
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång ioo 1979

Svenska Litteratursällskapet

Distribution: Almqvist & Wiksell International, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Peter Hallberg 

Lund: Staffan Björck, Carl Fehrman 

Stockholm: Inge Jonsson, Kjell Espmark 

Umeä: Magnus von Platen

Uppsala: Gunnar Brandell, Thure Stenström, Lars Furuland

Redaktör: Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum, Box 513, 751 20 Uppsala

UTGIVEN MED UNDERSTÖD AV

HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET

ISBN 91-22-00365-7 (häftad) 

ISBN 91-22-00367-3 (bunden) 

ISSN 0348-6133

Printed in Sweden by 

Almqvist & Wiksell, Uppsala 1980



Övriga recensioner 305

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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frigjort sig från det atterbomska inflytandet och 
uppträder som talesman för det nya i tiden. Fosfo1 
rismen ser han nu som en »nödvändig ensidighet» 
av idealistisk natur som tillsammans med en lika 
ensidig realism — för Lénström egendomligt nog 
representerad av den götiska strömningen — skall 
bilda den nya syntesen, i samtiden förebådad av 
Runebergs och Almqvists författarskap.

I det långa kapitlet om litteraturkritiken i Afton
bladet och Dagligt Allehanda avser Aspelin inte att 
ge någon fullständig översikt utan inskränker sig 
till de för honom centrala frågeställningarna: hur 
förhåller sig dagspresskritiken till verklighetspro- 
blemet i dikten och till värderingen av romanti
ken? Huvudsakligen uppehåller han sig vid det 
mera politiskt än litterärt motiverade stormanlopp 
mot Atterbom och fosforismen, som vid decen
niets slut leds av Sturzen-Becker, Nils Arfvidsson 
och framför allt J. P. Theorell. Efter Aspelins de
taljerade genomgång framstår kritiken i AB och — 
fast i mindre utsträckning — DA som en av skedets 
verkligt väsentliga kritiska insatser.

Geijers uppgörelse med romantiken bildar den 
naturliga avslutningen på Aspelins stora genom
gång av 30-talskritiken. Den har sitt speciella in
tresse genom att den till skillnad från kritiken i AB 
är företagen inifrån den romantiska rörelsen. Den 
centrala texten i sammanhanget är Geijers anmä
lan av Atterboms samlade dikter i Litteraturbladet 
1838. Men innan han kommer till denna av tidiga
re forskning ofta uppmärksammade recension 
skisserar Aspelin genom detaljerad analys av en 
rad andra texter Geijers idéutveckling under 30- 
talet fram till »avfallet». Atterbom-recensionen är 
kulmen på den process som för Geijer leder till 
insikt om »romantikens dialektiska självförstörel
se». Till skillnad från tidigare forskare undviker 
Aspelin att privatisera konflikten med Atter
bom. Recensionens egenartade ambivalens sam
manhänger med att Geijers perspektiv är dubbelt: 
han försöker beskriva romantiken objektivt, histo
riskt, som ett nödvändigt led i utvecklingen men 
ser samtidigt dess reaktionära funktion i den sven
ska samtidsverkligheten. Romantikens självupp
lösning blir för honom en delaspekt av det gamla 
samhällets undergång.

Naturligtvis finns det en motsättning mellan 
slutkapitlets »Perspektiv och öppna frågor» och 
resten av avhandlingen — något som Arne Mel- 
berg närmare utrett i en intressant recension i 
TFLV  1978: 2 — men den bör inte överdrivas. Det 
Aspelin skisserar i slutkapitlet är inte en alternativ 
uppläggning av sin egen undersökning. Den har 
nog hela tiden varit tänkt att vara traditionellt 
idéhistorisk, med inriktning på de originella insat
serna i tidens kritiska debatt och utan ambitioner 
att beskriva 1830-talets litteraturkritik i dess hel
het, ännu mindre dess totala offentlighetssam-
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manhang. Det somges i slutkapitlet — förutom att 
det tjänstgör som sammanfattning — är mera 
övergripande resonemang, som den tidigare ofta 
ganska närsynta granskningen av de enskilda kriti
kerna inte har givit möjlighet till. Det gäller frågor 
som kritikerns roll i tidens »litterära institution», 
det kritiska språkbruket, 1830-talet som litterär 
period. Avslutningsvis ges en »utsikt mot de föl
jande decennierna», där det finns åtskilliga upp
slag för den kommande forskningen att ta fasta på.

Det är lätt att kritisera undersökningens upp
läggning, när nu hela verket föreligger. Aspelin 
har inte valt att gå kronologiskt fram. Han har inte 
disponerat sin framställning efter problem eller 
efter de olika ämnena för den kritiska debatten. I 
stället har han lagt upp sin framställning efter de
batternas olika aktörer. Detta har fått till konse
kvens att samma diskussionsämnen, samma debat
ter med deras repliker och motrepliker, gång på 
gång återkommer men hela tiden sedda ur olika 
perspektiv. Det har gjort böckerna onödigt svår
forcerade för i periodens kritiska debatt mindre 
initierade läsare.

Denna pedagogiska nackdel kompenseras dock 
i någon mån av att det är möjligt att läsa de olika 
kapitlen som mer eller mindre fristående studier 
under en och samma huvudrubrik. Också med den 
splittrade uppläggning han valt får dock Aspelin 
rikliga tillfällen att demonstrera det som var hans 
stora styrka både som vetenskaplig författare och 
akademisk lärare: kombinationen av grundlig lär
dom i detaljer med en ovanlig förmåga till abstrak
tion och överblick, något som möjliggjorde för 
honom att skapa synteser och reda ut de mest 
tilltrasslade idéhistoriska trådar.

Ett namn som ständigt återkommer i de kritiska 
debatter, som är föremål för uppmärksamheten i 
Poesi och verklighet, är C. J. L. Almqvist. De skif
tande hållningarna till hans författarskap markerar 
ofta förändringarna i de kritiska positionerna un
der perioden. Ändå ägnas honom inget särskilt 
avsnitt i undersökningen, vilket kan förefalla 
märkligt för den som inte har klart för sig det 
aspelinska arbetets tillkomsthistoria.

I själva verket är det Almqvist som är utgångs
punkten för Poesi och verklighet. Om Almqvists 
»Om poesi i sak» skrev Aspelin sin trebetygsupp
sats redan i början av 50-talet. Om Det europeiska 
missnöjets grunder och Almqvists samhällsanalys 
under åren kring 1840 skrev han sin licentiatav
handling. Det som sedan svällde ut till de två 
delarna Poesi och verklighet var från början tänkt 
som ett inledande avsnitt till en doktorsavhandling 
om Almqvists författarskap under åren kring 
1840. Den egentliga huvudpersonen omtalas alltså 
flitigt i dessa två inledande delar, men han gör inte 
entré förrän i en tredje: »Det europeiska missnöjet».
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Samhällsanalys och historiespekulation, ett arbete 
som Aspelin vid sin död i december 1977 just 
hunnit färdigställa för tryckning. Underrubriken 
-  »Studier i C. J. L. Almqvists författarskap åren 
kring 1840. Del I» — antyder att också detta arbe
te har en fortsättning: en undersökning av Alm
qvists estetik och litterära praxis under folklivs- 
s kild ringarnas skede, med en naturlig utgångs
punkt i den centrala uppsatsen »Om poesi i sak».

Tre Almqvist-verk står i centrum för undersök
ningen i den nu föreliggande första delen: Europe
iska missnöjets grunder (tryckt först 1850 men — 
som Aspelin kan visa i ett ingående dateringsreso- 
nemang — till största delen tillkommen 1836-38), 
Menniskoslägtets saga (1839-41) och Svenska fat
tigdomens betydelse (1838). Till detta kommer Alm
qvists omfattande journalistik — i första hand i 
Aftonbladet — under åren 1839-45.

Till skillnad från tidigare forskning söker Aspe
lin gripa Almqvists författarskap under de aktuella 
åren som en helhet. Han ser diktarens alla skiftan
de verksamheter under åren kring 1840 ur en och 
samma helhetsaspekt. Almqvists tankevärld do
mineras av det Aspelin kallar »den utopiska mysti
cismen», en idéströmning som förbinder religiöst 
mystiska spekulationer med utopiska projekt på 
det sociala och politiska området till en enhet, för 
vilken den avgörande ambitionen blir att i grun
den förvandla världen till ett nytt gudsrike, ett 
återvunnet paradis.

Aspelin skisserar i en kort översikt denna uto
piska mysticisms förhistoria i de tidigare århund
radena, visar dess utbredning i tysk och fransk 
romantik och hur också den unge Almqvists tän
kande står i dess tecken. Men ungdomsårens swe- 
denborgskt influerade tankevärld — tidigare väl 
kartlagd av forskningen — finns, menar Aspelin, i 
sina huvuddrag kvar också i Almqvists andra idé
mässigt produktiva period, den kring 1840. De 
gamla idéerna får emellertid nya funktioner i det 
nya liberala helhetssammanhanget, medan nya 
idéer som tillkommer fyller samma funktioner i 
helheten som de gamla som utmönstrats.

Själva undersökningen börjar med Europeiska 
missnöjets grunder, som av tidigare forskning upp
märksammats huvudsakligen i samband med Alm
qvists äktenskapsuppfattning. I denna skrift finns 
ansatser till ett program för reformering inte bara 
av familjelivet utan också av staten och kyrkan. 
Genom en skicklig analys — inte minst med beak
tande av de olika faserna i verkets långa tillkomst
historia — kan Aspelin frilägga Almqvists centrala 
tematik: den motsättning mellan »essentialism» 
och »formalism», mellan »sak» och »namn», mel
lan »folk» och »pöbel», som är central för hela 
detta skede av hans författarskap. Det »europeiska 
missnöjet» har sin rot i att de enskilda människor
nas frihet på olika sätt är beskuren av de domine

rande »institutionerna»: äktenskapet, den kyrkliga 
dogmatismen, staten. Mot detta ställs den utopiska 
frihetsprincipen, och Almqvists argumentering får 
sin slagkraft genom att han känner sig arbeta i 
tidens riktning.

Menniskoslägtets saga har föga beaktats av tidiga
re forskning; Westman Berg har dock behandlat 
den i sin undersökning av Almqvists kvin- 
nouppfattning, men någon uttömmande studie av 
hela verket, dess källor och tematik, har tidigare 
inte gjorts. Det långa kapitel Aspelin ägnar det 
kuriösa verket är därför något av ett pionjärar
bete. I en närmast lärdomshistorisk studie redogör 
han för Almqvists direkta och indirekta källor och 
placerar in arbetet idéhistoriskt. Men det intres
santa är dock att han kan visa att Almqvist i detta 
verk — med dess spekulationer över oskuldstill- 
ståndets undergång, Kain- eller Kan-väldets upp
komst och utbredning, historiens vandring från 
öster till väster osv. — ger samtidens liberala strä
vanden ett slags historiefilosofisk sanktion. Det 
fyller i den nya ideologiska helheten samma funk
tion som Historiens idéer (1819) gjorde för hans 
ungdoms tankevärld. Nu är emellertid det primära 
inte ett religiöst-mystiskt utan ett socialt program. 
Den mot Kan-väldet motsatta abelismens frihets- 
princip verkar framför allt på tre områden: det 
religiösa, det politiska och det familjemässiga. 
Anknytningen är tydlig till programmet i Europeis
ka missnöjets grunder och till de kampanjer Alm
qvist bedrev i sin samtida journalistik.

Om denna Almqvists journalistiska verksamhet 
handlar avhandlingens längsta kapitel. Också de 
dagsaktuella inläggen kan Aspelin relatera till den 
övergripande ideologiska helheten. Dessförinnan 
har han i ett avsnitt kallat »Svensken och det sven
ska» gjort samma sak med Svenska fattigdomens 
betydelse och en del andra skrifter, som tematiskt 
hör samman med det arbetet.

Den stora styrkan i »Det europeiska missnöjet» är 
det helhetsgrepp Aspelin tar på Almqvists litterära 
verksamhet under den aktuella perioden. Mycket 
som tidigare förefallit perifert och kuriöst och va
rit svårt att förena med »realisten och liberalen» 
Almqvist — t. ex. Menniskoslägtets saga — far nu sin 
förklaring utifrån helhetssammanhanget. Liksom 
Poesi och verklighet är »Det europeiska missnöjet» en 
mycket lärd avhandling, slösande rik på detaljiakt
tagelser. Till skillnad från det äldre arbetet är den 
också mycket skickligt disponerad. De olika kapit
len bygger steg för steg upp en helhetsbild av 
Almqvists samhälls- och historieuppfattning under 
de aktuella åren. Liksom Poesi och verklighet — på 
en nivå — ger en närmast definitiv bild av huvud
dragen i 1830-talets svenska kritikerdebatt och 
samtidigt — på en annan nivå — uppfordrar till nya 
problematiseringar, så ger »Det europeiska missnö
jet» den utförligaste och tydligaste bilden hittills
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av liberalen Almqvists samhällsuppfattning samti
digt som avhandlingen blir den självklara utgångs
punkten för fortsatt forskning i Almqvists senare 
författarskap. Ser man »Det europeiska missnöjet» 
och de två volymerna Poesi och verklighet som en 
enhet, framstår de som en av de mest imponeran
de samlade forskningsprestationerna i senare 
svensk litteraturhistoria.

Sverker Göransson

Germund Michanek: Skaldernas konung. Oscar 11, 
litteraturen och litteratörerna. Norstedt 1979.

A lf Kjellén: Bakom den officiella fasaden. En studie 
över Carl David afWirséns personlighet. Acta Uni- 
versitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in 
History of Literature 22. Almqvist & Wiksell In
ternational 1979.

Med den rätta vanvördnaden och forskarhågen har 
Germund Michanek gått igenom det som han själv 
konstaterar överväldigande rika materialet i Ber- 
nadottearkivet på Stockholms Slott. »Breven till 
Oscar II -  det rör sig om ungefär 10 000 -  finns i 
allmänhet i Bernadottearkivet. Breven från ho
nom har ibland donerats dit, men oftast ligger de 
gömda i handskriftssamlingarna i bibliotek och ar
kiv, offentliga och privata.» Michanek har bakom 
sig omfattande Frödingstudier. Han är littera
turforskare, arkivforskare och personhistoriker. 
Hans kulturhistoriska intressesfär är i första hand 
den oscariska epoken. På ett mycket lyckligt vis 
har han genomfört sin stort upplagda undersök
ning. Det har blivit något av ett panorama över det 
senare 1800-talets litterära liv i vårt land. Vad 
Michanek framför allt varit inriktad på att fånga 
har varit »intressanta drag i monarkens litteratur
politik»; det har gällt, heter det i förordet, att 
»skildra hans relationer till tidens författare, både 
dem han uppskattade och ville hjälpa och dem han 
avskydde och ville stjälpa».

Michanek är en god stilist och en spirituell krö
nikör. Han ger en mycket avslöjande skildring av 
den oscariska epoken med Oscar II som centralge
stalt. Han inleder med ett porträtt av »kungen och 
människan». Det fanns en ovanlig mångsidighet 
i Oscar II:s litterära intressen, konstaterar han: 
»Oscar skrev patriotiska hyllningsdikter till Sveri
ges hjältar och riddersmän. Han skildrar idylliska 
familjescener från Sofiero. Han översätter Hora- 
tius och Goethe. Han nedlägger sitt djupaste tän
kande i teologiska och filosofiska uppsatser. Han 
håller tal i Riddarholmskyrkan till Gustaf II Adolfs 
minne. Han skriver också prima ungkarlsvers för 
manliga vänner. Han deklamerar på ’D rotf sina 
dikter om jungfruhus och toalettpapper. Han sam

lar snaskig pornografi.» Som fosterländsk vältalare 
var kungen en pekoralist. Som poet offrade han 
också åt schabloner. Nöjsamt är att ta del av Mi- 
chaneks redogörelse för hur två kriarättare, Nils 
Fredrik Sander och Herman Bjursten, stod kung
en bi vid utformandet av hans debutsamling, 
»Svenska flottans minnen», som förskaffade ho
nom ett andrapris i Svenska Akademien 1857. 
Michanek påpekar f. ö. att om också kungen länge 
nog fortsatte på skaldebanan skulle han med tiden 
se mer anspråkslöst på sin egen insats. Överhuvud 
vill Michanek göra Oscar II rättvisa som människa 
och det är tydligt att han inte kan förmå sig tycka 
riktigt illa om karln.

Det fanns hos kungen inga skrupler ifråga om 
hans rättighet att styra och ställa på den litterära 
parnassen. I otaliga anonyma artiklar och insända
re agerade han bakom kulisserna; han utövade 
stundom despotiska påtryckningar på Svenska 
Akademien, på de kungliga teatrarna och enskilda 
författare. »Han ägde verkligen makt: han hjälpte 
Viktor Rydberg att bli professor, han gjorde 
Snoilsky till överbibliotekarie och Gunnar Wen- 
nerberg till landshövding, ecklesiastikminister, gu
vernör för prinsarna, serafimerriddare. Han gav 
Selma Lagerlöf resestipendium, hängde ordnar på 
Henrik Ibsen, slog Sven Hedin till adelsman, räd
dade Carl David af Wirsén från ekonomisk ruin. 
Och han förföljde Björnson och Strindberg och 
sade nej till Svenska Akademiens inval av Henrik 
Schuck.» Ett större avsnitt av sin bok har Micha
nek ägnat Oscar II:s och Snoilskys relationer. 
Kungens vänskap blev betydelsefull för Snoilsky 
efter hans landsflykt; vännen på tronen tog Snoil- 
skys parti och uppmuntrade honom till fortsatt 
diktning. Men Oscar II:s onåd kunde också drabba 
poeten när han på 80-talet gav sig dagens sociala 
frågor i våld. Mån om kungens fortsatta välvilja 
föll Snoilsky av från det radikala engagemanget. 
»Han var liksom Fröding rebell och trotsare, en 
upprorsman mot alla former av socialt och andligt 
förtryck. Den sidan av hans väsen förkvävdes av 
inre hämningar och yttre tvång. Därigenom förla
mades hans inspiration och förmörkades hans liv. 
Detta var hans tragedi.»

Kungens avsky för »den otäcke Strindberg» 
blir väl dokumenterad liksom hans hat mot folkta
laren Björnson. Den senare kom han dock att 
sluta till sitt bröst, sedan Björnson 1903 fått N o
belpriset. Överhuvud har Michanek förstått att i 
mängden av brevhögar och annat material utnyttja 
vad som ställer kungen som »skaldernas konung» i 
rampljuset. »Hur många svenska författare under 
den oscarianska epoken kunde glädja sig åt en 
liknande framgång i främmande länder? »Men Mi
chanek konstaterar nyktert att alla de översvallan
de omdömena utomlands var »ett utslag av det 
rojalistiska Europas barnsliga glädje över en dik


