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1 8 6 Övriga recensioner

rande, men jag skulle vilja ha haft mer kon
kretion, mer »formalistisk» metod i uppställ
ning och diskussion. Inledningskapitlet ger en 
allmän bakgrund och tar upp olika tendenser 
och författare i europeisk litteratur som kan 
ha påverkat Gogol och Dostoevskij. I sitt sve
pande från Plautus till tysk romantik tycks det 
mig ganska lösligt och allmänt generaliserande 
och ger inte många ledtrådar, eller rättare sagt, 
alldeles för många. Sammanhanget med en euro
peisk tradition hade kunnat utgöra ämne till 
en bok för sig själv. Jag undrar om inte ett 
mer givande sätt hade varit att jämföra Gogol 
och Dostoevskij med två andra, mer »rationa
listiska» ryska författare, Turgenev och Tolstoj. 
Det skulle ha gett bättre relief åt det nya hos 
i varje fall Dostoevskijs människoskildring.

Nils Åke Nilsson

C. ]. L. Almqvist. Brev 1803-1866. Ett ur
val med inledning och kommentarer av Bertil 
Romberg. Bonniers Sthlm 1968.

Almqvist efterlämnade ungefär 500 brev, varav 
bara ett 70-tal hittills har funnits någorlunda 
hyggligt ederade, låt vara i ganska spridda sam
manhang. Med stor glädje hälsar man därför 
detta första representativa urval som Bertil 
Romberg ombesörjt och försett med initierade 
kommentarer. Urvalet omfattar 69 brev som 
presenteras på så sätt att de tillsammans ger 
A life in letters från 1803 till 1866. Upplägg
ningen är alltså densamma som i två tidigare 
klassiker i brevbiografins genre, Fredrik Bööks 
Tegnér- och Torsten Eklunds Strindbergurval, 
med korta ingresser till varje brev som infor
merar om avsändarsituationen och relationerna 
till adressaten. Inte minst därför faller det sig 
naturligt att jämföra Almqvists brev med Teg
nérs och Strindbergs. Romberg gör det själv i 
sin fina inledningsessä och medger att breven 
från Almqvist kanske inte riktigt har samma 
underhållningsvärde som de båda andras. Alm
qvist saknar det stilistiska överdådet, Tegnérs 
metaforrikedom och Strindbergs expressivitet. 
Men framför allt saknar han ju kvickheten. 
Tegnérs och Strindbers muntra glåpord har hos 
honom sin motsvarighet i den giftiga elakheten, 
lömsk och insinuant.

Därmed också sagt att läsvärdet i dessa brev 
främst ligger i den bild som skrivaren —  mer 
eller mindre avsiktligt —  ger av sin egen per
sonlighet. Almqvist hade, påpekar Romberg, 
»en läggning för inte bara mystik utan också 
mystifikationer». Om bådadera ger breven noga 
besked, och Bertil Romberg har gjort forsk

ningen en stor tjänst genom att så omsorgs
fullt och pedagogiskt presentera detta rika käll
material.

Göran Lindström

Gunnar Qvist: Bredrika Bremer och kvinnans 
emancipation. Scandinavian University Books. 
Sthlm 1969.

Vad gångna tiders »könsrollsdebatt» betytt för 
personteckning och idéinnehåll i skönlitterära 
verk börjar nu uppmärksammas som ett gi
vande forskningsområde även utomlands. De 
senaste bidragen i Sverige är Ulf Boethius’ 
doktorsavhandling, Strindberg och kvinnofrå
gan t. o. m. Giftas I, och Gunnar Qvist, Bred
rika Bremer och kvinnans emancipation. Opi- 
nionshistoriska studier, Kvinnohistoriskt arkiv 
Nr 8, 1969. Qvist har dokumenterat sig som 
en betydande kvinnohistoriker med intresse 
bl. a. för ekonomisk politik. Hans doktorsav
handling i960 handlade om Kvinnofrågan i 
Sverige 1809-1846. I sin journalistik har han 
företrätt en radikal ståndpunkt i vår tids köns
rollsdebatt. Anledningen till att han nu helt 
djärv har gett sig in på litteratursociologiskt 
område är den, att han vid sitt studium av 
1800-talets reformer av kvinnodiskriminerande 
lagar behövt ringa in Fredrika Bremers infly
tande på den politiska utvecklingen, särskilt 
hennes eventuella betydelse för den första re
form som siktade till att avskaffa kvinnors 
omyndighet (1858). Han fann då, med rätta, 
att kvinnosaksprogrammet i hennes verk och 
dess relationer till den dåtida sociala och po
litiska debatten endast ofullständigt undersökts 
av tidigare Bremer-forskare.

Det är viktigt att ha denna bakgrund klar 
för sig, när man tar del av hans bok. Hans 
avsikt är dels att precisera, vad dåtidens debatt 
betydde för Fredrika Bremer, dels vad hennes 
verk hade för mätbar effekt på emancipations- 
frågorna i svensk offentlig debatt och lagstift
ning under 1840-5 o-talen. Hans inriktning är 
opinionshistorisk —  inte biografi sk-psy kolo
gisk. Undersökningen begränsas till »emancipa
tionens första fas», den tid, då kvinnorna ännu 
var helt uteslutna från allt politiskt inflytande 
och förlöjligades om de visade intresse för of
fentliga angelägenheter. Få av dem hade kun
skaper och självförtroende nog att ens ta ställ
ning, och det var män sådana som J. G. Rich
ert, Lars Johan Hierta och C. J. L. Almqvist 
som förde fram emancipationsfrågorna lika 
arvsrätt (1844) och vidgad näringsfrihet(i846). 
Att Fredrika Bremers viktigaste opinionsbil
dande inflytande utövades under »emancipatio
nens andra fas», 1800-talets senare hälft, då


