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ger Frykenstedt, vilket Fröberg redovisar i en 
not.)

I något sammanhang har Malla klagat över att 
hennes egen uppfostran försummades, att hon 
lämnades »utan någon särdeles handledning». Det 
kanske är riktigt. Man måste dock göra en reserva
tion för att hon på Edsberg mötte en förfinad 
högreståndskultur i den meningen att människor
na i hennes omgivning intresserade sig för vad som 
var nytt och aktuellt i tiden och dessutom förmåd
de behandla det aktivt. Vid läsningen av Fröbergs 
redogörelse kommer man stundom att tänka på 

Jaktslottet, liksom familjens umgänge tangerar mil
jöer och gestalter som levandegjorts i D rottningens 

juvelsmycke.
Det är intressant att på detta sätt kunna mäta 

pulsen hos ett tidevarv, se hur attityderna från 
litteraturen fortplantas till beteendemönster — det 
kan gälla »proménades solitaires», fysionomiska 
karaktärsstudier, intresse för sanndrömmar, svär
merier i efterföljd av Ossian, La  nouvelle Hélise och 
Werther. Det är upplyftande att se hur människor
na i denna krets utövar talanger och prövar syssel
sättningar där alla, var och en med sina förutsätt
ningar, kan deltaga och göra en aktiv insats. Visst 
var bågsömmen en konstant i Mallas herrgårdstill- 
varo, men där fanns också plats för Rousseau.

Man gör reflexionen att Mallas position som 
värdinna i Uppsala-hemmet hade förberetts väl 
under uppväxtåren på Edsberg. I den stilla univer
sitetsstaden ägnade man sig åt ungefär samma säll
skapslekar och sysselsättningar. Och stämningarna 
från barndomshemmet måste ha förberett Malla 
för mötet med det brustna geni som ibland kor
sade hennes väg — Almqvist. Till det som talar 
sympatiskt för Malla som beskyddare av litteratur 
och musik hör hennes fördomsfria omvårdnad av 
Almqvist. 1842 avlägger diktaren sitt sista besök 
hos henne. Malla läser s. a. s. lagen för honom, 
Almqvist lyssnar undergivet och kastar sig sedan 
»som en uthungrad människia» över den måltid 
som därpå följer. Epilogen blir också försonande: 
»A lida, T h ekla  och Wennerberg voro här, och med 
den sednare sjöngo flickorna flere af Alm qvists 
vackra sånger, A rth u rs ja gt, B jörn in n an , K ällan. 
Det var mig en tillfredsställelse att han feck denna 
lilla uprättelse efter de ohöfliga saker jag sagt 
honom.»

Almqvist blir knappast mer än en flyktig passa
gerare i de kretsar där Malla rör sig. Där domine
rar Erik Gustaf Geijer, Malla talar själv om »de 
Trettio Geijerska åren». Till memoarernas många 
levande porträtt hör också bilden av Geijer. Den 
modelleras fram under ideliga kompletteringar 
allteftersom åren går. Inför de många yngre män
nen i Uppsala-världen har Malla ofta känt moder
lighet. Med Geijer blev det något annat, han hör 
till de män som känslomässigt betytt mest för hen

ne. Kanske är han också den som berett henne 
livets allvarligaste chock. Fröberg redogör för den 
episod som inträffade mellan Geijer och Malla i 
januari 1823 (den har inte tagits med i memoarut
gåvan och först genom Elsa Norbergs Geijer- 
avhandling 1944 blivit allmänt känd): Geijers 
förslag att Malla, den barnlösa, genom honom 
skall bli mor. Denna Det går an-idé avvisas men 
det dröjer länge innan dyningarna lagt sig. Malla 
är träffad i sitt innersta. Inga memoarer kan spegla 
sådana ödesstunder.

När Malla nedtecknar denna episod har hon 
blottlagt en hemlighet i sitt eget liv, men också i 
Geijers. Så blir det ofta för den som skriver me
moarer eller dagbok. Fröberg understryker Mallas 
sinne för diskretion och ger exempel på hur hon 
tvekar inför omnämnandet av vissa händelser. 
Hennes föresats är objektivitet, och man kan förli
ta sig på att det hon berättar är sant i huvuddrag. 
Det bestyrks, säger Fröberg, av jämförelser med 
närståendes anteckningar. Frågan är väl ändå om 
inte Malla kan ha influerat synsättet i dessa.

Mallas ungdomsväninna Charlotte Posse har ti
digt i vänskapens liv fört dem båda till »de exalte
rade dårarnas antal». Det är en karaktäristik som 
för Mallas vidkommande väl inte tappade sin gil
tighet med åren. De många superlativerna och 
vanan att tillmäta episoder och förhållanden ödes
karaktär kan bli tröttsam att läsa t. o. m i referat, 
som hos Fröberg. Men som document humain 
intar memoarerna en rangplats i vår litteratur. De 
ligger på den linje som bör vara Svenska Humanis
tiska Förbundets, och att sprida kunskap om dem 
är humanism. Lektor Fröberg har med sitt arbete 
fogat en vacker länk till den lysande kedja, som 
Förbundets skriftserie utgör. Boken om Malla 
präglas av sans, inlevelse i kulturförhållanden och 
människoöden från svenskt 1800-tal och — sist 
men inte minst — en distinkt och välbalanserad 
stilkonst.

Folke N ibelius

Darrel Mansell: T h e Novels o f Ja n e  Austen. A n  In 
terpretation. Macmillan. London 1973.

Darrel Mansell driver i denna studie redan från 
början en tes som sedan hävdas med envishet och 
nästan tjatighet: den nämligen att Jane Austen inte 
är realist utan att objektivt återgivna detaljer är 
mycket sparsamt förekommande, och att man rör 
sig i en stiliserad värld frammanad genom en myc
ket medveten selektiv metod; och att för Jane 
Austen det allt överskuggande intresset är att visa 
hjältinnornas psykologiska utveckling från roman
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tiska drömmar eller andra former av självbedräge
ri till klarsyn.

Ingen lär väl förneka att Jane Austen inte är 
detaljrealist som t. ex. H. G. Wells (eller som 
Scott i hans bakgrundsteckningar) och att hon i 
stället är i släkt med Henry James i hans kräsenhet 
i valet av meddelade detaljer. Mansell tycks i det 
avseendet därför slå in öppna dörrar. Han går 
emellertid ännu längre, och i strid mot t. ex. 
Wayne Booths analyser (av framför allt Emma) i 
T he Rhetoric o f Fiction  vill han hävda att det finns 
mycket litet av neutralt meddelad sanning i roma
nerna — att även i de ögonblick då deras berättare 
verkar pålitlig (för att använda Booths term) man 
oftast har att göra med färgade uttalanden, i vilka 
författaren avser att låta de diktade personernas 
syn på sig själva eller andra återspeglas. T. o. m. 
den första meningen i Emma (»Emma Woodhouse, 
handsome, elever, and rich ...» ) får han till en 
sådan återspegling av Emmas tankar om sig själv -  
en av flera förlöpningar i tesens intresse.

Hans hävdande av Jane Austens konstnärliga 
medvetenhet är också så starkt att han i en del fall 
vill förklara förekomsten av scener med osanno
likhetens prägel som en del av författarinnans 
»plan»: de spelar ingen roll för henne, hon har 
dem med för att kunna ge belysning åt en persons 
utveckling, och för att detta är allt som verkligen 
betyder något för henne. Mansell tycks alldeles 
förbise att Jane Austen väl ändå var ett led i en 
berättar tradition för vilken det osannolika fortfa
rande var en legitim krydda i anrättningen; också 
att det förmodligen inte alltid är en fråga om att 
Jane Austen var höjd över det godtyckligt in
smugglade utan att hon kanske inte alltid bemä
strade intrigen dessförutan.

Bortser man från envisheter och för starka ac- 
centueringar i framställningen måste man emeller
tid medge att den har förtjänster, speciellt i analy
sen av de psykologiska processer som Jane Austen 
blottlägger och i teckningen av det som samman
binder och särskiljer romanerna inbördes. Mansell 
är också oklanderligt beläst i Austenlitteraturen, 
men han bemöter inte på något sätt utförligt andra 
kritiker: han nöjer sig med att notera avvikande 
(och ibland med hans egna samstämmiga) mening
ar i fotnoter; vilket förstås är en bekväm metod.

E rik  Erykm an

Walter L. Reed: M editations on the Hero. A  Study  
o f the Romantic Hero in  N ineteenth-Century Fiction. 
Yale U.P. New Haven & London, 1974.

Edith Kern har i en uppsats, kallad The Modern 
Hero och publicerad i Victor Bromberts bok The 
Hero in Literature (New York 1969), hävdat att 
hjältebegreppet mot slutet av 1600-talet under
gick en kraftig förändring. I klassisk litteratur och

ännu i renässansens fordrades av en hjälte att den
ne skulle vara heroisk. Men nu krävdes så små
ningom bara att han var tillräckligt intressant för 
att vara bokens huvudperson. Intressanta genom
snittsmänniskor började ersätta de storslagna un
dantags männis korna.

Med romantiken följer emellertid anmärk
ningsvärda försök att återuppliva en gammaldags 
hjältedyrkan. Framför allt underkastar sig diktarna 
stor möda att förklara, vari det hjältelika består, 
hur hjältar kan finnas och uppstå. Walter Reed 
kallar sådana försök för meditationer över hjälten 
och menar att romantikens hjälteuppfattning är till 
den grad problematisk att den fordrar en utred
ning.

Man kan hålla med om att hjälte begreppet alltid 
är värt att fundera över, särskilt i vår tid då det 
urholkats ända därhän att hederstitlar av typen 
Sovjetunionens hjälte verkar lätt atavistiska. Men 
jag vill låta det vara osagt om romantikens hjälte
begrepp blir så mycket mindre problematiskt av 
att man granskar sinsemellan så olikartade verk 
som Kierkegaards Frygt og Baeven och Gjentagel- 
sen, Lermontovs Vår tids hjälte, Emily Brontés 
Wuthering Heights samt Melvilles Moby Dick och 
Pierre.

Reed ägnar ett första kapitel åt Kierkegaards 
troshjältar, framför allt Abraham i Frygt og Baeven 
som påstås innehålla en förstucken polemik mot 
Hegels hjälte-begrepp. Detta förefaller inte alls 
osannolikt. Den historiska utvecklingen kan aldrig 
göra Abraham inaktuell, menar Kierkegaard, helt 
enkelt därför att han utgör ett slags gammaltesta
mentlig figura för Kristus. Abraham är i sitt 
offrande av Isak tidlös, irrationell, absurd och 
obegriplig, eftersom han förkroppsligar »trons 
galenskap». Så ville Kierkegaard tänka sig hjälten, 
men det ville inte Hegel. Reed skriver mycket om 
detta, och han kunde kanske ha skrivit mindre, om 
han behärskat danska och dansk Kierkegaard-litte- 
ratur, t. ex. Niels Thulstrups grundläggande arbete 
om Kierkegaard och Hegel.

I analysen av Gjentagelsen gör Reed en stor 
affär av att den unge mannen offrar den älskade, 
ungefär enligt Jobs recept: Herren gav och Herren 
tog, välsignat vare Herrens namn!, medan där
emot berättaren Constantin Constantius misslyc
kas med att återuppliva sina teaterminnen i Ber
lin. Poängen är naturligtvis att den religiöse hjäl
ten lyckas återuppliva förlusten av den älskade om 
och om igen, och ur denna upprepning hämta 
religiös uppbyggelse, medan däremot den för
tvivlade estetiken aldrig förmår att åstadkomma 
någon riktig förnyelse av sin momentana livsnjut
ning. Reeds iakttagelse är alldeles riktig men 
inte särskilt uppseendeväckande eller ny.

Man kan tycka, att dessa Kierkegaards ka tros
hjältar inte har ett dyft gemensamt med en demo


