägas, att en skald, särskildt en dramaturg, icke 
behöfver »explicera» sin egen mening utan har att objek
tivt återgifva lif och människoöden; dock motverkar han 
ju själf denna objektivitet, när han, såsom Ibsen, skapar 
en srebussdiktning, som nästan synes afsedd att framkalla 
anledningar till de mest olikartade uttydningsförsök.



EYGMESTER SOLNESS. Ill

Byggmästar Solness är en egoistisk natur, som be
gagnar människor för sina ändamål; han har »exploaterat» 
och sedan störtat den gamle arkitekten Knut Brovik, och 
han fastkedjar i sin tjänst dennes son Ragnar Brovik utan 
att unna denne man möjlighet till själfständigt utvecklande 
af sin verkliga begåfning. Ja, hans makt öfver människor 
är så stor, att han gör Ragnars fästmö, Kaja Fosli, för
älskad i sig endast för att därigenom locka Kaja att stanna 
kvar på kontoret och genom hennes därvaro kvarbinda 
äfven Ragnar, hvilken senare han behöfver och ej vill 
släppa från sig. Solness’ hänsynslöshet är mycket bety
dande och kan taga sig brutala uttryck, såsom när han 
säger åt den olycklige gubben Brovik: »De får gå ud af 
livet slig som De bedst ved og kan.» I all denna sin 
egoism är Solness olycklig. Han fruktar att en gång som 
arkitekt blifva afdankad af »ungdommen», som kommer och 
»banker på dören», och hans hemlif är bedröfligt med en 
hustru, som han gifvit anledning till svartsjuka och som 
genom följderna af en eldsvåda, hvilken Solness väl ej an
stiftat men önskat och sedan användt för pekuniärt vinst- 
bringande företag, mist sina tvillingbarn, hvilka dogo, när 
hustrun, som ammade dem, vid branden af huset och natt
kylan fick feber och »den gik over i mælken». Det ligger 
något demoniskt däri, att just när Solness uttalat sin oro 
för »ungdommen», som en gång kommer att »banke på dören», 
det i detsamma höres en bultning på dörren och, fast på 
ett helt annat sätt än Solness trott, den hans hela öde för
ändrande »ungdomen» inträder, men i den fria, af moraliska 
hänsyn obesvärade, i honom ända sedan barndomen för
älskade Hilde Wangels person. Hilde Wangel — en figur 
hämtad ur »Fruen fra Havet» — har som trettonårig flicka 
känt Solness, som den tiden byggde kyrkan i Lysanger, 
själf »hængte kransen på vindflöjen» och af Hilde hälsades 
med ett hurrarop, som höll på att göra honom hufvudyr 
där uppe på höjden i det kritiska ögonblicket. Ibsen pre- 
ludierar här, i denna berättelse om Hildes utrop, på upp
lösningen af hela stycket ! Hilde är en »dævelunge», som en
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gång skall göra Solness alldeles hufvudyr, bortkollra honom, 
locka upp honom på ett annat torn och med sitt hurra
rop komma den för svindel benägne mannen att ramla 
och krossa sig i fallet. Denna Hilde har Solness en gång 
i tiden »kurtiserat» men på halft skämtsamt sätt; hon har 
tagit allt på allvar och har nu rest från sitt hem för att 
bringa till uppfyllelse det löfte, Solness gaf, då han förr i 
världen yttrade, att hon skulle blifva hans »prinsessa».

Hilde afskyr ordet »plikt», hon är de omedelbara im
pulsernas barn, Ibsen har utrustat henne med en viss 
»fraîcheur», och hon är dock tillika ytterst nervös. Goda 
drag felas ju ej hos henne; så nödgar hon den egennyttige 
Solness att uppföra sig honett mot unge Ragnar Brovik, 
som hittills varit hans arbetsträl; så hyser hon verkligen 
några, om ock snart af henne själf aflägsnade betänklig
heter mot att alldeles uttränga den stackars fru Solness, 
hvilken blifvit nära nog barn på nytt och väl kan bära 
sina tvillingars förlust, därför att de äro i godt förvar, 
men sörjer sina dockor, som gått förlorade i branden. 
Säkerligen är för öfrigt hela denna saknad af dockorna 
att, så som mycket annat i pjäsen, fatta halft symbo
liskt: det var lifvets lyckodrömmar, själens »keledockor», 
som för den stackars fru Solness omkommit under sam- 
lifvet med den ej särskildt mot henne hårdhjärtade men 
dock blott för sig själf och sin egen yttre framgång 
lefvande maken. Om nu emellertid således Hilde Wangel 
har några goda drag och en viss omedelbarhet i lynne, 
så är hon dock, äfven hon, hänsynslös, och hennes hän
synslöshet går längre än själfva Solness’. Detta plus sym
boliseras däraf, att Hilde ej får svindel, medan däremot 
Solness lider däraf. Detta torde, om man skall tolka 
symboliken, beteckna, att Solness, som kanske är mer 
frånstötande än Hilde, dock är rädd att taga ut de yttersta 
konsekvenserna af sina handlingar, att hissa »kransen på 
tornet», medan Hilde däremot, som finner de mest farliga, 
äfventyrliga, ja demoniska saker helt enkelt »spännande», 
ej »hesiterar». Hon synes höra till någon särskild grupp



BYGMESTER SOLNESS. 1'3 

bland de hos Ibsen emellanåt förekommande, från skrupler 
och en i deras tanke fullkomligt »konventionell» moral be
friade kvinnotyper, för hvilka Rebekka i »Rosmersholm» 
är den hemskaste urbilden.

Allt i detta skådespel är symboliskt. Att Solness 
upphört bygga kyrkor och nu bygger boningshus, är sym
boliskt; han har ej velat tjäna vår Herres egoistiska ford
ran, att han skulle bygga hus bara »för honom»; han har 
velat blifva »fri bygmester», och Hilde Wangel tycker om 
denna hans frigjordhet. Det må ej förnekas, att det kan 
ligga djupsinnighet i allt detta, och alldeles uppenbart är, 
att det ligger en verklig djupsinnighet i Solness’fantastiska 
själfbekännelser, då han säger, att han till sin »hjälp» upp
kallat flera osynliga, hans fördel främjande väsenden: »Det 
er ikke en selv allene, som virker så store ting. Ä nej, 
hjælperne og tjenerne — de får nok være med, de også, 
hvis det skall bli’ til noget. Men de kommer aldrig af 
sig selv, de. En må rope rigtig ihærdig på dem. Så’n 
invendig da, skönner de.» Detta står på gränsen till 
vansinne, och Solness’ egoism har varit stå stor, att den 
fört honom nära den galenskap, i hvilken väsendet, som 
pockat på sin egen rätt, brister sönder; men det finnes 
verkligt djup och sanning, hemsk sanning i dessa hans 
bikter. I grunden är han nog ändå bättre, vekare än den 
visserligen långt mindre i lifvets snöda vinningsberäkningar 
invefvade men af sin antinomistiska, lagfientliga djärfhet 
styrda, fullkomligt obundna Hilde, som är behärskad af 
ett slags mot sed och god ordning upprorisk jakobinism. 
Hon är dock, såsom varande en starkare, fast med någon 
»darrande» nervretlighet försatt natur, af Ibsen mycket 
sympatiskt tecknad.

Slutet blifver, att Solness, eggad af Hilde, själf oak- 
tadt sina svindelkänslor bestiger tornet på sitt nyuppförda 
hus för att hissa »kransen» på krönet men nedfaller och 
dör. Och därmed ramla hans drömmar att tillsammans 
med Hilde hädanefter bygga djärfva »luftslott». Detta är 
nemesis.

C. D. af Wirsén, Kritiker. 8
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Det ligger något omotiveradt, obegripligt fantastiskt 
i Hildes barnsliga, ifriga önskan, att Solness skall själf 
hissa kransen på tornet. För att få mening i denna hen
nes önskan, måste äfven denna sak fattas symboliskt; hon 
vill, att han hädanefter skall vänja sig att, utan en svag 
själs skrupler, föra de djärfvaste saker till slut och ej 
skygga för resultaten.

Att Ibsens diktskapelse är, både i stort sedt och i sina 
enskildheter, mycket märklig, det är obestridligt; man 
häpnar, som alltid i hans verk, öfver massor af små, fina, 
stundom mefistofeliska antydningar och iakttagelser. Men 
en konst, som är så beskaffad, att den alltigenom är »kons
tig», en konst i hvilken man oupphörligt måste under de 
läsbara orden inskjuta dolda andemeningar, blifver dock 
icke längre konst af sund och stor beskaffenhet.



LILLE EYOLF.
(1894)

Efter många rykten och indiskretioner har omsider 
den märkvärdiga boken utkommit, och det skulle vara 
sällsamt, om ej de allra flesta kände sig svikna i sina för
väntningar. Det är klart, att en så öfvad författare som 
Ibsen äfven här skulle i tekniskt afseende visa sig fram
stående; men symbolismen går denna gång, liksom i »Byg- 
mester Solness», alldeles för långt, handlingen är tunn, 
personernas sinnesändringar eller de så kallade »förvand
lingarna» göra ej någon illusion, enär verklig omskapning 
knappast kan i verkligheten på så kort tid föregå, och 
»guldet och de gröna skogarna», »den flytande kryckan», 
»de glödande ögonen», »vattenliljorna» förefalla som sym
boler litet banala.

Alfred Allmers, som sysslat med ett arbete om den 
mänskliga ansvarigheten, har just kommit hem från en 
resa; hans »yngre halfsyster» Asta, som sedan genom ett 
något trivialt och utnött påhitt visar sig icke alls vara hans 
syster, har »känt förut», att han anländt, och hans hustru 
Rita, ett yppigt, något sensuellt fruntimmer, har längtat 
ofantligt efter honom. Han är sig icke lik. Han har 
slagit författarplanerna ur hågen och vill lefva blott för 
sin nioårige son Eyolf, som är krympling. Sagde Eyolf, 
efter hvilken boken uppkallats, drunknar redan i första 
akten, och detta olycksfall är en nemesis. När han var 
liten, läto föräldrarne honom en dag »ligga på bordet»,
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medan de själfva försjönko i erotik. Hela denna uppfatt
ning är lika vedervärdig som osannolik och ägnar sig för 
öfrigt väl till en af Ibsen ej afsedd komisk behandling. 
För Rita är gossens död äfven därutinnan ett straff, enär 
hon varit svartsjuk för Eyolfs skull och ansett sig af sin 
man åsidosatt för barnet.

I andra akten bevittna vi åtskilliga slitningar mellan 
Alfred och hans hustru; Alfred säger Rita en del elakheter, 
bland annat att han gift sig med henne dels af sensualism, 
dels på grund af hennes penningar. Det ser ut, som om 
Alfred droges alltmer och mer från Rita till Asta.

Men i den tredje akten reder sig allt märkvärdigt bra. 
En »förvandling» försiggår med Rita, som vill vara sin man 
ett godt stöd och dessutom vill, i tanke på den döde 
Eyolf, ägna sitt lif åt vården af olyckliga, fattiga och van
föra barn. Men Ibsen skulle icke hafva varit Ibsen, om 
han låtit hennes motiv vara så alltigenom rent. Hennes 
bevekelsegrund är den, att hon vill »smigre sig ind hos de 
store, åbne öjnene» hos det döda barnet, döfva sina sam
vetskval och blifva kvitt fantasiens skräcksyner. I alla 
händelser slutar detta stycke, tvärtemot hvad förhållandet 
hos Ibsen brukar vara, jämförelsevis lyckligt, ja med en 
stämning af »söndagsstillhet» och med en utsikt mot ande
världens fred.

En hemsk företeelse, som egentligen var alldeles obe- 
höflig för handlingen men af Ibsen tillskapats för att till
fredsställa hans ständiga åtrå efter det bisarrt demoniska, 
är »Rottejomfruen», som förmår husens råttor att kasta sig 
i vattnet, emedan de äro så rädda för vattnet. Äfven 
detta är naturligtvis symboliskt.

Man måste instämma i en utländsk granskares omdöme, 
att hos Ibsen allt mer och mer de uttalade orden förlora 
sin betydelse och att hufvudvikten i hans dramer ligger 
på de outtalade ord, till hvilka man får gissa sig. Han 
lockar sina läsare alltmera från den omgifvande världen 
till »det hemlighetsfulla något», som ligger bakom feno
menen. Häri ligger i viss mån hans styrka, men häri
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ligger ock skälet till hans dunkel, hans gåtfullhet och hans 
ofta koketterande mystik.

Det är emellertid en verklig dekadans, som betecknas 
af de tre arbetena »Hedda Gabler», »Bygmester Solness», 
»Lille Eyolf». Hvar är författaren till »Kongsemnerne» och 
»Hærmændene»?



JOHN GABRIEL BORKMAN.
(1896.)

Bankchefen Borkman har, långt innan handlingen i 
det stycke, som bär hans namn, tagit sin begynnelse, gjort 
försnillning, utstått fängelsestraff och kommit på fri fot. 
Hans fru, hvars bild redan i första akten träder klart för 
vår syn, är en hård kvinna, och hennes stolthet gör henne 
skoningslös mot den brottslige maken. Hela hennes in
tresse samlar sig nu kring sonen Erhart, om hvilken hon 
hoppas, att han skall återupprätta familjens anseende. Men 
om denne Erharts hjärta får hon föra en svår strid, i hvil
ken hon icke segrar. Striden står mellan henne och hennes 
syster Ella Rentheim, hvilken senare, när skandalen in
träffat, tagit vård om Erhart. Men det är icke blott dessa 
två, som slitas om Erhart; bankchefen när och underhåller 
för egen räkning förhoppningar, att han och Erhart till
sammans skola återförvärfva åt huset Borkman penningar 
och makt. Icke heller fadern vinner seger. Erhart, för 
hvilken lifslyckan ter sig i en älskad kvinnas person, reser 
sin väg från släkten tillsammans med en fru Fanny Wilton, 
som är sju år äldre än han och blifvit skild från sin man.

I den andra akten göra vi bekantskap med bankchefen, 
hos hvilken man ej kan spåra någon ånger öfver den be
gångna förbrytelsen men väl en djup dysterhet öfver den 
förlorade maktställningen. Han har ännu själfmedveten 
stolthet; han söfver sina skrupler, såframt han äger några, 
och han hoppas alltjämt, att banken skall finna honom
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oumbärlig och återkalla honom. Han anser sig, som undan
tagsmänniska och finansiellt snille, höjd öfver den moral, 
som gäller för småfolk. Hade han blott haft åtta dagar 
på sig, så skulle han hafva betäckt hela balansen; nu har 
han däremot blifvit förrådd af en vän, som dragit saken 
i ljuset. Hans penningspekulationer skulle annars hafva 
lyckats, och han skulle då hafva skapat stora industriella 
företag, hvilka kunde spridt välstånd vida omkring. Mycket 
väl utförd är i denna akt skildringen af umgänget mellan 
den afsigkomne Borkman och den beskedlige, likaledes af- 
sigkomne dilettanten Foldal, som inbillar sig vara skald. 
Men hufvudvikten i denna akt faller dock på karakteri
stiken af bankchefens och Ella Rentheims förhållande till 
hvarandra. Ella har älskat John Gabriel Borkman, men 
han, som en gång älskat henne tillbaka, har för länge sedan 
uppoffrat henne för att vinna makt. Detta är i Elias tanke 
hans egentliga dödssynd, den synd »som aldrig kan för
låtas». Samtalet dem emellan är mästerligt utfördt.

Hos Borkman, som var en genialisk men äfventyrlig 
finansman, finnes ett annat drag, som något omtöcknar 
hans bild och gör densamma mycket sammansatt. Han 
är en fantast, en svärmare, som talar om »malmens» sånger 
i djupets dolda riken, om dess trängtan att komma upp 
och tjäna människorna; det var de i jordens inre »dolda 
millionerna», som lockade honom den gången, då han begick 
bankförsnillningen. Detta fantastiska drag hos Borkman 
strider mot hans annars skarpa, flinthårda väsen och är så 
starkt utprägladt, att man nästan börjar tro honom hafva 
varit rubbad och otillräknelig i brottets ögonblick. Slutet 
af stycket är mycket gripande och har en sorgsen poesi. 
Borkmans och Elias vandring i vinternatten, hans känsla 
af omöjligheten att återvinna penningar och makt, Elias 
ord, att just detta är för honom det bästa, bägges brustet 
sjukliga tillstånd, hans plötsliga död — allt detta verkar 
med underbar kraft och förfärande vemod.

I replikerna inlägger Ibsen, som vanligt, en uddighet 
eller en sarkastisk bitterhet eller en djupsinnighet, som
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rycker dimmor från bråddjup i människosjälen och där 
uppdagar afgrunder. Samma repliker äro stundom torrt 
komiska, fulla af människoförakt.

Man skulle emellertid kunna, med allt erkännande af 
det ypperliga i teckningen af Ella, fråga, om den psyko
logiska analysen af Borkman själf är alldeles naturlig. 
Kan en man, som gjort och genomgått det, som han gjort 
och genomgått, vara så fri från ansvarighetskänsla och 
samvetsförebråelser? Var han redan i brottets ögonblick 
så fri från betänkligheter? Det tyckes så; men därmed 
förlorar han något af sitt intresse, ty en förbrytare utan 
all ansvarskänsla är föga ägnad till tragisk hjälte.

En egendomlighet i detta drama är ock, att katastrofen 
inträdt före dess början, hvadan handlingen i allt, som 
gäller hufvudpersonen, redan är nästan undanstökad och 
lämnar plats för en själsmålning, hvilken, det medgifves, 
är fjättrande nog. Kollisionen gäller i stället Erhart, om 
hvilken modern, dennas syster, fadern och ändtligen den 
segerrika Fanny kämpa; med mycken styrka och ironi 
visas, huru Ella rivaliserar med fru Borkman samt hellre, 
om så skall vara, afstår Erhart åt en tredje, än hon lämnar 
honom åt sin syster.

Det är stora höjder, dit Ibsen för oss upp i snöyra. 
Men på dessa höjder är det kallt och ödsligt. Detta 
märkliga sorgespel skall knappast, hur genialiskt det är, 
kunna glädja eller värma någon enda själ. Allt är tröstlöst, 
lifvet är intigt, människorna sorgbetungade eller usla — 
sådant är totalintrycket.



NÀR VI DÖDE VÅGNER.
(1899.)

Den store norske författare, som en gång skrifvit 
sådana djupsinniga mästerverk som »Brand», »Per Gynt», 
»Kongsemnerne», »Hærmændene» och »Kejser og Galilæer», 
har skördat mer än nog af jordisk ära. Det kvittar honom 
antagligen föga, om mängen ej kan högt skatta hans senare 
verk alltifrån »Et Dukkehjem» och »Gengangere». Dessa dra
mer uppföras ju i alla fall nästan i alla jordens länder, och 
man tröttnar ej ens att lofprisa symbolismen i »Bygmester 
Solness» eller den monstruösa handlingen i »Lille Eyolf». 
Men huru stort och i huru många fall välförtjänt 
Ibsens rykte må vara, så är det dock ej nog starkt att 
kunna tysta den omutliga opposition, hvilken icke alls 
tror, att ett berömdt namn gifver rätt att skrifva gåtor, 
mystifiera allmänheten med paradoxer eller, såsom i »Når 
vi döde vågner», låta ett dramatiskt stycke vara alldeles 
utan verkligt idéinnehåll.

Ibsen har som dramaturg stundom obevekligt gisslat 
verkliga samhällslyten; han har i sina historiska skådespel 
gifvit storartade bilder ur släktets lif och nästan låtit oss 
höra, huru ödets nornor väfva sin väf. Men i nästan 
hela hans senare verksamhet har bisarreriet öfverflyglat 
visheten; den förmenta djupsinnigheten befinnes vid när
mare efterseende rätt tom, och man tröttnar på det hem
lighetsfulla leende, som ständigt leker kring siarens läppar.
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Han skapar mer och mer symbolistiska skuggbilder; till
varon förefaller i hans moderna alster alltmer urholkad, 
och orakelspråken, hvilka ju som alla sådana äro mörka, 
synas ofta rent meningslösa. Under sådana förhållanden 
skulle ibsenfebern nästan tyckas bekräfta satsen »Mundus 
vult decipi», därest ej andra förklaringsgrunder funnes. 
Dels har den symbolistiska rörelsen i litteraturen spridt 
sig vida, och det är därför lätt begripligt, att symbolister 
i alla länder skola se upp till Ibsen som till en héros; 
dels har Ibsen ännu i behåll sin oerhörda sceniska förmåga, 
dialogens förträfflighet, de slående replikerna och fulländ
ningen i skådespelets hela yttre arkitektur.

En sammanträngd redogörelse för innehållet i ett 
skådespel af Ibsen blifver alltid otillfredsställande, därför att 
den ej kan medtaga de vimlande smådrag, hvilka äro viktiga 
för en rätt uppfattning. Men gången är, i stort sedt, 
följande: Bildhuggaren professor Arnold Rubek har fordom 
skapat ett berömt konstverk, »Opstandelsens dag», som gjort 
honom ryktbar. Sedan dess har han ej utfört annat än 
porträttbyster, i hvilkas slående likhet tillika inblandats 
ett karikerande element ur djurlifvet. Som modell för 
»Opstandelsens dag» hade han haft en kvinna vid namn 
Irene. Han behandlade henne endast som medel för sin 
konstskapande verksamhet, och hon försvann sedan ur hans 
närhet. Han har gift sig, men hans hustru Maja har föga sinne 
för hans intressen som konstnär, och hennes naturglädtiga 
men ytliga väsen passar föga ihop med hans rikare och 
djupare men ock skäligen nervösa natur. Då trifves hon 
bättre med den cyniske godsägaren och björnjägaren Ulf- 
hejm, som — förträffligt skildrad af Ibsen — har sin för
nöjelse i jakt och i fruntimmer.

Professor Rubek sammanträffar med sin förra modell 
Irene. Hon är nu sinnesförvirrad och anser sig vara »död». 
Det bästa i henne »dog», då Rubek blott behandlade 
henne som modell och medel men ej kände vare sig hjärta 
eller sinnen tilltalas af hennes vackra uppenbarelse. Hon 
å sin sida älskade honom; men för honom hade bekant-
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skapen med henne blott varit en »episod». Han hade varit 
»oberörd», och han hade ej berört henne. Hon hade velat 
gifva honom kropp och själ; han var endast behärskad 
af konstnärssyftet, och om han än ej var alldeles blind 
för hennes kroppsliga behag, så ville han ej på något sätt 
genom sinnlighet profanera skapandet af det ideala konst
verk, hvarmed han var sysselsatt. Irene har sedan dess haft 
skiftande öden, lefvat som »variété»-dam, gift sig och 
bragt sin man till själfmord, samt, om man annars får tro 
hennes ord, förödt flera andra lif. Hon har varit inspärrad 
på dårhus, men går nu fri om ock bevakad af en diako- 
nissa. Hon är ej blott galen, hon är elak, och hon hand
skas rätt oförsiktigt med knifvar.

Upplösningen blifver den, att Rubek drages till Irene, 
Maja till Ulfhejm. Rubeks och Irenes förening sker på 
högfjällets topp, hvarefter de begrafvas af ett snöskred. 
Ulfhejm och Maja glädja sig åt sin tillvaro som fria natur
barn.

Det förefaller, som om Irenes och Rubeks öde vore 
att fatta som en befrielse; de gå genom dimmor mot 
soluppgången. Och fru Maja fröjdas däråt, att hennes 
»fångenskap» som hustru åt Rubek är förbi; hon känner 
sig »fri som en fågel» i den otvungna men af inga högre 
idéer helgade förbindelsen med den grofkornige Ulfhejm.

Det finns i detta drama en punkt, som ser ut att 
innehålla nyckeln för dess uppfattning eller åtminstone för 
Ibsens åskådning af ämnet. Det är den punkt, där Rubek 
talar om sin »tyngende samvittighed» och där Irene gläder 
sig åt detta hans tal. Det ser ut, som om Rubek skulle 
hafva felat, då han ej, när Irene var hans modell, gjort 
henne till sin tillhörighet. Men läsaren har svårt att gå 
in på denna uppfattning, eftersom ju Rubeck vid den tid, 
då »opstandelsens dag» kom till, ej medvetet älskade 
Irene. Hvad har han då egentligen för samvetsskrupler?
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Upplösningen bär individualismens hänsynslösa prägel. 
Nya helgade band slitas. Irene och Rubek frigöras och dö. 
Maja och Ulfhejm frigöras och lefva.

Det kan nu ganska väl hända, att mången skall säga : 
denna individualistiska idé finnes ej till, utan författaren 
har blott velat teckna några underliga människoöden men 
ej alls uttalat någon åsikt. Vi känna till det »reserverade» 
i detta sätt att yttra sig. Men i bästa fall skulle då stycket 
blifva alldeles idélöst, blott en med kraftiga repliker späckad 
framställnig af abnormiteter. Med ett sådant förfaringssätt 
tillfredsställer ingen skald djupare andar. För dem, hvilka 
haft sin näring af Sofokles’ »Antigone» eller »Elektra», af 
Shakespeares »Hamlet» eller »Macbeth» eller »Richard III», 
blifver »När vi döde vågner» motbjudande. De hafva vant 
sig att se det dramatiska konstverket inom sin begränsade 
ram lämna en världsbild; de hafva sett stora sedliga idéer, 
lifvets oskrifna grundlagar uppenbara sig i dikten; för dem 
har sorgespelet blifvit en teodicé. Det är visserligen oför
nekligt, att Ibsen är bra mycket mera »pikant» än Schiller; 
men de människor, som älska verkligt väsentligt innehåll, 
ädel kärna i ett skådespel, skola gärna slå ihop boken 
»Når vi döde vågner» och slå upp »Wallenstein», där de 
stora kollisionerna i ett dystert hjältesinne äro så kraftigt 
målade. Sådana människor, som älska Schiller, äro, det 
förstås, litet gammalmodiga, men de äro ursäktade, när 
nymodigheten blifvit väsenlös, när hög enkelhet vikit för 
konstighet och hugskott. Och Schiller är verkligen ej liten, 
fast Goethe är större.
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DANIELE CORTIS.
(1885.)

Sedan man läst denna bok, en af de skönaste som i 

vårt sekel skrifvits, skulle man till äfventyrs i förstone 
känna sig frestad att hviska ett »procul, procul, este pro- 
fani», såframt man ej snarare kände sig genomträngd af 
den önskan, att allt flera och flera måtte läsa den och göras 
mottagliga för dess djupa fägring.

Fogazzaro är vicentinare och känd genom den svär
miska boken Malombra, hvilken emellertid i värde ej kan 
jämföras med Daniele Cortis, som är långt mer sund, klar 
och objektiv. Händelserna i Daniele Cortis äro med största 
liflighet berättade; sakerna få tala för sig själfva, och för
fattaren stör icke deras verkan genom egna anmärkningar. 
De äro i själfva verket helt enkla. Elena har, då hon 
ännu knappt var mer än ett barn, blifvit gift med baron 
di Santa Giulia; partiet ansågs vara godt, men mannen 
visade sig snart vara en utsväfvande spelare, som till råga 
på olyckan förstörde äfven andras penningar, summor, som 
blifvit honom anförtrodda, och myndlingars medel. Till 
undvikande af skandal betalar släkten hans skulder men 
fordrar som villkor, att han skall lämna Italien och bosätta 
sig i utlandet. Han reser till Yokohama, och Elena åt
följer honom. När hon fattar detta beslut, motsätter hon 
sig sina anhörigas, världens och — sitt eget hjärtas önsk
ningar. Hennes hjärta är icke längre fritt; vårdslösad af 
sin make har hon fattats af kärlek till Daniele Cortis,
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hennes högsinte släkting. Länge har hon undvikit hans 
närmare bekantskap ; det är hon, som, för att binda honom 
vid andra intressen och förekomma utbrotten af hans kär
lek till henne, väckt hans politiska ärelystnad. Men ingen 
råder fullt öfver omständigheterna; en förklaring har, ehuru 
obehöflig för två personer, hvilka länge visste eller anade 
ömsesidiga känslor, ägt rum. Denna förklarings följd är, 
att Daniele och Elena uppgifva tankarna på jordisk lycka 
och gå åt hvar sitt håll, han till statsvärf, hon till den 
make, som hon ej kan älska men som hon plikttroget åt
följer. Intet orent har grumlat förhållandet mellan henne 
och Cortis. De äro i själfva verket danade för hvarandra, 
de föras hvarandra allt närmare ända till den gräns, där 
faror hota; men de öfverskrida ej gränsen, oaktadt båda 
äro passionerade naturer. De lösslita sig från hvarandra. 
Men i lösslitandets ögonblick veta de bägge, att skilsmässan 
gäller endast detta lif; de veta, att känslor, som i sig inne
bära något evigt, rent och oförgängligt, ej utan afsikt 
blifvit i människovarelser nedlagda, och enär de tro på en 
försyn, som är Fader, tro de ock på en slutlig förening 
i en annan och högre tillvaro, där förbindelsen ej längre, 
såsom här skulle hafva varit fallet, kan kränka andras rätt 
och därigenom medföra skuld och befläckelse. Denna 
religiösa tro finnes i början ej till hos Elena; hennes ädla, 
högdragna natur är skeptisk; hon kan vara undergifven 
men icke förtröstansfull, och hon blifver ej en kristen, förr
än hon, lärd af Daniele, begynt bedja.

Dessa bägge personligheter, Elena och Daniele, ådraga 
sig naturligen den största uppmärksamheten. Det ligger 
öfver hennes väsen något ovanligt rent, sant och hängifvet 
men tillika något stolt, som blott småningom mildras; hon 
är emellertid utan dagtingan pliktens tjänarinna. Hos 
Cortis, som genom sina häftiga passioner på visst sätt står 
långt under henne, är däremot pliktkänslan från början 
kristnad; han är en religiös natur och drager Elena öfver 
till samma ståndpunkt. Han är tillika en politisk person
lighet. Hans idéer ställa honom på sätt och vis ensam
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mellan partierna. Varm vän af sitt fädernesland, vill han 
på samma gång med fasthet och utan eftergifter åt de 
klerikala trygga det sakernas skick, som genom 1859 och 
1866 års krig samt genom Roms eröfring uppkommit, och 
tillika gifva kyrkan frihet och själfständighet inom sitt 
område. Vän af en stark konungamakt, önskar han, att 
Italiens konung skall begagna denna myndighet och taga 
initiativet till de samhällsförbättringar, som, afseende att 
ordna och upphjälpa de lägre klassernas villkor, tillika 
skola utgöra en säkerhetsventil mot omstörtningar. Han 
är katolik och kristen; han vill ej, såsom många af hans 
liberala meningsfränder, upprycka kristendom och kyrka 
med rötterna eller bekämpa dem; han vill värna dem, men 
kyrkan skall ej öfverskrida sina gränser och i politisk makt
lystnad motsätta sig Italiens vunna enhet. Lidelsefull till 
sitt lynne, nervös till sin daning, är Cortis stor i förmåga 
af uppoffring. Elena och han stå genom sin rena kärlek 
upphöjda öfver sin omgifning, ja, upphöjda öfver denna 
världens falska och orena väsende. Deras förening har 
något heligt och evigt, och Cortis hör en inre stämma, 
som tillsäger honom: »Hon skall i det andra lifvet blifva 
din. Jag har önskat denna frukt af den känsla, jag ingaf 
eder. Nu må hon resa, lämna dig; du, härdad af en smärte- 
full eld, gå, strid, lid, var ett ädelt verktyg bland männi
skorna för sanning och rättfärdighet!»

Genom hela denna lika originella som sköna skapelse 
går en hufvudtanke: lyckan är ej det högsta. Boken skall 
icke älskas af dem, hvilka i sin obarmhärtighet sakna med
känsla för de olyckliga och pröfvade varelser, som, under 
förhållanden, hvilka ej medgifva en förening, gripits af en 
mäktig känsla; den skall ej heller älskas af dem, hvilka, anse
ende kärleken äga allhärskarrätt äfven öfver plikten, ej 
förstå eller vilja uppskatta försakelsens och trohetens kvinn
liga och manliga heroer; den skall minst af allt gillas af 
dem, hvilka anse denna tillvaro vara den enda. Men den 
är skrifven för de upphöjda andar, hvilka, trogna det rättas 
och heligas kraf, öfverlåta lif och välfärd i den Eviges hand
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och hoppas att han en gång skall välsigna känslor, hvilka 
äro lika rena som eviga.

Som orgeltoner ljuda ur denna berättelse de odödliga 
orden: »innupti sunt conjuges non carne sed corde. Sic 
conjunguntur astra et planetæ, non corpore sed lumine; 
sic nubunt palmæ, non radice sed vertice.»

Arbetet är fritt från all sjuklighet; det verkar som ett 
stålbad. Kärlek och pliktkänsla, heligt allvar och djup 
ömhet tala där allestädes. Men boken är tillika roande 
mer än de flesta; ty F'ogazzaro gifver åt allting objektivitet, 
åskådlighet och lif; han är i tekniken en mästare och står 
i detta fall på höjden af sin konst. Hvilken annan än en 
mästare skulle kunnat teckna grefve Laos bisarra men 
sunda och ädla bild?

Evighetssinne utmärker denne författare; han har den 
gäfva, som Spinoza kallade att se sakerna »sub æternitatis 
specie». Hans bok är en roman, och således skulle den 
väl vara något mycket världsligt; men den har dock genom 
associationernas makt fört min erinring tillbaka till det oför
gätliga ställe hos den helige Augustinus, där han i nionde 
boken af sina konfessioner talar om sitt sista samtal med 
modern, den heliga Monica. Det var vid Ostia. De stodo 
vid fönstret och samspråkade om det tillkommande lifvet. 
De höjde sig till de nejder, där Gud »föder Israel för evigt 
med sanningens spis» och till det lif, »som själft ej blifver 
utan är såsom det varit och alltid skall vara så, eller om 
hvilket snarare intet varit eller skola vara gäller utan 
endast vara, emedan det är evigt». Det var ett ögonblick 
af vision, af hänryckning. Och hvem vill ej i våra dagar, 
om han annars lidit af tidens söndringar, instämma i den 
helgade Monicas ord: -»Quid, hic faciam adhuc et cur sim, 
nescio, jam consumta spe hujzis sæculih

Något af gotik, af altarflamma, af »elevation» genom
går Fogazzaros märkliga arbete. Hvilken omätlig skillnad 
mellan detta verk och våra dagars »fysiologiska» romaner! 
Här är åskådningens idealitet parad med den största konst
närlighet, den klaraste åskådlighet i den yttre behänd-
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lingen. Må man ej heller föreställa sig, att en osund 
mystik här förordas; men det finns dock en sund på 
samma gång som helig mystik, det innersta i all religion 
och i all konst: denna är här grundstämning. Den har 
kommit anmälaren att tänka på de ord, som läsas hos 
Origenes: »Den, som är nära intill mig, är nära intill elden», 
och på orden i Barnabas’ epistel: »De, hvilka önska se mig 
och fatta mitt rike, måste mottaga mig med lidande och 
förkrosselse.»



MALOMBRA.
TERZA EDIZIONE.

(Milano 1886.)

När man en gång läst Fogazzaros mästerverk Daniele 
Cortis, så gripes man af ett visst intresse att göra bekant
skap med hans tidigare arbeten och se gången af hans 
inre utveckling. Att han aldrig kan vara en mycket »pro
duktiv» författare, det inser man lätt; han hör helt natur
ligen ej till dem, som »skaka ur ärmen» likt och olikt. 
Men begynte han som lugn, obeveklig iakttagare af natur 
och yttre verklighet, eller var han i sina första arbeten 
romantiker? »Malombra» lämnar svaret. Fint bildad, rikt 
utrustad, synes Fogazzaro redan i detta tidiga men rätt 
omfångsrika verk vara i besittning af denna mjuka stil, 
hvilken så känsligt afspeglar alla skildrade förhållanden, af 
sinne för naturens »vie intime» och en af stor förmåga i natur- 
trogen karakteristik; men tillika finnes i »Malombra» ett 
element, som sedermera ej i hans romaner återkommer, 
ett element af omogen, osund fantastik. Medan alla andra 
af de i boken förekommande personerna äro fast och säkert 
tecknade samt te sig som verkliga, lefvande människor, 
har författaren roat sig att i Marinas bild framställa en 
psykisk abnormitet, en kvinna, som i sin obändiga, nästan 
samvetslösa nyckfullhet är onaturlig och som tillika be
härskas af den absurda föreställningen, att hon lefver ett 
dubbellif, att i henne en redan afliden person går igen 
och att hon har att hämnas denna aflidnas på jorden upp-
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lefda lidanden. Om dylika nebulösa vidunderligheter före- 
komme hos en författare, som redan hunnit lifvets och för
fattarskapets middagshöjd, skulle man med skäl kunnat 
känna sig illa till mods; nu är däremot »Malombra» ett 
ungdomsarbete, och Fogazzaro har sedan dess genom en 
beundransvärd skapelse visat sig mäktig af verklig sundhet 
och harmoni, på samma gång som han intet förlorat i 
värme, dristighet och lif. Därför kan man nu betrakta 
vissa detaljer i »Malombra» såsom tillhörande ett numer 
öfvervunnet stadium, såsom sällsamheter, hvilka nu äro för
svunna men ej sakna sitt intresse för den, hvilken gärna 
vill följa en stor skriftställares poetiska bana ända från begyn
nelserna. I alla händelser har »Malombra», om man från
ser från Marinas figur, ett högt värde; det hvilar obeskriflig 
poesi öfver dessa skildringar från Norditalien. De klara 
sjöarna, lundarna af cypress eller oliv, de ensliga bergs
klyftorna hafva här för sina växlande scenerier fått en fin
känslig tolk, och Fogazzaro röjer redan här stor skicklig
het i att teckna karaktärer. Grefve Cesare med sin järn
vilja, sina aristokratiska men ej monarkiska tycken, sin 
religiösa skepticism, sin lynnighet och sin redbarhet är en 
typ, som nog haft sin förebild i det lefvande lifvet, där 
dylika invecklade naturer förekomma oftare, än man före
ställer sig. Vi beröras ock sympatiskt af författarens sätt 
att teckna den gamle, i lifvets stormar pröfvade demokra
ten och fritänkaren Steinegge, hvilken på samma gång har 
mer barnsligt sinne än mången rättrogen och hvilken små
ningom genom sin ögonsten till dotter föres först till den 
tolerans, hvaraf rabulister icke strax äro mäktiga, sedan 
till medkänsla för religiösa naturers sätt att betrakta lifvet 
samt slutligen på många omvägar till egna religiösa erfaren
heter och till en barnsligt oskrymtad tro. Dylika teck
ningar göra godt, särskildt då alla öfverdrifter äro, såsom 
här, undvikna. Steinegge är ej ens under sina mest radi
kala och okyrkliga lefnadsår något odjur, såsom en medel
måttig eller fanatisk författare måhända skulle hafva be- 
skrifvit honom; han är helt enkelt en rätt godhjärtad man,
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som därigenom att han sett mycket skrymteri och mycken 
förföljelseanda fått afsmak för kyrkliga vanor samt, i en 
tyvärr rätt vanlig förväxling, vill anse all fromhet för from- 
leri, alla former af andakt som yttringar af formelväsen 
och öfvertro. Det behöfves ofta endast, att en sådan man, 
därest hans hjärta såsom Steinegges är rättrådigt och godt, 
kommer i beröring med verkligen, ej endast till skenet gud- 
fruktiga personer för att isen skall tina upp, en mera sann 
uppfattning af religiösa företeelser och förhållanden göra 
sig gällande samt en dragning till lefvande Gud, till väsen
denas urkälla, och till det människoblifna Ordet förspörjas. 
Det finnes tyvärr, rent ut sagdt, så mycken humbug på 
det andliga området, att man ej får alltför mycket för
undra sig, om personer, innan deras eget innersta lifsorn- 
råde blifvit träffadt af uppenbarelsen, ej kunna skilja falska 
former från sanna utan inbegripa bägge i en förhastad för- 
kastelsedom. Hela Steinegges inre utveckling är af Fo- 
gazzaro med pietet framställd, och naivt fängslande är be
rättelsen om hans vistelse hos den beskedlige Innocenzo, 
landtprästen med natanaelssinnet, hvilken, verksamt under
stödd af den älskliga Edit, återför Steinegges redliga 
håg till okonstlad tro. Denna Edit är för öfrigt ett in
tagande kvinnoporträtt, fritt från all falsk försköning och 
därför så mycket mer tilldragande. Hon har i sitt lif 
visat sina åsikters värde, i sin stilla pliktutöfning ådagalagt, 
hvad det är, som håller henne uppe under tåligt burna 
bekymmer; hon är naturligt glad, hänger ej hufvudet och 
tror ej gudsnådlighet vara ett tecken till benådning, men 
hvilket djup hos den unga, hvilket tidigt utveckladt allvar, 
hvilken hängifvenhet åt det gudomliga och hvilken stilla 
villighet att lyda dess budl En annan karaktär, likaledes 
väl tecknad, men olycklig och bruten är den unge för
fattaren Silla, i hvilken Fogazzaro skildrat en person med 
eldigt temperament, med ideal anläggning och ideal upp
fattning men misskänd i sin verksamhet, stående ensam i 
lifvet och tyvärr utan fast kärna i sinnelag och vilja. Tidigt 
bitter, blifver Silla en ytterligheternas man; han hör ej
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till dem, som kunna »resignera», ännu mindre till dem, som 
lärt att i ett föraktadt kors finna ett stöd; väl hör han 
ingalunda till religionens fiender, men han har ej gifvit 
sig hel och hållen åt religionen, och då denna eldiga, njut- 
ningslystna, oaktadt all arbetsamhet jämt för bekymmer 
utsatta, jämt i skuggan ställda natur finner de jordiska för
hoppningarna gäckade, så kastar han sig hufvudstupa, utan 
att blunda för följderna, i de vågor, som omgifva sirener- 
nas, den brusande passionens skär, viss att mot dem 
krossas men föredragande detta starkt döfvande medel, 
denna orkan och dessa klippor framför lifvets enformiga 
regndagar, lifvets enahanda hvardaglighet, där ingen upp
muntran kommit honom till del, intet solsken lifvat honom. 
Icke heller sådana personligheter äro fantasifoster, de 
finnas i lifvet. Man säger: hade de haft litet mer solljus 
på sin lott, så hade allt kunnat blifva annorlunda. Må så 
vara! Man kan ock säga: hade Silla sökt friden, där den 
anspråkslöse landtprästen Innocenzo sökt och funnit den, 
så hade säkerligen allt varit annorlunda. I alla händelser 
betraktar man med deltagande och vemod en sådan natur; 
det är mycket, som går under, då en sådan stjärna faller, 
och man afhåller sig gärna, i medvetande af människors 
skröplighet, af mänskliga lidandens makt och af de faror, 
hvilka lura på oss alla, från alltför hårda domar.

»Malombra» är ett rikt om ock dunkelt arbete. Dylik 
rikedom om ock parad med dunkel bådar ofta mera godt 
för en blifvande författare än tidig korrekthet och tidig 
oklanderlighet. Man märker, att här är en kraft med be
tydande andliga tillgångar, att här finnes en grufva, en 
skattkammare. Men i »Malombra» är det förefintliga guldet 
icke ännu till alla delar förädladt. Detta inträffade först i 
författarens »Daniele Cortis».



IL MISTERO DEL POETA.
(ur NUOVA ANTOLOGIA 1888, FASICOLI I—VIII.)

(1888.)

Den snillrike författare, som gjort sitt namn ryktbart 
genom »Daniele Cortis» men i andra arbeten stundom tyckts 
skatta åt en bisarr fantastik, har ånyo skänkt den euro
peiska allmänheten en förträfflig skapelse i sin roman »Il 
mistero del poeta».

Vi människor måste, under tillvarons mödor, sorger och 
strider, för att vara kampen vuxna och ej gå under af 
känslolifvets retlighet, dämpa vår inre varelse, afhålla oss 
från många svärmiska drömmar, äfven om de i sig själfva 
vore af ädel art, och, fördjupade i verklighetens uppgifter, 
fullgöra våra dagliga plikter. Vill fantasilifvet skena af 
med oss, framkallande bilder, hvilka komma hjärtat att 
klappa fortare, så måste vi dock, om vi ej skola försumma 
anförtrodda värf eller löpa fara att kela med oss själfva, 
gripa starkt i tömmarna och köra ett lugnadt spann in på 
de hvardagliga göromålens icke alltid utsiktsrika, meren
dels enformiga bana. Och endast någon gäng få vi, vid 
åhörandet af en skön musik, vid åskådandet af ett ädelt 
konstverk eller under inflytande af en ingifvelse, som drif- 
ver oss att kläda i ord hvad vi erfara, unna oss ett ögon
blick af lyftning, en känsla af frihet från det pålagda ar
betets band, hvilka trycka och gagna. Det är kanske godt, 
att dessa stunder äro sällsynta undantag; vi skulle kanske 
annars frestas att åsidosätta angelägna omsorger, och det 
skulle för öfrigt lätt kunna hända, att själfva den estetiska
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verksamheten eller njutningen, om den blefve mera habi
tuell, mindre flyktig, skulle komma att förlora sin friskhet, 
blifva konstnärlig virtuositet, mista i djup och småningom 
öfvergå till det stadium, där det konstnärliga ciselerings- 
arbetet är allt, den inre melodien försummas och förstum
mas. Ananas och orvietodrufvor få ej vara hvardagskost. 
Det är stärkande och tuktande att underkasta sig en själs- 
diet af bestämda, låt vara prosaiska skyldigheter, och det 
är möjligt, att, fast det i förstone ej ser så ut, själfva den 
poetiska utvecklingen därpå gör en vinst. Emellertid — 
huru tacksamma äro vi icke, när midtunder dagens id 
en stämma hinner oss med äkta poetiska ljud, med dessa 
toner, på hvilka vi ej kunna taga miste, så framt vi annars 
någonsin känt hvad skönhet är! En sådan stämma, säll
samt fin, känsloöm och skär, talar till oss i Fogazzaros 
»Il mistero del poeta», och gamla, djupt inne liggande strän
gar i mången läsares varelse börja säkert darra, när han 
hör hennes vemodiga klang.

Det är en helt enkel och ganska sorglig berättelse, 
som här förtäljes, och kanske är det icke i själfva berättel
sens handling utan i den rena stilen, det ideala åskådnings- 
sättet, som bokens förtrollning ligger. Den stil måste äga 
ett högt mästerskap, som på samma gång är alldeles en
kel, flärdlös, nästan bildfri, och ändå berör hela vår själ 
som en majvind. När man, såsom anmälaren, börjat finna 
all mycket patetisk stil nästan odräglig, njuter man så myc
ket mer af Fogazzaros konst att med skenbart så enkla 
medel tilltala ej blott inbillningen utan just själfva hjärtat. 
Och här är det lyckligtvis hjärtat, som tilltalas. Här gäller 
det ej, som så ofta annars, att man visserligen fullt och 
rikt värderar det lysande konstnärsskapet, det plastiska eller 
pittoreska snillet men känner hjärtat så godt som oberördt, 
är alldeles kall, ej glädes eller sörjer mer än förr utan 
står i en beundrande likgiltighet. Här däremot värmes det 
inre sinnet, medan det poetiska ögat icke alls bestickes af 
rik kolorit. Och tillika förflyttas man, på samma gång 
som allt är helt mänskligt och naturligt, till en af hvarje
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hjärta anad rymd, där jordiska motsägelser upplösas, där 
pröfningen är slut, förklaringen vunnen.

Författaren fingerar, att han af en annan person mot
tagit handskriften till denna roman, som skildrar en själs
historia. Innehållet är hufvudsakligen följande. Violet Yves 
gör i Italien bekantskap med en ung italiensk skald; han 
svärmar för henne, och hon delar i hemlighet hans käns
lor. De hafva dock hvardera i det förflutna upplefvat 
erfarenheter, som nödga åtminstone henne till ytterlig till
bakadragenhet. Ömtålig till sin både psykiska och fysiska 
varelse samt plågad af ett de ädlaste delarna berörande 
lidande, som när som helst vid inträffande sinnesrörelse 
kan sluta hennes lif, har hon redan haft en passion af 
olycklig art och ägnad en person, som visat sig henne 
ovärdig; förhållandet blef brutet, och hon hade, efterkom
mande sina tyska släktingars önskan, efter någon tid tro- 
lofvat sig med en vetenskapsman i Eichstädt vid namn 
Topler. Denna hennes förbindelse är alldeles okänd för 
den italienske skalden, när han med henne sammanträffar 
och när en inre själsförvantskap drager dessa bägge spi
rituella och känsliga varelser närmare hvarandra. Han å 
sin sida har af svaghet, sysslolöshet och fåfänga förut 
ägnat sin kalla hyllning åt en behagsjuk världsdam; denna så 
kallade kärlek är som bortblåst, då vid åsynen af Violet en 
verklig kärlek hos honom vaknar. De synas ock skapade 
för hvarandra; bägge hafva ett rikt poetiskt sinne, bägge 
en fin uppfattning, bägge äro själfulla; hans passionerade 
natur skulle af hennes kvinnliga behag kunna förädlas, och 
hennes naiva, barnsliga men ömma väsen skulle behöft 
det stärkande inflytandet af hans kraft och eld. Emellertid 
afvisar hon honom på det bestämdaste, bunden, som hon 
är, af ett trohetslöfte till en annan. För långt vore att 
beskrifva, huru han det oaktadt bevarar sin känsla, huru 
han uppsöker henne i Tyskland, huru hennes fästman, som 
är en ädelsinnad natur, själf löser förhållandet efter att — 
mot hennes vilja — hafva af andra blifvit underrättad om 
sakernas ställning, huru de älskande två äro nära att för-
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enas men just kort före lyckans och ägandets ögonblick 
åtskiljas genom hennes död. Förträfflig är skildringen af 
de tyska familjerna i Nürnberg och i Eichstädt; midtun- 
der spännande händelser utvecklar sig en tysk musikidyll 
af förtjusande art och, om man bortser från skillnaden mel
lan italiensk och tysk kolorit, till sin stämning påminnande 
om Giorgiones musikaliska »conversazioni». Så fint, så 
lekande skälmskt och dock så vemodigt hafva icke mänga 
andra författare skildrat kärlekens lycka; beskrifningen af 
den tid, den italienske skalden och Violet, efter att om
sider hafva, utan att kränka andras rätt, förenat sina öden, 
såsom förlofvade tillbringa i Rheintrakten, har en alldeles 
oefterhärmlig ton af ungdom och behag. Och sedan hon 
dött, sedan lifvets lycka upphört för den hon älskar, äger 
dock hennes minne allt fortfarande öfver honom en ideal 
makt; man förstår, att han hellre vill hafva genomgått 
sorgen att mista henne än aldrig hafva känt henne; man 
förstår, att mellan dem finnes kvar ett osynligt band och 
att detta band stödjer honom, bevarar honom i frestelsen 
och slutligen skall återförena honom med henne. Må man, 
om man nu en gång sä vill, kalla detta »svärmeri»; det är 
dock sanning och allvar däri, fast man ej kan taga därpå 
med handen, och det är just det vackra i denna historia, 
att, om ock det lekamligas rätt där visst icke är pä sjuk
ligt vis undertryckt, misskänd eller föraktad, dock själen 
alltigenom är det dominerande. »Tout est noble, et tout 
est naturel»: se där denna romans skönhet. Det är onö
digt att betona, huru starkt hela dess hållning afsticker 
mot både sensualismen och den själlösa naturkopieringen i 
våra dagars ofta alldeles ateistiska, materialiserade, brutala 
romanlitteratur, vid hvars studium man så ofta erfar in
trycket: dessa författare tro bestämdt pä ingenting och 
älska bestämdt inga andra än sig själfva!

Till A. Fogazzaro i det gamla Vicenza en hälsning 
med tack för stundom växlade meddelanden och med tack, 
att hans rika skaldebegäfning bevarat idealitet och skärhet!



PICCOLO MONDO ANTICO.
(Milano 1896.)

Endast sällan utkomma arbeten, hvilka kunna kallas 
fulländade mästerverk; ett sådant är Fogazzaros »Piccolo 
mondo antico», som ock satt hela den italienska pressen i 
liflig rörelse. Fogazzaro är förut känd genom sitt ypper
liga arbete »Daniele Cortis», hvaraf fem upplagor utkom
mit, genom sin i nio upplagor utgifna bok »Il mistero del 
poeta» och för öfrigt genom många berättelser, dikter samt 
uppsatser. Hos honom finnes en sällsynt förening af stark 
reflexion och liflig inbillningskraft, af öm känsla och mik
roskopisk iakttagelse af karakteristiska enskildheter i män- 
niskolynnen och människolif. Hans »Piccolo mondo antico» 
förflyttar oss till 1850-talet med dess politiska rörelser, en 
tid, som, fast den ej hvilar i ett mycket aflägset fjärran, 
dock för det unga konungariket Italiens söner och döttrar 
numera måste förefalla som »un mondo antico». Det var 
en tid af brytningar inom samhället och de enskilda för
hållandena, af krigsförberedelser och diplomatiska min-an
läggningar, af husvisitationer och spioneri. Hela bakgrun
den för berättelsen är politisk; men hufvudinnehållet i den 
märkvärdiga boken vänder sig kring tvenne makars en
skilda lif, och Fogazzaro har därvid behandlat en intres
sant religiös och psykologisk kollision mellan två ädla och 
begåfvade personer. Medan annars det ofta händer, att 
inom äktenskapet mannen är fritänkare eller religiöst indif
ferent, hustrun däremot full af tro och andakt, har Fogaz-
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zaro alldeles omvändt förhållandet. Franco Maironi är en 
man, som utan ringaste tvifvelsjuka fasthänger vid fädrens 
tro; hans hustru Luisa, som är dotter af en fritänkare, be- 
tviflar själens odödlighet. Fogazzaro har icke tecknat Luisa 
antipatiskt; han har tvärtom skildrat henne som en plikt
människa utan vank och tadel. Ja, han har till och med 
gifvit henne en viss öfverlägsenhet öfver den romantiskt 
anlagde mannen, som visserligen har ädla syften men, innan 
lifvet på honom öfvat sin uppfostrande makt, är alltför 
benägen för svärmisk indolens och alltför litet hågad att i 
handling omsätta sin traditionellt bibehållna religiösa tro. 
Luisa är beslutsammare, Franco mer drömmande. Men 
å andra sidan är dock hans religiositet, med hvilka brister 
den än må vara behäftad, icke osann; den gifver honom 
tröst i många fall, där Luisa står stum och tröstlös. Kri
sen i bägges lefnad inträder, när deras dotter Maria genom 
en olyckshändelse omkommer. Det visar sig då ett märk
ligt omslag i deras hållning. Då blifver Luisa, som sak
nar förtröstan på Gud och hopp om ett annat lif, den för- 
tviflade, medan däremot den fullt lika djupt sörjande fa
dern hämtar hugsvalelse och frid ur vissheten om Guds 
kärlek och öfvertygelsen om tillvaron af ett heligt rike, 
där den lilla Maria fortlefver, innesluten i Guds skyddande 
hand. Luisa blifver likgiltig för allt, hon är uppgången i 
sin sorg, och hon är jämväl kylig i sitt förhållande till 
maken. När gemensamhet i det allra viktigaste saknas, 
då förlorar samlifvet sin skönaste helgd, och Fogazzaro har 
mästerligt framhållit detta, på samma gång han med stor 
konstnärlig grannlagenhet aldrig låtit Luisa förverka våra 
sympatier, dem hon på grund af sin ärlighet och sin na
turliga själsadel förtjänar. Ett säkerligen rätt fint drag är, 
att författaren låter Luisa, som saknar tro, i sin själsnöd 
tillfälligt dragas till Spiritismen; människan behöfver tro på 
någonting af annan art än det materiella, och kan hon ej 
förlita sig på Gud, så lockas hon af chimärer. Franco har 
emellertid, då det märkliga året 1859 ingått, inträdt i den 
piemontesiska regeringens tjänst och tagit anställning i
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hären; före krigsutbrottet togo han och Luisa, som pä 
många år ej sett hvarandra — Franco har varit politisk 
flykting — sitt afsked på Isola Bella, och först nu, i detta 
oroliga tidsskede, då det är ovisst, om de någonsin skola 
återse hvarandra, upptinar hennes förut af sorger förstel
nade väsen. Krigsmusiken bildar styckets högtidliga final, 
och antydningar göras, att Luisa efter sammanträffandet 
med Franco bär i sitt sköte en förhoppning, som en gång 
skall försona henne med lifvet och bidraga att återföra 
henne till lefnadsmod och till en mer förtröstansfull lifs- 
äskådning. Vissa radikala blad i Italien hafva, medan de 
i öfrigt prisat boken, tadlat Fogazzaro, därför att han lå
tit Francos religiösa tro betyga sin segrande kraft i olyc
kan, medan Luisa framställts som vacklande just på grund 
af sin brist på himmelskt hopp. Anmärkningen är karak
teristisk. I själfva verket har Fogazzaro just i detta fall, 
likasom i så många andra, ådagalagt människokännedom. 
Utrymmet medgifver ej att uppräkna alla tjusande enskild
heter i »Piccolo mondo antico»; vi vilja blott fästa upp
märksamhet på den gripande skildringen af Francos resa 
från Turin till dotterns sista bädd och af den ångest, som 
fattar honom, då han under färden hör obekanta personer 
tala om ett barn, som dött vid något öfver tre års ålder.



HOLGER DRACHMANN





ÖSTEN FOR SOL OG VESTEN FOR MAANE.
ET ÆVENTYRDIGT.

(Köbenhavn 1880.)

I Asbjömsens vackra samling af »Norske folke- og 
huldre-eventyr» finnes en saga, kallad Östen for sol og 
ve st en for måne. I ett fattigt torptjäll infinner sig en 
torsdagskväll en björn, som begär till maka den yngsta dottern 
i hemmet. Flickan tvekar, och fadern utbeder sig en veckas 
betänketid. Björnen vill emellertid betala en hel förmögen
het för att vinna det åtrådda föremålet; detta inverkar på 
den fattige torparen, och han öfvertalar, genom förespeg
lingar om den rikedom flickan skulle vinna åt sig och de 
sina, dottern att lyssna till björnens friaranbud. Denne 
hämtar den unga och för henne på ryggen till sitt slott, 
där hon blifver hans maka. Om natten kastar han visser
ligen af sig sin björnhamn, men hon får dock aldrig se 
honom i hans verkliga skepnad, ty han infinner sig ej hos 
henne, förrän hon redan släckt ljuset. I ensligheten på 
björnens slott blifver torpardottern tungsint och gripen af 
hemlängtan; för att öfvervinna vemodet får hon tillåtelse 
att resa och hälsa på de sina, men björnen fordrar dock, 
att hon icke i enrum skall tala med sin mor: därest hon 
icke uppfyller denna hans önskan, kommer hon att till
ställa olycka. Anländ till föräldrarnes hem, finner hon 
dessa boende i ett nytt, präktigt hus och lefvande i välmåga. 
De återse henne med glädje och fråga, huru hon finner 
sig i sina nya förhållanden. Af modern lockad till det 
samtal, björnen bedt henne undvika, uppskrämmes hon af
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denna genom antydningar, att det väsende, i hvars sällskap 
hon tillbragte sina nätter, kunde vara ett troll : modern gifver 
henne ett ljus och beder henne att den första natten efter 
återkomsten till björnslottet tända detta, lysa på sin make 
och förvissa sig om hans verkliga skepnad men noga taga 
sig till vara för att drypa talg på honom. Flickan följer 
moderns råd och finner vid sin sida på hvilolägret en bild
skön prins; i sin bestörtning och förtjusning dryper hon 
emellertid på hans skjorta trenne talgdroppar. Han vaknar 
och säger: »Nu har du gjort oss bägge olyckliga. Hade du 
blott under detta år besegrat din nyfikenhet, så hade jag 
varit frälst. Jag har en styfmor, som förtrollat mig, så 
att jag om dagen är en björn och endast om natten 
människa. Nu är allt förbi mellan oss, jag måste resa från 
dig till en prinsessa med tre alnar lång näsa; hon bor i ett 
slott, som ligger öster om sol och väster om måne; henne 
måste jag nu tillhöra.» I detsamma försvunno prinsen och 
slottet, flickan befann sig midt i mörka skogen. Hon söker 
länge och fruktlöst sin vän. Hon spörjer om råd trenne 
gummor, af hvilka den ena har ett gulläpple i handen, 
den andra en gullhacka, den tredje en gullspinnrock, och 
de lämna henne hästar att resa vidare. Hon frågar 
alla vindarna. Nordanvinden tager henne med sig på den 
långa färden, och hon är ej rädd, fast nordan nära 
nog anser värfvet öfverstiga sina krafter. Med honom 
flyger hon öfver hafvet, nordan blir tröttare och tröttare, 
till sist slå böljorna mot hennes fotter: så har vinden af 
mattighet måst sänka sig till vattenbrynet. Hon bäfvar 
dock icke. Ändtligen slungar han henne upp utanför 
slottet, som ligger öster om sol och väster om måne. Med 
gulläpplet, gullhackan och gullspinnrocken, dem hon fått 
af gummorna, mutar hon prinsessan med den långa näsan 
att få under trenne nätter besöka prinsen i hans rum. 
Men hon kan de två första nätterna ej få honom vaken, 
ty prinsessan, med hvilken han, efter det tredje dygnets 
förlopp, skall gifta sig, har gifvit honom en söfvande dryck. 
Omsider blifver prinsen, före den tredje nattens inbrott,
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af »några kristna människor» underrättad om att en kvinna i 
tvenne nätter gråtit och ropat vid hans läger men ej 
kunnat befria honom ur hans dvala. Då häller han, den 
tredje kvällen, i hemlighet bort den sömndryck, han fått. 
Så få de då ändtligen talas vid, han igenkänner sin brud. 
Nu hittar han på en förevändning att undgå giftermålet 
med den långnästa prinsessan ; han gör nämligen till ett vill
kor, att hon skall lyckas aftvätta de tre talgfläckarna på hans 
linne, och förkunnar, att endast den, som kan göra detta, 
skall blifva hans maka. Naturligtvis misslyckas alla utom 
hans förra brud. De förenas nu åter. Den fula prinsessan 
och hennes mor, en led trollgumma, spricka af ilska.

Sådant är innehållet af den saga, som lämnat Drach- 
mann stoff till hans intressanta dikt. Liksom Goethe delvis 
ganska troget i sin Hermann und Dorothea följt berättelsen 
om »das liebthätige Gera», liksom han för sina yppersta 
ballader lagt till grund sagor eller ock anekdoter i rese- 
beskrifningar, liksom Byron och Tegnér till behandling 
upptagit ämnen, hvilka redan förut, om ock under annan 
form, varit behandlade, så har här Drachmann följt en 
folksaga, och lika litet som någon af de nyssnämnda 
skalderna förtjänar han tadel därför att uppfinningen är 
lånad: han är tillräcklig skald för att själfständigt omdana 
hvad han gripit och låta sin egen poetiska genius däri 
framträda. Medan i folksagan ringa vikt fästes vid den 
unga flickans förhållande efter skilsmässan från sin brudgum, 
får detta hos Drachmann stor betydelse: det blifver en 
botgöring, en uppfostran. Så anknyter han sin framställ
ning till de motiv ur den gamla sagan om Amor och 
Psyke, hvilka så omisskänligt genomskimra den norska 
folkberättelsen, och likasom Psyke genom straff och 
pröfningar renas och blifver värdig gudars och gudinnors 
lag, så genomgår ock den ädla flickan i Drachmanns poem 
en luttringsskola. Vi finna därför hos henne en verklig 
karaktärsutveckling. När vi först göra hennes bekantskap, 
heter det om henne:
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Hun var ej god, hun var ej slet, 
hun var, hvad man paa saadan Plet, 
hvor ingen Fristelser slaar ned, 
kan blive til i Ro ogFred.

Nar vi se henne vid målet, har hon, med bibehållande af 
kvinnlig älskvärdhet och trohet, utdanats till andelig själf- 
ständighet; hon har genom hårdt arbete fostrats till dugande 
kraft och är nu sin brudgums jämlike.

Ännu i ett annat afseende förhåller sig Drachmann 
själfständigt gent emot sagoämnet. Han intager i förhållande 
till detta en reflekterande ställning och inlägger däri en 
symbolisk betydelse, som det i sig själft saknar. Så inträder 
flickan i tjänst hos en äldre kvinna, som tyckes allegoriskt 
representera ett etiskt lifsstadium, där pliktuppfyllelsen 
ej ännu vunnit den milda förklaring, som skönheten för
länar jämväl åt det hårda arbetet. Lifvet hos den gamla 
kvinnan är därför ock för flickan endast att betrakta 
som en station på vägen men dock som en nödvändig 
station, ty

der er en bunden Livets Harmoni 
som den maa pröve först, 
der slukke vil i Evighedens Kilder, 
hvor stærkest Vældet bruser, Læbens Törst 
og være paa de store Baner fri.

Allt detta är vackert framställdt ; synpunkten kan ock 
vara alldeles sann, det beror på huru Drachmann uppfattar 
saken. Tänker han sig detta etiska skede såsom något, 
som skall öfvervinnas och upphöra, då har han orätt. Om 
nu ock anledningar ej saknas till det antagande, att skalden 
skulle tänka sig förhållandet på detta sätt, så beköfver 
man dock visst icke så uppfatta detta ställe i dikten; det 
kan nämligen — så vidt fält har författaren här med en 
viss berättigad poetisk frihet lämnat åt olika gissningar — 
innebära, att en sträf, skroflig och ännu i prosaisk kamp 
med det gröfre sinnliga invecklad moralitet skall höjas till 
ädel humanitet, hos hvilken pliktuppfyllelse småningom 
blifvit natur, det lägre elementet vants till villig hörsam-
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het och den moraliska sträfheten mildrats till moralisk 
skönhet. För en sådan uppfattning är ej pliktstadiet något 
öfvervunnet och upphäfdt; men pliktens sfär har genom
trängts af skönhet; det moraliska är bibehållet men är af 
skönhetens makt förklaradt med ett skimmer af behag och 
älskvärdhet.

Samma symbolik tycks författaren inlägga i teckningen 
af hjälten. Björnen blifver hos honom en bild af den 
manliga styrkan, som under skönhetens välde skall »tjäna 
sig upp» till frihet och humanitet och af skönheten räddas 
från förtorkadt formelväsen och pedanteri. I beskrifningen 
af landet »öster om sol och väster om måne» visar sig 
samma allegoriseringslust. Prinsessan, hvilken tecknas som 
blåstrumpa, är en bild af lärdom utan hjärta, och den 
trakt, där hon bor, är det lärda pedanteriets på samma gång 
som dåsighetens och den myndiga doktrinarismens hem. 
Anspelningar saknas ej, hvilka röja, att författaren, med 
den nya danska skolans benägenhet att se allt danskt i 
mörka färger och betrakta allt i Danmark som föråldradt 
och förlegadt, här riktat sin sarkasm mot det egna 
fäderneslandet, på samma gång som den utan tvifvel har 
en allmännare syftning.

Med den symboliserande uppfattning, som förf, röjer, 
var det förenligt, att han i sin dikt låter torpardottern på 
sin sällsamma ridt genom luften, hvilken ridt för öfrigt 
är ypperligt tecknad, genomgå en kurs i kulturhistoria. 
Man kan väl anmärka, att kursen är skäligen torftig och 
kompendiös; men större grundlighet hade måhända synts 
författaren pedantisk. Hjältinnan får göra en hastig be
kantskap med ett barbariskt nomadlif, hon får se en glimt 
af det grekiska lifvet, hvilket dock är så matt tecknadt, att 
man nästan kommer pä den föreställningen, att skalden själf 
icke mycket känner till antiken; hon uppsnappar en skymt 
af det kristna lifvet men så, att dess ädlare drag genast 
för henne skymmas af asketism, inkvisition och intolerans. 
Slutligen får hon en öfverblick öfver den industriella egois
men i sin egen tid, ser där penningen betyda allt, sken-
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heligheten paras med vinstbegär och kvinnan behandlas 
som en leksak. I teckningen af dessa skuggsidor i nutiden 
har förf, ganska väl lyckats, och en ädel indignation för- 
spörjes i framställningen; man finner i skalden en skönhets- 
törstande ande, som ej instämmer i det fadda lofprisandet af 
sin egen tidsålder men känner, att den just behöfver den 
skönhet, som den tycks försmå. Att förf, vet att göra 
rättvisa åt sin tids stora sidor, det har han på flerfaldigt 
sätt visat; på detta ställe gällde det att i en skarpt ut
präglad ögonblicksbild afteckna felen, och däri har han 
lyckats, ehuru visserligen tidens hufvudbrister äro att finna 
på ett håll, där han, till följd af sin lifsuppfattning, ej 
gärna kan söka dem.

Man ser, att förf, sökt gifva dikten djupare betydelse, 
vidsträcktare syftning genom att i sagostoffet inlägga vida 
mer, än däri egentligen fanns, genom en symbolisk upp
fattning, genom kulturhistoriska betraktelser och anspel
ningar på sin egen tids förhållanden. Ofta har han onek
ligen lyckats att härmed intressera läsaren; men fråga kan 
dock vara, om ej själfva behandlingssättet alltför mycket 
svär mot stoffets karaktär af saga. Förf, har härigenom 
förlorat stilens enhet. Genom att trohjärtadt förblifva i 
sagostämningen skulle han hafva räddat denna enhet, men 
han hade då måst försaka att sätta »problem under debatt», 
och vi hade — det må erkännas — förlorat mycket, som 
nu verkligen fängslar. Vi våga dock påstå, att själfva 
grundtanken i boken, som är att förhärliga kärlekens makt 
och framhålla betydelsen af en fantasifull lifsuppfattning, 
mycket väl Fade kunnat få sin fullständiga utveckling, 
äfven om arbetet i sin helhet blifvit utfördt i sagostil och 
utan all den allegorisering, som nu, då det gällde att fram
komma med egna »inlägg» i dagens frågor, vardt absolut 
nödvändig. Allegoriseringar äro alltid vanskliga; de må 
ingalunda ratas, men de innebära vådor äfven för ett stort 
snille. Här kunde de åtminstone hafva betydligen inskränkts. 
Vi se icke i dem något, som ger Drachmanns dikt ett 
ökadt värde. Diktens värde ligger i något annat. Det
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ligger dels i den poetiska grundtanke, om hvilken nyss 
talats, dels i enskilda lyriska stycken, enskilda natur
skildringar, enskilda beskrifningar, hvilka vittna om ett 
fint natursinne, om en ofta förundransvärd förmåga att 
uppfatta finare skiftningar i naturen eller i det kvinnliga 
lynnet, om en erotisk innerlighet, hvilken, ej skyende det 
sensuella, dock ofta adlar detta till verklig poesi.

Vännerna af den s. k. naturalismen eller, såsom man 
hellre borde säga, sensualismen hafva med en ensidighet 
utan like behagat under ett visst försmädligt hån kalla för 
romantik hvarje yttring af poetisk verksamhet, så snart 
denna icke varit ett troget uttryck för deras egna tendenser. 
Det har därvid händt, att de personer, hvilka stämplats 
såsom hängifna åt »romantiken», både i politik och poesi 
haft helt andra ideal än romantikens; men detta har icke 
hjälpt: eho, som icke hörde till den nyare, allena salig
görande riktningen, var romantiker, och inga gensägelser 
båtade. Att hvarje skald är ett barn af sin tid och att 
hans diktning, äfven utan att särskildt anstränga sig därför, 
bär tidens prägel, synas vara själfklart; att skalden ej bör 
förnämt försöka att afstänga sig från tidens lif — ett för
sök, som i alla händelser misslyckas — följer ock af 
sig själf. Men man har ej nöjt sig med det krafvet, att 
skalden kärleksfullt skall upptaga det, som enligt hans 
åsikt är stort och ädelt i tiden ; man har tämligen anspråks
fullt fordrat, att han blindt skall sluta sig till just den 
särskilda riktning, hvilken man själf tillhör, alldeles som 
om det utan vidare vore visst, att denna är den enda till
fredsställande. Politiskt sociala program hafva härvid spelat 
en alltför stor roll; var en dikt genomträngd af vänster
partiets åsikter, så var den i och med detsamma äfven 
i estetiskt afseende otadlig: var den däremot ett uttryck för 
t. ex. ett religiöst åskådningssätt, som ej gillades af den 
moderna, åt positivistiska idéer mer eller mindre medvetet 
lutande opinionen, så var den ett barn af »romantik» och 
därför estetiskt underhaltig. Ja, det tycks som om odödlig- 
hetshopp eller än mer kristlig tro, på poetiskt sätt uppen-
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barade i ett diktalster, vore tillräckliga skäl för den 
sarkastiskt menade benämningen »romantik», ty enligt den 
nyare terminologien måtte hvarje antagande af ett Jenseits 
vara romantik. Under sådana förhållanden lär det kunna 
inträffa, att äfven de författare, hvilka antingen äro det 
klassiska idealet tillgifna eller ock af själ och hjärta äro 
nutidsdiktare, fast icke naturalister, med glädje få finna sig 
i att plötsligt heta romantiska, om ock de aldrig så mycket 
veta med sig, att de icke gilla det åskådningssätt, som en 
gång var den nyromantiska skolans.

Sagovärlden har varit ett för romantiken kärt fält, och 
man skulle därför ej hafva trott, att den, hvilken i Danmark 
särskildt betecknats såsom banerförare för den nya riktning, 
som med eller utan skäl tadlat Danmarks föregående vit
terhet såsom romantisk, stundom med stor framgång 
skulle ägna sig åt sagodiktning. Hvad oss beträffar, se 
vi däri ett godt tecken. Vi hafva ofta känt oss frestade 
att till de skrikhalsar, hvilka, efter inhämtande af ett torf
tigt kollegium i nyare estetik, genast utropa sitt anatema 
öfver hvarje poem, som ej var ett uttryck för »tidens 
frihetssträfvanden», ställa den frågan, om t. ex. Goethes 
»Erlkönig» då är att förkasta, eftersom man i denna dikt 
väl svårligen torde finna »tidens frågor» berörda eller 
»problem satta under debatt». För oss har det varit natur
ligt att med glädje hälsa det sköna, på hvilket område 
det än visat sig, vare sig riktningen varit klassisk, nyklas
sisk, romantisk eller till och med »naturalistisk». Hvar- 
helst vi sett en dikt af en verklig skald, har det ej be
kymrat oss öfverdrifvet, till hvilket slags estetiskt läger 
han hört; vi hafva varit nog barnsliga att finna allt skönt 
vara skönt, hvilket måhända är förmätet, ty den anförda 
identitetssatsen gillas ej af vissa smakdomare. Emellertid tro 
vi fortfarande, att den kärleksfulla universalitet, som utan att 
vara bunden af »des prédilections poétiques ou politiques» 
med glädje hyllar hvarje skapelse af värde, vore att efter- 
sträfva. Och vi se med belåtenhet, att Holger Drachmann 
såsom skald lagt i dagen och alltmer lägger i dagen en
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universalitet, den man ej anat. Utom flera diktsamlingar, 
af hvilka några varit goda, andra ojämna, har han skrifvit 
prosaberättelser och sagodikter. För vår del ställa vi högst 
bland alstren af hans flitiga, kanske alltför flitiga penna 
Derovre frà Grœndsen med sitt ypperliga, trohjärtade 
poem om de sönderjydske piger, Poul o g Virginie samt 
de båda sagorna Prindsessen og det halve Kongerige och 
Osten for Sol og Vesten for Maane.

I sistnämnda arbete, hvilket särskildt varit före
mål för denna uppsats, har Drachmann visat ett fint 
öra för naturens röster, en själfull uppfattning af hennes 
fägring. Vacker är i första sången skildringen af badstället 
inne i skogen invid källan bland de sekelgamla träden, 
praktfull den teckning, som sedermera gifves af björnens 
slott, och ännu mer stämningsfull beskrifningen af den äng, 
där hjort och hind hafva sin vistelse. Sådana skogsinteri
örer, som Drachmann framkallar, får man ej se hos hvilken 
skald som helst; man märker ock öfverallt, att skalden 
tillika är en målare, som vant sig att skarpt iakttaga alla 
företeelser i naturens lif. Och dock skönare än alla dessa 
skildringar äro de lyriska stycken, som, afbrytande berättel
sen, tolka naturens tjusning eller kärlekens lycksalighet 
eller bägge i förening. Sådan är »hindens sång», hvilken 
skulle vara en pärla i hvarje lands vitterhet; sådan är 
den sköna brudhymnen, som, om ock kanske i mån
gens tanke vågad, äger både högtidlighet och behag 
samt röjer det »mysteriösa behandlingssätt», som Goethe 
prisar i poesien. Ett förtrollande praktstycke är äfven 
näktergalens sång, som verkligen är en kaskad af väl
ljud och full af äkta frisk romantik, både innerlig och 
djupsinnig; sällan finner man i en dikt så stark naturton 
som här. Men i näktergalens sång tycks — vi kunna icke 
hafva misstagit oss — Drachmann på ett ställe hafva, med 
en brist på finkänslighet, hvilken är häpnadsväckande, inlagt 
en bikt om sina egna lefnadsförhållanden. Denna bikt 
hade i det tjusande stycket saklöst kunnat vara borta. 
Väl skall skalden blotta sitt inre; men det verkar upprö-
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rande, om han utan betänkande rycker slöjan undan om
ständigheter, om hvilka man gör klokast att ej tala. Det visar 
sig verkligen stundom hos samme skald, hvars natursinne 
ofta är så fint, en återstod af obesegrad råhet. Därom vitt
nar samtalet i fjärde sången mellan modern och dottern: det 
kan väl vara på sin plats, att modern här framställes som en 
stackars på alla lifvets löften gäckad, alla vackra illusioner 
beröfvad varelse, men enskilda uttryck gå här onödigt långt 
i cynism. Något af samma oöfvervunna grofhet hafva vi, om 
än i mindre mån, förnummit i den annars förträffliga och be
tecknande sång, som sjunges af den dystre »junkern» på heden. 
Drachmann har ännu en viss benägenhet för att öfverdrifva 
det karakteristiska i uttrycket, han har ej lärt sig återhåll 
och blifver därför någon gång simpel och får ett »gå på»- 
maner, hvilket stör det konstnärliga. Men annars är sanner
ligen den bild, han gifver af junkern, gripande och stäm- 
ningsrik i all sin hemskhet.

Den är äfven däri af ett särskildt intresse, att den 
tycks gifva klaven till Drachmanns poetiska uppfattning af 
kärleken. Drachmann har ofta sjungit om kärlek, och man 
har antydt, att hans sång därvid stundom ägt en nog 
starkt sinnlig färgläggning. Till en viss grad kan väl detta 
vara sant: men ingen har, så som han just i junkerns 
gestalt gjort, brännmärkt den råa, den fördärfvade 
den lystna kärleken. Man ser, att hos Drachmann det 
sensuella är berättigadt endast som uttryck för sunda na
turers känsloglöd. Till en fullt ädel, etisk uppfattning har 
han därmed väl ej höjt sig; men han är ej heller blaserad 
och retande utan har i sina skildringar en fläkt af lifsfull 
renässans. Äfven för honom har böjelsen såsom sådan 
alltid rätt-, för den må allt annat vika. Däri ligger det 
skefva i hans sätt att se saken. För honom är kärleken 
mellan man och kvinna

den störste Magt, 
der fordrer höjest Offer her paa Jord.

Man kan härvid blott fråga: är ej ens plikten ett för 
högt offer? Bör allt undanrödjas, som står i vägen ? Eller är
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icke sådant egoism? Och finnes det ej en lag, som bjuder 
att hellre underkasta sig försakelse intill blods än att, för 
att vinna hvad man åtrår, blifva helighetens ideal otrogen? 
Men på dessa och dylika spörsmål skall icke Drachmann 
kunna gifva oss ett tillfredsställande svar. Han är en ut
märkt skald, men han hör ej till dem, hvilka i dikten varit 
en himmelsk barnaoskulds eller en lidande dygds, en helgad 
själfuppoffrings högsinte och hänförde tolkare samt sålunda 
uppfattat skaldens kall som ett ljusets prästämbete. Alla 
skalder hafva härvid mycken brist, många öfverträdelser 
att förebrå sig; den sinnliga skönhetens lockelser äro så 
stora, att sångaren, just emedan hans väsende är danadt 
till mottaglighet för all skönhet, förledes att unna det 
blott och bart naturliga, den lägre men med en knoppande 
vårs ysterhet frambrytande sinnesfågringen för stort ut
rymme. Ingen sångare kan i detta afseende fritaga sig 
från en viss skuld. Stundom vore här ock en alltför stor 
tveksamhet obefogad; behandlingssättet kan adla myc
ket, och man får blott önska, att i allmänhet och till det 
mesta skaldens dikt uppenbarar en högre värld af renhet 
och frid. Drachmanns poesi har emellertid, med allt sitt 
sinne för natur lif, ej ännu trängt till andelifvets 
djup, och striden mellan »lagen i lemmarna och lagen i 
hågen» har icke genom de slitningar, den medför, stört 
hans glada, friska, sköna naturdiktnings lugn. Men därför 
finnes det ock för hans sång en »terra incognita», än mer 
fjärrbelägen än landet öster om sol och väster om måne. 
Stundom förspörjas väl därifrån aningsfulla ljud i näkter
galens »faste Tro

paa det der samler Livets millioner.»

Men dels fattas denna »samlande» makt ännu som ett det, 
icke som en person, dels är uppfattningen på mångahanda 
sätt sväfvande; naturlifvet är ännu för obrutet, för att 
andelifvet skulle kunna starkare framträda. Det är icke i 
hans dikt, som någon Ingeborg skulle kunna klaga:

Tror du jag står på rosor här och visar 
min lefnads lycka leende ifrån mig?
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Hans poesi vandrar alltjämt »på rosor och rankor»; 
»att visa från sig lefnadens lycka» skulle synas skalden en 
fantastisk, osund irring, ett onödigt och äfven oriktigt 
själfplågeri. Men i alla händelser må vi vara Drachmann 
erkännsamma för all den verkliga skönhet han på det om
råde, där han är hemmastadd och som för honom är det 
enda, med slösande frikostighet bjudit oss. Han är en 
verklig poetisk genius, och hans diktning har redan börjat 
infria de bålstora löften, som hon i sitt första öfvermod 
gaf; hon har mycken ungdomlighet, och man märker, att 
kraften ännu alltjämnt är i stigande. Redan nu en af 
tidens mer betydande skalder, skall Drachmann, vi tro det, 
vi glädja oss däråt, alltmer utvecklas och gifva oss allt 
flera anledningar att beundra honom. Han skall, med 
bevarad dristighet och yppighet i sina teckningar, lämna 
prof på alltmer stegrad konstnärlighet; ojämnheterna skola 
mildras, det burschartade försvinna. De snabba, ja utom
ordentliga framsteg, han redan gjort, förvissa oss därom. 
Med stor ifver afbida vi nu särskildt hans nya, foster
ländska dikt om Tordenskjold.



PEDER TORDENSKJOLD.
ET NATIONALT DIGT I SYTTEN SANGE.

(1880.)

Detta sista arbete af den begåfvade danske skrift
ställaren var efterlängtadt; det besitter ock några egenskaper, 
som skola bereda det framgång. Skildringarna äga en viss 
raskhet och käckhet, hurtigheten i tonen gör ett godt in
tryck, och åtminstone en af sångerna, nämligen den, som 
kallas Mellem Dragoner, äger ett förblifvande värde. Det 
hela är en serie friska bataljstycken, stundom afbruten ge
nom berättelser om det småsinta motstånd, den store sjö
hjälten ofta inom sitt eget fädernesland fick röna af slent
rianen och fördomen. Tordenskjolds glada, frimodiga 
natur, hans bland faror ystert tumlande mod, hans ridder
lighet och hans sinne för munter lefnadsnjutning hafva i 
författaren fått en ganska förtjänstfull tecknare. Bland de 
mer karakteristiska styckena i cykeln böra nämnas Tor
denskjolds Flagsang, där särskildt de fyra sista stroferna, 
lagda i hjältens mun och uttryckande hans lynne och 
åskådningssätt, äro ypperliga, samt den lifligt målande 
sången I Strömstad, där den komiskt dristiga episoden om 
Elias Wulff icke är att rata. Vacker till idéen är dikten 
Karl den Tolvtes Skygge, men framställningen har denna 
gång ej kommit att fullt motsvara den storartade tanken. 
Man får här, som ofta, det intryck af författaren, att han, 
i sin ungdomliga raskhet, alltför fort griper till pennan och 
ej gifver den poetiska bilden tid att i stillhet mogna och ut
veckla sig till något verkligt betydelsefullt, som sannerligen
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ej skulle behöfva blifva mindre manligt och färgfullt, därför 
att det, buret under en längre tid i känsla och betraktelse, 
fått mer rikedom, stadga och fulländning. Det skulle knappast 
heller förundra oss, om många, i likhet med anmälaren, i 
denna samling nationella sånger, trots det uppsluppna och 
fängslande, trots leken på ytan och trots de delvis präk
tiga sjö- och sjöstridsscenerna, funne en viss inre tomhet. 
Vi hafva måhända blifvit bortskämda af Runeberg, i 
hvars alla stridssägner, än dystra, än vemodiga, än stolta, 
än kraftigt humoristiska, alltid det stora sinnet, den ädla 
världsuppfattningen visa sig med ett djup och en rikedom, 
hvilka låta oss skåda skalden och den vise i en person. 
Det är detta stora sinne, som saknas i Drachmanns natio
nella diktcykel om Tordenskjold; där saknas detta stora, 
känslorika hjärta, som i sig gömmer en värld; men dess- 
förutan blifver ändå till slut vapenskramlet, om ock lifligt, 
något ihåligt och tröttande.

I sitt Inledningsdrapa, delvis bittert, delvis, när det 
gäller den danska flottans lof, vackert, klagar författaren 
efter gammal vana öfver tidens lumpenhet och litenhet samt 
beklagar att för närvarande kraften (Drachmanns kraft?) van
ligen kallas rå och att tiden, när den vill mäta storheten 
(Drachmanns storhet?), begagnar dvärgmått. Äfven här 
vill det nästan synas, som om till grund för förbrytelsen 
låge Drachmanns ofta röjda tro på sin jättestorhet; talet är 
oförståndigt, ty samtiden skulle lätt kunna få misstro till 
en begåfning, som tycks benägen för bravader. Den natio
nella dikten har i Runeberg verkligen en skald af jättelik 
storhet; han förefaller emellertid aldrig så där plenus sui. 
Vi underskatta ingalunda Drachmanns värde. Derovre fra 
Grcendsen, Östen for Sol og Vesten for Maane samt 
Poul og Virginie visa alla en verklig skald. Underlägsen 
dessa skapelser är emellertid diktkransen om Tordenskjold. 
Där röjes visserligen alltid den käcka talangen, men den 
äger ej den verkliga snillrikhet som föregående alster af 
den rastlösa pennan. Anmälarens bestämda öfvertygelse är 
dock, att till trots för denna tillfälliga underlägsenhet, vid
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hvilken man ej har att fästa för stor vikt, alldenstund nästan 
ingen författares utveckling ständigt går i rak linie framåt, 
Drachmanns verkliga sångarnatur framgent skall skänka 
de skandinaviska ländernas invånare poetiska bilder af högt 
värde. Det fanns särskildt i Östen for Sol og Vesten for 
Maane en inre rikedom, som försäkrar oss om författarens 
poetiska lifskraft och gör det åtminstone för anmälaren 
ej blott till hopp utan till visshet, att, om Drachmann får 
lefva och verka, han, som redan är en af samtidens mer 
framstående nordiska skalder, skall faktiskt närma sig det 
storhetsmått, på hvilket han nu ställer förtidiga och ibland 
nog braskande anspråk.



VANDENES DATTER.
(Köpenhamn 1881.)

Till brytningen mellan katolicism och protestantism, 
till reformationens och konstnyfödelsens märkliga tidsskede 
har Holger Drachmann förlagt sitt sista, fantastiska och 
onekligen snillrika arbete Vandenes Datter. Drachmann 
äger hvarken tillräckliga historiska insikter eller tillräcklig 
inre sans för att objektivt och troget kunna teckna denna 
tidsålder samt göra rättvisa åt de andliga rörelser, hvilka 
då bröto sig mot hvarandra; men han äger tillräckligt af 
romantik i sin inbillning för att kunna skapa flera färgrika 
situationer och tillräcklig skaldeingifvelse för att kunna 
rycka läsaren med sig.

Katolicismens sista timme har slagit i norden, men det 
nya har ännu icke stadgat sig, och osäkerhet härskar i 
sinnen och i förhållanden. Junker Eriks fader, en ridders- 
man af oroligt lynne, har, utledsen vid den gamla kyrkan 
och hennes anspråk, dragit ut i främmande land och kastat 
sig in i religionskrigens vimmel. Oviss, hvar sanningen 
egentligen står att finna, har han genom personlig erfaren
het velat öfvertyga sig, huru sakerna stodo; han har velat 
»uppsöka det starkaste», villig att sluta sig till dem, hvilka 
verkligen hyllade en framtidstanke. Åtföljd af sin väpnare 
deltager han i växlande äfventyr samt stupar sist i en natt
lig kamp, där, villade af mörkret, vänner blindt huggit in 
på vänner. Men natten före sin död har han haft en dröm, 
hvilken han berättat för väpnaren och om hvars sällsamma
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beskaffenhet han vill att denne gamle tjänare, när ett läg
ligt tillfälle infinner sig, skall underrätta den späde junker 
Erik. Han har sett »Vandenes Datter», en skön vatten
jungfru, som sporde honom hvad han sökte. »Dig», sva
rade han, men rättade sedan svaret därhän, att han sade 
sig söka »det starkaste, sanningen, friden, den rätta tron». 
Hafsgudomligheten genmälte, att han under alla dessa namn 
blott sökte en enda sak, att han icke borde söka denna 
utom utan inom sig själf samt att han skulle vinna hvad 
han sökte, om han lärde sig veta hvad han kunde och 
hvad han borde samt sedan utan att vackla fullföljde 
hvad han funnit vara rätt. Och hon tillägger, att om ej 
den, med hvilken hon nu talar, är kallad att blifva hennes 
målsman, hon skall söka en annan. Han frågar efter 
hennes namn; hon höjer i månljuset sin hvita arm ur vågen 
och svarar: »Alltid ett namn? Alltid skolen I hafva namn. 
Nåväl, kalla mig vattnens dotter! Annars benämner mig 
den stora hopen hafsfrun, undinen, sfinxen, som kastade 
sig i hafvet. Ja, en gång skall man kalla mig häxa . . .» 
Kort efter denna dröm blef, som redan är sagdt, riddaren 
dödad, och väpnaren återvände ensam till borgen, där den 
aflidnes fromma maka och lille son vistades.

Denna dröm bildar inledningen till den rapsodiska 
komposition, om hvilken här är fråga. Själfva berättelsen 
saknar visserligen fasta och bestämda öfvergångar men 
sönderfaller för den uppmärksamme betraktaren i fyra af- 
delningar, af hvilka den första tecknar junker Eriks barn
dom, den andra hans lif på farbroderns borg, den tredje 
hans förbindelse med »Vandenes Datter» och den fjärde 
hans sista strider med sitt eget hjärta och yttre fiender 
samt hans död.

När junker Eriks fader dött, har den roflystna katolska 
kyrkan, hvars alla målsmän af Holger Drachmann tecknas 
som skurkar, begagnat tillfället och inkräktat betydliga 
delar af det jordområde, som tillhörde borgen. Hotad af 
protestantismen, var den gamla kyrkan dess mera mån att 
öka sina besittningar, och af junkerns fromma moder hade

C. D. af Wirsén, Kritiker. ii



IÔ2 C. D. AF WIRSÉN, KRITIKER.

man ej svårt att utverka allahanda medgifvanden och af- 
trädelser. Men hvad värre var, snöd lusta inträngde under 
helighetens mantel och beledsagad af böner och sånger i 
det gamla feodalhemmet; den ännu sköna riddaränkan 
bief en prelats konkubin. Och prelaten tog makten på 
den gamla gården. Junker Erik uppfostras till att blifva 
klerk; gossen, i hvars lynne riddarålderns stridslust glödde, 
sysselsättes blott med kyrkofäder, skolastici och legenda- 
rier. Hvarje utbrott af eld tuktas och kväfves; men fåfängt 
söker man förslöa detta ädla sinne, som i djupet bär fri
hetsbegär, människokärlek och rättrådighet. Junker Erik, 
som upptäcker, att borgens underhafvande försmäkta i 
armod, medan man inne i gemaken läser böner, lindrar, 
så godt han kan, betrycket. I drömmen ser äfven han, 
som hört väpnarens berättelse om faderns syn, »Vandenes 
Datten, som kysser hans unga läppar och bjuder honom 
att »lefva och lära». Samma hulda syn frälsar honom en 
gång i en af dessa frestelser, för hvilka en brådmogen 
ynglings heta blod alltid snart utsättes, och bevarar honom 
tillika för den benägenhet att återsjunka i vidskepligt from- 
leri, till hvilken han af öfverdrifven ånger lockas, när han 
i sin oskuld upptäcker sig hafva en ynglings begär. Till 
sist flyr han från modern och prästerna och begifver sig 
till farbroderns slott.

Junker Eriks farbroder är en munter riddersman, och 
i hans borg härskar den nya tidens ande men likvisst icke 
reformationens utan konstrenässansens. Förträffligt har 
Drachmann tecknat tonen i detta hem, där ej Luther gjort 
sitt intåg men i hans ställe Rabelais och Pietro Aretino. 
Man dyrkar här ej religion men konst och yppighet; bords
gästerna äro lika hemmastadda i grekisk litteratur som i 
lättfärdighet. Lärdom och sinnlighet äro de makter, åt 
hvilka alla bära offer. För dessa personer med starka 
drifter och blomstrande hälsa är religionen en prästlögn, 
och det skeptiska fritänkeriet firar vid bägarklang glada 
fester, där otukten i broder Sebastians person röjer sina 
silenslater. Det naturliga lifvets ysterhet pulserar i uppen-
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barelser, hvilkas öfvermått af lifskraft erbjuder samma bilder, 
dem sedan Rubens älskat att fästa på duken. I detta hem 
får Erik genom farbrodern kännedom om sin moders olycka 
och om den nesa, som drabbat släkten. Han begifver sig 
genast till fädernehemmet och dödar den prästerlige för
föraren samt vistas sedan åter under en längre tid, efter
spanad af de andligas hämnd, hos sin frände. Hans barn
domstro är nu krossad, icke genom inflytelsen af sällskaps
tonen hos farbrodern men genom upptäckten af moderns 
förvillelse och prelatens uselhet; han har blifvit en man, 
och den kritiska analyseringslusten har hos honom vaknat. 
Alltför ädelt och idealt anlagd för att kunna fångas af 
lättsinnigheten och smittas af den orena atmosfären i den 
krets, där han nu vistas, gör han sig själf den djupa frågan, 
hvad det väl skulle blifva af alla dessa glada dyrkare af 
sinnelifvets fröjder, ifall de blefve — sjuka. Han anar 
tomheten i all deras på ytan liggande konstkärlek, där väl 
den sköna gestalten men ej den sköna själen har något 
att betyda. Men en mäktig inverkan mottager han dock 
i denna omgifning. Han blifver med ett ungdomligt hjärtas 
hela hänförelse förälskad i den unga Katarina, en spotsk 
världsdam, på hvilken äfven farbrodern kastat sina ögon. 
Kärleken skall nu för honom ersätta barndomstron. Ett 
kärleksförhållande utspinner sig; Katarina leker i början 
med den svärmande gossen men blifver under leken själf 
omsider berörd af den känsla, hvilken oskuldsfullt intagit 
Erik. Hon är en mera djup natur, än man i förstone anat, 
och drömmar om ett bättre, ett rikare lif uppstå i hennes 
barm, huru gycklande hon än söker afvisa dem ; det fagra 
men innehållslösa njutningslifvet genombrytes af ömmare 
känslor. Men Eriks farbroder gör sin vilja gällande, och 
de unga måste skiljas åt. Erik återvänder till sin fäderne
borg, hvilken, sedan .den nya läran nu börjat segra, ej 
mer hotas af katolsk hämndlust.

Den tredje afdelningen i arbetet vidtager nu. Erik 
vistas i det gamla hemmet men känner en djup, inre obe
låtenhet. För hans sökande ande gör hvarken protestan-
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tism eller katolicism till fyllest; renässansprakt behagar 
honom lika litet som den ofördragsamma asketismen. Han 
är ett offer för evig längtan efter något annat än alla 
dessa former kunna bjuda. Under allt detta gifter sig 
Katarina med hans farbroder. Men för den kvalde skall 
lisa komma; hvad Erik djupast drömt skall en gång för 
honom taga form. När han en dag sorgsen lutar sig mot 
vattenbrynet, röjer sig där nere »Vandenes Datter» och för 
honom ned i hafvets brudgemak till hvila och sällhet. Vid 
hennes lugna bröst, oberördt af tidslifvets oro och fullt af 
vishet och godhet, får jordesonen andas ut. Och när han 
en dag måste lämna henne, lofvar hon att, sedan hon gifvit 
lifvet åt deras barn, komma till jorden och där vara hans 
maka. Han borde nu blott, för att ej väcka borgfolkets 
vidskepliga förundran, säga, att han i främmande land gift 
sig och snart väntade hem sin brud. Så skedde, och en 
dag kom hafvets hulda dotter på ett skepp till stranden 
af hans gård. Hon hade ett barn på sin arm, och nu 
kommo tider af lycka för hela nejden, hvilkens fruktbarhet 
ökades och hvars invånares välstånd genom den nya borg
fruns omtanke och gifmildhet ständigt ökades. Hon var 
alltid lugn, besinningsfull och öm, såg allt ur evighetens 
synpunkt och ordnade allt efter ideala grunder utan att 
bekymra sig om fördom och tradition. Af prästen i för
samlingen anses hon vara kättersk, ty hon bekymrar sig 
föga om hans läror. Hon tror ej på någon djäfvul, hon 
anser, att ingen ond makt finnes; hvad vi kalla ondt, är, 
enligt hennes tro, blott det oklara, det outvecklade: en 
gång skall detta upplösa sig i klarhet och nå fulländning. 
Förenad med ett så harmoniskt, så förtröstansfullt väsen, 
blifver Erik dock själf ej länge harmonisk till sinnes. Han 
är ett jordbarn, som behöfver »brutna färger», och det rena 
ljuset i hafskvinnans själ tillfredsställer honom icke. Den 
mänskliga oron griper honom, han härdar ej ut i lugnet, 
och nu vill han ut i världsvimlet och kämpa med i andens 
strider under det upprörda tidehvarf, hvari han lefver. 
Hans barndomstro är för länge sedan grusad, och Vandenes
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Datter har ej bidragit att återställa denna; tron på en per
sonlig Gud tyckes (jfr s. 271) hos honom vara försvunnen. 
På en enda sak tror han, det är på samvetets röst, och 
vattnets dotter har styrkt honom i hans beslut att icke 
lyssna till några andra stämmor. Med denna enda skatt 
bärgad ur tviflen lämnar junker Erik sitt fädernehem, sin 
maka och sitt barn.

I bokens fjärde och sista afdelning finna vi junker Erik 
på utländsk botten och kämpande under protestantismens 
fanor. I krigslägret råkar han farbrodern och Katarina. 
Den förre är alltid lika lefnadslustig, den senare lika skön. 
Vid Eriks och Katarinas samtal upplågar hos bägge ånyo 
den gamla kärleken, men dess lockelser besegras af plikt
känslan, om ock efter en inre kamp, som för bägge ut
visar, att deras lefnadshopp är jordadt, deras lif förfeladt. 
At den arma Katarina anbefaller Erik som tröst och som 
värn i sorgen sin egen uppfattning af tingen, och denna 
innehåller i korthet, att, om ock människan ingenting kan 
veta bortom eller utöfver födelsen och döden, hon i sitt 
inre har ett medvetande om det rätta och att hon oför- 
villadt alltid bör följa hvad detta medvetande säger utan 
att fråga efter yttre auktoritet. Efter skilsmässan från 
Katarina stupar Erik i kriget, där intetdera af de bägge 
kämpande partierna fängslat hans för alla dogmatiska skilj
aktigheter likgiltiga sinne men där han sökt mildra fasorna, 
vårda de sårade, af hvad trosbekännelse de än varit, och 
upprätthålla sin egen heder. Så slutar hans lefnad. Hvad 
»Vandenes Datter» angår, så anklagas hon af det vidskep
liga folket, mot hvilket hon endast visat godhet, för att 
vara en häxa och skall just å bålet brännas jämte sitt barn, 
då hon, efter att förgäfves hafva vädjat till den fanatise- 
rade skarans barmhärtighet, ropar elementen till sin hjälp 
och betygar sin öfvernaturliga makt genom att på de till 
bistånd framvältande hafsvågorna bortsväfva till det mys
tiska sagohem, hvarifrån hon utgått.

Holger Drachmanns arbete utvisar i flera afseenden ett 
framsteg. Flera af hans teckningar äro mycket goda, och
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särskildt är han nu, som alltid, lycklig i framställningen 
af det sagolika, det romantiska. Mycken finhet röjer sig 
ock i berättelsen om junker Eriks uppväxttid och inre 
utveckling. Den sensualism, som fordom ofta känneteck
nade Drachmanns skrifsätt, är nu mildrad, utan att där
för det saftiga i stilen förlorats. Om man vill vara opar
tisk, måste man ock medgifva, att hans åskådningssätt 
här ofta har något ädelt och upphöjdt; det är på sätt 
och vis människans trohet mot sig själf och sin inre öf- 
vertygelse, som här förhärligas. Och likvisst lämnar, om 
ock alla dessa erkännanden må göras, »Vandenes Datter» 
oss djupt otillfredsställda. I estetiskt afseende kan anmär
kas, att sagoelementet icke så väl passar att upptagas i 
en skildring från reformationstiden, då nykter klarhet bör
jar inträda och dagsljuset falla öfver vinklar och vrår, där 
skuggorna förut hade sitt spel. Vidare må nämnas, att 
kompositionen är ej endast öfverdrifvet bisarr utan ock 
öfverdrjfvet löslig. Arbetets afslutning lämnar ock anled
ning till förundran. »Vandenes Datter» mister sin makt 
öfver Erik: hvilken uppgift hade hon då någonsin att fylla? 
Pliktkänsla och själfaktning hade Erik redan förut; hvar- 
till tjänar då hennes apparition? Vi ana nog hvad hon 
skall symbolisera; men arbetets upplösning lämnar oss i 
tvekan, huruvida författaren förstått att rätt begagna det 
motiv, han själf uppfunnit.

Men den oförnöjdhet, som efter slutad genomläsning 
af »Vandenes Datter» intager oss, är af vida djupare art 
än den ofvan antydda. En smärtsam stämning af skepti
cism härskar i arbetet; skalden själf tycks lefva i en inre 
osäkerhet, hvarvid det gamla för hans tro brustit sönder 
och det nya ej stadgat sig. Den enda öfversinnliga verk
lighet, som här erkännes, är samvetet. Det kan tyckas, 
att detta är vackert nog, och vi medgifva. att icke alla 
författare i våra dagar äro benägna att erkänna ens dettas 
domsgiltighet. Men felet är, att Drachmann, till trots för 
detta erkännande, här alltjämt betonar, att det osinnliga för 
oss är fullständigt obekant. Han tyckes ej inse, att ur



VANDENES DATTER. 167

erkännandet af samvetet följer en hel världsåskådning, som 
är motsatt Drachmanns egen, att därmed följer erkännan
det af en öfversinnlig bestämmelse, af andra lagar än na
turens, af ett andeligt Guds rike. Har man en gång upp
dagat, att ett pliktbud finns, då får man med Kant, låt 
vara att man delar hans misstro till möjligheten af ett 
vetande om det öfversinnliga, uppställa en del »praktiska 
postulat», hvilka tala om frihet, odödlighet och Gud. 
Men af tron på allt detta förefinns ej ett spår i Drach
manns åskådningssätt, för såvidt man kan döma af hans 
»Vandenes Datter», och ofta förefaller det äfven, som om 
den inre röst, för hvilken han fordrar åtlydnad och i hvars 
efterföljande han finner ersättning för den religiösa tron, 
vore mindre att fatta som pliktbudet än som en mycket 
sväfvande, halft moralisk, halft estetisk känsla, hvars åt
skillnad från lägre förnimmelser af lust och olust endast 
med svårighet torde kunna angifvas. »Vandenes Datter» 
själf skall antagligen vara en personifikation af det ädlaste 
i släktet, af den eviga, oförvillade känslan för humanitet 
och rätt; allt hvad ett ynglingahjärta drömt renast och 
bäst, när det klappat för mänsklighetens väl, skall väl i 
henne hafva tagit gestalt. Gent emot det beståendes egen
nyttiga själfuppehållelsesträfvan ställer hon ett »böra», efter 
hvars norm det allmänna tillståndet bör omdanas. Hon 
är symbolen af den »föryngringsprincip i historien», om 
hvilken en af vårt lands tänkare talat, denna princip som 
segrande framgår genom tidsåldrarna, inför nya moment 
i utvecklingen, afskakar åldrade traditioners fjättrar och 
gifver slafven frihet. Man kan ana, att meningen skall 
vara ungefär sådan, och »Vandenes Datter» skall troligen 
intaga många af dessa människor, hvilka äro fullt nöjda 
med själfva orden frigörelse, utveckling, framåtskridande 
m. m. men, sällsamt nog, icke ofta fråga efter, huruvida 
det nya innehåll, som skall förverkligas, är af den beskaf
fenhet, att en verklig »frigörelse, utveckling m. m.» genom 
dess seger vinnes. Holger Drachmann lämnar oss i oviss
het om den verkliga arten af de befriande idéer, hvilka
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fått uttryck i hafstärnans bild; han är dunkel och oredig, 
men ofta förefaller det, som om författaren själf stode på 
ståndpunkten af en poetiserande panteism och bekände 
sig till dess läror om en absolut progress samt tillika, 
alldeles som denna, icke kände någon annan konkret verk
lighet än den, hvilken sinnevärlden erbjuder. Alldeles som 
flera af judarne togo Marias son för en jordisk befriare 
och messiasriket för ett jordiskt välde, så äro många af vår 
tids författare, när de tala om frihetens stundande seger 
m. m., i sina betraktelser alldeles bundna vid det timliga 
och glömma för tankarna på ett jordiskt eldorado, att 
målet för människosläktets vandring ligger oändligt mycket 
högre. De hafva med skäl gjort sig till målsmän för sträf- 
vandet att här på jorden bereda en bättre ställning åt 
lidande, fattiga medmänniskor; men måhända skulle denna 
sträfvan blifva mer framgångsrik, om målsmännen själfva 
hade en fastare andlig ställning, mer djup i sin uppfattning: 
nu är däremot oftast det bröd, som de bjuda de betryckta, 
ej närande, och understundom kan det hända, att det utan 
gifvarnes vetskap innehåller giftämnen. I uppfattningen af 
det andligas, det personligas verkliga betydelse är Drach- 
mann ej stark. Med afseende på de särskilda religionernas 
väsende är han således just ej heller på det klara; de 
tyckas för honom vara försvinnande manifestationer af 
något, om hvars beskaffenhet man lämnas i behaglig oviss
het; ej heller kristendomen är något absolut. Allt tyckes 
oss egentligen löpa ut i ateism — om detta ord fattas i 
dess rätta betydelse och således icke som ett vanvettigt 
förnekande af en yttersta grund för tingen men som ett 
förnekande af grundens personliga karaktär — men i en 
ateism, som, med en för det moraliska sinnet mera än 
för reflexionsskärpan hedrande inkonsekvens, bibehåller 
tron på samvetet, hvilket dock alltjämt tycks på väg att 
sammanblandas med mångfaldiga andra af våra inre för
nimmelser. — Man negerar allt positivt; men någonting 
vill man hafva kvar: annars blifver lifvet utan kärna. Då
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skapar man en fantastisk bild, som man kallar »Vandenes 
Datter», luftig och nebulös, och hon skall representera 
mänsklighetens ideal. Denna bild tilltalar vår fantasi, ty 
författaren har utrustat densamma med många ädla och 
vackra drag. Men olyckan är, att bilden är så sväfvande. 
Man kommer ej till rätta med honom, och man får ej be
sked om Drachmanns egen andliga ståndpunkt. Denna 
kan vara ungefär hvad som helst. Men när man oupp
hörligt låter förmärka en inre opposition mot det religiösa 
åskådningssätt, som i alla fall, Drachmann säge hvad han 
vill, där det varit allvar visat sig äga pånyttfödande kraft, 
då får man ej komma med nebulösa antydningar: hvad 
som helst behagar icke allvarligare sinnen, hvilka lärt att 
skilja skal från kärna och ej låta spisa sig med fraser. 
Särskildt torde frågan om det moraliskt onda ej vara så 
lätt och ledigt löst, som »Vandenes Datter» föreställer sig 
(jfr s. 264).

Motivet skulle af en skald med högre lifsåsikter än . 
Drachmanns hafva behandlats på ett annat, ett mer stor- 
artadt sätt. »Vandenes Datter» skulle för honom hafva 
blifvit en bild af den osinnliga värld, som uppbär tids- 
världen och manar människan att söka göra vår värld till 
den eviga världens afbild. Den, som en gång lärt känna 
denna »Vandenes Datter», mättas ej af jordens håfvor utan 
erfar en inre längtan, som själf är ett intyg om vår högre 
bestämmelse; han känner med Stagnelius

de eviga begären, 
som aldrig, aldrig, fyllnad nå på jorden.

Han slutar ej i junker Eriks ödsliga skepticism, där 
hedersbegreppet är den enda stjärnan i den svarta natten; 
rikare och rikare utvecklar sig under med- och motgång 
hans personlighet. Ofta dragande i härnad mot det be
stående, när detta är falskt och uselt, värnar han det som 
en hjälte, när det är sant och godt; hans fria, ädla huma-
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nitet, för hvars vinnande han underkastat sig tunga, inre 
strider och brutit med mången barndomsföreställning, 
helgas omsider alltmera af kristendomen. Och faller han 
i striden, så faller han ej bruten och hopplös som junker 
Erik, utan

quai guerrier Cristiano e Santo.



PUPPE OG SOMMERFUGL.
SKUESPIL I TO AKTER.

(Köpenhamn 1882.)

Författaren, hvars rika alstringskraft är förvånande, 
har här uppträdt med ett dramatiskt arbete, hvilket ock, 
efter hvad det förljudes, lär göra lycka på skådebanan. 
Det säges emellertid, att framgången i betydlig mån får 
tillskrifvas det utmärkta sätt, hvarpå särskildt Floras roll 
återgifvits. I själfva verket saknar emellertid stycket visst 
icke åtskilliga sceniska förtjänster, och framför allt är den 
korthuggna dialogen ledig och liflig samt dramatisk såtill
vida som den, utan att vara dunkel, är antydande, hvilket 
gifver skådespelaren tillfälle att med sitt spel ifylla och 
supplera. Äfven karaktärsteckningen är i många afseenden 
god; den retlige, egenkäre, inbillningssjuke aktören Barring 
är väl tecknad, och den unge Alfred Lerche är i all sin 
»fadaise» gripen ur lifvet.

Skådespelaren Barrings hustru Flora har länge be
undrat sin mans sceniska prestationer men småningom 
under egna studier och eget själsarbete fått ögonen öppna 
för bristerna i hans framställningssätt, hvilket alltmer 
stelnat i rutin, icke har sitt upphof i hjärtat och i den 
poetiska intuitionen utan rör sig på ytan och ej för
djupas genom samvetsgrant arbete. Hon är själf högt 
begåfvad och har särskildt rika anlag för skådespelar
konsten, hvarför hon lättare upptäcker det konventionella
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i mannens sätt att fatta de dramatiska uppgifterna. När 
nu dessutom Barrings egoism, tomhet och fåfänga samt 
hans brist på kärleksfullhet börja göra hemlifvet allt annat 
än angenämt, och när en ofrivillig känsla af missaktning 
måste uppstå hos fru Barring vid åsynen af makens själf- 
viskhet, känner hon, huru det inre bandet dem emellan 
börjar lossna. Hon ådagalägger visserligen mycken tålig
het och visar dessutom ofta benägenhet att genom ett 
öppet och förtroligt samtal återställa det, som är på väg 
att brytas; men Barring, som ej har sinne för annat än 
sina konstlade framgångar på scenen och sitt eget välbe
finnande, afvisar henne på ett mindre finkänsligt sätt. En 
öfverlägsen, kraftgenialisk men något ödelagd personlighet, 
hr Malcolm, söker, med begagnande af dessa förhållanden, 
knyta en varaktig förbindelse med Flora. Han har älskat 
henne, innan hon gifte sig med Barring, och antydningar 
gifvas, att Flora själf vid den tidpunkten icke skulle hafva 
varit oemottaglig för inflytelserna af hans rika ande; men 
en tidig, hemlig skepticism, som befästes genom medve
tandet om ett stormigt lif, hindrade Malcolm att då bjuda 
Flora sin hand, i det han misströstade att kunna göra 
henne lycklig. Hennes egen känsla för honom var ock 
då så litet utvecklad, att, när han försvann ur hennes när
het, hon kunde ingå föreningen med Barring, hvars konst- 
närsrykte väl utöfvade ett visst välde öfver den unga flickan. 
Nu, när den inre ställningen i makarne Barrings hem be
gynt blifva olidlig, har emellertid Malcolm, som, efter att 
fruktlöst hafva velat döfva minnet af Flora, återkommit, 
sökt förmå henne att lämna mannen och förena sig med 
den, som aldrig kunnat förgäta henne. Men Flora vägrar. 
Motivet för hennes vägran är, att hon »ännu icke» älskar 
Malcolm, och hon bestämmer sig i stället att, följande en 
inre, länge känd kallelse, såsom skådespelerska ägna sig 
åt konsten. Detta -»ännu icke* lämnar emellertid ett per
spektiv och antyder, att hon någon gång i framtiden kan 
känna sig manad att skänka Malcolm sitt hjärta. Nu för 
tillfället är emellertid endast konsten hennes kärlek; hon
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är intresserad af Malcolms stora andliga begåfning, så ock 
af hans passion; men hon betraktar denna senare mer som ett 
estetiskt tilltalande fenomen än som något, hvilket på dju
pare sätt berör hennes innersta väsen. Så blifver Flora 
skådespelerska, och med afseende på hennes förhållande 
till sin man få vi blott erfara, att de, om än allt framgent 
boende under samma tak, dock till följd af Floras beslut 
ej längre komma att lefva ett af gemensamhet känne- 
tecknadt lif.

Vi hafva lämnat denna öfversikt af det lilla styckets 
handling, emedan däraf bör framgå, hvarför vi, med allt 
erkännande af dialogens förtjänst och af enskilda goda 
egenskaper i karaktärsteckningen, ej kunna sätta arbetet 
synnerligen högt. Författaren har trefvat för att finna en 
dramatisk konflikt men efter vårt förmenande ej funnit 
den. Såsom nu handlingen står framför oss, saknar den 
djupare intresse. Floras motiv att afvisa Malcolm är näm
ligen ej pliktkänsla; hade hon älskat honom och dock, 
manad af familjebanden och troheten, afböjt hans anbud, 
så hade kollisionen fått dramatiskt intresse liksom etisk 
skönhet, och Floras själslif skulle, i denna brytning, 
kunnat tecknas på finkänsligt, fängslande sätt. Men en 
sådan konflikt finns ej. Hon älskar ej Malcolm, åtmin
stone »ej ännu», och den lilla dramatiska interiören för
lorar därmed mycket af det anslående lif, den annars kunde 
hafva ägt.

Vi märka nog för öfrigt, att den skepticism,“ som 
tillägges den äfventyrlige Malcolm, i själfva verket tillhör 
författaren; han betraktar familjen, äktenskapet med hem
ligt tvifvel, och föreningen mellan Matilde och Lerche får 
därigenom för oss en viss ödslig, beklämmande verkan: 
skola de nu repetera den gamla historien, mot hvilken 
Drachmann och Malcolm äro så misstrogna? Men å 
andra sidan hvilar en viss beslöjning öfver författarens 
grundstämning i dessa afseenden, och i boken finns där
för intet, som omedelbart kan verka sårande eller upp
rörande.
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Stycket är ganska behagligt, emellanåt kvickt; men 
det andliga innehållet är däremot efter vårt förmenande 
en obetydlighet. Och medan Barrings, Floras och Ler- 
ches karaktärer äro ganska väl tecknade, förefaller Mal
colms något ihålig och schablonartad, Matildes nästan in
tresselös.



SKUGGBILDER.
(1883.)

Det är den estetiska kritikens uppgift att under tider, 
då natursinnet och den allvarliga naturiakttagelsen icke i 
litteraturen komma till sin rätt, betona nödvändigheten 
och vikten af dessa för all konstverksamhet oundgängliga 
element; men så har ock samma kritik skyldighet att un
der tider, då idealitet såväl i världsuppfattning som i konst- 
lif jämförelsevis saknas eller bekämpas, fästa uppmärksam
het på den förnedring, hvari konst och litteratur, likasom 
allt annat, sjunka utan denna egenskap, hvilken för all 
skön alstring är af konstituerande art. Klagomål öfver 
den moderna realismen förspörjas ej endast i vårt land. 
Vi läste nyligen i en engelsk tidskrift ett uttryck af ogil
lande däröfver, att »so many young realists are sated with 
beauty and devote themselves to Our Lady of Ugliness». 
Och gent emot begäret att förneka den konstnärliga idea
lismens betydelse och vikt framhåller Edmond About i sin 
kvicka »Quinze journées au salon» den store målaren Bre
ton som ett hugnande och lyftande exempel: »Ce simple 
et grand artiste voit la nature en beau comme tous ceux 
qui l’aiment et qui Z’ont intimement pratiquée.* Till dem, 
hvilka börjat tröttna vid realismen, hör numera ock Dan
marks för närvarande mest begåfvade skald Drachmann, 
hvilken i sina »Skyggebilleder» mer afgjordt än någonsin 
brutit med sitt gamla parti och intagit en alltmer själf- 
ständig ställning. Vi räkna detta som en lycklig tilldra-
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gelse, och vi betvifla ej, att den skall utöfva inflytande på 
många haltande och tveksamma. Man torde äfven kunna 
förespå, att de väderflöjelsnaturer, hvilka aldrig motsätta 
sig den tillfälliga tidsopinionen utan, när denna är ultra- 
realistisk, genom realistiska bravader köpa sig ett flyktigt 
loford af lika osjälfständiga smakdomare, nu, när ett om
slag synes vara börjadt, själfva skola, alldeles i öfverens- 
stämmelse med sitt skaplynne, slå om. Vare härmed huru 
som helst; det är i alla händelser med liflig tillfredsstäl
lelse, som anmälaren tagit kännedom af Drachmanns nyaste 
bok, hvars betydelse fåfängt förringas af de många, hvilka 
innerst äro missnöjda med hans där gjorda uttalanden och 
nu, under förebärande att hans frontförändring icke är så 
obestridlig, med all ansträngning och de mest komiska 
akrobatrörelser söka tolka hans nya åsikter i öfverensstäm- 
melse med sina egna. Det kan för öfrigt här och där 
vara åtskilligt att anmärka mot det åskådningssätt, som i 
Drachmanns »Skyggebilleder» framträder; men han har dock 
faktiskt löst sig från den för hans fria ande outhärdliga 
förbindelsen med det litterära vänsterparti, som fordrar 
blind underkastelse och som har skymford mot en och 
hvar, hvilken går sin egen väg och vägrar tjäna under dess 
fana. För vårt lilla inhemska men af impulser från Dan
marks och Frankrikes realistiska litteratur lefvande, litte
rära växelbeprisningsbolag kan det utan tvifvel vara led
samt att bevittna, huru dess fordom blindt prisade gunst
ling begynt bekämpa den riktning det tillhör; för den, som 
i öfver trenne år oaflåtligt fört idealitetens talan både i 
estetiska och andra ämnen, är däremot saken glädjande. 
Idealism är icke schematism, formalism, väsenlösa allmän
bilder, ockrande med föråldrade troper och uttryck; allt 
sådant må med rätta bekämpas men tillhör ej heller den 
sanna idealismen. Hvad denna bjuder, är förklarad verk
lighet. Men den betonar här adjektivet »förklarad» och 
anser icke det låga, det grofva, det råa, ja, icke ens en 
från dylika egenskaper jämförelsevis fri, yttre verklighet 
såsom blott sådan vara ägnad till konstframställning. Den
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fordrar en transsubstantiation, den förkastar kopieringen, 
fotograferingen, utan att därför förbise, att ututjutj, efter- 
bildningen, är all konsts begynnelse. Men man skulle lika 
mycket misstaga sig, om man trodde, att den alldeles ratar 
själfva det grofva; nej men den behandlar det komiskt el
ler humoristiskt och har därmed gjort det till »förklaradb. 
Den bryter udden af det fula genom komisk behandling 
«lier genom att låta det, såsom fruktansvärdt, uppgå i det 
sublima eller tragiska (jfr Richard III). Men oförmedladt 
låter den icke det fula gälla; då förvisar den det med för
trytelse. Ett sådant förfaringssätt tillhör alldeles afgjordt 
all skön konst; intet förnekande af denna sanning kan här
vidlag ändra själfva förhållandet. Man må gärna förneka, 
att två gånger två är fyra; därtill äger enhvar frihet, men 
man uträttar därmed så ytterst litet, och man må ursäkta, 
om själfva försöket skulle framkalla ett löje.*  Men värre 
gestaltar sig förhållandet, om, såsom, i våra dagars littera
tur så ofta varit förhållandet, med den estetiska realismen 
paras den realism i allmänt åskådningssätt, för hvilken den 
yttre världen »i tid och rum» är den enda, som finnes. 
Först då blifver det idealitetslösa i detta slags alstring af 
rätt kväljande art; först då framkallar den omsider en 
stark reaktion. Och det är utan tvifvel just på den vägen, 
som Drachmanns beslut att bryta med sina fanatiska f. d. 
meningsfränder blifvit förberedt. Det må förkunnas från 
morgon till kväll, att människan blott är stoft och intet 
mer; till sist hörs dock en inre stämma, som talar om en 
ädlare börd och ett medborgarskap i ett annat rike. Och 
då är trollmakten bruten, »das ganze verkehrte Wesen» 
har spelat ut sin roll. Så har det ock gått med Drach- 
mann.

* Vi behöfva icke erinra dem, som känna konstlärans A. B. C., 
att med ett sant idealistiskt uppfattningssätt den åsikt låter sig väl för
ena, att all konst bör utgå från erfarenheten, äfvensom den, att det karak
teristiska inom konsten har sitt stora berättigande. De moderna yrkan
dena på rikare karakteristik äro, under förutsättning att idealiteten ej 
uppoffras, alldeles riktiga: ju flera individuella bestämningar i konstver
ket upptagas, dess rikare blifver det innehåll, som af konsten förklaras.

C. D. af Wirsén, Kritiker. 12
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Den novell, som inleder »Skyggebilleder» och bär nam
net »Maaneskin», har icke närmast föranledt ofvanstående 
yttranden. De estetiska spörsmålen äro där knappt vid
rörda, likasom ej heller de långt djupare liggande skilj
aktigheter, hvilka mellan Drachmann och vänsterpartiet 
yppat sig, där röja sin tillvaro. »Maaneskin» är en sorg
lig, rörande berättelse om en gammal enstöring, som upp
fostrar en flicka, hvilken han räddat från en dålig mor, 
och vid hvilken han under tidernas lopp fäster sig med 
känslor, som ej skulle tyckas tillhöra hans ålder. Han går 
under af outtalad sorg, då han plötsligt upptäcker, dels 
att den unga flickan kastat sina blickar på en annan och 
ovärdig person, dels att hon ej kunnat hålla sig fri från 
synd och skam. Visserligen förekommer i »Maaneskin» 
(sid. 59—61) en skildring af kulturtillståndet i det nu
varande Danmark; men med erkännande af den opartisk
het, Drachmann där söker iakttaga, kan man ej neka, att 
hans egen uppfattning, medan den afvärjer allt som före
faller densamma stötande, ter sig skäligen innehållstom.. 
Riktig och sann är i alla händelser den iakttagelse han 
gjort om frihetsapostlarne, »hvilkas hänförelse blifvit hatr 
hvilkas kvickhet blifvit sårande hån».

Det är emellertid i den afdelning, hvilken kallas »Ostende- 
Brügge», som skalden uppträder i pansar och slungar en 
träffande lans mot Danmarks litterära vänster och särskildt 
mot dess ensidiga realism, dess förgudning af Frankrike 
och dess kosmopolitiska hållning. Åtskilliga af Drachmanns 
yttranden hafva framgått ur den personliga erfarenhet, han 
haft af vänsterpartiets sätt att bemöta honom själf, när 
han ej velat i allo underskrifva dess program. Så prisar 
han, som dock ännu icke i djupare mening är kristen, den 
kristna kyrkans anda af förlåtande kärlek i motsats till 
andan hos den »liberale Fraktion», hvilken icke visat honom 
mycken »Kærlighed», när han ej kunde bekväma sig att 
lyda dess lösen (sid. 136). Och han utbrister (sid. 159): 
»Held den Mand, der föler, at hans Sjael bliver syg i et 
Kompagni, hvor selv det fremragende Talent ikke formaar
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at dække over Kombattanternes Brist og Svaghed: skuffet 
Ærgerrighed, krænket Forfængelighed, Racehad, Tröstes- 
löshed, Bitterhed, Tvivl og Trods, Alt sammen kastet i 
Bunke med redelig Sandhedstrang og Sandhedssögen — 
held ham, at han endnu har Kommando over sig selv og 
kan vælge sig sin egen Vej, ligegyldigt hvorledes den be- 
t egnes!» Man behöfver blott flyktigt betrakta dessa ord, 
för att finna, huru de alldeles tydligt afse Drachmanns 
egen ställning till Georg Brandes och det sätt, hvarpå den 
senare ansett sig kunna behandla den förmente renegaten, 
som vågade visa själfständighet.

Drachmann finner det icke så underligt, att det gamla 
samhället haft åtskilligt att invända mot nyhetsifrarne, 
hvilka vilja upprifva seklers verk men ej veta hvad de 
skola sätta i stället (sid. 159); han kan icke obetingadt 
medgifva, att de unga vänstermännen varit så förföljda, och 
ber dem vara så goda att upphöra med den förföljelse, de 
egentligen själfva drifva mot olika tänkande (sid. 241). 
Han sympatiserar föga med den »moderne, opdragende 
Literatur med Alkoholisme, Adulterisme, Paupérisme, Be- 
stialisme»; han vänder sig med afsky från »det Kadaver 
som Kunstens Skiftinger roder med Vellyst i»; han före
slår »modernismen» att den skall kalla sin sista novellny
het »Stinkende Aander», sedan sådana titlar som »Gift» (obs.), 
»Rottekrudt», »Vitriol» blifvit lagda undan såsom romantiskt 
oklara och vilseledande; han försäkrar de unga konstnärerna, 
att v. Eyck, Memling, Rafael och Rubens skulle le, om de 
såge »den brogede Trængsel af Modelstormen og Æmne- 
fattigdom, der i vore Dage befolker enhver lille Ravne- 
krogs Kunstmusæum med Lærreder og Navne, hvorover 
Dögnets udviskende Haand gaar ligesaa regelmæssigt, som 
Kustodens Haand hænger dem op». Och om det mot 
idealismens förkämpar med skadeglädje anmärkes, att de 
stundom tyvärr ej lära i sitt lefnadssätt förhålla sig så, som 
man efter deras åsikter borde vänta, så genmäler Drach
mann med fog, att inga åsikter, de må vara af hvad färg 
som helst, kunna innebära full borgen för ett sedligt lif.
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»Idealismen er ikke en Munkekutte, hvori man kryber for 
at dække Ködets Skröbelighed og undgaa Ansvar. Men 
den er endnu mindre en liberal Advokats Kærlighedskaabe, 
hvorunder alle Radikalismens Synder blive til huslige Dy- 
der, som dog ingen tror paa!»

För Drachmanns fantasi gestaltar sig den af moderna 
dagdrifvare vimlande badorten Ostende med sitt yppiga 
lif till en symbolisk bild af tidens hela maskstungna, af 
materialism och kosmopolitisk flärd anstuckna ande. Ko
ketteri och otrohet, lyx och indifferentism stämpla de bil
der, som draga förbi skaldens blickar. Kvinnor, mot hvil- 
kas världserfarenhet icke så många invändningar kunna 
göras som mot deras oskuld, utmana med oblyga toaletter 
män, hvilka icke tro på någonting; barn synas i regeln ej 
till, eller ock infinna de sig någon gång, liksom för att före
visas, och få en kyss af modern, en bonbon af fadern och 
ett bon-mot af en tredje person, hvars ställning till de 
bägge sistnämnda är tvifvelaktig. Huru har nu världslif- 
vet, detta världslif hvaraf Ostende är en spegelbild, blif- 
vit sådant det är? »Svaret er Eders, I Kunstnere, For- 
fattere, Kôbmænd, Spekulanter, Politikere, Officerer, Ea
ger og Ubegriblige — alle I, der, med hæderlige Und- 
tagelser endnu, leger den farlige, moderne Leg: at danse, 
konversere og flirtere paa en undermineret Rets- og Sæ- 
delighetsgrund, halvvejs paa ny men uprövet Jord, halv- 
vejs i den gamle Suppedas — danse, konversere og flir
tere med Eders Kvinder, der savne alle strenge »repu
blikanske» Dyder, og ikke til Gengæld have det gamle Re
gimentes elskverdige Laster, der ikke kende til Mænder- 
nes eneste Forsvar, det strenge Arbejde, der fordre i det 
utrolige og opfylde saa lidet, der, hvis de ikke netop födte 
Slægtens Börn och led derunder, ikke havde stort andet 
retsgyldigt Krav paa Stilling i Samfundet end Mændenes 
sanselige Forblindelse og Daarskab og Dumhed derigennem 
. . . .» Vi inbilla oss, att vi hålla på att dana en renäs
sans, medan vi lefva i ren rokoko. »Och på rokokon 
följer alltid den stora revolutionen.» Det är egentligen för
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dess ankomst, som alla upplösningsandar i litteraturen hafva 
arbetat; men, frågar Drachmann, skall verkligen denna 
revolution blifva så angenäm för dem, hvilka så verksamt 
bidragit att frambesvärja den? Då skola de få med egna 
ögon och kanske med egna ryggar känna resultatet däraf, 
att de jämt predikat mot religion, äktenskap och foster
landskärlek. Sannerligen, det »er dog maaske endnu i no
gen Tid nödvendigt at holde Idealerne oppe i Literaturen». 
Men hvad kvittar sådant de välfödda vänster-litteratörerna 
i världens Ostende, som spisa saftig chateaubriand, medan 
de som hastigast i anteckningsboken nedskrifva en sida 
virtuosartad jämmer och elände från olyckans boningar? 
Och under tiden teckna nervösa målare retande partier af 
damfigurer, medan de låta absinten nedglida, och unga 
läkare underhålla sällskapet med naturvetenskaplig materia
lism. Och mödrar gå omkring, som borde hafva varit hos 
sina barn, och barn gå omkring, som borde hafva varit i 
säng. Kvinnor drifva omkring, som borde hafva varit på 
spinnhuset men nu äro eller skola blifva hjältinnor i män
nens romaner. Och bland alla männen i Ostendes — i flär- 
dens — stora inrättning för nöjen finnes ingen, som är en 
hjälte; men alla hafva de lärt sig att »tillaga kvickheter om 
historiens stackars idealister» och bland dem äfven om Jesus 
af Nasaret. Är detta lif af flärd och sken den sanna verk
ligheten — ja, »då äro solen och dagen och ljuset, Eddan, 
Homer och Testamentena lögn» (jfr sid. 170—199, 224 
—226).

Af slående sanning är den lilla berättelse eller novell, 
som finnes inflätad i arbetet »Ostende-Brügge». Vi lägga 
den våra läsare på hjärtat; ack, vi se dagligen dess mot
stycken i verkligheten! Den handlar om ett äkta par 
Mannen är en sådan där »bel-esprit», som gjort tabula rasa 
med barndomstro och positiv religion. Som tyvärr så ofta 
sker, lät han sin hustru också läppja på den geniala öfver- 
lägsenhetens bägare och veta, hur litet det fanns att re
spektera. Följderna inträdde snart. »Hun slog sig paa 
Sandheden», den där »Sandheden», på hvilken vänstern an-
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ser sig hafva monopol och som består i att icke tro på annat 
än det handgripliga och för sinnena åtkomliga, att som 
romantik rubricera hängifvenheten åt det osinnliga men 
med förkärlek studera allt det vidriga i sinnevärldens lägre 
regioner. Hon gick, såsom kvinnorna kunna göra, längre 
än mannen och utan att hejdas af den hämsko, hvilken 
lifserfarenhet, ett visst kvantum insikter och vana att be
döma faktiska förhållanden ställa till hans förfogande. Som 
barnprat betraktade hon snart hvarje ordande om män
niskans fria vilja, som barnslighet pieteten för forntidens 
minnen och odlingsarf. Han hade själf fört henne till den 
punkt, där hon stod, och nu hade han ingen tröst att bjuda 
henne. Och så greps hon af förtviflan, och därpå af lik
giltighet; och så begynte hon, för att fylla det urholkade 
människolifvet med något innehåll, att kokettera. Och 
som hon nu saknade alla motvikter, så gled hon öfver till 
otrohet. Man kan ej neka, att denna teckning är alldeles 
följdriktig. Om, under samma förutsättningar, den värsta 
slutföljden icke alltid och ovillkorligt inställer sig i verk
ligheten, så beror detta endast och allenast på något så 
när bevarade minnen af det Eden, hvarifrån man förvisat 
sig själf, på hemliga, outrotliga instinkter till ett bättre. 
Men huru länge skall dessa instinkters motståndskraft kunna 
räcka, när de icke understödjas af sedlig öfvertygelse, icke 
af religiös tro?

Ännu ett annat moment i Drachmanns »Ostende-Brügge» 
ådrager sig uppmärksamhet. Han omtalar den flamländska 
rörelsen och dess kamp mot inflytelserna från Frankrike; 
detta för honom in på Danmarks plikt att äfvenså bevara 
sin nationella egendomlighet dels mot sin närmaste granne, 
men dels, och icke mindre, mot de lockningar, som komma 
från Frankrikes realistiska litteratur. Gentemot denna se
nare skall Danmark vårda sin litterära egendomlighet. 
Den franska realism, som »fremmede Aander, skönt med 
Borgerret i danskt Sprog» (= Brandes m. fl.), vilja införa 
i Danmark, har ingen sedlig kärna och bör bekämpas, lika
som i allmänhet den flacka kosmopolitismen bör vika för en
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stark men upplyst nationalitetskänsla. Det är farligt att 
till det egna fäderneslandet leda »strömmen från Frank
rike, där nu en förtorkande vind råder»; man må värna 
det uppväxande släktet mot den litterära sensualismens gift :

mod kildrende Lyst vil vi værne vor Dreng, 
ej lade ham drömme sig bleg i sin Seng, 
nej, ud skal han springe paa morgenlys Eng 
og saa gaa i Hjemlandets Skole!

Hvad Drachmann uttalat, gäller Danmark. Men må vi 
hoppas, att äfven vårt folk med sitt mångfaldigt betygade 
evighetssinne, det djupsinta och manliga sveafolk icke må 
lyssna till de skrikande röster, hvilka förkunna att konsten, 
med förgätande af skönhetens himmelska och högre natur, 
bör sätta sin uppgift i att kopiera det trivialaste och vid
rigaste! Vi hafva nu en tid haft nog af försöken att sprida 
löje öfver positiv religion och öfver fäderneslandets stora 
minnen; vi hafva haft nog af lögnaktiga allusioner, hvilka 
skrutit med hänsynslös sanningskärlek; vi hafva haft nog 
af halftokiga sömngångarbilder, rimmade smädelser och 
gråkalla tendensnoveller; vi hafva ändtligen haft nog af 
feg undfallenhet och ömklig kurtis för detta slags littera
tur, hvars vapendragare så oaflåtligt strött rosor öfver hvar
andra, att ingen behöfver falla dem i handtverket. Drach
mann har nu manligt uppträdt mot det länge pågående 
litterära oväsendet i hans land; han har därmed visat mera 
mod, än om han skulle, liksom åtskilliga danska författare, 
smekt allahanda demokratiska sträfvanden och fört osten
tation med liberala fraser, hvilka ingenting kosta.

Emellertid är icke allt i hans snillrika arbete lika gil
tigt och sant. Han är allt fortfarande stadd i utveckling, 
och det är åtskilligt, som hos honom ännu ej vunnit mog
nad, ej fått sin rätta form. Visserligen talar naturen om 
Guds under; men när Drachmann säger, att »hafvet lärde 
honom tro på Gud, sedan han lämnat katedrar, liksom han 
lämnat predikstolar», så röjer detta yttrande, att religionens 
allra innersta helgedomar, till hvilka icke den outsägligt 
sköna naturen men Johannes’ evangelium och hela den heliga
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skrift lämna nycklarna, ännu äro af honom obeträdda. Och 
när han (sid. 265—266) kastar blicken mot framtiden, för
klarar han, att protestantismen skall, likaväl som kato
licismen, försvinna. Kärnan skall visserligen vara kvar; 
men alla dogmer skola falla, och maskarna skola husera 
med dem, liksom de husera med Platos sofismer^. ?). Och 
hvad skall stå kvar? Jo »naturens musik, bladens afton
sång», den obestämda men gränslösa tron på den kärlek, 
som går genom världen. Nåväl, särskildt det sista, som 
Drachmann nämner, kärleken, som går genom världen, är 
verkligen något, som i sig innesluter evighet. Men i det 
sammanhang, hvari den här förekommer, vill det synas, 
som vore den af alltför naturpanteistisk art, och uttryc
ken äro så sväfvande, att man ej får något substantiellt i 
behåll. Väl skall tiden drifva sitt spel med mycket, som 
är förgängligt, i nu bestående former, väl skall allt, som 
icke är uppbyggdt af Gud utan blott är människotillsatser, 
skatta åt förgängelsen; men något mer positivt måste 
mänskligheten få äga i behåll än det, hvarom Drachmann 
här lämnar antydningar; annars skall hon gå under af and
lig hunger och törst. Hon måste äga i behåll tron på lif- 
vets furste, den Eviges son, det människoblifna ordet, som 
af oändlig kärlek kom att frälsa de förtappade och gifva 
sitt lif till en återlösning för syndare.

Men på samma gång vi göra dessa reservationer, kunna 
vi ej annat än på Drachmann själf tillämpa de af honom 
anförda orden af Goethe:

Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange 
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst,

och vi hysa den tillförsikt, att Drachmann, med sitt upp
riktiga begär att lyssna till himmelska röster, skall föras 
längre och längre, tills han slutligen når den fullkomliga 
frid, som icke världen gifver. Vi, som älska hans diktning 
och på honom ställa stora förväntningar, äga för våra för
hoppningar ett stöd, en underpant i det oförfärade mod, 
den beslutsamhet, hvarmed han söndrat sig från ett parti,
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som, likasom det till sin ledare äger en man af snille, be
läsenhet och stilistiskt mästerskap, ej sparat på artigheter 
och uppmuntringar, när sådana ansågos lämpliga, men ej 
heller på skrämskott och tillrättavisningar.

Nu går Drachmanns väg ohämmad, han har skakat 
från sig besvärliga band. Skall denna väg också aldrig 
sammanfalla med den, som anmälaren högst skattar, så är 
den dock skön samt är oändligt att föredraga framför de 
banor, där Drachmanns öfvergifna bundsförvanter ännu 
trampa, och vi tro, att hans stig leder uppåt, alltjämt 
uppåt.



DYBE STRENGE.
DIGTE OG SANGE.

(1884.)

Den rastlöst alstrande författaren lämnar här åter en 
diktsamling, ägnad att, som vanligt, låta hans egen indivi
dualitet starkt framträda. Och de yppersta dikterna i detta 
häfte äro i allmänhet just de, som låta oss se Drachmann 
själf samt erfara hans lyriska känslorikedom och hans upp
fattning af sin ställning till Danmarks folk och där rådande 
politiska eller litterära partier. Mindre anslående äro, oak- 
tadt karakteristiken stundom är ypperlig, de långa minnes
sångerna öfver Garibaldi och Gambetta; alldeles oklar och 
knappast fri från svulst är dikten Beethoven. Men under
bart skön och hjärtlig är Drachmanns poesi, så snart han 
där får uttala sin fullkomligt lågande kärlek till Danmark; 
då sväller hans sång af lif, får melodiös fägring och en 
rytmik, som pulserar efter hjärtats slag. Och det hela är 
så enkelt, så okonstladt! Hur gripas vi ej af toner, så
dana som dessa:

O Danmark, vær tröstig; end blomstrer Dit Flor, 
end rödmer vor Ungdom, hvor Rugbrödet gror.

Han talar om Danmark som om en älskad, »haardt- 
erfaren Kvinde», och tårar komma oss själfva i ögonen, 
när han tillropar henne dessa rörande ord:

Velsignede Du: 
lidet som Du er, 
sönderrevet af Havet,
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sönderrevet af Fjendens Haand, 
sönderrevet snart af Dig selv — 
velsignede Du!
Taaren staar i Öjet, 
naar jeg tænker paa Din Fremtid — 
blöd, yppig, böjelig, 
sart som en Jomfru, 
der, krænket af Voldsmand, 
sönderriver sit eget dejlige Bryst.

Detta sköna »velsignede Du!» skall länge fortklinga; 
ljud sådana som dessa dö aldrig, ty de hafva brustit fram 
ur ett älskande hjärta. Vi sätta dylika utbrott af djupa, 
rena själsrörelser vida öfver all fulländad »konst för kons
tens egen skuld».

Detta sitt älskade land manar Drachmann till enighet. 
Han står ej och svänger rökverk för dess demokrati, han 
smickrar ej heller dess stormän; han ropar blott: enighet! 
Bondepartiet får veta, att det alldeles för exklusivt söker 
göra sina ståndsintressen gällande; alla partier varnas för 
det retande käbblet. Hvem skall begynna försoningen? 
»Spörger vi derom, saa sker det aldrig.»

Er Du af Adel, da kom tvende Gange, 
og er Du Bonde, Landets Muld og Kærne, 
da sög Dig selv mod den Beskyldning værne: 
Du klæber altfor meget ved Dit Muld.

Mot den modernaste litteraturen, mot den hänsyns
lösa realismen uppträder Drachmann ånyo med skärpa, 
likasom han i obunden form förut gjorde det i sin »Ostende- 
Brügge». Af stort psykologiskt intresse är den hithörande 
cykeln »Moral», där skalden (jfr s. 103) ej fritar sig själf 
och sitt flydda lif från offergärder åt den lära, som sätter 
böjelsens rätt öfver plikten. Hans enda ursäkt är, menar 
han, att han »faldt med ærligt Saar»; men han bröstar sig 
icke öfver nederlaget, finner det icke ärofullt och ser ej 
med den egendomligt högmodiga fariseism, som, sällsamt 
nog, stundom utmärker böjelsens slaf, ned på stackars bor
gerliga, pedantiska och obeskrifligt inskränkta pliktmänni
skor; nej, han ropar ett »dubbelt hell» till dem, hvilka un-
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derordna det rebelliska hjärtat under en inre, förbindande 
lag. Åt den, som så uppfattar saken, måste man ägna 
aktning, och Drachmann inskärper själf, att »Plet er Plet» 
och att den satsen måste häfdas äfven af den, som själf 
tagit moralen »noget let». Detta är den enda rätta upp
fattningen och stämmer genast förmånligt enhvar, som vill 
inse, att fördragsamhet mot personer ej innebär den slapp
het, hvilken ej har ett omdöme öfver saker och principer. 
Om denna uppfattning är intolerant, då är sanningen själf 
intolerant, ty denna måste ovillkorligen förneka giltigheten 
af sin absoluta motsats, och vi hafva haft alldeles nog af 
den falska tolerans, hvilken t. ex. följdriktigt skulle kunna 
säga: visserligen är det sant, att en Gud finnes, men å 
andra sidan är också ateismen en ganska riktig åsikt. Per
sonen som felat må och bör mildt bedömas; alla förmild
rande omständigheter må och böra vid hans bedömande 
uppsökas, framför allt må utsikten till förlåtelse framhållas 
och betonas; men i hvilket kaos af skepticism, haltheter 
och fegheter skulle vi ej stanna, om man ej, alldeles oaf- 
sedt personen, hade rätt att bestämdt tadla åsikter och 
handlingar, hvilka äro dåliga! För öfrigt äro förfäktarne 
af detta slags tolerans vanligen själfva rätt intoleranta mot 
den, som ej hyllar samma bedröfliga ljumhet och som ej 
kan gifva ett gillande erkännande åt de otaliga försöken 
att, förmedlande Gud och Belial, framställa äfven de våd
ligaste teorier och riktningar såsom rätt ofarliga och be
skedliga. Af dylika, än naiva, än rent af lömska förmed
lingsförsök öfverflödar den nyaste litteraturen, som stun
dom medlidsamt rubricerar hvarje lära, hvilken i sig inne
sluter antagandet af ett osinnligt, såsom en »antikverad 
form». Drachmann varnar för dylik litteratur, framför allt 
för de alster, hvilka äro sensualistiska:

»brænd disse Böger, för de selv Dig brænder!»

Han ber, att man måtte mot dem bevara det uppväx
ande släktet, låta de unga få behålla »i Hjertet Idealet» 
och ej äflas att göra dem till
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homines sapientes af den Slags, 
hvem Slangen Kundskapsfrugten anbefaled.

Det är alldeles obestridligt, att, så snart Drachmann 
började röja de tecken till själfständig och af det litterära 
vänsterpartiets åsikter oberoende uppfattning, hvilken i hans 
senare skapelser alltmer tydligt framträdt, han af detta 
partis ledare blifvit på orättvist sätt behandlad; han fick 
erfara, huru farligt det är att motsätta sig en för dagen 
rådande opinion, och han fick veta, att hans begåfning icke 
var så lysande — som partiet först själft påstått den vara. 
Han svarar på dylika tillrättavisningar i poemet Mönstring, 
hvilket vi tillåta oss aftrycka.

Appellen löd. Major, Kaptejn, Sergent, 
de traadte frem til Mönstring og de fandt, 
der mangled En — en Mand paa venstre Flöj.

»Naa; han er hieven bange, gammel, slöj.
Trompeter blæs! Slut Rækkerne, forinden

der bliver flere Desertörer,
som öger Rækkerne hos Fjenden!»

Saa gik de, med disciplinære Skridt, 
hjem til Kasernen og enhver til sit; 
til Arbejd nogle, til æsthetisk Hvile 

med kritisk Syslen hele Resten.

Mod Desertören sused Vredens Pile
— og Hadets — og saa knapped stramt de Vesten

og banded, at han havde ödelagt
dem hele Mönstringsfesten.

»Fördömt, at han ej kunde holde Trit, 
men skulde stedse föjte milevidt 
og resonnere paa det franske Suit, 
som er vor Korpsaand dog — hvad han saa siger.

Hvad kommer Skæg og Haar den Fante ved?
han skulde blevet smukt i sit Geled,
— slet Kammeratskab gi’er en daarlig Kriger.»
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Og man blev enig om: han havde truet 
med Flugt saa længe, til han maatte flygte.

Han kunde gaa; slet Ingen om ham sögte;
i Grunden havde han dog aldrig duct!

Og væk var Manden, bortblæst som af Vinden. 
Men han var ikke desertert til Fjenden.

Langt borte fra Kaserne og Barakke 
han havde bygt et Hus sig paa en Bakke 
med Udsigt over Fjord og Sund og Bælt; 
og gamle Træer hvælved höjt et Telt 
for Husets Indgang og dets Tærskel skærmed;
i Afstand alt han saa’ naar Nogen nærmed 
sig Tærsklen; og for Ven saa vel som Fjende 

löd Dörens Indskrift med de simple Ord:

Den, som Du söger, her i Huset bor;
er Du hans Ven, Du vil som Ven ham finde; 

men hvis paa Arnens Guder ej Du tror:
gak bort — der er ej Bænk for Dig derinde!

Samma ton råder i stycket »Godt Raad», som alldeles 
tydligt afser den begåfvade ledaren för den nya, litterära 
rörelsen i Danmark. Denne får där det goda rådet att 
»segla bort» från det förkättrade lilla landet, som stannat 
så långt efter sin tid; men Drachmann antyder tillika, att 
sagde ledare nog då skulle känna det tomt att sakna ett 
så godt ämne för sin galla.

I förbigående prisande det sköna stycket »Gode Engle», 
nödgas vi emellertid angående här anmälda diktsamling af 
Drachmann upprepa hvad vi vid redogörelsen för hans 
Skyggebilleder anmärkt. Drachmannns uppfattning är än
nu alltför öfvervägande naturpanteistisk, för att hans poesi 
skulle kunna vara en tolk för hjärtats allra djupaste och 
heligaste behof. Den, som, trots alla de evolutioner till 
ett bättre, hvilka han redan företett, kan utbrista:

Kunst er min Glæde, men min Gud Naturen,

den skalden har ännu ej genom det sköna naturlifvet rätt 
framträngt till dess kärna, andelifvet. Emellertid saknas
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ej hos Drachmann frön och ansatser till en högre, djupare, 
rikare uppfattning. Den femte afdelningen i cykeln »Mo
ral» är en hänförande hymn till den Evige och jäfvar Drach- 
manns nyss anförda påstående att matteren är hans Gud». 
Väl synes naturen vara den enda af Guds uppenbarelser, 
som ännu så länge starkt påverkar Drachmann; häfden har 
för honom mindre intresse, och den heliga Skrifts oändliga 
rikedom är ännu af honom ej rätt värderad. Men å andra 
sidan talar ju obestridligen redan naturen, redan det yttre 
universum om Gud, och det är redan godt att på den 
vägen hafva funnit honom, om än kännedomen, för att 
blifva rätt innerlig, behöfver långt viktigare komplement 
från andra områden. Dessa skola ock beredas; därom vitt
nar aningsfullt den sköna dikten »Morgen- og aftensange», 
där Drachmann nämner några ord om bönens tungomål 
som, utan att hafva blifvit inlärdt, talas af barnet, »likasom 
fågeln aldrig lärt sina sånger». Denna djupa medvetenhet 
om bönen såsom andarnas modersmål förebådar en ny ut
veckling, pekar till rymder än skönare än de nejder, där 
Drachmann nu vistas. Äfven till dessa nya, underbara 
nejder skola vi nog snart med outsäglig glädje få följa 
honom.



SMAA FORTÆLLINGER.
(1884.)

I dessa små, osökta berättelser visar sig författarens 
förtroliga bekantskap med folkets, särskildt med sjömän
nens lif, och vi skänka honom vårt fulla erkännande där
för, att han tecknat detta lif enkelt, trohjärtadt, utan någon 
falsk försköning. Väl synes det, som vore några af skild
ringarna egentligen intet annat än studier, hvilka för en 
författare kunna vara af lika utomordentlig betydelse, som 
det t. ex. för målaren är af vikt att, för att förvissa sig 
om naturens utseende och öfva sig i hennes säkra åter- 
gifvande, göra omfattande och trägna iakttagelser; det är 
ju därför icke sagdt, att studierna genast böra offentlig
göras. Det fordras nämligen af ett arbete, som skall hafva 
betydelse och röra människohjärtan, åtskilligt mer än den 
viktiga och betydelsefulla förmågan att afteckna och ko
piera. Man kan dagligen se smärre eller större taflor, 
gjorda af unga konstnärer, hvilka troget och illusoriskt åter- 
gifva en sandgrop, en grusbacke eller, hvarför icke, en af- 
skrädeshög, utan att vi vid dylika bilders beskådande er
fara det allra minsta intresse. Vi finna, att bilden är lik 
och bra eller, som det skall heta, »duktigt» gjord; men vi 
glömma snart bort den, ty den erbjöd intet, som gladde 
ögat, lifvade fantasien eller värmde hjärtat; den var en god 
studie, och vi kunna mycket väl förstå, att dylika studier 
för konstnärens utveckling kunna hafva sitt stora värde, 
utan att vi därför egentligen inse, hvarför de, i sin ointres-
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santa torftighet, ögonblickligen skola förevisas för allmän
heten. De kunna vara löftesbådande och de tillfredsställa 
oss naturligen mer än osanna och konventionella bilder af 
måhända större omfång och anspråk; men vi begära af 
hvarje konstverk icke endast sanning, hur oeftergiflig denna 
fordran än må vara, vi begära skönhet innerligt förenad 
med sanning, och när vi ej få detta kraf uppfylldt, känna 
vi oss estetiskt likgiltiga. Om nu i några af Drachmanns 
skisser en ointressant naturhärmning förråder sig, inför 
hvilken vi mot vår vilja förhålla oss alldeles kalla, så 
finnas dock i samlingen »Smaa Fortællinger» stycken, där 
en egendomlig skönhet, just såsom vi önska det, naturligt 
utvecklar sig ur sanningen, ej är vid densamma löst på
klistrad och ej heller, såsom stundom i våra dagar är fal
let, alldeles saknas. En utmärkt berättelse är den, som 
kallas »Hvorledes og hvorfor Lodsoldermanden fik sig en 
Spilledaase». Den handlar om en kraftig, hård man, som 
mot deras vilja tvungit sina barn till sjömansyrket, af dem 
haft sorg och genom sin sträfhet drifvit den yngre, mest 
älskade men förfallne gossen till själfmord; det lider mot 
lifvets kväll, den gamle sjömannen plågas af oläkliga kräm
por och hemlig samvetsoro. En gammal madam sköter 
honom och hans hem; hon vet, att den gamle, som i vissa 
fall är barn på nytt, af ton och sång får någon lisa i sina 
bekymmer, och så har hon tusende konster för att, utan 
att den gamle snålvargen skall märka det, på hushållskost- 
naderna göra besparingar för att kunna inköpa en spel
dosa, hvilken anses skola kunna muntra honom, där han 
ligger på plågobädden. Men han ser, att räkningarna ej 
gå ihop, anser sig bestulen af sin hushållerska och tärs af 
misstro mot henne, liksom mot alla. Men omsider äro 
alla de erforderliga besparingarna gjorda, speldosan kom
mer, och gamle lotsåldermannen känner sig så belåten och 
gråter som ett barn; nu förstår han, hvarför »Madam Paa- 
ske» sparat och gnidit. »Og han begyndte at forstaa no
get om de blidere Magter i Livet, der maaske dog tilsidst 
ere de stærkeste.» Allt detta är nu ytterst enkelt och
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skulle lätt kunna hafva alldeles förstörts genom ett känslo
samt behandlingssätt; nu är det däremot skildradt lugnt 
och godmodigt och värmer därför alla vänner af det 
okonstlade.

Den tröstlösa tomheten i berättelsen »Han döde og 
blev begravet» samt dess motstycke »Hun döde og blev 
begravet» förefaller oss motbjudande, och vi försonas ej 
genom författarens obestridliga skicklighet i fotograferings- 
yrket. Skissen »En Krudtmölles Endeligt» är en studie 
och ingenting annat; Holger Drachmann har för brädt med 
att släppa ut i bokmarknaden sådana obetydligheter, och 
man öfverser med dem endast därför, att man annars så 
högt skattar honom och aldrig förlorar ur minnet hans 
»Östen for Sol og Vesten for Maane», hans »Vandenes Dat- 
ter», hans »Paul og Virginie» samt »Ostende-Brügge», andra 
arbeten af värde att förtiga.

Med »En Roman i Klitten» är förhållandet helt annat; 
i detta stycke har åter naturens inneboende, här något 
kärfva men i alla fall välgörande poesi tagit ut sin rätt, 
och med det resignerade i berättelsens ton stämmer det 
resignerade, som ligger i det omgifvande och ypperligt skild
rade natursceneriet. Dylika naturbeskrifningar äro Drach- 
manns styrka, och teckningen af det månbelysta island
skapet i skissen »Da Isen skruede» är alldeles mästerlig; 
braket af de mot hvarandra sig trängande isblocken, sig
nalerna från hafvets jägarhorn, dånet af de till bastioner 
sig upptornande ismassorna — allt detta är återgifvet så 
lifskraftigt, att man ovillkorligen känner sig vara ögon
vittne till naturtilldragelsen.

Vackrast af alla berättelserna är den sista, som kallas 
»En julafton»; grofheten gömmer här, som ett skrofligt 
grufschakt, mycket verkligt guld och framför allt präktig 
järnmalm. Det torftiga fiskläget med sina ölflaskor, sin 
piprök, sitt armod får för oss en egendomligt karakteristisk 
skönhet; de olika typer, som ställas för våra ögon, äro 
fulla af lif, och Thilde, som tager den stackars Lines barn 
till sin barm, får en trohjärtad naturs hela enkla storhet,
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när hon säger sitt: »Her er Jule-Nadvere for fattig Folks 
B örn».

Den första afdelningen i boken, »Toldassistentens For- 
tællinger», är den, med hvilken vi minst kunna förlika oss, 
och särskildt vill det synas, som om dess andra nummer 
kunnat erhålla en mindre drastisk och obehaglig behand
ling. Med afseende åter på den i öfrigt vackra teckningen 
»Skib i Kirke» fatta vi ej just, hvarför den skildrade präst
mannen skall så mycket prisas därför, att han icke talade 
om kyrkans nådemedel eller mänsklig synd men i stället 
om inbördes kärlek och sammanhållning; det ena behöfver 
väl, tycker man, ej utesluta det andra: då intet motsats
förhållande äger rum, såsom förf, dock tycks antyda, hade 
den hederlige prästen ej behöft uppoffra något af de om
nämnda momenten, när han talade det himmelska ordet 
till sin hjord.



FJÆLDSANGE OG ÆVENTYR.
(Köpenhamn 1885.)

Medan man ofta hör de skalder mest högljudt prisas, 
hvilka efter en uppväxttid full af idealitet, af gudsfruktan, 
af tro och af vördnad för mänsklighetens innersta, uppe
hållande och heliga grundkrafter, sedan kasta all barlast 
öfver bord och alldeles blindt låta sig kringföras af den 
stormande vinden från en så kallad tidsanda, som för den 
subjektiva obundenhetens talan; så erbjuder Drachmanns 
inre utveckling, likasom C. V. A. Strandbergs, en helt 
annan och mera tillfredsställande anblick. Brytningen inom 
Drachmanns själ har varit mycket stark, och den är säker
ligen icke ännu afslutad; själf gör han med den oförbehåll
samhet, som alltid utmärkt honom, ofta bekännelser om 
den inre förändring, han genomgått. I en af de lyriska 
sånger, hvilka inleda hans samling »Fjældsange og Æven- 
tyr», säger han med ohycklad ödmjukhet:

Vejvild har i Verden om jeg stormet 
med min hede Trang til Kjærlighed. 
Paa min Tunge tidt jeg Guder formed 
ud af Öjeblikkets Herlighed; 
træt blev Gangerpilten af at vandre, 
lokken graaned, Værget blev ham svært: 
Han har glemt hvad han har lært af andre, 
glem, I andre, hvad han Jer har lært!

Han omtalar, att han mottagit djupa inverkningar af en 
»stor och kärleksrik fader», som på samma gång han kräf-
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ver bot äfven lämnar förlåtelse. Och i den betecknande 
dikten »Idyl og Æventyr» uppställer Drachmann en jäm
förelse mellan wort overkultiverte Seculum», som nu skri
der till sin afton, och förra seklets skymning. »Ingen har 
tid att glädja sig, men man störtar sig i en hvirfvelström 
af njutning, och om vårt sekel slutligen faller i ruiner, skall 
man bland dem finna aftrycket af ett anlete, hvars för
vridna löje uppenbarar en Lystighed, som var Epilepsi.* 
Gent emot yttranden från de radikala skaldernas falang för
klarar Drachmann, att skalden stundom har till plikt att 
ställa sig fientligt mot tidsriktningen:

Kan hændes for Poeten dog det gælder 
at staa imod, hvor Tiden gaar mod Fald I

Må, fortfar han, den moderna realismen anatomisera, 
huru mycket den behagar; till poesi behöfves dock något an
nat och mer, en ideal verklighet:

End strömmer Guddomsblod i Digtets Aarer, 
hvis Stof med Mikroskop ej regnes ud.

Och aldrig skall Drachmann kunna försona sig med 
den uppfattning, för hvilken »hela jordklotet är en värld a 
bakterier, döden det enda goda och lifsförtröstan stelnad 
till is».

Största delen af nu omtalade dikthäfte upptages af en 
sagokomedi, kallad »Der var engang». Här tumlar Drach- 
manns fantasi om helt obesvärad och glad; skalden finner 
sig alltid i sitt element, då han får behandla sagostoff, och 
själfva behandlingen har obestridliga förtjänster, om än i 
undertecknads tycke de inflätade visorna och lyriska dik
terna hafva ojämförligt högre värde än berättelsen. Sagan 
handlar om en ung bortskämd prinsessa, uppfostrad af en 
far, som påminner om en nickande porslinsgubbe, och i ett 
hof, hvars rokoko-karaktär är på det mest roande sätt be- 
skrifven. Prinsessan afvisar alla friare och bland dem äf
ven prinsen af Danmark. Genom sin hänsynslöshet retar 
hon ändtligen sina närmaste mot sig och måste lämna fä
derneslandet. Prinsen af Danmark åtager sig nu, för-
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klädd till dagsarbetare, hennes uppfostran; hon blifver näs
tan hans slafvinna, hennes öfvermod kväses af honom grund
ligt, hon får lära sig arbeta och slita ondt. De pröfnin- 
gar, prinsen under denna tuktan låter henne undergå, äro 
ofta öfverdrifvet stora; han behandlar henne sträft, han 
låter henne gå omkring och tigga, han hotar att sätta eld 
på stugan, där hennes barn finnes, han låter henne föroläm
pas. Omsider röjer han för henne sin verkliga ställning 
och upphöjer den luttrade kvinnan till sin drottning. Här
liga, ungdomsfriska visor genomklinga denna saga; då man 
läser dem, förvandla de sig till sång, det är som hade en- 
hvar af dem sin melodi färdig: sådan är den verkliga kärn- 
lyrikens karaktär. Den mer plastiskt danande lyriken har 
ju lämnat världen många förträffliga saker, hvilkas värde 
man ej bör underkänna; men själfva diktartens innersta 
väsen framträder dock i den visartade lyriken, som förenar 
bildens tydlighet med detta källsprångsrika, pärlande, me
lodiska element, som griper själens innersta, gifver dikten 
vingar och ur folkvisans åder öst innerlighet. En sådan 
jaktvisa, som den, hvilken Drachmann här skapat (sid. 135 
—137), får man ej ofta läsa, och visan:

Den förste Gang da jeg stod Brud

har, låt vara att den är i högsta grad både dristig och 
drastisk, just det lefvande lif, den melodiska rikedom, som 
ingen kan efterhärma.

Om sagans grundtanke -»Kœrlighed er aldrig for haard» 
kunde emellertid mycket vara att säga. Prinsens uppfost
ringsmetod är, då det är fråga om en uppvuxen kvinna, 
säkerligen ej den riktiga, och vi uppröras ofta däraf. Det 
är väl sant, att »allt är godt, när slutet är godt», men me
toden hade alltför väl kunnat förslöa eller ock drifva till 
förtviflan. Mot en sådan varelse som prinsessan kräfdes 
nog den mest orubbliga bestämdhet; men bestämdheten 
hade ej behöft att så, som här är fallet, utesluta ömhet, 
finkänslighet, billighet. Anmärkningen kan synas obefogad, 
då det gäller en saga, och vi veta ju alla, huru obarm-
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härtiga prof sagorna ofta låta kvinnor undergå. Men an
mälaren får ock tillstå, att han aldrig kunnat förlika sig 
t. ex. just med Griseldissagan, sådan denna förekommer 
ej endast hos Boccaccio och Petrarca utan i svenska, is
ländska, danska, ryska folkberättelser. En kvinnas hän- 
gifna lydnad neddrages där till likställighet med en hunds, 
som tåligt låter sig sparkas; den man, som så kan be
handla en kvinna och som har hjärta att låta henne under
gå sådana »prof», är en rå barbar; han förnärmar ej blott 
den kvinnliga värdigheten, han nedsätter och fläckar sitt 
manliga värde. Nu är det väl sant, att hos Drachmann 
profven ej hafva den omänskliga hårdhet, som de äga i 
Griseldissagorna och särskildt i den isländska »Grishildur- 
sagan»; men de gå i alla fall vida utom gränsen af det 
etiskt och estetiskt ädla. En uppfostrare måste emellanåt 
vara sträng, men det är skillnad mellan stränghet och 
hårdhet.

Men från sagan och dess behandling skall hvarje vän 
af det sköna gärna ila tillbaka till förnyad genomläsning 
och njutning af de inströdda visorna; deras sommar och 
solsken skola lifva jämväl höstliga lynnen. Världen har 
numer för litet af visor, och man må väl upprepa Drach- 
manns ord:

»Hvor skal Hösten ta Solskin fra, 
naar Sommer og Godtvejr er ornrne?»



DANMARK LEVE! -
(Köpenhamn 1885.)

Dessa prosaskildringar, i hvilka stundom några lyriska 
dikter inkastats, vittna om skaldens djupa fosterlandskärlek 
samt äro, äfven de, otvetydiga bevis om den inre förädling 
och frigörelse, han fått upplefva, sedan han skilde sig från 
sina förra meningsfränder, lösslet sig från Georg Brandes’ 
förmynderskap och öppet tillkännagaf, att han ej längre 
ville gå i ledband.

Om Drachmann finner anarki och militarism vara ho
tande faror, så anser han dock världen för närvarande ho
tas af en långt större fara, nämligen af materialismen; han 
beklagar, att man ur ungdomens sinnen söker utstryka be
greppen Gud, fosterlandskärlek, oegennytta, lydnad, män
niskokärlek, tapperhet. Han klagar, att naivitet och frisk
het gå förlorade under all den analys, hvarmed man sys
selsätter sig och som egentligen är ägnad det rent empi
riska; han ser med fasa, att så många söka sitt dagliga 
bröd eller sitt inflytande genom att uppväcka lidelser och 
hat samt att ungdomen börjar sakna entusiasm för högre 
verkligheter. Han ber de partier, hvilka nu så välvist 
håna den gamla, döda skandinavismen, betänka sig något 
litet; »lad os se til», säger han, »hvorledes vore egne Fa
ner ser ud om en Menneskealder. Kan hændes de ere 
mere mölgravede end denne skandinaviske Standart, der 
blev baaret af en Mand med en rank Ryg og med Blus 
paa Kinden!» Han har erkännande ord åt det gamla, red-



DANMARK LEVE! — 201

liga, nu af vänstern skymfade lejonet Carl Ploug. Han 
manar Danmark till enighet. »Vi äro ej stora nog», menar 
han, »att dela oss i två flockar och knyta näfvarna mot 
hvarandra»; erfarenheten, säger han, kan snart komma och 
visa, att Danmark behöfver alla sina krafter ostyckade för 
att kunna hålla hop som ett folk och värja sin själfständig- 
het. Han fruktar, att de ofruktbara politiska striderna och 
tvisterna skola alldeles upprifva hans fosterland. Men han 
ser dock ej allt i svart; ännu, menar han, är det tid, ännu 
kan allt räddas och blifva godt, Danmark kan ännu blifva 
lyckligt och enigt, blott man ville lämna sin politiska bit
terhet, sin gallsprängdhet, ej jämt utfara i förebråelser mot 
hvarandra men offra något af sina enskilda tycken på fä
derneslandets altare. Drachmann söker väcka till lif denna 
enighet, denna fosterlandskärlek och med detsamma den 
ljusa själfförtröstan, som med mod och styrka ser mot fram
tiden. Hela hans bok är skrifven i en manligt bevekande 
ton; man ser, att han är sorgsen och orolig men tillika, 
att han ej vill bibringa andra en modfälld stämning utan 
tvärtom önskar intala sina landsmän kraft, glädje, förhopp
ning.

Synnerligen skön är hans skildring af ett danskt hem 
i Slesvig; hela denna afdelning är skrifven med ädel rörelse 
och under återhållna tårar; man återfinner där mycket af 
den glöd, den djupa och rena känslighet, hvilka utmärkte 
Drachmanns »Derovre fra Grænsen».
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KUNSTNER-ROMAN.

(Köpenhamn 1887.)

Kompositionen i detta arbete är ganska besynnerlig 
och godtycklig; på de första sidorna införas vi i en situation, 
som synes ämnad att innehålla romanens förutsättningar 
och motiv, men snart därpå vidtager en rekapitula
tion, som meddelar oss en hel mängd saker, hvilka före
gått denna situation, och det är först på sidan 270, som 
författaren återgår till det tidsmoment, han i bokens be
gynnelse skildrat. Och medan vi i förstone trott, att den 
unge Karsten skulle blifva bokens hjälte, är det t stället hr 
Christensen, som ådrager sig den hufvudsakliga uppmärk
samheten, och författaren tecknar hans utvecklingsgång, 
hans konstnärsstudier och konstnärsresor, hans verksamhet 
som ritlärare, hans misströstan om sin begåfning som 
målare, hans skeptiska själfkritik, hans sjukdom, hans 
förening med den kvinna han älskar, och hans slutliga 
återvändande till måleriets utöfning. En viss vårdslöshet 
förråder sig icke endast i detta sällsamma kompositionssätt 
utan i många enskildheter af berättelsen, och dock fängslar 
arbetet ovillkorligen vårt intresse, emedan det så tydligt, 
så genomskinligt för oss uppenbarar Drachmanns egen 
genialiska personlighet, hans lyriska individualitet, hans 
tycken och åskådningssätt. Annars har endast en af de 
skildrade personerna, nämligen den redbare men tvifvel- 
sjuke själfplågaren Christensen, fått lifvets fulla verklighet; 
de öfriga äro mer löst skisserade, om ock skissen stundom 
röjer mästarhand och en fin blick för karakteristiska 
smådrag.
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Det är Drachmann själf, som oupphörligt framblickar 
bakom Christensens mask samt i andras sätt att uttrycka 
sina känslor gifver sin egen ståndpunkt till känna. Det är 
han, den från hela brandeskulten lyckligen omvände, som 
polemiserar mot »den på tryck utgifna medelmåttigheten, 
mot fraserna, hatet, hånet, det undergräfvande grinet», mot 
uppblåstheten och mot de realistiska »dogmerna». Det är 
han, som för oss beskrifver sina egna intryck, då han för 
fantasien upprullar de öfverväldigande bilderna ur sixtin- 
ska kapellet, denne »Adam, som uppvaknar och känner 
sig skön, god och stark», denna Sibylla, »som är Michel
angelos egen sångmö», full af allvar och sorg, »hvarken 
ung eller gammal» men »evig», under det att dagens målare 
med allt sitt modellväsen blott kunna frambringa efemärer. 
Det är han, som är vår vägvisare till England och Frank
rike och som talar så tänkvärda ord om de till utseendet 
styfva och ensidigt praktiska men i själfva verket äfven 
sunda, varmblodiga och innerliga britterna; det är han, 
som för oss skildrar det nervösa »railleriet» i Paris, dess 
konst, som så ypperligt men ofta så kallt afbildar lifvets 
utansidor och som för »färgvalörerna», för det med en 
falsk själfständighet utrustade stoffet eller för ett realistiskt 
recept förgäter personligheten, den inre människan, det 
upplyftande i natur och konst samt med samma öfver- 
lägsna indifferentism afmålar än en naken Fryne, än ett 
lik, än en dam i spetsar, än ett landskap med kålrötter 
och än en gödselhög. Äfven målaren skall, menar Drach
mann, vara skald, såvida han skall kunna frambringa 
något betydelsefullt, något, som varaktigt griper personlig
heten. Han menar, att naturalismen blott är en ny upplaga 
af fransk formalism, att tiden är alltför upptagen af 
mekaniska uppfinningar och sociala problem för att kunna 
vara någon konstepok, och att en ideal revolution i tänke
sätten måste föregå en verklig konstnyfödelse. Om 
den oppositionella rörelsen bland Danmarks målare, 
om deras strider med akademien yttrar han sig lika 
misstroget. De yngre förstå icke, säger han, att
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det, som de omfatta såsom något märkligt nytt, redan inom 
tio år skall vara mer föråldradt än de äldres skapelser. 
»Våra framstående yngre konstnärer kunde gärna spara sig 
hela stormen. De tro på ett halft tjog moderna romaner, 
på ett par artiklar i några välsinnade tidningar, för öfrigt 
icke på stort annat än sin egen betydelse. Alldeles som 
om hela vår öfvergångstid kunde uppvisa ett enda verkligt 
stort namn! Nej, det behöfves hvila och en ny generation, 
en stark tro, omedelbarhet i känslan . . .» Man måste lära 
sig, att en stor målare helst bör vara en stor människa, 
att naturalismen med sitt ensidiga framhäfvande af modellen 
blifver »fattig och brutal», att konsten skall vara en »ars 
sacra» på samma gång som en »ars profana» och 
att de gamla holländarne verkligen hade inombords be
tydligt »mera än en realism, till hvilken man kan närma 
sig på returbiljett från Paris». Allt detta förehåller Drach- 
mann sina unga landsmän, som alla »naturligtvis äro politiskt 
radikala, fritänkare, blaserade, benägna för nöjen och 
skeptiska i förhållande till allt utom spegeln». Han fram
håller dessutom, att den germanska och skandinaviska 
folkkaraktären med sin djupa stämningsfullhet och inner
lighet skulle förlora sig själf, mista sitt verkliga väsen, om 
den endast ville slafviskt kopiera romanska grepp, franskt 
sätt att uppfatta.

Det kan ligga någon öfverdrift i Drachmanns misstro 
till hela vår tids förmåga att i konst åstadkomma något 
värdefullt. Men hans yttranden innehålla dock, såsom en- 
hvar kan finna, många sanningar, många betydelsefulla 
vinkar, och främst af allt måste man gilla hans kraf på 
en tänkesättets luttring såsom villkor för konstens luttring. 
I enskilda satser röja sig emellertid ännu hans gamla fel; 
hans naturdyrkan uppenbarar sig i paradoxen, att männi
skan först då, när »resonemanget upphör, begynner känna 
sig vara hvad hon är: ett led i naturen». Fantastiskt och 
paradoxalt är ock hans antagande, att kulturen skall 
slås i spillror och människorna, befriade från tryckande 
band, en gång åter »flacka omkring som horder, tillbedjande
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solen, styrkan, den andliga uppriktigheten och det kropps
liga modet». Som framtidsutsikter äro detta hordlif, 
denna soldyrkan och denna tillbedjan af styrkan just ej 
så hugnande som Drachmann tyckes förmena. I själfva 
verket äro ock dessa uttryck pojkaktigheter, hvilka stå 
i afgjord strid med de högre och ädlare åsikter, Drach
mann flerstädes själf uttalat; de äro »rester» och läm
ningar af ett hos honom själf redan i hufvudsak öfver- 
gifvet åskådningssätt och spöka som gengångare från hans 
period af omogenhet.



TO DRAMATISKE DIGTE.
(Köpenhamn 1888.)

Det må icke förnekas, att det för en skald kan vara 
en stor lycka att alldeles odeladt få ägna sig åt sin dikt
ning, att, såsom det sagts om Kellgren, »helt tillhöra lyran» 
och icke störas af åligganden, som ligga vid sidan af 
sångarkallet. Skaldekonsten är i sig själf tillräckligt be
tydelsefull för att kunna och böra upptaga sina gunst
lingars tid och utgöra hufvudföremålet för deras lifsverk- 
samhet. Och dock har medaljen här sin afvigsida. 
Den skald, som endast har sin författarverksamhet att 
vårda, frestas lätt till öfverproduktion, och det yrkes
mässiga i en tempeltjänst, som visserligen kräfver mödor 
men tillika är beroende på ingifvelse och aldrig utan 
densamma kan bibehålla friskhet, leder lätt till en onaturlig 
uppdrifning, en konstlad »forcering» af de poetiska krafterna. 
För mången skald har det utan tvifvel varit gagnande att 
han varit bunden vid andra lifsuppgifter; sysselsättningen 
med bestämda göromål i statens tjänst har gifvit karaktären 
en hälsosam stadga, och muserna, hvilkas uppenbarelse 
är lika flyktig och oberäknelig som ljuf, hafva då kommit 
opåkallade och, såsom de älska, visat sin gunst utan att 
hafva besvärats med enträgna och ogrannlaga anmaningar 
att i tid och otid vara tillstädes. De hafva kommit oför- 
modadt, och det oförmodade är i en verksamhet, hvars 
frukter, om än mognade under arbete, dock böra äga 
omedelbarhetens prägel, af förtrollande betydelse. Och de 
veta sig ock vara för sin egen skull efterlängtade af den,
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som efter pliktens dagstjänstgöring trånar efter deras veder
kvickande och hugsvalande ankomst. Hvem vet, om det 
ej till och med för ett sådant lyckobarn som Goethe var 
en välsignelse att hafva vissa s. k. ämbetsgöromål, efter 
hvilkas afslutande han med dess mer kärlek kunde tillfreds
ställa de estetiska behofven? Man kommer på sådana tankar, 
då man har sett en så högt begåfvad person som Drach- 
mann, hvars tid uteslutande ägnats åt vittra skapelser, 
oaflåtligt producera, strö omkring sig saker, af hvilka åt
skilligt är förträffligt, mycket ojämnt, en del medelmåttigt; 
man undrar, om ej här, änskönt ingifvelsen så ofta genom 
sporadiska glimtar röjer sitt öfverseende med författarens 
benägenhet att »å tout prix» skrifva något nytt, fram
ställningen skulle fått mer gedigenhet och hållning, därest 
poesien, i stället att vara hufvudyrke, fått komma som 
förströelse. Alstren skulle visserligen hafva blifvit färre 
till antal men kanske vunnit i värde och jämnhet. För
fattaren af »Östen for Sol og Vesten for Maane» samt af 
»Vandenes Datter» är i själfva verket alldeles för betydande 
för att få bortplottra sin förmåga på en del saker, där det 
»burschikosa» drag, som hos honom aldrig fullt utplånats af 
äkta konstnärlighet, får ersätta den rena inspirationen, 
eller där han egentligen blott kan lämna ett uppkok på 
stämningar, åt hvilka han förut gifvit ett mer fulltonigt 
uttryck.

Med dessa anmärkningar hafva vi ingalunda velat 
bestrida, att Drachmanns senast utgifna arbete »To dra
matiske Digte» innehåller mycket, som är af värde. Men 
det första dramat »Tyrkisk Rococo» är dock alltför tunt 
och bagatellartadt; man ser, att det är en van virtuos, 
som handterar instrumentet, men melodien kommer ej ur 
hjärtat. Nog kan »bagatellen» vara förträfflig i poesien; 
men den skall då hafva »passerat» både hjärta och fantasi; 
här är åter rutinen framme, och hela berättelsen om den 
njutningslystna turkiska hetären och om den mellan grubbel 
och lidelser slitne studenten Ali äger, trots vissa enskild
heter, där Drachmanns begåfning för lyriska wk-skapelser
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fördelaktigt framträder, en föga tilltalande karaktär. Det 
är ungefär, som hade man hört en bekant operakomposi
tion, af hvars melodier ingen enda, utom en oförstörbar 
folkvisa, kan hälla sig kvar i minnet.

Vida bättre är den andra dramatiska dikten »Esther», 
som har både djupsinnig anläggning och förtjusande en
skildheter. Men djupsinnigheten är här på sitt sätt, som 
författaren ock själf antyder, ett lån från hans egna före
gående arbeten »Vandenes Datter» och »Syndflodssagn». 
De gamla motiven äro dock här med stor förmåga upp
tagna och hafva undergått en förvandling, som nästan låter 
dem framstå såsom nya. Vacker är motsatsen mellan den 
ädle, idealistiskt anlagde konstnären Kurt, hvars pliktkänsla 
är väl tecknad, och den godmodige, lättsinnige men tillika 
vänfaste goddagspilten och flickjägaren Gotfred, hvars 
humor är af det slaget, som ej haft att genomgå de svå
raste slitningarna, och hvars naturglädtighet därför ej med- 
gifver många molltoner. Ämnet är holländskt; den stad, 
där handlingen tilldrager sig, har uppvuxit som arfvinge af 
en annan, hvars invånare lefvat ett lif i sus och dus 
och som själf bortspolats af hafsfloden. Ur den gamla, i 
hafvet begrafna staden uppstiger, säges det, hvart år en 
ädel jungfru, hvars renhet står i stark motsats till de 
andra stadsbarnens fördärf, och söker att med sin ring 
fästa vid sig och den ideala världen en yngling, hvars själ 
ej förnedrats. Hon kommer i en syn till Kurt och gifver 
honom ringen. Under hennes inflytelse blifva hans arbeten 
på den gamla stadskyrkans restaurerande välsignelse- 
bringande; den ädla kvinnan och hennes ring hafva gifvit 
vingar åt hans ideala sträfvanden, stärkt hans pietet mot 
gamla, fagra byggnadsformer, och han kan nu aldrig gå 
in på att, som borgmästare och råd vilja, med rokoko
former vanställa det ädla templet. Men ringen blifver 
honom fråntagen af en ung, skön men kall och sensuell 
patriciska i staden; han glömmer då andesynen^ glömmer 
den flicka, som var ringens gifvarinna, och han står i be
grepp att gifta sig med det nya föremålet för sin låga.
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På själfva bröllopsdagen får han dock genom en händelse, 
som föranledes af den nya brudens svartsjuka, åter syn 
på ringen; då har allt det nya förlorat sin makt, den 
drömda flickgestalten från den sjunkna staden uppenbarar 
sig ånyo och förenar sig för alltid med honom, medan 
stormfloden ånyo föröder nejden. — Det hela är vackert, 
stundom storartadt men tillika mycket underligt. Man 
frågar sig stundom: hvad är egentligen denna Ester, 
denna uppenbarelse, som med ringen gifver Kurt del af 
ett högre, ett renare lif? Symboliserar hon den ideala 
världen, en värld af hög renhet och oskuld, en värld 
som människan så lätt förgäter i njutningarnas och de 
falska ackommodationernas lif? Om så är, så lider hennes 
bild dock af det dubbla felet att vara abstrakt och att 
vara för — sinnlig; vi kunna ej tro på hennes konkreta 
verklighet, ty författaren har gjort hennes gestalt obe
stämd och sväfvande, och dock synes hon redan före 
slutscenen hafva förenat sig med Kurt i en förbindelse, 
som är allt annat än platonisk, och denna intima för
bindelse strider både mot hennes drömartade företeelse 
och mot den oskuld, den fullkomligt obefläckade, nästan 
heroiska idealitet, som författaren vill låta henne repre
sentera. Med dessa väsentliga fel förenar arbetet, såsom 
redan nämnts, många intagande eller präktiga drag; 
psykologiskt fint är författarens sätt att skildra, huru Kurt, 
då han glömmer den underbara Ester för den jordiska 
Regina, ej endast glömmer det högre lifvets kraf för 
andelös njutning och bekvämlighet utan i sitt yrke börjar 
uppoffra den strängare kyrkstilen för flärdfulla blandformer. 
Så får afsteget i konstutöfningen afspegla det farligare af- 
steget i det sedliga lifvet och därmed betyga, huru allt 
i tillvaron bildar ett organiskt helt, hvarför en vital 
desorganisering i de ädlare delarna för med sig en des
organisering af alltsammans; sådan är samhörigheten, 
sådant sammanhanget inom det andliga området. Emeller
tid kan, oaktadt vi, såsom synes, villigt medgifva, att

C. D. af Wirsén, Kritiker. 14
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Drachmanns sista arbete har vackra enskildheter, detta 
häfte »To dramatiske Digte» visst icke räknas till de 
skapelser, som ädlast uttrycka hans individualitet och be
reda honom den största hedern.



FORSKREVET.
i, n.

(Köpenhamn 1890.)

Denna omfångsrika roman är den skandinaviska bok
marknadens största litterära nyhet för året. I komposition 
är den, trots sin bredd och trots de lyriska afbrotten, ut
märkt af en omisskänlig enhet; ty personerna äro få, och 
deras öden äro med hvarandra på det närmaste samman
flätade. Och likväl är det ej denna enhet, som hufvud- 
sakligen ådrager sig vår uppmärksamhet, utan stämningen 
och den ytterst brusande, lidelsefulla ton, som genomgår 
det hela. Arbetets skönheter äro många, men detta ar
bete gör dock ett öfvervägande plågsamt intryck på alla 
dem, hvilka hade hoppats, att den snillrike författaren 
småningom skulle arbeta sig upp till klarhet och harmoni. 
Man saknar här den djupa själfullhet, som röjts t. ex. i »Östen 
for Sol og Vesten for Maane» samt delvis i »Vandenes 
Datter»; här plöjer författaren ånyo både grumliga och 
stormiga vågor, från hvilka man ej skönjer någon strand, 
och han har kastat öfver bord all barlast af positiv öfver- 
tygelse. Allt är kaos, allt är uppror; i den nattliga rym
den klinga stundom lyriska välljud, men farkosten, som 
har purpurröda segel, saknar en kärnfull lifsåskådnings 
roder och far vind för våg mot det okända. Många inre 
kriser har säkerligen Holger Drachmann genomgått; när 
han för lång tid sedan lösgjorde sig ur träldomen under 
Brandes, trodde man, att molnen skulle skingras, himmeln
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klarna och detta samband af renhet och styrka, af frid och 
manlighet åstadkommas, hvarigenom dikten blifver välsig- 
nelsebringande och mäktar att ej blott uppröra men hug- 
svala och befria sinnen. Men det nu utkomna arbetet, 
som förråder originalitet men ock en otyglad subjektivism, 
skingrar alla dylika förhoppningar och inger oss en känsla 
af djupt missmod. Men med detta missmod förenar sig 
medlidande, ty det är som hörde man en själaringning 
öfver tro och ljus; är det ett hjärta, som håller på att 
brista?

Det är ej lätt att redogöra för ett arbete af dessa di
mensioner, helst när det egentligen viktiga och betydelse
fulla icke ligger i händelserna utan i känsloskiftningar och 
i den underström af passion, sorg, otro, som i suckars brus 
oupphörligt gifver sig till känna. Dock måste några antyd
ningar om uppränningen göras, för att den bakgrund, mot 
hvilken scenerierna afteckna sig, måtte framstå.

Målaren Henrik Gerhard och skalden Ulf Brynjulfsen 
äro af författaren skildrade som mycket genialiska, utan 
att vi dock egentligen se denna genialitet leda till några 
verkliga resultat. Särskildt är Ulf en bisarr, fantastisk 
natur med rikt poetiskt sinne och drag af vild humor; 
han ödelägger sig själf genom sitt stormande lif, är »barock
genial» och håller på kaféer tal, i hvilka snillet närmar sig 
bra mycket till galenskap. Författarens mening är att 
framställa honom såsom i grunden både god och högt- 
begåfvad; men vi hafva svårt att få sympati för en man, 
som inför hvarje auditorium hånar sin egen visserligen i 
många fall korrumperade far, och vi kunna ej hjälpa, att 
Ulfs genialitet synes oss lida af ett onaturligt »forceradt» 
maner. Gerhard har mer finhet och elegans, men bägge 
äro fullständiga drachmannska framtidsmän i det afseendet, 
att de anse religionen vara något åldradt och hvarje lag- 
stadgadt förhållande mellan könen utgöra en onödig och 
tryckande boja. Bägge dessa vänner blifva förälskade i 
en café-chantant-såxigtrska. vid namn Edit, som är en upp
konstruerad, föga sannolik figur, full af skärhet och sann
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blygsamhet, ehuru hon är älskarinna åt en grossör Halvig, 
åt hvilken hon af tacksamhet och medlidande öfverlämnat 
sig, och ehuru hon ej alls drager i betänkande att på in
bjudning af förut obekanta herrar med dessa fira nattliga 
supéer. Denna märkvärdiga och oskuldsfulla Edit stu
derar Spencer och Mill, är ett mönster för en friboren, 
finkänslig kvinna och har i sitt väsen något obeskrifligt 
jungfruligt på samma gång som fördomsfritt. Gerhard är 
nu visserligen förälskad i Edit men trolofvar sig ändå i 
ett öfveriladt ögonblick med den rika fröken Annette 
Kirchhoff, och denna trolofning följes omedelbart af be
sittningstagande, ty Gerhard är en alltför estetiskt anlagd 
och öfver triviala förhållanden upphöjd natur för att älska 
borgerliga förlofningar och vänta på vigsel: den senare må 
komma efteråt. Han är skildrad såsom varande i sin goda 
rätt med afseende å denna moderna uppfattning, om ock 
själfva förbindelsen med Annette är framställd såsom obe
tänkt. Annette är en kokett, sensuell natur, och det synes, 
som om författaren med afsikt velat framhålla, huru äkten
skapet är osedligt, medan sedlig värdighet lättare kan 
förenas med fria förbindelser. Disharmonien mellan Ger
hard och Annette blifver allt större; han gör sig i vår tanke 
för liten möda att uppfostra henne, åtnöjer sig med att 
finna henne simpel och längtar till Edit. Efter brytningar 
och tillfälliga försoningar lämnar omsider Gerhard definitivt 
Annette, af hvilken han dock lånar penningar för att hjälpa 
en släkting. Han begifver sig till en landsortsstad, sam
manträffar med den förfallne och snillrike Ulf samt skrifver 
tillsammans med denne ett drama, som vid uppförandet 
ohjälpligt faller, naturligtvis därför att den dumma teater
publiken ej förmår uppfatta stycket. Edit hängifver sig 
nu fullt åt Gerhard; detta väcker Ulfs svartsjuka, men det 
upptäckes, att Ulf och Edit äro syskon, och denna upp
täckt har åter till följd, att Edit nu i sitt hem kan vårda 
den lungsiktige Ulf, som i sin erotiska ömhet för systern 
ej vill höra talas om någon förbindelse mellan Gerhard och 
henne. Boken slutar på ett fantastiskt, nästan visionärt
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sätt; man vet nämligen ej, om man har drömbild eller 
verklighet framför sig, när det på de sista sidorna af andra 
delen talas om fiendens öfverfall, Köpenhamns stormning 
samt om Edits och Gerhards död i hvarandras armar.

Anledningen till titeln »Forskrevet» ligger däri, att, 
enligt författarens mening, de flesta nutidsmänniskor pant- 
förskrifva sig åt den uslaste konventionalism. Allt »be
stående» gisslas i denna bok, och Danmarks inre förhållan
den, Köpenhamns litterära lif framställas som genomruttna. 
Kristendomen gör, menar Ulf, människorna dumma, och 
författaren hugger in på prästerna, så ofta han kan; den 
danska byråkratien är enfaldig och filiströs; folket saknar 
lidelse och är spetsborgerligt; allt är hopplöst; det är odräg
ligt att jämt höra talas om Hertz och Heiberg; barnen upp
fostras till tarflig laglydighet, kunglighet och gudsfruktan; 
ifvern för försvarssaken är odiös: »Ve dem, der nu kunstigt, 
i god Tro eller paa en politisk Doktrin, skruer Folket op til 
Krigsberedskab med Kanoner og Volde og Værker og Fa
ner» . . . Teatervärlden är ett tillhåll för stupiditet och 
intriger. En frigörelse från det nuvarande äktenskapliga tryc
ket och de nu rådande äktenskapliga doktrinerna behöfves; 
Fredrik VI var en »nobel» man, ty han hade en älskarinna 
(behöfs det så litet för att vara »nobel», så lära nog många 
både potentater, magnater och småborgare kunna göra an
språk på epitetet). En gång skall dock »skärtorsdagsnattens 
unga häxa» lyckligtvis komma, och hon skall sönderbryta 
»trosbekännelsens skrankor, förnuftets gränser, statskalen
derns band, alla lagar undantagande den enda eviga: kär
lekens (Elskovens)». Om man frånser från det komiska i detta 
sätt att i sammanhang med de viktigaste saker omnämna 
den harmlösa »statskalendern», så lämnar tiraden ett ruskigt 
intryck, och man kan ej neka, att den sönderspränger 
jämväl »förnuftets gränser». Egendomligt är att se, huru 
i denna bok, där de genialaste personerna svärma för 
socialdemokrati och där en gränslös ovilja mot alla fak
tiska förhållanden »ligger i luften», författaren tillika ådaga
lägger en romantisk konstnärsförnämhet mot plebejiska
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hvardagsnaturer; ack, herr Drachmann, kommer det en 
gång till de efterlängtade barrikaderna, näfrätten och sta
tens öfvertagande af arbetsmedlen och inkvisitoriskt fiskali- 
serande öfver hvarje undandold privatförmögenhet, då blifva 
konst och vetenskap lyx, och då får den genialiske för
fattaren till »Forskrevet» långt större anledning än nu att 
beklaga sig öfver bristande litterära sympatier och intressen 
hos allmänheten.

Så ödslig och sorglig är denna bok, så beklagansvärdt 
dess hufvudinnehåll. Men den gör ett starkt intryck, då 
man läser den; den är liksom laddad med elektricitet. 
Författaren tycks själf »upprifven», han synes fullt ärlig i 
sitt groll och sina hugskott. Det jäsande, det sjudande, 
som ligger i tiden, har här fått ett uttryck, och det är 
den oerhörda skillnaden mellan Kielland och Drachmann, 
att medan den förre är iskall och hånfull, den senare är 
glödande som lava. Drachmann är stormfogel, ej orm eller 
ödla. Och hans skapelser hafva verkligen vingar, om än 
vingarna växla i svart och flammande rödt; han har, med 
ett ord, poesi, och för att därom förvissa sig, behöfver 
man blott läsa berättelsen om »drömmen» (I, s. 179—194).

Men denna framställningens poesi skall ej för en tän
kande läsare kunna öfverskyla, att om än författaren kanske 
i sina afritningar af danska förhållanden och personligheter 
tillfälligtvis någon gång sagt sant och tadlat verkliga, ej 
blott diktade lyten, hans verk »Forskrevet» egentligen är 
uppsprunget ur det allt-upplösande, sensuella, antinomis- 
tiska, lag- och samhällshotande åskådningssätt, som ut
märker den litterära bohèmen.



DEN HELLIGE ILD.
(Köpenhamn 1899.)

En stark och rörlig inbillningskraft gör, att Drachmann 
ännu kan skrifva så romantiskt fängslande saker som »Gurre», 
hvars tjusning låg i det rent lyriska. Men denna inbill
ningskraft är liksom lösryckt från själens öfriga förmögen
heter; den skapar för sin egen skull, och det är märkvär
digt, hur utblottad Drachmann blifvit på ädel, positiv lifs- 
åskådning. Man får ett underligt intryck af inre ödslighet, af 
förbrunnen vulkan, då man läser hans bok »Den heilige 
Ild». Den eld, som där stundom uppflammar ur askan, 
är förvisso icke »helig». Den obundna frihetens, den kärn- 
lösa sensualismens lågor uppstiga liksom stötvis ur ett 
väsen, som tycks afsky alla länkar, äfven dem, som knytas 
af himmelska makter. I sina sjudande utbrott blifver 
Drachmann härvid oresonlig och utfar i invektiv. Man får 
det tämligen klart för sig, att, huru begåfvad han må vara 
som skald, detta skaldskap ej blommat upp ur en rik och 
grundlig bildning; vore detta fallet, skulle väl något mera 
jämvikt, något mera sans förete sig. Emellertid finnes det 
äfven i »Den heilige Ild» vackra lyriska afdelningar, och en
skilda sånger, som inflätats i detta prosaarbete, äga både 
styrka och innerlighet. Men som helt har boken en myc
ket otillfredsställande karaktär af febrilitet och utmanande 
själfsvåld.

För att, till att börja med, omnämna de bättre sakerna 
i »Den heilige Ild», fästa vi uppmärksamheten på den sköna 
skildringen af skaldens förut besjungna Gurre, där »kämpa-
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visan går med dragen klinga genom skogen» och där 
Drachmann i inbillningen möter kung Volmer, hvars hatt
fjäder är röd som solnedgång före regn och hvars anlete 
är som elfenben. Vidare förekomma här många utmärkta 
målningar af hafvet; marinen har alltid varit Drachmanns 
styrka. Man läser med nöje stycket »Meilern de yderste 
Skær» med dess teckning af skärgårdsbefolkningen, som, 
van vid faror och stormar, tager lifvets skickelser med ett 
visst mildt lugn. Bland öfriga läsvärda uppsatser eller 
rättare lyriskt färgrika utkast må nämnas karakteristiken 
af Bellman, om hvars diktning författaren med skäl säger, 
att, huru ofta den tycks falla nästan utom själfva baroc
kens gränser, den dock alltid och oförmodadt bevarar 
något graciöst samt i yran har en underbar sorg, i sorgen 
ofta en sällsam yra eller ett leende behag.

Hvarken i etiska eller nationellt politiska åsikter har 
Drachmann någon fast grund. Han ropar på frihet, men 
hur mycket man må svärma för frihet, så borde man väl 
medgifva, att den rent formella friheten — oberoende af 
det innehåll, som genom friheten skall förverkligas — är bra 
negativ; man kan genom att lösgöra sig från substantiellt 
innehåll göra sitt inre till en riktig tabula rasa och upp
offra allt, som gifver lifvet värde. För Drachmann är »det 
bestående» alltid »fiende till det rena, naiva hjärtats längtan 
och hopp»; men om ingenting »består», ingenting perdu- 
rerar, utan allt är i oscillering, så skulle, så underligt det 
låter, själfva den af Drachmann älskade växlingen ej heller 
af honom kunna iakttagas och njutas, eftersom växling en
dast kan förnimmas mot en bakgrund af något perdure- 
rande, hvarifrån den skiljer sig. Drachmann talar för öfrigt 
mycket om »personlighetens fria utveckling», men det led
samma är, att denna fria utveckling för honom gäller äfven 
varelsens natursidor, om hvilka det dock måste sägas, att 
de, därest ej begären skola taga herraväldet och bringa 
allt i upplösning, böra — visserligen ej kväfvas — men 
underordnas under och behärskas af det högre, det himla- 
burna i människan. Drachmann förlöjligar talet om »jor-
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dens jämmerdal, köttets späkning och nåden från ofvan»; 
men en flyktig blick på lifvet visar tydligen, att där finnes 
jämmer, att köttets emancipation medför själfförstörelse 
och vi alla behöfva nåd från ofvan. Härmed samman
hänger nu hos Drachmann ett öfverskattande af nöjet, af 
njutningen. Han har rätt däri, att det finnes en falsk 
askes, som anser det sinnliga i sig vara ett ondt; men 
sådan är ej den kristna uppfattningen utan den manikeiska. 
Men nöjet får aldrig vara annat än medel; det bör ej vara 
själfändamål. Hvem skulle, om han ej är puritanskt ensi
dig, harmas däröfver, att en människa efter strängt arbete 
tidtals söker en vederkvickelse i ett harmlöst nöje, i ett 
muntert samkväm? Men det plikttrogna arbetet skall vara 
hufvudsak och nöjet blott tjäna att någon gång upplifva 
det trötta sinnet; Goethes regel »Saure Wochen, frohe 
Feste» har sin giltighet, om man strängt betonar den förra 
delen i sammanställningen. Det är naturligen mot Drach- 
manns lifsåskådning, som detta anmärkes; det händer ofta 
— och förmodligen äfven här —, att mannen själfär vida 
bättre än sin teori.

»Att bekänna Kristus» är för Drachmann detsamma 
som att »hänga hufvudet»; huru osann satsen i sin allmän
giltighet är, det visar sig af t. ex. Luthers sunda kraft, af 
Gustaf Adolfs ljusa hjältemod. Drachmann yrkar på »lifs- 
glädje», »lifsmod» o. s. v.; men lifsglädjen är bra tom utan 
religiös tro, och lifsmodet sviker snart utan förtröstan på 
något, som är högre än det jordiska. Själfva den brusten
het, som alltjämt uppenbarar sig i Drachmanns bok »Den 
heilige Ild», röjer, att det icke är så helt med hans egen 
»lifsglädje».

Drachmann älskar Danmark, därom är ej tvifvel. Men 
han är bra hänsynslös och obillig i sina utfall mot »dock
huslandet», mot dess »Kristianer och Fredrikar», mot dess 
präster och mot dess samhällsförhållanden. I hvarje 
land finnes något fel, någon brist, och det är möjligt, att, 
som Drachmann säger, titelväsendets fåfänglighet blomstrar 
i hans fädernesland. Men den fåfängan finnes äfven på
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andra håll. Danmarks andliga odling är värd all aktning; 
dess nuvarande konungahus, mot hvilket Drachmann tyckes 
gramse, har säkerligen gjort sig förtjänt af folkets hän- 
gifvenhet och tacksamhet; man har sig ej heller bekant, 
att dess prästestånd svikit i trogen pliktutöfning. Prästens 
stilla verksamhet skattas nog äfven där af många fromma 
män och kvinnor, fast naturligtvis hr Drachmann i sin dik- 
tarsuveränitet är för förnäm att dela menige mans känslor. 
Drachmanns ovilja mot Köpenhamn blifver nästan pueril, 
då han klagar, att man där aldrig bygger barrikader. Rent 
af otillständig är skissen »Et smukt Eventyr», hvari Dan
marks nu lefvande, åldrige monark förlöjligas under namnet 
»kung Metusalem» och hans företrädare, »kung Tyksak», 
vinner på jämförelsen. Med den »sångare», som i denna 
skiss nämnes, afses tydligen Drachmann själf, och han 
finner sig påtagligen ej hafva blifvit nog uppmärksammad 
af »kung Metusalem och hans drottning».

I denna bok förhärligas en kvinna vid namn Edit; 
af några här förekommande uttalanden tycks det, som om 
hon vore eller varit vissångerska, och Drachmann antyder, 
att skenheligheten i Danmark törnstrött hennes och Drach
manns väg. På detta område, som synes vara alldeles 
privat, vägra vi afgjordt att följa Drachmann; han liksom 
utmanar till gissningar, men dylika äro odiösa, och allt, 
hvad han här lägger i dagen, må stå för hans egen räk
ning. Den litterära kritiken har verkligen intet alls att 
göra med Edit. Men så mycket må erkännas, att åt
skilliga af de lyriska utgjutelser, som ägnats Edit, äro 
ovanligt vackra, ja förtjusande. Detta är kanske allra 
mest fallet med sången »Nu ringes röden Höstsol ned».

Blickar man tillbaka på hela samlingen »Den heilige 
Ild», så finner man en besynnerlig blandning af trots och 
vemod, af vildhet, öfvermod och lifsleda. Allt detta är 
framställdt i en form, som genom sin mestadels rapsodiska 
beskaffenhet bidrager att frammana intrycket af någonting 
visserligen rikt utrustadt men brutet, ja söndersprängdt.



GURRE.
ET DRAMA.

(Kjöpenhamn 1899.)

För den obundna kärlekens, för passionens och de 
erotiska känslornas genialiska sångare skulle naturligtvis 
det gamla folkviseämnet om kung Volmers och Toves 
älskog lämpa sig väl: han slösar här med toner från själens 
naturgrund, och de lyriska delarna af detta drama äro i 
allmänhet mycket vackra. Men Drachmann upprör oss å 
andra sidan genom skriande effekter af våldsam art, hvilka 
såra våra nerver på ett sätt, som framkallar ett ingalunda 
estetiskt intryck, och grundade anmärkningar kunna göras 
mot det alltför fantastiska slutet.

Handlingen tilldrager sig på och omkring Gurre slott 
under Valdemar Atterdags tid. Konungen lefver i ofred 
med sin gemål, den hårda drottning Helvig; själf har han 
allahanda kärleksäfventyr, och drottningen tröstar sig i en 
otillåten förbindelse med Folkvar Lovmandssön. Nöd här
skar i landet, och konungen behöfver, för att kunna hålla 
ställningen uppe, den illa tålda gemålens inflytelserika re
lationer med Lybeck och Holstein. Under dessa förhållan
den lämnar den lybske rådsherren Pawel i det danska 
hofvets vård sin fosterdotter Tove, barn af en afliden 
riddare från Rügen och en skånsk dam, som likaledes gått 
ur tiden. Valdemar bedåras ögonblickligt af den älskliga, 
milda Tove, som kommer lik en ung vår in i hans bekym- 
merfulla dagskamp och möda, och hennes motstånd mot
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hans flammande längtan är endast svagt, ty hennes eget 
hjärta är betaget. Hon skänker sig för att gifva honom 
frid i sinnet. Den andra akten, som kallas »Sommernats- 
Bryllup», skildrar för oss deras kärlek och är full af 
poesi.

I den tredje akten se vi konungen återigen oroad at 
statssaker. Adeln har nekat honom penningtillskott och 
manskap; drottningens och Lybecks bistånd vill han ej 
anlita, men han ämnar begifva sig till olika trakter af sitt 
rike och påkalla sitt folks hjälp, äfven om det måste ske 
genom en revolt mot adeln. Han är i lidelsefull ifver; 
hans statskloke drots Henning Podebusk föreställer honom, 
att hans plan är dålig och ej kan lyckas samt att enda 
hjälpen finnes hos drottningen. Men Valdemar vill ej öd
mjuka sig för den hatfulla och lastbara kvinnan, han tar 
sitt harnesk och gör sig redo till färd. Förgäfves besvär 
honom hans älskade Tove att få följa med; han vill ej, 
att hon skall lida de strapatser och äfventyrligheter, för 
hvilka han måste utsätta sig. Tove är rädd att, när Volmer 
reser, blifva offer för drottningens grymhet; men Volmer 
anförtror henne åt sin vän, minnesångaren Heinrich, som 
lofvar att skydda henne. Detta löfte kan minnesångaren 
dock ej infria; han hinner det ej, ty drottningens hätskhet 
tager sig ett fruktansvärdt utbrott omedelbart efter Volmers 
affärd. Det ligger något ohyggligt i den scen, som nu 
följer. Drottningen befaller, att Tove skall kastas i ett 
glödhett bad och på det sättet förgöras. Befallningen åt- 
lydes, och man hör in på scenen den marterades jämmer
rop. Detta är ej endast hemskt, det är oskönt, och en 
skald sådan som Drachmann borde ej hafva tillgripit dylika 
hårresande skräckmedel, hvilka ej lämna sinnet det slags 
frihet, som behöfves för konstnjutning. Alltnog, det gräs
liga sker, och minnesångaren Heinrich, som sökte rädda 
Tove, faller för Folkvars, drottningens älskares, svärd. 
Drottningen skjuter skulden för den mot den arma Tove 
begångna ogärningen på en af sina tärnor. När konung 
Volmer, drifven af längtan att före den långvariga skils-
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mässan flyktigt återse Tove, plötsligt kommer tillbaka till 
slottet, finner han sin älskarinna och sin bäste vän dödade.

Volmer rasar mot drottning Helvig, drager henne i 
håret och tvingar henne på knä. Hon har länge varit 
honom vidrig, denna kvinna, som förenar kall själlöshet 
med sinnlighet, och nu har hon genom dådet mot Tove 
blifvit ett vidunder. Hårdast drabbar henne Volmers hämnd, 
då han befaller, att riddar Folkvar skall steglas under 
drottningens fönster. Man hör riddarens jämmerskri, all
deles som man i föregående akt hört Toves; Drachmann 
spar ej på fasor. En vekare men dystert vacker scen är 
den, då den förtviflade konungen tröstas af sin hofnarr, 
hvilken dock har stora anledningar att hata Volmer och 
nyss velat mörda honom. Men politiken tager snart ut 
sin rätt, och konungen måste, om ej hans rike skall gå 
under, bekväma sig att, följande drotsens råd, ingå en 
skenbar förlikning med den mäktiga drottningen och genom 
henne förvärfva hjälp från grefve Johan af Holstein och 
rådet i Lybeck. Under denna scen höras grafsånger från 
det slottskapell, där Toves lik ligger på katafalk.

Den femte akten är beundransvärdt stämningsrik men 
ej dramatiskt utan rent lyriskt fängslande. En hel följd af 
år har förgått mellan denna akt och den föregående. Det 
är en oktoberdag i den skog vid Gurre sjö, där kung 
Volmer första gången såg Tove. Konungen, som lefvat i 
örlig och vunnit segrar samt gjort sitt rike stort, är nu på 
jakt i Gurre skog. Han är gammal vorden, och lifvets 
sorger hafva gjort den väldige trött. Han sätter sig på den 
plats, där han fordom mötte Tove. Han vill dö; förgäfves 
uppmanar han smådrängen att draga ut hans svärd och 
vara honom behjälplig. Han afskedar den bäfvande gossen. 
Då hörs en blid stämma ur fjärran; den klingar:

Volmer, min Elskte, jeg er her . . .

Det är Toves anderöst. Stycket slutar därmed, att 
Tove ur en sky glider fram mot Volmer, och bägge, svepta
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i samma sky, försvinna till de rymder, där ränker och 
våld ej finnas, ej hat eller fruktan. När konungens jakt- 
omgifning söker honom, är han borta från jorden. Man 
kan med skäl spörja, huruvida ej, med allt erkännande af 
det romantiska i denna scen, det hade varit bättre att 
endast låta Toves stämma höras eller, på sin höjd, hennes 
bild synas men ej låta henne bortföra Volmer. Om 
konungen vid hennes röst eller anblick fått slockna i döden 
och hans kropp stanna i Gurre skog, så hade åskådaren 
nog i alla fall anat, att hans ande, hans verkliga jag, kallats 
af Tove och följt henne till det fördolda landet.

Som man ser, är detta drama visst ej felfritt; det lider 
dels af ett par brutala effekter, dels af fantastik. Men där 
finnes dock rik skönhet, lyriken får emellanåt näktergals- 
Ijud, och mången skall med förtjusning ofta upprepa de 
fagra orden i Drachmanns inledningskväde till »Gurre». 
Denna sköna dikt heter »Aften-Landskab», och dess sista 
strof återljuder länge för öra och hjärta:

Der findes ej Sagn over Danmarks Land 
med Toner saa smeltende blöde, 

der findes ej Fryd mellem Kvinde og Mand 
som Volmers og Tovelils Möde.

Der findes ej Sö paa den ganske Jord, 
hvori saa usigelig Vemod gror 
med Vandliljen op fra de Döde.

Kender du Volmers den sjunkne Borg, 
kender du nogen saa kvidende Sorg 
som den over Egnen vid Gurre, 

hvor Volmers Tovelil döde?

Detta är brösttoner af en romantiker, som ännu be
hållit fantasiens ungdom; de uppenbara ett rikt inre. Dy
lika ljud äro mer värda än kall plastisk fulländning i de 
många dikter, där allt är yta och intet hjärta klappar.



HALLFRED VANDRAADESKJALD.
ET DRAMA I FEM HANDLINGER.

(Kjöpenhamn 1900.)

Om Hallfred vandradeskald har Sturleson talat i sagan 
om konung Olof Tryggveson: dessutom finnes det om 
honom en särskild saga. Drachmann har med en för en 
skald loflig frihet omgestaltat de gamla berättelserna; men 
enskilda, karakteristiska drag har han låtit stå, såsom 
Hallfreds liknöjdhet för kristendomen och hans tillgifvenhet 
för konungen, äfvensom den svärdsföräring, som konungen 
gaf honom m. m.

I Holger Drachmanns skådespel — som har sina för
tjänster men ej kan räknas bland författarens bästa alster 
— spelar den första akten på Island. Bonden Aavaldes 
dotter Kollfinna älskar Hallfred, men den vankelmodige 
skalden, hvars fader för öfrigt ogillar förbindelsen, äktar 
henne icke, och hennes fader Aavalde bortgifter henne 
med Gris Sæmingson. Men i afskedets stund säger den 
stolta Kollfinna till Hallfred:

Fölge dig skal jeg, saa vide du farer, 
staa for dit Blik, naar du ene dig tror, 
unde dig Fred ej ved Seng og ved Bord, 
over vildene Hav, over vejlöse Klippe: 
hade dig — elske dig — aldrig dig slippe 
saa længe din Livsbane varer!

När i andra akten Hallfreds skepp vid den norska 
kusten hemsökes af fruktansvärd storm, så vet han, att
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det är Kollfinna, som förföljer honom. Men ur sjönöden räddas 
han af en högvuxen man, som med egen lifsfara bärgar 
honom; det är konung Olof Tryggveson, hvars man och skald 
han nu blifver. Kungen låter döpa honom, fast han ser, att 
Hallfred just ej är sadelfast i sin nya tro, och han far Hallfred 
kär på grund af dennes käckhet och skaldskap. Konungen 
lofvar jämväl att, ehvad än må hända, ej skada Hallfred, dock 
under förutsättning att denne ej bryter freden i kungahallen. 
Denna förutsättning sviker. Några af konungens män reta 
inom kort på det svåraste den häftige sångaren, som visser
ligen länge söker behärska sig men till sist i vredesmod ned
hugger en af orostiftarne. Nu skulle egentligen Hallfred vara 
dödens man, ty Olof håller strängt på sed och skick; men 
konungen bevekes — mindre af biskopens förböner och 
underrättelser att man smädat och eggat Hallfred än af den 
härliga drapasång, som denne sjunger — att skona hans lif. 
Han sänder honom dock bort i viktiga ärenden till orkney- 
och shetlandsjarlar samt till England och Frankrike men 
antyder tillika, att, om Hallfred återkommer med väl ut
förda uppdrag, Olofs egen systerdotter Ingride skall blifva 
skaldens brud.

Vid tredje aktens början är Hallfred åter i Norge, 
och man reder i ordning hans och Ingrides brudgemak. 
Men då sångaren från Ingrides egna läppar förnimmer, att 
hon och Torleif Spake älska hvarandaa samt att hon långt 
hellre önskat dö än äkta Hallfred, så afstår han från 
hennes hand och lägger den i Torleifs. Olof vredgas öfver 
hans tilltagsenhet att försmå det lysande äktenskapet med 
den kungliga fränkan, men han kan på samma gång ej 
annat än akta honom. Hallfred drager nu bort på mikla- 
gårdsfärd, men innan dess ger konungen åt den af honom 
högt älskade skalden sin kappa samt det märkliga löftet 
att uppenbara sig för honom, därest han någon gång 
skulle känna sig frestad att begå ett mörkt dåd.

Vi föras i nästa akt till en ö i grekiska arkipelagen. 
Hallfred samt dennes fosterbroder Hjälte och Torstein hafva 
där tagit anställning i den njutningslystne furst Epamanides’
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lifvakt. Fursten och hans hofmän fira orgier tillsammans 
med sköna hetärer. En af dessa har kastat kärliga blickar 
på Hallfred; när denne afvisat hennes ynnest, rufvar den 
sköna på hämnd, väcker furst Epamanides’ svartsjuka och 
lockar fursten att med ett förgiftadt svärd anfalla Hallfred. 
Nordmännen värja sig godt mot grekerna, och när dessa 
tända eld på den bostad, dit de förra begifvit sig, bana 
sig Hallfred och hans män väg ur det brinnande huset, 
hvarvid Hallfred nedhugger Epamanides men själf dessför
innan blifvit sårad af den giftiga klingan. Detta sår med
för ej döden men frätande, lifslånga, oläkliga plågor. 
Hetären, hvars verk allt detta är, lider själf af sin hämnd
gärning, ty hon är fullkomligt bedårad af Hallfred.

Den femte akten, i hvilken vi åter förflyttas till Island, 
äger verkligt sköna och storartade moment. Hallfred har 
uppsökt det hem, där Kollfinna i ett till utseendet lyckligt 
äktenskap lefver med Gris Sæmingson, som är en ädelsin- 
nad och god man. Hon har dock aldrig glömt Hallfred 
skald, och när denne nu, sårad och lidande, infinner sig 
hos henne, som för tillfället är ensam hemma, vill hon 
förmå honom att föra henne med sig, sedan han dräpt 
hennes make. Frestelsen är stark, ty Hallfred känner 
den hemlighetsfulla makt, som Kollfinna under alla hans 
färder ur fjärran utöfvat på honom, och han drages till 
den underbara kvinnan. Men då visar sig för honom i 
frestelsens stund en syn. Konung Olof Tryggveson uppen
barar sig, stående på Ormen långe, omvärfd af fiender; 
det är konungens sista strid vid Svoldern. Visionen griper 
med oemotståndlig styrka Hallfred; han inser nu, att 
konungen hållit det en gång gifna löftet att uppenbara sig, 
när frestelsen till ett mörkt dåd komme för Hallfred. 
Han rusar ut från Kollfinna. Hon dör af brustet hjärta, 
och Hallfred själf styr ut på sitt skepp, som han låtit 
sticka i brand. Han styr i döden till Valhalls gudar, som 
alltid varit honom kärare än hvite Krist. Och se, till hans 
möte sväfvar på hafvet den döda Kollfinna, klädd i hjälm 
och brynja samt spjutbeväpnad. Fingo de ej enas i lifvet,
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där hon dock varit hans fylgia, så sker det i döden. Äfven 
den lotten är god och afundsvärd.

I verkligheten sammanföll enligt fornsagorna icke 
Hallfreds död med svolderslaget; men väl dref underrättel
sen om den älskade konungens öde honom att begifva sig 
från Island till Norge, där han diktade sin drapadikt öfver 
Olof.

Det passionerade i Hallfreds återgång till asagudarne 
afspeglar nog det upproriska, flammande i Drachmanns 
eget sinne. Kärnpunkten i hans drama ligger för öfrigt i 
teckningen af den fjärrverkan, som kärleken äger, och af 
Kollfinnas mystiska välde öfver Hallfred; häri ligger en 
djup lifssanning. Men stycket är ej blott demoniskt; det 
kan ej nekas, att ett etiskt element uppenbarar sig just i 
Hallfreds seger öfver frestelsen, låt vara att denna seger 
här är på ett sätt, som af sagotonen låter försvara sig, 
betingad af en vision. Äfven de goda, ej blott de onda, 
hafva makt »ur fjärran», och konung Olof skyddar sin skald 
mot sedlig undergång. Men om Kollfinna är en dyster 
och hemsk bild, så ligger det å andra sidan något stort i 
hennes ständigt bevarade kärlek till Hallfred, och denna 
hennes trofasthet gör, att deras slutliga förening i döden 
verkar sublimt anslående på läsaren.

Styckets styrka ligger emellertid egentligen i slutakten. 
Annars är arbetet långt mera lyriskt än dramatiskt, och 
vissa oskönheter störa dessutom intrycket, såsom när 
Kollfinna på ett rent af sensuellt sätt vill truga sig på 
Hallfred. Stundom faller ock Drachmann ur tonen och 
blifver alltför modern i sina uttryck. Det låter uppstyltadt, 
när hetären på ön i Arkipelagen manar att njuta lifvet, 
innan världen sjunker i »barbariets natt», och alldeles 
stridande mot islänningars och nordmäns sträfva, ordkarga, 
sammanträngda sätt att tolka djupa känslor äro Hallfreds 
poetiska fraser om »Höj-Nordens evige Ungdom, som 1er ad 
Döden».

Mycket kan vara att anmärka mot Drachmanns 
Hallfred Vandraadeskjald, och den är jämväl i inre poesi
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underlägsen hans »Gurre». Men stycket vittnar dock genom 
många skönheter, att ingifvelsen ännu bor hos denne 
sångare, som så slösat med hennes skatter, och att den 
»heilige Ild», om hvilken han sjungit, ännu flammar hos 
mångfrestaren.



VERNER VON HEIDENSTAM





VALLFART OCH VANDRINGSÅR.
(1888.)

jVledan en del företeelser i den moderna litteraturen 

uppenbarat såväl en förkastlig lifsåskådning som rent este
tiska missgrepp och en, trots stora anspråk och later, fram
trädande brist på poetisk begåfning, är däremot förhållan
det med hr v. Heidenstams arbete »Vallfart och vandrings
år» något mer inveckladt, och här behöfs, för att omdömet 
skall utfalla rättvist, ett noggrant särskiljande af hans, oak- 
tadt en del vårdslösheter samt språkfel och trivialiteter, i all
mänhet rätt betydande estetiska talang från de uttalanden, 
han gör om en lifsuppfattning, hvars tomhet är obestrid
lig. Denne författare har i alla händelser en viss ursprung
lighet, han har i sina bilder emellanåt en god kolorit och 
förmåga af åskådlighet i erfarenheternas återgifvande. Öster
ländska eller grekiska ämnen upptaga ett stort utrymme i 
samlingen, och författaren synes alltid vara mer lyckad vid 
de objektiva framställningarna af någon yttre tilldragelse, 
något yttre stoff än vid sina med åtskillig falsk reflexion 
försatta lyriska bikter och bekännelser rörande inre tillstånd.

En sinnrik dikt är »Skattgräfvaren», om ock det för
stuckna lofprisandet af indolent lefnadsnjutning framför det 
rastlösa sträfvandet kan gifva anledning till vissa betänklig
heter. Karakteristiskt och färgrikt är uppslaget till dikten 
»Djufars visa:

I danserskornas stad, det glada Tanta, 
där bomullsbuskens ros blir hvit och gul



232 C. D. AF WIRSÉN, KRITIKER.

och Nilens delta står med gröna majsfält 
och bufflar draga vattenhissens hjul, 
i detta Tanta lefde gamle Djufar.
Han var beryktad för sin tungas makt 
att dikta länga österländska verser 
i takt med danserskornas muntra takt.
Han sjöng så vackert om sin stad, som låg 
med hundra duftorn, torg och minaret, 
att den, som hänryckt ej sprang in i dansen, 
betäckte ögat med sin hand och grät.

Lika målande äro några skildringar i poemet »Dama
skus»; vi tycka oss själfva vara stadda på besök hos den ju
diske antikvitetshandlaren, och vi lyssna villigt till dessa ord:

Ur stadsmurns hästskoport står kvällens ljus 
i takbetäckta blå basarerna; de breda 
och sirligt skurna burspråk lägga sneda 
förvridna skuggor längs de stängda hus. 
Hur juden spänner för sin bod en våd, 
går kvällssolns stråle som en glödgad tråd 
förbi hans tofflor öfver bodens golf, 
där vaxgult blek och klädd i svart kaftan, 
han mellan rustningar från Teherän 
beslår med pärlemor en bössas kolf.
Han säljer vapensmiden från Levanten 
samt silfverkannor, hvilka lefva kvar 
från omajadernas besjungna dar, 
och kopparfat med tänkespråk i kanten.

Men det är på förhand, efter hvad det tyckes, be- 
stämdt, att vår belåtenhet med dessa goda skildringar skall 
störas genom allahanda inströdda reflexioner; författaren 
har äfven i stycket »Damaskus» sörjt härför genom sina 
antydningar, att kristendomen alldeles onödigtvis förstört 
orientens glada värld. Det bör naturligen ingalunda be
stridas, att västerlänningen i Orienten infört åtskilliga ose
der; men på det hela taget är sannerligen orientens »glada 
värld» i stort behof af den kristna odlingens inflytelser, 
och Orienten har sina djupa sedliga skuggor, hvilka behöfva 
vika för en högre lifsåskådnings ljus.
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Det finns många sköna och pittoreska ställen i dikten 
»Ett stenadt land», och vi följa gärna vår poetiske väg
visare till Moria, där fajansmoskéen, när dess bronsportar 
öppnas, ingifver oss samma mystiska känsla, som om »vi 
öppnade pärmarna till Talmud eller Kabbala». Muntra och 
lustiga men i någon mån frivola äro berättelserna »Goda 
gudars hjälp» och »Isissystrarnas bröllop»; själfsvåldiga, stun
dom slarfviga verser omväxla här med förtjänstfulla och 
stämningsrika lokalbilder.

Författarens förmåga att för oss frambesvärja natur 
och lif i främmande land är stundom ganska stor; sådant 
är förhållandet i nedanstående rader, hämtade ur stycket 
»Bland Attikas svinaherdar»:

Omkring oss sof i luft, som ej bar skyar, 
det tysta landet med de tysta byar, 
sä blått, så ljust, som lindadt i en våd 
från Kretas eller Cyperns väfstol, hvilken 
bland ljusa blå och ljusa röda silken 
knappt fäller in en enda dämpad tråd.

En gosse låg i herdedräkt 
vid närmsta brunn, arkadiskt sträckt, 
hans nakna, bruna knä var böjdt 
kring brunnens brustna kant.
Han grep på måfå ur sin flöjt 
en fyratonig variant.

Jag vet ej rätt, om gossen sof 
och spelade medan han drömde, 
om löf och lianer gömde 
den store stormande Pan och hans hof; 
men tonerna sprungo ur herderöret 
som bjällror klinga vid vinterföret, 
de styrdes ej längre af mänskligt förnuft, 
de sjöngo ur dal, de sjöngo ur luft, 
de sjöngo lyckan i herdetält, 
de sjöngo blånande betesfält, 
där mytens och sagans släkte 
med ulliga hjordar flyttade kring 
och herdehatten täckte 
en skinande kungaring.
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I cykeln »Ensamhetens tankar», som för öfrigt har 
många klandervärda afdelningar, påträffar man en vacker 
sång, hvilken må anföras:

Jag kom ibland, hur mina är försvunno, 
till ett fullkomligt tomt och utdödt hus, 
hvars hundra fönster brunno, 
i solnedgångens ljus.
Jag öppnade beklämd och stängde 
en rad af rum, där ingen klocka svängde 
sin blanka pendel, ingen möbel fanns. 
Just i det sista rummet hängde 
ett mörknadt, halft förstördt porträtt: 
en liten vacker svartklädd gumma 
med mössan stärkt på gammalmodigt sätt, 
och denna kvinna på den stumma 
och svarta duken har, som barn, jag sett 
och hon har bedt för mina dagars väl. 
Och hennes bild var ensamt skonad än, 
där allt förskingrats, ensamt den! 
Det tomma huset var min själ.

Helst af allt skulle vi önska att här fullständigt kunna 
intaga dikten »Namnlös och odödlig», hvilken, efter vårt 
förmenande, är samlingens bästa smycke; men utrymmet 
medgifver det svårligen. Dikten handlar om Pæstumtemp- 
lets okände arkitekt, hvilken utplånade sitt en gång af äre
lystnad å en kolonn inristade namn; all själfviskhet försvann, 
och mästaren insåg, att »en konstnärs rätta namn det är 
hans verk».

Hittills hafva vi med afsikt framhållit det värdefulla, 
som den ifrågavarande boken innehåller. Men rättvisan 
bjuder att ej heller här fördölja det sårande och plåg
samma, som diktsamlingen äfvenledes gömmer. Då för
fattaren företog sig att skildra »Betlehem», borde väl andra 
tankar hos honom hafva väckts till lif än dessa banala, 
hvilka på Betlehems största minne ej passa in:

----------- hvarje man och kvinna, 
hvars saga vi läst och besinna, 
var endast som en af oss.
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Här är dock fråga om något annat än om »hvarje man och 
kvinna», och om Mästaren ock, till vår frälsning, var »som 
en af oss», så var han dock tillika något outsägligt mera. 
En ytterst tarflig och obehaglig skiss är den, hvilken kal
las »Fikonträdet», där Kristus, »hvars mörka hår hängde 
som en yfvig ragg ända ned till hans knän», öfvertalar 
sina vänner att pokulera och där »Judas’» egentliga brott 
antydes vara, att han gent emot den heliga kommunismen 
sökte häfda enskild äganderätt.

Den ohöljdaste sensualism framträder stundom såsom 
författarens doktrin, och han synes dela »Nekirs» i berät
telsen »Ett tema med två variationer» uttalade mening, att 
njutningen är det yppersta lefnadsmål; athållsamheten ogil
las och »Muchail», som tillbringar lifvet med danserskor 
och vin, får priset framför de dygdiga. Men denna evde- 
monism är förenad med hemlig leda, och mot ledan är 
»sömnen», letargien det enda läkemedlet (jfr sid. 130). De 
verkliga sanna tröstegrunderna försmår den epikureiske 
sångaren af högmod, och detta högmod blifver stundom 
hädelse, såsom i följande rader:

Om världens herre kvällskyn red 
och åskade: »Lyd!» jag svarade: »Bed!» 
Välj saktmodets språk och dämpa ditt ljud, 
och kanske jag hör dina böner, Gud!

Sannerligen, denne jordmask och vitterlekare är ju rätt 
nådig mot skapelsens Herre! Ifall Gud vill bedja om 
denne rimmares nåd, så skall hr Verner v. Heidenstam 
kanske vara nog beskedlig att låna bönen sin uppmärk
samhet! Detta löjliga och ömkliga högmod förråder sig 
lika tydligt i en annan liten dikt, där författaren, som tyd
ligen aldrig känt hvad försoning innebär, förklarar sig vara 
alldeles »för stolt för att se en annan, en skuldlös sona hvad 
han brutit». I själfva verket är författarens otro mycket 
radikal; han förnekar odödligheten: »ett bättre lif efter detta» 
är en villa (sid. 142). För den, som tror på odödligheten, 
är lifvet endast en via dolorosa, menar författaren, och
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däri har han icke alldeles orätt, om han ock betraktar 
saken något skeft; smärtorna kunna ju egentligen ej bort
resoneras, och för den, som tager lifvet på allvar, är till
varon här nere rik på kamp och på sorg men lyckligtvis 
äfven på hopp, mod, himmelska utsikter. Författaren tyc
kes emellertid, just för att slippa »via dolorosa», instämma 
i sin skildrade »Gitarrspelares» ord, att detta jordelif inga
lunda är »en väg» utan är vallte. Och genom detta för
nekande af odödlighetstron förmenas människosläktet skola 
nå frihet och själfständighet; obesväradt af de plågsamma 
tankarna på lifvet efter grafven, skall det kunna ägna sig 
åt lefnadsglädjen:

»Då få njutningens vinkande stjärna vi fatt 
samt fästa den högst där korset satt.»

I sin dödsstund ämnar poeten visst icke bedja till Gud, 
nej, blott till de efterlefvande, att de »må förlåta hans fel 
för sina». Och han prisar framför alla andra dagar i män
niskosläktets historia den dag, då »Förnuftets gudinna» un
der den stora revolutionen dyrkades i Notre Dame:

Den dagen var den första, 
då utan öfverjordiskt bistånd människan, 
som med korsade armar en man 
på ett berg i stjärnklar luft, 
stod ensam med sitt förnuft.

Den dagen erinrar sig författaren med saknadstårar och 
hoppas, att den måtte återkomma. Det tycks dock annars, 
som om historien tillräckligt ütvisat, till hvilka förvillelser 
och brott ett släkte utan Gud , kommer och hur ringa hjälp 
en vackert utstyrd och kostymerad »Förnuftets gudinna» 
kan lämna mot individernas och' folkens lidelser. Vi lägga 
med flit ett visst band på våra kânshsçfor att icke, med 
anledning af dessa och andra heidenstarhuk^utlåtelser, 
starkt framhålla vår ovilja och ringaktning; enhvarläi Xf 
sig själf finna, hur ömkliga dessa utgjutelser äro. 0ch 
denne evdemonistiske poet, som så föga känsligt bgjw de
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ömtåligaste frågor, är däremot känslig till osmaklighet, 
när det gäller dj urskyddssaken! För egen del afsky vi 
visserligen allt barbari mot djur; men nog låter det både 
känslosamt och löjligt, när författaren bedyrar, att han skulle 
vägra den, hvilken någonsin slagit ett djur, att få en dryck 
vatten på dödsbädden, om ock den sjuke försmäktade af 
törst.

Vi hafva omsorgsfullt sökt framhålla arbetets förtjän
ster och fel. Mången skall måhända anse, att man, där 
felen äro så tydliga och upprörande, gärna hade kunnat 
vara mer knapphändig i omnämnandet af förtjänsterna. 
Detta är ingalunda vår tro. Full rättvisa må alltid, efter 
bästa förmåga, skipas; den granskare, hvilken förgäter denna 
skyldighet, har kränkt sanningen och har sedan föga an
språk att blifva trodd. Det rätta vinner aldrig något där
på, att man försummar erkännandet af det goda, som bland 
fel och misstag kan finnas; den egna frimodigheten skulle 
lida af en så afsiktlig försummelse, af ett beräknadt för
tigande, där opartiskt uttalande är plikt. Bland de förirrin- 
gar, på hvilka hr v. Heidenstams i åtskilliga enskildheter 
förtjänstfulla arbete lämnar prof, är det särskildt en, som 
synes vara genomgående. Författarens ståndpunkt är, så
som så mången vitterhetsidkares och så mången litterär 
»blåstrumpas», hyperestetisk, hvilket alltid är detsamma som 
osundt estetisk. Hvad är för dylika personers uppfatt
ning egentligen innehållet värdt, hvad betyder bakgrunden 
af världsåskådning och öfvertygelse? Nej, färg, form, im
pressionistiska stämningar, en god penselföring, en käck 
skiss, toner, dagrar, skuggor, färgvalörer, bisarra geni-streck, 
något ohållbart men ovanligt, paradoxalitet, som skyler 
okunnighet, infall, som kalla sig genialiska därför, att de 
äro absurda, litet sentimentalitet här och där inströdd, allt- 
under det att man kallar all verklig känslighet hos andra 
sentimental — allt detta träder pockande i dagen, men det 
innehåll, som gifver lifvet värde, ringaktas af ett förment 
genialt subjekt, som tycker sig stå upphöjdt öfver allt 
innehåll. Det är ett kulissceneri, det är uppspända och
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vackra väfvar: de föreställa palats, och de äro emellanåt 
bra gjorda. Men bakom det hyperestetiska koketteriets 
målade skynken är en ohygglig grafstad med maskar och 
förmultning: Gud och odödlighet äro aflägsnade såsom va
rande inbillningsfoster, lefnadsnjutningens mask betäcker 
en dödskalle, och den guldstickade skrud, som högmodet 
påstår vara bättre än själens hvita bröllopsdräkt vid Lam
mets bröllop, är ingenting annat än en anfrätt svepning.



ENDYMION.
(Stockholm 1889.)

Själfva handlingen i denna berättelse är ytterst enkel 
och lätt att sammanhålla men tillika ganska fantastisk: 
en gammal amerikansk författare reser med sin unga dotter 
till österlandet och kommer till Damaskus; flickan blifver 
där först omedvetet, sedan allt mera medvetet förälskad i 
araben Emin, hvilken drömmer om islams återupprättelse 
och om österns befriande från frankerna; när Emin, för 
att utföra sin plan, gör nattligt inbrott i ett hus, där 
skatter, enligt hans förmenande, äro att finna, upptäckes 
sammansvärjningen. Emin rymmer men ertappas och 
hänges; den intagande amerikanskan sörjer honom djupt 
men finner nu sitt lifs mission vara att i sin ringa mån 
försvara den återstod af fornglädjen, som ännu lefver kvar 
i världen. Detta hennes slutyttrande förefaller bra senti
mentalt, patetiskt, overkligt; men det måste, för att i någon 
mån förstås, sättas i sammanhang med de åsikter, för
fattaren själf utvecklar; miss Nelly Harven är endast en 
tolk för hr Verner v. Heidenstams lifsuppfattning och tankar 
om »fornglädjen» m. m.

Saken är den, att bokens intrig endast är oväsentlig, 
endast begagnas som vehikel dels för framställningen af 
författarens sätt att åskåda lifvet, dels för hans skildringar 
af österlandets natur, förhållanden och seder. Af dessa 
två element åter är det förra, nämligen lifsåskådningen, 
rätt torftigt, motsägelsefullt och omoget, det senare, näm- 
Igien natur- och sedeskildringarna, ypperligt och färgrikt.



240 C. D. AF WIRSÉN, KRITIKER.

Vi vilja begynna med det förra elementet, mot hvilket 
många anmärkningar kunna göras, för att spara det bästa, 
nämligen skildringen af Damaskus och österlandet, till sist.

Redan i sitt förord klagar författaren öfver västerlan
dets pessimism och framställer österlandet såsom »forn- 
glädjens» hem. Västerlandets »gråväderstankar» äro »ättlingar 
af själfva den kristna lifsåskådningen» och inrymma åt 
»lidandet» allldeles för stort rum. Författaren synes anse 
kristendomen göra lidandet till mål, ej endast till medel, 
och han framhåller i motsats härtill österlandets »fornglädje» 
såsom något berättigadt och högre. Han är i denna punkt 
paradoxal. Kristendomen uppfattar verkligen ej »lidandet» 
såsom ett mål i sig utan som en väckelse och pröfning 
eller ett straff, såsom ett medel till luttring eller som 
syndens följd; i förhållande till denna uppfattning är den 
världsåsikt onekligen lägre, hvilken, utan att känna eller 
erkänna fallets följder, betraktar stundens glädje som det 
högsta. »Östern» har icke heller i allmänhet — detta är 
hos förf, en historisk blunder — känt den harmoniska 
naturfröjd, som förf, förordar; dess religionsformer hafva 
oftast ådagalagt en hemskt sorgbunden, dystert äfventyrlig 
fantastik, och endast hos ett fornfolk, nämligen hos helle
nerna, har ett ideal af harmonisk mänsklighet flyktigt 
men skönt framträdt. Med kristendomen uppenbarade 
sig medvetandet om en djup brytning i människoanden ; 
lidandet blef större, men också glädjen förklarad; jordens 
mörker blef förfärande, såsom det i sanning är, men för
soningens kors uppsteg därur, omskimradt af det segrande 
hoppets och löftenas regnbåge. Vill hr v. Heidenstam, 
att mänskligheten skall återgå från detta stadium af högre 
utveckling till ett lägre, där människan har att lefva för 
stunden, belåten med ögonblickets njutning, obekymrad 
om framtiden, obekymrad framför allt om evigheten? 
Han talar med en sällsam förtjusning om de »lifsgladare» 
släkten, hvilka dyrkat »solguden och Venus»; om dessa 
gudomligheter skola tillhöra icke Hellas utan särskildt 
det af förf, prisade »österlandet», så torde han erinra sig
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de mörka fasor, hvilka åtföljde Baals och Astartes kult, 
fasor hvilka sannerligen gjorde »lifsglädjen» rätt omtvist- 
lig. Eller bör det räknas som ett företräde hos öster
landet, att »muslimannen var van att köpa kvinnor för 
penningar»? Vi tro ej, att författaren skall vilja vidgå 
konsekvenserna af sin egen teori. Hr v. Heidenstam säger: 
»muslimanen insåg, att det enda i lifvet, som verkligen 
vore vårt, det var den dag, som är i dag»; ordet »insåg» 
tyckes här antyda ett gillande. Men om endast den flyk
tiga dagen är vår, då är det föga bevändt med oss själfva; 
lyckligtvis hafva vi ett evighetsjag, och vi äro ej endast 
spån på dagens ström. I Emins hem, så heter det, »bör
jade Nelly tro, att jorden lefvat i aderton hundra år i 
onödiga strider utan att uppnå en större lycka, än den 
som ägdes redan då. Detta arabiska hem med sina öppna 
gårdar var en förtrollad trädgård midt i staden, en värld 
för sig, där husets herre var enväldig gud. Här lefde han, 
obekymrad om tidens gång, sorglöst njutande dagarnas nu, 
till dess han somnade hän med en fatalists lugn och fick 
sin graf på kullarna utanför stadsmuren, där flygsanden 
ännu hvirflade in från hans fäders öknar.» Nelly brukar 
vanligen få vara författarens orakel; hon tyckes anse hela 
den kristna kulturen vara »onödig» och den österländska 
fatalismen vida att fördraga. Detta är, om något, att 
vara en gengångare. Författaren medgifver, att väster
landets folk gå framåt »mot en stor framtid», medan 
orientens folk stå »framför en undergång»; men han tyckes 
häri nästan se något sorgligt, och han anser österns för
menta »sorglöshet» beteckna ett företräde.

Det ligger något ytligt men kanske äfven något 
anspråksfullt i författarens meningar och påståenden. Om 
för hans fantasi mänsklighetens utveckling ter sig under 
bilden af en procession, öppnad af »nakna grottinvånare» 
och slutad af »engelska vetenskapsmän», så känna vi långt 
skönare, långt sannare bilder för utvecklingen, men de 
bilderna tala om ett ursprungligt tillstånd af oskuld, om 
ett fall, om en upprättelse och om ett slutmål i lefvande

C. D. af Wirsén, Kritiker. 16



242 C. D. AF WIRSÉN, KRITIKER.

Guds stad. Författaren uppfattar den mänskliga storhetens 
begrepp på ett helt annat än etiskt sätt, när han förklarar, 
att en stor personlighet ibland begår så stora fel, att de 
måste kallas brott; öfver begreppet kvantitativ och formell 
storhet synes förf, här ej höja sin blick. Förmodligen afser 
han att vara kvick, när han, på tal om renligheten i Orien
ten, anmärker, att katolikerna (allasammans?) äro smutsiga, 
protestanterna hålla sig snyggare, och att, alltsom fritänkeriet 
utbreder sig, »tvättvattnet tycks följa med». Dessa renliga 
fritänkare tyckas dock hafva föga renhet i sin etiska upp
fattning, om man får döma af mr Harvens otillfredsställande 
definition på plikt: »Plikt är den fordran, som vår egen 
ras i närvarande stund ställer på vårt lif», »plikt är icke 
något.... som är lika för alla tider». Författaren förbiser, 
såsom så många före honom, att det finns ett evigt rätt, 
fastän för tidens söner detta evigt rätta i hela sin omfatt
ning och sanning successivt framträder, ofta undanskymmes, 
oafsiktligt eller afsiktligt fördunklas. Samme upplyste mr 
Harven, hvilken synes vara fullkomlig skeptiker, säger: »En 
bergfast öfvertygelse är i mina öron liktydig med en för
hårdnad hjärna, hvilken är oemottaglig för oliktänkandes 
motskäl». Gäller detta omdöme äfven i det fall, att den 
bergfasta öfvertygelsen är sann? Stackars martyrer för 
sanningens och Guds rike, I, som blefven kastade för 
lejonen och ej sveken eder »bergfasta» öfvertygelse: här 
kommer en modern herre, kostymerad som österlänning, 
orerande om »fornglädjen», och dristar kalla er »förhårdnade 
hjärnor, omottagliga för oliktänkandes motskäl». Visst 
voro »motskälen», när de mot eder användes, ofta af bitande 
natur och dödande art; men I skullen äfven mot sofister 
utan klor hafva upprätthållit er bergfasta öfvertygelse, och 
världen har just genom det, som antiken hos eder kallade 
»hårdnackad envishet», gått framåt.

Och härmed lämna vi författarens hugskott för att 
vända oss till det område, där han utvecklat betydande 
förtjänster. Fulla af lif och färg äro hans skildringar från 
Orienten; hans förmåga af intuition är stor, hans fantasi
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är rik, och hans bilder få därför ofta en hög sanning, 
en fängslande skönhet. Se här en tafla från öster
landet: »Vaggande på puckeln af en hög kamel nalkades 
Abraham, svept i sin hvita mantel. Den ludne Esau sof 
på gatan i det bländande solskenet, medan Benjamin, ännu 
ett muntert barn, vacker och späd, kastade boll med en 
citron. Rebecka steg upp på brunnens trappsteg med den 
stora, ädelt formade tegelkrukan på sitt hufvud, och i 
gränden satt Job halfnaken ännu kvar på sin askhög utan 
att fråga efter, att man uppfört en stor muslimansk stad 
rundtomkring honom. Midtbland de solbrända, halfnakna 
eller hvitklädda bibliska gestalterna rörde sig i långsamt 
tåg de arabiska sagornas kalifer, storvesirer, eunucker och 
trosmän. De buro hvita eller gröna turbaner, gula tofflor 
och ljusblå kaftaner, hvilka någon gång voro pälsbrämade, 
en annan gång lappade eller urblekta. Feta, njutningslystna 
turkar gingo bredvid levantiner, som voro klädda i fez, 
kvinnligt rundskuren jacka, pösande vidbyxor och euro
peiska resårkängor — en ful dräkt, som gaf en könlös 
prägel åt hvar och en, som bar den. — — Som hvita 
spöken stodo kvinnorna kring lemonadförsäljarens bod i 
fotsida dok och med blommiga, ogenomträngligt täta flor 
för ansiktet. Lemonadförsäljaren anropade sina kunder i 
halfsjungande ton, och hans lemonad var kyld med snö 
från Libanon.-------I en sidogränd hängde slaktaren upp
ett lefvande svart får i porten och skar halsen af det i 
ett enda snitt. Bakom ett fint skulpteradt, rödt trägaller 
stod barberaren inne i rakstugan med turbanen löst från 
sin porslinsblanka svål samt slog åder på en sjuk.-------
Präktigt kostymerade druser med lans och skjutvapen 
redo på gråspräckliga hingstar, makligt lutade i den 
högkarmade sadeln och med stora, fyrkantiga, förgyllda 
stigbyglar. Djupt nere i de smala, icke stenlagda, takbe- 
täckta, skuggiga basarerna sutto försäljarne i sina bodar 
som helgon i nischer eller hyenor i burar.» — Lika ypperlig 
är skildringen af Velids moské, och författaren har otvifvel-
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aktigt med hela sin teckning af Damaskus åstadkommit ett 
mästerstycke.

Bokens namn Endymion förefaller något sökt. Med 
»Endymion» menas här det sofvande österlandet, och vi få 
på ett ställe i boken höra, att om slumraren skall kunna 
väckas ur sin dvala, så skall det ske genom öknens fria 
beduinstammar. För vår del tro vi på en helt annan 
väckelse och en helt annan befrielse.



PEPITAS BRÖLLOP.
(Stockholm 1890.)

Hr Heidenstams och hr Levertins åskådningssätt har i ut- 
gifna arbeten visat sig vara något skiljaktigt; för ingenderas 
hyser anmälaren någon sympati, om han ock anser hr v. Hei- 
denstam vara den ojämförligt mest begåfvade. Det starkt 
sensualistiska draget i hr Levertins »Konflikter», ropet på 
orientalisk »lifsglädje» i hr v. Heidenstams »Vallfart och 
vandringsår» med ty åtföljande tendens att »sätta njut
ningens stjärna där korset fordom satt» hafva förefallit oss 
lika motbjudande. Men öfverraskningarnas tid är inne, 
och i åtskilliga afseenden äro de satser, hvilka uttalas i 
nämnda herrars samfällda opus »Pepitas bröllop», ägnade att 
väcka bifall. Boken är en protest mot naturalismen i poesi 
och konst, och om än protesten kan sägas komma något 
sent nu, sedan redan den allmänna meningen börjat kasta 
om och en berättigad reaktion mot naturalismen segrat, 
kan detta ju ej hindra, att författarne, låt vara att pro
testen kunde framkommit för fem, sex år sedan och då 
skulle hafva visat mod och själfständighet, i nu omtalade 
sak hafva ganska rätt. De hafva ock klädt sina tankar 
i en roande och anslående form, som bör ställa vännerna 
af ett godt löje på deras sida.

Två unga män hafva slagit sig ned på sluttningen af 
Sierra Nevada i en trakt, där »spefåglarna häcka vid vår
dagjämningen», och de studera där bland annat en tid
ningsrecension öfver ett nyutkommet naturalistiskt arbete, 
som heter »Pepitas bröllop»; denna recension, i'hvilken för-
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fattarne med lycklig ironi efterbildat den naturalismälskande 
kritiken i våra dagar, prisar i hög grad det utkomna ar
betet, som, fritt från hvarje förhatlig romantik, skildrar en 
i Alhambras salar upprättad tobaksfabrik, med teknisk 
detaljkännedom beskrifver cigarrfabrikationen, är fullkom
ligt »verklighetstrogen» och skattar åt den oundgängliga 
hereditetsteorien. Återgifvandet af denna recension är 
lustigt nog och har en viss »brio». Till denna skämtsamma 
fiktion anknyta sig författarnes egna uttalanden, hvilka äro 
riktade mot den själlösa kopieringen af den lägsta, fulaste 
verkligheten samt innehålla flera alldeles riktiga och sunda 
iakttagelser. Man måste hålla dem räkning, därför att 
de, fast de bekämpa den falska realismens teorier, ej af- 
siktligt hylla någon nebulös romantik utan fasthålla att 
dikten bör stå på verklighetens grund. Deras hufvud- 
yrkande synes vara, att fantasien åter skall insättas på den 
betydande plats, som naturkopieringen frånryckt henne; 
äfven härutinnan kan man med gillande följa deras fram
ställning. De göra sig med skäl lustiga öfver de nyligen 
ganska omtyckta berättelser, i hvilka författarnes fantasi 
»endast undantagsvis höjer sig öfver en bokförande kamrers», 
öfver ett uppradande af intresselösa enskildheter, öfver fram
letandet af idel förfulande detaljer. Den moderna smak
riktningen har, säga de, småningom omsorgsfullt utbildat 
en kanon lika tryckande för den skapande individualiteten 
som någonsin andra tiders estetiska kodex. De hafva rätt, 
när de erinra, att ingen dikt kan vara en till alla delar 
trogen kopia af verkligheten, hvadan realismens egen grund
fordran är orimlig, samt att, om denna fordran kunde upp
fyllas, man ej därför skulle hafva presterat verklig konst. 
De påminna därom, att fantasibilder sådana som Faust 
eller Per Gynt ej hafva mindre »verklighet» än figurer obser
verade på gatan. Konsten bör visserligen hvila på verk
lighetens grund, men där bör finnas utrymme för inbill- 
ningskraft och skönhetskänsla, och verkligheten lämnar i 
hvarje fall endast det stoff, som konstnärns fantasi har att 
ombilda. — Boken slutar med en liten meningsbrytning
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mellan de två på Sierra Nevada boende vännerna, af hvilka 
den ene synes hylla en harmonisk »konstrenässans», den 
andre vara i öfvervägande grad estetisk sensualist.

Enstaka öfverdrifter, förlöpningar och oriktigheter 
kunna anmärkas i detta lekande och själfsvåldiga arbete. 
När författarne taga Georg Brandes i försvar och förundra 
sig däröfver, att någon kunnat bekämpa en så fördomsfri 
författare, så märker man, hur ensidigt estetisk deras egen 
ståndpunkt är och tillika, huru de förgäta, att Brandes i 
sin doktrinarism förhärligat de arbeten, hvilka varit uttryck 
för radikala idéer eller i hvilka han tycker sig spåra lut
ning åt fritänkeri, men däremot ofta visat en förvånande 
oförmåga att göra rättvisa åt skapelser, som varit besjälade 
af religiöst-etiska principer. En sådan kritik ställer sig 
alldeles tendentiöst, verkar med förstuckna anspelningar, 
gör pioniärtjänst i ett destruktivt nivelleringsarbete och 
kan ingalunda anses opartisk. Men författarne blunda för 
detta faktum; för dem själfva synes innehållet i en dikt
skapelse vara så godt som likgiltigt, endast dikten röjer 
fantasi och »stämning». Till denna deras hållning skola 
vi snart återkomma, sedan vi först fullföljt våra anmärk
ningar mot enskilda satser eller uttryck. När författarne 
med fog säga, att »några få raska och konstförståndiga 
linier» oftast återkalla verkligheten bättre, än långa upprep
ningar af detaljer mäkta göra, tillägga de, att detta inses 
af impressionismen, hvilken utsofrar allt oväsentligt; ja, 
»impressionismen» bortsofrar nog mycket, men olyckan är, 
att den ofta bortsofrar alldeles väsentliga saker, så att man 
stannar i ovisshet om hvad bilden skali föreställa och ön
skar, att den bortsofrade konkretionen funnes kvar. Banalt 
är författarnes loford öfver hr Geijerstams banala »Snövin
ter»; i sitt beprisande af hr Strindbergs ofta i hög grad 
cyniska »Hemsöborna», där i själfva verket endast skild
ringen af likfärden är förtjänstfull, glömma de, att just i 
detta arbete »uppradandet» af enskilda drag, inventarieför
teckningar ofta träda i stället för de »få raska och konst
förståndiga linier», genom hvilka verklighetens illusion säk-
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rast framkallas. Ett vilseledande uttryck förekommer på 
den sida, där författarne med all rätt säga, att dikten aldrig 
kan blifva en till alla delar trogen kopia af verkligheten; 
de omskrifva nämligen samma tanke så, att »det aldrig 
skall lyckas att på papperet återgifva ’Das Ding an sich’». 
Men »das Ding an sich» är något helt annat än den yttre 
verklighet, om hvilkens återgifvande författarne här tala, 
och deras uttryckssätt synes därför röja en fullständig 
okunnighet om den kantska terminologi, från hvilken ut
trycket är hämtadt. Frivolt och hafsigt är ock påståendet, 
att »den gode guden skapar naturen efter sitt temperament-».

Som ofvan nämndes, hafva författarne rätt i många af 
sina kvicka uttalanden mot naturalismen och i sitt beto
nande af fantasiens betydelse. Men innehållet i en dikt
skapelse är dem alldeles för likgiltigt; de hålla till godo 
med en »själfull katolsk dikt om underverken i Lourdes», 
med en »allt befriande dionysosdans», med »den straussiska 
valsens hetsiga älskogsrytm, allt hvad lifvets bägare bjuder 
af glöd, af sötma, af bornyr». Och därmed komma de, 
i all sin tydligt uttalade romantikfientlighet, i sitt rop på 
»individualism», ungefärligen tillbaka till den individualism, 
som förefanns hos romantikern Friedrich Schlegel, som ock 
lade föga vikt på ett substantiellt innehåll och yrkade det 
geniala, det fantasirika subjektets suveränitet, en ironiskt 
godtycklig individualism, som utmynnade i Lucinde.

Det är dock en sanning, att för konsten såsom konst 
hufvudvikten ligger på formen, det är sant, att en dikt, 
skrifven för att predika ett visst innehåll, ej gör det konst
närliga intrycket. Hafva då våra författare rätt i sin in- 
differentism för innehållet och i sitt kraf på fantasiens suve
ränitet, lika godt hvad innehåll den bjuder? Nej, det är 
väl sant, att ett undervisande innehåll ej tillhör konsten 
som sådan; men konstverket skall dock hafva en indirekt 
förädlande verkan, och denna vinnes ej, om ej innehållet 
är ädelt.

»För det ädla, bröder, skall min lyra stämmas»
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sjöng en gång Runeberg; det är svårt att tänka sig det 
goda och det sköna åtskilda, och utom den direkta till
fredsställelse, en god dikt skänker skönhetskänslan, bör den 
erbjuda den lyftande, förädlande inverkan, som ligger däri, 
att sambandet med det goda är obrutet, är bevaradt. Konst
verkets värde förringas sannerligen ej däraf, att det på en 
gång omedelbart tillfredsställer skönhetssinnet och medel
bart det moraliska sinnet. Konstnären har, som sådan, ej 
afsagt sig rätten att röras af stora, sedliga idéer, och han 
griper alla sinnen så mycket mer, om dessa, utan att bjärt 
tendens framträder, dock väckas och underhållas genom 
hans skapelser. Fidias’ Zevs talade ej blott till konstsinnet 
utan ock till det religiösa sinnet; Aristofanes’ djupare upp
fattning framträder under hans yrande skämt; Shakspeares 
innehåll är strängt etiskt under formen af estetisk frihet; 
Dantes stora dikt innehåller ett helt tidehvarfs vishet, på 
samma gång hans skildringar äro objektivt plastiska eller 
pittoreska eller musikaliska. Utan en upphöjd världsåskåd
ning skall en skald aldrig blifva stor för alla tider; dikten 
är en »lek» — låt så vara —, men den är ingen tom lek.

»Pepitas bröllop» är emellertid, hvad än om stånd
punkten och om enskilda oriktigheter må sägas, ett tecken 
bland många därtill, att den gröfre realismens roll nu är 
utspelad och att det sjunkande skeppet håller på att öfver- 
gifvas af lefnadsglada gnagare, hvilka söka sig andra este
tiska visthus, uppförda antingen i »renässansstil» eller som 
konsertsal för »straussvalser». Och detta är att konstatera.



HANS ALIENUS.
i—in.

(Stockholm 1892.)

Med ett visst intresse tog man denna omfångsrika bok 
i skärskådande, ty författaren har genom föregående ar
beten, låt vara att man ej kunnat dela hans åsikter och 
hans något väsenlösa skönhetskult, ådagalagt fantasirikedom 
och en mindre vanlig begåfning särskildt för pittoreska 
skildringar. Totalintrycket af »Hans Alienus» blifver emel
lertid otillfredsställande, ty oupphörliga digressioner, hvilka 
hafva föga med ämnet att skaffa, afleda uppmärksamheten 
från hufvudhändelserna, och de allegoriska delarna af boken 
äro både alldeles för uttänjda och alldeles för dunkla. Fär
ger skimra men kaleidoskopiskt, och man tycker sig hafva 
bra liten behållning af dessa sex hundra sidor, på hvilka 
sceneri aflöser sceneri men där den storartade apparaten 
ofta utgör en grann kostym för en anspråksfull menings
löshet. Blott på två ställen, om hvilka framdeles skall 
talas, visar författaren någon genialitet; i öfrigt går man 
från detta litterära gästabud med alla dess anrättningar af 
kolorit och ordståt ungefär lika obelåten som från en ma- 
kartsexposition. Vi betvifla visst ej, att »Hans Alienus» 
skall blifva föremål för djupsinniga utläggningar, men dessa 
utläggningar skola alltid till vårt minne återbringa en gam
mal berättelse om »kejsarens nya kläder».

Hans Alienus hette egentligen Alenius men ändrar 
sitt namn till Alienus, emedan »han tillhör en annan tid än 
sin egen» och svärmar för andra ideal än sitt kulturtide-
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hvarfs. Hvilka äro då herr Alieni åsikter? Man får från 
olika afdelningar af boken mödosamt hopleta spridda ut
talanden, såframt man vill bilda sig en föreställning om 
dessa åsikter och därmed äfven om det åskådningssätt, som 
ligger till grund för hr v. Heidenstams arbete. Skönhets- 
dyrkan, afsky för s. k. asketism, sträfvan att återupprätta 
en solig lefnadsglädje synas vara det för Alienus bestäm
mande. »Det fula är det onda.» En berättigad ringakt
ning af naturvetenskaplig dilettantism och af en på idea
litet utblottad lifsuppfattning öfverdrifves i detta arbete till 
ringaktning af lifvets prosa, af naturvetenskapliga studier 
och af exakt forskning. Att vara »lat och sund» förefaller 
som något eftersträfvansvärdt ; det är en romantik af samma 
slag som den, hvilken i Schlegels »göttliche Faulheit» fick 
ett tillfälligt uttryck. Kunskapsbegäret tecknas som ett 
ondt; det är bättre att »vara» än att »veta» och »fråga». 
Den rättmätiga oviljan mot blaserad och steril hyper- 
reflexion leder författaren in på afvägar, så att han, för
aktande jämväl den sunda reflexionen, låter sin Alienus så
som en välgörande kontrast mot naturhistoriska föreläs
ningar om »larver» uppställa »Messalinas dans i panterfäll». 
Det simpelt plebejiska gisslas, vare sig det framträder som 
yankee-väsende eller under Louis Philippes, borgarkonun- 
gens, paraply, och författarens uttryck höja sig vid denna 
polemik mot det filiströsa stundom till en dristig poetisk 
flykt. Men författaren märker ej, att han, midtunder allt 
sitt hat mot teoretiscrandet, härvid själf teoretiserar och, i 
sitt predikande af ett slags omedelbarhetens naturevange
lium, uppställer en teori mot en annan. Skönhetssinnets 
utveckling, ej det vetenskapliga framåtskridandet, framstäl- 
les som »kulturmärket», och inbillningskraften får primatet 
bland mänskliga förmögenheter. Hans Alienus bränner upp 
sin aflidne fars böcker och herbarier för att därmed pro
testera mot all högre förståndsmässighet. »På min gård 
blommar en solros och vissnar utan att fråga hvarför eller 
huru; läskar mig icke vattnet, utan att jag behöfver äga 
vetskap om hvad det är? Om världen skall förgås så eller
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så, gör det dynan hårdare eller den salta oliven bittrare?» 
Detta underkännande af människans djupa sannings- och 
kunskapsbehof verkar i denna bok tröttande; det är, som 
om författaren i sitt framhållande af ett slags skönhetsadel 
ville nedsätta sanningsadeln och som om han ej besinnade, 
dels att i konsten skönheten utan en sanningskärna är tom, 
dels att innerst och i högsta mening skönhet, godhet och 
sanning äro ett. V. v. Heidenstams Hans Alienus kan ej 
heller, trots all sin yttre skönhetskult, frigöra sig från grubb
lande vetgirighet; men det ser ut, som såge förf, häri sin 
hjältes och släktets olycka. Hans Alienus dör, låtande 
zevshufvudet från Otricoli falla i spillror, och i denna nå
got tvungna allegori skall andemeningen förmodligen vara 
den, att han misslyckats i utdanandet af det hedniska skön
hets- och mänsklighetsideal, som var hans sällsamma lef- 
nads uppgift, en uppgift som dock antagligen, enligt för
fattarens åsikt, kommer att fullföljas af andra banerförare, 
ända tills dess att den omsider blifver förverkligad. Vi 
sade »hedniskt» ideal ; ja, visserligen talar förf, stundom om 
katolsk religiositet men mest på grund af den estetiska 
njutning densamma skänker; det är den katolska färgstå
ten, ej de kristna idéerna, som fängsla honom. Antyd
ningar om möjligheten att förena kristendom med hednisk 
skönhetskult skola väl ligga i den ganska frostiga allegori, 
som, spelande en stor roll i arbetet, utmynnar däri att Hans 
Alienus från Vatikanen skall öfverbringa påfvens välsig
nelse till vällustingen Sardanapal i de dödas rike samt från 
Sardanapal medför till påfven en flaska, innehållande en 
saft, som »återskänker gamla gubbar förmågan att se i 
rosenrödt och hylla könet». Men hela denna allegori är 
dels i sig krystad, dels af natur att väcka anstöt ej blott 
hos uppriktiga katoliker utan hos alla kristna, för hvilka 
förfrs »lifsglädje» måste synas äga en karaktär, som ej står 
tillsammans med kristen tro och ett helgadt lif. Aningar 
om bedrägligheten af hela denna skönhetskult förekomma 
nog i förf:s skildring af Sardanapals genom utsväfningar 
brutna hälsa; men man känner sig ej ändå till freds med
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framställningen, alldenstund det på ett annat ställe antydes, 
att Sardanapals fel blott låg däri, att han ej med aristip- 
piskt vis måtta så behärskat sina (i sig själfva lofliga) nöjen, 
att de icke behöfde bryta hans fysiska krafter.

I första delen få vi veta, att Hans Alienus, hvars far 
och mor ej lefvat lyckligt tillsammans, under sina resor 
en gång i Westfalen lofvat en krets dryckesbröder att ef
ter femtio år möta dem ånyo och fira en fest, hvarvid på 
en helgonbild, som fordomtima försetts med ett kristus- 
hufvud (»en skräck att se»), skall uppsättas en bild af — 
»människan». Man får tänka sig detta, likasom så mycket 
annat i boken, allegoriskt: det humana idealet skall utbil
das och ersätta det kristligt »asketiska». Och detta utbil
dande af det humana bekämpas af en allegorisk personlig
het, som än kallas Tisifone, än »den Gamla Heliga», och 
under hvars drag förmodligen »det fula», den mot frisk lef- 
nadsnjutning fientliga principen döljer sig. Dessa abstrak
tioner och allegorier utkyla läsaren redan i begynnelsen af 
arbetet; till ersättning får man något längre fram en verk
ligt pittoresk skildring af en påflig kyrkofest, hvilken skild
ring är utförd med en van målares öfverlägsna förmåga, 
så att hvar och en, som varit i Vatikanen, känner igen en
skildheterna och måste vitsorda beskrifningens märkvärdiga 
åskådlighet. Men i öfrigt innehåller berättelsen om Alieni 
vistelse i Rom intet af intresse. Man hade tänkt, att denne 
man, som ju skall vara bärare af en hel världsåskådning, 
skulle utföra något, som fängslade vår uppmärksamhet; 
men allt inskränker sig därtill, att han gör studier i den 
förkristna musikens historia, roar sig, utan samvetskval på 
samma gång kurtiserar flickorna Giggia och Elena, aldrig 
låter binda sig under något lagbundet och helgadt förhål
lande, lefver ett dagdrifvarlif och under allt detta beskrif- 
ves som storartad och intelligent. Till sist anordnar han 
en stor konstnärsprocession, ett festtåg som, omhuldadt af 
de klerikala, hvilka vilja begagna det till att slå mynt för 
påfvestolen, leder till förvecklingar med »piemontesarne» 
men slutar (otroligt nog) med en verklig orgie i själfva
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Vatikanen, där tolf svarta danserskor från Tunis under dryc
keslaget roa bordsgästerna. Det är efter denna fest, som påf- 
ven sänder Alienus — han borde rättare kallas l'aliéné — 
såsom nuntius till underjorden för att välsigna Sardanapal.

I andra delen föras vi, efter några hädiska strofer om 
den tid, då »Kristusbarnet och Dionysos lågo som späda 
tvillingbröder på sin faders knän», hvarvid Dionysos påstår, 
att det är Guds fel, om ej allt står bra till i världen, till 
Hades, vid hvars beskrifning författarens fantasi återfår 
något af den färg, som förut bleknat ut i allegorier, samt 
därifrån, »medan tiden rullar tillbaka årtusen efter årtusen», 
till Babylon, hvars Bel-helgedom är öfverdådigt bra teck
nad, samt till Ninive, där vi, efter ändlösa, uttänjda och 
för utvecklingen alldeles oviktiga episoder, blifva vittne till 
Sardanapals fall. Något andelösare är väl knappt skrifvet 
än den härefter följande berättelsen om besöket hos Pon
tius Pilatus, hvilken blott tyckes intressera sig för sin sam
ling af gamla skodon; hela detta intermezzo har ingenting 
att göra med Hans Alieni lefnadssaga. Grannare men lika 
tomma och meningslösa äro beskrifningarna, huru Alienus 
blifver romersk kejsare och »gud». Att han i sistnämnda 
funktion misslyckas är ju rätt naturligt, men själfva teck
ningen af förloppet är klen och kärnlös.

Vi hafva här ofvan yttrat, att hr v. Heidenstam på 
tvenne ställen i sitt arbete ådagalagt glimtar af genialitet; 
vi syfta härmed dels på den redan förut omnämnda skild
ringen af kyrkofesten i Vatikanen (I, s. 40 o. f.), dels på 
den tredje delen af boken. Denna tredje del är den bästa; 
det sätt, hvarpå Alieni hemkomst, vandring förbi smedjan, 
sammanträffande med den sjuke och originelle fadern och 
småningom till allt större förtrolighet sig utvecklande sam
varo med det åldrade brushufvudet äro beskrifna, vittnar 
om verklig förmåga, och det är endast skada, att denna 
förmåga i det föregående splittrats och förspillts på så 
tomma, så värdelösa hugskott.

De versifierade delarna af arbetet äro i allmänhet svaga; 
dåliga rim öfverflöda dessutom, såsom ren — knän, sme-



HANS ALIENUS. 255

der — bräder, förkväfver — lefver, skändas — endas, 
liquoristan — nystan o. s. v.

Språket är stundom inveckladt eller slarfvigt, såsom 
när det heter:

Likt trott i nattens köld med skägget fruset 
en hungrig vandringsman kan lyssna stilla 
till festens buller i en bommad villa, 
så lyss försagd på afstånd ständigt du 
till all den fröjd, som gömts i stundens nu.

»De ullna (wollene') hjordarna» är ock ett dåligt uttryck.
Författaren vill lysa med en viss antik-kännedom, men 

denna kännedom tyckes ej sitta riktigt djupt inne. Det 
skall väl låtsas vara lärdt att skrifva c/zitaran, men det är 
oriktigt, eftersom det bor helt enkelt heta — något som 
ock på svenska hade varit naturligast — H taran; det skall 
väl låtsas vara lärdt att skrifva PaZ/zmos, men det är orik
tigt, eftersom det helt enkelt bör heta — något som ock 
på svenska hade varit naturligare — Paftnos. Hvad me
nas med att stoderna på Piazza del Popolo betraktade Hans 
Alienus från »sitt (!) rundtsvängda rostra»? Under den 
helleniska skulpturens blomstringstid voro, tvärt emot för
fattarens påstående, människokroppens muskler icke med 
öfverdrift framhållna, snarare på dämpadt vis. Den gre
kiske Dionysos framställdes icke af den helleniska konsten 
full och hickande, såsom hos författaren. Flera andra miss
tag skulle kunna anmärkas.

Totalintrycket af detta i yttre afseende ståtligt utstyrda 
verk är ungefär detsamma, som inneslutes i det ord, hvar
med en af gästerna vid den märkliga vatikanska orgien 
tilltalar Hans Alienus: Kostymsömmare!



DIKTER.
(Stockholm 1895.)

Denne författares »Vallfart och vandringsår» företedde, 
vid sidan af åtskilliga omogna saker, mycket af värde, och 
hans »Endymion» hade pittoreska sidor. Däremot var 
»Hans Alienus», om än en af skildringarna från Rom samt 
några af de allra sista teckningarna i boken röjde styrka, 
i sin helhet grumlig och i sin symbolik mycket godtycklig. 
I allmänhet gjorde sig hr Heidenstam till tolk för en »lifs- 
glädje», som förmenades hafva sitt hem i österlandet och 
därifrån böra välsignande utbreda sig öfver den poesifattiga 
occidenten. Sagda lefnadsglädje tog i några lyriska dikter 
karaktär af opposition mot kristen världsåskådning; den 
var mellanåt ren hedonism. Däremot hade författaren sinne 
för den fägring, som ligger på ytan af tingen; han frossade 
i form och färg. Den djupare glädje, som kan blifva en 
vinst af smärtsamma, luttrande erfarenheter, kom sällan till 
uttryck i hans diktning. Men han ådagalade verklig begåf- 
ning, och man tänkte, att i alla fall småningom, när hans 
sång hunnit brusa ut och jäsa öfver samt ändtligen mogna, 
han skulle kunna åstadkomma något betydande. Det 
innerliga, det själfulla var ej hans sak; men han skulle dock, 
tänkte man, med sin förmåga af kolorit och sitt artistiska 
sätt att se tingen, kunna skänka oss något helt och af- 
rundadt, som mäktade lifligt tilltala skönhetssinnet. För
hållandet har ännu icke blifvit sådant, ty hr Heidenstams 
nyss utkomna diktsamling står ej obetydligt lägre än mycket 
af det, som han förut offentliggjort, är ofta mycket ojämn 
i formen samt saknar ädel harmoni, finhet och behag.
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Bland de sånger, som bära namnet »Tiveden», har 
den första dikten en viss löftesbådande stämningsrikedom, 
och beskrifningen på furorna, kärrets multnande trädrötter 
samt älgen äger något fantasifullt, som kommer oss att 
öfverse med den guppande meterns enformighet. Men 
fantasifullheten blifver, såsom så ofta hos hr Heidenstam, 
ganska snart tom fantastik. Den symboliska figur i 
Tivedskogen,. hvilken bär krage som en präst men bock
fot och som kallar sig »Söndag» samt är »den lata antikens 
minne», är en alltför besynnerlig konstruktion, och saken 
blifver ej bättre, därför att »klockorna ringa helgesmål», ty 
vi förbinda verkligen med söndagen och klockringningen 
helt andra föreställningar än idéassociationerna om »den 
lata antiken», oafsedt att vi just ej förstå, hvarför antiken, 
som i sina bästa dagar visade sig rätt handlingskraftig, 
nödvändigt skall hafva »lat» till epitheton ornans.

Medan man omnämner det jämförelsevis goda i 
detta diktband, bör äfven det stycke komma i åtanke, 
som heter »För mig finns ingen väg från hemmets dörr» 
och väl icke äger själfständig originalitet men lyckligt 
återgifver det fornnordiska motivet. »Sånger i kyrktornet» 
kallas en dikt, som ganska lifligt framställer motsatsen 
mellan det hat, som vill förstöra det nuvarande samhället, 
och den kärlek, som drömmer sin kanske utopiska men 
vackra dröm om en redan här på jorden uppnådd allmän 
förbrödring. Vidare fästa vi uppmärksamheten vid några 
af de ytterst få lyriska småstycken, i hvilka hr Heidenstam 
visar sig till sin fördel; de äro »Hemmet», »Önskan» och 
»Natten», hvilka alla hafva ett verkligt innehåll och äga en 
viss lyrisk ton. »Gullebarns vaggsånger» hafva nog vackra 
uppslagssatser och tendera till det visartade, men de upp
lösa sig till det mesta i granna ord och blifva ibland 
meningslösa.

»Man äger ej snille för det man är galen», bar en snill
rik skald en gång yttrat, och yttrandet har sin tillämplighet 
på herr Heidenstams poem »Djäfvulens frestelse». Jairi 
dotter har äktat den återuppväckte Lazarus; hos dem in-
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finner sig djäfvulen med en sminkburk och yttrar några 
heidenstamska fraser om lifsglädjen, hvarefter han samman
träffar med Messias, som, i gengäld därför att satan en 
gång frestat honom, nu »frestar» samme förförare, sägande: 
»Jag vill gifva dig öknen, om du faller ned och tillbeder 
mig.» Denna frestelse säges vara mycket stark, eftersom öde
marken är »de tysta grubblarnes stora värld», men djäfvulen 
öfvervinner den i alla fall. Man kan i denna anspråksfulla 
dikt ej spåra en skymt af idé; författaren har förmodligen 
ansett, att man ej behöfver annat än vara bisarr för att 
slå puder i ögonen på folk och anses genialisk.

Tämligen roande är sången »Onskedagen», ytterst 
tarflig däremot den därpå följande »Drottning Kristinas 
julnatt». Läser man författarens »Höstsång» med sin skruf- 
vade uppsluppenhet, så blifver man alldeles förstämd, ty 
skrål är ej glädje, och den, som på detta sättet uppjagar 
sig, har åtminstone för tillfället uppsagt all bekantskap med 
kariterna. Egentligen endast prosa men rysligt uppstyltad 
är »Malatestas morgonsång».

När i den tionde af Tivedens-sångerna finkelbuteljen 
prisas, därför att den medför frihet och ett eko från »den 
antika världen», så är detta infall föga tilltalande. Likaså 
är det osmakligt att, som författaren gör i det annars rätt 
vackra stycket »Den sofvande systern», låta Sverige vara 
alldeles utblottadt på styrka och sång men Norge däremot 
härligt och ungdomskraftigt.

I denna diktsamling uppträder hr Heidenstam ofta 
med rena fulheter. Hon är just ingen behaglig bild, denna 
»Fia», som

strök med mässingskam och spott 
håret samman i en tott
som en vriden snäcka.

Vidrig är ock denne Jan, hvars vomitioner omtalas. 
Otäck är likaledes författarens »Barrikadsång» med sin 
blodlystnad och sin fanatism. Den hade kunnat gå an 
som länk i något större helt, då den hade fått vara exponent
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för stämningen hos någon hop, hvars lidelser författaren 
velat beskrifva. Nu står den däremot sotn ett lyriskt stycke 
för sig utan att förmedlas af något annat, utan att äga 
någon objektiv bakgrund, och den får därför en alldeles 
subjektiv karaktär. Att den, såsom dock hvarje äkta ly
riskt stycke af individuell art borde göra, uttrycker förfat
tarens egen om ock tillfälliga stämning, är väl knappt san
nolikt; men koketterandet med brandröda idéer har ock 
sitt behag.

Kritiken har någon gång förut, under det den gifvit 
erkännande åt det verkligt vackra, hr Heidenstam skrifvit, 
utan tvekan uttalat sitt ogillande af hr Heidenstams mer 
otillfredsställande produkter. Med anledning häraf har hr 
Heidenstam i nu utkomna samling tillåtit sig ett rätt 
klumpigt utfall. Den af honom åsyftade granskaren kan 
för den saken endast vara tacksam; det skall blifva honom 
kärt att genom oförbehållsamt uttalande af sin mening 
stundom förtjäna hr Heidenstams misshag. Hr Heiden
stam säger förmodligen, som Oronte i Molières »Le Misan
thrope» :

Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bons.

Men granskaren kan härpå med Molières Alceste 
svara:

Pour les trouver ainsi vous avez vos raisons;
Mais vous trouverez bon que j’en puisse avoir d’autres
Qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres.

Uppriktigt sagdt, man hade emellertid tilltrott hr Heiden
stam litet mera kvickhet och god ton. Men det skadar 
ej att få förutfattade meningar beriktigade.

Något, som hos hr Heidenstam ofta tillbakastöter, det är 
de dåliga rimsluten. Utan tvekan rimmas ledet — trädet, 
väfva — lefva, släde — mede, vägen — egen, ätt — 
vett, ena — knäna, cedrar — fjädrar, sett — beträdt, 
tända — enda. Enjambementer förekomma ock alltför ofta. 
Pluralen svallar af substantivet ett svall är ock anmärk
ningsvärd. Iterationerna äro likaledes besynnerliga; som
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spaltfyllnad äro de goda men i sig själfva rätt onödiga 
Som exempel må anföras:

»Dä tog hon bröllopskronan,
den gamla bröllopskronan,
den gamla gamla kronan»

eller
»Hon glömde tid och moder,
sin gamla sjuka moder,
sin gamla gamla moder»

eller
»Hon stod som i en kyrka, 
en gammal Tivedskyrka, 
en gammal gammal kyrka.»

Det är på tid, att hr Heidenstam, som säkerligen 
skulle kunna rikta vår litteratur med värdefulla alster, 
öfvergifver »skrifvandet för skrifvandets egen skull», gifver 
oss substantiella saker i stället för hugskott, låter hjärtat 
tala, ej blott fantasteriet, samt för öfrigt ihågkommer, att 
i poesien det alldeles ej skadar att äga

af takt och smak en smula,
en enda liten smula, 
en liten, liten smula.



KAROLINERNA.
i.

(Stockholm 1897.)

Det är knappast troligt, att allmänheten skulle hafva 
ägnat detta arbete någon synnerlig uppmärksamhet, därest 
icke dels det nationella ämnet gifvit anledning till förhopp
ningar att här få se fosterländska bilder i sant poetisk 
belysning, dels ett reklamsystem satts i gång från ett lika 
anspråksfullt som hänsynslöst kotteri. Det skall trumfas 
in i de genstörtiga, att allt, hvad hr v. Heidenstam skrifver, 
är utmärkt; framkommer någon granskare med anmärk
ningar, så kan han vara viss, att man snart skall söka taga 
en hämnd, som tillåter sig personliga smädelser. Och kri
tiserar man hr v. Heidenstams sätt att skildra Karl XII, 
så heter det, att kritikern har till skyldighet att själf lämna 
en helgjuten bild af konungen och hans män. Men detta 
var ju just hvad hr v. Heidenstam skolat göra; en gran
skare, som påvisar det otillfredsställande i hans teckning, 
har ingalunda därför någon förbindelse att själf utföra hvad 
icke han utan hr v. Heidenstam åtagit sig.

Hr v. Heidenstams »Vallfart och vandringsår» samt 
»Endymion» hade stora skönheter och voro ovanligt löftes- 
bringande med afseende å hans utveckling som skald. Men 
det ser ut, som hade den virak, man utstrött, stigit ho
nom åt hufvudet och kotteriförgudningen verkat menligt. 
»Hans Alienus» hade enskilda glänsande ställen men sak
nade enhet och råkade stundom att förblanda genialitet
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med godtycklighet; den sista diktsamlingen hade många 
motbjudande partier, likasom många banaliteter, vid sidan 
af flera värdefulla sånger.

Man hade knappt väntat, att den orientaliska »lifs- 
glädjens» obesvärade förfäktare skulle hafva vågat sig på 
ett så allvarligt ämne som Karolinerna; men saken kan 
förklaras ur det rika fantasistoff, som ligger i uppgiften. 
Emellertid kunde man hafva haft rätt till den fordran, att 
författaren skulle uppfatta och framställa det substantiella, 
det kärnfulla och verkligt betydande i den karolinska hjälte
lek, hvars utgång var så tragisk; i dess ställe har han sön- 
derplottrat framställningen i orediga småbilder samt ådaga
lagt en sällsam förkärlek för bisarrerier.

Man kan hafva olika uppfattningar om Karl XII, utan 
att detta på något håll behöfver hindra en poetisk skildring. 
Om man svärmar för honom såsom en nationalheros eller 
man fördömer honom för hans halsstarrighet, så kan man 
nog, från hvilkendera ståndpunkten som helst, skrifva en 
dugande och poetiskt verksam skildring af honom och karo
linerna, och den poetiska framställningen kan vara värde
full, antingen man beundrar såsom B. von Beskow eller 
målar i svart såsom Anders Fryxell eller intager en med
lande ställning. Men man kan hafva rätt att kräfva, dels 
att den historiska bilden ej alldeles förvanskas, dels att 
utförandet är konstnärligt. I intetdera fallet är hr von 
Heidenstams »Karolinerna» tillfredsställande. Hvad det 
historiska angår, betyder det mindre, om enskilda historiska 
lapsus skulle kunna påvisas eller om författaren medvetet 
tillåtit sig några friheter vid återgifvandet af smärre fakta; 
men det betyder däremot mycket, om hela bilden blifvit 
misstecknad. Och hvad konstnärligheten beträffar, så lider 
den af intet så mycket som af den tomma fantastik, den 
förkonstling och det effektsökeri, af hvilka »Karolinerna» 
vimla. Säkert är, att ingen historiker skall känna sig till
talad af arbetet, hvilken historisk skola han än må tillhöra; 
antagligt är vidare, att allmänheten, sedan den börjat inse 
det missledande i en viss liten klicks sätt att utbasuna
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verket som ett nationalepos, skall svalna i sina sympatier. 
Man lär nog snart få ögonen öppna för det oblyga, som 
ligger i försöket att sammanställa någonting så sökt och 
uppstyltadt som »Karolinerna» med någonting så kärnrikt 
och flärdlöst haltfullt som Fänrik Ståls sägner.

Det bisarra och sökta intager, såsom redan nämnts, 
ett stort rum i dessa berättelser. Det möter oss redan i 
»Gröna gången», där för öfrigt tonen emellanåt är brutalt 
rå; det förföljer oss i »Måns Fransöske», i »Marodörernas 
drottning» med sin vidriga prästtyp, i »Femtio år efteråt» 
och i »Det befästa huset». I »Poltava» finnes nog dramatisk 
liflighet men ingen komposition, och försöket att ur Karls 
motsägelseanda förklara hans med mycken motvilja fattade 
beslut att rädda sig till Turkiet är alltför vågadt; beslutet 
var nog motiveradt af själfva belägenheten och däraf, att 
hans sår satte honom ur stånd att uträtta något, samt säker
ligen af hoppet att i Turkiet kunna förbereda nya planer 
mot Ryssland. De jämförelsevis bästa styckena i samlingen 
äro »En snygg hvit skjorta», »På kyrkovallen» — där de tred- 
skande dalamännens omstämning genom ryktet om konun
gens fångenskap samt deras sätt att som »fri- och rättig
het» fordra att föras mot fienden äro förträffligt teck
nade — samt »Fången», hvilket sistnämnda stycke dock 
vanställes genom den osannolikhet, som ligger däri, att 
den fromme och konungske fältskären kallar sin vördade 
konung en »ännu större syndare» än den bedräglige zapo- 
rogen. Hos hr v. Heidenstam förstör stundom ett enda 
ord hela det åsyftade intrycket, såsom när han liknar den 
unge Karl vid en lefnadsyr »trubadur» ; hos Karl fanns 
verkligen intet trubadurdrag. Ej heller hade kungen så 
pretiösa yttranden om sig själf som detta: »På Atlands 
tron måste sitta en man», och rent monstruöst på samma 
gång som mystiskt obegripligt är Karls yttrande på pultava- 
dagen, att Peter, om han nedhögge konungen och hans 
män, därmed endast skulle främja och fullborda segern af 
Karls verk. Och hvad är det för en pretentiöst svamlig 
modernitet, som författaren lägger i Karls mun, när han
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låter denne säga: »Mitt folk är för litet att bygga ett stort 
rike men stort nog att bygga stora människor»? Sådana 
osmakligheter i snusförnuftighet passa för öfrigt godt sam
man med de olikartade osmakligheterna om »nattjärsorna» 
och »pinkilerandet», liksom med sättet att låta de svenska 
soldaterna, de fromma karolinerna, hufvudsakligen igen
kännas på svärjandet, hvilket hos dem säkerligen var mera 
undantag än regel. Men af undantag, ej af väsentligheter 
bygges egentligen hela arbetet »Karolinerna».

Hvad nu Karl XII angår, så ser man genast, att för
fattaren ur ett tämligen löst och anekdotartadt studium sökt 
konstruera upp hans bild. Emellanåt träffar han det rätta 
men för att snart därpå alldeles förvrida bilden. Förfat
taren tyckes hafva gjort sin olla podrida med materialier, 
hämtade härs och tvärs ur Gyllenkrooks skildring, ur Juels 
resa och ur Floderus. Han har kanske sett men i sådant 
fall illa begagnat Lewenhaupts af mågen Boye utgifna 
själf biografi ; man ser vidare, att han ur Ennes’ arbete om 
Karl XII:s krigare utplockat en del saker, såsom om Teuf- 
fenweissers vana att begära en sup, då han skötte de 
sårades förbindning, om den skarpa köld, som gjorde, att 
vilda fåglar nedföllo och kunde fångas med händerna m. m. 
Det är då skada, att han icke ur samme Ennes (Utdrag 
af G. A. Pipers lefnadslopp) lånat den ståtliga skildringen 
af Albedyls dragoner vid Pultava. Den skildringen kunde 
åtminstone lika gärna hafva begagnats som notisen om 
Dumky och strumpebandet. Det kan vara likgiltigt, om 
hr v. Heidenstam ur Lewenhaupts berättelse eller ur Fryxell 
lånat uppgiften om Karls »lögn» vid Pultava, men lindrigast 
sagdt tadelvärd är den belåtenhet, hvarmed han bjärt fram
håller detta drag utan att besinna, hurusom den sannings- 
älskande konungen vid detta tillfälle och i sitt sårade till
stånd knappt var densamme som annars. Och måhända 
var hela »lögnen» blott ett undvikande svar.

Gärna skildrar hr v. Heidenstam Karls blyghet; man 
får höra, att hans åtbörder voro »ängsliga och besvärade», 
han framställes i förhållandet till sina generaler som »för-
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lägen» samt »stelt och kyligt kruserlig» o. s. v. Ja väl, 
Karl var blyg, men svårligen lär han hafva varit den 
tafatte tölp, till hvilken hr v. Heidenstam, i strid med sina 
egna på andra ställen förekommande uppgifter om konungens 
bibehållna värdighet, vill göra honom. I Bulgarins me
moarer förekommer en älskvärd teckning, som låter oss 
förmoda något helt annat; en tölp var säkerligen icke 
den konung, som gjorde ett så outplånligt intryck på den 
tolfåriga Pana Onjuchowska och som visade sig så artig 
mot värdinnan på det polska godset. Karls belefvenhet 
i Altranstadt mot sin fiende August talar ock ett annat 
språk lika väl som hans många förbindliga bref till Ulrika 
Eleonora. Hr v. Heidenstam har i skissen »Trontagaren» 
skildrat Karls vilda ungdom, hans sätt att med värjan stöta 
in fönsterrutor och att slå hufvudet afkalfvar. Författaren 
kunde ur d’Avauxs ministeriella rapporter till Ludvig XIV 
hafva hämtat än gröfre saker: »Le roi et le due d’Holstein 
firent venir un cheval entier et une cavale qu’ils firent 
couvrir devant la reine et toutes les princesses.» Men samme 
d’Avaux talar från samma tid om den unge Karls stora 
förstånd, hans »grandes vues» och hans stora rättskänsla 
samt fasta vilja, alltsammans egenskaper som hr v. Hei
denstam mindre framhåller.

Det heter i »Karolinerna», att Karls »Gud småningom 
mörknat till det gamla testamentets tordönsgud, till den 
hämnande Herren Zebaot, hvars befallningar han hörde i sin 
själ utan att därom behöfva bedja». Det må lämnas därhän, 
huruvida icke äfven detta är en fri konstruktion. Mycken 
gudfruktig förtröstan visade Karl i motgången, och denna 
gudsfruktan var förenad med en förvånande hoppfullhet, 
hvilken ej alls hade det mörka, gammaltestamentliga draget ; 
för öfrigt kände han behofvet att bedja och försummade 
ej bönen. Han hade nog mörka stunder och har nog med 
sitt slutna och svåråtkomliga väsen ofta känt sig mycket 
ensam; men det fanns hos honom ett ljust hjältemod, som 
visar sig ännu i bref efter Pultava. Det är därför ej heller 
i ringaste mån troligt, att Karl, såsom hr v. Heidenstam
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antyder, skulle hafva af mörk förtviflan sökt döden. Karl 
blottställde ofta sitt lif och han älskade faran; men det 
hafva många hjältar före och efter honom gjort. En äro
full död syntes honom nog ett eftersträfvansvärdt slut, men 
förtviflan var för honom okänd, och han var för mycket 
gudfruktig för att med berädt mod »söka» döden. Fredrik 
den store, som anser, att Karl bort »efter Stralsunds fall 
taga sig af daga», visar därmed, att han ej rätt förstått 
Karl; det skulle säkerligen aldrig fallit Karl in att som Fred
rik bära gift på sig.

Alldeles orimligt är Rehnskölds i »Det befästa huset» 
yttrade tvifvel, huruvida Karl kunde »föra troppar*. Det 
kunde nämligen nog hända, att Rehnskiöld, Piper och Her
melin stundom ogillade Karls politik och krigföring; men 
de tilläto sig sannerligen aldrig att betvifla konungens mång
faldigt ådagalagda förmåga att »föra trupper». Men upp
giften är ungefär lika sannolik som notisen, att Lewenhaupt 
vid Pultava satt med ett litet latinskt handlexikon instucket 
mellan rockknapparna. Lewenhaupt, som kunde tala latin, 
kallades den »latinske öfversten», och Karl sade belåten 
efter segern vid Gemauerthof: »Håller sig vår latinske 
öfverste inte alltid bra?»; men vid Pultava hade Lewenhaupt 
sannerligen, såsom man ock kan se af hans egen berättelse, 
annat att göra.

Det är alldeles sant, att, såsom hr v. Heidenstam låter 
Lewenhaupt säga, Karl aldrig brusade ut utan var »för 
konungslig för att banna eller träta»; men det är däremot 
alldeles osant, att Karl var »för konungslig för att befalla». 
En konung skall, när det behöfves, verkligen kunna be
falla, och att Karl kunde det, det ser man ganska tydligt 
af hans bref, där ganska koncisa och klara »ordres» före
komma.

Hr v. Heidenstam låter Karl vara road af galanta 
anekdoter, af »slippriga» berättelser. Rätta förhållandet torde 
varit, att Karl såg genom fingrarna med en del friheter, 
som hans män härvidlag tilläto sig; men hans tuktighet 
och sederenhet voro så stora, att han visst icke njöt af
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»slipprigheter». Hr v. Heidenstam gör honom på samma 
gång fysiskt okänslig för könet; detta är ju en hypotes 
men intet vidare, och hans stränga återhållsamhet är inga
lunda något bevis för saken.

Författaren gör Karl till en underlig fantasimänniska. 
Han har föga skäl härtill. Karls tankekraft varuppöfvad; 
men ingenting utvisar egentligen, att hans fantasilif var 
mycket rikt. Han hade det stora regentfelet att anse hvad 
hans förstånd sagt honom vara rätt äfven alltid vara prak
tiskt utförbart, och hans järnhufvud stötte därför mot verk
lighetens hinder; han hade det felet att ej låta sin orubb
liga vilja i någon mån rätta sig efter yttre omständigheter. 
Men hans matematiska förstånd, hans starka vilja voro icke 
förenade med en svärmande inbillningskraft.

I hr v. Heidenstams skildring är Karl en fantastisk 
äfventyrare, i uppträdandet tafatt, ohågad att befalla, dyg- 
dig af naturfel, ganska fnaskig i later och i allmänhet så 
obetydlig, att man ej kan förstå, huru han, det oaktadt, 
kan sägas hafva välde öfver människor. Bilden är miss
lyckad. Man kan framhålla Karls fel; man kan anse hans 
regering hafva varit olycklig; men har man ej sinne för 
hans ensidigt sublima karaktärs moraliska storhet, då gör 
man klokast i att ej teckna honom och hans karoliner.



KAROLINERNA.
ANDRA SAMLINGEN.

(Stockholm 1898.)

Den nu utgifna andra samlingen af »Karolinerna» äger 
betydande förtjänster och höjer sig i konstnärligt afseende 
icke endast öfver den förra delen, hvars form ofta var 
maniererad och bisarr, utan öfver det mesta af vår nyaste 
litteraturs alster. Det är en glädje att kunna erkänna detta, 
likasom det i allmänhet är angenämare att få loforda än 
att nödgas tadla. De anmärkningar, hvilka från många 
sakkunniga riktades mot förra bandet af »Karolinerna», 
berodde ej heller — såsom de, hvilka fordrade obetingad 
beundran, ja förgudning, i sin gränslösa egenkärlek trodde 
— på klanderbegär utan utgjorde en gärd åt sanningen. 
Allra minst hafva, såsom det heidenstamska kotteriet lät 
påskina, några »smädelser» mot arbetet förekommit; en 
dylik insinuation är själf intet annat än en låg »smädelse», 
utsläppt mot bättre vetande. Däremot förspordes nog, att 
de, hvilka i tidskriftsartiklar eller tidningar uttalade sig mot 
den första serien af »Karolinerna», blefvo föremål för en i 
hög grad illvillig men tillika i ej ringa mån löjlig förföl
jelse från dem, hvilka svurit den karolinska liffanan. Emeller
tid har kritiken kanske sin andel däri, att den nu utgifna 
samlingen företer så ojämförligt större mognad. Något 
tyckes väl ännu kvarstå af ett konstladt maner, men genia-
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liteten framträder nu mycket kraftigare och friskare, och i 
enskilda afdelningar röjer sig verklig poesi.

Bland de många berättelserna i andra bandet af »Karo
linerna» är ingen att betrakta blott såsom fyllnadsgods, 
men allt har icke lika värde. Stämningsfull både genom 
sin naturpoesi och genom den vackra teckningen af foster
landskänslans seger öfver själfbevarelseintresset och lydnaden 
för yttre auktoritet är berättelsen »När klockorna ringde», 
som skildrar, huru en bondgosse, hvilken på sin fostermors 
befallning förstuckit sig undan striden, omotståndligt lockas 
att sluta sig till Stenbocks här. I stycket »Dumma sven
skan» finnes nog åtskilligt bisarreri men ock mycken färg
rikedom särskildt i beskrifningen af seraljen, hvartill kom
mer, att kontrasten mellan den svenska flickans fromma 
om ock klumpiga väsen och harems orientaliska yppighet 
äger någonting i hög grad tilltalande. »Bender» innehåller 
en episkt utförd teckning af den sällsamma kalabaliken, och 
inbillningen fascineras af denne konung, som med en seg
rares min rider till fångenskapen efter att hafva gjort ett 
vågstycke af egendomligaste art. Stycket »Excellensen» 
är en vacker hyllning åt Piper och åt den gudsfruktan, 
som var hans stöd i den bittra fångenskapen, och det 
gifves mycken kraft i berättelsen om »Fångarne i Tobolsk». 
Hvad åter »Lejonburen» angår, så finnes där visserligen en 
effektfull motsats mellan orientalens passiva begär efter 
glömska och Karls halsstarriga men sublima ärelystnad; 
men det ligger något »gjordt» och artificiellt i det hela, 
och författaren har, om ock på indirekt sätt, alldeles i 
onödan sysselsatt sig med en polemik mot dem, hvilka 
drista hafva en annan uppfattning än hans egen af hjälte
konungen. »Narrar» hafva dock långtifrån alla varit, som 
hänförts af Karl, likasom ej heller alla, hvilka gjort be
fogade anmärkningar mot hans sätt att sköta land och rike. 
I »Kungsridten» märker man återigen den episka skildrings- 
gåfvan särskildt i stridsscenerna, medan däremot stycket 
»Bland svenska skären» oafsiktligt verkar något teatraliskt. 
Förträfflig är berättelsen »I Marstrands kyrka»; den är
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hållen enkel och flärdlös, såsom det höfves ämnet. Och 
författaren har utan tvifvel alldeles rätt uppfattat Peter den 
store i skissen »Katerinuschka»; sådan var tsaren i sin 
otämda kraft, i sin vildhet, i sin ensamma storhet, och 
författaren har med mycken förmåga begagnat sig af ett 
bland de mest fruktansvärdt tragiska motiv, som världs
historien känner, nämligen förhållandet mellan Peter och 
sonen Alexei, som uppoffrades, då han ville störa faderns 
verk.

Framställningen af Sveriges nöd under Karls senare 
regeringsår är sann och gripande, såsom den göres i »Den 
mörka julottan», och i stycket »Fredrikshall» har författaren 
gifvit oss en god inblick i Karls under olyckan härdade 
väsen. Liflig och spännande är skildringen »Taga Gjört- 
zen». Stämningsfullast af alla berättelserna är emellertid 
måhända den, som kallas »En hjältes likfärd»; djupt hög
tidligt verkar här det sätt, hvarpå författaren, då Karls 
kista inbäres i kyrkan, låter minnena från fordom hägra 
och riddarholmshvalfven äterljuda af andestämmor ur det 
flydda. Plär höjer sig författarens konstnärskap till poesi 
i högre mening, och medan man i framtiden antagligen 
skall betrakta »Karolinernas» första band som en besyn
nerlig och i det hela föga tillfredsställande extravagans, 
skall berättelsen »En hjältes likfärd» behålla ett rum i 
minnet. Så stor är skillnaden mellan det konstlade och 
det kärnfulla, mellan det tillkrånglade och det, som gått 
ur hjärta och fantasi.

På symboliskt sätt men fullt värdigt afslutas »Karo
linernas» andra band med berättelsen »Skeppet», där far
tyget Svenska Lejonet blifver en bild af det utmattade 
Sverige, som gömmer sig bakom sina skär.

Enskilda karakteristiker äro goda, såsom de af Piper, 
Lewenhaupt och Grothusen. Framför allt har Karl XII:s 
bild vunnit betydligt i konkretion. Här framhålles hans 
intresse äfven för andra värf än de krigiska och betonas 
hans i grunden rätt spekulativa lynne. På ett ställe fram
träder starkt en viss deterministisk fatalism ; den var kanske
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ej för Karl främmande, om än den säkerligen för honom 
tedde sig långt mera som from »providentialism». Be
gäret efter bragd och ära accentueras men därjämte, så
som tillbörligt är, den abstrakta rättfärdighetskänsla, för 
hvilken hjälten dukade under. På det bestämdaste — och 
detta är enligt med fakta — ställes den envishet i ljuset, 
hvilken ej kunde förmå sig till en dräglig fred utan ut
mattade lyckan och fäderneslandet hellre än att vika en 
tum. I motgångens höststormar visar sig konungen sluten, 
orubblig, likgiltig för smärta och död, kanske i sitt inre 
förödmjukad men viss på sin saks rättvisa. Han söker 
undergången, han utmanar faran, och vi ana, att i hans 
tysta väsen stora strider utkämpas, dem ej världen får 
bevittna, men att han i grunden var enig med sig själf. 
Sverige ramlar genom honom från sin höjd; men vi för
nimma en indirekt antydning, att, då fallet ovillkorligen 
enligt historiska lagar en gång måste ske, det, änskönt 
vedermödan var utomordentlig, kunde vara bättre att 
stupa i en stor katastrof och med ens än att långsamt 
tyna och aftappas. Karls oblidkeliga, stundom till känslo
löshet gränsande likgiltighet för människolif och människo
öden far sin bjärta, stundom kanske för bjärta belysning 
och kan då antaga en karaktär af obarmhärtighet; men å 
andra sidan ser man konungens foglighet mot invänd
ningar, frihet från uppbrusning samt framför allt tro på 
sin rätt. Bilden får på detta sätt genom skickligt anbragta 
nyanser både sannolikhet och idealitet, medan däremot 
den Karl XII, som vi uti den förra samlingen af »Karo
linerna» lärde känna, blott var en kuriös, stundom löjlig, 
ofta tölpig äfventyrare. — »Han gjorde oss ej lyckliga, 
och dock begråta vi honom som ingen», säger i »En hjältes 
likfärd» broder Göran om konung Karl XII, och därmed 
har författaren uttalat mångas känslor.

Full enhetlighet felas väl ännu i bilden; men där
till torde fordras äfven andra förutsättningar än sådana, 
som ligga i hr v. Heidenstams fantasi och sätt att
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betrakta tingen. Ännu vänta de snillrika vinkar på ett 
närmare utförande, hvilka inneburos i Geijers pregnanta ord:

»Kastad ur fornvärlden in i striden, 
svärd för rättvisan — okänd för friden, 
tills den för evigt hjälten behöll.»



TANKAR OCH TECKNINGAR.
(Stockholm 1899.)

Af V. von Heidenstams »Tankar och teckningar» föras 
vi mestadels in på halfsanningarnas och de mer eller mindre 
geniala hugskottens lösa område, där foten aldrig rätt får 
fäste. Ämnena för hr von Heidenstams betraktelser äro 
ofta ganska betydande; han talar om »Svenskarnes lynne», 
om »Karl XII och det tragiska», om »Inbillningens logik», 
om »Det nationella som teori och känsla» o. s. v., han sä
ger stundom ganska riktiga saker, såsom då han klagar 
öfver »modernitetsjakten» eller försvarar svenskarne mot 
den nu ganska ogrundade beskyllningen för skrytsamhet 
eller säger, att tragiken hos Karl XII är »mindre romantisk 
än antik samt icke musikalisk utan skulptural». Han upp
träder till sin fördel, då han inskränker sig till det deskrip
tiva. I hans »Ängelsborgen» är allt, som handlar om Roms 
utseende, rätt vackert, medan däremot de egna reflexio
nerna äro något svaga; läsvärda äro hans skildringar af 
»Ryska kyrkor och kloster» (man märke den förträffliga 
beskrifningen af Vassily Blajennys giftsvampsartade prakt!), 
af Einsiedeln, af färden öfver Splügen och af sultanens färd 
från sitt palats till moskéen. Men när hr von Heidenstam 
börjar docera öfver allmänna frågor, blifver han paradoxal 
och tillika ytlig; man märker bristen på verklig insikt och 
lärdom. Skulle man tro honom på orden, så skulle Sve
rige sakna en verklig filosofi; namnen Höjer, Biberg och 
Boström vittna dock om motsatsen, och hr v. Heiden
stam skulle nog, om han verkligen studerat dessa tänkare,
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aldrig kunnat framkomma med en så ringaktande sats som 
den, att »våra yrkesfilosofer äro dilettanter och ingenting 
mer», eller att våra filosofer »från början sett sig nödda 
till en dogmatisk kompromiss, som omöjliggör allt filoso
fiskt tänkande». Han påstår på ett annat ställe, att sven- 
skarne icke äro »konungskt sinnade» och stöder detta på
stående därpå, att de sakna känsla för »legitimiteten». Men 
man kan vara konungsk utan att vara besjälad af bour
bonska legitimitetsprinciper, och det svenska folket är på 
samma gång mycket konungskt som det strängt fasthåller 
vid sin konstitutionella frihet. — Hr v. Heidenstam påstår, 
att de stora diktarne ej skrifva sina dramer för teatern 
utan »för den tysta kammaren»; de grekiska sorgspelsför- 
fattarne och Shakespere — således just de yppersta drama
diktare, som någonsin funnits — hafva alldeles afgjordt 
skrifvit just »för teatern», och man har svårt att förstå, 
huru hr v. Heidenstam kunnat glömma detta. Han säger 
vidare: »Det bestående i Hamlet är ej det dramatiska utan 
det lyriska»; bägge beståndsdelarna hafva nog, dess bättre, 
varaktigt värde. På ett annat ställe heter det: »Det be- 
höfs blott, att en ensam människa är oändligt mycket dju
pare begåfvad än alla hennes öfriga samtida — och ingen 
skall förstå henne.» Rätta förhållandet är snarare, att den 
djupt begåfvade uttalar saker, som många känt men åt 
hvilka de ej kunnat gifva uttryck. Det finnes betydande 
förmågor, som först efter döden blifvit erkända; men detta 
är undantag, ej regel. Ett väldigt diktverk har visserligen 
något outtömligt, och hvar man kan ej tränga in i alla dess 
lönligheter; men nog förstås det af sympatiska läsare, och 
om det, ej alls förstås af någon, så är det ett tecken där
till, att författaren begått det felet att ej skrifva begripligt. 
Goethes Faust är nog djupsinnig, men för detta skalde
verk hafva förstående läsare aldrig felats. Hr v. Heiden
stam säger vidare: »Ensamt det ytliga är klart.» Ja, nog 
finnes det en klar ytlighet, men det djupa kan ock vara 
klart; Tegnér saknade visst icke djup, och hans klarhet är 
dock obestridlig.
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Till hugskotten i denna bok hör den föråldrade »Auf- 
klärungs»-satsen: »Det är upplysningen, som en gång i en 
framtid skall omöjliggöra både kriget och revolutionen.» 
Ack, om »krig och revolution» verkligen någon gång skola 
försvinna från en jord, som dock företer ständigt nya an
ledningar till split, och från människor, hos hvilka friden 
dock ej visat sig hafva något säkert fäste, så behöfves där
till något annat och mera än »upplysning», nämligen en af 
religionen helgad människokärlek.

Många andra exempel skulle kunna ådagalägga, huru 
grund författaren är i sina påståenden. Han har godt för
råd på fraser, som vilja vara djupsinniga men ej äro det, 
och på resonemanger utan egentlig reson. De skulle 
kunna fortsättas i det oändliga utan verkligt utbyte för 
tanken. På samma gång uppträder författaren med myc
ken anspråksfullhet.

Hr v. Heidenstams styrka ligger emellertid på ett helt 
annat håll; han borde inskränka sig till pittoreska prosa
skildringar. Han kan på färgrikt sätt beskrifva hvad han 
sett i olika länder; han är däremot alldeles omöjlig som 
handledare vid kulturfrågors bedömande.



S:T GÖRAN OCH DRAKEN.
BERÄTTELSER.

(Stockholm 1900.)

Den första berättelsen i denna samling har gifvit hela 
boken dess namn. Den handlar om en viss mäster An
dreas, som Sten Sture inkallat för att pryda Stockholms 
stadskyrka med en präktig bildgrupp, och denna är det af 
oss alla väl kända, värderade konstverk, som föreställer 
S:t Göran och draken. Visserligen stod det faktiskt på 
Gripsholm och flyttades till Storkyrkan först 1489, men en 
författare har full rätt att ändra dylika småsaker, och mot 
hr v. Heidenstams fiktion kan i detta fall ingen anmärk
ning göras.

Mäster Andreas är gift men har lämnat hustru och 
barn i hemmet; han får i Stockholm husrum hos spelman
nen Bengt Hake, som året förut äktat en sextonårig brud. 
Han är en underlig man, denne Andreas. Han afskyr kär
leken och förefaller kärft asketisk, något som synes läsaren 
besynnerligt, eftersom Andreas är familjefader. Han und
flyr emellertid kärleken »som en svår olycka». Han kan 
dock ej undgå denna olycka. Bengt Hakes yra och flyk
tiga maka Metta tjänar till modell för det beläte af prin
sessan, hvilket Andreas snidar för sin stora grupp. Met
tas man intresserar sig mycket för detta arbete och är för
tjust, då Andreas prisar hans hustrus skönhet; Bengt Hake 
blifver ömmare mot sin fru, ju mer han hör henne beröm
mas, men försjunker i kallsinnighet, när Andreas ej längre
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slösar på loford öfver hennes fägring. I psykologiskt af- 
seende är detta ytterst sällsamt, och författaren har ej lyc
kats göra detta besynnerliga motiv för oss fattligt: det hän
der honom ju ofta att i onödan tillkrångla sina karaktärs
teckningar. Emellertid blifver bildverket färdigt. Men ofrid 
och ånger härska i Andreas’ bröst; han har svikit Bengt 
Hakes förtroende och kränkt hans hustrus dygd. När sa
ken blifvit bekant genom skvallraren Gorius snickare, som 
har till sin fröjd att uppdaga skandaler, och när mäster 
Andreas på tillfrågan af Bengt ej kan neka till synden, 
nedstickes Andreas af den förfördelade mannen. Mot själfva 
hufvudmotivet kan ej någon grundad invändning göras; ty 
om än Andreas från början är skildrad sympatiskt och om 
än han förefaller alltför ädel för att kunna begå det om
nämnda brottet, så gör just hans ensidiga askes, att han kan 
tänkas lätt slå öfver till en annan ytterlighet och från dys
tert kvinnohat öfvergå till vällustig njutning. Men Met
tas och Bengts förhållande till hvarandra är, som ofvan 
nämnts, skäligen oklart. Det är för öfrigt rätt ledsamt, att 
på detta sätt en vanärande handling fästes vid den till sin 
lefnadshistoria okände konstnär, som danat den ypperliga 
bilden af S:t Göran och draken.

Den andra berättelsen i boken heter »Bröderna». Fa
bian och Erik, tvenne bröder, hålla af samma flicka. Hon 
blifver gift med Fabian, men Erik förgäter henne aldrig. 
Den något uttänjda men i karakteristiken af bröderna ej 
oäfna berättelsen är förlagd till adertonhundratalet. Den 
ogifte brodern blifver på gamla dagar ett original. Vid 
hans middagsbord står alltid en tom stol och ett orördt 
kuvert; de äro ämnade åt hans »osynliga hustru», hans ung
doms älskade, som han aldrig fick. När han har gäster 
hos sig, buga sig både han och gästerna för den tomma 
stolen. Allt detta gör ett intryck af osannolikhet. Den verk
liga kärleken och den verkliga sorgen äro ej så teatraliska ; 
de sky dylika patetiska åthäfvor. Men författaren har ju 
en viss förkärlek för kostym, maskerad och utspökning. I 
alla händelser ligger det obestridligen ett skimmer af ren-
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het öfver denne Erik, som alltid aktat broderns rätt och 
aldrig velat rycka Marias hjärta från honom. Men intryc
ket af denna Eriks ädelhet, hvilken starkt framhålles, för
svagas ej obetydligt därigenom, att Maria ju tyckte mera 
om Fabian; då skulle väl Erik, om han aldrig så gärna 
velat, ej kunnat vinna Maria.

Bäst af styckena är otvifvelaktigt »Spåmannen». Dess 
handling är förlagd till Hellas. Eurytos, som sedan barn
domen af Apollo invigts till spåman, har öfvergifvit honom 
för Eros; han har förenat sig med den älskade Erigone. 
Apollo uppenbarar sig för honom, och efter svåra inre stri
der lämnar Eurytos sin brud. Slaget vid Salamis förestår; 
Eurytos har i inre syner långt på förhand skådat perser
nas fruktansvärda anfall på Hellas. Han spår nu falskt; 
han förkunnar nämligen nederlag och råder atenarne till 
flykt. Han gör det med flit, ty flykten skall föra honom 
äter till Erigone, hvars bild han bär i sitt hjärta och till 
hvilken han längtar åter. Hans spådom visar sig bedräg
lig; segern vid Salamis vinnes. När han åter uppsöker den 
ort, där han lämnade Erigone, är hon redan död, och själf 
stenas han till döds. Hans olycka var, heter det, att han 
icke var någonting helt utan delade sig mellan Apollo och 
Eros; Apollo kräfver sin man hel och hållen. Själfva denna 
idé är visserligen rätt intressant men hvarken fullt sann 
eller fullt hellenisk. Ädel kärlek och siande sång kunna vara 
förenade. Emellertid är behandlingen af det underliga äm
net poetisk; särskildt högtidligt är erinnyernas uppträdande. 
Egentligen är dock äfven denna episod ogrekisk; man vet 
ej rätt, hvad dessa blodskuldens hämnarinnor här hafva att 
göra; här är ju ingen blodskuld ännu att hämna. De äro 
naturgudomligheter, som hägna blodsbandet; de kunna ock 
dessutom straffa svek mot skyddssökande och grymhet mot 
de fattiga, mened o. s. v., men företrädesvis straffa de 
släktmord. I intet afseende är just dessa särskilda mak
ters uppträdande påkalladt i den situation, hvari de här af 
hr v. Heidenstam införas. Bildligt kan det visserligen ta
las om krigets erinnyer, men ett dylikt bildspråk lämnar



S:f GÖRAN OCH DRAKEN. 279

ej skäl för det sätt, hvarpå de här uppenbara sig. Men 
detta hindrar ej, att situationen och uppträdandet äro rätt 
pompösa.

Det ligger en viss grund för berättelsen om stenandet 
af spåmannen. Gamla uppgifter finnas, att en man, som 
tillrådt flykt, blifvit stenad och att samma öde öfvergått 
hans maka.

Då man för öfrigt läser Herodotos’ sjunde bok, så måste 
man medgifva, att delfi-oraklets två genom pytian Aristo- 
nike gifna spådomar bra lätt kunde lämna anledning till 
bedröfliga uttydningar och anses syfta på kommande olycks
öden vid Salamis. Det var, enligt Herodotos’ uppgift, 
Temistokles, som med sin fyndighet gaf en lyckosam tyd
ning åt oraklets ord, likasom det var hans rådighet och 
hans tapperhet, som skänkte atenarne seger.

Så godt som alldeles obegripligt, fullt af falsk djup
sinnighet, är det sista stycket i samlingen: »Guds födelse». 
Handlingen tilldrager sig vid tempelruinerna i Karnak och 
i våra dagar. En »främling», som var köpman och »räk
nat telådor», samtalar med den forne apolloprästen Dysko
los, som aldrig får dö, förrän en gud, som är väldigare än 
Apollo, är nära att födas. Läsaren tycker, att han i så
dant fall borde hafva kunnat få afsomna, när vår Frälsare 
kom till världen; men Dyskolos väntar ännu på gudens 
födelse. »Främlingen», i hvilken författaren tyckes hafva 
velat individualisera sina egna åskådningar, är en genius, 
som är för stor för sin omgifning och för vår fadda, pro
saiska nutid; han finner allting simpelt; för en ande af hans 
dignitet äro »spårvagnarna» bra triviala; han betonar, att 
man i sitt uppträdande bör vara »prästerlig». Len, augu
rer! Man undrar blott, om »främlingen», äfven då han räk
nade telådorna, iakttog prästerlig värdighet. För öfrigt är 
detta dialogiserade stycke rikt på blindmeningar, som hafva 
ett tycke af djup förnumstighet men ej äga innehåll, så
som när Dyskolos säger, att »i grunden alla människor ha 
samma religion, både förnekare, troende, förkunnare och 
nakna vildar». Stycket slutar med att Dyskolos dör och
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»tar sin hemlighet med sig i det tysta»; främlingen besti
ger ett bål och får »eld i kläderna och håret», hvarpå han 
förklarar: »Jag har fått en gud. Brinna och förbrinna vill 
jag i min offerlåga. Pris ske honom evinnerligt!» Hvad 
det är för en gud, som denne själfantändare med »eld i 
håret» fått, därom får man ingen upplysning. Hr v. Hei- 
denstam »tar sin hemlighet med sig i det tysta», och man 
skall fåfängt söka utgissa meningen i detta anspråksfulla 
och ihåliga stycke. Det artificiella drag, som vidlåder vissa 
moment i hr von Heidenstams författarskap, har onekligen 
här firat en triumf. Men artificiellt är ej detsamma som 
konstnärligt. Konstnär är hr v. Heidenstam företrädes
vis i en del pittoreska reseskildringar; det artificiella fram
träder mest i hans symbolistiska arbeten, såsom t. ex. just 
»Guds födelse».



HELIGA BIRGITTAS PILGRIMSFÄRD.
(Stockholm 1901.)

I detta arbete tages utgångspunkten från tiden efter 
Ulf Gudmarsons död, och författaren skildrar sedermera 
hufvudsakligen Birgittas färd från Sverige till utlandet, 
hennes långa vistelse i Rom, hennes resa till Neapel och 
till det heliga landet samt — i korthet — hennes återkomst 
till Rom och där timade död. Framställningen har stora 
stilistiska förtjänster och är långt mer enkel samt fattlig, 
än förhållandet annars är i hr v. Heidenstams arbeten, 
där ett symboliskt dunkel gärna skymmer karaktärerna 
och deras motiv. Tillika tyckes det, som hade författaren 
under arbetets fortgång alltmera värmts af sin uppgift.

Det myndiga och härsklystna drag, som utan tvifvel 
fanns hos Birgitta, är riktigt tecknadt, likaså hennes aristo
kratiska sinnelag och hennes opposition dels mot Magnus 
Eriksson, dels mot påfvarnes fel, hvilken sistnämnda 
opposition visst ej hindrade, att hon i grunden var 
strängt påfvisk. Öfverensstämmande med verkliga förhållan
det är ock den i boken förekommande antydningen, att 
Birgitta, den alltid ungdomliga, ännu i en framskriden 
lefnadsålder beklagade sig öfver frestelser, som annars en
dast bruka höra ungdomen till. Med skäl har författaren 
framhållit hennes skönhetssinne; »jag tycker om vackra 
föremål», säger hon i hr v. Heidenstams bok, och i hennes 
revelationers fjärde bok säger Kristus till henne, att hon 
»åstundade allt det, som fagert var i världen». En annan



282 C. D. AF WIRSÉN, KRITIKER.

gång i uppenbarelserna uttrycker hon sig på ett sätt, som 
nästan erinrar om de bekanta wallinska orden: »O, när så 
mycket skönt i hvarje åder» o. s. v.; hon säger, att när 
himlakropparna, träden och örterna äro så fagra, den, 
hvilken skapat dem, måste vara än skönare.

Författaren skildrar ej Birgittas tidigare utveckling; 
hon är till karaktären mogen, när vi här göra hennes 
bekantskap. Men visserligen förekommer i alla fall uti 
detta arbete en karaktärsutveckling. Författaren konstruerar 
denna så, att Birgitta under motgång nog kan vara upp
brusande och högmodig ända därhän, att »olyckor förhärda» 
henne, men att framgång till sist gör Birgitta god, ödmjuk 
och lugn. Mycket skulle kunna vara att invända mot denna 
konstruktion. Det stolta drag, som hon onekligen hade, 
var mycket tidigt hos henne förenadt med ödmjukhetens 
själfförebråelser. Hon är rätt motsägelsefull, ty i hennes 
djupa väsen kämpade stridiga krafter; men tidigt nog hade 
hon lärt ödmjuk lydnad, och hur förkrossad, hur bristfull 
hon kände sig, därom vittna otaliga ställen i revelationerna, 
kanske starkast fjärde bokens I28:e kapitel, där hon låter 
Kristus mot henne rikta de fruktansvärdaste bestraffningar, 
därför att hon älskade höra eget pris samt tyckte om 
lifvets bekvämlighet. Med den persons högmod, som så 
strängt låter sitt högmod tillrättavisas, är det ej så farligt. 
Ödmjukheten hos Birgitta vaknade ej så sent, som man 
af hr v. Heidenstams teckning skulle tro, och när det heter, 
att först framgången gjorde henne mild och god, så frågar 
man sig hvad författaren menar med denna »framgång». 
Birgitta önskade i Rom åstadkomma särskildt två bestämda 
ting, nämligen dels att utverka påflig stadfästelse af Vad
stena klosterregel, dels att förmå påfven att lämna Avig
non och återtaga definitiv bostad i Rom. I intetdera hade 
hon verklig framgång. När hon efter tusen svårigheter 
får påflig stadfästelse på klosterregeln, så är det en annan 
regel, än hon ville hafva, och hon måste dö samt lämna värfvet 
åt dottern utan att själf hafva fått sin önskan uppfylld. 
Och hvad flyttningen från Avignon beträffar, så kom väl
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Urban V till Rom men för att åter snart lämna staden; 
Birgitta dog, innan Rom åter blifvit påfligt residens, och 
det var ej hon utan Catarina af Siena, som hade »framgång» 
i öfvertalandet.

Det finnes en bestämd brist i detta arbete. I nästan 
allt, som gäller det rent yttre, det kostymartade, lokalite
terna m. m., är skildringen ovanligt förtjänstfull och under
hållande; men för Birgittas djupsinnighet, för hennes from
het, för den mystiska poesien i hennes inre värld, sådan 
vi genom revelationerna känna denna, har författaren ej 
tillräckligt öga, sinne och hjärta. Och dock är ju detta 
det utan jämförelse viktigaste hos Birgitta. Man får verk
ligen det intrycket, att författaren ej egentligen studerat 
Birgittas uppenbarelser utan mest läst böcker om Birgitta; 
annars skulle han omotståndligt hafva lockats att gifva sin 
framställning en annan ton, en annan, djupare kolorit. 
Bland blomstren i författarens örtagård saknas blott alltför 
mycket Kristi korsblom, och man finner ej i denna bok 
den underfulla stämning af legend, som just här skulle 
varit på sin plats. Vi lära för litet känna »sierskan». Hr v. 
Heidenstams fantasi är öfvervägande materiell och utåt
vänd. Tapeterna i hans diktnings gemak äro pittoreska, 
men vi komma ej genom tapeterna fram i Birgittas lönn- 
ligaste böngemak, dit vi ville framtränga. På detta sätt 
blifver författarens teckning visserligen oförnekligt vacker, 
ganska sympatisk och merendels stilfull men ändå mycket 
grund. Det är tapetmåleri, dekorationsarbete.

Teckningen af Birgittas dotter Katarina är i allmänhet 
god. Vi hafva ju alltid känt medlidande med denna dotter, 
som för att uppsöka Birgitta i Rom måste lämna sin 
döende make och sedan plågades så mycket af hemlängtan. 
Vackert är det sätt, hvarpå hr v. Heidenstam låter Katarina 
småningom från gensträfvighet öfvergå till att blifva moderns 
förtrogna; det är ej Birgittas stränghet, ej tukt och straff, 
som åstadkomma detta, men den beundran och kärlek, 
hvilka hos dottern vakna, ju mer hon tänker på Birgittas 
oegennyttiga lif i tjänsten hos en hög uppgift. Osannolikt
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förefaller oss emellertid Katarinas utbrott före denna själs
kris, när hon ålägger magistern att kalla Birgitta till ansvar 
inför alla domares domare.

Symboliken kunde ju ej alldeles vara borta i ett arbete 
af denne författare. »Bläckfisken», som slukar allt i dess 
närhet och därefter försjunker »i grubbel med sina djäfvul- 
ska ögon riktade uppåt mot stjärnorna», blifver här en bild 
af de starka andar, hvilka, såsom Birgitta, draga till sig 
andras själar och uppoffra dessas lifsglädje samt, blott de 
förverkliga sitt eget lifsmål, äro obekymrade om andras 
lycka. Nu är det visst sant, att en dylik »attraktion» äger 
rum, men man tycker ändå, att bilden ej är lyckligt funnen. 
Det finnes i denna tankeassociation för mycket af Nietzsches 
hänsynslösa »öfvermänniska». Den mäktiga dragningskraft, 
som den både stränga och fromma Birgitta utöfvade, var 
af ädlare art, och »bläckfisken» symboliserar ej riktigt 
hennes makt öfver sinnen.

Det råder en viss tomhet i hr v. Heidenstams bjärta 
teckning. Så till exempel får man aldrig i denna bok 
riktig syn på hvad det var, som enade Birgitta med påf- 
varnes lära, och hvad det var, som skilde det blifvande 
helgonet därifrån. Genom denna brist förlorar arbetet bak
grund. Det fanns dock hos Birgitta innerst någonting, som 
stod i strid med romersk rättrogenhet, nämligen benägen
heten att utan mellanhand låta själen lefva i omedelbart 
umgänge, i mystisk enhet med Gud; det fanns en stark 
dragning till en »osynlig» kyrka, om hvilken den synliga 
romerska kyrkan ej vill höra mycket talas, och det fanns 
en af Rom i grunden ej tolererad böjelse för det »allmänna 
prästadömet».

Man måste verkligen och på allvar läsa och begrunda 
revelationerna, om man vill lefva sig in i Birgittas rika själ. 
Detta har tydligen ej hr von Heidenstam gjort. I denna 
själ funnos underliga brytningar. Där var flammande eld, 
visionär styrka, dyster glöd men ock en förvånande frisint- 
het i många stycken. Helvetets och skärseldens lågor brinna 
där, och nog finns det där godt om tro på wpus operatum*
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och tro på egna fromma verks betydelse; men om visa 
hedningars salighet hade Birgitta gladare och ljusare hopp 
än de flesta på hennes tid, och om verkhelighetslära vittna ej 
orden i kap. 69 af uppenbarelsernas sjätte bok mot dem, 
som tro sig vinna himmelriket på grund af gärningar och 
fasta; för den, som så tror, hade det varit bättre, heter det, 
att efterlikna publikanen, »som ej tordes upplyfta sina ögon 
till himmelen».

Hr v. Heidenstam anför med allt skäl de sköna orden: 
»Jag har gjort med dig liksom brudgummen, hvilken 
gömmer sig en stund för bruden, att hennes längtan må 
bli brinnande.» Men det hade varit skäl att äfven nämna 
något om den öfvergifvenhet, som Birgitta förnam, innan 
Kristus ändtligen på detta sätt talade till henne; uppen
barelsen hade föregåtts af en mycket märklig inre ödslighet.

I den yttre »kostymen» är, såsom nämndt, arbetet 
lyckadt och fängslande. I några småsaker känner man 
sig dock tviflande, såsom när det talas om »hjälmbuskar», 
hvilka ju egentligen tillhörde en senare tid, eller om medel
ålders riddersmän med långa skägg; långt skägg bars väl 
vid den tiden merendels blott af de äldre, som ej längre 
voro vapenföra och ej buro hjälm. Birgitta var verkligen 
— däri har författaren rätt — med all sin aristokratiska 
stolthet, vän af allmogen och af menige man, men hon tyckte 
alldeles för mycket om både det andliga och det världsliga 
»frälset», för att hon skulle kunnat, såsom någon gång i 
denna bok, mycket starkt utfara mot herremannaklassen. 
Den här införda episoden om Karin och hinden tillhör en 
senare period i Katarinas lif, nämligen tiden i Italien; 
medgifvas må dock författarens rätt att göra en förflyttning. 
Beskrifningen på den medeltida teatern med dess helvete, 
jorderymd och himmel är antagligen ej riktig; efter nyare 
undersökningar (jfr Gaston Paris) är det knappt troligt, att, 
såsom förut påståtts, dessa lokaler afbildats i våningar rakt 
öfver hvarandra. Paradoxal är satsen, att man under me
deltiden helst dyrkade de fula belätena och mindre aktade 
de välbildade.
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Mycket väl skrifvet och fantasifullt är det stycke i 
denna bok, där »vandrande Tomas» skildrar sin vistelse i 
skärselden. Annars märks någon gäng ett modernt uttryck, 
som faller ur tidstonen, och man känner sig tveksam, då 
man hör Birgitta tilltalas »Brita-mor».

Språket är i allmänhet rent och plastiskt formadt. 
I slutet af sidan 19 och början af sidan 20 står dock en 
ofullständigt bildad sats, där välbehöfiigt predikatsverb all
deles saknas, och på sidan 237 ser man pluralen »hafvets 
svallar».

Bland hr v. Heidenstams arbeten har i alla händelser 
»Heliga Birgittas pilgrimsfärd» en viss rangplats genom 
jämnhet, måttfullhet och ädelhet samt relativ frånvaro af 
grumlighet och effektsökeri. Ofvan har framhållits, att 
det egentligen är djup, som här saknas.



AUGUST STRINDBERG





MÄSTER OLOF.
(1882.)

Detta dramatiska arbete af en författare, hvars begåf- 

ning är oförneklig, äger i sin nuvarande form stora för
tjänster; om denna form, såsom det förspörjes, skulle vara 
den ursprungliga, så har stycket vunnit icke litet på att 
dess gamla dräkt återtagits. Skådespelet Mäster Olof har 
väl ännu åtskilligt dunkel kvar; men det fängslar genom 
spännande handling, hvars verkan endast sällan hämmas 
genom några alltför uttänjda samtal, det fängslar genom 
god, kärnfull dialog samt en i många afseenden lycklig 
karaktärsteckning.

Innan anmälaren öfvergår till en närmare undersök
ning af arbetet, må några ord förutskickas om herr Strind
bergs författarverksamhet i allmänhet. Denna har emel
lanåt icke varit ägnad att framkalla loford. Skulle man 
ock — hvilket vi förvisso ej göra — vara benägen att 
gilla det omständliga, mekaniska uppradande af yttre känne
tecken, hvilket i så många af hans skapelser får ersätta 
den verkliga poetiska intuitionen, så kunna i alla fall mot 
hans framställningssätt viktiga anmärkningar göras. För 
det första är världen, gudilof, icke så alltigenom ond, att 
icke många goda sidor där skulle vara att finna för den, 
som med varmt sinne går henne till mötes. Dickens med 
sitt stora, människoälskande hjärta har där ofta äfven hos 
de förvillade spårat det gudomliga, och hans skapelser göra 
därför genom sin universella humanitet och sin därmed sam-
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manhängande humor pä läsaren ett helt annat intryck af 
sanning än Strindbergs ensidigt skrifna arbete »Röda rum
met», som en tid gjorde så mycket väsen af sig. Vi må 
bekänna, att det bittra hån, den kärlekslöshet och brist på 
ädelhet i uppfattningssättet, hvilka där gåfvo sig till känna, 
ej syntes oss båda godt för författarens blifvande verksam
het. Där fanns en pinsam misstro till det goda i lifvet, 
där rådde en elak men tom kvickhet — skönhetens värsta 
fiende —, och teckningarna, stundom ypperliga, voro allt
för ofta öfverdrifna, färgerna skrikande. Aldrig såg man 
en skymt af himmel, aldrig uppfyllde arbetet på något 
enda ställe hvad den sanna konsten dock kan och skall 
åstadkomma, nämligen att befria sinnet. Vi tänkte: be- 
gåfning finnes här, men dylika alster göra knappast något 
godt; vi hörde med misstroende det bifall, som slösades 
från det läger, hvilket herr Strindberg anses tillhöra. Hela 
arten af detta slags skriftställeri tillhör det fulas vidsträckta 
rike och kännetecknas af den ondskefulla satir, hvilken vis
serligen för en tid kan ådraga sig uppseende, eftersom det 
elaka alltid roar ett stort antal människor, men som i själfva 
verket står mycket lågt och har sin plats på konstens yt
tersta gränsområde. I sammanhang med »Röda rummet» 
må nämnas skisserna »Från Fjärdingen och Svartbäcken», 
hvilka tillvunno sig en viss uppmärksamhet genom den 
skarpa men snedvridna iakttagelseförmågan, genom det 
käcka i skrifsättet och genom den bittra stämning, hvilken 
som en järngrå dager låg utbredd öfver dem alla. Det 
skärande och disharmoniska intrycket berodde äfven här 
därpå, att författaren, som skarpt uppfattade mänskliga ly
ten, ej betraktade dem med ädel blick utan med ett obarm
härtigt hån. Sedermera införda i den samling, som med 
rätta kallas »I vårbrytningen», förenades dessa skisser där 
med åtskilliga andra, af hvilka några visserligen till kom
positionen voro ytterst lösliga och omogna men andra 
ägde afrundning samt dessutom — märkligt nog — stun
dom röjde en godmodighet, hvilken hos den missnöjde, 
bitande författaren är en sällsynhet. En och annan, såsom
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»Markus Larsson som advokat», har förblifvande värde. Då 
hånet egentligen är improduktivt, kärleken full af skapar
kraft, skulle man dock, om man endast uppehölle sig vid 
de nyssnämnda alstren af herr Strindbergs flitiga penna, icke 
kunnat på hans verksamhet ställa stora förväntningar. Men 
en af hans skapelser, »Gillets hemlighet», röjde ett ädlare 
uppfattningssätt, hvilket, om än alltjämt mörkt och mulet, 
dock företedde drag af högre allvar. Måhända kan man 
nu hoppas, att »Röda rummet» i författarens utveckling be
tecknar ett öfvervunnet stadium; det var måhända blott 
ett beklagligt försök att gifva utlopp åt bittra stämningar, 
hvilka tyngt och plågat honom själf men hvilka nu aflösts 
af andra, mer kärnfulla och sunda. Om detta hopp på se
nare tiden återigen något skakats, så beror detta dels på 
det förflugna anfallet mot Geijers minne, ett anfall hvars 
obehörighet icke genom några advokatoriska konstknep 
kan jäfvas, dels på det verkligt oförsynta sätt, hvarpå för
fattaren, troende att invektiv hafva vederläggningskraft, å 
omslagen af sitt kulturhistoriska arbete bemötte de uttryck 
af rättmätigt ogillande, hvilka från många håll mot honom 
fälldes. Dessa hans oblyga svaromål påminde i sin ret
samma »gamin»-ton om Hugos ord:

L’insulte est aujourd’hui très perfectionnée, 
On prend un peu de suie en une cheminée 
Un peu d’ordure au coin d’une borne, à l’égout, 
De la fange, et cela tient lieu d’esprit, de goût.

Men vi vilja ej längre uppehålla oss vid dessa obehag
ligheter. Herr Strindberg har lyckligtvis i »Mäster Olof» gifvit 
allmänheten ett arbete af värde, och om detta skådespel, 
sådant det nu uppföres, tillhör ett tidigt skede i herr Strind
bergs författarlif, så skulle den omständigheten vittna om 
en ganska märklig, redan vid denna tidpunkt i hans inre 
förefintlig blandning af goda, haltfulla motiv och af bittra, 
osunda ferment till en alstring af sämre slag.

Vi kallade »Mäster Olof» ett arbete af värde, och detta 
omdöme rubbas icke, om vi också med allt fog kunna göra
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anmärkningar både mot arbetets idé och mot vissa enskild
heter. Det är i sceniskt afseende byggdt med mycken 
säkerhet och äger verkligt, dramatiskt lif. Personerna äro 
inga abstraktioner, framställningen lider icke af uppstyltning, 
och intresset är under hela den långa tid, som uppförandet 
å Nya teatern kräfver, fängsladt.

Olaus Petri var som reformator en zelotnatur, och 
historien vittnar, att hans ifver ådrog honom vedervärdig
heter af många slag samt att han äfven, på ett ännu till 
sin rätta beskaffenhet outredt sätt invecklad i eller snarare 
endast under biktens förtroende medveten om stämplingar 
mot konung Gustaf, af denne omildt behandlades. För en 
dramaturg lämnar hans lif ett godt ämne. Den storartade 
bakgrunden bildas af brytningen mellan den gamla och 
nya tron, hierarkiens fall och det fasta statsskickets upp
byggande genom Gustaf Vasa. En ädel, kämpande andes 
ofta oundvikliga ensidighet, röjande ett öfvermod, som i 
öfvermått af eld äger sin grund, har ofta af tragiska skal
der behandlats på ett sätt, som kommit oss att beundra 
den stridande ifraren, äfven när hans »hybris» bragt honom 
till sammanstötningar med gällande rätt och låtit hans sträf- 
van kantra mot tingens naturliga ordning. Allt beror nu 
på huru ämnet uppfattats af herr Strindberg.

Det finns i mäster Olofs person en verklig, inre ut
veckling; vi se, huru han föres längre och längre. I den 
vackra och djuptänkta scen, som öppnar dramat, finna vi 
honom ännu med sina scholares inöfvande Tobiæ Comoe- 
dia i en korsgång nära klosterkyrkan i Strängnäs. Det frid
fulla lifvet under gamla förhållandens skydd har ännu för 
honom lockningar, änskönt han är djupt berörd af refor
mationens tankar. När hans broder Laurentius, själf icke 
en handlingens man, uppmanar honom att begynna striden, 
visar mäster Olof sig icke blind för den våda, som rub
bandet af sakernas gamla skick kunde medföra för det 
andligen omyndiga folket, som »en tid komme att blifva 
utan tak öfver hufvudet», han inser, att han skall komma 
»förargelse» åstad. Och när han sedan, högtidligt manad
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af brodern och drifven af andans makt, bryter med den 
gamla religionen, får han erfara och pröfva folkets oför
stånd, vedersakarnes fanatiska hätskhet och — smärtsam
mast af allt — moderns ovilja och sorg. Vid denna mo
der är han innerligt fäst. »Bed mig icke», säger han henne, 
»ty en mors bön kan fresta änglar i himmeln till affall.» 
Men sanningens makt bjuder Olof att offra äfven hvarje 
hänsyn till den kortsynta, trångsinta och vid de gamla före
ställningarna fastvuxna moderns böner; det sjuder inom 
honom, och i hans kamp för idéen blandar sig kärleken 
till kampen för kampens egen skull, ett drag som utmär
ker omdanarnaturer på det andliga området. »Det var 
icke segra jag ville, det var striden», säger han en gång, 
och längre fram yttrar han till sin egen broder, som nu 
står på hans motståndares sida: »Vi äro alltså fiender! Jag 
behöfver sådana, ty de gamla hafva gått.» I sammanhang 
härmed må nämnas, att författaren förstått att på ett myc
ket verksamt sätt ställa Olaus och Laurentius i kontrast; 
deras olika lynnen afspegla sig därigenom klarare. Lau
rentius är en ackommodationernas man, Olaus den hän
synslösa stridens, och naturernas skiljaktighet visar sig ock 
i deras olika sätt att bedöma konung Gustaf. Men äfven 
förhållandet till Kristina bidrager att gifva oss inblick i 
mäster Olofs skaplynne. Denna ädla kvinna har med hjär
tats instinkt slutit sig till honom under en tid, då modern 
och folket täflade att göra hans lif bittert; oförvillad af 
alla larmande röster har den klartänkta, offervilliga Kri
stina hängifvit sig åt Olof och hans åsikter. Huru blifver 
hon lönad af Olof själf? På ett sätt som ofta måste be
reda henne tunga lidanden. Hos tankens och handlingens 
kämpar, hvilka ej alltid äro ägnade att omkring sig skapa 
huslig lycka, var det kanske i forna tider än mer vanligt 
än nu att betrakta kvinnan som ett jollrande barn, oför
möget att följa högre andars flykt. Mäster Olof, hvilken 
dock stundom röjer en djupare, ädlare uppfattning, är ej 
fri från detta fel, och kärfheten af hans beteende mot ma
kan blifver stundom pinsam; vi tillräkna dock icke detta
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författaren som ett fel, vi tro snarare, att hans psykolo
giska blick äfven här sett ganska rätt, och något af refor
matorns ofördragsamhet blandar sig ganska följdriktigt jäm
väl i mäster Olofs sätt att behandla Kristina. Det är 
samme man, som — åter ett fint drag i herr Strindbergs 
teckning — vid sorgen öfver moderns död förklarar sin 
smärtas yttringar bero på »svaghet, kanske också gammal 
tillgifvenhet och tacksamhet» men ingalunda på blodsför
hållandets makt: idéens man är alltid benägen att under
skatta blodsbandets betydelse, han lefver i andra rymder 
än andra dödliga, och de »tillfälliga» förhållanden, hvilka 
ensamt af den jordiska födelsen betingas, anses af honom 
ända därhän underordnade, att de knappt kunna tagas med 
i räkningen. Renan har icke alldeles utan skäl anmärkt 
detta drag som kännetecknande för många religiösa refor
matorer. Själfva den naturgrund, vid hvilken människo
varelsen är fäst, har icke för dessa andens män mycken 
betydelse; åtminstone vilja de icke medgifva det. — Stor
mande framgår mäster Olof, vid moderns dödsbädd drif- 
ver han ut munkarne, helgonskrin kastar han till marken, 
och mot konungen uppträder han som upprorsmakare. 
Spänningen mellan Gustaf Vasa och honom beror helt 
naturligt därpå, att Gustaf hufvudsakligen betraktar refor
mationen från politisk, Olaus från religiös synpunkt; ko
nungen vill, blott han når sitt närmaste mål, en förändrad 
maktfördelning genom den påfviska kyrkans krossande och 
riksinkomsternas stadgande, icke gå alltför bröstgänges till 
väga med de gamla kyrkobrukens afskaffande, något som 
åter för Olaus är en hufvudsak.

Till de redan anförda grunderna för sammanstötnin
gen mellan Gustaf och mäster Olof sluta sig i herr Strind
bergs skådespel andra af betydande vikt. Vederdöparne 
hafva bedrifvit sina anslag i riket. »Denna sekt», säger 
Svedelius i sin teckning af Olaus Petri, »betecknade icke 
blott en egen uppfattning af vissa delar utaf religionens 
lära, enkannerligen dopets sakrament, men vederdöparne 
voro för sin tid något dylikt som i våra dagar det folk,
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som kallas kommunister. Deras sträfvande gick ej till re
formation men till verklig förstörelse af all kyrklig och 
äfven borgerlig ordning.» Ur historisk synpunkt är det 
icke någon omöjlighet, att Olaus Petri, utan att i bottnen 
gilla vederdöparnes åtgöranden, stundom kunnat gynna 
dem, efter de voro bundsförvanter i striden mot katolicis
men. En sådan vederdöpare har herr Strindberg med stor 
sympati och verklig genialitet framställt i Gerdt Bokprän- 
tares figur. Vi lägga icke herr Strindberg till last, att han 
sökt framställa de ideala bevekelsegrunder, hvilka kunnat 
drifva denne omstörtningsman i hans kamp mot det be
stående statslifvet; dramaturgen har skyldighet att sätta 
sig in i alla sina handlande personers högre motiv, och en 
vacker kärlek till de lidande och undertryckta har väl ock 
här medverkat att gifva bilden dess nuvarande utseende. 
Men visserligen har sympatien varit alltför stark, och detta 
har, som vi snart skola se, medfört olägenheter med afse- 
ende på styckets verkliga tragik. Herr Strindbergs lynne är 
ytterligt negativt, och just därför har han med synnerlig 
förkärlek tecknat de nedbrytande rörelsernas målsman. 
Gerdt är ironisk och bitter, modig och hänsynslös; han 
hör till dessa demokratiens jesuiter, för hvilka ändamålet 
helgar alla medel; men ett ädelt patos blandar sig i hans 
bitterhet: han är ingen bedragare, han är en fanatiker. 
Som kommunistisk visionär ser han i en andlig pingsthän
ryckning stora syner; han hör till de farliga drömmare, 
hvilka tro, att allt är vunnet, om allt spillras. Denna re
volutionära figur har författaren med stor konst höjt till 
en typ; då han låter honom säga: »Jag heter den för
kastade ängeln, som tio tusen gånger skall gå igen, jag heter 
satan, därför att jag älskade er högre än mitt lif, jag har 
hetat Luther, jag har hetat Huss, nu heter jag Anabap- 
tista», så växer Gerdts individuella bild ut till en kollektiv
personlighet, till hvars etsande bitterhet hela sekels arbeten 
hafva lämnat tillskott. Det må vara, att i Gerdts yttrande 
ligger ett misskännande af Luthers verkliga och positiva 
betydelse; för den saken kan herr Strindberg icke närmast
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här själf ställas till rätta, ty orden äro lagda i Gerdts mun, 
och för honom var Luther stor just som undanrödjare, för
kastlig därför att han stannade på halfva vägen. Tidsåld
rarnas samlade hat och negativitet pulserar i Gerdt, som 
därigenom onekligen vidgas till en stor gestalt af symbo
lisk art. Denna personlighet, i hvars lynne herr Strindberg 
klokt blandat drag af mänsklig svaghet särskildt vid teck
ningen af hans själfviska kärlek till dottern, som (ett lyck
ligt grePP !) af den samhällsnedbrytande fadern bestämts till 
nunna, på det hon måtte räddas undan stormarna — denna 
märkliga personlighet får stort inflytande öfver mäster Olof. 
I början är Olof tveksam: »Är det åt Gud eller satan han 
går ärende?» spörjer han om Gerdt; han uppträder sedan 
mot denne och ställer sig på kungens sida. Men när Gus
taf alltmer framträder såsom drifven af politiska, icke af 
blott religiösa bevekelsegrunder och med kungligt maktbud 
söker stäcka Olofs nit, samt då vidare folkhopens förföljel
ser mot Kristina och moderns ofördragsamhet alltmer 
förbittrat zelotens sinne, då begynner han, förebrående sig 
att af orena klokhetsskäl hafva fallit undan för en världs
lig härskare, alltmera lyssna till Gerdt och drifves slut
ligen af sin frihetsifver att deltaga i en sammansvärjning, 
hvars mål är kungamord. Saken upptäcks, Olof fängslas, 
ställes på skampallen i kyrkan, gör där afbön och får af 
Gerdt, som föres till döden, det smädliga namnet affälling.

Huru har författaren velat teckna betydelsen af mäster 
Olofs afbön? Mycket afsiktligt eller oafsiktligt dunkel höl
jer syftet, men vi måste söka skaffa oss insikt däri, ty där
på beror skådespelets innersta mening, däri ligger dess 
kärna. Svaret ställer sig vid en närmare undersökning, 
hvilken vi sökt göra så samvetsgrant som möjligt och med 
verklig benägenhet att göra författaren rättvisa, icke så 
gynnsamt, som vi skulle hafva önskat. Den oklarhet, som 
herr Strindberg här visar, är för öfrigt själf ett stort fel.

Olaus har i sin sträfvan gått till väga med ovist, ja till 
sist med brottsligt nit. Är afbönen att fatta som en rening, 
eller har Gerdt till äfventyrs enligt herr Strindbergs mening



MÄSTER OLOF. 297

rätt, och sviker Olof genom återkallelsen hvad han själf 
innerst anser vara riktigt? Och om mäster Olof verkligen 
begick ett affall, låg detta däri, att han underordnade sin 
religiöst reformatoriska verksamhet under konungens hän
syn till statsklokhetens kraf, eller däri, att han afstod från 
att predika rebellion och fullfölja vederdöparnes förstörelse
verk? Trenne omständigheter tvinga oss att antaga för
fattarens mening hafva varit den, att Olof bort hängifva 
sig åt Gerdts och hans vänners sak. För det första har 
herr Strindberg låtit mycken tonvikt falla på Gerdts å skam- 
pallen till Olof ställda förmaning att aldrig förneka deras 
gemensamma sak samt här framställt Gerdt som en helig 
martyr för frihet och rättvisa. För det andra se vi i det 
sätt, hvarpå herr Strindberg låter marsken yttra sig, en be
kräftelse på vår förmodan. Det är oss icke obekant, att 
mången ytlig betraktare just i marskens ord kan se en an
tydning, att mäster Olofs afbön är att betrakta som en 
rening. Vi dela ej denna uppfattning. Ty väl säger mar
sken, att Olof genom sin afbön vann en seger öfver sig 
själf; men dels är marsken af herr Strindberg tecknad som 
en adlig partiman, och detta beröfvar hans yttrande dess 
anspråk på allmän giltighet: han kan ju äfven i detta fall 
hafva varit förblindad af sitt partis intressen; dels kan det 
vara skäl att närmare tillse, hvilka grunder enligt Lars 
Siggesons mening böra bestämma Olof till afbönen. Till 
att börja med säger han det vara opraktiskt att »gå om
kring och säga sanningar; jag ville också bygga en liten 
himmel här på jorden, naturligtvis på andra grunder än 
ni, men jag tog snart mitt förnuft till fånga och slog bort 
hjärnspökena». Tydligen är det marsken, som här tecknas 
med mörka färger; den gamle mannens misstro till sin ung
doms drömmar är knappt något, som författaren kunnat 
finna efterföljansvärdt. Det unga hjärtats drömmar äro 
heliga: Lars Siggesons kloka varning mot dessa drömmar 
innebär för Olof en frestelse att svika sitt ideal. Marsken 
säger vidare: »Ni predikar frihet och störtar tusenden i själfs- 
våldets slafveri.» Dessa ord äga sanning, men Olof visste
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ju från begynnelsen, att han skulle »komma förargelse 
åstad», att många måste lida, när hans verk skulle genom
föras, och ifraren kan knappast i ett ögonblick hafva änd
rat sin uppfattning af detta lidandes sorgliga nödvändighet 
för sanningens seger. Vidare hänvisar marsken till den 
framgångsrika verksamhet, mäster Olof var kallad att som 
medborgare, präst och lärare utöfva. Detta låter vackert 
och är äfven i marskens mun fullkomligt allvar; men hur 
skulle mäster Olof kunna tro, att hans verksamhet, därest 
han sveke sin öfvertygelse, verkligen i något af dessa af- 
seenden skulle kunna blifva välsignelserik? Nej, äfven i 
dessa marskens påminnelser ligger, enligt författarens me
ning, för Olof en frestelse. Slutligen påminner Lars Sigge- 
son herr Olof om dennes plikter mot den olyckliga makan. 
Men icke ens hänsyn till en älskad kvinna bör kunna för
må en verklig man att svika hvad han trott vara sin sänd
ning. Därför här ånyo en frestelse! Ytterligare och för det 
tredje ligger i den snillrikt uppfunna scen, där den unge 
Vilhelm säger farväl åt mäster Olof, hvilken enligt hans 
förmenande nu skall gå i döden för sin öfvertygelse, ett 
bevis på att afbönen enligt författarens tanke är ett affall. 
Vilhelms sköna, hänförda ord böra alldeles förkrossa Mäs
ter Olof, som vet sig hafva affallit: de hafva däri sin be
tydelse, de äro, de måste vara därtill afsedda. Också heter 
det sedan, att Olof »slagen lutar sig mot skampallen», och 
fördömande ljudar längst ur kyrkan ordet »affälling!»

Till ett annat resultat kan man svårligen komma. Men 
därmed framskymtar ock ur alla kringsvepta dimmor för
fattarens egen negativitet, och den radikala sönderbrytnin- 
gen af icke endast tillfälliga men väsentliga samhällsfor
mer har här en poetisk målsman. Den märkliga brist på 
sympati, hvarmed Gustaf Vasa är tecknad, är ägnad att 
förhöja detta intryck af författarens tänkesätt. Bitterheten 
är nu en gång herr Strindbergs sak, och enskilda, rent per
sonliga uttryck af densamma gifva sig på flera ställen 
till känna, såsom i den rusige danskens tal om förnuftet 
som »den Klippe, der hindrer Religionen at drage in gennem
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Hjertet», i marskens yttrande om dalkarlarne, »som sä ofta 
hört sitt lof sjungas, att de kalla sin råa oförskämdhet för 
gammal svensk ärlighet», hvilka ord ej otydligt syfta på 
en tidskriftsförfattares för flera år sedan fällda och ett visst 
uppseende samt jämväl ett poetiskt genmäle framkallande 
uttryck om Engelbrekt. Skulle ej också Gustafs ord om 
»uggleboet Uppsala» stämma väl tillsammans med en viss 
kulturhistorisk författares ovilja mot vissa obehagliga, från 
uppsaliensiska historieforskare utgångna kritiker? — Såsom 
en dramatisk oriktighet må ock anmärkas, att den gamla 
ordningens, katolicismens vänner äro tecknade med alltför 
oblandadt mörka färger. Vidare är »adelsmannens» hela 
uppträdande, om ock rätt kostligt, alltför modernt till ut
tryck och hållning för att rätt passa i stycke med den 
skildrade tiden.

Men trots de anmärkningar, hvilka vi gjort både mot 
styckets idé och syfte samt vissa enskildheter, fasthålla vi 
vårt påstående, att detta arbete är af betydande dramatiskt 
värde. Vår analys af mäster Olofs och Gerdts personlig
heter vittnar, att författaren i bägge på skickligt sätt blan
dat motiven och låtit dessa män framstå som bilder med 
verkligt, ej blott konstgjordt lif. En verklig personlighet 
är ock Kristina; vi skulle vilja tillägga, att hon är en af 
de skönaste bland de kvinnobilder, som framträdt på svensk 
scen. Förträffligt är hela hennes förhållande till Olof teck- 
nadt i alla dess skiftningar af huldt, öppet förtroende till 
honom och hans sak, af kvinnlig ömhet, af sårad kärlek 
och värdighet, af trofast, aldrig slocknande hängifvenhet. 
Herr Strindberg har här gifvit en vacker teckning af ett rikt, 
fint själslif, fullt af kvinnlig och tillika allmänt mänsklig 
sanning och skönhet. Ädelt är hennes sanningsbegär : »Låt 
mig bäfva hellre än att plågas af detta ohyggliga lugn! 
Säg mig sanningen, jag måste veta den, annars vänder jag 
mig till någon annan!» Fast är hennes kvinnliga tillit till Olof; 
hennes klara blick ser genast, att han icke är något mörk
rets barn, hon känner det med personlig instinkt: »Du har 
aldrig sagt mig, hvem Luther är, men är Olof hans apostel,
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då är Luther stor.» Hon vill som en äkta kvinna dela sin 
makes själslif, och hon lider, när hon ej far det. Hennes 
värdighet uppreser sig mot den skymfliga behandling, Olofs 
mor låter henne undergå. I tysthet lidande af folkets för
akt, omtalar hon ej för Olof de förföljelser, hvilka drabbat 
henne, förrän i ett ögonblick af rörelse och när dessa för
följelser för tillfället redan äro förbi. Mannens hårdhet gör 
henne tillbakadragen, och det kommer en stund, då hon i 
sin djupa sorg utbrister: »Hvem har sagt, att man skall 
vara lycklig?» Blifver Olofs sträfhet för stor, så döljer den 
förnärmade kvinnan sin inre glöd under yttre kyla: äfven 
hon har sin blyga stolthet, och denna har blifvit för hårdt 
kränkt. Men är Olof i fara, då frambryter ånyo hennes 
ömhet i omotståndlig makt. Många fina smådrag har herr 
Strindberg inlagt i Kristinas karaktär; den man, som da
nat en sådan gestalt, har rätt till erkännande och tack.

Utom de lyckade humoristiska moment, hvilka i skåde
spelet förekomma, finnas där många skona yttranden och 
uttryck. Förtjusande är detta samtal mellan Kristina och 
Olof:

Kristina. Hvarför har du alltid rätt, Olof? Kan du 
säga mig det?

Olof. Därför, min vän, att jag vet det roar dig att 
ge mig rätt!

Kristina. Nu har du återigen rätt.
Djupsinnigt inpassadt i dialogen är Kristinas uttryck: 

»det är ju ljusan dager», gifvet som förklaring därpå, att hon 
släckt de vigda ljusen vid dödslägret, men af Olaus och 
Laurentius hänfördt till reformationens uppgångna dager. 
Och af stor, enkel fägring är Kristinas ord till den sof- 
vande maken: »Hvarför är jag icke sömnen, att du flydde 
till mig, då du är trött af striden!» Detta är poesi.

Och härmed är vår framställning af herr Strindbergs 
skådespel afslutad; teckningens utförlighet har sin förkla
ring i vår delvis rätt höga uppskattning af arbetet.
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II. JÄSNINGSTIDEN.

(Stockholm 1886.)

En fortsättning af ett i alla afseenden förkastligt arbete, 
hvilket till skam för vår litterära kritik af enskilda an
mälare erhållit smickrande omdömen, har i dessa dagar 
utkommit. Utan att vilja öfverskatta det skadliga infly
tande, som en dylik litteratur utöfvar, kan fosterlands
vännen ej utan djupt missmod betrakta spridningen af så
dana alster, hvilka åtminstone hos några obetänksamma 
och oerfarna läsare, som lätt dragas till det nya och för
ment originella, kunna framkalla de mest bedröfliga verk
ningar. Särskildt bör ungdomen om möjligt afhållas från 
hvarje befattning med dessa förvillande, lättsinniga och 
hädiska utgjutelser. Under den ungdomliga brytningstiden 
antaga sodomsäpplena ofta ett bedrägligt utseende af 
hesperiska frukter, och det är intet tomt påstående men en 
af erfarenheten bekräftad sanning, att just under pubertets- 
skedet och evolutionstiden en lastbar läsning ödelagt 
lofvande existenser. En lycka i olyckan är, att det nu 
utkomna bandet »Jäsningstiden» verkligen har en mängd 
rent af tråkiga partier, hvilka mer vittna om författarens 
vanliga själfkärlek och oförsynthet än om någon begåfning; 
härigenom minskas visserligen faran af läsningen, men de 
här och där inströdda reflexionerna, de giftiga antydnin
garna samt de oanständigheter, som stundom förekomma,
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kunna i alla fall menligt beröra särskildt de unga och 
opröfvade. För att gifva en varnande föreställning om 
bokens innehåll, skola vi denna gång till det allra mesta 
inskränka oss att referera, endast här och där tillläggande 
några egna anmärkningar.

Författaren begynner med att skildra sin första ankomst 
till Uppsala, som »var småstad och luktade bondkvarter». 
»Professorerna voro bönder.» Johan, autobiografiens hjälte, 
går ej på uppvaktning hos dessa bondaktiga lärare; ty 
»att underordna sig öfverordnade var liktydigt med att 
krypa». Han har inga böcker, ty han är fattig och han 
kan därför ej läsa. Huru många fattiga ynglingar hafva 
dock icke vid ankomsten till en universitetsstad, där deras 
uppgift var att studera, varit nog förtänksamma att låna 
sig böcker eller på något sätt anskaffa dem! Emellertid 
får Johan hos en bekant titta i Geijers Svenska historia, 
finner där »ingen ny synpunkt», anser stilen »alldaglig» och 
får sin uppfattning bekräftad af kamrater, hvilka alla om 
Geijers historia med ett fint och valdt uttryck förklara, att 
»den är djäflig». Johan försöker ock att läsa grundlagarna; 
men genom sin kristna uppfostran »var han konsekvent 
blifven egoist» och kände därför ovilja mot allt, som rörde 
allmänna intressen. Universitetsprofessorerna kunna ej be
haga honom; Uppsala »hade icke en enda framstående lärare, 
som höjde sig öfver hopen». Så lämnar han för en tid 
lärosätet och blifver lärare i Stockholms folkskola; befatt
ningen hade åtskilliga vidrigheter, bland hvilka Johan sär
skildt anför det hans samvetsfrihet kränkande tvånget att 
under böntimmen knäppa ihop händerna och deltaga i 
psalmen samt obehaget att, såvidt han ville behålla sin 
plats, icke under lektionerna få angripa Kristi gudom. Det 
syntes honom ock svårt att nödgas straffa lärjungarne för 
o uppmärksamhet; »att vara uppmärksam faller nämligen icke 
under viljans maktområde». Samtidigt med verksamheten 
i folkskolan åtager sig ock Johan att blifva informator för 
två flickor i ett rikt och bildadt hus, där »katekesen var 
bannlyst», »barnen ej skulle få konfirmeras» och där det
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således fanns »frisinthet, mod och begär att vara sann», 
medan man däremot i folkskolan, alldenstund religions
undervisning där förekom, var »feg, konservativ och osann».

Efter någon tid bestämmer sig vår hjälte att blifva 
läkare och börjar med kemiska laborationer; men »veten
skapens rötter voro torra och tråkiga», och Johan lockades 
för öfrigt alltmer till estetiska studier, hvartill äfven 
teaterbesök i sin mån bidrogo. Sedan han vid en i Uppsala 
hållen tentamen i kemi blifvit underkänd, vill han debutera 
på K. teatern men anser det förnedrande att arbeta i 
elevskolan och afstår från förslaget. Författarbanan vinkar 
honom i stället, och han skrifver »på två månader två 
komedier och en tragedi på vers samt skakade dessutom 
små vers ur armen»; han hade äfven fått idéen till en tragedi 
»Jesus af Nasaret», som var afsedd att »med ett slag och 
för alla tider krossa gudsbilden och utrota kristendomen». 
Emellertid ville han nu för att bereda sig till författar
verksamheten taga den filosofiska graden och begaf sig 
åter till Uppsala.

Nu vidtager en osann och löjlig skildring af uppsalalifvets 
andliga fysionomi. Den boströmska filosofien förklaras (på 
den grund att den, liksom alla system, hade förutsättningar 
i filosofiens föregående utveckling) lida af brist på ur
sprunglighet: »att kalla Boström en originell filosof är bygde- 
patriotism», Boströms förnämsta fel var, att han anbefallde 
åtlydnad för samvetsbudet, medan enligt Johans mening 
»samvetena äro lika många som religionerna och folkslagen». 
För öfrigt visar författaren, som slår omkring sig med 
fraser, ungefär samma grofva okunnighet om Boströms lära 
som om Kants, hvilken han äfvenledes summariskt affärdar. 
»Sin sedelära fick eller tog Boström från Kant», heter det. 
Enhvar, som tagit kännedom om saken, vet emellertid, 
att Kants negativa moral icke var Boströms. Kant klandras 
af författaren, därför att hos honom »sedelagen, hvilken ju 
är beroende af och växlande med epoken, blir fortfarande 
helt kristligt Guds bud». Nu är verkliga förhållandet, att 
arten af den kantska sedelärans autonomiska karaktär icke
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alls är angifven med denna skissering, i hvilken det enda 
sanna är, att Kant uppvisade sedelagen såsom allmängiltig 
och således icke »växlande med epoken», en bevisning, som 
för öfrigt icke i någon tänkande människas mening kan 
anses innebära ett förnekande af det faktum, att historiskt 
taget den sedliga uppfattningen under olika »epoker» och hos 
olika »folkslag» varit renare eller mera grumlad. Från 
Uppsalas filosofiska ståndpunkt öfvergår författaren till dess 
poetiska förhållanden, omtalar det vittra sällskap, som där 
hade bildats, och tager sig nu ett tillfälle att fara våldsamt 
ut mot en af detta sällskaps ädlaste medlemmar, den aflidne 
skalden Ernst Björck. Björck skildras såsom snart sagdt för
soffad »i det personliga lugn, som individen vinner genom att 
hålla från sig de plikter, som lifvet i ett samhälle uppställer». 
Det förefaller till att börja med något egendomligt att 
höra herr Strindberg tala om »plikter», honom som på annat 
ställe i samma bok kallar moralen »en listig dikt» och som 
i allmänhet yrkar på naturlig obundenhet; men vidare var 
den fridsamme och älskvärde skald, hvars minne han här 
lastar, visserligen icke försoffad, därför att han i sin dikt 
icke särskildt politiserat eller yrkat på samhällets sönder
brytande. Han hörde till de stilla andar, hvilka i sin säng 
mildt afspegla de eviga föremålen eller naturens skönhet 
eller mänskliga förhållanden och som därvid gärna låta ett 
välgörande solljus tränga fram. Hans lynne var sådant, 
han kände ingen bitterhet, han hade mycken godhet; 
därför skall han nu på sin mull uppbära smälek af en 
ilska, som både bland lefvande och döda uppspårar föremål 
för invektiv. Det heter vidare om Björck: »boströmska 
kompromissen med kristendomen antog han osedd, och 
därmed hade han gjort sin lifsgärning». För det första 
stannar man här i villrådighet, hvad författaren menar med 
sin på måfå utslängda fras om »den boströmska kompro
missen»; för det andra skulle skalden Björck, som visser
ligen hade religiösa och estetiska intressen men föga sinne 
för filosofiska frågor, säkerligen blifvit mycket förvånad, 
om han fått höra, att han »antagit» en »kompromiss»
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mellan kristendomen och ett visst filosofiskt system och 
att han till på köpet därmed »gjort sin lifsgärning». 
Ändtligen skämtar författaren med Björcks skaldskap därför, 
att det var »rent», och en antydning göres, att där råder 
»den otillfredsställda kärlekens stilla mjältsjuka». Hade skal
den blifvit gift med föremålet för sin låga — så fortfar herr 
Strindberg att insinuera —, så skulle naturligtvis renheten 
varit slut, ty »det rena, som i våra dagar så skarpt hålles 
upp mot det sinnliga», beror därpå, att föremålet är »oåt
komligt». Detta är alltför besynnerligt! Det låter rent 
af, som om författaren skulle anse renhet för oförenlig 
med den äktenskapliga föreningen, därför att denna jämväl 
fysiskt förbinder tvä personer. Ja, allt vill författaren 
hafva orent, och mot renheten för han krig under före- 
gifvande, att den är det otillfredsställda sinnets mjältsjuka.

I Uppsala skref Johan för genomgående af tentamen i 
estetik en uppsats öfver »Hakon jarl», och denna tarfliga 
uppsats införes till yttermera visso i herr Strindbergs nu 
utgifna arbete. Han anser den blygsamt nog »kanske 
vara äfven ett litet bidrag till samtidens historia». Professorn 
i ämnet lär, som man lätt kan fatta, hafva »med nästan 
föraktlig min återlämnat skriften», och Johan fick i tenta
men »ett betyg under det åstundade». Äfven i sina andra 
tentamina, hvilka gällde »filologi, astronomi och statskun
skap», fick Johan »ett betyg mindre än han åstundat», 
hvilka för läsaren synnerligen intressanta händelser motiveras 
därmed, att Johan föraktade läroböckerna. Skälet förefaller 
plausibelt. Man kan endast f råga : Hvad i all världen angår 
detta den svenska allmänheten, som säkerligen är långt 
mer likgiltig för den stora personen, hans tentamina och 
hans förakt, än herr Strindberg någonsin kan föreställa sig?

Fåfängt söker man af författarens spridda yttranden 
kunna bilda sig en hel föreställning om hans lefnadsupp- 
fattning; men dennas bedröfliga art framgår dock tillräck
ligen tydligt ur aforismerna och de lösa reflexionerna. 
Han synes med anslutning till Rousseau yrka en »återgång 
till naturen», men af hans öfriga meningsuttalanden kan
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man sluta, att det naturtillstånd, hvartill vi i sådant fall 
skulle återföras, komme att utmärkas af de lägsta natur- 
drifternas blinda välde. Stundom yrkar han, att en revolution 
genast bör företagas; ty »underklassen bör ej vänta på att 
kungar eller öfverklass skola gå» utan rycka upp alltsam
mans med roten så godt först som sist. Afunden mot de 
i yttre afseende något mer lyckligt lottade synes spela en 
ganska stor roll. Johan blifver ju t. ex. vid den skildrade 
ångbåtsfärden på Göta kanal rent af förbittrad på de 
passagerare, som åto bättre mat än han själf. Sedligheten 
står sig i detta arbete slätt, och vår tids »sedlighetssträfvan» 
förklaras vara »en öfverklassrörelse, hvarmed man vill 
hejda de framstörtande massorna». Författaren är deter- 
minist; det oaktadt utfar han väldeligen mot det gamla 
samhället, .hvilket väl enligt hans egna förutsättningar 
ändå ej skulle kunna vara på annat sätt än det är, eftersom 
allt behärskas af yttre nödvändighet. I moraliskt afseende 
visar sig hans determinism i påståendena om ångerns 
orimlighet. För öfrigt förklaras, att ingenting »absolut rätt 
eller orätt» finnes; hufvudändamålet med människans 
sträfvan säges vara »att uppehålla lifvet intill döden på det 
minst oangenäma sätt». Med denna egoistiska evdemonism 
anser författaren omtanken om andras väl vara förenlig, 
ty man kan ej själf lefva ett angenämt lif, om man 
»trampar eller dödar» andra. Det naiva skälet, hvarför man 
ej »trampar eller dödar», blifver således enligt denna upp
höjda moral omsorgen om det egna välbefinnandet. Mot 
äktenskap och familj fortsätter författaren sina gamla smä- 
delser. Kvinnoemancipationen är som bekant icke omtyckt 
af herr Strindberg; men de skäl, han begagnar, måste synas 
vidriga både för emancipationens vänner och för dess 
ovänner; »skulle kvinnan in på mannens område», heter det, 
»så skulle mannen befrias från familjeförsörjarskyldigheten 
och faderskapet ej fa sökas». Men det ville man icke. Nej, 
man började tvärtom anställa jakt på de prostituerade 
kvinnorna och ville därigenom drifva mannen till giftermål, 
och väl fångad skulle han genom kvinnans äganderätt



TJÄNSTEKVINNANS SON. 307

nedsj’unka till husslaf. Vi hysa för vår del visserligen 
misstro till en utsträckt kvinnoemancipation; men skälen 
äro helt andra, de utgå från en hög uppfattning af kvinnans 
verkliga bestämmelse, och författarens cyniska betraktelser, 
påminnande om hans kända identifiering af män med hanar 
och kvinnor med honor, förefalla oss vidriga. Vidriga äro 
ock Johans obesvärade och själfbelåtna skildringar af sina 
egna utsväfningar och sin vana att »så sin vildhafre åt 
alla kanter», hans beskrifningar af offren åt »Venus Pande- 
mos», hans antydningar om de onaturliga laster, till hvilka 
några af de i boken omtalade personerna göra sig skyl
diga. Starkt framträder hans ovilja mot kristendomen 
och mot dess gammalmodiga bud, »att man skall älska 
människorna». Judarne, med hvilka författaren i »Nya 
Riket» hade så mycket otaldt, förhärligas i denna bok, 
och en tacksamhet ådagalägges ju på detta sätt mot de 
förläggare eller recensenter af denna nation, hvilka icke 
hyst betänkligheter mot att befordra till trycket samt lof- 
orda hans snillefoster. Kristendomen säges medföra, att 
man anser sig »få göra hvad som helst, bara man tror, 
att Jesus är Gud»; på detta sätt identifieras enskilda för
villelser och förirringar inom kristenheten, enskilda exempel 
på antinomism eller rent af hyckleri med kristendomen i 
dess helhet, oaktadt densamma annars brukar väcka herr 
Strindbergs misshag af rent motsatt skäl, eller därför att 
den bjuder den gamla människans afklädande. Till Kristus 
vill författaren, säger han, aldrig återvända. Det vore, 
som att »sätta in en utryckt tand, som man med nöje 
kastat på elden med tandvärken». Och det djupaste skälet 
till misshaget synes vara detta, att »Kristus hade inbillat 
honom, att jaget skulle korsfästas».

Vi hafva talat om författarens hädelser; åtskilliga af 
hans många dumheter må ock omnämnas. Han ser in
verkningar från — Fichte och den subjektiva idealismen 
i skaldernas sed att omnämna sitt jag, såsom t. ex. i ut
trycken »Jag stod på stranden under kungaborgen», »Jag 
bor i bergets salar», »Jag, liten gosse, vaktar vid grind»,
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»Jag minns den ljufva tiden». Lyrikernas sätt att bikta sitt 
inre och därvid begagna första personen var — o simpli- 
citas! — väl i alla händelser vanlig före Fichte, och fränd- 
skapen med dennes filosofi är en öfverraskande upptäckt, 
lika sann som de flesta af författarens påståenden. Dessa 
myndiga yttranden gå för öfrigt ut på att nedsätta alla, 
som ej hafva konstnärsnamnet Strindberg. Thorvaldsen 
förklaras vara »en genomsnittsartist», Bellman var »en liten 
vissångare», »en rojalistisk hofpoet», och hans humor lika
som all humor betraktas med ringaktning samt säges ligga i 
själtåget. I Johans ögon är Tegnérs Fritiofs saga »lunsig, 
nykter, prästerlig, opoetisk»; Dante var en tarflig »floren
tinsk bygdpatriot» och hans Divina Commedia alldeles 
för betydelselös för att »ha kunnat ingått i bildningens ut
vecklingskedja». Som framtidens enda litteraturform näm
ner författaren själfbiografien; ty det är »det enda ämne, 
en författare kan någorlunda behärska, om han nämligen 
är fullt medveten om sin viljas ofrihet och sålunda icke 
känner sig brydd för att vara uppriktig, hvilket han endast 
kan vara, om han är fullt på det klara med sin oansvarig
het». Denna i stilistiskt afseende just ej felfria sats inne
håller, att man fullt obesväradt kan omtala alla sina 
utsväfningar, då man vet, att man för dem är oansvarig. 
Determinismen medför ett fribref för alla förvillelser 
och synder; därför är determinismen så ovärderlig. Om 
nu framtidens enda, rätta litteraturform skall blifva själf
biografien, så kan detta visserligen ur många synpunkter 
komma att te sig något enformigt; en gifven fördel synes 
oss dock däraf vara att skörda : herr Strindberg kommer då 
ej vidare att utgifva några arbeten, ty han kan väl ej 
skrifva sin själfbiografi tvenne gånger.
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EN SJÄLS UTVECKLINGSHISTORIA.

(Stockholm 1887.)

Om det skulle frågas, hvarför en litteraturanmälare, i 
stället för att uteslutande sysselsätta sig med sådana ar
beten, hvilka äro värda erkännande, emellanåt äfven upp
tager till behandling sådana, hvilka ur en eller annan syn
punkt måste ogillas, så biifver svaret följande. För det 
första måste den litterära kritiken, när den vill söka gifva 
allmänheten en tydlig och något så när omfattande före
ställning om tidens vittra fysionomi, framställa litteraturens 
något så när märkliga exponenter både i godt och ondt, 
och den måste då jämväl stundom befatta sig med ett och 
annat, som visserligen såsom helt betraktadt kan vara 
skäligen underordnadt men som i enskilda detaljer företer 
drag, hvilka äro karakteristiska för ett vida spridt eller 
med anspråk att föra mångas talan framträdande åskåd
ningssätt. För det andra har det visat sig, att man ej 
alltid kan »tiga ihjäl» det tadelvärda; de farliga alstren af 
en upplösningslitteratur, hvilken med tillhjälp af romanens, 
novellens, poesiens eller i allmänhet den estetiska formens 
mindre till forskning än till en utan ansträngning vunnen 
njutning lockande framställningssätt insmugglar hätskhet, 
irreligiositet och allahanda skefva åsikter, — dessa alster 
mottagas af många med begärlighet, och man måste där
för, såvida man ej vill låta allt gå vind för våg, och såvida 
man annars har en bestämd öfvertygelse samt mod att för
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densamma något våga, bestämdt uttala sig mot det klander
värda. Visst vore det bekvämare och angenämare att låtsa, 
såsom om det usla och omogna ej funnes till, invagga sig i 
tron på dess ofarlighet och endast befatta sig med saker 
af någon förtjänst; men dels blefve då den öfversikt, kri
tikern lämnade af tidens litterära skaplynne, mycket en
sidig och ofullständig, dels hade han skamligt och fegt 
försummat skyldigheten att bekämpa det onda, en skyldig
het som särskildt under dagar, då det onda vill tränga 
sig fram med fordran på att anses som något godt, icke 
är mindre viktig och ansvarsfull än den behagligare skyl
digheten att framhålla och loforda alster af högre värde- 

Så har ock anmälaren ansett sig pliktig att redan i 
flera föregående artiklar skärskåda innehållet af Strindbergs 
senare arbeten; han har därvid till det mesta kunnat in
skränka sig till ett referat, som så klart, att ingen kunde 
misstaga sig, lagt i dagen den cyniska halten af dessa 
arbetens innehåll. Utan att bestrida Strindbergs begåfning 
kan man ej annat än anse densamma öfverskattad; det 
säges, att hans senare arbeten gifva så många väckelser till 
själfständigt tänkande, men den, hvilken har någon filo
sofisk och historisk bildning, finner lätt, huru ofta denne 
författare, hvars kunskapsrymd måtte vara mycket be
gränsad, framställer såsom något nytt och betydelsefullt 
satser, hvilka äro »så gamla som gatan» och hvilka till på 
köpet för länge sedan vederlagts. Hela den radikalism, han 
förfäktar, är antikverad, och den blifver ej mer ungdoms
frisk, därför att han med oförsynta sofismer, med oanstän
digt hån anbefaller densamma. Vidare kan det ej förnekas, 
att hans senare böcker börjat lida af en ofantlig tråkighet; 
allmänheten finner, huru intressant än herr Strindberg må 
förefalla sig själf, Johans själfbiografi ointressant och känner 
sig hvarken uppbyggd eller egentligen road af hans redo
görelser för sina tentamina och för de tillfällen, då han 
varit berusad eller skattat åt andra nöjen af låg art.

I förevarande del, hvilken i öfrigt fördelaktigt utmär
ker sig genom mycket mindre grofhet, cynism och hädelse
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än de föregående, fortsättes den ledsamma och anspråks
fulla teckningen af Johans öden. Buckle gaf Johans in
telligens en stark väckelse och synes hafva lärt honom, att 
människans andliga väsen till alla delar är behärskadt af 
naturkausalitet, så att religionerna i allo bero af klimatet, 
själfmorden af arbetslönerna; nu är visserligen Buckle som 
kunskapskälla ganska tvetydig, men Johan hade, som det 
vill synas, en märkvärdig dragning till det skefva, en märk
värdig obenägenhet för det sunda och kärnfulla. Under 
inflytande af stämningen från Buckle började Johan sitt 
drama »En affalling», den sedermera under namnet »Mäster 
Olof» bekanta, ganska talangfulla men all historisk sanning 
våldsamt förvrängande tendenspjäsen. Sanningen själf fram- 
ställes där såsom något växlande; det, som under en viss 
tid verkligen är sant, är under en följande tid osant. En
ligt anmälarens uppfattning är däremot sanningen evig och 
oföränderlig men en särskild tids uppfattning af sanningen 
ofta behäftad med något falskt eller tillfälligt; herr Strind
berg i sin »Mäster Olof» synes däremot förbise, att åt
skilliga tankar af t. ex. Plato äro lika sanna i dag som på 
denne tänkares egen tid, att de matematiska satsernas san
ning ej växlar med tiden och att sedebudets inre sanning, 
hur villad och grumlad enskilda människors sedliga upp
fattning må hafva varit, är evig och oförgänglig, hvarför- 
utan det ej heller skulle hafva en absolut förbindande makt. 
Annorlunda tänka den store Buckle och herr Strindberg; 
de kunde bägge hafva tarfvat en liten kurs hos Plato eller 
Kant, såvida annars dessa sistnämnda män ej äro alldeles 
för obetydliga att förtjäna uppmärksammas af så rikt ut
rustade naturer. Men »Mäster Olof» var vidare, såsom herr 
Strindberg nu meddelar sina beundrare, afsedd att »angripa 
familjen såsom antisocial stiftelse» samt att upptukta »sty
relsen» (hvarje styrelse?) »i Gustaf Vasas person». Vi få 
vidare veta, att den scen, då Olaus väntar på audiens hos 
Gustaf Vasa, afspeglar författarens egna »underklasskänslor, 
då han satt bland ordonnanserna-gardisterna i Karl XV:s 
tambur», väntande på företräde. Man må säga: fnaskigare
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anledning till skapande af en scen i en historisk tragedi 
har väl aldrig någon sorgspelsförfattare haft: Johans löjliga 
fåfänga, som bevars lidit af att vänta på en mottagning, 
skulle hämnas genom att framställa Olaus Petri i en liknande 
situation! Erkännandet är åtminstone naivt. »Afiallingen» 
blef ej antagen till spelning på kungliga teatern, hvilken 
fann de historiska personligheterna »neddragna och van
ställda», medan Johan med sina djupare historiska kunska
per fann samma personligheter vara i den ifrågavarande 
pjäsen framställda i sitt sanna skick och befriade från den 
tillmålning, som »genom patriotiska och idealiska villfa
relser» föranledts.

Johan, som (sid. 48) nu lefde ganska angenämt, emedan 
han störtat de »inre, nedärfda tyrannerna» och var »utan 
religion, utan moral och utan grundsatser», uppehöll sig 
mycket på kaféer och fann lifvet på dessa ställen vida 
bättre än besök i familjer; »familjen föreföll honom alltid 
såsom ett fängelse, där två fångar bevakade hvarandra, 
som ett ställe, där barn pinades och pigor grälade». Det 
s. k. »röda rummet» blef hans och liktänkande vänners 
stamhåll ; samtalet därstädes tyckes, att döma af de anförda 
utdragen, hafva varit fördomsfritt, d. v. s. rått; de unga 
männen hade för öfrigt i en ålder, då annars hjärtat svär
miskt klappar för allt upphöjdt, »kommit öfverens om att 
egoismen var driffjädern till alla människors handlingar 
och att det därför icke vore värdt att hyckla några bättre 
känslor». Allt, som var »gammalt», missaktades; att man 
satte Kristus lågt var, menar författaren, naturligt, ty »han 
har fallit för den lärda kritiken» (»är passerade detta fall?). 
Modigare och berömvärdare var enligt författarens tanke, 
att man äfven, om ock skyggt, kritiserade Shakspere. 
För öfrigt gjorde Johan vid denna tid bekantskap med Ed. 
v. Hartmanns filosofi, hvilken behagade honom; han såg 
med nöje, att allt förklarades vara »bosch» eller intet och 
att alla storheter på detta sätt grundligen »reducerades». 
Till grund jämväl för denna barnsligt uttryckta belåtenhet 
med Hartmann synes sålunda hafva legat Johans gamla
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obenägenhet att erkänna någonting såsom stort eller upp- 
höjdt. Nu trodde han sig i den pessimistiske filosofen 
hafva fått ett stöd. Det är ganska egendomligt, att Johan, 
som dock har drömmar att radikalt reformera världen, 
gång på gång känner och uttalar blind beundran för för
fattare, hvilkas panteism följdriktigt medför förnekandet af 
all frihet, antagandet af blind nödvändighet och därför 
egentligen omöjligheten af hvarje medvetet och fritt reform
arbete. Man kan förstå, huru Schiller, under inflytelsen 
af Kant och Reinhold, kunnat i sina dramer tolka frihetens 
rätt och skildra dennas kamp ; man har svårare att förstå, huru 
en litteratör, som dårats af den ihålige Buckle eller narkoti- 
serats af den genialiske Hartmann, kan uppträda med later 
af radikal omstörtare. Men herr Strindbergs inkonsekvenser 
äro otaliga, hela hans uppfattning är kaotisk, och han tycks 
vara oförmögen att ordna och reda sin tankevärld. Ett 
dylikt ordnande kräfver alltid någon möda och är besvärligt: 
det går vida lättare att kasta kring sig paradoxer, hvilka göra 
anspråk på genialitet men äro tomt munväder, samt slunga 
ut skymford mot alla, som ej kunna förmås att beundra 
skrifsättet.

Att den stigande arbetsfördelningen, förutom vissa för
delar, medför stora olägenheter, är ett långt före herr Strind
berg kändt och erkändt faktum. Johan söker undanröja 
olägenheterna genom att undanröja saken: han fordrar, 
att hvarje människa skall på en gång vara statsman, skald, 
handtverkare o. s. v. Man kan ju ej annat än draga på 
munnen åt dessa yttranden; de framkomma tämligen ford
rande, likasom innehölle de någon oupptäckt sanning, 
något medel att afhjälpa människosläktets lidanden, och 
så innehålla de intet annat, än hvad hvilken tanklös person 
som helst kan på måfå framkasta.

I slutet af sin bok skildrar Johan sin verksamhet som 
tidningsman ; han finner det, karakteristiskt nog, vara lämp
ligt, att pressen öfvervägande skötes af »ostuderade och rent 
af obildade», emedan detta utgör en »hälsosam motvikt 
mot uppstående af en lärdomsaristokrati». Han beskrifver
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vidare »reaktionen» efter 1872 och blandar huller om buller 
docenten Schéele, justitieministern Adlercreutz, pastor 
Beskow, tyske kejsaren, värnpliktsförslagen och C. D. af 
Wirsén. »Efter en genomrumlad kväll» brukade han fundera 
på att skrifva sin »Röda rummet». Innan detta storverk 
tillkom, ingick han emellertid i kungl. biblioteket, studerade 
kinesiska, hade kärleksäfventyr och önskade blifva förlofvad. 
Men skulle detta senare ske, så ville han se upp till den 
kvinna, han skulle älska. »Hvad ville upp säga? Öfver 
honom i intelligens kunde inga kvinnor stå. Alltså ville 
han se upp till skönhet, börd, ställning, det oåtkomliga.» 
Och härmed vidtager nu en teckning af helt enskilda för
hållanden, hvilka, likasom så mycket annat i boken, borde 
utgå och hvilka egentligen höra till kategorien indiskretioner.

Bland författarens många paradoxer anteckna vi till 
sist följande. — All sträfvan är egoistisk. — -»Faran med 
våra dagars reformarbete är, att förslagen hagla utan 
ordning, sa att det ena kommer efter, där det skulle gå 
före och tvärtom, såsom då man vräker in kvinnofrågan, 
innan man utrangerat det gamla patriarkatsamhället, 
inkastar kvinnan i mannens arbetsmarknad, innan man 
befriat mannen från äktenskapets och barnaforsörjningens 
skyldigheter» ... — Svenska språket antydes vara »kultur- 
fientligt» och böra ersättas i skolorna med tyskan; denna 
tanke angifves af förf, vara en verklig sekulartanke. — 
Det europeiska samhället antages utveckla sig till ateism, 
religionsfrihet, polygami och kollektiv egendom (se sid. 68). 
— »Svårigheten för öfverklassens unga män att finna en 
älskarinna af samma klass har alltid varit stor, och därför 
har» — vi utesluta några ytterst anstötliga uttryck — 
»öfverskattningen af familjeflickan stigit i samma pro
portion.»

Vi fråga: gifves det i dessa paradoxer, gifves det i 
hela det arbete, hvari de återfinnas, ett enda grand af 
vare sig djupsinnighet eller verklig kvickhet? Nej, stora 
anspråk, mycken skrytsamhet, uppkok på gamla misstag 
och gamla halfsanningar, men ingen kärnfull tanke, ingen
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inblick i en ädel om ock excentrisk personlighet! Därför 
blifver intrycket obehagligt, enkelheten är försvunnen, 
naturalismen blifver svulstig, och angående denne författare, 
hvilken dock förkunnat sig vilja härma naturen, kan man 
numera med användande af Horatii ord säga, att han

Projicit ampullas et sesquipedalia verba.



FADERN.
SAGOSPEL I TRE AKTER.

(1887.)

Man kunde stundom förut vid läsningen af Strind
bergs arbeten känna sig uppkallad till allvarlig strid mot 
hans brutala blasfemier och manad att uppvisa det ihåliga 
och tarfliga i hela den anspråksfulla och hätska framställ
ningen; saken var så mycket mera nödvändig, som många 
organ med en besynnerlig hänförelse togo hans parti. För
hållandet är nu i viss mån ett annat. Hans senaste arbete 
»Fadern» röjer en désorganisation i den‘poetiska fantasien, 
och man intages vid genomläsningen af detta stycke visser
ligen af ovilja men kanske än mera af vemod. Där fram
träder nog såsom ofta förut den sällsamma föreställningen, 
att man kan blifva en stor »verklighetsskildrare» endast 
genom att använda råa uttryck eller omnämna saker, dem 
den allra vanligaste anständighet förtiger; där framträder 
jämväl det bittra kvinnohat, hvilket långt mer än Strind
bergs många hädelser mot den kristna religionen och mot 
sedligheten — hädelser mot hvilka de s. k. frisinnade orga
nen haft föga, stundom intet att invända — omstämt dags- 
opinionen till hans nackdel. Detta kvinnohat är ock lika 
oresonligt som obehagligt, och man pinas däraf så mycket 
mera, som äfven i detta afseende författaren tyckes göra 
anspråk därpå, att paradoxalitet skulle vara detsamma 
som genialitet. Men oaktadt allt detta blifver den känsla, 
som Strindbergs »Fadern» uppväcker, snarare beklagande
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än harm, och detta beror kanske mest därpå, att denna 
skapelse förråder — vanmakt, vanmakten i en sjuklig in
billning, vanmakten i en på allt positivt så godt som ut
blottad åskådning. Då emellertid Strindbergs öfriga arbe
ten af mig brukat omnämnas — något som åter berott på 
litteraturgranskarens skyldighet att redogöra för saker, som 
på något sätt väckt uppseende, och att lämna en så vidt 
möjligt fullständig öfversikt öfver samtidslitteraturens vidt 
skilda företeelser —, så må några ord i största korthet 
ägnas äfven hans sista, besynnerliga alster.

Förhållandet mellan ryttmästaren och hans hustru är 
icke det bästa. Hon synes vara honom öfverlägsen i vilje
kraft, hon tyranniserar honom och ådagalägger därvid en 
kyla och ett lugn, som stå i stark motsats till hans upp- 
brusning och svaghet. Ryttmästaren är en lärd naturfor
skare och är sysselsatt med ett arbete, som skall blifva 
epokgörande; men hustrun, som tycker, att hans bokräk
ningar blifva för stora samt för öfrigt vant sig att be
trakta alla hans förehafvanden som dåraktiga, kontraman- 
derar i hemlighet hans bokrekvisitioner. Det oupphörliga 
gnatet, de små chikanerna i hemmet tära på hans lynne, 
göra honom nervös, locka honom till öfverilningar och 
störa hans inre jämvikt på ett sätt, som slutligen kan blifva 
och blifver betänkligt för hans annars rediga förstånd. 
Just detta resultat synes vara afsedt af hans fru, hvilken 
mot honom är rent af fientlig och gärna vill få honom 
ställd under förmyndare, aflägsnad från familjen samt helst 
insatt på ett dårhus. Huru hennes ovilja mot sin man 
kunnat nå en sådan höjd, därom sväfvar man emeller
tid i ovisshet; anledningarna till all denna öfverlagda för
följelse äro okända, och hela skildringen gör därför ett 
intryck af djup osannolikhet. Hela teckningen af rytt
mästaren är åter nästan löjlig; han borde enligt författarens 
afsikt väcka en viss sympati, men han förefaller oss som 
en kruka, och vi kunna ej värja oss från ett medömkande 
löje, då vi höra honom för sin gamla amma beklaga sig 
öfver sin frus obeskedlighet. Frun å sin sida förtalar
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systematiskt sin man; hon har i hela orten utspridt ryktet 
om hans sinnesförvirring och försöker genom hela sitt för
faringssätt mot honom till den grad reta honom, att ryk
tet måtte kunna blifva sanning. Hon intalar husläkaren, 
att mannen är på väg att blifva rubbad, hon beljuger ho
nom, sprider löje öfver honom men alltid på det listiga 
sätt, att hon ej låter sig ertappas med osanningar eller, 
om så sker, påstår, att man hört galet och att hon sagt 
något helt annat. Mest afskyvärd och vidrig är hon, då 
hon, kort sedan doktorn bedt henne att med anledning af 
mannens nervositet och själsoro vara försiktig samt und
vika allt, som kunde plåga hans misstänksamma och ret- 
liga lynne, framkastar en antydning, att hon varit honom 
otrogen och att dottern i huset ej är hans barn. Därmed 
har hon tändt en outsläcklig brand i den stackars Otellos 
sinne, han går och grubblar öfver dessa antydningar, hvilka 
för öfrigt måhända ej voro ogrundade, och nu är han på 
god väg till sinnesrubbning, till mental otillräknelighet. 
Det var just dit hon ville komma. Med sin vanliga lögn
aktighet berättar hon sedan för läkaren, att hennes stackars 
man alldeles af sig själf kommit på dessa olycksaliga fun
deringar; förhållandet är tvärtöm, att hon just själf väckt 
dem till lif. Ryttmästaren behärskas nu af denna enda 
fixa idé och blifver under dess inflytande vild, häftig och 
nyckfull; hans vredesutbrott anses nu som indicier på van
sinne, man narrar honom att ikläda sig tvångströja o. s. v. 
Lyckligtvis får han ett slaganfall och befriar därmed såväl 
sig som läsaren från vidare obehag; dessförinnan har han 
dock hunnit utbrista i följande vackra utrop, hvari förfat
taren samlat hela sin vrede mot fruntimmerna: »Tvi vare 
dig, satans kvinna, och förbannelse öfver ditt kön!»

Boken innehåller en mängd råheter; vi vårda oss ej 
att anföra dem, Ett och annat drag har nog natursan
ning, och Lauras system af nödlögner saknar visst ej mot
svarighet hos en del kvinnor; likaså är Lauras förmåga 
att gifva små skarpa nålstyng eller tala verkliga »dolkar» en 
egenskap, som nog återfinnes hos åtskilliga af Evas döttrar.
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Ty kvinnan är lika litet som mannen någon ängel; hon 
är icke af naturen idealisk och behöfver lika väl som man
nen förädlas, renas, helgas. Men icke är hon heller den 
sammanfattning af elakhet och lögn, till hvilken herr Strind
berg vill göra henne. För öfrigt borde dessa båda, för 
hvarandra oumbärliga följeslagare på den betydelsefulla 
vandringen genom lifvet kunna företaga sig något bättre 
än detta oupphörliga litterära gräl, hvilket för öfrigt nu 
fått den fördelning, att herr Strindberg utmålar kvinnor som 
odjur, våra dussinförfattarinnor åter utmåla alla män som 
lastbara bofvar och alla fruntimmer som oskuldsfulla mar
tyrer.



GIFTAS.
ANDRA DELEN.

(Stockholm 1886.)

Det finnes förbud mot gifters fria försäljning; däremot 
synes litterära gifters obegränsade spridning, att döma efter 
mångas påstående, höra till grundvillkoren för ett folks 
frihet och själfständighet. D,en andliga hälsan tyckes efter 
detta åskådningssätt vara mindre värd än kroppens; man 
skulle våldföra sig på frihetens palladium, om man ville 
inkräkta på rätten att genom osedliga arbeten förvilla den 
skara af unga omyndiga och lättledda, på hvilken alla 
samhällen hafva god tillgång. Våra nuvarande förhållanden 
erbjuda verkligen inga ordentliga botemedel mot dylikt 
ondt, och lagstiftaren skulle, därest han önskade af hjälpa 
dessa brister, antagligen, äfven om han hölle aldrig så 
mycket på medborgerlig frihets och medborgerliga rättig
heters helgd, se sina bemödanden korsade af en tillkonstlad 
folkopinion, som omedvetet eller medvetet förblandar frihet 
och själfsvåld. Därför kan det ej undvikas, att sådana 
skrifter som herr Strindbergs »Giftas», »Tjänstekvinnans son» 
m. fl. obehindradt tillhandahållas allmänheten, och man har 
mot deras fördärfliga inflytande intet annat värn än en 
litterär kritik, hvilken merendels förbises eller genast 
stämplas såsom partisk, och hoppet att dylika arbeten 
genom sin inneboende uselhet skola förolyckas. Detta 
hopp vinner, då fråga är om herr Strindbergs senaste skrifter, 
onekligen något stöd genom deras ledsamhet, genom den
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tydliga regress jämväl i konstnärligt afseende, som de omiss
kännligt utvisa. Emellertid må för att främja den »reaktion» 
mot dylik litteratur, hvilken vi s. k. »reaktionära» (!) verk
ligen eftersträfva, och för att om möjligt förehålla ung
domens vårdare vikten att hafva noggrann tillsyn öfver en 
läsning, som kan missleda de obetänksamma, några ord näm
nas om beskaffenheten af herr Strindbergs senaste arbete.

Förmodligen skola herr Strindbergs aktier genom den 
nu utgifna boken sjunka jämväl hos den radikala vänstern ; 
en betydande fraktion af densamma förfäktar nämligen 
kvinnoemancipationen, och mot emancipationen rasar vår 
författare. Så förargligt! Allt skulle hafva förlåtits honom, 
blott han icke rört vid den strängen; han skulle alltför 
gärna hafva fått håna Gud, smäda sakramenten, gyckla 
med kristendomen, om han bara låtit »den fria kvinnan» 
vara i fred. Ostraffadt skulle han hafva fått utfara mot 
äktenskap och familj, hade han endast låtit hela det af- 
gudade blåstrumpsväsendet vara ostördt. Uppriktigt sagdt 
äro vi nog rétrograda att anse hans onekligen fanatiska 
och så till utgångspunkt som form barocka anfall mot 
emancipationen vara mindre tadelvärda än hans benägen
het att oblygt antasta kristendomen, äktenskapet och sed
ligheten; vi skilja oss därutinnan från hans öfriga tadlare, 
hvilka merendels ej hafva ett ord att anmärka mot hans 
anfall på religionen och sedligt lif men däremot med »Ent
rüstung» tala om hans emancipationsfientlighet. I våra 
ögon är denna långt mindre upprörande än hans ytterst 
låga uppfattning af förhållandet mellan könen. Vi höra 
icke till dem, som gjort till yrke att höja kvinnan till sky
arna och skildra alla män som uslingar; vi äro nog gam
malmodiga att anse både man och kvinna jämbördiga i 
den egenskapen att vara fallna evighetsvarelser, hvilka 
bägge behöfva frälsas och helgas. Men icke utan ovilja 
och löje höra vi herr Strindberg lamentera öfver kvinnans 
uselhet och på hennes bekostnad upphöja mannen. Kvin
nan säges vara en ■ egoistisk lätting, därför att hon icke 
alltid genom yttre arbete bidrager till familjens uppehälle,
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och författaren besinnar icke, att dels kvinnan i de klasser, 
som lefva på kroppsarbete, verkligen ofta uppfyller denna 
fordran, dels, äfven där detta icke sker, vården om hus
hållet, om barnens uppfostran och hemmets skötsel verk
ligen utgör ett viktigt och betydligt arbete, som mannen, 
därest han annars har en gnista af rättvisa och finkäns
lighet, ej får underskatta. Man måste med vämjelse be
trakta, men man kan knappt heller »au sérieux» behandla 
uttryck, sådana som att kvinnan »i prostitutionen tar be- 
taldt per gång, i äktenskapet per ackord». Man måste le, 
när författaren i samma andetag påstår, att »kvinnans kropp 
af lättja blifvit mindre muskelstark än mannens», och att 
kvinnan aldrig skulle kunna »uppöfva sina muskler till den 
grad som mannens»; de bägge satserna strida på sitt sätt 
mot hvarandra, men ingendera utgör något bevis för kvin
nans egentliga underlägsenhet. Påstår man, att kvinnan är 
»feg och falsk», så glömmer man. att mannen lika ofta 
visat samma fel. Klagar man, som författaren, däröfver, 
att kvinnan ej gör krigstjänst, så löper man rätt in i de 
mest komiska extremer af den kvinnoemancipation, som 
man vill håna, och gör sig till på köpet löjlig. Klagar 
man, såsom han, däröfver, att damerna önska krogarnas 
stängning, så gör man sig kanske utan skäl misstänkt för 
tvifvelaktiga vanor. Och oblygheten, fräckheten kunna väl 
ej tydligare röja sig än i det befängda missnöjet däröfver, 
att endast kvinnan men icke mannen »tar lön i lastens 
marknad».

Författaren slösar med anfall på äktenskapet. Han 
anser, att efemära, fullkomligt tillfälliga förbindelser med 
lastens tjänarinnor varit »en stor mängd mäns räddning 
från äktenskapets slafveri», han kallar äktenskapet »laglig 
prostitution», han antyder i novellen »Utan vigsel och med», 
att civiläktenskap och kyrkliga äktenskap äro lika eländiga, 
de fria förbindelserna ensamma behagliga. Mot det sed
liga lifvet i allmänhet drager han i härnad. Han ogillar 
en af de få sunda och upphöjda om ock svårutförbara 
tankar, som Björnsons senare diktning företett, nämligen
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yrkandet på den unge mannens moraliska renhet. Äfven 
moderligheten och en moders annars vördnad och delta
gande framkallande lidanden vid ett barns tillkomst hånas 
med uttrycket »det är ingen vördnadsvärd akt att föda 
lefvande ungar». Onaturliga laster sägas i den genom
cyniska berättelsen »Den brottsliga naturen», vara en »i brist 
på andra utvägar» naturlig sak. Om det ock må vara sant, 
att vid brunnar och badorter fåfängans marknad ofta slår 
upp sina tjäll och att partier, hvilka förestafvas af världs
liga bevekelsegrunder, stundom där uppgöras, så går för
fattaren oskäligen långt i utmanande cynism, då han i allt
sammans endast ser sensualism och orenhet. Orenhet! 
Huru kan han ock tala om densamma, han som betraktar 
män och kvinnor som högre djur? Och sin triumf firar 
denna cynism i slutrepliken af berättelsen »Lurad», hvars 
krassa oanständighet förbjuder ett återgifvande.

Mot kristendomen regna naturligen okvädinsorden. 
»Det var Konstantin den stores hustru» (åter en löjlig släng 
mot kvinnan!), »som gjorde den sköna kristendomen till 
statsreligion.» Dogmatiken och vantron sägas hafva för
klarat Frälsaren vara »född utan far, alldeles som phyl- 
loxeran och gallgetingarna». På hvilken ståndpunkt ställer 
man sig, när man begagnar dylika ord, om ej på den, 
hvilken Geijer en gång sade vara Crusenstolpes, »den frid
lysta nesans»? I novellen »Brödet» säges ateismen vara 
bättre än tron på en Gud, som så ojämnt fördelar världens 
materiella goda; det är då bättre att »lefva godt utan en 
dålig Gud, som till på köpet har varit nog uppriktig att 
tillstå, det vinden blåser hvart han vill och därmed bekänt, 
att han icke befattar sig med våra angelägenheter». Man 
torde här iakttaga det insmugglade förlöjligandet af Jesu ord 
till Nikodemus! Samma lumpna, vi ville med ett fult ord 
gärna säga »knodd-artade» hån röjer sig i berättelsen »Bar
net», där det heter, att Fritiof »fick vid sexton års ålder 
Kristi lekamen och guldklocka samt tillstånd att rida». 
Man kan fråga: är vårt samhälle ej längre kristet, hafva
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vi sjunkit tillbaka i hela vår odling, eftersom författaren 
vågar dylika hädiska glåpord?

Idealismen är af gammalt herr Strindbergs »bête noire». 
Idealismen och kristendomen smutskastas af honom, men 
han synes alldeles vanställa och förvrida bådadera, då han 
helt obesväradt säger dem yrka, att man och hustru skola 
lefva som främlingar för hvarandra. Hvar står detta skrif- 
vet, kan man med skäl fråga. En sund idealism och en 
sund kristendom hafva aldrig yrkat på naturens dödande 
men väl på dess helgande genom pliktförhållandet.

I sin helhet är boken riktad mot äktenskap och familj ; 
nästan alla novellerna skola illustrera äktenskapets absur
ditet. Oafsedt syftets principiella förkastlighet bör då 
märkas, att författaren, för att tjäna dessa afsikter, i nästan 
hvarenda novell låter mannen och kvinnan dela auktorns 
egen låga, ja, ofta djuriska uppfattning af förhållandet mellan 
könen och utgå från en ohöljd sensualism; dä är det san
nerligen ej heller underligt, att kontrahenternas samlif slår 
illa ut. Men då författaren godtyckligt väljer sådana parti - 
kulära premisser, så kan han ej heller med dem bevisa sin 
på universell giltighet pockande sats, att alla äktenskap äro 
orimliga och förkastliga. En man, hvilken, såsom fång- 
vårdssekreteraren i skissen »Höst», då han återvänder från 
en ämbetsresa, stämmer sin hustru sig till mötes på ett ut- 
värdshus, emedan detta har något mer pikant och retande 
än det lugna hemmet, äger ej de riktiga förutsättningarna 
för att vara en förståndig äkta man; den, som, likt extra- 
ordinarien i skissen »Brödet», gifter sig för att »mellan fyra 
väggar hafva på en gång bostad, källare, schweizeri» och 
slippa »nyfikna portvakters» anmärkningar, bör ej förundra 
sig, om hans äktenskapliga lycka ramlar. Men herr Strind
bergs synpunkt är nu en gång för alla sensualitetens; dem 
åter, hvilka visserligen ej vilja undertrycka men under 
plikt och religiositet lagbinda det sinnliga, anklagar han 
för yrkande på naturens utrotning.

* **
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Vi hafva ansett det vara en skyldighet att skärskåda 
äfven detta arbete af herr Strindberg. Man skrider sanner
ligen icke med nöje till värfvet, men man får ej sky obe
hag, om det gäller att efter bästa förmåga och öfverty- 
gelse varna. Vi hafva dock ännu ett ord att säga.

Författaren synes oss alltmer upphetsa sig själf, hämta 
en vild glädje af förlöpningar och i uttrycken gå långt 
utöfver hvad en normal människa verkligen kan mena. 
Men detta häntyder kanske på att han själf i hemlighet 
känner ohållbarheten af sin ståndpunkt, märker sig så
som författare hafva kommit in i en återvändsgränd, där 
ingen utsikt vidare finnes men där allt är mörker. Om 
det är sant, att »les enfants chantent la nuit quand ils 
ont peur», så är det lika sant, att mången författare hän- 
gifver sig åt fanatiska och hänsynslösa utbrott endast för 
att dölja, söfva eller afleda disharmonien. Om så är, så 
ville just vi, som ansett det vara en skyldighet att strängt 
behandla författarens tadelvärda skrifter, säga: Det är icke 
för sent att vända om! Ett nytt uppslag kan ännu tänkas; 
herr Strindbergs hittills timade s. k. utveckling såsom för
fattare har gifvit sig själf en »deductio in absurdum». I 
djupet slumrar kanske en högre uppfattning; må den vakna! 
Må han i sin författarverksamhet återvända till den verk
liga ungdomskällan, till religiositet, pietet, fosterlandskärlek, 
renhet! Inom dessa helgade gränser finnes rikt utrymme 
för många olika riktningar i s. k. liberalism eller s. k. 
konservatism. Ingenting skulle mera glädja oss, än om 
denna förändring inträffade på fullt allvar. Och hvarför 
skulle detta vara otänkbart? Hvarför ej bryta med en 
uppfattning, som i sina konsekvenser visar sig ödeläggande? 
Man må ej säga: Det är omöjligt. Nej, det kan ske. Äf
ven i litteraturen gäller: -»aude saperez. Och då ljusnar 
hela den inre rymden, skulle ock den yttre, såsom för de 
flesta här i lifvet, emellanåt vara mörk.



KAMRATERNA.
KOMEDI I FYRA AKTER.

(Helsingborg 1888.)

En litteraturanmälare, som skall redogöra för vitter
hetens allmänna skaplynne i vår tid och följa dess företeel
ser i godt eller ondt, nödgas upprepade gånger att till be
handling upptaga en del ganska obehagliga alster. Man 
skulle få en rätt skef föreställning om tidens litterära fysio
nomi, därest endast de jämförelsevis goda sakerna om
nämndes; ett ord till varning tyckes dessutom ofta behöf- 
vas gentemot det dåliga, som framträder med anspråk på 
betydenhet samt af vissa lättledda och nyhetslystna per
soner mycket prisas; det vore slutligen rent af en oförlåt
lig feghet att icke försöka brännmärka det djupt tadelvärda, 
som på grund af brutala eller sensuella retmedel skaffar sig 
spridning.

I det längsta hade man hoppats, att herr Strindberg, 
hvars begåfning i början tycktes rätt betydande men ge
nom tjänst under osunda idéer börjat mista sin friskhet, 
skulle, sedan han dragit ut alla de olycksaliga konsekven
serna af sin missriktning, vända om och dana något bättre. 
Ett dylikt »helt om» vore verkligen, om man betraktar hans 
litterära bana, behöfligt. Hans skisser »Från Fjärdingen 
och Svartbäcken» ansågos på grund af sin bitterhet för
träffliga men saknade ädelhet och kärna; hans »Mäster 
Olof» röjde dramatisk kraft af högre ordning men tillika 
hans skadeglada benägenhet att få förvränga historisk san-
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ning och nedsätta stora historiska minnen, hvilka för denne 
»tidernas yngste son» tyckas sakna all helgd och betyden
het. Några lyckliga naturskildringar i »Röda rummet» 
kunde ej försona ädlare sinnen med bokens tråkiga detal
jer och vulgära rabulism. Herr Strindberg skref sedan ett 
arbete, innehållande en hel samling pamfletter, ingående på 
personligheter och privatlif, fulla af förtal samt under en 
genomskinlig slöja af obetydliga namnförändringar skym
fande flera oförvitliga människor; slöjan och travesterin
garna skyddade författaren mot ansvar, och han kunde ju 
säga sig hafva afsett helt andra än de utpekade, han kunde 
ju påstå sig blott hafva samlat några spridda smådrag från 
olika håll och förenat dem i en totalbild. En diktsamling, 
rik på dåliga verser och krystad originalitet samt invektiv 
af hat och hämnd, ådrog sig sedan ett flyktigt uppseende. 
Ännu alltjämt funnos män, hvilka tilljublade författaren sitt 
bifall; ty okunnigheten tror hänsynslösheten vara mod, rå
heten vara kvickhet och utgjutelser af galla hafva fränd- 
skap med det attiska saltet; så stor är för öfrigt skvaller
sjukan, så stort människornas begär att tala illa om hvar
andra eller lyssna till onda rykten, att en litteratör, som 
käckt skymfar och förtalar, alltid finner en läsekrets, som 
åtminstone för tillfället känner sig upplifvad och sin ny
fikenhet kittlad. Men bladet vände sig småningom. Herr 
Strindbergs vetande var aldrig stort och alltid oordnadt; 
ärelystnad och afund kunna ej ersätta de ädlare driffjädrar 
en författare behöfver, och uppkoket på gamla utopier eller 
lånet af Rousseaus slitna kläder kunde ej öfverskyla en 
inre tomhet, som förgäfves sökte besticka genom kraftord 
af oförfalskad pöbelton eller oresonliga paradoxer. Visser
ligen stod, ännu då herr Strindberg sedermera öppet försva
rade lägre lustar och deras rätt att, så fort de vaknat, till
fredsställas, en liten kohort kvar, som förklarade alltsam
mans genialiskt, alldenstund råheten är naturfrisk och natur
friskheten snillrik; men »fäder och målsmän» begynte nu 
jämte varsamma och goda mödrar att vakna ur likgiltig
heten. En volym af en själfbiografi, som trampat all pie-
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tet under fotterna, kunde visserligen ännu här och där 
hyllas som »en aristokrat» i litteraturen, nota bene strind- 
bergslitteraturen (hvilket icke vill säga så mycket); men 
när herr Strindberg omsider i sin oförsiktighet började att 
på ett sätt, hvars vidrighet är oförneklig, uppträda mot 
kvinnoemancipationen, då var ändtligen mättet rågadt, 
och mannen, som förut, under en bekant tryckfrihetspro
cess, på Nya teatern med stormande handklappningar hyl
lats af åtskilliga fördomsfria damer, var nu med ens en 
fallen afgud, medan ända dittills till och med rätt framstå
ende författare i hemlighet visat honom en »courtoisie», som 
hade sin grund i hemlig rädsla för hans smädeord och i 
medvetandet, att dessa invektiv ovillkorligen skulle drabba 
hvarje mer bemärkt litteratör, som dristade öppet uttala 
sig mot honom eller försmådde att ställa sig in hos libellis- 
ten. Ja, måttet var rågadt; men alltjämt tänkte de, hvilka 
med undertecknad antaga möjligheten af verklig frigörelse 
och upprättelse, att herr Strindberg ur den återvändsgränd, 
i hvilken han med ytterlighetsmannens envishet fördjupat 
sig, skulle kunna anträda ett förståndigt och beslutsamt 
återtåg till en vackrare verksamhet. Förhoppningarna hafva 
hittills ej uppfyllts. Skådespelet »Fadern» röjde den van
liga blandningen af grofhet och paradoxalitet men tillika 
en märkbar försvagning af den poetiska förmågan. »Hemsö
borna» hade en vacker detalj — nämligen likfärden under 
vinterdimman — men visade den gamla fallenheten för mus
tigheter, hvarjämte författaren genom uppradanden af namn 
på en del naturföremål trodde sig hafva ådagalagt natur
sinne. Det oädla är ännu herr Strindbergs älsklingsfält. 
Kunde ej detta förhållande en gång sluta? Man börjar 
ledsna, och likasom ingen numer frågar efter hans otidig
heter och skymford, så börjar hans maner att trötta.

Nej, en förändring är ännu icke i herr Strindbergs smak 
eller tyvärr ännu icke i hans makt. Man måste förundra 
sig, att hans sista arbete »Kamraterna» kunnat finna förläg
gare; det vidriga kvinnohat, som numer utmärker denne 
författare, alldeles på samma sätt som en banal kvinnoför-
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gudning fordom utmärkte åtskilliga romantiska vitterlekare, 
uppträder här i förening med en råhet, som når sin höjd 
i den sedlighetskränkande, lågt cyniska upplösningen. För
modligen skall äfven detta arbete prisas t. ex. i Finsk tid
skrift genom någon uppsats, där restriktionerna göras rätt 
lena; för sin del anser anmälaren det vara en kritikers plikt 
att här utan betänkande lägga arbetets förkastlighet i da
gen och åtvarna för detsamma.

Händelsen tilldrager sig i Paris. Herr Axel och hans 
hustru Berta sysselsätta sig bägge med målning, deras 
samlif är ej det lyckligaste, och detta tillstånd är Bertas 
fel, ty hon uttröttar mannen med sitt gräl, sitt kältande 
och sin själfviskhet. Han får ofta, för att undvika odräg
liga scener, låta udda vara jämnt och gifva hustrun rätt, när 
hon har som allra mest orätt. Berta är icke någon god 
målarinna men har dock, alldeles som hennes man, hvil- 
ken är vida mer begåfvad, inlämnat en tafla till täfling för 
»salongen» och öfvertalar nu sin make att hos en juryman 
af deras bekanta mana godt för henne. Då han anser detta 
förfaringssätt förnedrande, påstår hon, att hans tvekan be
ror på afundsjuka mot henne, och han anträder för hus
fredens skull sin ledsamma expedition. Under tiden får 
Berta besök af en fru Hall, som med största lögnaktig
het påstår sig hafva blifvit skymfligt öfvergifven af sin 
man, som lämnat henne och deras två döttrar på bar backe. 
Verkliga förhållandet är, att fru Hall, hvilken, liksom alla 
fruntimmer i detta arbete, är en usel och lögnaktig män
niska, lämnat sin man, som hon vederbörligen pinat, samt 
att de två flickor, som åtfölja henne, äro frukten af en 
helt annan förbindelse. Första akten slutar därmed, att 
Bertas tafla blifver antagen på »salongen», Axels däremot 
»refuserad»; lilla frun är alldeles förtjust öfver sin lycka och 
inbillar sig nu måla bättre än Axel; den senare, som vet 
hennes underlägsenhet, är mycket förvånad öfver nyheten. 
De säga hvarandra obehagligheter — ett utmärkande drag 
för alla strindbergsfigurer —, Axel knotar öfver fruntim
rens konkurrens med de manliga målarne, och Berta oc-



33° C. D. AF WIRSÉN, KRITIKER.

kas att behandla honom nedlåtande. Finkänslig och karak
teristisk är slutscenen; Berta går ut och äter middag med 
några bekanta, och i afskedet växlas bland annat föl
jande ord:

Axel: Kom inte hem drucken! I dag skulle det vara mera obehag
ligt än annars.

Berta: Hvad rör det dig, hur jag kommer hem?

Berta har alltid svärmat för könens likställighet; nu, 
då hon genom sin framgång begynt blifva mer »likställd» 
med Axel, missbrukar hon sin lycka, blifver obehaglig och 
retsam samt har medhåll af ett besynnerligt fruntimmer 
med karlnamnet »Abel», som har till specialitet att upp
egga makar mot hvarandra samt inför den ena kontrahen
ten växelvis tala illa om den andra. Axel å sin sida bör
jar tro, att hela kvinnoemancipationen är en stor dumhet 
och att tillståndet förr var vida bättre. Hans hustru har 
ock en mängd dåliga egenskaper; hon är trätgirig, hon 
slarfvar själf med utgifter och unnar honom ingenting, hon 
tager emot presenter och penningar af en tillbedjare vid 
namn Willmer och betäcker på sådant sätt balansen i hus
hållsboken. Emellertid är hon i själfva verket sin man 
ännu trogen, och när Willmer mot henne vill tillåta sig 
några friheter, affärdar hon honom och framkallar därmed 
hans hotelser om hämnd. Detta hennes sätt att afvisa ho
nom har emellertid, såsom författaren framställt det, en 
grofhet, som visar, huru långt hr Strindberg kan förirra sig 
i det — man måste utsäga ordet — gemena.

Berta: Jaså, du hotar, din lilla racka. Ska vi ta och basa opp 
gossen, Abel?

Willmer: Jaså, jag har varit er racka och legat på ert släp; men 
jag kan bitas också!

Berta: Får jag se på dina tänder?
Willmer; Nej, du ska’ få känna på dem!

Berta: Du skulle ha stryk, ditt falska kryp, som har gått och hängt 
i kjolarna. Tror du inte, att jag kan rå på dig?
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Några obehagliga familjeinteriörer öppna sig nu åter
igen. Då Berta för att återvinna makens bevågenhet 
koketterar för honom, öfverhopar han henne med tillmå
len, och hon å sin sida antyder fortfarande, att hans ovilja 
har sin grund i afundsjuka däröfver, att hon med sin tafla 
rönt framgång. Axel, som tyckes vara i besittning af för
fattarens alla sympatier, beskyller sin fru för lögn och be
drägeri samt förklarar sig ej längre hafva lust att försörja 
henne. Detta drag betonas mycket starkt, och det ser ut, 
som om mannens skyldighet att försörja sin hustru vore 
hufvudföremålet för författarens indignation. Efter en våld
sam och obehaglig scen, i hvilken Axel med fysiska kraft
medel tvingar Berta att knäböja, blifver hon spakare, och 
antydningar göras, att kvinnorna först då riktigt älska sina 
män, när de af dessa behandlas som hundar. Men den 
ädle Axel är oförsonlig, och han har med flit brutit alla 
band med hustrun genom att knyta lättsinniga förbindel
ser; detta framställes här som något helt naturligt, och 
hela skulden för detta förhållande får hvila på Berta. 
Oaktadt Axel själf med stolthet upplyser Berta om sin 
otrohet, tigger hon nu om hans kärlek, och det är med 
en skadeglädje,- hvilken synes vara con amore skildrad, 
som Axel afvisar henne; det är alldeles, som om genom 
detta afslag författaren skulle anse sig hafva lämnat en 
upprättelse åt hela det »förtryckta» mankönet, hvilket hit
tills fått bönfalla om kvinnlig ynnest:

Berta: Jag tigger om en mans kärlek, jag, en kvinna, och han skju
ter mig ifrån sigl

Axel: Hvarför inte? Vi kan också en gång få lof att säga nej, 
fastän vi icke äro så kinkiga.

Författaren liksom frossar i nöjet att genom dessa sce
ner få riktigt förödmjuka det kvinnliga släktet. Dramat 
slutar därmed, att Axels triumf blifver fullständig. Det 
upplyses, att Bertas tafla icke alls segrat i täflingen, och 
att misstaget uppkommit därigenom, att tillbedjaren Will
mer låtit förse Bertas tafla med Axels nummer, hvarför
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han trott sig själf vara »refuserad», då hennes konstverk 
kasserades. Följden blifver i detta högst drastiska skåde
spel, att Axel formligen utsparkar Willmer. Därpå kör 
han ut Berta ur hemmet efter att ädelmodigt hafva gifvit 
henne en månads förskott i penningar och blifver, innan 
hon ännu hunnit aflägsna sig, af tjänarinnan underrättad, 
att hans älskarinna infunnit sig. Ridån faller efter denna 
slutreplik:

Berta: Farväl då! Träffas vi aldrig mer?
Axel: Jo bevars! — Men på kaféet! Farväl!

* **

Cynismen är, som man ser, drifven till ytterlighet i 
detta stycke, som trampar anständigheten under fotterna 
och i den förhärligade Axels person lofprisar grothet mot 
kvinnor. All skuld kastas på Berta, och det tycks, som 
om Axel endast af det skäl, att hon haft stora fel och att 
deras samlif ej varit godt, skulle hafva full rätt att för egen 
del göra hvad som helst. Låghet i syfte och innehåll för
enas här till skön harmoni med låghet i ton och uttryck.

Vi fråga: skall det ej ens nu vara nog? Skall icke 
besinningen en gång inträda och skall ej ur denna vittra 
förödelse en grundlig förändring kunna genom vaknadt 
medvetande om dessa litterära förirringars osällhet beredas? 
Det ser visserligen ut, som om saken gått så långt, att 
abnormitet eller förtviflan vore ändpunkten för denna falska 
utveckling; men det finns, så länge lifvet varar, hopp och 
utsikt, och vi för vår del skola bida vår tid, beredda att, 
när helst en ljusning i denne författares produktioner och 
åskådningssätt inträder, ägna förändringen ett tillmötesgå
ende erkännande. Det har kanske för denna förändring 
varit en sorglig nödvändighet, att författarens skapelser 
skulle mynna ut i dylika ytterligheter; hans alstring står 
nu vid branten. Men han kan, om nya lifsprinciper infö
ras i hans uppfattning, vilja och diktning, ännu vända om;
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ingen falsk stolthet borde få förhindra detta. Äfven i 
estetiskt afseende skulle han därpå vinna. Själfva det este
tiska värdet af hans skapelser har ju hittills under infly
tande af hans tendenser, hans hån och hans hätskhet, oupp
hörligt sjunkit; men förhållandet kan småningom blifva all
deles motsatt, om han blott kan lämna de förra litterära 
vägarna, hvilka bland hägringar och irrbloss föra till öde
marker och slutligen till bråddjup. Hans kraft kan ännu 
måhända återvinnas åt den ädlare litteraturen, och dessa 
rader skulle icke hafva skrifvits förgäfves, om de kunde 
bibringa honom och hans meningsfränder den öfvertygel- 
sen, att deras återgång till sundare idéer och renare alst
ring skulle, utan bitterhet med anledning af det som varit, 
hälsas med oförställd glädje och ett varmt »välkommen» af 
de vedersakare, hvilkas motstånd mot deras förra verksam
het föreskrifvits af principer och lifsåskådning, ingalunda 
af nyck eller klanderlust.



SKÄRKARLSLIF.
(Stockholm 1888.)

Innehållet i dessa berättelser är af mycket ojämnt 
värde; medan åtskilliga stycken röja en sund och säker 
naturiakttagelse samt tyckas antyda, att författaren från 
litterära förirringar, hvilka gått in på dels det vidrigas, dels 
det orimligas område, skulle kunna med god föresats och 
nya initiativ återvinna själshälsa och spänstighet, äro andra 
stycken ömsom obetydliga och klena, ömsom råa. Alla 
berättelserna röra sig, såsom titeln tillkännagifver, kring 
skärgårdslifvet, med hvars natur och typer författaren ofta 
visar sig förtrogen.

Värdefullast i boken är själfva inledningen samt del
vis den första berättelsen »Klockaren på Rånö». Inled
ningen lämnar en god teckning af skärgårdsnaturen utan
för Stockholm med dess tallar, som gå längst ut i hafs- 
brynet och på de sista hällarna vrida sig efter den mest 
rådande vinden, dess dalsänkor med naturliga ängars vackra 
blomsterflora, dess blåbärsrika skog och hjortronbärande 
mosstrakter, dess låglända och löfträdssmyckade öar, dess 
vackra hagar »med korsning af skog, småskog och äng», 
dess steniga stränder och genomskinliga vatten. Äfven 
fiskarbefolkningens typ är nog i allmänhet rätt tecknad, 
och detta yrke, som ej särskildt »ger grund till sparsam
het», är riktigt framställdt; däremot betvifla vi på goda skäl 
författarens uppgift om den »hedendom», som så djupt skulle 
vara rotad hos skärkarlen, »att den kristna kyrkans sym-
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boler ännu äro för honom lika med signerier, läsningar och 
trolldom». »Klockaren på Rånö» skildrar en drömmande 
karaktär; Lundstedt har varit bokhållare i en liten handels
bod men reser till Stockholm för att vid musikaliska aka
demien utbildas till organist, vinner där genom sina goda 
gåfvor och sitt sätt att spela en af Bachs fugor ynnest 
hos ett gammalt musikoriginal, i hvilket man tycker sig 
igenkänna Mankell, men blifver af framgången så bortkoll
rad, att han lockar sin gamle far till Stockholm, förespeg- 
lande denne snart sagdt guld och gröna skogar. Fadern 
infinner sig, otroligt nog, efter att hafva sålt sin stuga, lef- 
ver på sonens bekostnad och försätter denne i sådana eko
nomiska svårigheter, att han måste afstå från alla planer 
på vidare musikalisk utbildning samt måste nöjas med en 
ringa klockarbefattning på Rånö, där hans enstöringsvanor 
och hans drömlif alltmera utvecklas. Bland det bästa och 
tillika mest fantasirika i denna skildring är beskrifningen 
af orgelspelet i Jakobs kyrka; liksom V. Hugo i »Notre 
Dame» låtit kyrkoarkitekturens ornament, sirater och hela 
götiska utstyrsel få ett slags apokalyptiskt lif, eller likasom 
han i andra arbeten gifvit en spöklikt personlig tillvaro åt 
strandklippor eller döda maskiner, så låter här Strindberg 
för den unge organisten orgeln med alla sina pipor blifva 
liksom ett lefvande väsen, och den fantastik, hvarigenom 
dess mekanism på detta sätt besvärjes till ett slags trolsk 
tillvaro, har något fängslande, om än särskildt här det är 
alldeles tydligt, att författaren haft V. Hugo, möjligen äf- 
ven andra, till förebild visserligen icke i det förhanden- 
varande, konkreta exemplet, men i själfva behandlingssät
tet. Men från orgeln i Jakob kom den stackars Lundstedt 
till Rånö och måste där nöja sig med en riktig skärgårds- 
orgel med toner »skrikande som fiskmåsar och tärnor» eller 
»snattrande som en and»; hans tankar taga ock i ensam
heten en underlig riktning, och han lefver än i ett doft 
missnöje, än i drömmar. Många strindbergska paradoxer 
äro inväfda i denna skildring men på sådant sätt, att man 
ej kan särskildt utplocka och påpeka hvad som tillhör
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Strindbergs eller Lundstedts sätt att se. Till dessa para
doxer hör å ena sidan antydningen, att vår tids litterära 
pessimism, som dock i själfva verket till sitt väsen är rent 
okristlig och utgår från helt andra förutsättningar än kris
tendomen, skulle vara ett uttryck för dennas lära om synd 
och arfsynd, å den andra den beskyllningen mot kristen
domen, att man enligt dess lära, äfven om ej helgelse in
träder, får salighet endast genom tron på syndaförlåtelsen. 
Läsvärd är däremot teckningen af klockarns eget fantasi- 
lif, i hvilket det rent overkliga och inbillade antager drag 
af verklighet, medan verkligheten själf förefaller som en 
dröm. Ett estetiskt fel är dock, att man i berättelsens 
slut lämnas i ovisshet, huruvida några af de i hüfvudper- 
sonens lif tecknade förhållandena någonsin af honom varit 
upplefda, hvadan man dels ej vet, om mannen varit eller 
blifvit alldeles vansinnig, dels ej får någon fast botten för 
den psykologiska analysen.

En af de bättre berättelserna är den, som kallas »Hö
jer tar gården själf». De trakasserier, den dagliga småsint
het, det stundliga kif, det ständiga försök att under skenbar 
laglighet skada hvarandra, som mellan grannar och fiender, 
helst om de äro släktingar, kunna förekomma, äro här med 
en sarkastisk, obeveklig natursanning skildrade; den bittra 
teckningen har ej humor men en stor åskådlighet och skärpa. 
Kostlig men ock spännande är berättelsen om »Sjönödslöftet». 
Däremot behaga oss mindre de starkt tendentiösa skisserna 
»Min sommarpräst», »Pastorns älg» och »En brottsling». För
fattaren — såvida han annars, därför att han begagnar prono
men jag, tecknar sig själf ■— synes i den förstnämnda be
rättelsen vilja intaga en mycket öfverlägsen ställning gent
emot en stackars präst i skärgården ; de samtala med hvar
andra, och prästen vill — såsom författaren osmakligt säger 
— under samtalet »kränga öfver åt Kristussidan», det vill 
säga tala om den förhatliga kristendomen och dess gudom
lige mästare, men får af sin interlokutör från den förmenta 
höjden af dennes intellektuella odling lektioner om Dar
win, Schopenhauer och Hartmann, lektioner hvilka för-
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modligen äro ämnade att visa ohållbarheten af prästens 
naturligtvis enfaldiga uppfattning. Det är för öfrigt en 
synnerligen klen präst, den här skildrade; ty han bär det 
prästerliga blott som helgdagsdräkt och synes vara dels 
feg, dels skenhelig. Men författaren ville förmodligen hafva 
honom sådan; det passar ju så bra, när man vill göra allt 
kristligt misstänkt. Berättelsen »Pastorns älg» är knappt 
utmärkt af annat än några banala uttryck mot »läsarne»; 
i »En brottsling» liksom i »Vidskepelse» framträder åter 
författarens kända kvinnohat, och stycket »Skräddarn skulle 
ha dans», där annars skräddarns fruktträdsodling och träd- 
gårdssysselsättningar äro med en ypperlig genremålares 
konst framställda, vanställes af dessa otäcka strindbergska 
plumpheter, grofheter, smutsigheter och turpia, hvilka äro, 
oafsedt deras snuskighet, alldeles onödiga för berättelsen. 
Vore dessa fläckar borta, så skulle man kunna säga, att 
samlingen »Skärkarlslif» med alla sina fel ändå betecknade 
ett framsteg och vore löftesbådande.

C. D. af Wirsén, Kritiker, 22



TRYCKT OCH OTRYCKT.
ii.

(Stockholm 1890.)

Innehållet i detta nya band »Tryckt och otryckt» er
bjuder icke något synnerligt intresse men är, om ock i 
vissa delar frånstötande, åtminstone något så när fritt från 
de hatfulla utfall och diatriber, hvilka i en del föregående 
arbeten af samma hand ådragit sig en så obehaglig upp
märksamhet. »Pantomimer från gatan» äro skäligen obetydliga. 
»De små» röjer däremot begåfning, ehuruväl själfva motivet — 
oförskämdhetens och småtalangens seger — icke är synner
ligen tilltalande, och författarens föga kvicka bibelpersiffle- 
ring framträder i slutorden: »Saliga äro de små, ty dem 
hör himmeln till, och snart skall äfven jorden vara deras.» 
»Hjärnornas kamp» är ett stycke, skrifvet med en viss fart 
och kraft, och teckningen af den inbilske men obegåfvade 
socialisten, hvilken i sitt sätt att resonera liknade »en 
modern speldosa, konstruerad i Dresden och bara försedd 
med fyra små stycken», är ganska lyckad. I skisserna 
»Utifrån» paraderar författaren naturligen, för att vara 
originell, med den gamla satsen, att Italien just ej är värdt 
någon beundran; visserligen får han ibland lof, likasom mot 
sin vilja, att medgifva de genuesiska omgifningarnas skönhet, 
men han finner oliverna vara fula och anmärker, att Medel- 
hafvet ej var blåare än Jungfrufjärden, himmeln ej blåare i 
norra Italien än i Nyköping. Nu är det ju faktiskt, att den
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nordiska naturen har sin fägring och den sydliga sin] det 
vill då synas, som skulle man kunna njuta af Italien och 
likafullt kunna lifligt beundra den nordiska naturen utan 
att behöfva uppställa något enten — eller. Alldeles barockt 
är försöket att nedsätta Italiens natur på den grund, att 
»vinrankan, orangen, mandeln, persikan, citronen, cedern, 
oliven, fikonet, rosen» ursprungligen »äro från Orienten» 
och blifvit till Italien införda, hvadan, enligt författarens 
förmenande, den italienska naturen egentligen blott kan 
tilltala »sådana poetiska själar, som finna poesien endast i 
konsten, äfven där den tillämpats på naturen». Om Italiens 
myrtnar och lagrar yttrar sig författaren ringaktande: 
»myrten en liten tråkig buske; lagern en välkänd schweizeri- 
växt!» Undertecknad vill för sin del gärna uttala den 
meningen, att vår svenska barr- och löfskog behagar honom 
långt mer än söderns vegetation ; men äfven den senare har 
sin egendomliga skönhet, och lagerlundarna vid Frascati 
eller i Neapels nejder äro sannerligen ej att försmå. Men 
författaren tror sig vara kvick genom paradoxer, och den 
egentliga anledningen till hela hans otillfredsställdhet torde 
nog ligga däri, att han, såsom det till yttermera visso erkännes 
på sidan 108, är »en felfinnare till yrket». I Pegli fick för
fattaren, såsom han berättar, den idéen att se Rom; han 
beslöt »taga en droska, se på staden samt återvända hem». 
Dess bättre blef detta nog summariska besök ej af: hvad 
skulle ock författaren däraf hafva haft i utbyte, han 
som säger om Vatikanen — med antikerna, med Rafaels 
stanser, med sixtinska kapellet — samt om Peterskyrkan : 
»hvad rörde de mig numera!» Man vet ej för öfrigt, om 
man bör skratta åt eller harmas öfver detta den store herr 
Strindbergs öfversitteri gent mot Rom. Goethe och Winckel- 
mann, Thorvaldsen och Gregorovius hafva med vördnad 
och kärlek vandrat i konstens metropol; för herr Strindberg 
däremot har den »numera» intet intresse.

I »Familistèren i Guise» lämnar författaren en skildring 
af ett faktiskt försök, som för öfrigt ej står ensamt i sin 
art, att grunda ett slags på modifierad kommunism fotadt
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arbetarsamhälle. Särskildt uttalar författaren sin belåten
het därmed, att man här frigjort sig från »den gamla in
grodda föreställningen, att barnet i de tidigaste åren be- 
höfver moderns ständiga närvaro», en föreställning som 
synes honom redan förut vara vederlagd därigenom, att 
många oäkta barnhusbarn blifvit dugliga samhällsmedlem
mar. Alldeles som om sist anförda förhållande skulle kun
na i ringaste mån vederlägga den sanningen, att moders
vård och modersömhet äro för ett barn ovärderliga! För
fattaren antyder, att den ömma modersomsorgen måhända 
ger den unge helt falska föreställningar om lifvet; »kanske 
det är i vaggan», säger han, »som de ideala krafven upp
ammas». Alldeles som om de ideala »krafven» i sig vore 
något ondt, alldeles som om icke just genom dem männi
skan visade sin öfversinnliga bestämmelse! Plikten är ett 
»idealt kraf», och en moder är den yppersta handlédarinna 
däri för den uppväxande; kunna dylika »ideala kraf» verk
ligen umbäras? Till författarens jubel var i Guise »tvångs
undervisningen i gammal mosaisk religion struken».

Afdelningen »Lärda saker» är en rudis indigestaque 
moles af litterärt, historiskt och bibliognostiskt småplock 
men innehåller ett och annat af intresse. Däremot är 
artikeln »Utveckling» ett nytt prof på författarens vanliga 
lättvindighet och förkärlek för anspråksfulla men obevisade 
påståenden. Hvem beundrar icke Leopold, särskildt såsom 
ypperlig prosatör men äfven såsom betydande skald? 
Men då författaren, för att upphöja Leopold, gör honom 
till föregångare för de båda med honom och sinsemellan 
så olika Zola och Ibsen, måste man draga på munnen. 
Författaren räknar Leopold till heder, att denne, då den ro
mantiska rörelsen uppstod, ej gick »baklänges till kristendom, 
mysticism, konservatism, patriotism». Här få vi nu alldeles 
tydligt förnimma, att man, enligt författarens tanke, »går bak
länges», då man sätter värde på sådana saker som »kristen
dom» och »patriotism». Icke kan man för öfrigt med dylika 
tirader lämna något verkligt bidrag till kännedomen om Leo
pold och nyromantiken. För att förhärliga Leopold förklaras
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Atterbom vara utan allt värde. Nu är det obestridligt, att 
Atterbom skrifvit en mängd både floskulösa och nebulösa 
saker; men han har därjämte skrifvit snillrika dikter och 
prosaarbeten af förblifvande förtjänst, något som författaren 
tyckes ignorera. Man kan verkligen vara nog fördomsfri 
att i mycket beundra både Leopold och Atterbom samt göra 
bägge rättvisa; men för att kunna intaga en sådan stånd
punkt, få man icke vara fanatiker såsom herr Strindberg. 
När han talar om »Atter- och dumbommar», så är detta 
ett joller, som rätteligen inordnar honom själf inom den 
senare bland dessa kategorier. När han omtalar, att hans 
egna »ideal sammanfalla med Leopolds», så kunna vi ej 
värja oss mot den tanken, att Leopold, om han lefde, 
skulle spetsigt betacka sig för denna hyllning från den 
författare i hvars skrifter står att läsa: »I prostitutionen 
tar kvinnan betaldt per gång, i äktenskapet per ackord: det 
är samma sak.» — Angående författarens förut tryckta 
aforismer »Om realism» vilja vi ej uttala oss omständligt; 
sätter man likhetstecken mellan realism och lofvärd natur
trohet, då är det lätt att proklamera realismens berättigande. 
Men saken ter sig på ett något annat sätt för den, hvilken, 
på samma gång han noggrant inskärper, att naturtrohet 
är oeftergiflig för hvarje konstverk och att dikten bör utgå 
från en — inre eller yttre — erfarenhet, tillika strängt 
fasthåller, att konsten har att befria sinnet, att sprida för
klaring öfver verkligheten, att bjuda harmoni. Huru detta 
skall kunna ske utan idealitet, det har ännu ingen mäktat 
uppvisa, och således blifver, alldeles som ett i fordrar sin 
prick, idealismen det, som upphöjer verket till skönt konst
verk. Man kan visserligen snabbt afifärda allt, om man, 
såsom herr Strindberg, antyder, att vännerna af en måttfull 
idealism ej sätta värde på naturtrohet; men man utgår då 
från en alldeles falsk förutsättning och har därför i själfva 
verket ingenting bevisat.

Författaren framhåller, att Tegnér var »realist». Utan 
att vilja härom byta ord, anmärka vi blott, att Tegnér 
annars vanligen både på grund af sin diktnings beskaffen-
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het och sin öppet uttalade åsikt, att poesien icke är natur
kopiering utan en »sofringsprocess», hvarigenom det ovä
sentliga bortsmältes, plägat räknas till litteraturens idealister, 
hvadan ock den s. k. »realismens» vänner pä ett ganska 
otillbörligt sätt brukat som motsats gillande framställa den 
i själfva verket lika store men åt det karakteristiska 
mer skattande Runeberg. I själfva verket kan väl ingen 
af dessa bägge fullt behaga herr Strindberg; därtill voro 
de bägge alltför måttfulla, alltför genomsyrade af hellenism. 
Också erinra vi oss ju från herr Strindbergs själfbiografi, 
att »Johan», som där på ett omotsagdt, omotsägligt och 
genomskinligt sätt representerar herr Strindberg själf, finner 
Tegnérs Fritiofssaga »lunsig, nykter, prästerlig, opoetisk» 
samt Runebergs Kungarne på Salamis »tråkiga». Om för
fattaren i uppsatsen »Om realism» ger några slängar åt 
»hofsekreteraren» Bellman, så är åter detta mer i stil med 
själfbiografien, där Bellman, i en mot Ljunggren riktad 
fras, nedstrykes såsom rojalistisk »hofpoet». Hvad kan 
man för öfrigt vänta för opartiskhet och pietet af en 
herre, hvilken om Geijer sagt, att man i hans historia 
hvarken kan finna »en stor synpunkt eller några vidare 
nya upplysningar», om Dantes Divina Commedia, att den 
är »för betydelselös att ha kunnat ingå i bildningens ut
vecklingskedja», om Talis Qualis’ dikter, att de äro »onjut
bara», om Shaksperes komedier, att de äro smörja?

Artikeln om Björnson är en förtjusningsdityramb. 
Och dock, hur mycken skiljaktighet finnes det ej mellan 
den visserligen som politiserande folkledare oefterrättlige 
men som skald storsinnade, i sina sedlighetskraf stränge 
Björnson och den författare, hos hvilken det läses, att »de 
fria förbindelserna ha varit en stor mängd mäns räddning 
från äktenskapets slafveri»! I uppsatsen »I marginalen» 
polemiserar herr Strindberg mot en berömd dansk författare, 
hvilken från en krass naturalism höjt sig och luttrats till 
något stort och betydande, nämligen den genialiske Gjelle- 
rup. Hemligheten af detta groll och denna polemik afslöjar 
sig i följande sköna rader: »Kattorna bruka gräfva ned sina
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exkrementer. På samma sätt hafva vi» (Strindberg och 
hans anhang) »burit oss åt med idealen och allt det där. 
Gjellerup går och krafsar upp alltsammans igen.» Det är 
således därför, att Gjellerup hyllar »ideal», det vill säga 
mönsterbilder af skönhet och sedlighet, dessa mönsterbilder, 
utan hvilka intet stort åstadkommes af ynglingen eller 
mannen — det är därför, som han skall på ett ganska 
ohyfsadt språk tillrättavisas ! Och herr Strindberg tillägger, 
älskvärdt och ädelt som alltid, om Gjellerup: »Hvar i 
Herrans namn har han också fått moral ifrån? Ha dägg
djuren någon moral!»

Slutstycket i samlingen »Den starkare» är åtminstone 
icke något bevis på »styrka» i kompositionen; något svagare 
har sällan blifvit sammanskrifvet.

I vissa oförsynta uttryck visar sig, hvars andas barn 
författaren allt fortfarande är. Stycket »Martas bekymmer» 
slutar med några ord om »tysta, tungsinta människor, 
som stilla vandra till julottan för att fira mörkrets (!) 
seger öfver ljuset». I en parentes inpassar författaren 
ibland något öfvermodigt och hånande, såsom här: »Till 
människornas jordiska salighet (den himmelska ha vi upp
skjutit tills vidare) hör som en nödvändig beståndsdel att 
fästa äfseende äfven vid den sexuella sidan af tillvaron» 
— just som om därtill i allmänhet behöfdes några uppma
ningar! — Författarens något affekterade konstförakt röjer 
sig, då han gillande anför en italiensk tidnings klander mot 
konsten såsom varande en aristokratisk lyxsak. — En på 
italienska skrifven biblisk historia, som författaren läst, 
prisas af honom, därför att den »bråkade litet mindre med 
Jesu person än våra protestanter älska». — I politiken 
jollrar vår författare på följande sätt: »Kan man bara 
hitta på ett antagligt sätt att få bort tullarna, och få vi 
bara det parlamentariska styrelsesättet till en full verklighet, 
så skola nog dynastierna föredraga att intaga privatmannens 
hederliga och aktade ställning mot att lefva ett lif i för
ödmjukelser som betydelselösa dockor, och sedan folken 
få ta hand om sina angelägenheter, så — sen går det andra
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af sig själft.» Författaren har tydligen ingen aning om 
den konstitutionella monarkiens koncilierande och samman
hållande betydelse i det moderna samhället eller därom, 
att plikt, ej bekvämlighet, bjuder en konstitutionell regent 
att bevara sin plats som monark, eller därom att vårt af 
gammalt fria folk verkligen »tagit hand om sina angelägen
heter» utan att därtill behöfva få anvisningar af vår författare. 
Herr Strindberg sympatiserar (se sid. 145) med de norska 
statsmän, som satt i scen den vidriga riksrättsdomen öfver 
Selmerska ministären; han anser monarkien vara »en osan
ning, som ingen tror på men alla äro nog beklagansvärda 
att hafva intresse att vörda».

Huru föga rätt man har att draga några för författaren 
gynnsamma slutsatser ur hans i »Hjärnornas kamp» drifna 
gyckel med en socialist, det visar sig på sista sidan i hans 
artikel om »familistèren i Guise»; han framträder där som 
vän af en social revolution, åstadkommen genom våld. 
Han instämmer där med »den präktige gubben» Godin, 
familistèrens chef, hvilken förhoppningsfullt antyder, att 
det upplysta folket i våra dagar, som icke längre tror på 
himmelen och vet, att man lefver blott ett lif, förvisso icke 
kommer att nöja sig med en stillsam evolution utan skall 
göra revolution alldeles som »naturen gjort under vulkan
perioder».

Vi hade länge, för vår del, hyst några förhoppningar, 
att herr Strindberg, sedan han i litterära excesser »löpt 
linan ut», skulle stilla sig, genomgå en evolution eller, än 
bättre, en grundlig revolution i sitt inre åskådningssätt, 
lämna fraser och paradoxer, gyckel och hån samt förvandlas 
till en kärnfull och dugande skriftställare, som tagit lär
domar af genomgångna erfarenheter. Den publikation, vi 
nu genomläst, gör, att våra förhoppningar nedstämmas.



I HAFSBANDET.
(Stockholm 1890.)

Kompositionen i detta arbete är af den art, som nu 
så mycket begagnas och som består däri, att man först 
inför hufvudpersonen i en viss, gifven situation men därpå 
gör en lång rekapitulation och beskrifver hans förra öden 
och själshistoria samt efter detta störande afbrott återupp
tager berättelsens tråd. I »reklamer» har det sagts, att 
»I hafsbandet» skulle vara ett alldeles ypperligt arbete; vi 
vilja söka att noggrant undersöka, huruvida omdömet är 
grundadt.

Händelserna i boken äro hufvudsakligen följande. Inten
denten Borg är af landtbruksakademien utskickad att under
söka orsakerna till strömmingsfiskets aftagande samt upp
leta botemedel däremot; han har sin hufvudstation på 
Österskären och tager sin uppgift allvarligt. Intendenten 
Borg är skildrad som en vetenskapligt anlagd natur, allde
les för modern för att egentligen tro på någonting och 
mycket obekymrad om människors omdömen och för
domar. Han tyckes hafva blifvit rätt illa behandlad af K. 
Vetenskapsakademien, som gifvit honom underordnade göro- 
mål; särskildt tyckes professorn i mineralogi hafva begagnat 
sig af hans arbeten på ett egennyttigt sätt, ty denne pro
fessor lagar, att ett mineral, som var okändt och som Borg 
analyserat, af berlinerakademien uppkallas efter honom, pro
fessorn, icke efter Borg. Den sistnämnde är rent af hatad och 
förföljd, därför att han går sina egna vägar. Dessa erfarenheter
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hafva hos Borg alstrat ett visst människoförakt, och han upp
delar människor i skeptici, hvilka stå högt i det afseende, 
att de genomskådat det mänskliga sveket, i själfbedragare, 
till hvilka särskildt »alla religiöst troende» räknas, samt i 
»de omedvetna», till hvilka hänföras »barn, de flesta brotts
lingar, de flesta kvinnor och en del dårar». Vår intendent 
kommer snart i delo med den okunniga fiskarbefolkningen 
i skärgården; man förstår honom ej och sätter trots och 
dolskhet mot hans åtgärder till, det allmänna bästa. I all
mänhet röjes i detta herr Strindbergs arbete ett sällsamt 
förakt för de lägre klasserna, hvilka förklaras stå lågt i in
tellektuellt afseende och för öfrigt vara sådana, som de måste 
vara, hvadan hvarje försök att höja dem är tills vidare 
gagnlöst; »underklassens» förre lofprisare har nu blifvit ett 
slags bildningsaristokrat, hvarvid dock är att märka, att 
begreppet »bildning» af honom tages irreligiöst, oetiskt och 
utilistiskt. Skärgårdboarnes hållning mot Borg blifver ofta 
fientlig; han vill då möta hårdt med hårdt men blifver 
flat och eftergifvande, därför att han påverkas af en fröken 
vid namn Maria, som är sommargäst på orten och för 
honom lägger sina giller. Det kommer till ett slags för- 
lofning mellan de två, något som ej hindrar Maria att visa 
sig mycket tillmötesgående mot en annan man. Inten
denten blifver svartsjuk, och svartsjukan väcker hos honom 
det fula begäret att »äga denna kvinna utan att äkta henne». 
Han förverkligar sin gemena afsikt och känner, när Maria 
lämnar orten, »en obeskriflig lättnad». Efter att hafva 
upptäckt ett hemligt mord, som föröfvats på skäret, fruktar 
Borg den afslöjade men ej inför rätta angifne mördarens 
hämnd och förfaller, under inflytande af såväl dessa tankar 
som ensligheten på skäret, i ett grubbel, som tager ohygg
liga former, hvilka här knappt kunna återgifvas, yrar, låter 
»fader vår» läsas högt för sig som »en saga», hvarpå han 
ej tror men som ändå verkar lugnande, och tager slutligen 
en jul lifvet af sig. Den inre anledningen till själfmordet 
är ganska dunkel; tvisten med fiskarbefolkningen kan ej 
vara skälet, ty Borg betraktar denna befolkning snarast
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med öfverlägsen ironi; äfventyret med Maria kan ej heller 
förklara saken, ty Borg är i själfva verket mycket likgil
tig för denna flicka. Vi finna därför analysen af hans till
stånd mycket ofullständig och otillfredsställande.

Man märker i denna berättelse spår af utpräglad kris- 
tendomsfientlighet, ja religionsfientlighet i allmänhet. För 
den upplyste Borg är »odödlighetskänslan en förklädd ytt
ring af aningen om materiens oförstörbarhet»; människan 
är blott »det högsta djuret». »Kristendomens stormansmani, 
fruktan för det okända, döden och Gud» omtalas med för
akt såsom någonting ovärdigt »en för sina gärningars följ
der ansvarig personlighet»; dylika uttryck äro bra förflugna, 
ty för det första är ödmjukhet och icke »stormansmani» 
något för kristendomen betecknande, för det andra är an- 
svarighetsbegreppet i själfva verket alldeles oförenligt med 
den kalla, järnhårda determinism, som tyckes behärska för
fattarens lifsuppfattning, såframt man annars hos honom, 
den nyckfulle, kan tala om en sammanhängande åskådning 
af lifvet. Ateismen röjes i yttrandet, att »de svaga kristna 
fingera en stödjepunkt utom sig i Gud». Försoningsläran 
vanställes ända därhän, att de kristna sägas »skjuta skulden 
från sig på en oskyldigt lidande Kristus»; uttrycket »skjuta 
skulden från sig» är tvetydigt och därför missledande. 
Ingen kristen »skjuter skulden från sig» utan erkänner, att 
skulden är hans egen och släktets; häremot strider ej, att 
världsförsonaren burit människornas skulder och att hans 
rättfärdighet tillräknas de troende, som i omvändelse och 
bättring tillägna sig nåden. Dock — hvartill tjänar det 
att inlåta sig i förtydliganden med en författare, som god
tyckligt och under inflytande af bittra eller underliga stäm
ningar obesväradt vränger ord och uttryck?

Men om nu ock idéinnehållet i denna berättelse är 
svagt, skulle det ju kunna hända, att den hade konstnär
liga förtjänster. Detta är emellertid ej förhållandet. Om 
man undantager den ganska vackra skildringen af en dal- 
kjusa, finnes i naturtaflorna ingenting omedelbart och vär
mande. Iakttagelsen kan stundom vara skarp nog, men de
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halfvetenskapliga utflykterna i geologi verka kylande, och 
författaren ser ej på naturen som en konstnär utan som 
en geologisk dilettant, hvilken sönderplockar allt i yttre 
bestämningar och vill lysa med en viss lärdomsapparat. 
Under denna procedur dör naturskönheten, och framställ
ningen blifver merendels rent af tråkig. Härtill kommer 
nu författarens vanliga förkärlek för namnuppradningar 
och inventarieförteckningar öfver naturföremål; man trött
nar, då man hör talas om »stenlafvens askgrå, sköldlaf- 
vens läderbruna, ringlafvens schéelesgröna och lunglafvens 
fläckiga, koppargröna, vägglafvens äggula». Man tror sig 
höra en person, som skall examineras och vill visa sina 
insikter, ej en konstnär, som skildrar naturen. Och stilen ! 
Är icke den författare ytterst krystad och maniererad, 
som, när han skall skildra det intryck, som två fruntimmer 
göra på en man, yttrar sig så här: »Samma modulationer, 
som en serie samljudande toner framkallade på örats hinna 
och fortplantade till nervsystemet, samma milda vibratio
ner alstrades nu genom ögat och klingade genom de 
hvita strängarna, som voro spända från kraniets snäcka 
ut öfver bröstkorgens resonnansbotten och fortplantade 
dallringarna genom hela själens underlag. En känsla af 
allmänt välbehag strömmade genom hans komplex, då 
han såg dessa kvinnohänders våglinier, när de plockade 
fram småsakerna ur kappsäckarna och lade upp på bord 
och stolar, ronas och skuldrornas för det grofva ögat 
omärkliga men dock så elastiska höjningar och sänknin
gar.» Vi vilja ej tala om det besynnerliga i detta sätt 
att reducera en känsla af estetiskt behag till fysiologiska 
processer och intet vidare; vi våga blott påstå, att denna 
stil är ofantligt pedantisk och anspråksfull.

Språket i denna bok är ofta vårdslösadt. Men det är 
i sådant afseende blott en spegelbild af det vårdslösa, kao
tiska i tankeinnehållet, där paradoxer utslungas på måfå 
och än irreligiositeten förhärligas, än katolicismen med dess 
latinska gudstjänst upphöjes, än allt reduceras till natur
vetenskap, än alla gradualafhandlingar sägas böra vara af-
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fattade på latin. »Luterdomen» är fienden, sådan är den 
vällärde Borgs tanke. Om tanken sitter mycket djupt, är 
en annan fråga; man får icke af denna bok det intryck, 
att någonting blifvit af författaren rätt genomtänkt, utan 
snarare att han lätt kan gå från den ena ytterligheten till 
den andra.



TRYCKT OCH OTRYCKT.
in.

(Stockholm 1891.)

Det torde ej vara svårt att få rykte för kvickhet, om 
man dels slösar med paradoxer, dels utan tvekan fram
kastar elakheter. Om, oaktadt denna metod, Strindbergs 
litterära ljus varit i ständigt aftagande, så har väl detta 
berott därpå, att man börjat studsa för hans hänsynslöshet 
och cynismer, samt därpå, att han behandlat kvinnofrågan 
på ett sätt, som retat den pockande emancipationens 
vänner likaväl som dem, hvilka se saken förståndigare 
men som alltid önska se förhållandet mellan könen teck- 
nadt med renhet och anständighet samt i man och kvinna 
se något högre än »hane och hona». Emellertid fortfar den 
gallsprängde skriftställaren, hvars talang är mera värd än 
hans världsåskådning, att utsända sina häften, i hvilka det 
litterära »kåseriet» upptager någon del men irreligiösa be
traktelser en ännu större. För tillfället tyckes han kokettera 
med Protektionismen, men vi förmoda, att dennas sansade 
vänner betacka sig för handräckningen. Det hela är ett 
brokigt kaleidoskop; intet ämne behandlas något så när 
fullständigt, utan man får nöja sig med vinkar, häntyd- 
ningar, aforismer, i hvilka stundom en glimt af esprit men 
ock många kornblixtar framskymta.

I »Mystik tills vidare» gör författaren processen kort med 
bönen och bönhörelsen; allt reduceras till nervrörelser. 
Betecknande för författaren är följande till innehållet öds-



TRYCKT OCH OTRYCKT. 35 I

liga, till språkbehandlingen mycket felaktiga sats: »För en 
gammal teist var tomrummet efter Gud först mycket hemskt, 
i synnerhet under det krisen pågick, men hemskare var 
ändock förr de tio år af mitt lif, då jag, under väntan på 
att Gud skulle ge mig hjälp och en inbillad rättvisa, mina 
bästa år förrunno.» Gud stafvas för öfrigt af herr Strind
berg med liten begynnelsebokstaf, förmodligen med afsikt. I 
en annan skiss yttrar sig författaren med ifver mot Linnés tro 
på en nemesis divina, hvilken tro han finner alldeles grund
lös, om han än, under en nästan komisk själfbespegling, 
låter förstå, att han för egen del annars kunde haft privata 
anledningar att tro på den grundlösa läran, eftersom af 
hans egna vedersakare åtskilliga dött, en slutat på dårhus, 
en måst resa ur landet, en afsatts. Om herr Strindberg för 
öfrigt i »Själamord» klagar däröfver, att meningsmotstån- 
dare smäda och beljuga, så förefaller det nästan, som om 
Falaris klagade öfver tyranner eller Marat öfver uppvig
lare, och man är frestad att utbrista:

Qriis tulerit Gracchos de seditione querentes ?
Det är äfven i nämnda uppsats, som man finner det 

vackra påståendet, att gudsbegreppet lefver längre på lands
bygden än annanstädes, emedan ensamheten på landet 
ingifver fruktan.

I sina sista skisser söker herr Strindberg inlägga en 
ironisk symbolik. Om han i sin »Den heliga oxen eller 
lögnens triumf» hånar »den heliga oxen» och dess präster, 
så har gycklet en vidsträcktare syftning än så; tendensen 
går ut därpå, att all religion är uppfunnen af prästlist. 
Karakteristisk för Strindberg är upplösningen, hvari, sedan 
förhängena till det allraheligaste undandragits, man finner 
ett stall; så har ju onekligen denne författare i sin egen 
verksamhet merendels sökt bortförklara och förhåna det 
öfversinnliga samt i dess ställe med grym skadeglädje 
sätta en ateistisk-materialistisk orenlighet. Spillning och 
förspillning, sådant har resultatet varit. I »Fullblod» äro 
anspelningarna mera politisk-sociala; i »Naturligt urval», 
som har verkligt komiska detaljer, är fantasien, slipprig och
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det ligger dessutom något sökt och krystadt i de kemiska 
ämnenas »älskogstrånad» och »otuktiga kyssar». Den kvic
kaste af dessa skisser är den, som är riktad mot ägande
rätten, och författaren visar här en stor förmåga att indi
rekt och på ett till utseendet nästan harmlöst sätt fram
kasta små tändsatser. »Fosterlandsvännen» har ock sin 
dolda ironi, hvars allvarskärna förmodligen är det betänk
liga -»ubi bene ibi patrian. Men rent misslyckad är be
rättelsen »Huru prästen, som trodde på Gud, blir omvänd 
genom biens klyftighet och dör, i skötet af sin familj, i 
den sanna ateistiska tron»; hela denna lilla framställning, 
som gör sig min af så mycken »malice», är fullkomligt 
enfaldig. Prästen har i biens honungsbildande förmåga 
sett ett bland exemplen på försynens vishet; han blir ateist, 
när han, medförande sina bin, kommit till Martinique och 
funnit, att bien, som där hafva »sockerrör hela året om», 
ej samla något vinterförråd. De giftiga antydningarna om 
det dumma i att tro på en försyn äro ju här alldeles 
smaklösa; förutsatt, att prästmannens iakttagelse om sina 
bins olika lefnadssätt i hemlandet och i utlandet vore riktig, 
så skulle den ju snarast lämna ett nytt intyg på den vis
het, som utrustat dem med instinktiv förmåga att afpassa 
lefnadssättet efter behofven. Vill man ur filosofisk syn
punkt skärskåda de teologiska och fysiko-teologiska bevisen 
för Guds existens, så skall man utan tvifvel i dem finna 
många brister; men detta är en helt annan sak än att, 
som författaren, med ett ganska klent skämt förhåna något, 
som lyckligtvis är till sin tillvaro oberoende af mer eller 
mindre lyckade syllogismer samt lika obetingadt upphöjdt 
öfver tomt hån.

Tvenne stycken i förevarande häfte synas oss utvisa 
drag af högre begåfning; det ena heter »Är det icke nog?» 
och är i sin förfärande dysterhet verkligt gripande; det 
andra heter »Hallucinationer», och här är författaren för 
undantags skull ganska älskvärd. Skada, att dessa stycken 
skola stå så ensamma!
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»Franska insatser i svenska kulturen» är en olla podrida 
af notiser. Det är felaktigt att, som förf, här gör, säga 
att Descartes’ filosofi, som »vid universiteten blef rådande 
efter den ramistiska», sedan ersattes af »Voltaires och 
Rousseaus». Utvecklingen gick ej så, den gick från Des
cartes till Geulincx, Spinoza, Malebranche, Leibniz och så 
via Locke och Berkeley öfver till Hume, där åter den 
skarpsinnigaste bland skarpsinnige, Kant, tager vid. Voltaire 
kan knappt kallas filosof. Rousseau var det delvis, näm
ligen på samhällslärans område, och hans hithörande skrifter 
öfvade inflytande på Kant och Fichte. Ingendera lämnade 
något system, som kunde sägas »ersätta» Descartes.

Artikeln om »den litterära reaktionen i Sverige» är 
snarast barnslig genom sitt misshumör mot »signaturerna»; 
det skulle säkert ej litet förundra presidenten Forssell, om 
han finge höra, att han vore »typen för signaturidealister
nas reaktion», såsom det här säges. Naturligtvis pratar herr 
Strindberg mycket om »reaktion»; i allmänhet skall man 
märka, att personer, hvilka ej hafva mycket annat att säga 
och ej hafva öfverflöd på idéer, gärna i tid och otid skräna 
mot »reaktionen», troende sig därmed hafva sagt något 
märkvärdigt och åtminstone vissa att därmed behaga den 
okunniga mängden af liberala eftersägare. Lika klumpigt 
är det utfall förf, gör mot herr E. Wallis’ Svenska historia, 
därför att i densamma så många kyrkor äro i illustratio
nerna återgifna; tacka vet jag »helg och socken»!

Karl Larsson, onekligen en spirituell målare, pane- 
gyriseras öfver höfvan i en af herr Strindbergs artiklar; en 
annan uppsats heter »Rom på en dag» och röjer den enfal
dighetens arrogans, som tror sig originell, när den säger, 
att »underklassen» blödde i öfverklassens åsyn på Colosseum, 
hvarest dock faktiskt mycken »underklass» ock satt som 
belåten åskådarskara, eller (o nedlåtenhet!) att Rafaels 
stanser äro »ganska bra» målade och Rom på det hela 
taget föga intressant. Stackars Rom och store herr Strind
berg! Annars finnes det vissa afskräckande anekdoter om 
varelser, som utan gagn varit i Rom, utan att gagnlös-
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heten just kan tillskrifvas Rom; herr Strindberg skulle icke 
till äfventyrs erinra sig detta? Venedig får något mera 
nåd inför den näsrynkande välvisheten; det ser ut, som 
berodde den relativa belåtenheten i någon mån därpå, att, 
enligt förfzs iakttagelser, »en målare kan få slå sig ner med 
sin stol i Markuskyrkans högkor, så att nattvardsgästerna 
få maka åt sig». Detta »att nattvardsgästerna få maka åt 
sig» räddar Venedig i herr Strindbergs ögon. Uppgiften 
förefaller för öfrigt osannolik, men de slutsatser, som till 
Venedigs fördel ur densamma dragas, äro ju glädjande. 
Dock anmärker förf, med ovilja, att vattnet i kanalerna 
var smutsigt och att Canal Grande var en riktig kloak. 
Och vi, som, med kännedom om herr Strindbergs skrifsätt 
och vittra sympatier, hade trott, att just den omständig
heten mer än någon annan skulle gjort Venedig kärt för 
hans sinne!
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NY SAMLING.

(Stockholm 1897.)

Innehållet i denna samling är ganska olikartadt. Den 
inledes med tvenne dramatiska arbeten, af hvilka det ena 
kallas »Bandet», det andra »Leka med elden»; bägge äro 
ungefär lika obehagliga och pinsamma. »Bandet» fram
ställer en skilsmässehistoria. Baron Sprengel och hans 
hustru, som ej kunna lefva i frid tillsammans, uppträda 
inför rätta ; oaktadt de förut öfverenskommit att åtminstone 
ej genom hätska uttalanden ytterligare förbittra afskedets 
ögonblick, brister en storm lös, föranledd af friherrinnans 
oresonliga uppträdande. Då kan ingendera behärska sig; 
de anklaga hvarandra för äktenskapsbrott och tyckas be
klagligen bägge hafva rätt. Om än baronen ingalunda 
visar sig till sin fördel, så är dock friherrinnan än värre; 
hon förefaller som en furie, och Strindberg har roat sig 
att företrädesvis framhålla hennes fel. Kvinnorna stå ju i 
allmänhet ej väl till boks hos honom, och redan i styckets 
början få vi af länsmannen och fjärdingsmannen höra, huru 
grälsjuka och underliga bägges hustrur äro. Friherrinnan 
är dock allra ohyggligast; ty hon skyr ej att, om så skulle 
behöfvas, begå mened. För öfrigt spåras i detta stycke ett 
anfall mot bevisningen inför rätta enligt hittills gällande 
lag. — I »Leka med elden» är dialogen skäligen mustig, 
och de tecknade förhållandena äro, om också ej ännu någon 
tydlig brottslighet sprängt den skildrade familjens lif, myc-
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ket osunda. Hr Knut är en lättjefull målare, som lefver 
på sin fars bekostnad; Knuts hustru Kerstin är en håll
ningslös person, och bägge äro rätt näsvisa mot Knuts far, 
hvilken af sin son benämnes »bracka». En vän till den 
unga familjen, herr Axel, har för en tid gästat Knut och 
Kerstin; Axels antecedentia äro ej goda, hans äktenskap 
är upplöst, och han tycks hafva lätt att knyta förbindelser 
på flera håll. En kurtis inledes mellan Axel och Kerstin, 
men då den senare tager den förres kärleksförklaring på 
allvar och vill för hans skull öfvergifva sin man, drager 
sig Axel, som tycks sky hvarje ordnadt förhållande, till
baka och försvinner från skådeplatsen. Men garantierna 
för Knuts och Kerstins lycka synas, trots detta försvin
nande, mycket svaga; bägge förefalla nämligen rätt karak
tärslösa. Råheter förekomma i detta stycke, och de hand
lande personerna slösa med fasligt brutala repliker.

När man läser dessa små dramer, tycker man sig finna, 
att Strindbergs förakt för kvinnorna ännu är mycket lifligt 
och att de i hans tanke äro en blandning af sinnlighet, 
hårdhet och lögn. Emellertid har han velat fritaga sig 
från detta kvinnoförakt och har i förevarande samling låtit 
inflyta en liten uppsats, som heter »Kvinnohat och kvinno
dyrkan», i hvilken det antydes, att hans hat egentligen 
blott gällt den öfverdrifna emancipation, som gör kvinnorna 
karlaktiga och okvinnliga. Men försvaret motverkas myc
ket genom hans groteska påstående, att han erfarit verklig 
glädje, då han i en tidning läst, att tolf kvinnor blifvit 
innebrända; saken upphjälpes ej heller genom hans cyniska 
vädjande till de framgångar, han haft hos det täcka könet. 
Cynikern har mer lätt än mången annan att förakta kvin
nan, och »Die Beichte eines Thoren» har med skadeglädje 
släpat kvinnan i dyn på ett sätt, som, dess bättre, är nästan 
exempellöst.

Det kan emellertid vara möjligt, att, såsom herr Axel 
i »Leka med elden» säger, kvinnor finnas, hvilka älska att 
bli slagna i ansiktet; annars skulle man svårligen kunna 
förklara den osunda hänförelse, som i vissa af inländska
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och utländska damer författade kritiker visar sig för Strind
berg. Brutalitet och ohöljdt omnämnande af lägre in
stinkter behagar emellanåt de blaserade personer, som sakna 
högre lifsintressen och gedigen bildning, antingen nu dessa 
personer äro män eller kvinnor. Men för närvarande, då 
ej längre svallvågor gå efter de strindbergska fejderna på 
1880-talet, borde det vara lättare att bedöma saken lugnt. 
Undertecknad har för sin del redan under den nämnda 
fejden gjort rättvisa åt de poetiska skönheterna i ett egent
ligen så ohistoriskt stycke som »Mäster Olof» och alldeles 
ej låtit bekymra sig däraf, att dessa erkännanden då väckte 
misshag hos dem, hvilka af berättigad ovilja mot Strind
bergs många förlöpningar och hädelser läto förleda sig att 
vilja frånkänna honom hvarje värde.

Med en känsla af tillfredsställelse öfvergår man från 
Strindbergs dramer »Bandet» och »Leka med elden» till 
hans »Skildringar af naturen». Hans teckningar af svenska 
landskaps karakteristiska fysionomier hafva klarhet och 
åskådlighet, och beskrifningen af de geologiska formationer, 
som ofta ligga till grund för olikheterna, är tilltalande.

Vi fästa uppmärksamhet på den mycket läsvärda skild
ringen af den skånska bokskogen och på den ypper
liga framställning, som handlar om ett småländskt insjö
landskap, där »den svarta kolvassen hviskar gamla mörka 
sagor om mylingar och skogsmän, blodshämnd och dulga- 
dråp».

I afdelningen »Varia» återkommer författarens nervösa 
lynne. Han kan då genom sin bitterhet stöta oss från sig, 
såsom då han säger sig »framkalla sin mors vålnad utan 
att kunna sörja henne». Hvartill denna våldsamt fram
trängande pietetslöshet? Hade det ej varit bättre att tiga? 
Litet komisk blifver författaren, då han, medgifvande att 
världen i alla fall är »fullkomligt skapad», känner sig nära 
att »bli afundsjuk». Tänk, Strindberg afundsjuk på vår 
Herre !

I flera af bokens senare uppsatser framträder Strind
berg som experimenterande naturforskare. Måhända skola
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de verkliga naturforskarne i hans satser finna dilettan
tism; måhända finnes äfven här ett eller annat tankefrö af 
intresse.

I allmänhet är Strindberg fragmentarisk och rapsodisk. 
Detta sammanhänger kanske därmed, att han i alldeles 
öfvervägande grad är autodidakt. Autodidakten har van
ligen en viss käck ursprunglighet, och detta länder honom 
till fördel; men frånvaron af längre, systematiskt drifna 
och kontrollerade universitetsstudier gör, att tätare luckor 
uppstå i kunskapsförvärfvet och att man, af obekantskap 
med vetenskapens historia, upptager till behandling saker, 
som redan fått sin utredning på annat och bättre sätt, 
eller låter hugskott betyda mera, än de äro värda.

En sak faller emellertid i ögonen. Strindberg kan ej 
— därtill har han dock för godt hufvud — bibehålla den 
uppfattningssättets hårda realism, som förut utmärkte honom. 
Han ser nu, att vi med den empiriska forskningen »komma 
åt» fenomen och relationer men i själfva verket ej tingens 
väsende. Upptäckten är egentligen ej så ny och förringar 
ej alls den empiriska forskningens värde; men för Strind
berg är saken ny, och den har tryckt spår på många sidor 
i hans »Varia». Flera af de uppsatser, som i samlingen 
förekomma, hafva förut varit tryckta i franska tidningar.

Hvad den egentligen religiösa uppfattningen angår, 
förspörjes numera intet af de hånfulla yttranden, som ofta 
förut vanställde Strindbergs författarskap. Visserligen äro 
orden »Sol, himmel, Gud — det gör föga, under hvad 
namn vi åkalla dig» bra otillfredsställande; men man får 
på ett annat ställe veta, att Strindberg ej längre är ateist, 
ehuru han »för en tio år sedan» varit det. Äfven här miss
hagar oss dock författarens obesvärade ton, ty han antyder, 
att förändringen hufvudsakligen berott därpå, att han trött
nat vid det gammalmodiga och velat hafva något nytt; 
»nu, när det där är gammalt, är det min åstundan att icke 
veta någonting, lämna frågorna oafgjorda och afvakta». 
Kanske agnosticism således? Men äfven denna är ej all
deles modern! Mystiken frambryter på en punkt hos Strind-
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berg; han säger, att vi förts till jorden att där göra bot 
»för brott, begångna i en föregående tillvaro». Äfven ett 
dylikt antagande är egentligen ej så modernt, att det tyckes 
böra tillfredsställa en person, som främst af allt önskar 
något spritt nytt. Från neoplatonska filosofer och kyrko
fadern Origenes ned till Schelling — sådan den senare 
visar sig i »Philosophie und Religion» — möta vi en rad 
af tänkare, hos hvilka nämnda mystiska antagande uppen
barar sis'.



INFERNO.
(Stockholm 1897.)

Man hade understundom hoppats, att herr Strindbergs 
författarskap efter en mängd cyniska förlöpningar skulle 
kunna återvinna harmoni; men sedan man läst »Die Beichte 
eines Thoren», denna hjärtlösa och fanatiska samt på de 
vidrigaste indiskretioner rika bok, kände man sina förhopp
ningar svikna: den, som på sådant sätt trotsat all hänsyn, 
kunde svårligen återvinna jämvikt. Och nu kommer »In
ferno» som en bekräftelse på antagandet, att strängarna 
brustit, skriftställarförmågan desorganiserats.

Hela denna vidunderliga produkt röjer på en gång 
förföljelsemani och storhetsmani, hvilka för öfrigt lära hänga 
rätt nära tillsammans; men dessutom spårar man ett drag 
af afsiktlighet, som kommer läsaren att undra, huruvida 
ej begäret att väcka uppseende spelat en stor roll och 
huruvida icke, när allt kommer omkring, författaren är 
klokare, än han vill synas vara. Detta sistnämnda intryck 
utplånas dock snart vid anblicken af alla de abnormiteter, 
som här möta ögat, och man stannar vid en förmodan, 
att författarens negativa, destruktiva och paradoxala verk
samhet, som hatat hvarje tygel, verkligen ledt till talangens 
själfförödelse.

Det är på guldmakeriets område, som herr Strind
bergs storhetsdrömmar företrädesvis röra sig, och han anser 
sig vara »förnyaren af de döda naturvetenskaperna». Men 
högmodet tager äfven andra former; han har genom Guds
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hemsökelser fått lida mer än andra just därför, att han är 
för mera än alla andra (jfr sid. 132). Den store mannen 
är emellertid tillika rädd; han anser sig vara ett offer för 
dolda »makters» förföljelse, han vädrar allestädes försåt, 
han spårar fientlighet i omgifvande personers blickar och 
hviskningar, han tror framför allt, att man använder elek
tricitet mot honom för att förgöra honom, han blifver då 
vidskeplig, han fruktar för »spader tia», han låter sina res
planer bestämmas af det väderstreck, hvari Marie nyckel
piga rör sig på ett papper. Han hittar på gatan en pappers
bit med ordet mård och en annan med ordet gam; genast 
tror han sig utsatt för mordförsök från hr Popoffsky, som 
liknar en mård, och från dennes hustru, som liknar en gam. 
Serverar man honom »kalfhjärna med brynt smör», så är 
detta en anläggning af djäfvulen. Hörselhallucinationer 
pina honom, hvarhelst han väljer sin bostad. Han börjar 
tro på ockultism och teosofi, för att några minuter där
efter blifva skeptiker.

Man gör mer än orätt, då man sammanställer detta 
sammelsurium med Rousseaus »Confessions»; de senare 
hafva, midtunder alla förföljelsegriller och lättsinniga af- 
slöjanden, en plastisk framställningskonst, ett stilistiskt be
hag, som här saknas.

Herr Strindbergs religiösa funderingar äro ibland 
vidunderliga; ibland framskymtar ock faunen midtunder 
ruelsen. På ett ställe säger han: »Jag sökte uppbygg else 
i läsningen af Jobs bok, öfvertygad, att den Evige hade 
lämnat mig i Satans våld för att pröfva mig; denna tanke 
bragte tröst, och jag gladde mig åt lidandet såsom ett 
vittnesbörd om förtroende från den Allsmäktiges sida.T> 
Detta familjära uttryck om »förtroendet» från Gud före
faller liksom litet frivolt. En annan gång förekommer 
följande tirad: »Jag har köpt ett radband. Hvarför? Det 
är vackert, och de onda äro rädda för korset. För öfrigt 
förklarar jag ej mera för mig driffjädrarna till mina hand
lingar. Jag handlar improviseradt; lifvet blir lustigare 
på det viset.-» En författare, som uttrycker sig så, har väl
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lika litet allvar med katolicismen som han haft med pro
testantismen. Barocka uttryck fällas om Gud, och man 
vet ej, huruvida de äro allvarligt menade. Skaparen kallas 
en konstnär, som »gör utkast» och »ofta gör ofantliga fram
steg»; Gud säges ofta »ändra åsikter» o. s. v. I själfva 
verket ligger det en hädelse i att uppfatta Gud som virtuos 
eller improvisator.

Arbetet är fullt af motsägelser. Den ena gången pri
sas ångern, det andra gången heter det: »Att ångra sig är 
att kritisera försynen, som pålägger oss synden såsom ett 
lidande i syfte att luttra oss genom den afsmak, som den 
dåliga handlingen ingifver.» På ett annat ställe talas det 
om ödmjukheten, och författaren utbrister: »Jag ödmjukar 
mig inför den Evige, som har täckts ödmjuka sig inför 
sin tjänare-» (Strindberg).

Emellertid synes, trots alla dessa impertinenser, ateis
men nu hos Strindberg vara en öfvervunnen ståndpunkt; 
han oscillerar numera mellan katolicismen och Svedenborgs 
läror. I slutet af boken får man veta, att herr Strindberg 
väntar svar från ett belgiskt kloster på sin anhållan att där 
få välja sin asyl. Huru pass mycket allvar ligger det i 
allt detta? Kanske ej alltför mycket, att döma af de kort 
därefter följande dystert hånfulla orden: »När denna bok 
blir tryckt, bör jag ha mottagit svaret. Och sedan? Där
efter? Ett nytt skämt af gudarne, som storskratta, när vi 
gråta heta tårar?»

Författaren för oss i denna besynnerliga men ej geni
aliska bok än till Paris, än till Dieppe, än till södra Tysk
land, än till Lund, hvilken sistnämnda stad får följande 
dråpliga vitsord : »Det är . . . den mest illa valda plats för 
en vistelse i lugn och ro ; det är helvetet men konstrueradt 
med en mästerlig följdriktighet och en gudomlig sinnrik
het». Pä ett annat ställe säges det angående vistelsen i 
Lund: »Jag hembär tack åt försynen, som sändt mig till 
denna föraktade småstad för att där försona min skuld och 
blifva frälst.»
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Naturligtvis finnas i detta arbete åtskilliga tankeferment, 
men de äro alldeles förvirrade, och herr Strindberg har 
för öfrigt aldrig haft den lärdom, för hvilkens förmenta be
sittning han utbasunats af sina anhängare. Som estetisk 
produkt är boken en orimlighet.

Egentligen är det skada på en så missriktad utveck
ling. Man har visserligen alltid öfverdrifvit herr Strind
bergs estetiska betydelse; man har på grund af hänsyns
lösheten trott på titanstorheten. Men det fanns i den visser
ligen alltigenom radikalt anarkistiska samt alla historiska 
bilder partiskt förvrängande »Mäster Olof» en inbillnings- 
kraft, som röjer hvad herr Strindberg skulle kunna hafva 
blifvit. Begåfningen har nu sprungit sönder. De djupaste 
anledningarna ligga troligen i den hätskhet, som uppen
barade sig redan i de tidigare arbetena men sedan allt
mera vuxit och fortsatt ett undermineringsverk, som till sist 
riktat sig mot författarens egen genius.
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(Stockholm 1898.)

Begäret att väcka uppmärksamhet och göra sig intres
sant kan taga många former; en af dessa är att skenbart 
förödmjuka sig till det yttersta men på samma gång förtaga 
förödmjukelsens verkan genom högmodig själfbespegling. 
Det finns något af detta, men mycket mera därtill, i herr 
Strindbergs »Legender».

Man börjar i vissa fall känna sympati för honom; det är 
blott skada, att han själf snart igen omöjliggör denna sym
pati genom ihåliga paradoxer. Med en viss tillfredsställelse 
ser man, att han vänder sig emot sin fordom predikade liber
tinism och beklagar, att han »förfört ungdomen» genom sina 
skrifter, att han hånat den heliga nattvarden, »hvars under 
han numera bekänner», och att han lyssnat till G. Brandes, 
hvars från olika håll hämtade fraser tryckt »sin prägel af 
immoralitet på den skandinaviska litteraturen». Men herr 
Strindberg har en underlig förmåga att snart ånyo fritaga sig 
från det, han nyss förebrått sig. Han hade, säger han, 
med libertinismen i »Tjänstekvinnans son» det ursäktliga 
syftemålet att från fruktan befria unga män, som hemfallit 
åt brådmogen last; han var icke någon ungdomens för
förare, ty han ville blott »befria» de unga, och han har 
endast följt Frälsarens föredöme, hvilken frikände äktenskaps- 
bryterskan och röfvaren. Den sista sammanställningen är 
rent af vämjelig; en person, som missbrukat sin stora be- 
gåfning till att göra litterär propaganda för osedlighet,
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och som, att döma af »Inferno», fordom här i Stockholm 
deltagit i hånfulla travesteringar af Jesu lidande, vågar 
jämföra sig med honom, som förlät de ångrande. Förfat
taren skildrar visserligen sina samvetskval öfver sin forna 
verksamhet, och han gör det stundom på ett sätt, som 
håller på att locka oss till verklig rörelse samt äfven till 
förhoppningar om honom, men han drager försorg om att 
våra illusioner ramla, då han snart därefter förklarar sitt 
litterära lofsjungande af lasten som ursäktligt, enär det ej är 
han, som »uppfunnit lasten»; ja han säger sig ofta hafva »blifvit 
straffad, där andra syndat». Emellanåt förmodar han, att him- 
lafadern blifvit »afsatt af Sonen, idealisten, som icke befattar 
sig med världsliga ting»; hvad är meningen med detta yttrande?

Hugskotten vimla för öfrigt i detta underliga arbete, 
som ömsevis vittnar om oro, ånger, själfförhäfvelse och 
skadebegär. Herr Strindberg känner och erkänner, att de 
andliga »makter», som han och hans likar så länge bekäm
pat, »återinträdt», att en reaktion gjort sig gällande mot 
lärorna om lustans frihet. Han är än nöjd därmed, än 
missnöjd. Stundom utbrister han i absurditeter, såsom 
när han säger: »Jesu Kristi efterföljelse gör mig till en 
skrymtare», eller när han förklarar: »Att återgälda ondt 
med godt är att uppmuntra lasten, högmodet». En stark 
ovilja hyser han mot aposteln Paulus, hvilken han kallar 
»kolportörernas profet». Och paradoxaliteten blifver löjligt 
själfkär, när han försvarar sig själf för att icke hafva 
»underkastat sig familjeslafveriet» därmed, att han »som en 
helig plikt betraktat kampen för vidmakthållandet af sin 
personlighet, sak samma om denna må vara god eller dålig». 
Det hemliga medvetandet om egna litterära förlöpningar — 
om andra än dessa har undertecknad, trogen sin vana, 
alltid underlåtit att tala — undantränges, sedan det gifvit 
sig luft, mycket snart af medvetandet om den egna stor
heten, och herr Strindberg söker, fylld af detta medve
tande, då att nedsätta alla de författare, hvilka af sin 
öfvertygelse uppkallats att bekämpa honom. Han använder 
därvid förtalets gift mot den enskilda lefnaden och ut-
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slungar fullkomliga osanningar eller vanställningar. Att 
vederlägga dessa smädelser vore verkligen att göra honom 
för mycken heder. De utvisa emellertid, att den pennans 
ondska är densamma som förr. För hans egna, stundom 
ohyggliga själfbekännelser synes, såsom han ock antyder, 
ligga till grund den tron, att han genom dessa bekännelser, 
som dock så ofta återtagas eller modifieras, åstadkommit 
en själfiförsoning. Detta har dock tydligen ej lyckats, så
framt man annars far antaga, att de hallucinationer och 
ångerkänslor, hvilka han beskrifver, alltid motsvarats af 
verkligheten. Han har underliga hörselförnimmelser, oroas 
af buller och larm, stampningar och knackningar. Han 
förfaller i vidskepelse, tror, att människor kunna göra sig 
osynliga, grubblar öfver ockultisternas lära om »demate- 
rialisationen», förskräckes, om en tandborste faller på golfvet, 
och tillskrifver en sådan händelse öfvernaturliga orsaker. 
Han berättar oss, att när man öppnade Napoleon I:s kista, 
man fann kejsarens fotsulor hvita, och detta gifver honom 
anledning att påminna om Svedenborgs sats, att hvita fot
sulor betyda syndernas förlåtelse. Han anser sig äfven i 
småsaker förföljas af motgångar, och till sådana räknar han, 
att en blomsterförsäljerska åt honom utbjudit nejlikor, 
hvilka blommor han »föraktar, därför att de likna rått 
kött och lukta apotek». Stackars nejlikor!

Till Svedenborg har herr Strindberg, efter hvad han 
berättar, känt stark dragning, och han har funnit en 
»fullkomlig öfverensstämmelse» mellan sina egna lidanden 
och Svedenborgs visioner. Men herr Strindberg upptäcker 
— och detta hedrar hans omdöme — snart Svedenborgs 
rationalism, och denna stöter honom för hufvudet; han 
ser häftigheten i Svedenborgs polemik mot olika tänkande, 
och denna ofördragsamhet, som man annars trott kunna 
vara i herr Strindbergs smak, väcker hans misshag. Starkare 
är då dragningen till katolicismen. Herr Strindberg anser 
protestantismen vara »förbannad» och att segraren vid Lüt
zen därför föll på sin gärning; katolicismen tilltalar honom 
däremot. Dock tyckes han ej heller gifva sig helt åt denna,
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och han säger (obehagligt och cyniskt), att hos honom 
»en stilla kompromissreligion efterträdt det osalighetstillstånd, 
som åtföljer sökandet af Jesus».

Än förflyttas vi i denna bok till Lund, där »en flack 
och kulen stillhet breder sig öfver det intellektuella lifvet», 
än till Paris, som tydligen är herr Strindbergs älsklingsstad. 
Men hvar han är, kväljs han af hallucinationer och oscillerar 
mellan tro och hån, själfförödmjukelse och stark själfkänsla.

Man har trott, att den désorganisation, som i herr 
Strindbergs senare arbeten framträder och af honom själf 
stundom bjärt framhålles, utvisar den mentala jämviktens 
rubbning och .gör, att han, såsom ej herre öfver sig själf, 
icke är imputabel. Man torde nog taga rätt mycket miste. 
I själfva skildringen af de mest ruskiga inre förlopp visar 
sig icke någon egentlig oredighet, och paradoxerna äro 
ofta säkerligen fullt medvetna. Anfäktelserna kunna nog 
stundom hafva ägt grund i verkligheten och utgöra något 
upplefvadt, men stundom vittna äfven de om koketteri. Och 
det gamla, pinsamma kallgrinet kommer emellanåt fram, 
såsom då det heter, att Gud verkligen får förlåta herrar 
agnostici deras otro; det är väl icke deras fel, att, då de 
gjorde visit hos vår Herre, han ej »tog emot».

Med det ofvan sagda må ej förnekas, att man i detta 
nya arbete kan finna några gullkorn, där något af geniali
tet framblänker. Men hufvudsyftet synes vara att återigen 
få göra väsen af den egna personen: maneret från »Giftas» 
är utslitet, men man kan göra en reklam äfven med 
»Canossa».

Vid läsningen af retraktationerna i »Legender» erinrar 
man sig lätt en ypperlig sonett af den franske skalden 
Autran; den heter »Ett godt medel» och säger följande: 
»Unge skriftställare, pennans novis, vill du en dag tränga 
fram och göra uppseende? Jag vet en god metod. Begynn 
med att utså tvifvel och försmädelse, gör ett oförsynt 
motstånd mot allt, hvarpå man tror, mot kvinnan, kärleken, 
äran, ja, mot Gud själf! Insultera dem rusigt och hänsyns
löst! Förklara sedan en vacker dag, att Gud existerar, att
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lifvet är en dröm och din själ sorgsen; då skall ryktet 
komma utan besvär. Du skall blifva en fackla, som flam
mar från berget, och du skall alltid förblifva stor, därför 
att du en dag sagt hvad en kyrkoherde på landet säger 
hvarje dag.»

Mutatis mutandis kan något af detta lämpas på herr 
Strindbergs senare publikationer; skillnaden är, att »kyrko
herden på landet» icke så mycket koketterar med para
doxer och väl ej heller har för sed att gifva med ena 
handen och taga tillbaka med den andra. Men så nöjer 
han sig ju ej heller med »en stilla kompromissreligion», man 
vet långt bättre hvar man har honom, och han är naturligen 
ej alls så intressant som en man, hvilken vid sidan af sin 
egen oerhörda storhet ej erkänner andra storheter än Linné, 
Bernardin de Saint-Pierre, Balzac, Svedenborg och Nietzsche 
(en egendomlig sammankoppling!).



TILL DAMASKUS.
(Stockholm 1898.)

Titeln på detta kaleidoskopiskt virriga arbete är i icke 
ringa mån missvisande. Man hade väntat att här få höra 
talas om någon omvändelse, som liknade Pauli; men en så
dan inträffar icke, låt vara att hufvudpersonen i arbetet 
träffas af lidanden och erkänner dessa såsom följder af egna 
förseelser. Han förefaller dock i mångt och mycket lika 
hatfull som förut; till hätskheten hafva nu blott kommit 
förföljelsemani och hallucinationer.

Personalprogrammet i detta digra, dramatiska arbete 
är mycket abstrakt; verkliga personnamn förekomma där 
icke utan i stället »Den okände», »Damen», »Tiggaren», »Lä
karen» o. s. v. Men i »Den okändes» figur har författaren 
alldeles påtagligt inblandat personliga element, och »Damen» 
är tydligen en kvinna, som han anser hafva haft inflytande 
på sitt lif.

»Den okände» har, som vi få höra, förlupit hustru och 
barn; han knyter sedermera förbindelse med »Damen», hvars 
namn under dialogen visar sig vara Ingeborg. Hon har, 
äfven hon, underliga »antecedentia»; hon har öfvergifvit sin 
förste brudgum och gift sig med en läkare; från läkaren 
rymmer hon med »Den okände». Hon skildras som en 
ganska intagande kvinna men utan samvete och blygsel, 
utan känsla af ansvar. Hvad åter »Den okände» angår, be
rättar han om sig mycket besynnerliga saker, såsom att 
han ej velat bevista sin fars begrafning, emedan fadern en
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gång låtit utkasta honom från hans systers bröllop, samt 
att han i berusadt tillstånd »profanerat sin moders graf». 
Han anser sig förföljd och misskänd.

»Damen» och »Den okände» nödgas, då medlen för 
deras uppehälle tryta, begifva sig till hennes moder, som 
tager emot dem men tillika säger »Den okände» allahanda 
beska sanningar. Han förtjänar nog att höra dem, ty nyss 
förut har han förbannat Gud och visat sig oregerlig.

Under en enslig vandring i bergen faller »Den okände» 
utför en brant och föres till ett hospital, där han under tre 
månader ligger sjuk. Den scen, då han vid sitt tillfrisk
nande ser sitt förflutna lif som i spökvision och skådar 
bilderna af de personer, mot hvilka han försyndat sig, är 
den bäst skrifna i hela boken och har verkligen en hemsk 
karaktär af Guds dom. Efter den betan börjar »Den okände» 
tro på osynliga makters ingripande i människoöden. Men 
egentligen förändrad kunna vi ändå knappast finna honom; 
han är snarare rädd och nervös. Han bäfvar för månsken, 
ryser för en uppstoppad fågel och tycker, att en iskall 
luftström riktas mot hans bröst.

Hans förbindelse med »Damen» blifver snart olycklig. 
Bra konstiga äro de bägge onekligen. Under hennes haf- 
vandeskap tvista de om det blifvande barnets namn, och 
han klagar öfver hennes uppfinningsförmåga i att pina ho
nom. Hon öppnar i smyg alla hans bref, och det roar 
henne att förödmjuka honom. Han på sitt håll sysselsät
ter sig med guldmakeri hufvudsakligen för att därigenom, 
sedan enhvar lärt sig göra guld, kunna »ödelägga hela 
världsordningen». Sin svärmor bemöter han ohöfligt och 
säger till henne rent ut: »Du är näst den uslaste människa 
jag känner.» Den allra uslaste är naturligen hans älska
rinna, »Damen», hvilken han lämnar öfvergifven under barns
börden.

Guldmakeriet tycks ej lyckas. »Den okände» tviflar 
slutligen på sig själf. Han lefver ett dåligt lif och förfal
ler. Ber man honom att vara något mindre högljudd, eme
dan en sjuk ligger i rummet innanför, så svarar han älsk-
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värdt: »Må han resa åt helvete snart då!» Sannerligen, 
denne man tyckes ej vara förbättrad af de uppskakande 
syner han haft på hospitalet, ehuru å andra sidan må med- 
gifvas, att han numera förebrår sig de ungdomsarbeten, i 
hvilka han förkunnade de sinnliga lustarnas rätt och helgd. 
Det ligger verkligen något gripande i den scen, där en 
fallen kvinna säger honom, att hon kommit på afvägar just 
genom läsning af hans skrifter. Men oaktadt dessa själf- 
förebråelser är »Den okände» snart därefter i oanständigt 
sällskap med en prostituerad, och han begagnar ytterst råa 
uttryck. Snart därpå kommer åter en gripande scen, där 
»Den okändes» barn icke vilja kännas vid sin far utan fly 
vid hans åsyn.

Men hela detta underliga, oftast otäcka och bekläm
mande arbete har ingen rätt upplösning och för verkligen 
icke »till Damaskus». »Den okände» är lika hätsk som förut 
mot kvinnokönet; ännu i de sista raderna anklagar han 
»Damen» för lögn och elakhet, och om han i slutraden 
öfverlämnar sig i »Confessorns» händer, så äro vi ej därför 
rätt säkra på hans omvändelse och sinnes förändring. Den 
man, som säger: »Kom, präst, innan jag åtrar mig», tager 
saken rätt lättfärdigt, och det kan lätt hända, att han verk
ligen ganska snart »åtrar sig» och ånyo förhärdar sig. Det 
ligger något obehagligt i hela det sätt, hvarpå »Den okände» 
här gräfver i gamla fruntimmersskandaler och roar sig med 
insinuationer, som skola locka läsaren till gissningar om de 
realiteter, som kunna ligga till grund för hela historien om 
»Damen». Oupphörligt retar författaren upp sig själf. Det 
är något slitet, något brustet men tillika öfvermåttan vid
rigt i denna mörka bok, där genialiteten några få gånger 
blixtlikt framblänker men som annars är lika enformig 
som tröstlös. Från detta pandemonium längtar man ut till 
verklig natur och klar dag. »Ein edler Sinn liebt edlere 
Gestalten.»



SAMVETSKVAL.
(Stockholm 1899.)

Denna berättelse har utgifvits i ny, elegant upplaga 
med anledning af författarens femtioårsdag, hvilken på olika 
håll i Sverige firades med fester, i hvilka herr Strindberg 
höjdes till skyarna som ett slags profet, hvilken framkom
mit med nya och stora idéer. Berättelsen hör icke till 
Strindbergs sämsta men är full af de paradoxer och för
flugna satser, hvilka hos denne författare äro vanliga.

Vid handlingens början befinna vi oss i den lilla franska 
byn Mariotte i medlet af september 1870. En preussisk 
officer, herr v. Bleichroden, får befallning att låta arke
busera tre franska franc-tireur er, hvilkas rätt att aktivt 
deltaga i kriget ej erkändes af de preussiska befälhafvarne. 
Kriget medför nästan alltid åligganden, som äro upprö
rande för mänsklighetskänslan, och herr v. Bleichroden blif- 
ver, sedan han af lydnadsplikt utfört den obehagliga ordern, 
vansinnig.

I februari 1871 återfinna vi herr v. Bleichroden i Lau
sanne, där han vårdas på ett hospital och småningom all
deles tillfrisknar. Han inser nu, att han under hela tiden 
af sitt föregående lif varit fången i ett »lögnväsende»; till 
detta lögnväsende hörde naturligtvis »bekännelsekristen
domen» men äfven tron, att krig någonsin kan vara berät- 
tigadt, samt tron, att under krig handlingar kunna vara rätt
mätiga, som annars äro förbjudna. Kriget är ett slaktande 
och intet annat. Krig komma att upphöra, »när inga fin-
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nas, som reta upp människor mot hvarandra», säger för
fattaren, som underlåter att redogöra, huru människo- och 
folknaturen skall kunna så fullkomnas, att ingen »retar» 
till krig och inga fredsstörande sträfvanden finnas i kabi
nett eller folkförsamlingar, då ju dock tvistefrön öfverallt 
— och allra mest under kolonialpolitikens nya régime — 
föreligga. Amerika nämnes som föredöme; men äfven 
Amerika har inom sitt område sett ett blodigt inbördes
krig och visar för närvarande ej så fredliga tendenser. 
Kriget mot Spanien var ej ett fredstecken.

Herr von Bleichroden skrifver en broschyr mot kriget 
och till förmån för en ädlare uppfattning. Med minne af 
det fruktansvärda kriget mellan Preussen och Frankrike 
förklarar han, att man ej lyder sitt verkliga samvete utan 
ett »artificiellt» samvete, då man i krig hörsammar statens 
befallning att nedskjuta dess fiender. Hela detta sätt att 
argumentera är alldeles rosenrasande, hvad än herr Strind
berg må säga. Det är alldeles samma samvete, som bju
der mig att i fred ej taga någon människas lif, annat än 
i yttersta nödvärn, och som ovillkorligt bjuder mig att till 
mitt fäderneslands försvar tillbakaslå dess fiender, skulle 
jag ock därvid uppoffra många medmänniskors lif. Herr 
Strindbergs barocka individualism vill ej veta af de högre 
enheter, de »moraliska» eller »juridiska» organismer, i hvilka 
människan ingår. Konsekvensen skulle, om man ställer sig 
på herr Strindbergs ståndpunkt, bjuda, att man ej ens skulle 
hafva rätt att försvara sin famlij, om den anfölles af ban
diter. Tolstoy har dragit ut denna konsekvens, men där
med har omanligheten upphöjts på högsätet. Det är vår 
tydliga plikt — klar för ett barn — att offra oss för de 
våra, för vår stat:

— es werden noch stets die entschlossenen Völker gepriesen, 
die für Gott und Gesetz, für Eltern, Weiber und Kinder 
stritten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen.

Lydnad för fältherren är, menar herr Strindberg, lydnad 
för »öfverklassen». Äro fädernesland och stat också »öfver-
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klass»? Att »älska konung och fädernesland» säges vara 
ett påbud af samma »öfverklass», ett uttryck hvarmed herr 
Strindberg träget sökt söndra samhällslagren. I samman
hang härmed göras några utfall mot suveränerna, hvarvid 
Sverige säges äga visst ej en svensk utan en fransk ko
nung; herr Strindberg synes här som en riktig vettvilling 
ej inse, att en man, som till sin härkomst är fransman, 
kan till sinnelag och genom såväl uppfostran och födelse
ort som lefnadskall och regentplikt vara genuin svensk.

»Ofverheten behöfver nationerna som skattdragande 
och värnpliktige», heter det ironiskt. Ja, hvarför ej ? Öfver- 
heten är statens målsman, och i en stat måste skattdra
gande och värnpliktige efter regeln finnas. Men må en 
annan fråga göras herr Strindberg: behöfva ej nationerna, 
antingen de äro monarkiskt eller republikanskt styrda, all
tid en öfverhet? Men själfva begreppet öfverhet synes för
hatligt för den person, som i »Tjänstekvinnans son» med 
ringaktning af fjärde budet hånat den naturliga och ome
delbara öfverhet, som kallas föräldrar.

I sammanhang med denna anmälning af berättelsen 
»Samvetskval», sådan den i sin nya upplaga föreligger, må 
några ord yttras om de hyllningar, för hvilka herr Strind
berg varit föremål, och om det sätt, hvarpå hr G. af Geijer- 
stam i sitt förord till »Samvetskval» yttrar sig om 1880- 
talets aggressiva litteratur.

Har man haft skäl att hylla herr Strindberg som baner
förare för nya, upphöjda idéer? Nej, förvisso nej! Han 
har skildrat man och kvinna öfvervägande som »hane och 
hona», som djur, hvilka vanligen komma i fiendskap, sedan 
de sexuella behofven fyllts. Han har kallat prästens tro 
på sin kyrkas nattvardslära ett »oförskämdt bedrägeri». 
Han har profanerat enskilda familjeförhållanden, som bort 
vara honom heliga, äfven därför att han antydt dem vara 
honom närastående. Han har kallat familjen såsom sådan 
»alla sociala lasters hem, alla bekväma kvinnors försörjnings
anstalt, familjeförsörjarens ankarsmedja och barnens hel
vete». Han har anbefallt ynglingens tidiga umgänge med
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prostituerade kvinnor och, med beklagande däraf att många 
först sent begagnat denna utväg, förklarat, att annars 
många års kval skulle varit dem besparade.

Man ser ganska väl, att här det felaktiga upphöjts till 
teori. För mänskliga förvillelser bör man nog hafva öfver- 
seende, för människan själf bör man, där hon ångrar sig, 
ej hafva fördömande ord; men detta ohyggliga sätt att 
göra lasten helgad af doktrin, göra svart till hvitt — det 
röjer antingen fel i hjärnan eller förhärdelse.

Och en man, som proklamerat dylika läror, hyllas 
som profet och välgörare i andlig mening, som bärare af 
stora tankar! Hans formella talang får öfverskyla allt!

1880-talets antinomistiska litteratur var till stor del 
»inspirerad» af herr Strindberg. Herr af Geijerstam säger 
om denna periods vitterhet: »80-talets litteratur har ju också 
blifvit beskylld för att ha varit enbart nedrifvande, och det 
har varit en senare tid förbehållet att förvandla denna be
skyllning till motsatsen». Orden äro gåtfulla, skrifsättet 
otydligt. Men kan någon på allvar säga, att strindbergs- 
litteraturen varit annat än nedrifvande? »Det har varit en 
senare tid förbehållet att förvandla denna beskyllning till 
motsatsen», säges det. På hvad sätt då? När har beskyll
ningen uppvisats vara ogrundad? Men väl är den förvand
lad till sin motsats såtillvida, som påståendet om den 
nämnda litteraturens uselhet visat sig vara en ej ogrundad 
»beskyllning» utan dess motsats: en obestridlig sanning. 
Något lyckligt inflytande har ej den författare haft, som i 
sin »Dygdens lön» låter sjuklighet och idiotism blifva följ
den af ett ärbart lif, den författare som beklagande an
märker, att all sedlighetsrörelse utgår från den egennyttiga 
kvinnan, hvilken ledes af sitt medvetande därom, att prosti
tutionen, »som har varit en stor mängds räddning från 
äktenskapets slafveri», hindrar äktenskaps ingående.

Herr af Geijerstam har synts på senare tider i ett och 
annaf fall, framför allt i stilens ans, höja sig öfver den ställ
ning, han genom tidigare produkter intagit. Men hans 
under detta år dels i förord, dels i pressartiklar upprepade
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hyllningar åt herr Strindberg visa, att själfva åskådningssät- 
tet ännu ej luttrats. Värsta felet var att för två år tillbaka 
utgifva en ny upplaga af »Erik Grane», denna bok hvilken 
— såsom dess egen författare säger i sin flygskrift »Hvad 
vill lektor Personne?» — afser att skildra en ung man, för 
hvilken det, om hemliga laster skola kunna undvikas, är 
'»nödvändighet* att tillgripa otukt. Här är åter en falsk 
teori framkastad. Felaktigheten, som, där den erkännes 
som fel och ångras, må förlåtas och ej fariseiskt stenkastas, 
förklaras för »nödvändighet» och är då ej längre felaktig
het: däri ligger det betänkliga. Och om denne »Erik 
Grane» säger författaren i sitt förord till andra upplagan, 
att han skulle säga en ful osanning, om han påstode sig 
blygas öfver detta slag af ungdomlighet. Den, som har 
dylik uppfattning, är ej mogen till omdöme. I en af herr 
af Geijerstams senare publikationer, nämligen »Det yttersta 
skäret», ser emellertid anmälaren för sin del förebud, som 
antyda en sundare, renare litterär utveckling. Men den, 
som vill undergå en högre vitter metamorfos, skulle gjort 
klokt i att som förbrukade kläder bortkasta »Erik Grane» 
och ej ånyo utgifva detta arbete med ett olycksaligt förord.



VID HÖGRE RÄTT.
TVÂ DRAMER.

(Stockholm 1899.)

Bland alla Strindbergs olikartade arbeten är det nog 
hans »Mäster Olof», som — oaktadt de historiska bilderna 
där blifvit i ett subversivt och ensidigt syfte alldeles sned
vridna — mest uppenbarat genialitet. Därnäst komma 
enskilda naturskildringar i hans berättelser från svenskt 
skärgårdslif; de äga mycken konkrektion, låt vara att för
fattaren, för att få komma fram med så många smådrag 
som möjligt, ibland gifvit ett slags inventarieförteckningar 
på yttre föremål i stället för en intuitivt uppfattad helhets
bild. Med fullkomlig ovilja måste man däremot vända sig 
bort från de själfbiografiska skildringarna i »Tjänstekvinnans 
son» m. m. med deras pietetslösa profanerande af familje- 
lifvet; man måste känna afsmak för de brutala, låga oan
ständigheterna i »Giftas», och om man ännu hade en gnista 
af medkänsla i behåll, så släcktes den vid läsningen af 
den grymma och cyniska boken »Beichte eines Thoren», 
där all hänsyn var borta och en kvinna, som på genom
skinligt sätt angafs, fick schavottera i de intima situationer, 
som undandraga sig dagens ljus. Hatet, hämnden och hånet 
syntes alltmer vara författarens drifkrafter, och pennan var 
doppad i smuts eller galla.

Tydligen har emellertid Strindberg genomgått svåra 
inre kriser som skriftställare. Ett vacklande mellan mate
rialism, ockultism och katolicism tedde sig snart, på samma 
gång som de alkemistiska funderingarna utvisade en
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fantastik, som alldeles lämnade verklighetens mark. De 
hallucinationer, som framträdde i »Inferno, »Legender» och 
»Till Damaskus», röjde till sist en förvirring, som skulle 
varit ägnad att ingifva farhågor om den mentala hälsans 
förtvinande, därest ej ibland en själfmedveten ironi drifvit 
ett spel, som framkallade tvifvel om uppriktigheten i själf- 
deklarationerna om fixa idéer. Omvändelsen i »Till Da
maskus» ville aldrig göra intryck på läsaren, och därtill 
bidrog säkerligen i sin mån det sarkastiska slutet, som 
kom mången att tro de förut omtalade hallucinationerna 
endast vara en dyster, medveten lek.

Emellertid må och bör hvarje arbete af Strindberg 
bedömas i och för sig. Man behöfver ej taga tillbaka 
ett enda af de ogillande ord, man fällt öfver till exempel 
»Giftas» och »Beichte eines Thoren», fast man nu med 
afseende å arbetet »Vid högre rätt» framhåller, att där 
föreligger något betydelsefullt. Det är väl sant, att äfven 
här Strindberg ofta ådagalägger sin besynnerliga förkärlek 
för det grofva och obehagliga, det våldsamma och febrila, 
samt sitt sjukliga begär att ej blott sysselsätta sig med 
utan rent af frossa i det ohyggliga. Men om anmälaren 
ej tager miste, finnes i detta sista arbete ett högre allvar, 
som ej ännu kommit till genombrott i »Till Damaskus», 
och behandlingen bär ej endast glimtvis utan i allt väsent
ligt vittne om både en rik begåfning och en förändrad 
åskådning af lifvet.

»Vid högre rätt» består af två dramer, hvilka äro från 
hvarandra alldeles fristående och handla om skilda personer. 
Det ena dramat kallas »Advent, ett mysterium», det andra 
»Brott och brott, komedi».

Î
 Grundtanken i ^Advenh kan sägas vara innesluten i 
orden: »Allt går igen»: det finnes ingen orätt, som ej var
der uppenbarad och får bära sina följder. De bägge här 
skildrade makarne, »lagmannen och lagmanskan», äro ytterst 
elaka och hårda människor, hvilka skoningslöst behandla 
sina egna anhöriga. Lagmannen, som har åtskilliga brott 
på sitt samvete, är på en gång obarmhärtig och hycklande;
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efter sina egna förbrytelser har han, som han tror, sopat 
igen spåren, och mot lidande medmänniskor har han ingen 
misskund. Men det finnes en förborgad andevärld, som ej 
låter de onda hafva frid; den uppenbarar sig stundom för 
det förhärdade paret och för med sig en isande skräck. 
Söndring inträder mellan makarna själfva; de misstro hvar
andra och frukta ömsesidigt förgiftningsförsök. Hemsk är 
den fjärde aktens spökbal, dansad efter instrumenter, som 
anslås men ej gifva ljud; det är dock skada, att, som ofta 
är fallet hos författaren, det hemska slår öfver i okvädins- 
ord och ofrivilliga löjligheter. Men något, som förvisso 
ej är löjligt utan uppenbarar en demonisk styrka, det är 
den sista aktens fasansfulla beskrifning af »väntsalen» efter 
döden i den dolda rymd, som »endast har ingångar men 
inga utgångar» och där det »tittskåp» finnes, där enhvar 
kan se hela sitt förflutna lif. Skildringen är här stundom 
hårresande och stundom i sina tukthusfantasier för trivial för 
ämnet. Emellertid slutar allt med ett om ock svagt hopp 
om räddning för den verkliga ångern, låt vara att denna 
sent infunnit sig.

De här infogade scener, i hvilka de misshandlade 
barnen Erik och Tyra få en sällsam lekkamrat, som ej är 
någon annan än Jesus, hafva i sin melodramatiska karaktär 
och sin underliga mystik säkerligen påverkats af Gerhard 
Hauptmann, som älskar denna »genre».

Minst lyckad synes den personlighet vara, som ömsom 
kallas »Franciskanern», ömsom »Den andre». Han är tydligen 
den onde anden och anger sig själf som sådan men har 
här den sällsamma uppgiften att vara en tuktomästare till 
korset; man skulle annars trott, att denne ande snarare 
ville leda människan från korset. Han säger sig »hafva 
blifvit den Andre, emedan han ville blifva den Förste»; 
detta är ju Lucifers tecken; han håller emellertid moral- 
och bättringspredikningar. Dessemellan är han, som så 
många af Strindbergs figurer, mycket grof i munnen, 
säger »Hut» och andra vackra ord samt har för öfrigt för 
sig allahanda hokuspokus med en fingerad pistol.
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Trots alla bisarrerier äger detta drama uppskakande 
kraft och stor dristighet; enskilda råheter kunna ej förtaga 
verkningen af en så stort tänkt scen som exempelvis den, 
hvari tingssalen med det hemliga tribunalet förekommer. 
Det är blott underligt, att rättvisans dom där skipas af den 
nyss omnämnde onde anden.

En viss katolsk färg hvilar öfver de ställen i skåde
spelet, där religiösa element på något sätt framträda.

Icke mindre betydande i dramatisk styrka, i innehålls- 
fulla repliker och dyster glöd är stycket »Brott och brott», 
som med blodig ironi kallats en »komedi». Pjäsen är för 
öfrigt fri från det öfvernaturliga maskineri, som förekommer 
i »Advent». Men på samma sätt som där är det den onda 
handlingens följder, som upprullas, så att man ser, huru 
ur en liten begynnelse ofärden enligt etiska lagar växer 
och växer. Den begåfvade dramatiske författaren Maurice 
blifver, när han berusats af litterär framgång, otrogen mot 
den stackars Jeanne, med hvilken han har en dotter; han 
glömmer henne i armarna på Henriette, som är hans bäste 
väns käresta. Henriette har haft antecedentia af kriminell 
natur och tyckes vara en kvinna utan samvete. Men man 
får alltid, såsom det på ett ställe i pjäsen heter, en gång 
ändå veta hvad samvete är, och Strindberg har förträffligt 
skildrat, huru ur Maurices otrohet med Henriette förvecklin
gar uppstå, hvilka insnärja dessa bägge. När Maurices och 
Jeannes lilla dotter dör, gifves det vissa saker, som tyckas 
utvisa ett af Maurice begånget mord; han är visserligen 
oskyldig till handlingen, men han har en gång känt barnet 
som ett hinder för sin förening med Henriette, och inför 
den önskan, han hyst om den lillas död, känner han sig 
brottslig. Stycket löses på sätt och vis utan undergångens 
tragik, ty Maurice lefver och går fram på den författar- 
bana, som han lyckligt beträdt. Men den stackars Jeanne, 
som han förorättat, drager sig tillbaka från honom, och 
han har fått genomgå allvarliga inre skakningar. Författaren 
har tecknat honom som en genialisk men lättledd och 
dessutom ej blott äregirig utan afundsam man: andras
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litterära framgångar plåga honom. En underlig motbild 
mot honom har Strindberg skapat i målaren Adolphe, en 
egendomlig »botgörare», som ej kan glädja sig åt sina egna 
triumfer i sin konst, afundsfritt ser andras lycka, fullkom
ligt saknar religiös tro men lyder sitt samvetes bud och 
för öfrigt är afgjord melankoliker. Det förvånar endast, 
att denne samvetsgranne »botgörare» ej hyser betänklig
heter mot att lefva i lös förbindelse med en sådan person 
som Henriette. Men med alla anomalier och aberrationer 
är detta stycke i hög grad intresseväckande, stundom 
gripande. På scenen skulle det antagligen göra stor lycka.

I båda de omnämnda dramerna mullra de åskor, som 
nemesis kör. De fördolda djupen öppnas, lifvets förfä
rande kval visa sig; de mildrande momenten äro få eller 
inga. Människan har i sin själ en afgrund, och hon är 
allt utom god. Också gripes hon, när samvetet vaknar, 
af ångest. Hon går som en instängd panter i den bur, som 
själfförvållade öden byggt, och hon saknar ro.

»Är samvete fruktan för straffet?» så frågar Henriette 
en gång Adolphe, och han svarar: »Nej, det är vår bättre 
människas afsky för vår sämres ogärningar.»

Den, som vill hafva vederkvickande, angenäm läsning, 
bör ej öppna Strindbergs »Vid högre rätt». Men skyr man 
ej tillbaka för en vandring utmed andens bråddjup och i 
kvalens afgrundsschakter, så lämnar detta arbete åtskilligt 
i utbyte. För undertecknad står det i all sin mörka hemsk
het som ett tecken till en gynnsam revolution i denne 
författares hela inre diktarvärld. Skall detta antagande 
visa sig riktigt eller kanske snart slås omkull genom sämre 
och elakartade skapelser?



FOLKUNGASAGAN.
SKÅDESPEL I FEM AKTER.

(Stockholm 1899.)

Ett nytt historiskt drama med svenskt ämne är nog i 
och för sig själft en nyhet, som är värd all uppmärksam
het; därom borde väl dock de opartiska vara ense, att 
dess betydelse beror på dess inre värde, på författarens 
val af motiv samt förmåga att framställa en innehållsrik 
handling och teckna karaktärer. I alla dessa afseenden är 
herr Strindbergs »Folkungasagan» ett i hög grad otillfreds
ställande hastverk.

Det må vid ett estetiskt bedömande af stycket ej 
strängt klandras, att författaren gjort sig skyldig till rätt 
våldsamma anakronismer; liknande saker hafva Goethe och 
Schiller, den förre i Egmont, den senare i Jungfrun af 
Orléans, begått, och den dramatiska teknikens behof af 
afrundning nödvändiggör ofta ett sammanförande inom en 
begränsad tidrymd af handlingar och händelser, hvilka i 
verkligheten voro långt åtskilda. Må därför gärna Knut 
Porse här uppträda, fast han enligt historien aflidit årtion
den före den tidpunkt, till hvilken handlingen är förlagd; 
må gärna pestens härjningar och Magnus Erikssons tron- 
afträdelse samt konung Eriks död inpassas inom samma 
ram; det är ej detta, som bör tadlas, ja, ej ens att inkallan
det af Albrekt af Mecklenburg ryckes upp i ett långt tidigare 
skede än det historiska. I allt detta må författaren för 
sin långt drifna dristighet hafva ursäkt i den dramatiska
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koncentreringens kraf. Nej, det är helt andra saker, som 
göra detta skådespel så godt som alldeles misslyckadt.

Handlingen är ett fullkomligt virrvarr, där enhet saknas. 
Den sammansvärjning, som ledes af Knut Porse och 
Ingeborg samt för hvilken Birgitta ej här är främmande, 
påminner i författarens framställning om berget, som födde 
råttan, och förmår ej fängsla läsaren. Att herr Strindberg 
gjort unge kung Erik till en omedveten rodocka för parti
erna, detta må i historiskt afseende vara vågadt men kan 
i ett stycke, där det historiska i så många fall åsidosatts, 
ej vara mycket tadelvärdt; värre synes det vara, att för
fattaren därigenom beröfvat sig själf ett mycket verksamt 
dramatiskt motiv, nämligen konflikten mellan far och son. 
Nu är konflikten blott skenbar; Erik vet ej hvad han gör.

Huru är det med karaktärsteckningen? Konung Mag- 
nüs Eriksson är en person, som först inom den nyare 
häfdaforskningen börjat få åtnjuta mer rättvist bedömande; 
han var i många fall olycklig, men skulden för dessa 
olyckor hvilar ej med öfvervägande tyngd på honom, och 
hans regering betecknades af förbättringar i lagväsendet 
samt af en så betydelsefull åtgärd som träldomens af- 
skaffande. Han var säkerligen i flera afseenden svag, men 
han var dock Magnus den gode. Är nu en sådan person 
lämplig som hjälte i ett tragiskt drama? Man kan ej obe- 
tingadt besvara frågan nekande; man har ett exempel i 
Shakspeares Rikard den andre. Dock märker nog enhvar, 
hvilken läser detta mästerverk, hur Shakspeare gifvit Rikard 
en sant tragisk skuggläggning ej blott genom olyckor — 
ty olycka är ej detsamma som tragik — utan genom en 
själfförbländning och en själfförhäfning, som komma honom 
att sakna syn på tingen och, när molnen skocka sig, ännu 
blindt förlita sig på sitt oantastliga majestät. Herr Strind
berg har skildrat Magnus Eriksson som en visserligen ädel- 
sinnad men i sin svaghet ömklig natur och såsom af ödet 
förut bestämd till olycka. Alla hans dygder misstydas 
skoningslöst och kallas laster; är han mild, så anses han 
slapp; är han gifmild, så kallas han slösare; är han sträng,
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nämnes han grym. Han gör intet ondt och måste just 
därför lida mycket ondt. Han tror på sin gemåls kärlek, 
fast hon står i olofligt förhållande till Bengt Algotson, och 
det hjälper ej, att man upplyser honom om saken. Han 
låter de ryska fångarne lösas och framkallar därigenom 
en pestsjukdoms spridning. Han är omgifven af falskhet 
men ser endast trohet. Han ber alla människor om för
låtelse, och han gör det, fast han ej felat. Herr Strind
berg gör honom rent löjlig, när han en gång låter Magnus 
säga: »Se så, nu sade jag något ohjälpligt dumt! Bäst 
jag tiger! Eller rättare: likgiltigt hur jag gör, för det blir 
lika galet ändå!» En sådan man kan väl vara »tragikomisk» 
men aldrig tragisk. — Birgittas personlighet är af herr 
Strindberg alldeles karikerad. Hennes stränghet blifver 
här småaktighet, och det ligger något komiskt däri, att hon 
»till femtio år går och profeterar men sedan får gå och 
ta tillbaka». Komisk var hon dock aldrig, denna märkliga 
kvinna. Ej heller är det troligt, att hon någonsin skulle 
säga »amen» till biskop Styrbjörns önskan, att folkungarne 
måtte utrotas från jorden: i hennes egna ådror rann fol- 
kungablod, och hon var blott alltför mycket benägen att 
göra stormännens sak gällande gentemot konungens. — 
Hvad nu Knut Porse och hertiginnan Ingeborg angår, så 
äro de inga lefvande människor utan afgrundsfoster, hvilkas 
styrka ligger i att säga åt andra och hvarandra det gröfsta 
»ovett».

Viktigast bland karaktärerna är naturligen konung 
Magnus. Men förutom hvad redan med afseende å herr 
Strindbergs teckning anmärkts må framhållas, att hos 
Magnus ingen utveckling visar sig. Han är i sista akten 
sådan han var i den första, alldeles lika beskedlig och all
deles lika passiv, endast något mer rörande.

Folkungarnes historia är annars rik på tragiska motiv; 
men det gäller att gripa de rätta. Konung Birgers historia 
innehåller verklig tragik, och detta ämne har ock redan i 
vår dramatik behandlats af en man, som väl ej hade herr
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Strindbergs blodfärgade och brokiga stil men nog såg, 
hvilka historiska händelser ägna sig för sorgespelet.

Den tragiska skulden i herr Strindbergs pjäs är ute
slutande ättskuld; Magnus själf är oskyldig. Men detta 
förstör hela dramat; skådespelet fordrar mänsklig handling, 
mänsklig frihet, och de rena ödestragedierna äro ett oting. 
Äfven i de antika sorgespelen hos Eschylus och Sofokles 
var »ödet» egentligen blott en slöjad bild af den sedliga 
världsordningen. Det är intet, som hindrar, att med den 
individuella tragiska skulden en ättskuld kan vara förenad, 
och intrycket blifver då dubbelt gripande, därför att man 
ser, huru genom släktled efter släktled synd och straff 
hopas, men endast ättskuld är ej tragisk. Individen blifver 
då predeterminerad till olycka och undergång, alldeles 
som fallet är med konung Magnus; men predeterminationen 
till ondt är på det estetiska området en lika olycklig och 
falsk idé som på det teologiska.

Författaren utmärker sig i detta arbete, såsom ofta 
annars, genom sin smak för grofheter. Nu är det väl sant, 
att den skildrade tidens män och kvinnor säkerligen ej 
voro mycket »sippa» i sina uttryck. Men man märker herr 
Strindbergs njutning, då han låter de mustiga orden flöda. 
Ingeborg säger till sin älskare Porse (egendomlig kärlek!): 
»Jag hatar dig, så jag skulle vilja se dina ögon på en met
krok och din lefver hackad åt kattorna; jag afskyr dig som 
pack och snusk, jag vämjes vid dig som vid okammadt 
hår och svarta naglar; jag förbannar den stund din fot 
förde dig i min väg, och jag önskar din mor hade kastat 
dig en mörk natt på en gödselhög, att du ätits af svinen.» 
Detta är mera strindbergskt bisarreri än karakteristiskt för 
Ingeborg. Biskop Styrbjörn kallas »en dundersugga». Al
gotson benämner Ingeborg »afgrundshynda». Porse tycker, 
att två lik »lukta godt» o. s. v.

Emellanåt faller författaren alldeles ur tidstonen och 
blifver förvånande »modern». Då kallas Håtuna, Nyköping 
och Kärnan ï>folkunga/zWw'»; då ordas om Birger jarls »obe
tänksamhet i kärleksaffärer» o. s. v.

C. D. af Wirsén, Kritiker. 25
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I den sista akten låter författaren i en scen, som nog 
är afsedd att vara storartad, Magnus för Blanche upprulla 
hela folkungaättens förbrytelser. Det är skada, att denna 
uppräkning blifvit en prosaisk repetitionskurs i svenska 
historien och att detta register lider af fel, för hvilka en 
skolgosse skulle råkat illa ut. Det heter t. ex. om Birger 
jarl: »Sålunda gifte han sig andra gången med danske 
konungen Abels änka Mechtild, nu var Abel mördad af sin 
broder Erik Plogpenning och Mechtild var misstänkt att 
ha vetat om mordet; där ha vi åter blodskuld öfver oss.» 
Rätta förhållandet är, att Abel ej mördades af sin broder 
utan tvärtom år 1250 förrädiskt mördade Erik. Man är ej 
gifvet oskyldig, därför att man heter Abel. Det heter vidare 
i Magnus Erikssons historiska föreläsning: »Magnus, sedan 
kallad Ladulås, störtade sin broder Valdemar från tronen 
och hölls fjorton år i fängelse på Nyköpings hus.» Men 
det var ej Magnus, som hölls fängslad — och det hade 
ju varit besynnerligt, eftersom han »störtade» brodern —, 
utan Valdemar. Dessa förväxlingar kunna ju ej förklaras 
af »tekniska» kraf, enär de omnämnda personerna ej upp
träda i dramat; men de äro betecknande för det hafs, 
hvarmed skådespelet är skrifvet.

Sista akten innehåller några lyriska skönheter på prosa ; 
vi afse skildringen af Eriks och Beatrix’ död. Men själfva 
dessa skönheter förefalla litet artificiella. »Ah, det är ljuft 
gå i blomklöfver med sin hjärtanskär och höra lärkorna 
där uppe», säger den döende Erik; jag vet ej rätt, om detta 
är fagra hjärteljud: de klinga litet pretiöst, och herr Strind
berg är till sin natur ej heller någon innerlig lyriker. Poe
sien ligger nog här företrädesvis i ämnet, i två ungas, man 
skulle nästan kunna säga två barns, afsomnande från all oro.

Det, som brister stycket i enhetlig handling och sann 
karaktärsteckning, ersättes för ytliga sinnen genom en mängd 
effekter på scenen. Af dem får man öfvernog till lifs. 
Bödeln med sina drängar uppträder, ett lik hänger i en 
galge, pestsjuka personer falla ner och dö på scenen, 
flagellanter gissla sig, Bengt Algotson slås inför åskådaren
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ihjäl med påkar o. s. v. Det är möjligt, att alla dessa 
effekter skola bereda stycket framgång på scenen. Men 
då blifver det en sådan framgång som den, hvilken Afton
bladet för den 9 dennes omtalar i sin notis om »Dreyfus- 
dramats» uppförande härstädes: »Fortsättningen erbjöd en 
rad af rafflande scener, som — fastän lika klumpigt sam
mansatta som styckets början — ryckte den mindre nog
räknade delen af publiken med sig och vunno en fullstän
dig skrän-succés från de högre regionerna, där det hojtades 
och stampades af hjärtans lust.»

Därför att ett skådespel har svenskt ämne, är det ej 
med nödvändighet ett godt skådespel, och det finnes ingen 
anledning att lofprisa ett sådant »sammelsurium» som herr 
Strindbergs Folkungasaga. Det kan äfvenledes betviflas, att 
han skall mäkta på scenen skildra Gustaf Vasa; vi hafva 
större förhoppningar om Erik XIV, därför att ämnet där 
är verkligen tragiskt och därför att herr Strindbergs be- 
gåfning synes mer lämpad för den uppgiften. Qui vivra 
verra.



HERR STRINDBERGS SÄTT ATT SKILDRA KONUNG
GUSTAF II ADOLF.

(Stockholm 1900.)
■»Away thy hand!» 

Hamlet.

Då nu vårt största nationalminne behandlats af en in
hemsk dramaturg, kan det vara skäl att tillse, huru hjälte
bilden framträder i herr Strindbergs nya skådespel. Ko
nung Gustaf II Adolf var ju en herre af ovanliga själsför- 
mögenheter, en statsman och fältherre af hög ordning, ett 
ljust hufvud, en hugstor och tapper man med väldiga pla
ner, gudfruktig och ädelsinnad samt tillika sundt mänsklig, 
så att de stora inre krafterna hos honom voro harmoniskt 
ordnade. Huru har herr Strindberg återgifvit detta? Ko
nungen ägde ju, säger Geijer, ett gladt hjältemod, »hans 
blickar spejade vidt omkring», han hade »den gränslösa 
blicken öfver världen, som är alla eröfrare medfödd», och 
det var stora tankar, »som släcktes med hans lif på Lüt
zens valplats». Det gafs hos honom en ljus idealitet, som 
dock ej uteslöt klar uppfattning af realpolitiken och dess 
faktorer. Huru framstår han i det stycke, som, efter hvad 
man djärfves säga, nu snart skall gå öfver svensk tilja?

Herr Strindbergs Gustaf Adolf är skrytsam och berät
tar, att han, om han velat, kunde burit Polens, Böhmens 
och Ungerns kronor. Han är så fanatisk, att, om han ta
ger en katolik i hand, det tycks honom, som toge han »i 
en groda», han är på samma gång nästan religiöst indiffe
rent, 1er åt firandet af Augustanas hundraårsfest, anser
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mohammedaner, judar, hedningar och kristna för »lika goda 
kålsupare», begagnar böckernas bok för att »läsa sig till 
sömns» och menar, att katolicismen passar bra för sydliga kli
mat. Herr Strindbergs Gustaf Adolf är en hycklare; Tor- 
stensson säger om konungen, att han alltid skickar efter sin 
hofpredikant, »när han ämnar begå en orätt», och Gustaf 
Adolf vill »låsa in» Erik Rålamb, för att denne ej skall 
hindra honom att svika sin plikt som människa och män
niskovän. Konungen är lättsinnig i sina krigiska företag; 
han har ju, efter hvad Horn säger, »detta gudomliga lätt
sinne, som finner allt hvad han gör vara rätt». Gustaf 
Adolf, som vi trodde vara en stor fältherre, lär efter hvad 
Horn och Torstensson upplysa, »knappast hafva klart för 
sig hvad kriget är». Egendomligt! Han hade ju dock 
blifvit pröfvad och utbildad i flera föregående krig, innan 
han gick till Tyskland. Han är okunnig om beskaffenhe
ten af traktaten med Frankrike; så litet vårdar sig denne 
statsman om statssaker. Konungen är vidare bedräglig; 
han gör sig möda att sofistiskt kringgå aftalet om Span
daus återlämnande, och Rålamb säger, att konungen glömt 
»sin frälsnings Gud» för allahanda intriger. Vidare är denne 
beslutsamme monark i allra högsta grad rådvill, ja rådlös. 
»Råd mig», besvär han juden Markus; »Johan, hvad skulle 
du nu göra i mitt ställe?» spörjer han Baner; »råd mig, 
Gustaf Horn!» heter det en annan gång. Han tror sig öf- 
vergifven af Gud och säger åt Torstensson: »Det förefaller 
mig numera, Lennart, som om alla vore i nåd utom jag 
och som om mina vägar icke vore de rätta.» Vi hade 
alltid föreställt oss, att konungen var modig. Men här 
förefaller han ofta, med förlof, som en mes. Han spörjer 
oroligt, om Gustaf Horn och Johan Baner »äro onda på 
honom»; de skulle i verkligheten sannerligen ej understått 
sig det, men hos herr Strindberg går allting an. Ko
nungen »kan aldrig vänja sig vid den rysliga krutröken», 
han, som tillbragt sitt lif i fält. Stackars kung! Han är, 
tvärtemot hvad vi hittills tänkt oss, en opraktisk narr, 
som, när han fått veta, att krigshären saknar proviant, hän-
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visar till fåglarna under himmeln. Han är en kruka, då 
han ängsligt säger till Nils Brahe: »H varför skall du vara 
elak mot mig?» Han är kvinnligt svag och fåfäng, ty han 
behöfver Erik Rålambs »stadiga gillande och otröttade 
beundran». Han är, han, den manhaftige, mycket senti
mental, känner sig ganska »trist», säger: »Jag tycker mig 
ha kommit till en punkt, där alla ha rätt emot mig» och 
sjåpar sig inför Maria Eleonora. Nu funnos utan tvifvel 
hos Gustaf Adolf utom stora tankar äfven stora, ja stun
dom — såsom före Lützen — öfverväldigande bekymmer; 
men man kan vara förvissad därom, att känslosamhet ej 
var hans sak. Han kunde helt visst vara sorgsen, men det 
är knappt troligt, att han pjunkade. Herr Strindbergs Gus
taf Adolf är i förvånande grad passiv. »Go’ vänner», säger 
han, »vet ni, att jag känner, hur någon tagit mig i håret 
för att dra mig dit jag icke vill.» En gång säger han med 
oefterhärmlig naivitet: »Begriper någon det här? Jag intet, 
men gå på bara.» Det är visserligen sant, att, såsom en 
stor häfdaforskare sagt, Gustaf Adolf »kände sin kallelse 
såsom en högre ledning», men icke medförde detta en 
osjälfständig passivitet utan stegrade snarare själens alla 
aktiva krafter. Baner anmärker i herr Strindbergs stycke, 
att konungen »lagt bort pojkfasonerna». De »fasonerna» 
hade han nog bortlagt långt förut, han, som så tidigt mog
nat till man och härskare. Men hos herr Strindberg är han 
verkligen ofta en »pojke», som får taga emot skrupenser 
och moralkakor än af sina generaler, än af juden Markus. 
Han är till sin natur på en gång barnslig och förunderligt 
brusten, medan den verklige Gustaf Adolf nog var »en 
man, en man och det i allo». Vid Lützen, där konungen 
säkert var behärskad af djupt allvar, är han hos herr Strind
berg alldeles hålögd och förstörd, dödsblek och »skälfvande 
ända in i benen». Herr Strindberg synes hafva gjort ho
nom till en vek hyperidealist, som går under, när han kom
mer i beröring med den hårda realpolitiken, där man ej 
får vara noggrann om medlen.
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Konungens generaler yttra sig om och stundom till 
honom på ett vanvördigt sätt, som i verkligheten aldrig 
kunnat förekomma: därtill hade han för mycket majestät 
och var alltför vördad. Torstensson säger, att kungens 
statskonst är att »lofva och icke hålla». Horn yttrar, att 
konungen »i öfvermorgon» bryter aftal, som han »i dag» 
ingått. Banér antyder, att kungen kanske krigar »för kri
gets skull, för bytets kanske» — således ungefär som en 
roflysten kroat! Bra osannolikt är för öfrigt, att Banér 
efter segern vid Breitenfeld skulle kunna utbrista: »Tänk 
er, att på denna segerns och medgångens dag ser jag med 
vemod tillbaka på nödens och motgångens, den unga hän
förelsens tid, då vi kommo som landstrykare men fulla af 
mod och hopp och tro». Så sentimental var ej Banér, och 
»landstrykare» voro de svenska krigarne ej. En annan gång 
säger samme Banér ohöfviskt om sin konung, att han »skic
kar efter frun» (Maria Eleonora), »som han förr skicka’ efter 
Fabricius, när han ämnade göra något fuffens». Lika otro
ligt är, att Banér skulle dristat tillropa kungen: »Akta 
Vasen, snökonung!», ord, som är o riktigt strindbergska 
men föga banérska.

Man försäkrar oss, att herr Strindbergs skådespel »Gus
taf Adolf» nog skall »taga sig väl ut» på scenen, och att 
man, till dess att det uppförts, bör spara sina omdömen. 
Men om än intrycket af ett så underhaltigt stycke som 
detta skulle kunna i någon mån upphjälpas genom ett godt 
spel, och om pjäsen än skulle kunna »slå an» på vissa per
soner, så kan den ej räddas inför en tänkande allmänhet. 
Det riktigt dåliga blifver för öfrigt ej bättre, därför att det 
spelas väl. Alldeles på liknande sätt har man tröstat oss 
i afseende på freskerna i Nationalmuseum. Man skulle 
småningom, sades det, finna dem rätt bra, när man hunnit 
vänja sig vid dem. Men vanan vill ej hjälpa, och det 
klena blifver ej bättre, därför att man betraktar det dag 
för dag.

Det har varit en plikt mot Sveriges ärofullaste minne, 
att, så som här skett, protestera mot det sätt, hvarpå det
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nyss af en nutida författare behandlats. Att denna protest 
skall framkalla ovilja i en del pressorgan, därom är anmä
laren på förhand öfvertygad. Men om dessa partiorgan 
må han, likaledes på förhand, använda Hans Järtas ord om 
tidningen Argus den tredje: »Jag är skyldig att förklara 
Argus den tredje min erkänsla för hans godhet att ej be
lasta mig med något sitt beröm eller förödmjuka mig med 
någon sin skonsamhet.»



PER HALLSTRÖM





EN GAMMAL HISTORIA.
(Stockholm 1895.)

H err Per Hallström har hittills i sina arbeten visat sig 

ojämn. Stundom hafva hans vittra alster haft verkligt värde, 
stundom hafva de varit nästan innehållslösa; hans »Vilsna 
fåglar» voro ej tilltalande, hans »Purpur» saknade harmoni. 
Han har skrifvit vackra poem, men han har ock under
stundom skrifvit oläsbara. Tydligen har det för honom 
kräfts lång tid, innan han vunnit förmågan att låta formen 
smyga sig efter ett personligheten tillägnadt innehåll, och 
tydligen har han, under detta trefvande, tid efter annan i 
bokmarknaden utsändt flera omogna skapelser, hvilka må
hända ej tillfredsställt honom själf. Nu tyckes emellertid 
förhållandet hafva förändrats. Han har lärt sig att, som 
Théophile Gautier säger, »/« Muse, pour marcher droit, 
doit chausser un cothurne étroit*, han har funnit, att sundt 
förstånd ej heller är att förakta, och han har skänkt oss en 
liten berättelse, som är konstnärlig och äger gratie. I hans 
»En gammal historia» förflyttas vi till året 1823. I rådman 
Bergs hus skall en’ familj fest firas för att på ulrikadagen 
hylla rådmannens gamla mor, och barnen äro sysselsatta 
med inöfvande af ett litet lustspel, som, dagen till ära, för
fattats af magister Andreas Holmen. Magistern och råd
mannens dotter, den täcka Anne-Marie, äro förtjusta i 
hvarandra; han spelar i pjäsen Apollo och hon Dafne. 
Magistern, som vet, huru allsmäktig i huset gamla farmor 
är, har i pjäsen inflätat några verser, i hvilka, under nödig
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mytologisk utstyrsel, hans egen och Anne-Maries kärlek 
utbeder sig farmors stadfästelse. Men gumman, som redan 
vid styckets början och under dess fortgång anar oråd, 
tager själf med en viss beslutsam elegans afslutningen om 
hand och tillkännagifver för gästerna Anne-Maries trolof- 
ning med apotekar Rhodenius, ett i farmors tanke mer 
förståndigt och betryggande parti. Den skygga och vid 
blind lydnad uppfostrade Anne-Marie törs ej mucka; hon 
förenas verkligen med Rhodenius. Det kan ej nekas, att, 
hur stramt hållen Anne-Marie än må hafva varit, denna flinka 
underkastelse förefaller läsaren bra onaturlig; men författa
ren har sökt motivera densamma genom farmor Ulrikas 
hela befallande skaplynne. Magistern och Anne-Marie taga 
på kvällen under tårar afsked från hvarandra; farmor, som 
åhört detta afsked, njuter af sin triumf och manar sarkas
tiskt magistern att slå bort alla griller. Sådan är upprän
ningen. — I en »Efterskrift», författad af Anne-Maries dot
terdotter på 1880-talet, kunna vi inhämta, att Anne-Maries 
äktenskap med Rhodenius varit mycket olyckligt, och vi 
få läsa ett rörande bref från den gamle, afsigkomne, kanske 
något förfallne magister Andreas Holmen till hans forna, 
alltid oförgätna flamma. Brefvet är gripande i all sin en
kelhet. Det är nu emellertid ej själfva anläggningen, ehuru 
den ej saknar fina enskildheter, som gör bokens »charmes, 
utan det artistiska i hela framställningssättet, färg från 
gamla tider, frånvaro af öfverdrifter, ett halft undertryckt 
smålöje, som ledsagar teckningen, ett dämpadt vemod och 
dessutom främst teckningen af den tämligen elaka men 
karakteristiska farmor, en dam med gustavianska drag och 
hållen i riktig stil. Hon är praktisk och skeptisk, denna 
farmor Ulrika. »Den, som ordnar sin sybordslåda, gör 
Gud en större tjänst, än den som faller på knä vid pallen 
och slår omkull bordet», säger farmor. Mellanåt har hon 
halft frivola yttranden, men de framföras klokt och torrt. 
Hon fordrar af alla själfbehärskning; »man skall ha ben i 
snörlifvet». Hennes religiositet är skäligen tom och kall 
samt består mest i den yttre disciplin, hvari hon så för-
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träffligt inöfvat andra människor. — Herr Per Hallström har 
med denna bok gjort ett stort framsteg, till hvilket han 
bör uppriktigt lyckönskas. Man erfar, då man läser denna 
bok, något af den känsla, som inställer sig, när man, öpp
nande en länge sluten låda i en åldrig »secrétaire», finner 
en med silke omsnörd brefpacke om en flyktad kärleks
saga och mötes af någon parfym, som nu ej längre be
gagnas.



BRILJANTSMYCKET OCH ANDRA BERÄTTELSER.
(Stockholm 1896.)

Med »En gammal historia» bröt sig Per Hallström väg 
och fann det rätta uttrycket för känslor och intryck, hvilka 
förut ej hos honom lyckats få den sanna och mest tillta
lande formen. Äfven den samling, han nu utgifvit, kan 
med skäl kallas lyckad.

Den första berättelsen heter »I blå skogen» och inne
håller en af mycken naturpoesi uppfylld skildring. Själfva 
ämnet, tillkomsten af det oäkta barnet, vistelsen i skogen 
och slutligen Marits död, har något gripande; teckningen 
af Marits egen stämning med dess blandning af naturbar
nets sorglöshet och dess plötsliga ängslan för varsel är 
ganska fängslande; näfverlurarna, som svara hvarandra, 
åstadkomma poetisk verkan, och natursceneriet är väl åter- 
gifvet, ja, stundom så illusoriskt, att man tycker sig själf 
hafva sett dessa skvattrambuskar, kullvräkta trän och tjäder
flockar. — »Amor» är en i grunden ganska rörande teck
ning af en tjänsteflicka, som tager sig an en stackars blind 
man och halft af tycke, halft på grund af kvinnans håg 
att vårda de hjälplösa, bestämmer sig att äkta honom. 
Denna beskedliga, alltid tillsnästa Kristin är bra tecknad; 
när hon riktar sina blickar på den eviga saligheten, tänker 
hon sig alltid att äfven i himmeln få något slags jungfru
plats, visst icke något formera. Hon är rädd att genom 
giftermål förarga sin gnatiga fru, som så väl behöfver hen
nes tillsyn; men den blinde fästmannen anmärker på tro- 
hjärtadt sätt, att äfven han kan behöfva litet hjälp och att
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det dessutom »kanhända var Guds mening, att man skulle 
vara litet lycklig också, så pass man hade råd till».

Berättelsen »Briljantsmycket» har gifvit boken dess 
namn, och det vill däraf tyckas, som skulle författaren 
själf tillägga denna teckning ett särskildt värde. Den är 
ock onekligen ganska fin i sitt vemod. Författaren har på 
vackert sätt och i lätta skiftningar framhållit den nordiska 
vårens egendomliga karaktär, dess skärhet och sprödhet, 
dess egendomliga behag men ock dess hemliga melankoli. 
Styckets innehåll har ock en dylik prägel af skärhet och 
melankoli. Det handlar om en ung kvinna, som af ett 
bröstlidande föres allt närmare döden. Den man, som hon 
älskar, skänker henne en efterlängtad briljantbrosch, som 
har form af en fjäril; han vill därigenom låta henne förstå 
att han, då han ger en så dyrbar gåfva, naturligen är öfver- 
tygad om hennes tillfrisknande, och han lyckas verkligen i 
denna kärlekens list, ty hoppet återvänder till den sjuka 
och lämnar henne ej vidare, fast den snara döden ound
vikligt infinner sig. Det vemodiga i denna skildring ökas 
genom författarens sätt att antyda de religiösa omotsvarig
heterna mellan de båda älskande, hennes behof af tro, 
hans skepsis och försök att undanskjuta från henne alla 
dessa allvarliga ämnen, försök i hvilka han ock, såsom det 
synes, lyckas.

»Ett antikt porträtt» har den märkvärdigheten att sakna 
egentligt innehåll men i alla fall vara väl berättad. Däre
mot finnes i »En diktare» både innehåll af äkta slag och 
en god skildrarförmåga; den är ganska lifssann, denna 
bild af den gamle, orolige landstrykaren, som parar list 
med fantasifriskhet och med en episk, folklig berättargåfva, 
som fängslar människor och kommer dem att vekna till 
ett medlidande, som annars ej hos dem så lätt framkallas. 
»Hvad var det, som gaf hans väsen en sådan sällsam färg, 
som glimmade ur hans stora, hungriga ögon? Var det 
icke sångens, diktens, sagans själ, som kväfs ner mer och 
mer — ack hvarför? —, som mister sin rot i de breda 
lagrens mull och hvars alla blommor snart äro sjuka».
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En dyster bit är »Vid korsvägen» med dess framställ
ning af olika slags »misère», olika rangklasser af olycka, 
samt med det verkningsfulla slutet, den i ögonen fallande 
motsatsen mellan de hungriga, förfrusna, förolyckade vand
ringsmännen och den förbiåkande, pälsklädde mannen, som 
har kragen uppvikt högt öfver hufvudet och vet, att han 
snart skall vara hemma i sina väl ombonade rum.

Samlingen afslutas med tre helleniska bilder, afhvilka 
»Ungdomsskeppet» kanske är mest stämningsfull genom 
den framställda motsatsen mellan heroisk, optimistisk glädje 
åt ögonblicket och den tunga pessimismen hos den af ödet 
bittert pröfvade. Men äfven de öfriga två styckena äro 
vackra och tilltalande samt hafva i skrifsättet något soligt, 
vårligt, som ej illa passar för själfva ämnena. Man frestas 
nästan att jämföra dem med några lyckade efterbildningar 
af antika vaser eller kanske hellre med gemmer och ka- 
méer, som stundom framställa genreartade motiv. Ädel 
är teckningen af Tesevs, när han i solskenet brottas med 
den maratonska tjuren, och af Perdikkas, när han med 
sina bönder drager upp till snöberget. På poetiskt sätt 
omtalas i »Ungdomsskeppet» särskildt den i sig själf så 
sköna och äfven af skulpturen gärna begagnade myten om 
Hylas, som drages ned i djupet af vattennymferna. I alla 
händelser har Per Hallström i dessa berättelser visat oss 
en ny sida af sin begåfning, och hans stil är numera ofant
ligt mycket jämnare, än hvad fallet var i samlingen »Purpur».



VAREN.
EN ROMAN FRÅN 1890-TALET.

(Stockholm 1898.)

Denna känsligt skrifna men ganska sorgliga berättelse 
handlar om en målare vid namn Herbert och hans för
hållande dels till konsten, dels till en ung kvinna, som heter 
Elisabet, mellan hvilka bägge han slites. Herbert är en 
verklig konstnärsnatur, men en af dessa som i sin ömtå
lighet och omsorg att alltid gifva endast det bästa ej blifva 
mycket produktiva. Vi föras af författaren in i Herberts 
kamratkrets och möta där artistfigurer af skilda slag, hvilka 
blifvit ganska fint karakteriserade.

Herbert ser en gång under sina vandringar en ung, 
fattig flicka, som hade ett sorgset, blekt anlete och som 
lyfte vänstra handen mot hjärtat. Hennes bild gjorde på 
honom ett outplånligt intryck. Denna gestalt — så tänkte 
han — skulle passa ypperligt i den vårliga landskapstafla, 
som han ville måla och som skulle blifva hans mästerverk.

Snart förlorar han flickan ur sikte men återfinner 
henne oförmodadt efter någon tid och gör genom förmed
ling af en person, som kände henne, hennes bekantskap. 
Hon fängslade honom allt mer och mer, hon tycktes honom 
vara en af de varelser, som tänka och känna mycket men 
hafva stor skygghet. Hennes far, en sorglös herre, som 
tog lifvet nästan alltför lätt, var gravör eller xylograf, och 
dottern försökte sig i samma väg; hemmet var torftigt. 
Herbert blef småningom mer förtrolig med Elisabet, och
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han tänkte oupphörligt på sin vårbild, där hon skulle synas 
på duken; hon skulle blifva medlet för denna taflas till
komst och därigenom för hans stora konstnärsframgång. 
Hennes växt var så smidig, hennes ögon så drömmande, 
hela hennes väsende ägde så mycket af ömtålig, vårlig 
ungdom: hon skulle passa bra i det sceneri hans pensel 
borde framtrolla. Stackars Elisabet, hon var ett riktigt 
stadsbarn och hade aldrig varit på landet, dit hon längtade. 
Hon var vetgirig men hade ej fatt lära mycket; nu lånade 
Herbert henne böcker, och därmed kom en ljusning in i 
hennes gråväderslif.

Herbert fattar nu en djärf plan. Skulle det blifva 
något af med hans tafla, så måste han ut till landet på 
våren, men Elisabet måste vara med. De kunde natur
ligtvis ej bo i samma hus, men hon borde väl kunna in
ackorderas hos några fruntimmer, hvilkas ålder och erfaren
het kunde lämna henne skydd. Han trodde ej, att, såsom 
hennes hem i staden var beskaffadt, därifrån några invänd
ningar skulle göras mot saken. Herbert var nog i hela denna 
sak själfvisk; han anar, att Elisabet har ömmare känslor 
för honom, men för honom är hon ännu så länge blott ett 
medel för hans konstnärslycka, och han tvekar ej att rycka 
henne med sig, hvilken följden nu än måtte blifva.

Planen förverkligas. Flickan lade utan tvekan sin fram
tid i Herberts hand. Hon var beredd att offra sig åt »våren», 
hvad denna än kunde komma att medföra. Herbert har 
skaffat sig för egen räkning en stuga nära stranden; Elisa
bet skall bo ej långt därifrån hos två gamla systrar, hvilka 
i forna dagar haft skola i Stockholm men nu lefde på 
landet, sedan de gjort besparingar, som satte dem i stånd 
att vara oberoende. De hade väl gjort några svårigheter, 
men det lilla tillskott i deras ekonomi, som skulle uppstå 
genom inackorderingen, bidrog väl därtill, att deras svar 
ej blef nekande.

Så gingo några dagar på landet i lugn lycka; arbetet 
med taflan skred framåt, och man kunde ana, hur vacker 
den skulle blifva. Men Elisabets sällhet kunde svårligen
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länge fortfara, sedan hon blifvit fullt medveten om sina 
känslor och på samma gång insett, att hon för Herbert 
var underordnad hans konst. Herbert märkte ej genast 
hennes förändrade stämning, ty han var helt uppgången i 
sin tafla och hade ej tanke på annat. I det intensiva konst- 
närsskapandets korta ögonblick blifver mannen tyvärr lätt 
egoist, och Per Hallström har mycket väl och trovärdigt 
skildrat hela förhållandet.

Men äfven Herberts ögon öppnades omsider, han såg 
flickans känslor. Var det kärlek eller medlidande, som 
han kände? Var Elisabet för honom något annat och mera 
än »hans taflas själ»?

Ännu en skiftning inträder i Elisabets känslor. Nu 
lider hon ej längre af att blott få vara medel, ej annat; 
hon känner det som en glädje och lycka att få offra sig 
för Herberts konstnärsstorhet; det kunde vara godt nog 
för henne, ty hon hade ju förut haft så litet sol i sitt lif. 
Men Herbert känner nu djupt disharmonien i sitt inre, 
denna artistlifvets förbannelse, som gör, att konstnären 
äfven i ömtåliga, personliga förhållanden tänker på huru 
allt detta skulle taga sig ut i bilder, i färg, i ord eller 
toner. Nu finner Herbert omsider, att detta ej längre går 
an, han kan ej hålla allt på afstånd, han har råkat in på 
någonting, som måste på rena allvaret gripa in i hans lif.

Det går så, som läsaren anat. Herbert och Elisabet 
tillhöra hvarandra helt och fullständigt. Deras förening 
beseglas genom vigsel. Herberts tafla vinner oerhördt bi
fall, när den blifvit färdig. Blifva han och Elisabet någon
sin verkligt lyckliga? Det skulle kunna så tyckas. Elisabet 
skall blifva moder, och detta är ju ägnadt att befästa ban
det. Men harmoni vinnes dock icke, konstnärsoron lefver 
kvar, och Elisabet vet nog, att hon ej kan vara för honom 
allt det, som hon skulle vilja vara.

Sedan hon skänkt lifvet åt en dotter, dör hon i den 
feber, som så ofta efterföljer barnsbörd. Hennes fantasier 
i yrseln under sjukdomen äro af författaren på rörande 
sätt skildrade. Hennes tankar sysselsätta sig alltjämt med
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barnets framtid; hon skulle så gärna vilja, att det finge 
litet mera glädje i lifvet, än hon själf haft.

Och så dog Herberts »vår». Herbert känner en djup 
sorg men dessutom något annat. Han förebrår sig bittert, 
att genom hans skuld och förvållande deras rent personliga 
samlif ej blifvit hvad det bort. Han och hans tafla hade 
varit allt för honom; han hade kastat bort lifvets verkli
gaste lycka; hon hade stått tigande, uppoffrande vid hans 
sida och i grunden varit oförstådd. Nu bor den döda 
djupt i hans minne; han lefver för sin sorg och det lilla 
barnet.

Stilen i denna berättelse är nästan »impressionistisk»; 
det är däri godt om dagrar, skuggor, reflexer, förtoningar, 
obestämda skiftningar. Mycket vackra äro särskildt några 
vårstämningar från den tid, då allt är »i dun-lätt blomning», 
fullt af blek, nästan »bristande» skönhet och af lärksång. 
Symbolistiskt afspegla dessa vårbilder Elisabets vårliga, 
flyktiga uppenbarelse.



RESEBOKEN.
(Stockholm 1898.)

De flesta af de berättelser, som ingå i denna samling, 
hafva, såsom författaren i ett kort förord meddelar, till
kommit genom reseintryck, hvilka sedermera omgestaltats. 
Den första skissen, som fått den ganska oegentliga benäm
ningen »Humor», tecknar på ett fint sätt och med grann- 
lagenhet de obesvarade känslor, som ett hyggligt frun
timmer, hvilket länge sedan kommit ur ungdomsåldern, 
hyser för en skriftställare. Det ligger något rörande, ej 
alls något löjligt, i den försynta framställningen; någon 
djupare humor finnes där icke. Men något, som i detta 
stycke verkligen är på satiriskt vis roande, det är beskrif- 
ningen på ultra-symbolisterna, hvilka eftersträfva något 
riktigt modernt, förakta äldre alster och drömma om en 
konst, grundad på violett färg.

I »Beppinos syn» har författaren tecknat motsatsen 
mellan ett gladt, lyckligt följe turister och en utfattig itali
enare, som tjänar dem som vägvisare till Monte Cavo; 
resenärerna njuta i öfversvallande fröjd af det präktiga 
landskapet, medan Beppino egentligen är af armod alltför 
slö för att kunna, annat än glimtlikt, uppfatta och dela 
deras känslor. Stycket »Delphicus» är en fantasibild från 
ett slafuppror i forntiden; det har ypperliga enskildheter, 
om än man kan betvifla, att slafanföraren skulle kunnat 
yttra sig så fosforistiskt, som Delphicus här på sina ställen 
gör. Ett annat fantasistycke men af intagande art heter
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»Florentinsk aftonbön». Ur en antik urna, som utgör en 
ögonfröjd för Leonzino da Bellosguardo och är prydd med 
bilder af de svafvande Timmarna (horer), höjer sig en 
smärt skepnad, som täljer sin poetiska, om än af författaren 
på något sväfvande sätt behandlade saga.

Verklig humor uppenbarar sig ändtligen hos Per Hall
ström i den lyckade berättelsen »Ett barockhelgon». I detta 
stycke, som egentligen innehåller en lika roande som fan
tastisk skildring af det efter döden misskända helgonet 
S. Benedetto da Forli, förekommer en ypperlig teckning 
af en italiensk, godmodig präst. Tycka vi oss ej känna 
igen denne Giovanni med sitt goda hull? Giovanni hade 
ej råd att äta på dyra ställen men lefde i alla fall godt. 
»Han såg på matsedeln lugnt och pröfvande som på 
sina biktbarn om morgnarna, förstod, förlät och valde det 
bästa.» Han förde med sig små läckerheter, dem han själf 
inköpt och burit under kappan. Han gaf absolution för 
»köttets» brister, ifall kaffet efteråt var förträffligt. Han 
hade den katolske själasörjarens förmåga att »så lätt som 
en leksak lyfta ångerns tyngd från den knäfallande synda
ren på biktstolstrappan».

Samma humor, men i en än bättre, mer sofrad stil, 
röjer sig i den förträffliga berättelsen »Don Juans rubiner». 
Don Juan anlände en dag till staden Baeza; han var på 
väg till Sevilla, där han ämnade börja ett nytt lif. Under 
tiden hade han i Cartagena förstrött sig med ett kärleks- 
äfventyr. I Baeza köper han af juden Israel Perez en 
dyrbar rubin, som Israel förklarar vara »unik»; då emeller
tid Don Juan gärna vill hafva ett par rubiner till, under
rättar juden honom helt obesväradt, att han äger ytter
ligare två af samma slag. Don Juan köper alla tre. Han 
skänker en rubin åt Marcela, en åt Angela och en åt Silvia, 
med hvilka tre flickor han i smyg, och utan att den ena 
damen känner den andras historia, inleder ömma förbin
delser. Men vid en kyrkofest mötas de tre damerna och 
se med förvåning, att de alla hafva liknande praktfulla 
rubiner i håret. Marcela förebrår med mörk uppsyn Don
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Juan att hafva bedragit henne, då han sagt den åt henne 
skänkta klenoden vara utan make; men han försäkrar henne, 
att hennes rubin är den enda äkta och att både Angelas 
och Silvias äro eftergjorda. Hon blifver åter förtjust. Men 
samma försäkran gaf den skälmen sedan åt Angela och 
kort därpå åt Silvia om hvarderas smycke. Den ironiska 
tonen i denna skildring är alldeles lugn och förnäm och 
har verkligen en smula af behaget i Cervantes’ »Novelas».

Mycket dystra och allvarliga äro några andra stycken 
i denna samling. I »Vinden från land» tecknas en ung 
konstnär, som rest till Amerika och lidit nöd samt, just 
då lyckan är nära att le mot honom, får lungsot och åter
vänder för att åtminstone få dö i hemlandet. Författaren 
älskar gärna starka kontraster, och han har åstadkommit 
en sådan genom att på den ångare, som afgår till Europa, 
sammanföra den unge konstnären med en hälsofull och 
glad flicka, som är förtjust åt tanken att få resa till Italien 
och se så mycket skönt. Hennes omedvetna egoism och 
den sjukes sorgsna stämning bilda slående motsatser. Och 
på gripande sätt har författaren beskrifvit, huru, när man 
närmar sig land, sjuklingen erfar en brinnande men fåfäng 
längtan att ännu få lefva, ännu hafva en framtid.

»Mörker» skildrar, huru en grufarbetare gått spårlöst 
förlorad vid ett inträffadt ras i ett schakt. Hustruns sorg 
är väl tecknad, likaså hennes vissa hopp om ett återseende. 
Detta hopp riktar sig småningom till en högre värld. Men 
när trettio år därefter man vid arbetet i grufvan råkar på 
ett bortglömdt schakt och anar, att det var ett af dem, 
som stängdes vid den olycka, hvilken för lång tid tillbaka 
timat, gör man undersökningar och finner den döde gruf- 
arbetarens af metallsalter förstenade lik. Vi betvifla, att 
författaren rätt återgifvit änkans tankar, sedan hon återsett 
den döde. Han låter hennes evighetshopp nästan försvinna, 
han låter henne hviska: »Var det så här jag skulle se ho
nom igen, så och ingenting annat? Är det kanske ingenting 
annat, det hela?» En dylik sällsam tankegång är för bisarr 
för att änkan skulle kunna låta sig hemfalla åt dessa idéer.
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Allvarligast af alla berättelserna är stycket »En upp
görelse». Det ytliga artistlifvets tomhet framträder där på 
ödsligt sätt vid jämförelsen med lifvets jämmer, med det 
sociala eländet och tillvarons nöd. Af stor verkan är den 
fantasisyn, som här frammanas och i hvilken en ande
varelse oupphörligt spörjer konstnären: »Hvar har du gjort 
af din själ?» Personlighetens oförstörbarhet och fruktans
värda ansvar äro här med kraft och på uppskakande sätt 
framhållna.

Det händer tyvärr jämväl författare, som hafva stil, 
att skrifva felaktig svenska. Herr Hallström har förmod
ligen ej gifvit sig tid att ansa sitt språk. Man studsar vid 
satser sådana som dessa: »Endast hotellens betjäning torde 
man ens (?) få tillfälle att imponera på.» »De flesta af be
rättelserna ha tillkommit genom intryck på resor, som det 
nu är min natur att helst omgestalta dylika, och denna 
gemensamhet har tyckts mig vara den enda, som nog osökt 
och kort kunnat sammanfattas i en boktitel.» (Hvad är 
denna satsbyggnad?) — »Hon var öfverlycklig af förvän
tan ;wöZ(?) allt hvad hon skulle få se.» Exemplen skulle 
kunnat ökas, men det anförda må vara nog.



GREFVEN AF ANTWERPEN.
(Stockholm 1899.)

Detta af ädel poesi fyllda sagodrama är ett i hög grad 
anmärkningsvärdt arbete. Litteraturen har under senare 
tider varit mycket rik dels på tendentiösa alster af mer 
eller mindre tvifvelaktig art, dels på berättelser, i hvilka 
en snarare patologisk än i ädlare mening psykologisk ana
lys hufvudsakligen sysselsatt sig med abnorma och ofta 
pinsamma förhållanden på det sexuella lifvets område. 
Stundom föreföll det, som vore författarbegåfningen så in
snärjd i det timligas tröstlösa virrvarr, att den ej mäktade 
gifva utsikter åt något högre, idealiteten tycktes utslock
nad, och allt, som innebar en friare flykt, blef utdömdt 
såsom svärmisk romantik. Och uppträdde någon gång 
romantiken, så förirrade den sig inom kort i symbolismens 
obegripligheter. Ädlare företeelser hafva dock ej alldeles 
saknats. På det lyriska området har Karlfeldt med sina 
visor röjt ursprunglighet och utmärkt sig genom folklig ton 
samt en naiv friskhet, som tillika är konstnärlig i uttryc
ket. Och nu uppträder Per Hallström med en dramatisk 
skapelse, som ej blott öfverträffar allt hvad han förut skrif- 
vit, huru läsvärdt det än ofta må hafva varit, utan jämväl 
i och för sig är ett betydelsefullt verk, hvilket inom den 
svenska vitterheten intager en viss rangplats. Anmärknin
gar kunna mot detsamma göras, och undertecknad anser 
sig, just därför att han i många fall skattar »Grefven af 
Antwerpen» högt, ej böra undertrycka sin tanke om dess
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fel. Man gör en författare, sådan som Per Hallström är, 
föga gagn genom en panegyrik; förtjänsterna äro i alla fall 
så stora, att arbetet, äfven om, dels hvad handlingen själf, 
dels hvad åtskilliga enskildheter angår, brister skulle kunna 
angifvas, dock genom sin verkliga skönhet äger bestående 
värde.

Grefve Walther af Antwerpen, en änkeman i sina bästa 
år, har, medan hans konung dragit ut i krig, troget vårdat 
dennes rike, som aldrig skulle kunnat lämnas i bättre hän
der. Underrättelse har nyss ingått om en seger, som ko
nungen vunnit vid Toul, och nyheten firas med en fest hos 
grefve Walther. Men just när trofasthetens jubel är som 
lifligast, kommer oförutsedt fallet. Drottningen, som nog 
skulle önskat, att hennes gemål stupat i kriget, hyser och 
röjer en brottslig kärlek till grefve Walther. När han, 
trogen ärans bud, afvisar hennes stormande ömhet, hämnas 
hon på det välbekanta sätt, som begagnades af Potifars 
hustru, rifver upp sina kläder, inkallar folk och anklagar 
grefven för våldförsök mot hennes heder. Walther, som 
anser försvar omöjligt, flyr, och vi finna honom snart fjär
ran i landsflykt, dit han för med sig sina små barn, gossen 
Aubert och flickan Aymelotte. De äro klädda som fattigt 
folk, grefven döljer sin börd och bereder barnen ett hem 
som tjänstehjon hos riddaren Perceval, som han visserligen 
ej känner men hört omtalas; den muntre och något grof- 
kornige riddaren upptager barnen, särskildt därför att hans 
hustru, som ej har någon dotter, fäst sig vid den lilla Ay
melotte. Brodern Aubert får följa systern åt för att upp
fostras hos Perceval; Walther själf drager till andra trak
ter, viss att barnen mindre lätt skola kunna af hans veder
sakare uppspåras, om han för en lång tid lämnar dem.

Mellan första och andra akten har en tidrymd af unge
fär femton år förflutit. Barnen Aubert och Aymelotte 
hafva uppvuxit i riddar Percevals slott, den förre till en 
yngling, som drömmer om bragder och äfventyr, den se
nare till en intagande jungfru. Riddar Percevals och fru 
Yseults son Gonthier förtvinar af kärlek till Aymelotte;
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han har hittills betraktat henne nästan som syster och för
står än ej fullt, att hans känslor tagit annan karaktär. Han 
är sjuk, men han klarnar upp, blott Aymelotte kommer:

God morgon, Aymelotte. Sä tidigt uppe! 
God morgon, Aymelotte! Det namnet klingar 
som tusende små muntra klockor . . .

Författaren har ock omgifvit denna Aymelotte med 
vårlig fägring; man tycker sig försatt i den tid, då frukt
träden knoppas i hvitt och ljusrödt, så snart hon kommer 
in. Den sjuke Gonthier är ock gränslöst förälskad i henne, 
och denna kärlek är hans sjukdom, fast han ej vet det. 
Men läkaren kommer hans hemlighet på spåren, och nu 
utvecklar sig en intrig, som, därest ej Gonthier i grunden 
vore så ädel och ren, skulle kunnat hafva ytterst menliga 
följder. Då Aymelotte, efter hvad alla tro, är en ringa 
tiggarflicka, kan i Percevals och fru Yseults tanke ej något 
äktenskap tänkas mellan henne och Gonthier men väl en 
kärleksförbindelse, som gör Gonthier lycklig och gör slut 
på hans trånad:

Till kärlek leda många andra stigar 
än den, som går till altaret,

säger den världskloke läkaren. Aymelotte, som besvarar 
Gonthiers kärlek, är, huru hon än skyggar tillbaka för det 
orena, dock villig att offra sig för den älskade, och en 
pia fraus uttänkes, hvarigenom man skall förespegla de 
unga en framtida vigsel, som dock är ämnad att ej bli af. 
Riddar Perceval i sin cynism anser Gonthier vara en kruka 
och en mes, efter han ej genast plockar förbjuden frukt, 
men sonen är mer högsint än så: han korsar intrigen, han 
vördar Aymelottes oskuld äfven då, när den oerfarna, för
tjusande flickan lätt skulle kunnat blifva hans offer. Per 
Hallström har förstått att skildra dessa ömtåliga förhållan
den med finhet, behag och skärhet.

Emellertid har grefve Walther kommit åter. Han hör 
till dem, som olyckan ej krossar, han har mognat i vis 
kraft, han är en man, som kan bära motgång såväl som
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fröjd. Han ställer sig till riddar Percevals tjänst, när denne 
af konungen kallas i härnad; med dem draga Aubert 
och Gonthier ut i kriget, den förre full af orättvis förbitt
ring mot den senare, hvars förhållande till Aymelotte han 
anser misstänkt.

I sista akten föras vi till drottningens dödsläger. I 
en ypperligt utförd scen af dyster storhet biktar hon sitt 
mot grefve Walther begångna svek, och därmed är den
nes ära upprättad; konungen får bud om det timade, och 
sedan han segrat i kriget, återgifver han naturligen Wal
ther sitt fulla förtroende. Nu står intet hinder i vägen för 
Gonthiers lagliga förening med Aymelotte. Aubert har 
stupat i slaget, där han, besegrande sitt groll mot Gonthier, 
med mannamod räddat dennes lif, och den döde hjälten 
hyllas af konungen och den segrande hären. Tung var 
sonens död för grefve Walther, men den gamle prisar dock 
Aubert lycklig till ett så ärofullt slut:

Nu har du nått
det bästa lifvet kunnat ge dig, son!

Hvad annars endast långsamt vinnes, lof och rättvist 
rykte, det har den unge fått; han har ej behöft vänta på 
sin lager. Så upphöjd står grefve Walther i alla öden; 
han förlåter jämväl den döda drottningen, som gjort ho
nom så mycket ondt:

Frid öfver hennes blinda blick, min kung!
Mig och de mina sköt hon ut i mörkret 
att stå och falla på vår egen kraft.

Hvad titeln »grefven af Antwerpen» angår, så är den 
kanske något oegentlig, ty om än Walther är förträffligt 
karakteriserad, är det dock ej han, som i främsta rummet 
tilldrager sig läsarens uppmärksamhet; Aubert, Gonthier 
och Aymelotte göra det fullt ut lika mycket. Sträng dra
matisk enhet finnes ej i detta stycke, som snarare är ett 
förtjusande aggregat af vackra scener. Men om den stränga,
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tekniska enheten saknas, så hindrar detta icke, att en plan, 
ja ett slags teodicé framskymtar i skådespelet. »I hafven 
tänkt ondt emot mig, men Gud hafver vändt det till godo», 
så skulle Walther kunna säga, och så kan äfven Ayme- 
lotte tänka. Det är således en upplyftande providentialism, 
som genomgår detta sagodrama.

Det skulle kunna anmärkas, att drottningen är något 
för onaturligt brutal i sitt försök att förföra Walther, men 
den själsrörelse och själsförvirring, hon vid sitt inträde 
ådagalägger, är väl tolkad, och hennes dödsscen höjer sig 
till äkta tragisk styrka.

Ytterst finkänsligt har Per Hallström behandlat Gon
thiers och Aymelottes förhållande, men han har dock ej 
fullt kunnat undvika, att något stoffartadt vidlåder vissa 
situationer. Det ser ut, som om det fysiska tillägnandet 
af Aymelotte vore ett villkor för Gonthiers tillfrisknande, och 
detta framgår nästan oförtydbart af Yseults kraf, att Ay
melotte skall för Gonthier offra sin heder. Detta ej fullt 
rimliga eller tillfredsställande drag utplånas dock snart ge
nom Gonthiers ridderliga beteende, som visar, att han för 
sin del ej fordrar något sådant offer, utan för sin själshälsa 
blott behöfver vissheten om hennes kärlek och hoppet att 
en gång få äga den älskliga varelsen helt och hållet.

Stundom märkes i dialogen ett drömmande dunkel, 
någon gång en gåtlik oklarhet. Men dessa fel störa ej myc
ket, ty stycket har själft en viss drömmande gratie. Dess
emellan kan ock språket vara klangfullt och dristigt; för
fattaren har här lärt ofantligt mycket af Shakspeare, och 
sämre läromästare kan man verkligen hafva.

Sköna och älskvärda diktskapelse! Med din idealitet, 
med ditt vårliga behag, dina fina skiftningar och darrande 
dagrar, med din upphöjda karaktär, som låter lifvets gåta 
klarna genom en högre ledning, synes du mig själf ett vår
tecken i vår litteratur. Och alla den vaknande vårens 
första violblommor ägna vi villigt åt den unga, den goda, 
den mildt bedårande Aymelotte.



BIANCA CAPELLO.
(Stockholm 1900.)

Den högt begåfvade författare, som skrifvit »Grefven 
af Antwerpen», har nu framträdt med ett nytt skådespel 
af värde. Endast småningom har Per Hallström banat sig 
väg till en betydande ställning i den yngre svenska littera
turen; hans begynnelsearbeten voro svaga eller dunkla. 
Men bristerna berodde tydligen ej på felande innehåll utan 
på oförmåga att ännu gifva det form ; ur det kaotiska har 
på senare tider utvecklat sig skönhet, och det förut omogna 
har nu mognat till ädel frukt. Ännu kvarstår här och hvar 
i språkbehandlingen någonting otydligt eller artificiellt; 
ännu i »Grefven af Antwerpen» märktes dessutom en stun
dom långt drifven efterbildning af vissa shakspeareska 
egendomligheter. Men det vore illa, om dessa smärre åter
stoder af vare sig oklarhet eller osjälfständighet skulle få 
undanskymma de stora förtjänsterna hos denne författare; 
han är värd allt erkännande, ty han har oaflåtligen gått 
framåt, och han är uppenbarligen en genius, som känner 
poesiens helgd och ansvar samt alltid sträfver efter högre 
fulländning.

Den första akten af »Bianca Capello» kan svårligen 
anses fullt lyckad. Det är möjligt, att den skulle vinna 
vid ett sceniskt uppförande, där aktionen får modellera 
saker, som i texten blott äro antydda; men vid läsningen 
får man ett intryck af något outveckladt och ofärdigt. 
Däremot äro de följande akterna i hög grad dramatiska,
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och uppmärksamheten stegras oaflåtligt, så att tredje och 
fjärde akterna bilda ett crescendo och afmattning aldrig 
förekommer. Detta gör, att stycket i sin helhet säkerligen 
skulle kunna vinna verklig framgång på scenen.

Första aktens handling försiggår i Venedig. Den hög
borna Bianca Capello har, utan att drifvas af verklig kär
lek och blott till tidsfördrif, knutit en förbindelse med flo- 
rentinaren Luca, som däremot hängifvet älskar den gåtfulla 
kvinnan och uppgår i henne. Hon har, åtföljd af sin med- 
görliga duenna, om natten uppsökt Luca, och hon hoppas 
att utan skandal kunna komma hem till fädernepalatset, 
hvars åt kanalen vettande port hon med flit lämnat på 
glänt. Men det befinnes, att porten under hennes frånvaro 
slutits igen; hon vågar nu ej återvända, hennes rykte är 
förstördt, och hon rymmer med Luca till hans fädernestad 
Florens. Det okända frestar henne alltid, och hon lämnar 
Venedig utan saknad. — Expositionen af allt detta lider 
af ett visst maner, en viss förkonstling, som skämmer ome
delbarheten. Men författaren har dock redan från början 
förstått att för oss skissera Biancas bedårande men tillika 
ödsliga väsende, och vi ana, att hon skall bringa andra och 
till sist sig själf i fördärfvet.

Vi befinna oss vid andra aktens början i Florens; 
Bianca är nu sammanvigd med Luca, och de gömma sig 
undan för efterspaningar från Venedig. Men Bianca leds 
och har tråkigt; hennes natur behöfver omväxling och 
glans i lifvet. En sådan skönhet som hon kan ej heller 
länge förblifva dold, helst som hennes duenna Barbara är 
en sniken kopplerska, hvilken gärna vill, att hennes härska
rinna skall få tillbedjare. Själfve storhertigen af Toscana, 
den njutningslystne Francesco, har uppspårat den fagra 
venetianskan och bereder sig inträde till henne. Den scen, 
hvari han först visar sig för Bianca, är mycket effektfull; för 
Bianca representerar han makt, guld och prakt samt okända 
nöjen, och hon drages till honom af den fatalism, som hon, 
för att slippa ansvarskänsla eller på grund af en nästan 
medfödd lifsåskådning, omfattar. Storhertigen vet, att hon
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är gift med Luca, men detta får ej utgöra något hinder; 
Luca blifver helt enkelt lönnmördad, och Bianca, som vet 
att detta skall ske, Öfvervinner sina betänkligheter däremot.

Hon är nu Francescos älskarinna och lefver ett yppigt 
lif. Vi se henne i tredje akten omgifven af lyx och upp
sökt af supplikanter, dem hon elakt och hånfullt afvisar. 
Hon är hård, hon har ingen medömkan med människor, 
hon leker grymt med deras lidanden. Men hon gör oklokt 
i att på samma öfvermodiga sätt behandla storhertigens 
broder, kardinal Fernando; han tillrättavisar henne med 
skymfande ord, och mellan dem utvecklas fiendskap på lif 
och död. Emellertid är hon besluten att hämnas på kar
dinalen; för att kunna göra detta och ställa honom i skug
gan, vill hon från att vara mätress blifva gemål och stor
hertiginna. Alla medel äro goda. Hon vädjar ej utan 
framgång till Francescos känsla af maktfullkomlighet gent
emot brodern; hon uppretar hans vrede genom att föregifva 
sig hafva förnärmats af en stackars page, åt hvilken hon 
i själfva verket samvetslöst gifvit ynnestbevis, som af den 
olycklige ynglingen tydts såsom kärleksyttringar. För
träffligt har författaren skildrat hennes hjärtlöshet i detfa 
ögonblick. Hon vinner sitt mål, och storhertigen gör henne 
till sin maka.

Den sista akten försiggår vid storhertigens villa i Fie- 
sole. Ett försök till försoning mellan Bianca och kardina
len äger rum; men då hon dels finner, att han, den för
slagne kyrkofursten, intager en något afvisande hållning, 
dels märker, att han har henne i sitt våld genom den 
kännedom, han förvärfvat sig om vissa fula drag i hennes 
forna lif, så besluter hon att röja honom ur vägen genom 
gift. Olyckligtvis får storhertigen lust att smaka på den 
för kardinalen afsedda anrättningen; Bianca äter då själf i 
förtviflan däraf, när hon ser, att anslaget måste blifva upp
täckt. Båda makarne dö, men kardinal Fernando lefver 
och tager makten.

Man skulle göra orätt, om man benämnde detta drama 
ett rafflande sensationsstycke och trodde sig därmed hafva
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uttömt saken. Nej, karaktärsteckningen företer stora för
tjänster, och författaren har dessutom öfverlägset visat, 
huru man nödgas fortgå i det onda, huru synd föder ny 
synd. Bianca Capello går visserligen i brottslighet oer- 
hördt långt, men teckningen är ej öfverdrifven. Per Hall
ström har förstått att göra hennes bild sannolik, ja åskåd
lig. Vi se en kvinna utan känsla af plikt, en obarmhärtig 
varelse, som rättfärdigar sina handlingar genom tron, att 
de varit af ödet bestämda; vi se en härskarinna med eld i 
blodet men is i hjärtat, en renässansfigur som af egoism 
är likgiltig för andras väl. Hos Bianca är allting yta; hon 
är själlös som de flesta kurtisaner. Samvetet måtte hos 
henne tidigt hafva tvungits till tystnad. Hon älskar att 
djärft leka med faran, och hon är verkligen stor i det onda. 
Måhända har Per Hallström felat i att göra själfva hennes 
natur så godt som från upprinnelsen ond; det är ju blott 
undantagsvis, en gång i andra akten, som vi hos henne 
märka en skuggning af medlidande; annars är hon förhär
dad. Men vi få verkligen ett liknande intryck af några 
män och kvinnor, som lefvat i Italien under renässansen; 
studera vi deras historia, så tycka vi oss märka, att godt 
och ondt tidigt för dem mist betydelse, medan makt och 
glans blifvit dem allt. Det finnes hos Bianca Capello 
samma infernaliska »perversitet», och vi tänka oss denna 
hjältinna i Per Hallströms sista skådespel rik på förtrol
lande skönhet, kall och förledande samt utrustad med ett 
leende, så hemlighetsfullt och underligt som det, hvilket 
vi sett hos en och annan af Lionardos kvinnor.

Språkbehandlingen i detta för öfrigt mot den verkliga 
historien om Bianca Capello ganska stridande stycke har 
brister. Ordet dirra är ej svenskt. Vissa vändningar äro 
alltför sirliga. Men det finnes djupsinnighet i själsanalysen 
och dramatisk fart i framställningen.

C. D. af Wirsen, Kritiker. 27



THANATOS.
(Stockholm 1900.)

Med stort intresse genomläser man Per Hallströms 
nu utgifna samling berättelser, hvilka fått sitt namn efter 
den första skildringen »Thanatos». Denna skildring är kanske 
ej den bästa i häftet men fängslar dock genom det myste- 
riösa i framställning och stil. En man, som vid sig bundit 
en ung flickas hjärta men ännu ej sagt det afgörande ordet, 
anseende sig hafva tid därtill framdeles, finner vid sin 
hemkomst från en lång resa, att hon aflidit. Han blifver 
icke förkrossad, men hans vemod griper oss, och den döda 
står för oss, som för honom, i ett vårligt förklaradt ljus. 
Emellertid må anmärkas, att mannen talar ungefär på 
samma beslöjade, stämningsfulla sätt som Per Hallström 
själf, och detta är något, som i dessa berättelser ofta före
kommer; författaren talar själf genom figurerna, och han 
låter dem sällan i det afseendet blifva fristående.

Alldeles ypperlig, hvad berättargåfvan angår, är skild
ringen »Lejonet», som är förlagd till Florens. Man följer 
med andlös uppmärksamhet beskrifningen om det sätt, 
hvarpå modern räddar sitt barn, och för öfrigt har väl sällan 
en författare så kunnat återgifva ett tropiskt rofdjurs dunkla 
själslif. Äfven det hämndmotiv, som genomgår teckningen, 
är förträffligt utfördt, och den oförsonliga Sobilia är en 
skarpt profilerad bild.

I det hemska stycket »Mysteriet» har författaren konst
närligt tecknat en olyckshändelse, som inträffade i Florens
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år 1304 vid uppförandet af ett bland de mysteriespel, där 
afgrundens pinor framställdes för en skådelysten publik. 
Motivet är hämtadt ur Giovanni Villanis krönika. — Mindre 
behagar oss berättelsen »En simpel tragedi»; ty såsom för
fattaren förut beskrifvit den prosaiske herr Jansson, som fun
derar på att inlåta sig i ett tillfälligt kurtisäfventyr med 
en ångbåtsmamsell, hafva vi svårt att förstå hans vilda 
sorgutbrott med anledning af fästmöns död.

Utmärkt i sin art är stycket »Törnrosa», som nog, 
hvad allvar och djup angår, är det främsta i hela sam
lingen. Öfver hvarje beröm är här teckningen af den sjuka 
dottern, som trots sin lamhet öfvervakar hela husets skötsel, 
och slående genom dyster lifssanning är den scen, där den 
fallna systern uppenbarar sig i det forna hemmet. Öfver 
det smärtsamma i episoden faller ett försonande ljus genom 
det sätt, hvarpå den sjuka i sin blidhet och med sin oför
villade, omedelbara instinkt uppfattar situationen. Det 
finnes i detta stycke, så enkelt det kan tyckas vara, myc
ken djupsinnighet; för öfrigt är, om man ser närmare efter, 
Per Hallström mycket sällan enkel. Detta må vara ett fel 
eller en förtjänst; han är ganska »sammansatt», och någon 
gång förlorar klarheten därpå. Men man får i utbyte 
mycken rikhaltighet och ett fängslande spel af dagrar och 
skuggor.

I den väl berättade biten »Hemlig idyll» är endast att 
anmärka, att mademoiselle Charlotte, då hon talar med 
Goubin, stundom alltför mycket begagnar Per Hallströms 
tungomål; vi känna igen honom, då hon säger sig redan 
känna igen sig som en del af vinden och mörkret.

Öfverlägsen i sin sorglustiga men i öfvervägande grad 
sorgsna skildring af ett kälkborgerligt, idélöst, förfeladt 
och ändå på sätt och vis godmodigt lif är berättelsen 
»Melkior», och äfven slutstycket »Göken» är i all sin under
lighet fängslande genom sin naturmystik och genom den 
otäckt demoniska skisseringen af »madam Westerman».

Arbetet är i sin helhet verkligen betydande. För
fattaren af »Grefven af Antwerpen» och »Bianca Capello»
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står allt fortfarande i rik utveckling, och denna utveckling 
både gläder och förvånar den, som minnes hans första 
ungdomsskapelser. Här finnes tydligen inre rikedom, som 
blott behöfde mogna.

Det gifves mycken poesi i vissa af Per Hallströms 
skildringar. Den vanvårdade trädgården i »Thanatos» är 
skönt tecknad, och vissa delar i berättelsen »Törnrosa» 
hafya mycken fägring. Hallströms språk är ju mycket 
utsökt, stundom kanske alltför subtilt, nervöst och för- 
finadt. Man kan blott beklaga, att det icke är fritt från 
grammatikaliska fel. En så framstående författare borde 
bortarbeta dessa lyten. På sidan 49, andra raden nedifrån, 
står ett »dem», som saknar mening; här föreligger dock 
antagligen ett tryckfel, intet vidare. Men värre är det på 
sidan 89, där det talas om »en himmel, där bara nytt 
mörker tornades på hvar anm. På sidan 120 talas det om 
en »styckvis erfarenhet»; men »styckvis» är adverb, ej adjek
tiv. På sidan 178 ordas om en slummer, som är kort och 
•»tumlad af drömmar». På sidan 188 står bunden men bör 
stå bundna. Om uttrycket »en gradvis död» (sid. 197) 
gäller hvad ofvan sagts om »styckvis erfarenhet».

Det är klart, att de anmärkningar, som här gjorts, ej 
kunna vara föranledda af klanderlust; därtill skattar den, 
som skrifver dessa rader, Per Hallströms senare författar
verksamhet alldeles för högt.



EN VENETIANSK KOMEDI.
(Stockholm 1901.)

Med detta älskvärdt lekande stycke har P. Hallström 
uppenbarat en ny sida af sin begåfning; det är invigdt åt 
gratierna och löjet. Själfva uppränningen är hämtad ur en 
novell af Bandello; förväxlingar af ungefär enahanda art 
hafva förut förekommit på teatern, och för öfrigt röjer sig 
inflytandet från den shakspeareska komedien. Men utföran
det och behandlingen visa mycken själfständighet, och den 
friska glädtighet, som här framträder, är alldeles för tyd
ligt omedelbar, för att man skulle kunna hafva rätt att 
tala om en imitation. »En venetiansk komedi» behagar 
oss just därför, att den förflyttar oss till en estetisk rymd, 
där lifvets motsägelser upplösa sig i en harmlös lek och 
själen får liksom andas ut i yster frihet från grubblande 
allvar och lefnadens besvärligheter.

Anselmo Barbadico och Girolamo Bembo äro ovänner 
och tåla ej hvarandra; de hafva ock förbjudit sina hustrur, 
som dock äro barndomsväninnor, allt sällskapligt umgänge. 
Familjerna bo emellertid i omedelbart grannskap, och för
budet öfverträdes, när så ske kan. Anselmo är lyckligt gift 
med den både kloka och yra Isotta, Girolamo med den 
intagande men mer allvarliga och svärmiska Luzia. Men 
lyckan skämmer bort männen, de skatta ej hvad de själfva 
besitta, och de få lust att jaga på hvarandras mark: An
selmo flammar för Girolamos hustru, Girolamo för An
selmos. Häraf skulle nu allvarliga förvecklingar kunna



422 C. D. AF WIRSÉN, KRITIKER.

uppstå; men läsaren behöfver ej hysa skrupler eller oroa 
sig: här blifver allt, tack vare fruarna, blott en komedi. 
De veta nog för öfrigt, att det ej är så mycket af brotts
ligt allvar i männens förehafvanden ; i alla händelser vilja 
de spela dem ett spratt. Uppfinnarinna till detta spratt 
är naturligtvis den glada Isotta, som ej tager sakerna 
mycket högtidligt. Damerna låtsas gå in på anbuden om 
»rendez-vous» ; men de hafva öfverenskommit att byta roller, 
så att när herr Anselmo tror sig få ett möte med Luzia, 
han skall sammanträffa med sin yra fru, och Girolamo, 
när han inbillar sig möta Isotta, skall råka sin hustru. 
Man skall taga en förebrående min, man skall förödmjuka 
herrarne, innan man bekvämar sig att omsider taga dem 
till nåd.

Allt detta tycks gå efter uträkning. Men oförutsedda 
omständigheter inträffa: dogens brorson Aloise Foscari, 
som är stadd på nattligt besök hos den af honom älskade 
Ghismonda Ranieri, hvars palats ligger i samma kvarter 
som Anselmos och Girolamos hus, blifver genom ett miss
tag öfverfallen och sårad af hennes tjänare Curzio. Herrar 
Anselmo och Girolamo, som just i samma vefva äro ute 
på sina expeditioner till de förmenta kärleksföremålen, 
misstänkas af den anryckande stadsvakten för mordet och 
sättas i fängelse. Icke minst lustig är dessa fienders sam
manträffande i häktet. De komma nu å ömse håll under
fund med hvad de anse vara en otrohet från sina hustrurs 
sida; de värda herrarne förebrå sig själfva ingenting men 
vända hela sin förtrytelse mot de nedriga fruarna och blifva 
själfva vänner på kuppen. Men nu låter författaren en 
osannolikhet inträda. För att undgå försmädligheten af 
att blifva kända såsom lurade äkta män, påtaga de sig 
skulden för öfverfallet på Aloise Foscari, hvilken de tro 
vara afliden, medan han i själfva verket ej fått något dö
dande sår utan efter hand tillfrisknat i ett kloster, dit han 
förts. Detta deras beslut att påtaga sig ett mord är all
deles otroligt; följden skulle kunna blifva lifvets förlust, 
och de värda herrarne äro, såsom de förut i pjäsen teck-
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nats, ej så beskaffade, att de blott för att undgå löje och 
gyckel skulle kunna hafva lust att vedervåga så mycket.

Emellertid reder sig härfvan naturligtvis. I en mycket 
löjlig domstolsscen, där en komiskt tecknad advokat en
visas att göra det otroliga troligt och i rättvisans namn 
på inskränkt sätt förfäktar de orimligaste satser, afslöjas 
ändtligen det verkliga förhällandet. Aloise och Ghismonda 
blifva förenade, och Isotta uppenbarar sin och Luzias intrig. 
Männen Anselmo och Girolamo trösta sig, när de få höra, 
att deras fruar varit fria från otrohet och endast »drifvit» 
med dem; de nämnda herrarne hafva emellertid fått en 
läxa, som de ej skola förgäta. Den ende, som är missnöjd, 
är advokaten, hvilken ovillkorligen önskat att få några per
soner sakfällda.

Allt detta är upptåg och galenskap, må så vara, men 
det är mycket roligt, och det är dessutom lika genialitet 
som gladt. Det kan ej falla någon in att taga dessa äfven- 
tyr »au sérieux»; allt är skälmskt, allt är som en lätt dröm 
i rosafärg med någon silfverglans från Venedigs måne. Det 
är som en karnaval, och man gör då bäst att, som Isotta, 
låta trumpenheten alldeles fara.

Mest behagar oss just denna Isotta, som är roten och 
upphofvet till hela skämtet. Må vara, att hennes upp
trädande i sista akten, där hon ställer allt till rätta, har 
en flyktig likhet med Portias i »Köpmannen i Venedig»; 
hon är dock en originellt tänkt figur och full af skälm
aktigt behag. Portia är ju ojämförligt mer fin och förnäm ; 
en sammanställning kan ej gärna göras. Hur är nu denna 
Isotta? Vi få därom godt besked af henne själf och andra. 
Som ung flicka talade hon mycket, skrattade mera, sjöng 
gärna för sig själf och hellre för andra, sof, när hon blef 
ledsen, och log, när hon sof. Om männens förstånd har 
hon ej alltför hög tanke; hon tror, att »vår moder Eva 
åt upp hela kunskapsäpplet ensam». Hennes skämt flyger 
öfver föremålen som en fågel öfver böljtopparna. Hon 
är fyndig och har många utvägar; hennes lösen är: »Man 
kan hvad man vill; annars vill man hvad man kan.» Visst
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ser hon, att lifvet är rikt på ondt och godt, men hon synes, 
alldeles som biskop Thomander, tycka, att just det är det 
roliga och intressanta här i världen. I grunden är hon god 
och öfverseende; mot hennes egen dygd kunna inga an
märkningar göras.

Det synes oss otvifvelaktigt, att denna ljusa, skimrande 
och gratiösa komedi bör kunna göra verklig lycka på 
scenen. Det enda, som alldeles bär oss emot i stycket, är 
den mer allvarsamt erotiska episoden om Aloise Foscari 
och Ghismonda Ranieri. I deras kärlekssamtal är alldeles 
för mycket af svulst och onatur; verkligt älskande män
niskor uttrycka sig icke så pretiöst, snirkladt och falskt 
djupsinnigt. Det är, som om de öfverbjöde hvarandra i 
dunkla, patetiska, emfatiska fraser. En och annan äkta 
pärla finns väl äfven i detta glitter, men det mesta är 
bombastiskt. Och dock är det icke så menadt, utan det 
har anspråk att vara innehållsfullt, djupt, vibrerande af 
känsla. Emellertid vore det bra illa att ondgöra sig öfver 
en misslyckad episod, när man har all anledning att i 
hufvudsak vara förtjust i ett skådespel, söm i så hög grad 
är utmärkt af en vårlig fantasi. Här gifves ingen skärande 
bitterhet, ingen kall och elak satir men uppsluppenhet och 
spelande fröjd. Det lustigt orimliga är visst icke, som 
någon sagt, tillvarons hemlighet, ty denna är djupare än 
så och mycket allvarligare; men i komediens lekandevärld 
skadar ej nyckfull gratie: den verkar befriande och lättande. 
Nog finnes det lustspel med många vemodiga skiftningar; 
man behöfver blott erinra sig »Som ni behagar». I P. 
Hallströms pjäs är ej så mycken »clairobscur» och kontras
terna ej så fängslande, dagrarna ej så romantiska. Men 
allt skall ej mätas efter samma mått, och i sin art är »En 
venetiansk komedi» ett intagande arbete.
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