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utnyttjar de allra senaste metodiska landvinningarna och 
för en debatt på två fronter, dels genom att tillämpa de 
nya verktygen på äldre texter, dels genom att föra teori
debatten vidare. Mindre lyckat är kanske när båda ambi
tionerna förenas i samma studie. Resultaten är ändå impo
nerande. Arvet från de stora föregångarna har förvaltats 
väl.

Pär Hellström

Arne Melberg: Fördömda realister. Essäer om Ceder- 
borgh, Almqvist, Benedictsson, Strindberg. Norstedts 
(Panorama). Sthlm 1985.

Om några författare som genom sin realism fördömts av 
samtid eller eftervärld handlar Arne Melbergs nya bok. 
Boken diskuterar alltså det realismens problem som sys
selsatt Melberg ända sedan doktorsavhandlingen om Lars 
Ahlin, På väg från realismen (1973).

Arne Melberg utgav för några år sedan en disparat men 
stimulerande bok kallad Realitet och utopi. Utkast till en 
dialektisk förståelse av litteraturens roll i det borgerliga 
samhällets genombrott (1978). I spåren av bl. a. Alf Kjel- 
léns innehållsrika Sociala idéer och motiv hos svenska 
författare under 1830- och 1840-talen (D. 1-2, 1937-50) 
studerade Melberg här den svenska kapitalismens genom
brott och dess litterära uttryck under perioden 1830-50. 
Melberg tecknade bilden av »omvandlingssamhället» Sve
rige, där nya ekonomiska förhållanden visserligen möjlig
gör en ny individuell frihet genom liberalismens och me
delklassens frammarsch, lättnader i näringslagstifning 
m.m., men samtidigt inskränker individens rörelsefrihet 
genom »kapitaliseringen» av samhällslivet. Värdefullt i 
sammanhanget är påpekandet att begreppet medelklass 
vid denna tid syns ha utgjort en blandning av begreppen 
mellanklass och förmedlande klass. I de litterära analy
serna fokuserades Fredrika Bremer och C. J. L. Alm
qvist. Särskilt uppehöll sig Melberg vid de utopiska di
mensionerna i Almqvists författarskap åren kring 1840. 
Inspirerad av Jürgen Habermas offentlighetsteorier exem
plifierar Melberg hur Almqvist utvecklas från »inner
lighet» och »salongsoffentlighet» till beroende av en »bor
gerlig offentlighet», från privatsfär till cirkulationssfär. 
Metoden är textorienterad; materialet utgörs av välkända 
verk som Hinden, Det går an, Målaren, Herr Hugos 
Akademi och Tre fruar i Småland, men också av de mer 
förbisedda pjäserna Purpurgreven och Silkeshåren på Ha
galund. Däremot undviker Melberg, såvitt jag kunnat fin
na, konsekvent att utnyttja handskriftsmaterial. Realitet 
och utopi är rik på träffande iakttagelser och djärva teo
rier, men brister ofta i detaljarbete och hänvisningar till 
tidigare forskning.

I samma riktning som Realitet och utopi syftar Arne 
Melbergs nya bok, Fördömda realister. Essäer om Ceder- 
borgh, Almqvist, Benedictsson, Strindberg. Återigen rik
tas intresset mot 1800-talets samhälleliga förändringar och 
deras litterära yttringar. Som undertiteln visar har tidsper
spektivet vidgats; redan formatet (bara 104 s.) antyder 
emellertid att grundligheten minskat. Fördömda realister 
är dock en snärtigt skriven liten bok, vars klatschiga 
formuleringar skvallrar om att innehållet gått vägen över 
tidskriftsartiklar. Som framgår av förordet har en förlaga 
till Cederborghkapitlet således publicerats i Kris 23/24

1982, den avslutande komparationen mellan Benedictsson 
och Strindberg i Ord och Bild 2/3 1980, medan Alm- 
qvistessän följer upp idéer ur Realitet och utopi. För
dömda realister är emellertid ingen vanlig klippbok. I sitt 
förord antyder Melberg med vilka anspråk arbetet en gång 
inletts: »I denna bok bärgas spillrorna av det som kunde 
ha blivit en sorts -  och en ny sorts -  litteraturhistoria om 
svenskt 1800-tal. Den historien skulle ha böljat nånstans i 
romantiken och försökt att visa hur och när den moderna 
litterära texten uppkom och hur den i någon mening mot
svarade och gav formella och tematiska uttryck för ekono
misk kapitalisering, politisk demokratisering och mora
lisk, social och religiös modernisering.» (S. 7.) Som er
sättning ger Melberg nu några smakprov i Norstedts lov
värda Panoramaserie. Hur har han då löst denna populär
vetenskapliga uppgift?

Ambitionerna till en materialistisk samhällsanalys som 
präglade Realitet och utopi har tonats ner avsevärt i För
dömda realister. I stället för utmärkande drag i »omvand
lings samhället» söker Melberg nu fånga vad han kallar 
»moderniseringen», dvs. framväxten av de samhälleliga 
och estetiska drag som präglar vår egen tid. En viktig 
bakre gräns är statskuppens och tryckfrihetens år 1809, 
vilket (med övliga förbehåll) blir något av »tröskeln mel
lan gammalt och nytt i Sveriges historia» (s. 14). Melberg 
skildrar hur en ny litterär offentlighet spirar i tryckfrihe
tens spår genom att en ny litterär marknad löser upp 
författarnas förbindelser med statsmakten. I en första essä 
(s. 9-50) analyseras bl. a. verklighetssinne och vardagsan- 
passning i Fredrik Cederborghs komiska pikaresk Ottar 
Trallings Lefnads-Målning mot bakgrund av denna sam
hällsutveckling. Melberg diskuterar bl. a. debatten mellan 
»romantik» och »realism» på 1810-talet som en strid mel
lan marknadslitteratörer (s. 19-28). Detta materialistiska 
perspektiv försvinner dock snart.

Den andra essän (s. 51-67) handlar om »Almqvist, rese
nären» och innehåller analyser av Colombine och Baron 
Julius K*, men koncentreras mest på Det går an. Främst 
uppehåller sig Melberg vid berättelsens erotiska tendens, 
»modernitetens» tanke att »samliv ska grunda sig på kon- 
ventionsfritt tycke, alias erotiserad känsla» (s. 61). Mel
berg återknyter också till Realitet och utopi genom att 
återupprepa en jämförelse mellan hemmets och resans 
princip genom att jämföra Fredrika Bremers Hemmet och 
Almqvists Det går an. Uppslaget utvidgas i slutkapitlet (s. 
68-104) där Strindbergs Le Plaidoyer d ’un Fou och Victo
ria Benedictssons Fru Marianne jämförs som representan
ter »för manligt och kvinnligt i modem tid» (s. 68). Mot 
bakgrund av den nordiska sedlighetsdebatten -  synbarli
gen inhämtad ur Elias Bredsdorffs antologi Det store nor
diske krig om seksualmoralen (1973) (s. 69) -  analyserar 
Melberg erotiska mönster i de bägge berättelserna. An
knytande till psykoanalytiska tankegångar skiljs här mel
lan uttryckliga meningar och undermeningar i texterna.

En underström i boken utgör användandet och prövan
det av begreppet modernisering. Inledningsvis deklareras 
behovet av ett analytiskt urskiljande av övergången och 
skillnaderna »i fråga om teknik, repertoar och tematik» (s. 
12) mellan vad Melberg kallar den »förmodema» och den 
»modema texten». Något svar utlovar Melberg försiktigt
vis inte, men här skymtar en utvecklingsestetik som väc
ker flera intressanta frågor. Hur förändras den realistiska 
tekniken från provokation till konvention till kliché? Vil
ken betydelse har här den litterära marknadens utveck



110 Övriga recensioner

ling? Vilken möjlighet finns det att skriva en läsningens 
historia; kan man skilja mellan »den omoderna» och »den 
moderna» läsaren? Osv., osv. Melberg begränsar emeller
tid i stort sett sitt intresse till de litteraturhistoriskt kano
niserade författarna, något som sannolikt följer av mo
derniseringstanken -  här gäller det inte att finna de tidsty
piska utan de modemiseringstypiska författarna. Trots 
några förståelsefulla kommentarer om C. G. Walbergs 
Cederborghsefterbildning Uggleviksbalen (s. 32f.) sägs 
inte mycket om den litteratur som inte kan betecknas som 
framåtsyftande -  ett exempel är bortviftandet av Wilhel
mina Stålbergs Ewa Widebeck, ett av de många inläggen 
mot Det går an.

Begreppet modernisering syns mig dock för oklart för 
att egentligen underlätta utvecklingsdiskussionen. Med 
modernisering menar Melberg inte bara övergången från 
gammal till nytt, utan fastmer det oåterkalleliga korsandet 
av en historisk avgörande gräns -  individualpsykologiskt 
inte olik uppbrottet från familjen, steget ut i friheten (s. 
10, 24). Emellertid tunnas begreppet snart ut till att använ
das i sin vardagsspråkliga betydelse, »förändring i nuti
dens riktning». År 1809 eller år 1839 eller på 1880-talet -  
överallt finner man moderniteten i full expansion.

Ambitionen att tolka skeendet i övergripande teoretiska 
modeller tillhör det spännande och viktiga i Melbergs 
forskningsprofil. Styrkan ligger här i förmågan att ställa 
oväntade frågor, utmana vaneseendet. Svagheten finns 
dock i frestelsen till totalitetsanspråk -  fenomenen anpas
sas till teorin och inte tvärtom. Ett exempel finns i avsnit
tet om Det går an, där Melberg spårar »lönearbetets 
genombrott och begynnande annektering av människors 
samliv, känslor, samfärdsel, handel» (s. 58) bakom Sara 
Videbecks tanke att hon och Albert kan låta tjänare klara 
hushållsgöromålen. Dessa »lönearbetande legotrupper» 
(s. 58), för att låna Melbergs formulering, är förvisso en 
förutsättning för att äktenskapsutopin ska kunna förverk
ligas, men de är ju betydligt äldre än denna -  vilket också 
framgår av Det går an, där Sara och hennes mor har hjälp 
av tjänarinnan Maja (o.u. s. 145, 166ff.). Ett annat exem
pel på Melbergs teorirespekt finns i Cederborghkapitlet, 
där det är mycket tal om litteraturens »tilltagande mark- 
nadsberoende» (s. 19; jfr ex. 18, 24). Cederborgh blir här 
»den marknadsmedvetne författaren» (s. 28f.) - utan att 
läsaren får veta att han var ekonomiskt oberoende och 
t.o .m . lär ha grundat sin förlagsrörelse mest som en 
förevändning för att få flytta tillbaka till Stockholm (Fred
rik Böök, Minnesteckning över Fredrik Cederborgh, 1925, 
s. 144ff.). I en analys av »moderniseringen» under 1800- 
talet önskar man onekligen en mer nyanserad bild av 
marknadens betydelse för författarna än att de var »med
vetna» om den.

En allvarligare brist med Fördömda realister är dock 
bokens oklara syfte. Vill den populärvetenskaplige förfat
taren Arne Melberg popularisera tidigare vetenskapligt 
nådd kunskap, eller vill han presentera ny kunskap på ett 
populärt hållet sätt? Trots att han valt att förse vaije 
kapitel med fotnoter (s. 48ff., 67, 104) är Melberg synner
ligen snäv med hänvisningar till sina föregångare. I Ceder
borghkapitlet undviker han således t. ex. att hänvisa till 
Elof Ehnmarks innehållsrika avhandling Studier i svensk 
realism. 1700-talstraditionen och Fredrik Cederborgh 
(1930); i Strindbergsavsnittet åberopar han enbart Nils 
Norman och Olof Lagercrantz -  medan han i Almqvistes-

sän helt förbigår tidigare forskare. Förlag och författare 
vill väl inte tynga boken med alltför många noter, men 
resultatet har här blivit en halvmesyr. Det gör ett något 
bisarrt intryck när Melberg angående Det-går-an-striden 
hänvisar till sin egen sammanfattande framställning i Rea
litet och utopi (s. 87ff.), men inte till de stora utredningar 
som gjorts av Karl Warburg (1908) och Stig Hellsten 
(1951). Sådana försummelser är alltför täta i Fördömda 
realister för att den ska närma sig den viktiga populär
vetenskapliga uppgiften att låta läsaren gå vidare till större 
undersökningar.

Till detta kommer Melbergs lust för provokativa utta
landen om tidigare litteraturhistorieskrivning. Bland några 
märkliga uttalanden pekar jag bara på ett: »Den vanliga 
litteraturhistorien hittar ingen tydligt realistisk roman förr
än med Strindberg, på bred front knappast förrän med 
1910-talets berättare» (s. 28)! Kommentarer torde vara 
överflödiga, liksom hänvisningar till t. ex. Ny illustrerad 
svensk litteraturhistoria.

Uppslagsrikedomen och den teoretiska ambitionen 
räcker alltså knappast för att göra Arne Melbergs För
dömda realister till lyckad populärvetenskap.

Johan Svedjedal

Geir Kjetsaa: Dostoevsky and his new testament. (Slavica 
Norwegica III.) Solum Forlag. Oslo 1984.

Geir Kjetsaa: Fjodor Dostojevskij -  et dikterliv. Gyldendal 
Norsk Forlag. Oslo 1985.

Joseph Frank: Dostoevsky, the years o f ordeal, 1850- 
1859. Princeton University Press. Princeton 1983.

Nytt källmaterial rörande Dostojevskijs biografi är en säll
synthet. Det var därför en mindre sensation när härom 
året en sovjetisk forskare gick igenom de juridiska och 
administrativa handlingarna som hade att göra med fa
derns (doktor Dostojevskijs) hastiga frånfälle, och kom till 
slutsatsen att dödsfallet sannolikt hade naturliga orsaker. 
Annars förefaller det som om numera allt det viktiga 
materialet finns publicerat, och därmed är tillgängligt för 
forskare som har språkkunskaper och energi i tillräckligt 
mått. Givetvis kan det tänkas att tidigare okända doku
ment ännu kommer fram ur arkiven och slår ikull påståen
det. Min bedömning stärks emellertid av de två böcker 
som här anmäls, och vars författare syns bygga sina lev
nadsteckningar på i huvudsak samma material. Båda be
härskar suveränt en omfattande, övervägande ryskspråkig 
litteratur. Detta ger åt deras framställningar en soliditet 
som inte kan finnas i arbeten som bygger på översättning
ar och västerländsk sekundärlitteratur.

Först om Kjetsaa, ehuru hans bok är utgiven senare än 
de två första delarna av Franks monografi. Boktitelns »et 
dikterliv» anger att det som behandlas är livet, inte liv och 
verk. Genren är inte okänd hos oss (Strindberg!), men 
som en föregångare till Kjetsaa vill jag hellre peka på 
Emest Simmons, med hans berömda tvåbandsverk om 
Tolstoj.

Kjetsaas över fyrahundra sidor är välmatade. Han är en 
skicklig berättare som håller ett snabbt tempo. Framställ
ningen är fylld av citat, ur brev, dagböcker, officiella 
urkunder etc. Texten är därigenom fräsch även för sådana




