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kan beklagas men måste accepteras som en ofrån
komlig följd av undersökningens uppläggning.

Den traditionella tolkningen av ordet idyll är 
»liten bild». Enligt Wretö är den helt felaktig; de 
auktoriteter han hänvisar till hävdar att det kunde 
användas om vilken kort dikt som helst. Det gör 
det ju inte just lättare att dra gränser kring idyllen 
som diktart. I Liddel & Scotts ordbok kan man 
finna en definition som tycks motsvara praxis 
inom antik idylldiktning, sådan man möter den 
hos de två skalder som betytt mest för utbildning
en av en fast tradition, i varje fall fram till nyanti
ken på 1700-talet, nämligen Theokritos och Ver- 
gilius. Idyllen, elöuMuov, heter det där, är en kort, 
konstmässigt utarbetad dikt -  »mostly on pastoral 
subjects». På det hela taget passar den beskriv
ningen tämligen väl in också på den hexameterdikt 
med titeln Moretum som enligt Wretö spelade en 
avgörande roll för idylldiktningens pånyttfödelse 
under nyantiken. Då nödgas man emellertid helt 
bortse från grundordet »herde» i pastoral och nöja 
sig med den vagare betydelsen »lantlig». Huvud
personen i Moretum är nämligen ingen herde utan 
en bonde, som inte går vall med får eller getter 
utan plöjer sin åker, och praktiskt taget allt som 
händer i dikten är att han gör i ordning sitt mor
gonmål, vars huvudbeståndsdel är vitlök, stött och 
mald i en mortel tillsammans med persilja och 
andra aromatiska örter och knådad till en bulle, 
kallad moretum, ett ord, som i saknad av en exakt 
motsvarighet i vårt språk såväl som i vår matkultur 
brukar återges med »sallat». Någon idyll i veder
tagen bemärkelse är ju inte detta, snarare vad vi 
brukar kalla en genremålning. Men just i denna 
egenskap är det, som Wretö visar, dikten har fått 
stilbildande betydelse för eftervärlden — genom 
förmedling av Johann Heinrich Voss.

De oförnekliga inslag av verklighetsskildring 
som förekommer hos Theokritos försvann i stort 
sett hos hans efterföljare Vergilius, vars ekloger 
minst av allt syftade till att ge en sanningsenlig bild 
av herdelivet. Eftersom han kom att dominera 
marknaden under mer än halvtannat årtusende 
blev avstegen från hans linje få och av ringa bety
delse, även om de kanske var något fler än de som 
Wretö redovisar. Som en konstnärlig höjdpunkt 
inom denna tradition -  i varje fall på svensk botten 
-  betecknar Wretö Creutz’ stora dikt Athis och 
Camilla, som han ägnar en kärleksfull analys. Ty
värr förbigår han dock helt Sommarkväde, otvi
velaktigt av lägre valör som konstverk men idé- 
och stilhistoriskt kanske av större intresse.

Först med Johan Heinrich Voss och nyantiken 
kommer, som Wretö visar, realismen åter till he
ders — men inte i Theokritos’efterföljd utan med 
inspiration från Moretum. Voss första försök i gen
ren, en dialog mellan två unga bönder, innehåller 
rentav en skarp kritik mot tidens samhälle, uppde

lat i livegna och deras herrar. Den tonen försvin
ner i fortsättningen, då också miljön förändras, 
men realismen finns kvar även i de bilder från 
klockarboställen och prästgårdar som Voss teck
nar i dikter som Der siebzigste Geburtstag och 
Luise.

Från Voss för Wretö linjen vidare till Goethe — 
med Hermann und Dorothea — och till våra egna: 
Franzén, Runeberg, Tegnér och Strindberg. De 
skriver alla i likhet med Theokritos och Vergilius 
hexameteridyller, men den miljö de skildrar är 
inte herdarnas: den är väl lantlig men samtidigt 
och framför allt borgerlig, med ett markant kleri- 
kalt inslag. Av flöjtspelet i Theokritos’ pastoraler 
hörs knappast ens ett eko hos dem.

Ett grundläggande drag i idyllens struktur är, 
hävdar Wretö, vad han i bokens titel kallar »det 
förklarade ögonblicket» — en momentan upple
velse av något utanför vardagens verklighet, rent
av, tycks det, en profan motsvarighet till mysti
kerns unio. Där har jag svårt att följa honom. En 
sådan upplevelse söker man förgäves i Moretum, 
som han ju lägger sådan vikt vid: den vore helt 
enkelt otänkbar i det sammanhanget. Inte heller 
har han givit något belägg för dess förekomst hos 
Theokritos eller Vergilius, och jag tror uppriktigt 
sagt inte, att det skulle löna sig att söka den hos 
dem. Däremot spelar den onekligen en viktig roll 
hos både Voss, Runeberg och Strindberg och en 
ännu viktigare hos Tegnér — i Nattvardsbarnen 
men inte i Kronbruden. Tesen om dess grundlägg
ande betydelse tycks mig alltså tarva modifika
tioner av väsentlig art, men även med dessa modi
fikationer är den av stort intresse och eggande som 
uppslag.

Däri ligger, såvitt jag vågar döma, också det 
största värdet med Wretös bok: den öppnar nya 
perspektiv och lockar till forskning på ett föga 
bearbetat fält. Men han har också nått värdefulla 
resultat. Det viktigaste av dem är att han har frilagt 
en linje, som bäst beskrivs med hans egna ord som 
»en rik tradition inom svensk litteratur» med 
»rötter djupt i den västerländska kulturen».

Gustaf Fredén

Beiträge zur nordischen Philologie, Hrsg, von der 
Schweizerischen Gesellschaft fü r skandinavische Stu
dien. Redaktion: Oskar Bandle, Hans-Peter Nau
mann, Egon Wilhelm. 4. Band. Oskar Bandle u.a.: 
Studien zur dänischen und schwedischen Literatur des 
19. Jahrhunderts. Helbing & Lichtenhahn Verlag 
AG. Basel und Stuttgart 1976.

I Schweiz finns ett sällskap för skandinaviska stu
dier som driver en livlig och resultatrik verksam
het. På fyra år, mellan 1973 och 1976, har det givit 
ut fyra rejält tilltagna volymer under den samman



fattande rubriken Beiträge zur nordischen Philologie 
av såväl lingvistiskt som litterärt innehåll. Början 
gjordes med Oskar Bandle: Die Gliederung des 
Nordgermanischen\ därpå följde Conradin Per- 
ner: Gunnar Ekelöfs Macht am Horisont (anmäld 
i Samlaren 1974) och Heinz Klingenberg: Edda 
— Sammlung und Dichtung. Som nummer fyra i 
raden kom samlingsvolymen Studien zur dänischen 
und schwedischen Literatur des 19. Jahrhunderts.

I det redaktionella förordet framhålls att den 
tidsbegränsning som anges i bokens rubrik inte 
iakttagits hundraprocentigt: utflykter förekommer 
både bakåt och framåt i tiden. I stort sett gäller den 
dock. Längst bort från den utstakade gränsen av
lägsnar sig Markus Pritzker i den sista studien som 
diskuterar Dürrenmatts pjäs Play Strindberg och 
dess samband med Dödsdansen, men en viss an
knytning finns ju också där. Åt andra hållet avvi
ker Oskar Bandle i den första uppsatsen, som 
behandlar Baggesens upplevelser i Schweiz under 
en resa 1789/90; Die Alpenreise eines Empfindsamen 
har han kallat den. Även den avvikelsen från sche
mat är ju begriplig och fullt godtagbar: med sin 
känslosamma naturdrykan och sin genikult är 
Baggesen en representativ föregångare till den nya 
tid som bryter in vid sekelskiftet.

Baggesen var redan före resan en stor beundra
re av Albrecht von Haller, författare till lärodikten 
Die Alpen. I Bern gjorde han Hallers personliga 
bekantskap och lärde känna hans unga sondotter 
Sophie, vilket ledde till förlovning och äktenskap. 
Men besöket i Schweiz medförde även på andra 
sätt upplevelser av genomgripande betydelse för 
honom. Därom har han berättat utförligt både i 
sina tryckta verk och i dagboksanteckningar och 
brev. Oskar Bandle har alltså haft ett rikhaltigt 
material att bygga på, och hans framställning är rik 
på målande detaljer.

Då Baggesen första gången stod vid randen av 
ett schweiziskt vattenfall och hörde det bedövande 
bruset, blev han så överväldigad att han likt Jesaja i 
Herrens tempel framstammade: »Helig, helig, he
lig.» Det var en unio mystica, en gudsupplevelse. 
En sådan hade också Fredrika Bremer, då hon en 
junikväll, sittande på en stenmur utanför Bern, såg 
solen gå ner bakom Oberlands fjälltoppar. »Ensam 
är jag — ej allena», sade hon sig. Det är samma 
känsla som Geijer tolkar i dikten Ensam i bräcklig 
farkost, och dess religiösa innebörd är förvisso 
inte densamma som den Baggesen gav uttryck åt i 
sitt extatiska bönerop, men det har sitt intresse att 
notera att bakgrunden också i hennes fall är mötet 
med alpnaturen.

Om Fredrika Bremers upplevelse på terrassen 
utanför Bern har Karin Naumann-Magnusson in
genting att förmäla i sin översiktsartikel Freiheit 
und Alpenglühen. Schwedische Literatur in Schweizer 
Exil, men annars har hon åtskilligt av intresse att
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berätta både om Fredrika Bremers och andra 
prominenta svenska författares erfarenheter i alp
landet. En av dem är givetvis Strindberg. Även för 
honom innebar naturen ett föryngringsbad, men 
vad som framför allt tilldrog sig hans uppmärk
samhet var den jämlikhet och arkadiska frihet som 
han fann prägla liv och styrelseskick.

För tre av bokens sju artiklar svarar Hans Kuhn. 
Han har underkastat några dikter av Ochlenschlä- 
ger och Grundtvig, skrivna vid tiden för den na
tionella katastrofen under Napoleon-krigen som 
ett slags beredskapspoesi, en grundlig analys, var
vid han ställt de båda diktarna mot varandra. Det 
sker under rubriken Der Dichter in der nationalen 
Krise. I uppsatsen Ludlams Hule refereras och 
kommenteras utförligt en sångspelslibretto som 
Ochlenschläger skrev till musik av kompositören 
Weyse och som fallit i sådan glömska att den inte 
fatt komma med i hans samlade verk, men som 
enligt Kuhns mening kanske vore värd att ånyo 
prövas på scenen. Företaget torde vara vanskligt. 
Texten gör ett ohjälpligt -  men givetvis inte av
sett — intryck av studentspex.

I uppsatsen Der dänische Parnass zu Beginn der 
1880-er Jahre redovisar Kuhn den verkan ett urval 
dansk poesi, Nyere dansk Lyrik , av år 1883, har 
gjort på honom. Samlingen, som illustrerades av 
samtida danska konstnärer och förmodligen var 
avsedd för salongsbordet, innehåller onekligen 
åtskillig vacker poesi, förklarligt nog, eftersom 
poeterna själva fick sörja för urvalet, men det som 
framför allt frapperar en sentida läsare är, såsom 
Kuhn påpekar i sin summering, att så föga märks 
av det s.k. moderna genombrottet, som dock, en
ligt handböcker och vedertagen historieskrivning, 
hade ägt rum tretton år tidigare. Det är en erinran 
så god som någon som det vanskliga i att draga 
exakta gränslinjer mellan olika epoker.

En omvärdering på ett helt annat område och av 
ett helt annat, mer överraskande slag, utför 
Hans-Peter Naumann i artikeln Viktor Rydbergs 
»Undersökningar i germanisk Mythologi». Mot slu
tet av sitt liv ägnade Rydberg som bekant ett 
mångårigt ihärdigt arbete åt ett försök att skapa en 
helhetsbild av de trosföreställningar som enligt 
hans mening låg dolda bakom våra förfäders -  
eller i varje fall de isländska skaldernas — gudasa
gor. En praktiskt taget enhällig kår av litteraturhis
toriska bedömare har betygsatt resultatet som det 
misslyckade utfallet av en felinriktad ambition -  
möjligen med ett tillägg om diktarfantasi. Nau
mann hävdar nu att det är betygsättningen som har 
varig felaktig, och han gör det bl. a. med stöd av 
ett uttalande av en auktoritet som J. de Vries.

Frågan torde väl tarva ytterligare utredning, 
men Naumanns försök till omvärdering bör i varje 
fall tas till protokollet.

Markus Pritzker undersöker i sin redan tidigare
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nämnda artikel Strindberg und Dürrenmatt förhål
landet mellan Dödsdansen och Diirrenmatts pjäs 
Play Strindberg. Slutomdömet blir att »en borger
lig äktenskapstragedi» har gjorts om till »en ko
medi om borgerliga äktenskapstragedier». Play 
Strindberg ger, enligt en annan formulering av 
Pritzker, inte som Dödsdansen en bild av ett äkten
skap utan av hela det kapitalistiska samhället.

Härtill är endast att säga att den behandling som 
Strindbergs tragedi har underkastats förefaller att 
ha skett i god överensstämmelse med en välbekant 
s. k. trend inom den dagsaktuella litteraturproduk
tionen även i vårt land.

Gustaf Fredén

Bertil Romberg: Carl Jonas Love Almqvist. 
Twayne’s World Authors Series 401. Twayne 
Publishers. Boston 1977.

De nordiska länderna börjar bli väl representerade 
i Twayne’s World Authors Series tack vare Leif 
Sjöbergs hängivna insatser som utgivare. Ett av de 
senaste tillskotten utgör Bertil Rombergs Alm- 
qvistmonografi, omsorgsfullt översatt till engelska 
av Sten Lidén i samråd med Harold H. Borland. 
Romberg har låtit sin bok förmedla en relativt 
rikhaltig flora av citat från Almqvists diktning, från 
hans journalisdk och brev. I slutkapitlet (kap. 12) 
som är betitlat Epilogue in Exile, finns sålunda 
några utdrag ur Almqvists brev hem från USA. 
Flera av dikterna ur den sena manuskriptsamling
en Om svenska rim möter här också i engelsk 
tolkning. »Only in Sweden do Swedish gooseber
ries grow.»

Under årens lopp är det inte mycket av Alm
qvists verk som har översatts till engelska. 1846 
utkom visserligen i New York Gabriele Mimanso, 
en roman vari Almqvist knöt an till en då aktuell 
politisk händelse i Frankrike. 19 19  förelåg Sara 
Videbeck -  The Chapel, översatt av A. B. Benson, 
en bok som kom i nyutgåva 1972. Romberg för
klarar i sitt förord att Almqvist vore förtjänt av »a 
place of honour at the international Parnassus». 
Inte minst tack vare de smakprov som ges bereds 
nu en internationell läsekrets med intresse för 
skandinavisdk tillfälle att bilda sig en uppfattning 
om Almqvists språkkonst. Inriktningen på berät- 
tartekniska grepp präglar genomgående Rombergs 
Almqvists tudie.

I inledningskapitlet får man en biografisk bak- 
grundsteckning. Att Almqvist 1854 under namn 
av Lewis Gustawi efter sin landsflykt ingick ett 
andra äktenskap föranleder denna reflexion: »It is 
evident that the marriage was a failure and that he 
had only exchanged European discontent for an 
American variety.» Bertil Romberg redogör sorg
fälligt för Almqvists väldiga och skiftande förfat

tarskap och finner det gång efter annan lämpligt ge 
korta innehållsreferat. Måhända hade ett mer se
lektivt förfarande kunnat fängsla läsarens intresse 
mer för enskilda verk. Ofta åberopas den tidigare 
Almqvistforskningen; raden av hedersomnäm
nanden tycks mig onödigt belasta framställningen. 
En bibliografi i bokens slut upptar ett urval av mer 
väsentliga arbeten om diktaren, och Romberg ut
går här givetvis från sin värdefulla bibliografi 
»Almqvistforskning 1896-1966» i Svensk littera
turtidskrift 1966. Jag vill i detta sammanhang erin
ra om att Romberg står som utgivare av en större 
samling av Almqvistbrev och att han publicerat två 
studier »Om Almqvists romankonst» i Årsbok 
1973 och 1975, utgivna av Vetenskapssocieteten i 
Lund. Med efterskrift av Romberg har flera Alm- 
qvistverk 1977-78 utkommit i Norstedts klassiker.

Romberg betecknar Henry Olssons arbete 
Törnrosens diktare. Den rike och den fattige 
(1966) som »the best introduction to Almqvist» 
och så förhåller det sig förvisso. Kanske efterlyser 
man hos Romberg en mer psykologiskt genom
förd karakteristik av den sammansatte diktaren, 
»surprisingly modern», som det heter i Ellen Keys 
efterföljd. Olsson stod just för ett psykologiskt 
nyanserat porträtt. Romberg har emellertid myc
ket väl fatt fram själva utvecklingskurvan i Love 
Almqvists diktning, hans väg från romantik till 
realism, och på ett klart och koncist vis belyser han 
inte minst de radikala och provokativa elementen i 
dennes senare författarskap. Almqvists journali
stik är fortfarande i hög grad outforskad, betonar 
Romberg. »In his journalism and political writ
ings, Almqvist persistently brought up the great 
problems of his day. In his attitudes and opinions, 
he was often inconvenient to those in power. At 
his best moments he was a brilliant and witty 
polemist; he certainly owes his admirable jour
nalism to the fact that he was prompt, lucid, and 
convincing.»

UlfWittrock

Joseph Frank: Dostoevsky. The Seeds of Revolt 1 8 2 1 -  
1849. Princeton University Press 1976.

Geir Kjetsaa: Dostojevskij og Tolstoj. Essays. Gyl- 
dendal. Oslo 1977.

Konrad Onasch: Der verschwiegene Christus. Ver
such über die Poetisierung des Christentums in der 
DichtungF. Ai. Dostojewskis. Union Verlag. Berlin 
1976.

Joseph Frank, komparatist vid Princeton, föreläste 
på femtiotalet om Dostoevskij. Han behandlade 
Anteckningar ur ett källarhål ur existentialistisk 
synvinkel, men blev efterhand alltmer intresserad 
av den sociokulturella miljö som kom källarhåls-


