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1 4 6  Recensioner av doktorsavhandlingar

vår Widman inte skall förväxlas med den som blev 
rådman i Stockholm, såsom skett i boken Stock
holms rådhus och råd. Gravdikten över Maria 
Christina Königsmarck kan tyda på en kontakt 
också mellan teatertruppen och Königsmarckar- 
na. Det kan ha funnits annat än Lully-musiken som 
har förenat denna hovteater och den starkt teater- 
intresserade Maria Aurora Königsmarck. Trup
pen slutade 1691, samma år som Aurora lämnade 
landet. En tillfällighet?

Avhandlingen använder de båda huvudhand
skrifterna som det viktigaste källmaterialet. Det är 
inte förvånande: de flesta dramerna finns endast 
där. Och i ett fall där det funnits ytterligare en av
skrift har denna gått förlorad. Det gäller den s. k. 
Bergshammarhandskriften till Börks Darius, som 
var känd och nyttjad av Karlsson, då han gav ut 
dramat, men sedan har försvunnit. Den är nu åter
funnen, så som man kan se av Holm-Karlssons 
hösten 1975 utgivna katalog över Enskilda arkiv i  
riksarkivet. Ett studium av handskriften visar 
snart, att den är ytterst viktig. Handstilen företer 
flera drag som starkt liknar Börks handstil. Det är 
sannolikt men med hänsyn till att vi bara har till
gång till förminskade kopior av Börks brev omöj
ligt att bevisa, att det verkligen är Börks hand. 
Handskriften uppvisar flera intressanta ändringar 
med samma hand. Så långt jag kunnat se går de i 
en viss riktning, att anpassa texten så att den inte 
kunde stöta den som var känslig för vårdslöst till
tal till en kung. Anmärkningsvärt är också att vi 
också här har den numrering vid var 2 $ :e  vers, 
som vi så väl känner från Löberödshandskriften, 
men att den här införts i efterhand.

Celsius’ Orfeus är känd i flera avskrifter. Jag har 
emellertid i DelaGardie Varia 43 i LUB funnit ett 
särskilt häfte med titeln »Tragoedia om Orpheo 
och Eurydice», som innehåller en kritiskt värde
full avskrift av Celsius’ Orfeus, fastän avskriften 
är sen. Den tycks utgöra ett mellanled mellan den 
stora gruppen DCE+B och Löberöd och Sundby i 
Nodermans edition, vilket gör att den vid sidan av 
Löberöd blir den viktigaste.

De invändningar som gjorts mot Gunilla Dahl
bergs avhandling gäller mer försummandet av 
vissa biografiska och bibliografiska möjligheter än 
de resultat som presterats. Det är här svårt att 
göra en riktig bedömning: en del som recensenten 
väntat skulle stå i denna första del hade kanske 
kommit in i andra delen. Det står emellertid klart 
att vi här har ett ovanligt gediget arbete och har 
skäl att med stora förväntningar se fram mot det 
fullbordade verket.

Bernt Olsson

Torkel Stålmarck: Jacob Mörk. Studier kring våra 
äldsta romaner. Norstedts. Sthlm 1974.

Avhandlingsförfattaren inleder sin framställning 
med påpekandet, att Jacob Mörk trots sin pionjär
insats för den svenska romankonsten ägnats ett på
fallande blygsamt intresse av litteraturforskarna 
från vårt sekel. Den senaste vetenskapliga under
sökningen av betydelse ligger nästan 70 år tillbaka 
i tiden: Fredrik Bööks klassiska gradualavhandling 
Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige 
intill 1809. Dessförinnan hade Valfrid Vasenius på 
1890-talet med sin monografi över vår första pub
licerade originalroman, Adalriks ochGiöthildas äf- 
wentyr, förberett marken för Böök.

Man kan gott säga, att det är en intressant och 
angelägen uppgift Torkel Stålmarck tagit på sig, då 
han gått att dels söka bestämma Jacob Mörks plats 
i frihetstidens intellektuella liv, dels att belysa de 
tidigaste insatserna i den svenska romankonstens 
historia. Avhandlingen är i viss mån ett vittnes
börd om det under senare decennier markant 
ökade intresset för barocktidevarvets litteratur 
och konst, trots att Mörk var verksam ett stycke in 
på 1700-talet. Inte minst tyska forskningsinsatser 
har uppenbarligen varit stimulerande och mat
nyttiga för Stålmarck i hans arbete.

Avhandlingen har fyra huvudavdelningar. En 
första (om 30 sidor) har en biografisk inriktning, 
vilket framgår av rubriken »Levnadsloppet», men 
den innehåller också en kortfattad redovisning av 
Jacob Mörks författarskap vid sidan av romanerna, 
vilka ju utgör huvudobjektet för undersökningen. 
I den andra huvudavdelningen (om 110  sidor), av
handlingens största och centrala del, behandlas 
»Adalriks och Giöthildas äfwentyr». Den tredje 
huvudavdelningen är inriktad på en behandling 
av romanen »Thecla» eller den bepröfwade thro
nes dygd» och är hälften så stor som den före
gående.

Avhandlingen avslutas med ett avsnitt rubrice
rat »Ur romanernas formvärld» (om 30 sidor), 
ägnat åt stilistiska och berättartekniska faktorer. 
Inledningsvis betecknar författaren sin metodiska 
inriktning såsom i första hand idéhistorisk.

Det hör till vid en granskning av en doktorsav
handling att kommentera också den tekniska ut
rustningen, notapparat, käll- och litteraturförteck
ning osv. Likaväl som avhandlingen utmärks av en 
sober typografi och påfallande vårdad språkdräkt, 
präglas den av omsorgsfull korrekturläsning och 
noggrannhet i detaljerna. Felaktigheterna är få och 
knappast graverande. Ifråga om handskriftsmateri
alet från K V A (s. 274) anges inte, att brevskriva
ren är Jacob Mörk, medan adressatens namn, 
P. W. Wargentin är utsatt. Det gäller de enda brev 
av Mörk, som författaren haft tillgång till. Det 
har inte — trots mycken möda — lyckats honom att 
spåra ytterligare delar av den tydligen ganska om



fattande korrespondens, som Mörk var engagerad 
i. Hans levnadstecknare i K V A., Johan Carl 
Wilcke, nämner i sitt åminnelsetal 1765, att 
Mörk blev »hedrad med lärd brefväxling ifrån folk 
dem Han aldrig sedt, de där alla med utsöktaste 
ord, liksom på allmänhetens vägnar, betyga Ho
nom både vördnad och ärkänsla» (s. 26). Det enda 
biografiska material av intresse i fallet Mörk, vil
ket författaren förbisett, är en gravdikt av anonym 
auktor i K.B.:s samling. Dikten är också av idé
historiskt intresse, därför att den i anslutning till 
karakteristiken av den avlidne varierar temat om 
äran och dess betydelse. Beträffande vissa biogra
fiska data, som bl. a. belyser den intrikata frågan 
om graden och arten av samarbete mellan Jacob 
Mörk och författarkollegan Anders Törngren och 
som lämnats av olika mer eller mindre pålitliga 
äldre auktorer, använder författaren hellre meto
den att negligera dem i stället för att kortfattat 
kommentera dem och i mån av behov vederlägga 
dem. Det senare hade varit att föredra, med hän
syn till att det samlade tillgängliga materialet över
huvudtaget är så magert. En liknande anmärkning 
kan på vissa punkter riktas mot litteraturförteck
ningen, där vissa titlar är förbigångna, som man 
kunnat förmoda, att författaren känt till. Som 
exempel kan nämnas Hörnströms Odel-avhand- 
ling, där en tradition finns återgiven om att Mörk 
skulle vara Sinclaires-visans upphovsman (s. 36f.). 
Om inte annat ger den felaktiga traditionen en an
tydan om Mörks litterära renommé. Lamms och 
Räftegårds Dahlstierna-studier saknas i litteratur
förteckningen, medan den tyska barockforskning
en, vad gäller romankonsten, är väl företrädd. Den 
franska motsvarigheten kan däremot sägas vara 
underrepresenterad, speciellt vad gäller forsk
ningen om Fénélon, ett namn som intar en central 
plats i avhandlingen.

Författarens attityd till tidigare inhemsk forsk
ning, främst Vasenius och Böök, präglas av en till
talande öppenhet, och författaren markerar klart 
gränsen mellan egna och andras forskningsresul
tat. På några punkter skulle man dock önskat, att 
problemställningar, som andra forskare aktualise
rat, skulle ha beaktats, oavsett om de visat sig spe
ciellt givande eller inte. Vasenius nämner t. ex. i 
sin gradualavhandling om Adalrik-Giöthilda- 
romanen (s. 17), (i det följande förkortad AG), 
att det i denna förekommer »upprepade remini
scenser från Frese». Avhandlingsförfattaren kom
menterar överhuvudtaget inte påståendet. Det
samma gäller av Vasenius aktualiserade pro
blemet (s. 16), om Mörk direkt studerat och in
fluerats av Homeros, eller om det klassiska infly
tandet i huvudsak förmedlats av Vergilius. Ett 
detaljproblem, som författaren däremot tar upp i 
avhandlingen (s. 55), gäller översättningen till 
svenska av romanen Den Asiatiska Banise. Det

förekommer i äldre litteratur vissa uppgifter om 
Mörks roll i sammanhanget (Biogr. lexicon, IX, 
s. 218; Eichhorn 1865 (s. 8) och B. Meijers Sv. 
litt. lex. 1886), vilka borde kommenterats.

När det gäller den allmänna metodiska upplägg
ningen av avhandlingen, betonar författtaren 
(s. 13), att det endast är som romanförfattare 
Mörk är berättigad till en plats i vår litteratur
historia och att det därför är romanerna, som i 
första hand är föremål för hans intresse. Som tidi
gare nämnts, betonar också författaren sin idé
historiska forskningsinriktning. Men även om man 
i princip delar författarens uppfattning om värdet 
av romanerna i förhållande till Mörks övriga dikt
ning, kan man ifrågasätta, om det -  i ett fall som 
detta -  inte är metodiskt riskabelt att utesluta den 
ena delen av författarens produktion, om den kan 
bidra till att belysa den andra. Under alla förhål
landen måste den ju utnyttjas, om man vill forma 
en bild av Mörks eventuella estetiska utveckling 
och allmänna litterära ambitioner. I själva verket 
har författaren också i det biografiska kapitlet 
kortfattat presenterat Mörks litterära produktion 
liksom också kompanjonen Törngrens. Men för
fattaren har i stort sett avstått från att metodiskt 
utnyttja detta material — med ett viktigt undantag, 
det s.k. tankespelet Eugenia samt någon mindre 
ungdomsdikt — för att sätta in romanerna också 
i ett litterärt-estetiskt sammanhang med den öv
riga produktionen. Det är symptom på en tendens 
att emellanåt gå förbi vissa frågeställningar och 
att undvika problemställningar, något som i viss 
mån bidrar till att isolera avhandlingens olika av
delningar från varandra.

Metodiskt sett hade det varit till fördel för den 
bild av Mörk som tidsfigur, som författaren velat 
forma, om även de estetiska aspekterna beaktats 
på ett mera konsekvent och samlat sätt. Även om 
svar inte alltid kan ges, kan frågeställningarna än
dock vara av vetenskapligt intresse. Här ett par 
exempel: Kan man precisera Mörks litterärt-este- 
tiska motiv för att pröva den för svensk litteratur 
nya romangenren? Vilken vikt kan ev. ett sådant 
motiv tillmätas vid sidan av det nationellt-patrio- 
tiska, som censorn Benzelstierna anför i inledning
en till den stora debutromanen? Denne betonar 
det föredömliga i att demonstrera det svenska 
språkets möjligheter i jämförelse med andra län
ders. I det sammanhanget borde avhandlingsför
fattaren ha beaktat sentensen på romanens titel
blad: Pro virtute et Patria. Ytterligare en fråga: 
Hur stämmer Mörks insatser för romanen in i bil
den av hans övriga, delvis samtidiga produktion? 
Blir inte porträttet av Mörk -  den »svenska roma
nens fader» — mera facetterat och intressant, om 
man kan påvisa en medvetenhet bakom hans litter
ära experimentlusta? Frågan är — och det är en för 
avhandlingen central metodisk fråga -  om inte av-
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handlingens huvudtes beträffande romanen om 
Adalrik och Giöthilda, nämligen att den i stort 
sett utgör en renodlad representant för den 
»hövisk-historiska» romanformen, förutsätter att 
författaren eller författarna på ett estetiskt med
vetet och konsekvent sätt anpassat sin framställ
ning efter förebilderna. Och förutsätter inte den 
radikalt annorlunda romanform, som Mörk intro
ducerar i svensk litteratur i och med Thecla, att 
författaren avsiktligt — med hänsyn till det nya 
ämnet och kanske efter nya internationella möns
ter — gör sitt val av ny form? Avhandlingens slut
kapitel om romanernas formvärld demonstrerar 
också en uppfattning om romanerna såsom syste
matiskt välordnade konstverk. Om denna syn på 
romanerna mera konsekvent tillämpats i avhand
lingen, skulle de båda romanerna inte te sig så iso
lerade från varandra och från Mörks övriga pro
duktion, som de nu gör.

Det ligger i avhandlingsämnets art, att de genre- 
betonade synpunkterna måste få en framträdande 
plats i avhandlingen. Författaren tar upp frågor 
som: Hur står de nya svenska romanerna i förhål
lande till den samtida och tidigare internationella 
romankonsten? Vilka har varit de huvudsakliga 
mönstren för Mörk (och Törngren)? För att be
svara frågorna tillgriper författaren naturligt nog 
komparativa betraktelsesätt, oavsett om de idéhis
toriska faktorerna står i centrum eller inte. Men 
också här kan man då och då skymta en tendens 
i avhandlingen att — delvis med hänvisning till 
tidigare forskningsresultat — undvika att meto
diskt genomarbeta vissa frågeställningar. Som 
exempel kan nämnas den starka tradition, som be
tecknar Mörk som f. a. arvtagare till Fénélon och 
hans Télémaque-roman. Författaren gör i avhand
lingen (s. 65) en allmän hänvisning till Vasenius 
och Böök men avstår — trots många träffande 
kommentarer — från att själv närmare söka preci
sera omfånget och betydelsen av Fénéloninfly- 
tandet. En konsekvent genomförd komparativ stu
die på den här punkten skulle säkert ha givit re
sultat, som varit värdefulla inte minst såsom jäm
förelsematerial till det stoff, som författarens gi
vande undersökning av förhållandet mellan Mörks 
romankonst och den tyska barockromanen givit. 
— Även om man kan dela författarens allmänna 
uppfattning om Mörks isolerade ställning i frihets
tidens kulturliv, borde det ha varit frestande att åt
minstone pröva att ställa honom vid sidan av sin 
store samtida Dalin för att därigenom konturerna 
av Mörk ytterligare skulle ha accentuerats. Det 
finns uppenbarligen — något som f. ö. på ett par 
ställen antyds i avhandlingen — intressanta diskus
sionsämnen av både litterär och psykologisk art, 
när det gäller förhållandet Mörk -  Dalin. I förbi
gående kan nämnas, att Gjörwell i Bref om blan
dade ämnen 1754 apropå den aktuella littera

turen talar om, att »Sverige kan berömma sig af 
sin Argus, sin Adalrik och Giöthilda» (s. 12).

De invändningar, som här har riktats mot vissa 
sidor av avhandlingens metodik, gäller — det bör 
understrykas — inte den idéhistoriska analysmeto
den och de väsentliga resultat, som författaren 
nått med den, utan det är snarare fråga om kom
pletterande metodiska grepp, vilka i vissa fall tett 
sig påkallade just på grund av författarens egen 
metodiska uppläggning.

Romanen Adalriks och Giöthildas äfwentyr 

Det första centrala problem, som författaren tar 
upp till behandling, gäller den ofrånkomliga frå
gan om författarskapet till romanen, dvs. hur arbe
tet fördelade sig mellan utgivarna: Jacob Mörk och 
Anders Törngren. Är vår första tryckta original
roman produkten av ett konsekvent genomfört 
lagarbete eller har trots allt Mörk huvuddelen av 
äran? Författarens genomgång av det material, 
som leder till slutsatsen, att Mörks andel i roman
arbetet successivt förstärkts (avh. s. 55) (f. ö. en 
åsikt, som redan omfattas av Vasenius och Böök), 
ter sig dock något summarisk, med hänsyn till de 
skiftande uppgifter, som det äldre källmaterialet 
erbjuder. En systematisk källkritisk granskning av 
detta borde ha ägt rum, även om resultatet till 
äventyrs ej på något avgörande sätt skulle ha av
vikit från de nämnda litteraturvetenskapliga 
auktoriteternas. Bevisning blir därför ett för starkt 
ord, när avhandlingsförfattaren hävdar, att i sam
ma mån som Mörk bör tillerkännas huvudansvaret 
för romanens andra del, bör Törngren betraktas 
såsom primus motor beträffande den första delen, 
»vilket i sin tur kan tyda på att han var den egent
lige initiativtagaren till verket» (s. 55). I själva ver
ket kvarstår, trots avhandlingsförfattarens pionjär
insats för att klargöra Törngrens litterära roll i ti
den, vilket är av obestridligt intresse, en betydan
de osäkerhet, hur samarbetet mellan de två littera
törerna i verkligheten gestaltade sig och vilka kon
sekvenser det fick för romanen i fråga. Metodiskt 
men även pedagogiskt hade det varit nyttigt att 
fixera vissa problemställningar beträffande detta 
ovanliga lagarbete för att pröva, om det vore möj
ligt att komma ett steg längre än tidigare forskare 
gjort. Det förefaller t. ex. mindre troligt, att ve
derbörande samarbetade inom en och samma 
»bok» (= kapitel). Skulle så vara fallet, borde rim
ligtvis skarvar här och var kunna urskiljas. Av
handlingsförfattaren har uppenbarligen ansett en 
språkligt-stilistisk detaljanalys ligga vid sidan av 
det idéhistoriskt inriktade ämnet, (avh. s. 56) men 
även en sådan analys förutan finns det otvivelak
tigt möjligheter att via textiakttagelser dra vissa 
slutsatser. Skulle en granskning visa, att romanen 
inte uppvisar några påtagliga yttre tecken att vara



ett tvåmansverk, kan det ju antingen tolkas så, att 
herrarna Mörk och Törngren både idémässigt och 
litterärt-stilistiskt var sådana tvillingsjälar, att en 
total enhet blev frukten av deras gemensamma 
arbete, eller — den diskussionen har egentligen 
inte alls förts — kunde man tänka sig en medlem 
i författarlaget såsom i princip skrivande, den 
andre såsom råd- och idégivande, ev. då och då 
också verksam som stilistisk granskare, presenta- 
tör av utländska förlagor osv. Nog hade det väl 
också varit värt ett försök att diskutera de mot
satta uppfattningar om människan i naturtillstån
det, som avhandlingsförfattaren noterat (s. 69 f.), 
även med hänsyn till ev. åsiktsskillnader de båda 
kompanjonerna emellan (jfr Törngrens hyllning 
till Mörk, s. 53). Författaren förefaller ha resigne
rat något tidigt inför svårigheterna; med hjälp av 
hittills oprövade analysmetoder kunde möjligen 
resultat av värde nåtts.

Redan i det biografiska avsnittet om levnads
loppet ger författaren en kortfattad presentation 
av stoffet i A G (s. 33), något som med fördel 
kunde ha sparats till kap. Innehåll, ämnesval, 
genre. Beträffande källmaterialet, gör Stålmarck 
vissa allmänna påpekanden om författarnas ambi
tioner att ge sin forntidsskildring trovärdighet 
(s. 33). F. a. betonas Ynglingasagans och över
huvud Heimskringlas betydelse för romanen 
(s. 23). Man kan hålla med författaren, att en de
taljredovisning av lånen från de isländska källorna 
är av mindre intresse, men däremot hade det varit 
klart motiverat att ringa in det övriga källmaterial, 
som är åtkomligt f. a. genom registren till de olika 
böckerna i A G. En systematisk genomgång av 
dem understryker klart det isländska källmateria
lets dominans, vidare upplyser det om att det för
medlats genom Peringskiölds editioner, i övrigt 
anges Rudbecks-influenser, bl. a. via dennes karta. 
Men dessutom — och det borde ha noterats i käll- 
redovisningen -  omnämns Hierne (bok 7, s. 390) 
och vidare, vilket inte är mindre intressant, Dahl- 
stiernas Kungaskald. Under alla förhållanden ger 
en inventering av romanens källmaterial intres
santa upplysningar om bredden av författarnas 
orientering i den götiskt inriktade litteraturen. 
— Avhandlingsförfattaren tar med all rätt också 
upp frågan om den samtida svenska dramatiken 
med fornnordiska ämnen (av Celsius och Dalin) 
men går i sammanhanget inte närmare in på valet 
av namn för huvudpersonerna, Adalrik och Giöt- 
hilda, visserligen en detalj men inte helt ointres
sant, lika litet som romantitelns term »äfwentyr» 
är det (jämförelsematerial saknas inte i den sam
tida prosan). — Avhandlingens centrala del består, 
som tidigare framhållits, av en inträngande under
sökning av A G, där författaren driver tesen, att 
vår första roman till ämnesval och typ nära anslu
ter sig till ett internationellt mönster: »Men A G

är inte främst en sagaefterbildning utan tillhör en 
internationell genre, med egna lagar. Liksom Inge
borg och Brynhilda hänförs till den franskklassiska 
tragedin, är A G ett skott på den hövisk-historiska 
romanens yviga träd. Författarnas val av ämne har 
också ett nära samband med valet av genre» 
(s. 63). Termen genre borde i klarhetens namn 
förbehållas romanen som sådan, särskilt som av
handlingsförfattaren behandlar den intressanta frå
gan om den nya prosagenrens införande i Sverige. 
Det förefaller mera praktiskt att för fenomenet 
den »hövisk-historiska» romanen använda beteck
ningen romantyp. Avhandlingsförfattaren har med 
sin speciella utgångspunkt i tysk forskning valt en 
term (hövisk-historisk), som i stort sett motsvarar 
den i fransk litteratur (t. ex. Coulet) använda enk
lare »héroique».

Via en systematisk behandling av den »hövisk- 
historiska» romantypens grundelement (s. 63) 
kommer avhandlingsförfattaren till uppfattningen, 
att A G påfallande väl faller in i det internationella 
mönstret. Argumenteringen är — det bör här un
derstrykas -  i stora delar övertygande, och på den 
här punkten har avhandlingsförfattaren på ett in
tressant sätt berikat vår kunskap om den första 
svenska romankonsten. De studier i romanens 
formvärld, som presenteras i avhandlingens sista 
kapitel, förstärker författarens argumentering och 
det hade varit en pedagogisk fördel, om detta ma
terial direkt knutits till resonemangen om den hö
visk-historiska romanen i avhandlingens andra hu
vudavsnitt.

Men mot den av författaren drivna tesen att A G 
under alla förhållanden representerar en bestämd 
romantyp kan invändas, att det i visst avseende 
binder argumenteringen vid vissa banor och 
tvingar författaren att låta pusselbitarna passa ihop 
så elegant som möjligt. Lohenstein-exemplet 
(s. 64) verkar inte särskilt substantiellt, och prob
lematiken A G i förhållande till Télémaque tvingas 
i bakgrunden. Redan av samtiden uppfattades 
dock -  som nämnts -  upphovsmannen (alt. -män
nen) till den svenska romanen såsom efterföljare 
först och främst till den beundrade Fénélon.Min- 
nestecknaren Wilcke betecknar Mörk som vår 
»svenske Fénélon» (s. 16) och säger, att Mörk 
trodde det »vara mera en skyldighet än skam, at 
anlägga planen till Adalric, efter en så bepröfvad 
ritning, såsom hvartill redan en långt äldre, Virgi- 
lius gifvit utkastet» (s. 16). Wilcke nämner dess
utom såsom utländskt mönster Barclays Argenis. 
Gjörwell hade f. ö. redan 1754 i sina Bref om 
blandade ämnen antytt sambandet mellan A G och 
Télémaque. Det är f. ö. anmärkningsvärt, att den 
tyska översättningen, som kom redan 1750, starkt 
betonar detta samband. I princip accepterar av
avhandlingsförfattaren denna tidiga av Vasenius 
och Böök sedan starkt underbyggda uppfattning
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om Fénélon-inflytandet, men det uppstår i av
handlingen vissa svårigheter, då det gäller att kom
binera nyssnämnda uppfattning med tesen om den 
tyska barockromanens (den »hövisk-historiska») 
avgörande mönsterbildande effekt. Traditionellt 
har ju den franska romanen betraktats som en 
framträdande representant för den moralpedago
giska uppfostringsromanen, även om en roman
historiker som Coulet är försiktig med typbestäm
ningen. Goré betonar dock i sin L’itinéraire de 
Fénélon (1957) starkt uppfostringsmomentet i ro
manen. Konsekvensen härav beträffande A G 
måste uppenbarligen bli, att man ser den som en 
sorts kontamination av en Fénélon-typ och en 
»hövisk-hi storis k» roman, f. ö. inte utan pastorala 
element.

När det gäller diskussionen av romanens syfte 
och allmänna inriktning, snuddar författaren 
(s. 66 ) vid den intressanta frågan om den etable
rade smakens romanförakt, dock utan att påpeka, 
att vare sig Mörk eller Törngren använder termen 
roman för AG. Om de inte helt förbigår term
frågan, används beteckningen »hjältesaga». I sam
band med en hänvisning till Olof Nordbergs in
ventering av tidens boksamlingar har avhandling
en (s. 67) råkat få med en felaktig uppgift om Gua- 
rinis II pastor fido. Den uppges vara en roman i 
stället för ett herdedrama (med vissa lyriska ele
ment).

Avhandlingens analys av »bilden av forntiden» 
i AG förefaller vara väl underbyggd, men någon 
enstaka komplettering kan vara av intresse. For- 
tuna-begreppet, som med all rätt tillmäts stor be
tydelse, förefaller i romanen ha fått en tillsats av 
den isländska sagans lyckomoral. Beroendet av de 
isländska förebilderna har ju i andra sammanhang 
redovisats av författaren. I samband med behand
lingen av den »kulturhistoriska» miljöskildringen 
tangeras i avhandlingen (s. 72) frågan om roma
nens typiserande människoskildring. Tyrannge
stalten i AG betecknas som bärare av alla avskräc
kande egenskaper och överhuvudtaget som ex
tremt ond. Det kan dock ifrågasättas, om någon 
sådan renodlad tyranntyp överhuvudtaget existe
rar i romanen. Det enda tänkbara förslaget är Reg
ner, härskaren över Kimbernäs. Men trots vissa 
negativa drag i karakteristiken av denne och 
Mörks ev. spegling av kung Fredriks omoral, är 
det uppenbarligen orimligt att beteckna Regner 
som en tyranngestalt (jfr AG I, s. 70: »Denne 
Regner hade ett stolt sinne, som gjerna wille be
falla . .. Djupsinnig i sin eftertancka»). Trots allt 
begråtes Regner efter sitt fall av sin motståndare 
Adalrik (XVI, s. 457).

I kapitlet Spegel för samtiden, som är avhand
lingens största, utgår författaren från Vasenius’ 
tes, att AG — i anslutning till verk som Barclays 
Argenis och Fénélons Télémaque — i väsentlig

grad är anlagd som en historisk-politisk samtids- 
spegel. Argumenteringen för denna uppfattning 
verkar väl underbyggd trots svårigheten att i vissa 
speciella fall åstadkomma full bevisning. Roman
författarna tillämpar nämligen den traditionella 
metoden att söka inge läsaren föreställningen, att 
verket enbart bjuder på fiktiva personer och hän
delser. Det borde dock ha påpekats, att Mörk och 
Törngren vid ett par tillfällen inkonsekvent nog 
frångår denna sin attityd. Så i den historiska vi
sionen i bok 13, där det talas om det spel, som 
»nu spelas i Norden och behöfver man endast för
ändra namnen af orter och personer. Det Sjelfs- 
wåld, den Oenighet, Den Egennytta och Ähregi- 
righet, som ritar sig in i Swiarnas bröst skal göra 
dem så olyckliga, som Kimbrerna nu äro under 
Regner» (s. 235). Och i den öppna — icke allego
riska framställningen — i bok 13 frammanas en 
bild av hjälten Fredrik, som har klart positiva drag: 
segerförmåga men också fredsvilja och mildhet: 
»Han är de fromas fägnad och de ondas harm» 
(s. 234). Oenigheten i riket beklagas, men den las
tas inte Fredrik för. I stället jämförs han öppet 
med den vise kung Domar av Fyrisvall (s. 235). 
Domars vishet omnämns f. ö. också i Mörks vers
epos Svenska Enigheten från 1747 (s. 13).

I övrigt ger avhandlingens analys av romanen 
som en samtidsspegel intressanta aspekter på 
tronföljdsfrågan (s. 90), frågan om krig och fred 
och konungens ställning (s. 99 f.), dalupproret och 
generalernas fall (s. 1 1 1  ff.) samt näringspolitiken 
(s. ii7 ff.). Argumenteringen verkar välbalanserad 
och väl underbyggd och jämförelsen mellan idé
substansen i AG och Dalins samtida produktion 
är av klart intresse.

När det gäller det för analysen av AG idé
historiskt viktiga kapitlet i avhandlingen rubricerat 
Människan och världsordningen (s. 128 ff.), gäller 
påpekandena här inte huvudsubstansen. Avhand
lingen driver tesen (s. 128), att AG »i hög grad» 
kan betecknas som en religiös roman, vilket före
faller äga sin riktighet, men det förhållandet talar 
snarast emot den tidigare i avhandlingen lancerade 
uppfattningen om AG som en renodlad »hövisk- 
historisk» roman. Det religiösa elementet ankny
ter mera till den moralpedagogiska diskussionen à 
la Télémaque och det understryker den här tidi
gare framförda uppfattningen om AG:s typmässigt 
sett sammansatta romankaraktär.

I den givande idéhistoriska debatten om For
tuna- och Virtus-begreppen berörs i avhandlingen 
också begreppet »Constantia», som översättes 
med ståndaktighet (s. 133, 144). Detta i sin tur 
betraktas som en synonym till begreppet »sielf- 
likhet», som förekommer i AG. Men såsom fram
går av SAOB, där en direkt hänvisning till AG 
förekommer, bör »sielflikhet» lämpligen översät
tas med »fasthet och jämvikt i lynnet; sinnesjäm-



vikt». Romanhjältens huvuddygd, »ståndaktighe
ten», bör alltså kallas »sinnesjämvikten». En an
nan faktor i samband med hjältens karaktär, som 
berörs i detta avsnitt, gäller äran. Författaren häv
dar, att AG redovisar en starkt skeptisk inställning 
till äran och ställer detta i kontrast till renässans
humanismens och Stiernhielms syn på äran som 
dygdens rot (s. 146). Men en noggrann analys av 
ärebegreppet i AG visar -  intressant nog — att det 
inte i första rummet rör sig om en antihövisk utan 
snarare en antiaristokratisk tendens, alltså en ten
dens med i viss mån social och politisk innebörd. 
Det har sitt intresse i detta sammanhang att erinra 
om den tidigare omnämnde anonyme auktorn, 
som i sin begravningsdikt till Mörks minne särskilt 
framställer honom som en »ärans» man.

Det sista kapitlet i avhandlingen inom ramen för 
analysen av AG heter Livet i  naturen (s. 146 ff.) 
och behandlar de pastorala elementen i romanen, 
vilket sedan kompletteras med kapitlet Natur och 
interiör (s. 230 ff.) i avsnittet om romanernas 
»formvärld». Författarens tes att pastoralinslagen 
kan ses som typiska drag i den hövisk-historiska 
romanens mönster, vilket i och för sig äger sin rik
tighet, tvingar honom dock att bortse från de drag, 
som mera har samband med den inhemska Dahl- 
stierna-traditionen, alltså med inslag av lantligt- 
provinsiell hembygdstradition och götiskt betona
de idéer om det enkla naturliga livets fördelar. 
Även om toposfaktorn — med klassiska anor — är 
klart markerad och motiverad av den litterära gen
ren, finns det uppenbarligen i naturskildringen, 
något som f. ö. redan Hildén noterat, tydliga inslag 
av linnéansk art (t. ex. skriande svanor och granar 
som skogens egna kompasser). Naturskildringen i 
AG är med andra ord mera sammansatt än vad 
som framgår av avhandlingen.

Thecla-r omanen

Avhandlingens avsnitt om romanen »Thecla eller 
den bepröfvade Thrones dygd» omfattar ca hälf
ten så stort sidomfang som tilldelats AG. Mörk 
framhåller själv i sitt företal till boken — utan att 
använda beteckningen roman -  att den betecknar 
något nytt i svensk litteratur (s. 10). Böök går i 
sin gradualavhandling så långt, att han betecknar 
den som »i sin helhet sjuttonhundratalets bästa 
svenska roman, den mognaste och själfständi- 
gaste» (s. 191). Avhandlingsförfattaren har ambi
tiöst sökt ringa in den nya romantypens eventuella 
internationella förbindelser men har haft svårare 
än i fallet AG att påvisa bestämda utländska 
mönster. Det religiöst uppbyggliga syftet är up
penbart, och avhandlingsförfattaren söker någon 
gång (s. 1 7 1) etikettera Mörks arbete som en 
»legendroman». Men samtidigt betonas med rätta 
arbetets remarkabla självständighet och dess spe-

della inriktning på att skildra den uppenbarade re
ligionen (s. 154).

Även om man i princip biträder uppfattningen 
om Mörks val av romanform med hänsyn till det 
religiösa syftet, behöver man ju inte utesluta möj
ligheten, att den ambitiöse prosaisten också sökt 
pröva nya — estetiskt verkningsfulla — vägar inom 
prosan, eventuellt i konkurrens med Dalin. Atter- 
bom är inne på den tankegången, då han i Svenska 
siare och skalder betonar, att Mörk »ögonsken- 
ligt» bemödar sig i Thecla om »mera concentre- 
ring och rörligare framskridning, i både innehåll 
och skrifsätt» (s. 537). Det är alltså en rent lit- 
terärt-estetisk bedömning, som Atterbom här gör. 
En antydan till ett givande resonemang av kompa
rativ art presterar författaren, då romanens mate
rial sammanställs med material från samtida och 
tidigare dramatik liksom med Mörks eget reli- 
giöst-allegoriska drama eller »tankespel» Eugenia 
(s. 1 7 1, 193 ff.). I själva verket förefaller det up
penbart, att Mörks i Thecla demonstrerade radi
kalt förändrade metod att arbeta med romanens 
form och människogestaltning krävt en oriente
ring i litteratur, där inte minst karaktärer fram
ställs på ett helt annat sätt än t. ex. i den hövisk
historiska romanen. När det gäller Mörks oriente
ring åt dramat, kan man f. ö. notera några detaljer, 
som pekar i samma riktning, bl. a. då formule
ringar i företalet till sextonde boken i AG och 
f. a. i företalet till Thecla (s. 7, 10). Trots den lov
värda ambitionen att klarlägga vissa av romanens 
estetiska kvaliteter, som författaren demonstrerar 
i avhandlingens slutavsnitt om romanens form
värld, förefaller denne inte ha uttömt möjlighe
terna att diskutera romankaraktärerna i förhållan
de till den fransk-klassiska dramatikens karaktä
rer, särskilt då Racines, och den därifrån influe
rade svenska tragediens. Överhuvudtaget finns det 
anledning att betona Mörks försök att pröva de 
mest skiftande litterära genrer, även om de kom
mit i skymundan för hans romanförsök.

Kapitlen En sann kristendom (s. 172 ff.) och 
Villfarande andar (s. 192 ff.) innehåller en grund
lig och givande undersökning av den teologiska 
idésubstansen i romanen och Mörks ortodoxi 
framträder i klar belysning. Även de samtidsspeg- 
lande inslagen i Thecla har fått en övertygande be
handling. Den summariska behandlingen i recen
sionen av de idéhistoriska avsnitten får alltså inte 
tolkas så, att de skulle vara mindre intressanta än 
vissa av de mera utförligt kommenterade, snarare 
mindre kontroversiella.

Frågeställningar i samband med avhandlingens 
sista huvudavsnitt, »Ur romanernas formvärld» 
(s. 210 ff.), har tidigare berörts. Det är många träf
fande iakttagelser, som görs beträffande olika kva
liteter i Thecla, fastän författaren som nämnt inte 
haft ambitionen att ge någon allsidig litterärt-este-
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tisk analys av romanen, vilken onekligen tillkom
mit i ett intressant spänningsfält mellan Mörks 
konservativt inriktade estetiska teori och den 
»moderna» 1700-talsromanens tendenser.

Sammanfattningsvis bör framhållas, att Torkel 
Stålmarck med sin avhandling väl har lyckats att 
bestämma den plats, som tillkommer den 
»svenska romanens fader» i frihetstidens intellek
tuella liv, liksom även dennes kompanjon, Törn
gren. Genom sin grundliga undersökning av ro
manernas idévärld och sin komparativt och struk- 
turinriktade analys av verken har han fyllt en be
svärande lucka i forskningen om vår tidigaste 
romankonst.

Olof Dixelius
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Tyrgils Saxlund: 19 14  års idéer — en studie i  svensk 
litteratur. (Akad. avh. Sthlm.) U.o. 1975.

Tyrgils Saxlunds avhandling 1 9 1 4  års idéer — en 
studie i  svensk litteratur tar upp ett nationalis
tiskt tankekomplex av oskarp avgränsning men 
med odisputabel betydelse i tidens debatt och 
diktning. Slagordet »1914  års idéer» lanserades i 
Sverige av statsvetaren Rudolf Kjellén i artikel
serien » 1 914 års idéer, Ett världspolitiskt perspek
tiv», i N ya Dagligt Allehanda april-maj 19 15, sam
ma år utgiven på tyska i den lilla volymen Die 
Ideen von 19 14  — eine weltgeschichtliche Perspektive. 
I stället för 1789 års idéer frihet och jämlikhet sät
ter Kjellén ordning och rättvisa. Mot en bankrutt 
kosmopolitism ställs nationalismen och som dess 
stora dygder framhävs plikt och offervilja. Denna 
nationalistiska deklaration med dess inslag av or- 
ganismtänkande, ledartro och antiintellektualism 
hör hemma i ett stort idésammanhang med sär
skild förankring i tyskt tänkande alltsedan roman
tiken.

Saxlund lägger upp sin undersökning av 1914 
års idéer i två delar, först en analys av debatten, 
sedan ett studium av idéernas nedslag i skönlitte
raturen. I några inledande kapitel skisseras den 
inhemska bakgrunden, från 90-talets väckelse till 
försvarsfrågan, och antyds den utländska, i första 
hand tyska konservativa traditionen bakom idé
komplexet med företrädare som Heinrich von 
Treitschke, det wilhelminska Tysklands nationalis
tiske ideolog, och general von Bernhardi med 
hans hyllning till det krig som skulle göra Tysk
land till en världsmakt. Saxlund tar därefter upp 
huvudgestalterna i debatten, först Rudolf Kjellén 
och vid hans sida Vitalis Norström med hans 
aristokratiska samhällssyn och markering av plik
tens och lidandets betydelse. Ett avsnitt om akti
vismen visar på förbindelserna mellan 1914 års 
idéer och uppfattningen att Sverige borde delta i 
kriget mot Ryssland; i anslutning därtill behandlas

Gustaf Steffen. Huvudavsnitten ägnas emellertid 
Fredrik Böök och Hans Larsson, avhandlingens 
båda centralgestalter. I det förra försöker Saxlund 
bl. a. förstå Bööks politiska och litterära uppfatt
ning utifrån hans människo- och livssyn, i det se
nare vill han revidera bilden av den blide vishets
läraren och peka på tiotalets kraftfulle polemiker, 
i harnesk mot 1914  års idéer. I ett par kortare 
kapitel tecknas konturerna av ytterligare motstån
dare till de nationalistiska idéerna, Ellen Key, 
Nathan Söderblom och några ledande socialdemo
krater.

I avhandlingens senare del spårar Saxlund skilda 
element i detta tankekomplex hos en rad skön
litterära författare. Han finner sålunda ett anti
demokratiskt förhärligande av kungamakten i Per 
Hallströms dramer K arl den elfte och G u staf den 
tredje, medan Sven Lidmans Silfverstååhlromaner 
kallas 1914  års idéers »främsta litterära minnes
märke»; tankarna om lidande och offer, aktivis
men och »den kjellénska cesarismen» återfinns 
alla i romansviten. Hans Larsson återkommer nu 
som romanförfattare, närmast med Idéerna i  Stab- 
berup. Bland lyrikerna dröjer Saxlund särskilt vid 
Selander som befinns ha okritiskt och agitatoriskt 
tagit upp alla 1914  års idéer i dikten »Germaner» 
(Gryning, 1917). Bland övriga skönlitterära för
fattare i den senare avdelningen märks Siwertz, 
Elin Wägner, Silfverstolpe, Malmberg, Österling 
och Tor Hedberg.

Tyrgils Saxlunds avhandling, som är det första 
övergripande arbetet om 1914 års idéer, ger en 
bred översikt över ett stort och ganska trassligt 
idésammanhang. Den erbjuder en förtjänstfull in
ventering av ett omfångsrikt material och en nyttig 
skissering av debattens många skilda fronter. Bl. a. 
görs en lika viktig som riktig markering av Hans 
Larssons roll som en förnuftets röst gentemot 
1914 års idéer. Vi får i det sammanhanget väsent
liga observationer av hur Larsson ställer Krapot- 
kins idéer om inbördes hjälp mot nationalisternas 
ensidiga darwinism. Man kan också peka på den 
nyanserade bilden av Siwertz’ aktivism, med av
gränsning mot Sven Lidmans syn. Saxlund gör åt
skilliga goda kombinationer, såsom sammanställ
ningen av Selanders »Germaner» och 1914  års 
grumliga föreställningar om ordning, lydnad och 
lidande inom ramen för en protysk aktivism. Av
handlingen rymmer också flera viktiga distink
tioner, t. ex. den mellan en kjellén-norströmsk 
kulturkonservativ aktivism med inslag av krigs- 
dyrkan och en Finlandsaktivism av John Land
quists och Ellen Keys snitt, med tro på kulturens 
uppbyggande krafter. Saxlund kan slutligen på fle
ra punkter nyansera tidigare bedömningar, så när 
han reserverar sig mot Ivar Harries uppfattning 
om Steffen som en representant för 1914 års 
idéer; hos denne fattas, påpekas det riktigt, såväl


