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nehåller en del förhastade tolkningar och andra 
misstag. Men i allmänhet är tolkningarna säkra. 
Författaren har gjort en grundlig inventering av 
materialet och hon har nyttjat det på ett intelligent 
sätt. Till avhandlingens förtjänster hör den rika 
illustreringen, som dock hade fått ännu större vär
de om kommentarerna till Lucidor och Runiuspor- 
trätten gjorts mera konkreta.

Bernt Olsson

Ruth Nilsson: Kvinnosyn i Sverige. Vrån drottning 
Kristina till Anna Maria Lenngren. Kvinnohisto- 
riskt arkiv 10. CW K Gleerups Bokförlag. Lund
1973 ·

Ruth Nilsson behandlar i sin avhandling kvinno- 
uppfattningen i Sverige under 1600- och 1700- 
talen. Det är ett enormt, delvis helt obearbetat 
ämne av stor betydelse att få kartlagt.

Som bekant har det funnits en debatt i vår väs
terländska kultur om kvinnans s. k. »bestämmel
se» allt sedan antiken. Under den period RN be
handlar förs debatten in i vårt land. Feministiska 
idéer når Sverige och brytningen med den patriar- 
kala kvinnouppfattningen börjar. Den ideologiska 
bakgrunden till 1800- och 1900-talens kamp för 
kvinnofrigörelse förbereds. Avhandlingen belyser 
således den svenska förhistorien till den utveck
ling mot jämställdhet mellan könen som fortfa
rande pågår över hela världen, och som författare 
under olika tider varit engagerade i.

Avhandlingens disposition är enkel och klar. 
Efter ett inledningskapitel om inflytelserika ideo
logiska ståndpunkter utomlands, behandlas debat
ten i Sverige i icke skönlitterära texter i fyra, kro
nologiskt upplagda kapitel. Med dem korrespon
derar fyra kapitel om skönlitterära texter, där en
dast ett litet fåtal författare tas upp, huvudsakligen 
drottning Kristina, Sophia Elisabeth Brenner, 
Hedvig Charlotta Nordenflyckt och Anna Maria 
Lenngren. Mera i förbigående kommer några man
liga författare in i bilden (Gustaf Rosenhane, 
Kolmodin, Dalin, Gyllenborg och Thorild).

Många och hårda begränsningar i metod, text
urval etc. har blivit nödvändiga med ett så över
dimensionerat av handlings ämne.

Den metod R N  valt bör ses i ett metodhisto- 
riskt sammanhang. I Sverige har vi vid studium av 
författarens kvinnosyn inte odlat ämnen av en så
dan omfattning och sysslat med så tidiga epoker 
som man gjort utomlands. Det tycks som om tider 
av livlig debatt om kvinnans ställning i samhället 
inspirerat till forskning rörande kvinnor och kvin- 
nouppfattningar. Rösträttsrörelsen — den kanske 
starkaste kvinnorörelse som hittills existerat -  var 
en sådan tid. Anmärkningsvärt många av de verk 
RN  stöder sig på och nämner bland sina utgångs

punkter tillkom redan på 19 10- och 192 o-talen 
(Abensour, La femme et la féminisme avant la 
révolution, 1923; Kluckhohn, Die Auffassung der 
Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts . . ., 
1922; Reynolds, The learned Lady in England 
1650 -176 0 , 1920; Crohns, Legenden och medel
tidens latinska predikan och »exempla» i deras 
värdesättning av kvinnan, 19 15).

Det har fallit sig naturligt för RN  att i sin meto
dik närmast anknyta till de traditionella idéhisto
riska och komparativa metoder, som används i 
dessa verk — inte till de litteratursociologiska och 
andra nyare metoder för analys av könsrollsattity
der som utarbetats i Sverige under 50-talet och i 
Danmark och U SA under 70-talet. Metodiska be
gränsningar har endast ofullständigt redovisats och 
motiverats i inledningen. Att avhandlingens ämne 
ter sig modernt hindrar således inte att det är ett 
lärdomsprov av traditionell typ.

Fyra centrala frågeställningar undersöks i varje 
text, skönlitterär och icke skönlitterär, tvärs ige
nom hela avhandlingen: 1) Hurdan är kvinnans 
natur beskaffad? 2) Vilken uppfostran skall hon 
få? 3) Vilket skall vara hennes verksamhetsom
råde? 4) Hurdan skall hennes relation till mannen 
vara särskilt i äktenskapet? Frågebatteriet har 
övertagits från tidigare forskare och har mest 
konsekvent använts i ett lärdomshistoriskt arbete 
(Ruth Kelso, The Doctrine for the Lady of the 
Renaissance, 1956), där renässansens livliga »kvin- 
nosaksdebatt» sorterats upp i vad som var höger 
och vänster i varje fråga.

De fyra frågorna är i hög grad relevanta också 
för de decennier RN  undersöker. Bakom dem 
döljer sig själva kärnfrågan: Är kvinnans »natur» 
av en lägre beskaffenhet än mannens och är det 
således rimligt, att hon utestängs från utbildning, 
myndighet, ekonomisk självständighet, yrkes
verksamhet, ämbeten och inom äktenskapet är 
helt underordnad mannen?

Tyvärr har RN i motsats till Kelso givit föga 
plats åt uppsortering av alla de olika ståndpunkter 
hon refererar. Metoden fullföljs inte, vilket gör 
forskningsresultaten onödigt svåra att överblicka. 
Urvalet av texter har dessutom gjorts så, att pro
gressiv, feministisk kvinnosyn dominerar, medan i 
Sverige den konservativa, patriarkala kvinnoupp
fattningen var förhärskande under de två århund
radena. Avhandlingens titel »Kvinnosyn i Sveri
ge» kan således ge anledning till missförstånd.

Vid disputationen motiverade RN  sitt texturval 
på följande sätt: Den konservativa kvinnosynen är 
mindre intressant ur idéhistorisk synpunkt, efter
som den vanligen utgorde ett omedvetet och 
osjälvständigt upprepande av antikens, Gamla 
Testamentets, Paulus’ och kyrkofädernas upp
fattning, eller helt enkelt återspeglade vad som 
föreskrevs i dåtidens lagar och kyrkliga förkun
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nelse. Feministerna däremot hade hon funnit vara 
folk som tänkte själva och formulerade sig själv
ständigt — även om de ibland byggde på Platon 
och Jesus — och därför mera givande att under
söka. Mot detta vill jag invända, att vad som be
döms som intressant måste bero av vad avhand
lingen har för målsättning. Är målsättningen att 
ge en pålitlig bild av kvinnosynen, kan man inte 
skjuta åt sidan som ointressanta dess domine
rande inslag. Är däremot målsättningen en annan 
borde det angivits i avhandlingens titel.

RN:s sätt att använda komparativa aspekter hu
vudsakligen illustrativt — för att konstatera om en 
viss idé är originell eller redan finns uttalad någon 
annanstans, inte för att konstatera genetiska sam
band mellan olika texter — har heller inte stimule
rat till slutsatser beträffande eventuell idéutveck
ling inom det feministiska lägret. (Med feminism 
menar RN  enligt grundbetydelsen i SAOB: 
»Åsikt som hävdar och rörelse som arbetar för 
kvinnans fulla ekonomiska, sociala och politiska 
jämställdhet med mannen»). Biografiskt-psykolo- 
giska aspekter lyser nästan helt med sin frånvaro 
och den idéhistoriska inriktningen har sällan an
vänts för att förankra ståndpunkter i ett större 
idéhistoriskt perspektiv. RN:s sammanfattande 
omdöme om sina resultat lyder kortfattat och för
siktigt, att debatten om kvinnan i sina huvuddrag 
varit stillastående under de två århundradena.

Om avhandlingens titel varit en annan och angi
vit, att uppmärksamheten huvudsakligen inriktats 
på feministiska texter, skulle det varit givet att 
sortera upp dem i olika grader eller former av 
feminism, och en skala skulle erhållits, kanske en 
utvecklingslinje, inom den feministiska sektorn av 
debatten. Måhända hade debatten då inte tett sig 
fullt så stillastående.

Urvalet skönlitterära texter har som nämnts be
gränsats till ett fåtal författare. Därtill kommer en 
oredovisad begränsning. Författarna representeras 
endast av texter som explicit uttrycker deras kvin
nosyn. Fiktiva texter har undvikits. Allt som sägs 
indirekt och underförstått med bilder, symboler, 
känslouttryck och stilvalörer — som ibland för
medlar värderingar effektivare än explicita påstå
enden -  har lämnats därhän.

De lärdomshistoriska kapitlen, som utgör av
handlingens tyngdpunkt, är imponerande. Ett 
oerhört rikt material analyseras, och då och då 
blixtrar sensationella fynd förbi. RN  :s förmåga att 
leta fram relevant material är beundransvärd och 
vittnar om hängiven forskarmöda och stort spår
sinne. Hon har följt debatten först och främst på 
vetenskapligt håll och granskat bl. a. 73 latinska 
doktorsavhandlingar, 1620 -179 9 , inom juridik, 
teologi, filosofi, ekonomi, politik, historia. Det 
enda som saknas är medicin — tyvärr ganska bety
dande för synen på kvinnans natur. Därnäst kom

mer en fyllig svit tidningar och tidskrifter — utan 
anspråk på fullständighet men dock uppgående till 
ca 25, av vilka somliga granskats i 30 årgångar 
(»Lärda Tidningar» och »Dagligt Allehanda»). 
Slutligen har hon ägnat sig åt moraliska, peda
gogiska och religösa skrifter, särskilt rörande 
flickuppfostran. Mycken översättningslitteratur 
har också redovisats.

Dessa kapitel är ett forskningsbidrag av stort 
värde i sig själva, mer omfattande än vad som 
behövts för att teckna bakgrunden till de skönlit
terära författarna. De kan ge uppslag till mycken 
fortsatt forskning. Att universitetskansler Johan 
Skytte var den förste i Sverige som författade en 
feministisk text (en plädering för kvinnors tillträde 
till statliga ämbeten, 1626) måste ju locka till när
mare undersökning. Varför just han? Götisk pa
triotism? Utländskt pedagogiskt inflytande? RN:s 
fascinerande fynd beträffande naturrättens infly
tande på debatten om hustruns underordning un
der mannen förtjänar att undersökas närmare av 
jurister och filosofer. Borde inte en teolog titta 
närmare på de teologiska avhandlingar som 
skrevs emot kvinnliga präster? Pietisters och 
herrnhutares sätt att lägga vikt vid Gal. 3:28 
(»här är icke träl eller fri, här är icke man och 
kvinna» . . .) bemöttes där med Gen. 3: 16  (»din 
man. . .  skall råda över dig»). Det framhölls som 
otänkbart, att en kvinna i predikstol skulle för
kunna för hela församlingen, alltså också för sin 
man, och sen gå hem och lyda honom. Av press- 
historiskt intresse torde vara t. ex. utgivningen av 
ett helt tidskriftsnummer ägnat kvinnofrågor re
dan 1 75 1  (»Den Wälmenande Patrioten»).

Läsarens nyfikenhet väcks ideligen, och spän
nande samband anas, t. ex. mellan pietismens och 
herrnhutismens kvinnouppskattning och det fak
tum, att alla våra tidiga kvinnliga författare hade 
nära beröring med pietism eller herrnhutism. Men 
R N  håller sig karaktärsfast till sitt analysschema 
och lämnar det nya stoffets lockande möjligheter 
åt kommande forskning.

Framför allt ger de lärdomshistoriska kapitlen 
goda möjligheter för kommande undersökningar 
av kvinnouppfattningen hos skönlitterära författa
re under 1600- och 1700-talen som inte tagits upp 
i avhandlingen.

Bibliografiskt sett är materialet gediget och på
litligt presenterat, och analyserna ur de fyra aspek
terna försiktiga och måttfulla. Respekten för tex
terna har snarare överdrivits än motsatsen. Tyvärr 
återges textförfattarnas ståndpunkter ideligen på 
ett betungande sätt i direktcitat — ofta på latin — i 
stället för att sammanfattas, även när ingen större 
tvekan råder om tolkningen.

Kapitlen om de skönlitterära författarna verkar 
magrare än de lärdomshistoriska. Analysmetodens 
begränsningar märks mer när det gäller skönlitte-
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rart sto ff, och en del har redan sagts om  de kvin n
liga författarnas fem inism  av tid igare forskare. 
R N  fö rd ju p ar och  nyanserar bilden i d iskussion 
med dem . R elativ t fa nämns em ellertid . Ja g  sak
nar t. ex. Lunda-docenten H ilm a B o re liu s, som  i 
en tid igare gen eration  intresserade sig fö r B ren - 
ner, N o rd en flych t och Lenngren ur sam m a aspekt 
som  R N  anlagt.

K ristin a  ser hon huvudsakligen som  en rep re
sentant fö r den patriarkala kvinnosynen. V isserli
gen hade drottningen en avancerad utbildning, 
levde ett em anciperat liv  (som  g jo rd e  henne till 
beundrad föreb ild  bland fran ska preciöser), och 
visade m ed veten h et om  rådande k vin n o fö rtryck  
gen om  att påpek a det brottsliga i att k vin n or bara 
gavs två m ö jligh eter i livet: att gå i k lo ster e ller att 
bli en m ans slav. M en allt detta hindrade inte, att 
K ristin a hela livet behöll det k vin n o fö rakt hon 
uppfostrats i, ansåg kvin norn a av naturen svaga, 
psyk iskt och fysisk t underlägsna m ännen, något 
som  uppfostran  och utbildning inte kunde råda 
bot på. D e  borde d ärför inte ha inflytande i sam
hället och fram för allt inte vara regenter. S ig  själv 
betraktade hon naturligtvis som  ett undantag, m en 
bidrog till att avskaffa kvin nlig  tron följd  i Sverige  
16 5 0 . H en n es an tifem inistiska ståndpunkt i en då
tida veten skap lig  debatt om  k vin n or som  regenter 
är således en av orsakern a bakom  vår nuvarande 
situation m ed en K arl G u stav  och inte en K ristin a 
på tronen.

D et m esta som  anförs om  Soph ia Elisabeth 
B ren n er är nytt, e fterso m  hon tid igare inte ägnats 
någon forskn in g. I dåtiden var hon inte helt okänd 
utom lands som  en lärd författarinn a och nämns 
tidigt av L u dvig  H olb erg . A tt vara kvin na och 
författare betydd e i dåtiden att bryta  m ot den 
kvinnliga rollen , även om  man som  B ren n er levde 
ett »norm alt» liv  som  hem m afru  och födde 15  
barn. R N :s  frågebatteri kan tyckas m indre adekvat 
när det gäller en författare av b rukspoesi, som  
m est skrivit bröllops- och begravningsdikter, an
passade efter m ottagarens sitaution och känslor. 
M en B ren n er klarar e ld p rovet och fram står med 
intressant in tellektuell p ro fil och större konse- 
vens i sitt ställningstagande än K ristina.

H on  bekäm pade ihärdigt i sina båda diktsam 
lingar ( 1 7 1 3  och 1 7 3 2 )  synen på  kvinnan som en 
underlägsen vare lse , kallade henne i stället »den 
H ögstas b ild» (dvs. G u d s avbild enligt skapelse
berättelsen i I M os. 1 :2 7 )  och pläderade dessutom  
på alla sätt som  stod henne till buds fö r att kvinnor 
skulle få bo k lig  bildning. D e t kallade hon att arbe
ta fö r kvinnans »sak». V ia  en svärson, som  m ed 
hennes h jälp  d isputerade i U pp sala  på en do kto rs
avhandling om  M u lieres  Philosophan tes 16 9 9 , 
fick hon p resen terat i betryggande form  ett för 
dåtiden om fattande fö rslag  fö r  kvin nors b ild 
ning. 11

M en naturligtvis har hon m ycket att ge  av fem i- 
nistisk betydelse , som  inte fångas upp av ett fyrde- 
lat frågeform ulär. V ad  betydde det m ånne fö r 
kvinnors självkänsla, att vard agserfaren h eter som  
våndan in för föreståen de förlossn in g och lyck o 
känslan e fter barnets födelse  u ttrycktes i kon st
rika sonetter? E ller att den första  boken i fö rlo ss
ningskonst recen serades i spirituella verser?

H e d v ig  C harlotta N o rd en flych t fram står som  
den m est betydande sven ska tänkaren ö ver k vin 
nors situation under de två århundradena, med 
klar uppfattning av den proced ur som  vi nu kal
lar »kön sro llsindoktrinering». Som  upplysnings- 
entusiast ^talar hon fö r kunskap och sanning i 
flickutbildning; som  yrk esfö rfattare  — ekonom iskt 
b eroen de av sin pen na — kräver hon yrkesarbete 
fö r kvin nor; som  älskande i också intellektuellt 
givande förhållanden till o lika  män skisserar hon 
jäm ställdhet m ellan m akar.

R N  fram håller om sorgsfu llt, att hon inte kan 
betraktas som  originell i ett internationellt pers
pektiv . A tt hon var en stim ulerande föregån gare i 
Sverige  fram går av att hon inspirerade G y llen b o rg  
m. fl. m edlem m ar av T an keb yggarord en  till upp
satser ö ver fem in istiska äm nen och redaktör C a
tharina A h lgren  till utgivande av fem inistiska 
tidskrifter.

I behandlingen av A n na M aria  Lenngren visar 
sig R N :s  m etod, att endast använda sig av fö rfat
tarnas explicita uttalanden om  sin ståndpunkt, 
föga givande. V ad  skall man gö ra  m ed en fö rfat
tare som  inte är bekännare, utan kvick , du b b el
bottnad, självironisk  berättare? R N  ifrågasätter 
den skillnad forskn in gen sedan länge konstaterat 
m ellan m am sell M alm stedt och fru  Lenngren. 
» N åg ra  ord till min kära dotter»  kan em ellertid  
enligt R N :s  grun dliga granskning inte utsäga nå
gonting om  Lenngrens egna åsikter, e ftersom  den 
är en kvick  kom pilation av gängse tankar i dåtida 
m assm edia. N ågon  utvecklin g av författarens 
kvinnosyn kan ej bevisas. H o n  torde en ligt R N  
ha varit en »m oderat fem inist» hela livet.

H är skulle man gärna ha sett att R N :s  m etod 
kom pletterats m ed några m odernare, t. ex. en ana
lys av Lenngrens im plicit u ttryckta attityder i b e
rättande texter. M ed så m ånga giftiga  kvinno- 
karikatyrer, så m ånga utbroderin gar på vers av 
m isogyna anekdoter, till y tterm era visso  o fta 
skrivn a ur m askulin berättarsynvin kel, så m ycken 
hånfullhet m ot N o rd en flych ts fem inism  verkar 
betyget »m oderat fem inism » inte riktigt adekvat. 
D e t patriarkala fiktionsm önstret m ed dess an tife
m inistiska drag har uppenbart u tövat ett b etyd 
ligt större inflytande på Lenn gren  än på B ren n er 
och N orden flych t.

Ett helhetsom döm e om  K vin n osyn  i Sverige  är 
svårt att ge, e ftersom  avhandlingen dels kom m er 
m ed så m ycket nytt och kan ge stöd och inspira

11  — 744262  Samlaren
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tion till kommande forskning, dels upplevs som 
otillfredsställande ur metodisk synpunkt.

Den är i varje fall ett betydande tillskott till vår 
1600- och 1700-talsforskning, ökar kännedomen 
om centrala kvinnliga författare och kan ge stoff 
till modernisering av undervisningen i de båda 
århundradenas litteratur.

Karin Westman Berg

L e if Landen: GudmundJöran Adlerbeth. En biogra
fisk och litteraturhistorisk studie med tonvikt på 
Poetiska Arbeten 1803. (A kad. avh. Lund.) C W K  
G le e ru p  B o k fö rlag . Lund 19 7 3 .

M ed L e if  Landens avhandling (gam la ordningen) 
har vi fatt den fö rsta  grun dliga presentationen av 
A d lerb eth s lyriska p rodu ktion , en insiktsfull b e
handling av hans översättn in gsverksam h et och 
dessutom  en värd efu ll b iografi ö ver  författaren. 
A d lerb eth s b idrag som  dram atiker, som  resesk ild 
rare och som  politisk  kom m en tator berörs endast 
flyktigt. M an hoppas att L e i f  Landen ska sam la allt 
sitt vetan de om  A d lerb eth  till en m onografi som  
b elyser skaldens hela insats.

A vhan dlin gen  ger  resp ek t fö r den kunnighet 
och den säkerh et m ed v ilken  Landen rör sig i det 
slutande 170 0 -ta le ts  litteratur, då tankar och stilar 
står bredvid  varandra, bryter sig m ot varandra och 
g lider in i varandra. D en  som  utn yttjar perso n reg i
stret och inn ehållsförtecknin gens u n d erru b riker 
ska finna att snart sagt ingen av det upplysta år
hundradets d iskussioner blivit försum m ad. I sin 
syn pun ktrikedom  är boken en gru va  m en det 
m åste erkännas att den ibland kan vara svårbruten: 
de m est intressanta iakttagelser kan dö ljas i en 
fotnot.

M o t stilens k larhet skulle klassicisten A d lerb eth  
inte ha haft något att invända.

In fö r den kritik  som  i det fö ljan d e ska riktas 
m ot avhandlingen är det angeläget att fram hålla att 
den i hög grad bygger på det m aterial Landen sjä lv  
försett oss m ed. D e t är inte fråga om  att v isa  att 
han borde ha tagit upp också andra problem  till 
behandling utan om  att v isa  att han av fö rsik tigh et 
stannat upp fö r  tidigt i sina resonem ang. D e  iakt
tagelser han g jo rt tillåter fler och m er preciserade 
slutsatser än de han dragit.

Fö rsiktigheten  präglar hela uppläggningen av 
verk et.

I ett inledande biografiskt kapitel läser man: 
»K on trasten  m ellan G u sta f III :s  fr ig jo rd a  hov och 
A d lerb eth s ursprungsm iljö  m åste em ellertid  ha 
varit stark. Poetens m oralistiska begrepp om  an
ständighet, seder och go tt uppföran de d ikterades 
säkerligen  av de n orm er han insupit i barndom s
hem m et.» — »T ill skillnad från så m ånga andra 
170 0 -ta lsd ik tare  fr ig jo rd e  sig A d lerb eth  aldrig

från sin tid iga ungdom s m oraliska och relig iö sa 
föreställn ingar.»  D etta  påstående — än så länge är 
det ju  bara ett påstående — öppn ar m ö jligh eten  
fö r  en intressant undersökning: i A d lerb eth s fall 
skulle  vi kunna studera hur en intelligen t man ur 
k u ltu rkon servativ  om givn in g reagerade på de 
stora frågor hans u pplysta  sam tid debatterade. V i 
skulle se något av upplysn ingstankarnas gen om - 
slagskraft. T y v ä rr  har Landen inte i fortsättningen 
fö ljt  den lin jen , som  kunde ha gett avhandlingen 
en stadga som  den saknar. I stället ko m m er han 
flera  gån ger att ifrågasätta den — fö rm o dligen  r ik 
tiga — bedöm n ing han här g jo rt.

Något klart formulerat mål för undersökningen 
ställs inte upp. Man finner ingenting av tes som 
ska prövas och boken slutar ganska abrupt utan 
någon sammanfattning av det man kommit fram 
till. En antydan till presentation av ett syfte med 
avhandlingen finner man i inledningskapitlet: dels 
finns i Adlerbeths dikter »lyriska förtjänster» som 
är värda att studeras, dels är han genom sin dikt
ning en av tidens tongivande litterära gestalter. 
Målet tycks vara, fast det inte utsägs, att visa hur 
Adlerbeths diktning förhåller sig till bl. a. samti
dens.

A vh an dlin gen  är planerad som  en »tem atisk  
undersökning» (s. 45). »T em a» kan vara  en vag  
term  och inn eh ållsförteckn in gen  v isar en ok larh et 
som  får besvärliga kon sek ven ser. K ap ite lru b ri
k ern a är inte kongruenta : Stoicism , F ö rgän gelse
tem at, M etafysik , re lig ion  och veten sk ap , D e t so
ciala tem at, N atu rsk ild rin g , N o rd isk t och k las
siskt. »N atu rsk ild rin g»  är g ivetv is inte ett tem a. 
U n der N o rd isk t och k lassiskt tar Landen inte upp 
något tem a utan d iskuterar fram förallt A d lerb eth s 
ö versättn ingstekn ik. Frågor på  helt o lika  plan 
blandas: Förgän gelsetem at kan, ex. då det gäller 
frågan om  »ärans intighet» , d elvis  föras in under 
frågan om  A d lerb eth s stoicism ; Sto icism en kunde 
underordnas R e lig io n  och m etafysik ; un d er D e t 
sociala tem at tas bl. a. upp frågo r som  kunde p la
neras under R elig io n . O klarh eten  sträcker sig till 
u n d erru b rikern a m en är där m indre allvarlig: ett 
deta ljp rob lem  som  »klassiska allusioner» sam ord
nas m ed verk lig t centrala och  sam m anfattande 
ru b rik er som  »relig iös u tveck lin g».

Den stora nackdelen med en uppläggning av 
denna art är att den inte ger någon överblick över 
Adlerbeths insats. Den tematiska genomgången 
ger intressanta synpunkter på Adlerbeths relation 
till stoicismen, på hans tankar om förgängelsen, 
hans naturvetenskapliga idéer, hans uppfattning av 
lyx och bondeliv etc. Men tidens centrala frågor 
var av högre dignitet: hur skulle den upplyste 
förhålla sig till religionen, till känslans krav mot 
förnuftet, till vetenskapens pretentioner att lösa 
livets problem, till de politiska och sociala frågor
na. Något försök att sammanfattande analysera


