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manland. Savolaks och Karelen bör uppfattas som ran
dområden på samma sätt som t. ex. Värmland och Små
land. Med denna tolkning av 1809 som ett gränsår blir 
1800-talets finländska märkesmän, i främsta ledet Lönn
rot, Runeberg och Snellman, var och en pionjär för en 
nationell finsk identitetssträvan.

Den diskuterande lilla essän »Kulturförbindelsema mel
lan Sverige och Finland efter år 1809» rymmer uppslag till 
en hel rad angelägna forskningsprojekt på ett försummat 
område. Som ’idébank’ för kulturhistoriskt orienterade 
forskare i flera ämnen och i båda länderna anbefalls den 
uppsatsen till särskild begrundan.

Den essä som givit samlingen dess namn, »Runebergs 
två fosterland», tidigare publicerad på båda språken, 
driver tesen att Fänrik Ståls sägner visar två olika upp
fattningar om Finland. »Vårt land» som tillkom 1846 be
sjunger »de tusen sjöars land» mer än den gemensamma 
historiska erfarenheten. Först med »Björneborgarnas 
marsch» i den andra, år 1860 utgivna, samlingen blir 
1808-1809 års krigare sammanlänkade med historiska 
minnen; här nämns Narva, Polen, Leipzig och Liitzen. 
Soldatgossen hänvisar till tre generationer krigare ända 
tillbaks till »Carols tid».

När Runeberg mot slutet av 1840-talet skrev sina första 
fänrikar, såg han enligt Klinge i ’fosterlandet’ framför allt 
de naturgeografiska kvaliteterna. Han stod i linje med den 
unge Topelius’ avvisande svar på frågan »Äger Finska 
folket en historie?» främmande för att tillmäta de bakom 
1809 liggande seklerna någon positiv roll ur den nya natio
nens synpunkt; ett fjärmande till svensk kultur och ett 
närmande till rysk kännetecknar Runeberg under 1840- 
talet. Annorlunda är den hållning som manifesteras i den 
andra samlingen fänrikar. Här förenar sig en mera anti- 
rysk inställning med en ny syn på ’fosterlandet’: ». . .  från 
att ha varit främst ett geografiskt landskap blev [det] 
främst ett historiskt begrepp.» Flera faktorer ligger, me
nar Klinge, bakom denna positionsändring. Runebergs 
triumfatoriska mottagande under Sverigeresan 1851 finns 
med i bilden, likaså bl. a. det faktum att Topelius -  som, 
kunde man infoga, lärt en del av Runebergs fänrik -  från 
1853 i bokform böljat utge Fältskärns berättelser.

För en litteraturforskare är Klinges tes inspirerande. 
Samtidigt infinner sig behovet att teckna en utvecklings
linje med något flera nyanser. Det uttalade avståndstagan
det från svensk kultur tillhör för Runebergs del det tidiga 
1830-talet. Det positiva intresset för rysk kultur når sin 
kulmen med Nadeschda \ hur man ur den synpunkten skall 
tolka dikter som den tidiga »Den döende krigaren» och 
den 1848 publicerade »Kulneff» är en vanskligare fråga. 
Att skalden med sitt porträtt av den folkkära legenden 
Kulnev grep möjligheten att teckna en representant för 
den ryska invasionsarmén med varmt mänskliga drag bak
om fienderollen kan stå i samband med hans behov av 
variation och fullständighet i sitt galleri av krigartyper. 
Det stannade för övrigt vid just »Kulneff». Den andra 
närbilden av en rysk soldat, »Den döende krigaren», hade 
han första gången publicerat mer än tio år tidigare, 1836.

»Svensk eller finne», för att låna Franzéns ord i »Den 
gamle knekten», båda stod de under fanorna i det krig 
som Runeberg böljade skildra i åren strax före 1848. 
Veteranen »helt vördnadsvärd att skåda / i dräkten gul 
och blå» blir symbol för en äktfinsk rojalism av gusta
vianskt märke. Den skillnad som finns mellan sägnerna

1848 och fortsättningen 1860 är, som jag ser det, mindre 
en skillnad till arten än till graden. Den andra samlingen 
förefaller med mer emfas än den första markera djupdi
mensionen i svenskarnas och finnarnas ödesgemenskap 
bortom 1809. Veteranen i gult och blått kunde 1848 förstås 
som en länk till det sena 1700-talet. 1860 fördjupas det 
historiska perspektivet: soldatgossen, vilkens ättelängd 
rymmer krigare i nedstigande led ända från kung Karls tid, 
bjömeborgama som åberopar också 1600-talets erfarenhe
ter. Vad den senare dikten beträffar är väl dock det an
märkningsvärda mera själva idén att bland fänrikarna in
foga en förbandsvisa än att bjömeborgama som regemen
te räknar upp ett antal fältslag i sin historia.

Klinge är en fängslande ciceron genom det 1800-tal som 
han så väl känner. När läsaren lockas till en eller annan 
invändning eller modifiering, skall den reaktionen räknas 
författaren till förtjänst. Han stimulerar till diskussion och 
inspirerar till eftertanke. En läsare av hans bok aktar sig 
framgent att påstå att Sverige fick sitt andra universitet 
först på 1660-talet. Han aktar sig också för att fortplanta 
myten om 1800-talets Finland under det ryska oket och 
kanske han rentav, under intryck av Klinges analys av 
den finländska tvåspråkighetsproblematiken, kommer till 
slutsatsen att »alla finnar är svenskar». Även om han 
hejdar sig inför den slutsatsen, har han i Klinges sällskap 
fått rika tillfällen att korrigera sin bild av det sekel, då vårt 
östra grannland fick sin egen historia.

Tore Wretö

Geijer-jubileet i Uppsala 1983. Föreläsningar hållna vid 
symposium 12 och 13 januari 1983. (Acta Universitatis 
Upsaliensis. Skr. rörande Uppsala universitet C. Organi
sation och historia.) Uppsala 1983.

Den 12 januari 1983 inföll tvåhundraårsdagen av Erik 
Gustaf Geijers födelse. Att bemärkelsedagen inte såsom 
nutilldags ofta händer med vår kulturhistorias notabiliteter 
passerat obemärkt, därom vittnar bland annat en liten 
läsvärd skrift betitlad Geijer-jubileet i Uppsala 1983.

1834 stod Geijer inför möjligheten att återvända till den 
värmländska hemprovinsen. Han erbjöds biskopsstolen i 
Karlstad och därmed en flerdubbelt högre lön, en inte 
betydelselös lockelse för en uppsalaprofessor med an
strängd ekonomi. Han avböjde med ord som jag här häm
tar från Sven G. Svenssons föredrag »Geijer och Uppsa
la»: »Det tillhör ej mig att säga -  hvad som dock är ren 
sanning -  att jag är oumbärligare för Upsala Academie än 
för Carlstad stift och oumbärligast för Svenska Histo
rien.» Upsala Academie visar ånyo sin tacksamhet men 
också en aktningsvärd förmåga att ett och ett halvt sekel 
efter Geijers beslut uppbåda sakkunskap till belysning av 
dennes mångsidiga och ofta svårtolkade författarskap. 
Geijersymposiet var i eminent mening tvärvetenskapligt, 
ett faktum som endast den finner försvårande som i en 
anmälan har att söka fånga essensen i mångfalden av 
infallsvinklar och forskaridiom.

Av flera bidrag framgår att tänkaren och historikern 
Geijer 1983 möter ett nytt och kanske särskilt vad gäller 
de spekulativa inslagen i hans författarskap öppnare 
forskningsklimat än han tidigare i detta sekel som jubilar
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kunnat göra. Hans för sin tid symptomatiska världsbild, 
inom vilken varje företeelse hade sin bestämda och be
stämbara plats i systemets helhet, väcker sympati hos 
forskare som i dag från skilda utgångspunkter söker ’hel- 
heter’; den som hävdar kravet på ’ideologirelevans’ kan 
finna Geijer föredömligt konsekvent i sina teoribyggen; 
och den som lägger mera vikt vid ’processen’ i det histo
riska förloppet än slutresultaten, historiens facit, möter 
hos historikern Geijer bekanta tankar. Kanske bör inte 
heller den frändskap glömmas bort som ligger däri att en 
och annan forskare ibland byter vetenskapsideal och ut
ifrån egen erfarenhet med särskild förståelse kan se på 
Geijers »avfall».

Att Geijer som utövande historiker inte stod högt i kurs 
under »lundapositivismens» glansdagar låter sig förstås. 
Sedan även historikerna fått sin positivism-debatt och 
alternativa vetenskapsideal anmält sig låter sig Geijer ock
så av fackhistoriker läsas med positivt intresse; detta 
gäller i vaije fall hans vetenskapsteoretiska positioner.

I ett föredrag med titeln »Historikern Erik Gustaf Gei
jer» vidrör Thorsten Nybom, själv uppsalahistoriker, med 
varsam hand här antydda attitydskiften sedan bröderna 
Weibulls dagar och noterar ’positivisternas’ hårda dom 
över Geijer. Det är lärorikt att jämföra Nyboms hållning 
till den positivistiska perioden inom historievetenskapen 
med litteraturvetaren Lars Lönnroths hantering av mot
svarande begrepp inom sin vetenskap.

För Nybom utgör de radikala positivisterna med Lau
ritz Weibull i spetsen en vetenskapshistorisk epok med 
förtjänster och begränsningar. När de framträdde, innebar 
deras insats »en avgörande vetenskaplig förnyelse». Som 
jag läser Lars Lönnroth, tycks han falla in i den onyanse
rade svartmålning av ’positivism’, som utmärker en del 
moderna litteraturforskare också här i landet. I det avslu
tande föredraget »Geijerarvet» tar han flera svenska fors- 
kargenerationer i upptuktelse för att de -  som positivister 
-  inte nog beaktat och tagit på allvar »den gamla geijerska 
helhetssynen». Redan Warburg faller delvis under domen: 
»Hans Geijerkapitel vimlar av fakta, synpunkter och bre
da kulturhistoriska perspektiv, men de verkar ändå egen
domligt fragmentariska, som om strukturen var på väg att 
försvinna i stoffmängden.» Anton Blanck var egentligen 
även han medveten om de stora sammanhangen -  »men 
själva detta sysslande med genetiska detaljer hindrade 
honom i någon mån från att studera tankestrukturen när
mare» (s. 141). Också Elsa Norberg, vilkens positioner 
Lönnroth så insiktsfullt redovisar i den nyligen utgivna 
sjätte delen av Geijer studier, missar själva poängen ge
nom att utgå från en positivistisk ståndpunkt: »Men hen
nes grundtes var ändå, att Geijer utvecklats mot en ’rea
lism’, som innebar att han kunde se ’sakernas eget sam
manhang’ utan stöd av teoretiska hjälpkonstruktioner.» 
John Landquist vinner däremot som stridbar »antipositi- 
vist» Lönnroths uppskattning: »Trots sin missvisning kan 
Landqvists kompass ändå leda en okunnig läsare genom 
de snårigaste passager i Geijers Samlade skrifter.»

Visst har äldre forskning missat åtskilliga poänger. Men 
riktigt så enkelt är det å andra sidan inte att en forskare av 
i dag i ’holistisk’ självtillräcklighet med några kraftiga 
streck med rödpennan kan förklara generationers littera
turvetenskapliga grundforskning som mer eller mindre ob- 
solet.

På sin 200-årsdag visar sig Geijer kunna fungera som

katalysator för olika vetenskapsideologier, som mätare av 
toleransnivåer och vilja till nyansering i de vetenskapliga 
ställningstagandena.

Universitetets förre rektor, Torgny Segerstedt, ägnar 
»Geijer -  den samhälls verksamme» en insiktsfull analys 
med uppmärksamheten på Geijers politiska tänkande före 
och efter avfallet med utgångspunkt i dennes system
tanke. Sven G. Svensson, ger i »Geijer och Uppsala» 
generösa närbilder av upp s aliens ar en Geijer, natur- och 
frilufts människa, skridskoåkare och simmare alltefter 
Fyrisåns årstider. Det tidigare intresset avsatte för övrigt 
en sent skriven »Skridskovisa», ett av de musikaliska 
inslagen i den Geijerkonsert som åtföljde symposiet.

I sin tidigare omnämnda studie »Historikern Erik Gus
taf Geijer» betonar Thorsten Nybom med större skärpa än 
tidigare Hessler den roll Tocqueville spelat för den sene 
Geijers historieteori. Under de nya intrycken inträffar att 
Geijer »avfaller» också från historieforskningen för att ge 
sig hän åt en samhällsvetenskap i vardande, den historiska 
sociologin. Det är på den vägen, hävdar Nybom med 
emfas, som Geijer hade kunnat nå en position som sam
hällsvetare av »potentiellt världsformat».

Anders Jeffner diskuterar i en fängslande idéanalys Gei
jers personlighetsfilosofi utifrån den Geijertanke som för
modligen är den oftast citerade i denna jubileumsskrift, 
»intet jag -  intet du», en tidig formel som utgör grund för 
ett helt filosofiskt system vars slutpunkt på det etiska 
planet är tanken på kärleken som det högsta goda, »kärle
ken mellan mänskliga personer inbördes och mellan män
niskor och en personlig gud». Följer man Geijer i utveck
landet av denna hans kärlekstanke, aktualiseras som Elsa 
Norberg tidigast påpekat ett par rader från en bekant 
Geij erdikt:

Ty af den kärlek, som går genom verlden, 
föll ock en strimma in i min själ.

Här möts poesin och livsfilosofin i Geijers tondikt. Om 
mötet mellan ord och ton hos Geijer diskuterar musik- 
professorn Ingmar Bengtsson och litteraturprofessorn 
Thure Stenström i ett dialogföredrag, ett föredömligt prov 
på fruktbärande kommunikation över ämnesgränserna.

Utgående från den vanskliga frågan om det var texten 
eller musiken som tillkom först i Geijers tondiktning in
venterar Stenström dennes hela lyriska produktion med 
resultatet att en betydande del saknar eller synes sakna 
musik. Därtill sanktionerade skalden 1835 praktiskt taget 
hela sin dittillsvarande lyriska produktion genom att utge 
den under titeln Skaldestycken -  i förekommande fall utan 
musik. Föreställningen om Geijer som först och sist dik- 
tarmusikem ifrågasätts på dessa grunder av Stenström, 
som också tar fasta på ett annat problem som har att göra 
med lyrikern Geijer. Misstanken har yppats att denne 
själv inte, i eftervärldens mening, rätt insåg styrkan och 
svagheten i sin poetiska alstring. Stenström formulerar 
därvid bl. a. följande tolkningsförslag: »När han inte var 
skald helt och hållet, ville han prompt framträda som 
skald. När han däremot blev skald, tog han aldrig tillfället 
i akt framträda som sådan.»

Mot bakgrund av att eftervärldens dom fallit -  och faller 
-  sträng över många av Geijers sångtexter diskuterar 
Bengtsson syntesen av text och melodi. Musiken har mäk
tat adla även den tämligen slätstrukna texten. Också i 
fråga om Geijers sånger har en sådan lyckosam »förening»
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av ord och ton kunnat ske. Forskardialogen avslutas med 
ett meningsutbyte kring fyra sånger, däribland den som 
lästext tidstypiska »Skärslipargossen», om vilken Sten
ström i sitt tidigaste inlägg yttrar: »Det lär inte finnas 
många, som i dag skulle vilja ställa sig upp till försvar för 
en komiskt naiv och tillika sentimental rolldikt som Skär
slipargossen.» Stenström betonar i detta senare samman
hang dess genremässiga plats bland tidens mer eller min
dre realistiska rolldikter med anor bl. a. från Bellman. 
Ingmar Bengtsson anar ett sammanhang mellan sången 
och tidens musikdramatik och dess strävanden att realise
ra »allkonstverk i miniatyr». Bengtssons uppslag utveck
lar Ulla-Britta Lagerroth från teatervetenskaplig utgångs
punkt i ett genmäle. Hon pekar på tidens och Geijerkret- 
sens faiblesse för tableaux vi vants; hon analyserar det 
mimiskt-dramatiska i diktens »process». Och hon söker 
för att fullständiga resonemanget exempel på skärslipar- 
motiv i äldre måleri, allt i akt och mening att »skapa 
förståelse för Skärslipargossen som konstnärlig helhet».

Lagerroths intressanta argumentering baseras på indi
cier av vilka den starkaste rimligen är Geijers personliga 
kontakt med tableaux vivants. I konsekvens av detta reso
nemang når vi som längst därhän att skaldens syfte med 
tondikten kan tänkas ha implicerat ett dramatiskt ageran
de refererande till någon numera ej bekant tavla. Hur 
riktad mot »allkonstverket» Geijers strävan än må ha varit 
återstår för den sentide bedömaren ändå föga mer än 
texten och musiken, som i symbios har sin obestridliga 
verkningskraft. Ett närstudium av poemets dramatiska 
diskurs leder mot flera tolkningsmöjligheter.

En för mot Bellmansången, som även den florerade i 
Geijers krets. Av andra genrer som involverade den dra
matiska aktion, som också Stenström i detta sammanhang 
talar om, vore det skäl att beakta ännu en. Bland de 
opéras comiques som på 1780-talet gavs i Stockholm 
finns, som jag nyligen fått mig påpekat, titlar som ’Tunn
bindaren’, ’Hovslagaren’ och ’Kopparslagaren’, yrkes
roller som stämmer väl med det bildmaterial som Lager
roth hänvisar till beträffande »Skärslipargossen». I ingen
dera kategorin ingår dock den sentimentala rollspelsdi- 
mension som åldersbestämningen ’gossen’ i Geijersången 
inbegriper och som är en poäng i Stenströms läsning.

Inför de tolkningsalternativ som här erbjuder sig finns 
skäl för ett principiellt memento: den tolkare som med sitt 
tal om att presentera själva ’helheten’ gör anspråk på att 
visa väg till ’förståelse’ i mening av korrekt eller i vaije 
fall korrektare tolkning löper alldeles samma risk som 
vaije annan utforskare av ’meningen’ i och med en text, 
den nämligen att snäija in sig i sin egen reduktionism. 
Lagerroth har med sitt inlägg tillfört den tvärvetenskapli
ga dialogen vissa värdefulla preciseringar och visat på 
tidigare ej beaktade indikationer vad gäller framför allt 
Geijers syften. Dock tycks hon mig hemfalla åt det reduk- 
tionistiska felslutet, när hon hävdar att tableaux vivants 
som genre ger nyckeln till »Skärslipargossen» (och flera 
av Geijersångema med den). Även för den som vore villig 
att så långt följa henne blir det svårt att därav dra den 
slutsats, som hon tycks redo att göra: här är förutsättning
arna givna för en ny och positivare värdering också av 
texten.

Från en ’holistisk’ analys på diktproduktionens mikro- 
plan vill Lars Lönnroth i symposiefinalen »Geijerarvet» 
föra lyssnare och läsare till helhetsuppfattningar på den

geijerska världsåskådningens makronivå. Så långt kom
men har läsaren i de tidigare studierna fått upprepade 
inblickar i Geijers omprövningar av sina positioner och 
fått ’avfallet’ tolkat mindre som ett brott i än som en 
konsekvens av dennes filosofiska metod; detta gäller i 
särskild grad hans uppfattning om samhällsutvecklingen. 
Lars Lönnroth, som söker konstanter och själva ’helhe
ten’ i mångfalden, betonar samma sak: »systemet . . .  be
finner sig under ständig omarbetning»; det framläggs ald
rig »i en slutgiltig, auktoritativ form, godkänd av förfat
taren». Det är viktiga reservationer som dock inte hindrar 
Lönnroth från att redovisa modeller, som avser att fånga i 
det ena fallet den »konservative», i det andra den »libe
rale» tänkaren Geijer i helbild. Företaget, i sig vågsamt 
och äventyrligt för själva bilden äv en teoretiker under 
utveckling, ter sig pedagogiskt övertygande, en egenskap 
som ofta vid närmare prövning visar sig liktydig med 
förenkling och förvanskning. Klart är, trots Lönnroths 
särskilda hänvisning till Thorildavhandlingen, att den ti
diga av hans båda modeller refererar till mångahanda 
källor från 1810- och 20-talen; den synkronism som hans 
modeller utstrålar är bedräglig så länge de inte förses med 
relevanta referenser.

Det är ofrånkomligt att en samling studier av denna art 
väcker läsarens nyfikenhet och hans önskan att få ännu 
fler sidor av det komplexa kulturfenomenet Geijer be
lysta, så t. ex. privatpersonen som med sina ofta mustiga 
och drastiska uttalanden gör ett intryck som kommer långt 
från katedermänniskan, samhällsfilosofen och de sublima 
centrallyriska tondikternas Geijer, så också de personliga 
krisernas betydelse för hans andliga utveckling liksom 
utvecklingstanken som, hur mycket allmängods den än 
kunde vara i romantikens lärdomsmiljö mellan Herder och 
Ranke, föranledde Geijer att göra fördarwinistiska reflex
ioner och, vilket händer i Thorildavhandlingen, rent av 
förledde honom att läsa in en utvecklingsidé i Linnés 
sexualsystem; sådant och mycket annat förtjänade en för
nyad diskussion från utgångspunkter som 1983 förvisso 
inte är positivismens.

Tore Wretö

Evert Sprinchorn: Strindberg as Dramatist. Yale Univer
sity Press. New Haven and London 1982.

I en volym på drygt 300 sidor har Evert Sprinchorn, 
professor i »drama» vid Vassar College, samlat egna äldre 
och nyare studier i Strindbergs dramatik. Somligt är ny
skrivet, annat reviderat och utvidgat. Så brukar det ju 
heta i förord till detta slag av volymer och en titt på den 
nya versionen av den för svensk publik välbekanta freu
dianska analysen av Ett drömspel -  publicerad på svenska 
i Synpunkter på Strindberg 1964 och första gången tryckt 
1962 i tidskriften Modern Drama -  visar att formuleringen 
är mer än en fras. Den nya versionen av uppsatsen har 
byggts ut, och anledningen är uppenbarligen att förfat
taren sedan 1962 haft möjlighet att studera Ockulta Dag
bokens innehåll av drömmar med sexuell innebörd.

Detta slags tillkomsthistoria, som ju ingalunda är ovan
lig, medför i det här fallet att volymen blivit såväl meto
diskt som kvalitetsmässigt föga enhetlig. Det som håller 
samman boken är något annat: en helhetssyn på Strind
berg som person och som dramatiker.




