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308 Övriga recensioner

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
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tände furste». Av Ibsen, Snoilsky och andra dik
tare fick Oscar II sannerligen också här i Norden 
höra smickrets röst. C. D. af Wirsén besjöng 
kungahuset som trofast paladin. Michanek porträt
terar Wirsén inte bara som akademiens, den vittra 
areopagens, outtröttlige intrigör. Men han slutar 
sin stora, rikt illustrerade bok med en revy över 
några av C. D. af Wirséns diplomatiska turer vid 
invalen till akademien och kan härvid göra bruk av 
Henrik Schiicks otryckta Histoire intime: Några 
anteckningar till Svenska Akademiens historia un
der åren 1883-1912. IV. Invalen 1901-1908. 
Schiick berättar här om den cause celebre som in
träffade i maj 1907 vid Uppsala Universitets 200- 
årsfirande av Linnés födelse. Som universitetets 
rektor tog han emot raden av lyckönskande. »Så 
kom — tämligen långt fram i raden — Svenska aka
demiens representant, dess sekreterare, och nu 
ryggade jag instinktivt tillbaka — Wirsén föreföll 
mig som en reptil, som jag ej kunde förmå mig till 
att beröra.» (Henry Olsson har i en uppsats om 
Schiick i Nordisk tidskrift 1972 förut berört epb 
soden.)

Den biografiskt psykologiska metoden måste vara 
av väsentlig betydelse i en studie över Wirsén, 
betonar A lf Kjellén i sin bok Bakom den officiella 
fasaden, som just i första rummet är ägnad Carl 
David af Wirséns personlighet. »Det finns förhål
landen i hans liv, som i hög grad förklarar centrala 
tankegångar i hans livsåskådning. Det finns ingen 
anledning att såsom en del moderna forskare gör 
avvisa denna metod som förlegad.» Kjellén har 
haft tillgång till ett stort brevmaterial -  dock ej till 
Wirséns dagböcker -  och har den noggranna do
kumentationen gemensam med Michanek. De bå
da böckerna kompletterar överhuvud förträffligt 
varandra. Kjellén är en äldre forskare med förmå
ga att skriva lärt, sakligt och psykologiskt omdö
mesgillt. Han uttrycker sig väl, söker mindre än 
Michanek de eleganta formuleringarna men fram
ställningen blir för den skull inte torr. Yngre fors
kare har i olika avseenden åtskilligt att lära av hans 
sätt att gå tillväga i sin undersökning.

Det råder åtminstone en nyansskillnad mellan 
Michaneks och Kjelléns bedömningar av Wirsén. 
Michanek spelar ut sin ironi: »Trots att Wirsén, 
som han själv försäkrar, inte kan hysa groll eller 
känna hat till någon människa, vimlar hans brev av 
kärnfulla smädelser.» De paranoida dragen blir 
bara mer och mer markanta med åren, menar Mi
chanek. Kjellén karakteriserar Wirsén som en 
nevrotiker, en komplicerad natur »med påfallande 
många sprickor i den vackra fasaden». »Men ändå 
tvekar man att draga den slutsatsen -  skarpast 
framställd av Bertil Malmberg -  att bara cynism 
fanns på botten och att hela det ideologiska syste
met egentligen var ett bedrägeri mot allmänhe

ten.» Något moraliskt domslut har han på intet 
sätt åsyftat med sin bok, framhåller Kjellén.

En fylligare bild än i tidigare forskning får man 
redan av den unge Wirsén. (Kjellén uppger att han 
haft tillgång till C.-E. af Geijerstams innehållsrika 
licentiatavhandling om den unge Wirsén.) »Den 
C. D. W. vi kände för 20 år sedan var bra olik den 
högmodige, ofördragsamme herre, som nu terro- 
riserar i Posttidningen», skrev Snoilsky till C. R. 
Nyblom 1888. I Wirséns författarskap från 1860- 
talet finns liberala inslag som också gjorde sig 
gällande under det följande decenniet. Han deltog 
i gängse backanaliska upptåg under sin Uppsalatid, 
men blev alltmer sluten och melankolisk; den 
sexuella driften ingav honom skuld- och ångest
känslor. Giftermålet 1869 utgör en faktor av bety
delse för »de plikt- och offertankar, som skulle bli 
hans livs patos». Äktenskapet ingicks under dåliga 
auspicier och tillfördes allvarliga komplikationer. 
Wirsén förälskade sig i en nära väns hustru. »Det 
lidande, ja det martyrium, som Wirsén många 
gånger tyckte sig uppleva, hade framför allt två 
aspekter: den nästan hopplösa strid han ansåg sig 
utkämpa mot det radikala motståndarlägret och 
den frivilliga skilsmässan från den kvinna han äl
skade.» Wirsén frossade alltmer ohämmat i själv
ömkan på samma gång som han drev sitt fälttåg 
mot den friare sexualmoralens förkunnare, Ellen 
Key och andra. Åren kring 1880 har han genom
gått »en psykisk kris», som han själv säger, varvid 
intryck från väckelsereligiositeten i nyevangelisk 
tappning tycks ha spelat en roll. I ett brev till 
Snoilsky 1882 förklarar han att han skulle »sedan 
länge hafva mist förståndet eller dukat under för 
sjelfmordsbegär, om icke Han [Jesus] med sin 
outsägliga godhet gifvit mig ett egendomligt lugn i 
all oro».

A lf Kjellén visar att Wirsén, den elegiske idylli- 
kern, i sin poesi inte sällan förråder en dragning 
till dekadenta och sensualistiska stämningslägen; 
den underliga, magiska parken utövar exempelvis 
på honom en hemlig lockelse. I sin litteraturkritik 
kunde han bedöma njutnings- och skönhetslivets 
förespråkare med anmärkningsvärd tolerans. Det 
var emellertid de utländska författarna som han 
härvidlag favoriserade; gentemot den svenska lit
teraturen var han ej beredd att svika sin uppgift 
som moralisk överdomare.

Ett par kapitel ägnas åt Wirséns uppfattning av 
könsrollerna och av överklassen; »han värjde sin 
samhällsklass mot alla ingrepp i ett laissez-all er
system, som kunde inskränka de besuttnas för- 
värvsmöjligheter.» Slutkapitlet behandlar Wir
séns syften och taktik som litteraturpolitiker. 
Kjellén bekräftar också han den rådande uppfatt
ningen att Wirsén var ytterst intrigant, »med stor 
benägenhet för hemlighetsfulla bakvägar». Kjel
lén talar om den för Wirsén »typiska dubbla miss
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tänksamheten» och menar således att den hårda 
dom som den samtida radikala opinionen fällde 
över honom, i stort sett blir bekräftad av en 
granskning i efterhand av hans reaktionära littera
turpolitik. A lf Kjellén hävdar emellertid att Hei- 
denstam nog sannast har tecknat konturerna av 
Wirséns karaktär: »Han är icke en ståtlig karaktär, 
icke i de allvarligaste ögonblicken genomträngd av 
omutligt allvar, men han skulle vilja vara det. Han 
har en viss längtan till allvaret bakom skuggspe
let. »

UlfWittrock

Robert Fallenstein/Christian Hennig: Rezeption 
skandinavischer Literatur in Deutschland 1870 bis 
1914. Quellenbibliographie. Skandinavistische Stu
dien. Band 7. Karl Wachholtz Verlag. Neumün
ster 1977.

Helmut Müssener (Hrsg.): Nicht nur Strindberg. 
Kulturelle und literarische Beziehungen zwischen 
Schweden und Deutschland 1870-1933. Acta Uni- 
versitatis Stockholmiensis. Stockholmer Germa
nistische Forschungen 24. Almqvist & Wiksell In
ternational 1979.

Detlef Brennecke (Hrsg.): Aspekte der skandinavi
schen Gegenwartsliteratur. Skandinavistische Ar
beiten. Band 4. Carl Winther Universitätsverlag. 
Heidelberg 1978.

Utomordentligt värdefull är den stora och omfat
tande »källbibliografi» som Robert Fallenstein 
och Christian Hennig har sammanställt vid Nor
diska institutet i Kiel som del av forskningsprojek
tet »Beiträge von Kritikern, Übersetzern und lite
rarischen Institutionen zur Rezeption skandinavi
scher Literatur in Deutschland von 1870 bis 
1914». Bibliografien upptar 8562 titlar av 307 
skandinaviska författare; det är fråga om såväl 
självständiga publikationer som uppsatser och re
censioner i tyskspråkiga periodica. De kortare re
censionerna dominerar. Genomgångna är ca 350 
tidskrifter, årsböcker osv. Dagstidningar har na
turligt nog fallit utom ramen för undersökningen. 
»Die Bibliographie dokumentiert in erster Linie 
das deutschsprachige Echo auf den sogenannten 
’modernen Durchbruch’ in der Literatur der skan
dinavischen Länder. Dies heist, dass sie sich auf 
Schriften über solche Autoren beschränkt, die in 
dem genannten Zeitraum als Zeitgenossen rezi
piert wurden.» Å andra sidan är bibliografin inte 
enbart ägnad receptionen av skönlitterära författa
re; Georg Brandes, Ellen Key och Sigurd Ibsen 
uppmärksammas exempelvis liksom en rad barn- 
boksförfattare.

Medan den nu föreliggande första delen sträc
ker sig från 1870-1914 skall en andra del av denna 
bibliografi omfatta decennierna 1915-197 5.

Inte bara Strindberg, Nicht nur Strindberg, är en 
samlingsvolym där uppsatserna behandlar kultu
rella och litterära relationer mellan Sverige och 
Tyskland 1870-1933. De nitton bidragen återgår 
på föredrag som hölls vid ett symposium i anslut
ning till Stockholms Universitets 1 oo-årsjubileum 
i september 1978. »Leider war es nicht möglich, 
auch die lebhaften Diskussionen, die jeweils im 
Anschluss an die einzelnen Vorträge stattfinden, 
in extenso oder auch nur in Zusammenfassung 
wiederzugeben.» Helmut Müssener svarar för 
förordets klara och koncisa presentation av voly
men. Han gör också i ett inledande inlägg ett 
försök att upprätta en boskillnad mellan »Rezep
tionsforschung» och »Aufnahmeforschung». Den 
modell han ställer upp för »X in Y,» Der Prozess 
der »Aufnahme» avser »upptagandet» av ett lands 
litteratur och kultur i ett annat land med ett annat 
språk. Det är en typ av historisk receptionsforsk- 
ning som tog sin början på 1800-talet. Jag tycker 
att Müsseners modell genom sin konkreta upp
läggning fyller ett behov som tidigare tyska kom- 
munikationsteoretiska modeller inte tillfredsstäl
ler.

Ett väldigt bibliografiskt projekt i Bochum sät
ter in på Schwedische Literatur in deutscher Überset
zung 1700-1973; Fritz Paul redogör för upplägg
ning och syften. Müssener och Gisela Frandsen 
åter är vid tyska institutionen i Stockholm engage
rade av ett motsvarande bibliografiskt projekt: 
Deutschsprachige Publikationen in Schwedischer 
Übersetzung 1870-1933. Axel Fritz’ summariska 
översikt, Deutschsprachige Dramatik auf dem 
schwedischen Theater 1870-1933, väcker läsarens 
förväntan på ett kommande större arbete. Intres
santa aspekter anlägger också Gösta Björn i upp
satsen Deutsche Literatur in den Deutschbüchern des 
schwedischen Gymnasiums 1870-1933; en disserta
tion i ämnet skall föreligga i dec. 1979. Hans Ritte 
utgår från Selma Lagerlöf och barn- och ungdoms
litteratur i sitt bidrag, Nicht nur Erwachsenlitera
tur. Wenig beachtete Kanäle der Vermittlung schwedi
scher Literatur.

Fängslande läsning utgör Gustav Wingrens bara 
alltför knappa och koncentrerade, debattväckande 
inlägg, Deutscher Einfluss auf Kirche und Theologie 
in Schweden 1870-1933. Wingrens uppsats präglas 
av hans egna teologiska ställningstaganden. Också 
Deutsch-Schwedische Militärbeziehungen 1918- 
1932 blir uppmärksammade; Klaus-Richard Böh
me ger bl a en redogörelse för forskningsläget på 
detta speciella gebit.

Greifswalduniversitetets förmedlarroll vid det 
tysk-svenska kulturutbytet 1917-1933 behandlar


