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304 Övriga recensioner

inom den musikaliska frasen eller repeteras för att 
parodiskt överlasta språket. På dessa och många 
andra sätt skapas egentligen en oupphörlig spän
ning mellan paradigmet och epistelns faktiska ut
veckling, en spänning som bland annat kan åter
finnas mellan musikens och språkets mönster.

Trots allt skulle de två konsterna då inte vara 
»systerligt förente». Massengale väljer själv en 
annan förklaring. Om ett paradigm oförändrat 
upprepas strof för strof, försvagas intresset allt
mer: åhöraren möter ju bara det förväntade. Där
för måste det också finnas en motsatt princip, som 
Massengale väljer att kalla »the poetic intent». 
Det är en annan organiserande princip, som över
skrider den enskilda strofen för att ge hela dikten 
en bestämd och meningsfylld struktur. För att nå 
detta mål kan poeten låta paradigmet gå mot sin 
upplösning eller utvidgning. Det är denna teknik 
som Bellman använder sig av mer konstfullt och 
medvetet än de flesta av tidens vaudeville-òSkx&to. 
Hos dem upprepas samma tankar och samma käns
la i varje strof: visan vinner i emfas men löper 
risken av monotoni. I Fredmans epistlar däremot 
finns det alltid ett inre skeende mellan och till och 
med inom de enskilda stroferna, som dels håller 
åhöraren i ständig osäkerhet, dels gör dikten till en 
organisk helhet. Och detta skeende innebär i regel 
att musiken — som framförallt konstituerar dik
tens paradigm — mer och mer underordnas den 
poetiska idén.

Massengales arbete har en beundransvärd ba
lans mellan den klara, logiska tankebyggnaden och 
mängden av exakta och suggestiva detaljanalyser. 
Mer distinkt och övertygande än någon annan har 
han kunnat förklara vad det är som faktiskt skiljer 
Bellman från exempelvis de franskavaudeville-òskr 
tarna eller de svenska dryckespoeterna, en skill
nad som så många forskare intuitivt upplevt och 
givit uttryck för. Därför kommer också hans verk 
att influera och inspirera all kommande Bellmans- 
forskning. Men samtidigt visar det på möjligheter 
att bearbeta ett ännu vidare fält med dessa och 
liknande metoder: visan eller sången från Wival- 
lius’ dagar till Bellmans som lyrikens viktigaste 
form, visan som via popmusik, proteströrelser och 
en våg av intim-naiv konst blivit en av vår egen tids 
mest inflytelserika konstformer. Därför finns det i 
dag dubbel anledning att begrunda exemplet 
Bellman och av Massengale lära sig hur man kan 
analysera den skönhet och det behag som musik 
och poesi kan skänka varandra.

Kurt Johannesson

Louise Vinge: Morgonrodnadens stridsmän. Epok
bildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821. 
Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund. 
Vol. 73. CW K Gleerup. Lund 1978.

I inledningen till sin bok Morgonrodnadens strids
män påpekar Louise Vinge att forskningen i den 
svenska romantikens historia efter en nästan över
rik blomstring under de första decennierna av vårt 
århundrade på sistone har fört en påfallande un
danskymd tillvaro — i skarp kontrast till den »mas
siva» utforskning som just nu ägnas dess kontinen
tala och engelska motsvarighet. Vad man i denna 
främst har inriktat sig på är att ge en samlad bild av 
»romantikens nya historiska medvetenhet, dess 
evolutionistiska och dynamiska uppfattning av 
människo- och samhällsliv och dess märkliga insikt 
om sin egen plats i historien». Detta är grundte
mat också i hennes egen undersökning: hon vill 
visa hur romantikens »epokala medvetenhet» 
kom till uttryck i litteratur och idéliv i Sverige. 
Detta är, anser hon, nödvändigt, om man vill skapa 
sig en sann bild av den svenska romantiken som 
ett led i en idéströmning med förgreningar över 
hela Europa.

Därmed är sagt att vi i Vinges bok förs in på spår 
som knappast någon tidigare svensk forskare har 
försökt följa; i varje fall har ingen gjort det så 
ihärdigt och samtidigt lyckosamt som hon. Hon 
redovisar en myckenhet både gammalt och nytt 
stoff, men det viktigaste är att hon låter oss se det 
alltsammans ur en ny synvinkel som kommer det 
att framträda på ett nytt sätt. Och hon gör det med 
suverän behärskning av ett mångskiftande material 
och med säker blick för väsentligheter. Man följer 
med spänning de linjer hon drar upp, samtidigt 
som man fröjdar sig åt att så mycken kunskap kan 
förmedlas på ett så klart och öppet språk.

»Nya skolans» företrädare — en Atterbom, en 
Palmblad, en Hammarsköld — uttalade som be
kant ofta och högljutt sin övertygelse om att de 
hade blivit kallade att inleda en ny och bättre tid 
inte bara inom vitterheten utan också för hela 
mänskligheten. Med dem hade, förklarade de, en 
ny tidsålder brutit in -  mänsklighetens historia 
hade nått en vändpunkt, nu gällde det att återska
pa det saliga urtillstånd, den guldålder, som den en 
gång för mångtusende år sedan hade lämnat bak
om sig. Detta var en tro som omfattades av såväl 
Shelley som Friedrich Schlegel, för att nämna en
dast två exempel utifrån, men enligt Louise Vinge 
förfäktades den med än större styrka av våra egna 
romantiker. »Morgonrodnadens stridmän», titeln 
på hennes bok, var ett ärenamn som de gärna 
tilläde sig själva; »Auroraförbundet» kallade de 
sin vittra sammanslutning, Phosphoros sin tid
skrift. Med pedagogisk övertydlighet angav de för 
en kallsinnig omvärld vad de betraktade som sin 
huvuduppgift: att båda en ny dag.

Med tiden upptäckte de, icke utan grämelse, att 
de hade lagt alltför stor vikt vid den uppgiften. 
Ivern att riva ned det gamla hade kommit dem att 
glömma att deras egentliga mål dock hade varit att
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skapa något nytt. Så sändes då Atterbom, med 
hjälp av en insamling, till Tyskland och Italien för 
att komma bort från det ofruktbara polemiseran
det och för att få nya impulser och inspiration till 
de stora diktverk man så länge förgäves väntat sig 
av honom. Det omedelbara resultatet, de Vand- 
rings-Minnen han efter hemkomsten publicerade i 
Poetisk kalender, blev en besvikelse, och då första 
delen av Lycksalighetens ö efter ännu några år 
äntligen presenterades för publiken, fördunklades 
dess glans redan från första stund genom den 
oundvikliga jämförelsen med Fritiofs saga. Visser
ligen gjorde han en dygd av nödvändigheten och 
axlade häroldens och vägröjarens mantel, men 
hans vänner och anhängare, som så länge i honom 
hade sett den som komma skulle, dolde inte sin 
besvikelse.

Men om Atterbom alltså inte själv förmådde 
infria de löften om en ny dag inom den svenska 
dikten som han i början av sin bana hade utställt 
med sådan frikostighet, fick hans insats ändå, så
som Vinge visar, avgörande betydelse för epok
skiftet. Han vidgade horisonten och tillförde dik
ten nytt liv genom sin förkunnelse att en »positiv 
poetik» är detsamma som en »poesiens historia». 
Därmed ställde han kravet på kunskap i litteratu
rens historia och avvisade kravet på regellydnad. 
Men därmed angav han också färdriktningen fram 
mot den gärning som Louise Vinge betecknar som 
hans mest betydelsefulla insats i vår odlings histo
ria: det stora verket Svenska siare och skalder.

Det verket har som bekant redan för länge se
dan behandlats av en annan forskare, Jakob Kul
li ng, och Louise Vinge ger honom med all rätt ett 
vackert erkännande; ändå må det vara tillåtet att 
uttrycka en förhoppning att hon går vidare på den 
väg hon nu slagit in på och ger oss en analys av 
linjer och temata också i Svenska siare och skal
der.

Gustaf Fredén

Kurt Aspelin: Poesi och verklighet. Del II. 1830-ta- 
lets liberala litteraturkritik och den borgerliga realis
mens problem. Norstedts. Sthlm 1977.

Kurt Aspelin: »Det europeiska missnöjet». Sam
hällsanalys och historiespekulation. Studier i C.J. L. 
Almqvists författarskap åren kring 1840. Del I. 
Norstedts. Sthlm 1979.

När Kurt Aspelin 1967 disputerade på sin avhand
ling Poesi och verklighet. Några huvudlinjer i 
1830-taletssvenska kritikerdebatt. D ell, förelåg un
dersökningens andra del i stort sett färdig i manu
skript. Det kom emellertid att dröja drygt tio år 
innan den publicerades. Först sedan han var färdig

med det litteraturteoretiska »klargöringsarbete», 
som resulterade i den långa raden av antologier av 
marxistisk och strukturalistisk litteraturvetenskap 
och som kulminerade i Textens dimensioner (197 5), 
tog Aspelin på nytt tag i sitt gamla manuskript och 
redigerade ut det för tryckning.

Undersökningens första del behandlade i hu
vudsak debatterna i Skandia och Svenska litteratur
föreningens tidning, där Atterbom var den centrala 
kritikergestalten. Ett särskilt avsnitt -  kanske av
handlingens mest intressanta — ägnades dock åt 
den unge Carl August Hagberg, och boken slutade 
med ett kapitel om den litteräre mångsysslaren 
Carl Julius Lénström. Det dilemma avhandlingens 
titel -  Poesi och verklighet — vill antyda blir i 
första delen huvudsakligen en konflikt mellan en 
idealestetik av romantiskt snitt, med dess krav på 
harmoni och balans, och den frambrytande realis
men. Det nödvändiga ställningstagandet till nya 
författare med nya stilideal och nytt stoff -  t. ex. 
Balzac, Hugo, Sue -  tvingade kritikerna att an
tingen ta avstånd eller jämka sin estetiska teori en 
smula närmare den aktuella litteraturen.

Undersökningens andra del har som underru
brik »1830-talets liberala litteraturkritik och den 
borgerliga realismens problem». Här presenteras 
opponenterna mot romantiken, och tyngdpunkten 
ligger för dem snarare på verkligheten än på po
esin. Hos praktiskt taget samtliga är kritiken av 
romantiken förbunden med en borgerligt förank
rad kritik av det gamla privilegiesamhället.

Direkt där den första delen slutade tar den and
ra vid med ytterligare ett kapitel om Lénström, nu 
om hans tidskrift Eos (1839-40) och om hans litte
raturhistoriska författarskap. Därefter behandlas 
den unge Bernhard Elis Malmström och — i arbe
tets längsta kapitel — litteraturkritiken i Aftonbla
det och Dagligt Allehanda. Det näst sista kapitlet 
ägnas åt Erik Gustaf Geijer, ett avsnitt som kom
mer att stå som en pendang till Atterbom-kapitlet i 
undersökningens första del. Boken avslutas med 
ett längre kapitel — »Perspektiv och öppna frå
gor» — vilket uppenbarligen inte tillhör det ur
sprungliga manuskriptet utan är skrivet av den 
Aspelin, som via arbetet med Textens dimensioner 
nått fram till en ny problemmedvetenhet.

Till de stora förtjänsterna i Aspelins avhandling 
får räknas att han lyft fram Lénströms tidigare föga 
beaktade kritiska författarskap och placerat in det i 
ett tids- och idésammanhang, där det — hur brist
fälligt det än kan te sig för eftervärlden — under 
några fa år trots allt kom att få en viss betydelse. 
Aspelin visar hur Lénström, som i sitt medarbetar- 
skap i Skandia och Svenska litteratur-föreningens 
tidning fortfarande framstår som en trogen Atter- 
bom-lärjunge och som ett stycke in på 40-talet 
skulle komma att inta utpräglat konservativa posi
tioner, under några år just vid decennieskiftet har
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