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Övriga recensioner 245

tiska dialog — en elegant uppvisning i avancerad 
berättarteknisk analys, där problemen om den all
vetande författaren, synvinkeln och autenticitets- 
fiktionen ställs i fokus.

Ulla-Britta Lagerroth tacklar ett hittills nästan 
inte alls — eller åtminstone föga — beaktat ämne: 
Almqvist och scenkonsten. Efter en inledande och 
fullmatad översikt av framföranden via olika 
massmedia i vår tid — varvid hon dock råkat 
glömma bort Hans Abramsons filmversion Tin- 
tomara som med svensk ensemble inspelades i 
Danmark 1970 — övergår hon till den intressanta 
frågan om Almqvists kunskaper om och inställning 
till den samtida teatern och drar här fram en 
myckenhet tidigare okänt material. Almqvist tycks 
i själva verket ha varit mycket väl förtrogen med 
dåtida favoritfenomen som t. ex. tableu vivant, 
pantomim, monodrama, balett och inte minst ope
ra och i mycket högre grad än vad man tidigare har 
trott anlagt teatrala aspekter även på sina enligt 
konventionell uppfattning mera »litterära» verk. 
Det är ett fruktbart uppslag som ropar på en mera 
ingående behandling. Liksom hela »Perspek- 
tiv»-serien ropar på en lyckosam fortsättning.

Göran Lindström

Olle Holmberg: Kärlek, ensamhet och dödens 
trädgård. Tre sentimentala kapitel från svensk ro
mantik, Aldus. Sthlm 1972.

Det skrivs just nu nästan ingenting om den 
svenska romantiken av yngre litteraturforskare. 
En äldre generation påminner oss ännu då och då 
från andra sidan pensionsstrecket om romantiker
nas och romantikforskningens storhetstider. När 
Olle Holmberg återvänder till Tegnér, Stagnelius 
och Almqvist är det i alla tre fallen diktarpsyko- 
logins gåtor och dunkla punkter som lockar till 
nya försök att av dokument och dikter skapa en 
bild av känslor och karaktärsdrag hos dem.

I fallet Tegnér är det orsakerna till den de
pression som »Mjältsjukan» handlar om som un
dersöks, eller orsaken: Olle Holmberg granskar 
vittnesbörden om Tegnérs kärlek till Euphrosyne 
Palm, som enligt honom var »sådden» till krisen. 
En »hypokondrisk-hypoman läggning» är »på sin 
höjd att kalla för krisens jordmån» (s. 23). Ana
lysen av jordmånen, den psykiska förutsättningen 
för att affären skulle ta sådana omåttliga propor
tioner, kunde den önska sig mer av som finner 
drag i själens struktur intressantare än uttrycken 
för dem. Teckningen av gestalterna kring Tegnér 
stannar i minnet; Sine Palm själv framtonar klok 
och mycket mer respektingivande än i tidigare 
forskning.

Stagneliusuppsatsen handlar däremot mer om

en »läggning» än om en särskild kris. Ensamhe
ten blev en livsform som Stagnelius dels tydligen 
behövde och odlade, dels led av. Uppsatsen mar
kerar den roll den har som centralt motiv i hans 
dikt och den dröm om kärlekslycka som komplet
terar den, och ställer detta mot biografiska noti
ser om hans liv som familjemedlem och middags
gäst. Både hos Adlerbeth och Rosenstein tycks 
han ha gjort intryck genom sin egensinniga fri
språkighet. Ett självmedvetet, ironiskt skämt
lynne: i det ljuset läser också Olle Holmberg det 
bevarade ungdomsbrevet till systern, och det ver
kar riktigt. Den gamle faderns beundran för hans 
begåvning och uppfattning om hans karaktär ly
ser fram i de sex breven till Hammarsköld som 
Olle Holmberg också har tagit fram och tryckt av 
i deras helhet. Det är en fin gest från en gammal 
herre till en annan som mötts i omtanken om att 
verket av en ung man, som »inte tog vara på sig», 
skall bli bättre känt och förstått.

Att bokens titel alluderar (väl?) på en rad hos 
Edith Södergran: »(Smärtan) ger oss alla livets 
högsta vinster: / kärlek, ensamhet och dödens 
ansikte» — det kan man hitta minst en mening i. 
Uppsatsen om Almqvist lyfter fram en sida hos 
honom som kanske var den Edith Södergran 
kände sig särskilt besläktad med: dödsmystiken, 
dödsglädjen. Olle Holmberg följer döds-, mord- 
och självmordsmotiven genom Almqvists dikt
ning och liv (men han undviker taktfullt att dra 
in den omskrivna katastrofen — eller överlämnar 
åt läsaren att göra det). Särskilt är sammanställ
ningar av ställen som skildrar drunkningsdöden 
som salighet och njutning fängslande. Den »de
moniska» sidan hos Almqvist friläggs i all sin be
synnerlighet.

»Ordet romantik betyder i sig självt allt eller 
ingenting; är med andra ord skäligen menings
löst» (s. 155). Så illa är det ändå inte. Med den 
här nätta boken far man en glimt av Tegnérs 
olyckliga kärlek, Stagnelius’ ensamhet och Alm
qvists vandringar i dödens trädgård: det ger något 
iv den speciella atmosfären i svensk romantik.

Louise Vinge

Carl L. Anderson: Poe in NorthlightIThe Scan
dinavian Response to his Life and Work. Duke 
University Press. Durham, N. C., 1973.

Carl L. Anderssons studie över kännedomen 
om Poe och de former av intryck han gjorde på 
skandinaviska författare i slutet av 1800-talet är 
mycket väldokumenterad och har den stora för
tjänsten att inte gå för långt i slutsatser. Ander
sons orientering både i primärlitteraturen och i


