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Övriga recensioner 197

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-


