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Almqvistvariationer. Receptionsstudier och omläs-
ningar. Red. Anders Burman och Jon Viklund. 
Almqviststudier 7. Makadam. Göteborg och Stock-
holm 2018.

Hans Georg Gadamer har lärt oss att när vi förstår 
en text ur traditionen ”unterliegen wir immer bereits 
den Wirkungen der Wirkungsgeschichte. Sie bes-
timmt voraus, was sich uns als fragwürdig und als 
Gegenstand der Erforschung zeigt, und wir verges-
sen gleichsam die Hälfte dessen, was wirklich ist, ja 
mehr noch: wir vergessen die ganze Wahrheit die-
ser Erscheinung, wenn wir die unmittelbare Erschei-
nung selber als die ganze Wahrheit nehmen” (Wahr-
heit und Methode, Tübingen 1972 sida 87). Läsarens 
– däribland forskarens – perspektiv på texten, de frå-
gor hon eller han ställer till den, bestäms av textens 
verkningshistoria, det vill säga de på texten inlagrade 
förståelser, verkningar, den har haft genom tiderna. 
Hans Robert Jauß gick i sin epokgörande ”Literatur-
geschichte als Provokation” (1970) ett steg vidare, 
när han där förklarade att litteraturhistorien inte blir 
en verklig litteraturhistoria, en historia om den litte-
rära räckan, ifall inte texternas form, deras uttryck, 
byggdes in i den historiska kausaliteten. Denna or-
saklighet såg man bäst om man kunde förknippa den 
nya formen (för det är hos Jauß alltid fråga om lit-
teraturhistorien som en historia om omvälvningar, 
om uppbrott och revolt, inte som hos Gadamer om 
en tradition som ständigt läses på nytt) med recep-
tionen, med mottagandet hos läsare, däribland för-
fattarna. På så vis kunde man i en receptionsestetiskt 
grundad litteraturhistoria se denna inte som en his-
toria om (nästan) alla texter i en kultur, i ett språk, 
utan som en ständigt förvandlad historia, där en-
tréer och försvinnanden hör till pjäsen.

Almqvists författarskap ägnar sig utomordent-
ligt väl för undersökningar enligt dessa receptions-
historiska (verkningshistoriska) och receptionses-
tetiska linjer. Hans texter – som arbetar med ”det 
indirekta skrivsättet”, där luckor i framställningen, 
digressioner, inskjutna berättelser, gåtfulla metafo-
rer, symboler och allegorier, skapar gåtor, oklarhe-
ter, tvetydigheter och flertydigheter (se bland an-
nat Eivor Persson, C. J. L. Almqvists slottskrönika 
och det indirekta skrivsättet, 2003, sida 329–332, et 
passim) –i hög grad gör läsaren medskapande och 
kanske provocerad. Självklart inbjuder också Alm-
qvists (köns)politiskt provocerande texter och hans 
livsöde med ett (misstänkt) giftmordsförsök och 
landsflykt till en rik och brokig verkningshistoria 
och receptionshistoria.

Detta har författarna och redaktörerna av an-
tologin Almqvistvariationer. Receptionsstudier och 
omläsningar tagit fasta på, och i flertalet av antolo-
gins fjorton artiklar skärskådas Almqvists texter ur 
ett verkningshistoriskt och i några av dem ur ett, i 
viss mån, receptionsestetiskt perspektiv.

I Petra Söderlunds ”Almqvists erotomani. Mot-
tagandet av Murnis bland vänner och i forsk-
ningen” görs det klart att läsarnas och forskar-
nas horisonter under 1800-tal och stora delar av 
1900-talet har bestämt vad som är viktigt och forsk-
ningsbart. Här är det uppenbarligen fråga om Mur-
nis som provokation. Först vår tid (efter Gambys 
utgåva 1960) har börjat skönja konstnärliga kvali-
teter i verket, som tidigare ofta avfärdats som pu-
bertetsfantasier, omöjliga att offentliggöra.

Jakob Staberg utgår i sin lacanianska läsning av 
Drottningens juvelsmycke från tidigare läsningar av 
romanen av bland andra Horace Engdahl, där en 
lacansk begreppsvärld har antytts. I Stabergs vida-
reföring av dessa antydningar spelar ordet ”agalma” 
stor roll. Staberg har det från Jacques Lacan som 
i sin tur hämtat det från Platons Symposion: det 
grekiska ordet betyder bland annat ”smycke” eller 
”bild” i retorisk bemärkelse, alltså metafor, liknelse, 
symbol, eller ”gudastod”, ”gudabild”, alltså en staty 
eller målning som föreställer en gud, och ”agalma” 
översätts vanligen med dessa ord. Staberg (och väl 
Lacan) vidgar betydelsen av termen, så att bilder 
för Staberg blir sådana skildringar av personer eller 
miljöer som väcker ”fascination”, så till exempel bil-
den av Tintomara som ”får den deserterande office-
ren och adelsmannen ur balans, hypnotiserar, ver-
kar med sällsam dragningskraft”. (75) Det fascine-
rande objektet, den Tintomara som flyr i Operans 
gångar, består av delar, av fragment, där det glim-
mande juvelsmycket är en del. Och i detta smycke 
fångar Almqvists text det väsentliga hos objektet 
för begäret enligt Lacan: det gör skenbart tillgäng-
ligt det som alltid förblir dolt. ”Skönhetens bild är 
då det smycke som döljer och täcker över en brist, 
ett tomrum”. Och alla de bilder i romanen som Sta-
berg lyfter fram, producerar i denna lacanska läs-
ning en mening om ”kärleken som oåtkomlig hem-
lighet” (76).

Sam Holmqvist utgår i sitt bidrag, ”Kvinnoan-
drogynen som tolkningsmöjlighet och romange-
stalt”, från den inlagrade verkningshistorien, den 
traditionella tolkningen av Tintomaragestalten: att 
figuren är en ”hon”. Holmqvist argumenterar för att 
romanen ”ger utrymme för betydligt fler tolknings-
möjligheter” än så (82). Men varför har receptionen 
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dominerats av androgynen som kvinna? Holmqvist 
ser två skäl: dels den romantiska tradition Almqvist 
följde (bland annat Goethes Mignon), dels den 
litterära tradition som använder motivet ”kvinna 
klädd i manskläder”, det vill säga en ciskvinna som 
helt och fullt accepterat könskodningen ”kvinna”. 
Med hjälp av denna terminologiska precision kan 
Holmqvist skilja på en äkta androgyn som Tinto-
mara, som inte är en ”kvinnoandrogyn”, utan verk-
ligen är en hel människa, varken man eller kvinna, 
utan båda. Holmqvist driver denna tes med hjälp av 
en utförlig analys av den historiska romanen Her-
mitaget, där två kvinnor, Jutta och Sofia, klär ut 
sig till män, men är kvinnor. Det gemensamma för 
de båda romanerna är drömmen om mänsklig hel-
het, i äktenskapet och i livet. Men den drömmen 
är omöjlig i denna världen, menar Almqvist i Her-
mitaget. Och vad händer när en verkligt hel män-
niska tar plats i världen? I Drottningens juvelsmycke 
ger han svaret på den frågan.

Hos Roland Lysell är det också fråga om att gå 
bortom de tidigare förståelserna av en Almqvist-
text: han läser också Hermitaget, och vill nu, till 
skillnad från tidigare receptioner hos läsare och 
forskare inte söka enhet eller struktur i berättel-
sen, utan snarare uppmärksamma det ”skeva”, i be-
tydelsen ”det drastiska” i texten. Berättelsen är inte, 
trots det historiska stoffet, en historisk roman, den 
celibatlära som predikas i texten är ”snarast bisarr 
eller drastisk” (103). Vad det bland annat handlar 
om är romanens egenartade förening av högt och 
lågt, som ibland tangerar det burleska. Det alm-
qvistska sättet att berätta – digressioner, avbrott, 
lakuner – bokförs också som ”drastiska”. Man kan 
inte, menar Lysell ”söka en mening eller ens fixera 
en berättelse” i Hermitaget (112).

Roland Lysell läser Hermitaget för andra gången, 
och så gör också Arne Melberg när han för andra 
gången läser Målaren. Nu är det sin egen läsning i 
Realitet och utopi (1978) som han fjärmar sig från 
– eller utgår ifrån: läsningen från 1978 är nu en del 
av textens Wirkungsgeschichte. Den läsningen var 
förankrad i 1970-talets teorier om den (borgerliga) 
litterära offentligheten, om medelklassens sökande 
efter social identitet mellan ”herrskap och folk”. 
Vid omläsningen finner Melberg, att hans ”behov 
att fästa litteraturen vid något som inte finns i lit-
teraturen utan som kommer från läsaren, kritikern, 
historikern” framstår som ”märkvärdigt” – ett ut-
tryck för ”viljan att visa vem som är bäst” (119). Det 
är en teoretiskt sett tung utsaga och Melberg pe-
kar på den hermeneutiska traditionens vilja till den 

egentliga betydelsen. Nu läser Melberg mer lyss-
nande, mer solidarisk med hela texten, och ser mer 
på Elias resa, dess detaljer, på hans möte med måla-
ren, och mer på de signaler i texten som klart och 
tydligt ropar efter tolkning än han gjorde 1978. Det 
är mindre en socialhistorisk historia som texten be-
rättar, mer en existentiell: om färden mot död, för-
vandling, nytt liv. Melbergs kritik av sin tidigare 
tolkning påminner slående om Susan Sontags kri-
tik av (en viss typ av) tolkning i Against Interpreta-
tion (1964) där hon säger att

For the contemporary zeal for the project of inter-
pretation is often prompted not by piety toward 
the troublesome text (which may conceal an ag-
gression), but by an open aggressiveness, an overt 
contempt for appearances. The old style of inter-
pretation was insistent, but respectful; it erected 
another meaning on top of the literal one. The 
modern style of interpretation excavates, and as 
it excavates, destroys; it digs ’behind’ the text, to 
find a subtext which is the true one. The most ce-
lebrated and influential modern doctrines, those 
of Marx and Freud, actually amount to elaborate 
systems of hermeneutics, aggressive and impious 
theories of interpretation. All observable pheno-
mena are bracketed, in Freud’s phrase, as manifest 
content. This manifest content must be probed and 
pushed aside to find the true meaning – the latent 
content – beneath

Sontag efterlyser tolkningar ”which would supply a 
really accurate, sharp, loving description of the ap-
pearance of the work of art.” (D. H. Richter, edi-
tor, The Critical Tradition, 3 upplagan, sidan 741 f., 
sidan 745) Melbergs och Sontags kritik är inte bara 
moraliskt viktig, utan förstås textteoretiskt viktig – 
läsaren, om amatör eller professionell, har att han-
tera det besvärliga problem som redan Immanuel 
Kant identifierade: det sköna behagar utan ”be-
grepp”, det sköna blir så betraktat svårt att hantera 
med teorier utanför dikten.

Annika Ullman beskriver kort, effektivt och 
upplysande i ”Några strövtåg med pedagogen Alm-
qvist” dennes verksamheter som lärare, läroboks-
författare, pedagogisk reformator och rektor. Han 
arbetade längs två linjer: dels som rektor och lä-
rare vid experimentläroverket Nya Elementarsko-
lan, dels som författare, där Törnrosens bok blev ett 
forum för hans pedagogiska programskrifter. Ull-
man betonar att Nya Elementarskolan var ett vik-
tigt, statligt projekt: det gällde att forma en modell 
för det framtida svenska läroverket, där bland annat 
frågan om den klassiska bildningen kunde samsas 
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med realbildningen inom samma skolform, skulle 
besvaras. Till experimentet hörde att man skrev 
nya läroböcker, och tänkte till vad gällde undervis-
ningens form. Och det var vad liberalen Almqvist 
gjorde: hans produktivitet är imponerande – inte 
bara läroböcker (åtta stycken, bland annat i mate-
matik) utan också programtexter, av vilka några in-
flöt i Törnrosens bok. Men också inom själva jakt-
slottsfiktionen framlägger Almqvist sina idéer om 
skola och pedagogik – herr Hugo och Richard Fu-
rumo undervisar med sina sagor och berättelser, 
och frågorna om hur man lär ut diskuteras också 
i herr Hugos akademi. Almqvists inlägg i sin tids 
debatt om skolan och reformerna är både roande 
och aktuellt: bland annat identifierar han de som 
inte kan något om saken för charlataner – de talar 
mycket men vet litet. Ullman skisserar också hur 
Almqvists pedagogiska idéer och praktik har fort-
levt i receptionen: ända till 1935 var Nya Elemen-
tar ett statligt experiment – först då kommunali-
serades den. Ellen Key såg i honom föregångaren 
till mycket i svenskt undervisningsväsende. Forsk-
ningen om hans pedagogiska insatser har inte varit 
stor – men den har vuxit till sig under 1990-talet.

Två artiklar handlar om Almqvist i översätt-
ningar – hans öde på den världslitterära arenan. 
Yvonne Leffler kan med hjälp av data i SWED 
Database, som bokför översättningar av svenska 
1800-talsförfattare, klargöra spridningen utom-
lands av Almqvists prosa – under 1800-tal och fram 
till dags dato. Leffler visar också på spridningen av 
Emilie Flygare-Carlén, Fredrika Bremer och Ma-
rie Sophie Schwartz, och kan då effektivt och slå-
ende visa att under 1800-talet dominerade över-
sättningar av de tre kvinnornas romaner (fyrtiofyra 
översättningar av Almqvists romaner, totalt 1 079 
romaner av de tre, med Flygare-Carlén som mest 
översatt, 437) medan Almqvists romaner från en 
blygsam start under 1800-talet, då han mest över-
sattes till danska och tyska, egentligen aldrig över-
sattes med någon större bredd förrän efter andra 
världskriget. Den som fick störst spridning räknat 
i antal språk var Gabrièle Mimanso – väl som Leff-
ler antar därför att det var en spännande roman 
med ett kvinnonamn i titeln – de bokköpande var 
mestadels kvinnor. Drottningens juvelsmycke fick 
på tyska heta Tintomara. Först efter andra världs-
kriget går Almqvist om sina tre kvinnliga konkur-
renter – och då beror detta sannolikt på att Alm-
qvist nu har kanoniserats i svensk litteraturhistoria. 
Och efter år 2000 är det Det går an som dominerar. 
Detta är ett mönster som finns också i andra län-

der: Kvinnorna var nationellt och transkulturellt 
framgångsrika under 1800-talet, medan manliga 
författare var framgångsrika på hemmaplan, men 
inte utomlands. Kvinnorna skrev med Morettis och 
Bodes term ”kosmopolitiska eller metropolitiska 
romaner” (184).

Gunilla Hermansson ägnar sig åt den interna-
tionella spridningen av Almqvists lyrik och tar av-
stamp i Franco Morettis kända tes att världslittera-
tur (Weltliteratur) är ett problem: den komparativa 
litteraturvetenskapen kan inte läsa allt: den måste 
genom att använda databaser – ”distant reading” – 
och upprätta statistik på översättningar etc., utröna 
vad som är ”världslitteratur”. Det är denna tes som 
Hermansson kritiskt granskar i artikeln. Hon kan 
genom att studera den internationella receptionen 
av Almqvists och Euphrosynes ( Julia Nybergs) ly-
rik, dels via tyska översättningar, dels via omnäm-
nanden i översiktsverk och lexikon, se att för Ny-
bergs del är det ofta samma dikter som dyker upp 
i olika antologier: här uppträder ”fem olika dik-
ter […] sex gånger i fem olika antologier”. Medan 
”Almqvists sex översatta dikter publicerades fem i 
en och samma antologi” (195) – och de hade alla 
hämtats från imperialoktavupplagan, men inga 
från Songes, märkligt nog. När Hermansson se-
dan går till fenomenet ”sekundär och ytlig recep-
tion”, det vill säga inte till översättningar utan till 
artiklar (i tidskrifter, lexikon, reseskildringar) un-
der 1800-talet om svensk litteratur, visar det sig att 
dessa ingår i ett cirkulationssystem ”präglat av åter-
bruk i form av kompilat, citat, översättningar, om-
skrivningar och icke-attribuerade lån, eller det vi 
idag skulle kalla plagiat” (197). För Nyberg gäller 
att artiklarnas omnämnande av henne går tillbaka 
till Palmblad eller Hammarsköld, och det var via 
Brockhaus lexikon deras bild av Nyberg fördes vi-
dare. Också i Almqvistartikeln i Brockhaus talade 
Palmblad, men hans stränga omdömen mildrades 
med tiden. Även om dessa artiklar om Almqvist pe-
kar på en mera ingående kännedom om författar-
skapet än vad gäller artiklarna om Nyberg, menar 
Hermansson att ”återbruk var den gängse formen 
i dessa receptionsgenrer” (200). Slutsatsen blir att 
inga av Almqvists eller Nybergs dikter hade över-
satts om deras namn inte hade funnits i inhemska 
karakteristiker. Mot bakgrund av dessa och andra 
iakttagelser om vad man under 1800-talet framför-
allt i Tyskland menade med ”världslitteratur”, vå-
gar Hermansson påstå att företaget världslittera-
tur redan på 1800-talet, som såg termen födas, blev 
ett problem som hade att göra med ”kunskap, ur-
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val, utbud, efterfrågan och överordnat syfte – och 
med maktspel och hierarkier” (204). De förmed-
lare Hermansson lyfter fram – Amalia von Hel-
vig, Johannes Scherr med sin inflytelserika Bilder-
saal der Weltliteratur (1848) och Mary och William 
Howitt med deras skandinaviska litteraturhisto-
ria (1852) – kan också kallas distant readers. Her-
manssons historia om återbruken och kopiering-
arna i receptionen och översättningarna redan un-
der 1800-talet, då världslitteratur-begreppet etable-
rades, ger anledning till funderingar. Hur mycket av 
värderingarna i den internationella receptionen av 
ett författarskap är baserat på egen läsning?

Att Ellen Key hade stor betydelse för förra sekel-
skiftets förnyade intresse för Almqvist vet vi, men 
Claudia Lindén, expert på Key, kan i artikeln ”Den 
hemliga länken. Almqvist, Key, Skansen och röst-
rättsrörelsen” visa att Artur Hazelius, grundaren av 
Skansen och en av drivkrafterna bakom Nordiska 
museet, i hög grad påverkades av Almqvist, och 
att Ann Margret Holmgren, som hade nära kon-
takter med honom, och så småningom som ord-
förande i Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt, förlade föreningens årsmöten till Skansen. 
Det är Almqvists genuspolitiska idéer men också 
hans idéer om folket, allmogen, som äkta i kontrast 
till adel och borgerlighet, som förenar dessa tre per-
soner. Lindén kan genom att placera de grundläg-
gande begreppen i Keys artikel ”Sveriges moder-
naste diktare” (Ord och bild 1894), alltså bland an-
nat och främst ”modern”, ”allmoge”, ”svenskhet”, 
”fornnordisk” i den samtida politiska och kultu-
rella kontexten, visa att dessa hade en liberal, äk-
tenskapskritisk och ”kvinnoemancipatorisk” inne-
börd (216). Också Keys artikel ”Skönhet för alla” 
(1899) där hon pläderade för allas rätt till skön-
het och för något som kan kallas funktionalism 
avant la lettre, och som hon fann i bondekulturen, 
det vill säga hos ”allmogen”, var viktig för kvinno-
rörelsen. Här ser Lindén Almqvists skrift om den 
svenska fattigdomens betydelse som ursprung och 
utgångspunkt och, menar hon, hos Artur Hazelius 
fann denna skrift djup genklang. Hazelius var son 
till Almqvists nära vän Janne Hazelius, och Artur 
måste som ung ha träffat Almqvist som umgicks i 
föräldrahemmet, och Artur bör ha blivit påverkad 
av Almqvists idéer. Det som allra tydligast talar för 
denna förbindelse är att Hazelius skickade ut ”Ka-
pellet” till sina ”skaffare” av föremål till Skansen 
eller Nordiska museet. Hazelius var en för sin tid 
radikal och anställde många kvinnor på Nordiska 
museet. Dräktreformföreningen grundad 1886 var, 

menar Lindén, ett uttryck för den kombination av 
folklighet och modernitet som präglade de libe-
rala krafterna, och här var Nordiska museet platsen 
för manifestationen av dessa idéer. Och det är till 
Skansen Ann Margret Holmgren förlägger Lands-
föreningens årsmöten: det är platsen för denna libe-
rala, radikala anda. Skansen hade, skriver Lindén, 
”en konnotation av modernitet och gränsöverskri-
dande över sig” (233).

Jonas Ellerströms artikel, ”Nya drömbilder. I 
Almqvists poetiska efterföljd”, handlar om bruket 
av Almqvists dikter, särskilt de från Songes och lik-
nande dikter, i några säregna författarskap, näm-
ligen Ivar Conradsons, Gustaf-Otto Adelborgs, 
Folke Isakssons, Gustaf Adolf Lysholms, Paul An-
derssons och Gunnar Ekelöfs. Ellerström betonar 
att exemplen kunde ha varit fler, men det har varit 
frågorna om hur och varför Almqvists poesi har an-
vänts, som har väglett urvalet. Det har gällt ”att ur-
skilja tydliga estetiska och litteraturpolitiska avsik-
ter” inte bara att notera ”stilövningar” (240). Det 
är här alltså fråga om att använda Almqvist för att 
göra uppbrott från litterära mönster och moden. 
Artikeln koncentrerar sig så på brytpunkter i litte-
raturhistorien. År 1907 hudflängdes Ivar Conrad-
sons i Hjärtats frid, den blödande (1907) av Fred-
rik Böök och samma år kritiserades brutalt Adel-
borgs Om det personligt andliga, en bok som hyl-
lar och mycket egensinnigt tecknar Almqvists per-
son. Detta fick till följd att båda försvann för ett 
långt tag från den svenska litterära scenen. Böök 
måste ha hört de almqvistska tonerna i Conrad-
sons dikter, menar Ellerström, men det gjorde ho-
nom inte försonligt stämd. Ellerström kan med ett 
citat visa att den herrnhutiska blodsmystiken, den 
egendomliga föreningen av smärta och skönhet i 
Songes har en tydlig återklang i Conradsons dikt. 
År 1951 såg den unge Folke Isaksson Sjöbergs upp-
sättning av Amorina, och samma år utkom hans 
debutbok, Vinterresa, där dikten ”Almquist” finns. 
Här är ett citat från Amorina motto, och det är skif-
tet från 1940-talismen till 1950-talets romantiska 
idiom som Ellerström lyfter fram i sin läsning av 
Isakssons dikt. En dikt av Lysholm från 1955, ”Pon-
ceauröd är min nya sidenväst” är ett exempel på hur 
Lysholm använder Almqvist – här är det Tintoma-
ras sång som ekar. Romantikern Almqvist försvann 
så småningom från den litterära horisonten, men 
när 1950-talets ikoniske Paul Andersson år 1960 
publicerade ”Almqvist vid exilens begynnelse” är 
det fortfarande drömmaren och flyktingen Alm-
qvist – men nu i hård konfrontation med verk-
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lighetens hårda kanter – som skildras. Att Ekelöf 
ofta återkom till Almqvist – i både dikt och prosa 
– är ett välkänt faktum, och Ellerström hänvisar 
här till Anders Mortensens Tradition och origina-
litet hos Gunnar Ekelöf (2000). Som hos Anders-
son och Isaksson är det livsödet Almqvist, flykten 
och landsflyktingen som återkommer, hos Ekelöf 
i dikten ”Professor Gustawi”. Ellerström noterar 
fint Ekelöfs intresse och uppskattning av de reli-
giösa songedikterna – men också hans genuint ill-
villiga parodier på Mariadikterna. Här menar El-
lerström att det kanske är fråga om jalousie de mé-
tier, att Almqvist uppnådde en enkelhet som Eke-
löf aldrig lyckades med.

Antologins mest originella och överraskande bi-
drag är Klaus Müller-Willes artikel om hur Alm-
qvists estetiska tänkande djupt har präglat den store 
danske konstnären Asger Jorns estetiska teori – och 
även konstnären Jörgen Nashs estetiska idéer, där 
idén att medial uppmärksamhet i sig är ett konst-
verk är central. I de provokativa utspel Nash gör 
nämner han Almqvist som förebild: ”Den roman-
tiske kyniker og desperate drømmer og giftmorder 
Almquist” skriver Nash. Det är en ”statsfientlig po-
litisk provokatör” som Nash ser i Almqvist, påpe-
kar Müller-Wille (261). Denna danska syn på Alm-
qvist skiljer sig påtagligt från den gängse svenska, 
och Müller-Wille menar, med rätta, att det är As-
ger Jorns långvariga reception av Almqvist som lig-
ger under Nashs bruk av Almqvist. I Jorns betydel-
sefulla Held og hasard. Dolk og guitar (1952, 1963, 
1980) är Almqvists estetiska teorier centrala för den 
estetik som Jorn där lägger fram. Men Jorn hade re-
dan före 1952 använt Almqvist – redan 1947 dyker 
Almqvist upp i en artikel av Jorn i den svenska tid-
skriften Byggmästaren, betitlad ”Apollon eller Dio-
nysos”, där Jorn attackerar funktionalismen, och fö-
respråkar ett ”orientaliskt” formspråk, som tar hän-
syn till människans emotionella behov. Här citerar 
Jorn Frödings ”En konstteori” som i sin tur citerar 
Almqvists Ramido Marinesco, dess plaidoyer för 
arabesken och dess sentens ”Så jag målar, donna 
Bianca, ty så roar mig att måla”. Müller-Wille föl-
jer så Jorn i hans användning av Almqvists estetiska 
teorier – Jorn har till exempel använt ”Chartans be-
hag” (1833) och ”Äfven om Humor och Stil deri” 
(1833) och Müller-Wille anser med rätta att Alm-
qvist är ett sätt för Jorn att vidareutveckla och till 
och med ifrågasätta sina egna marxistiska antagan-
den. Och i Held og hasard spelar Almqvist stor roll 
– citatet från Ramido Marinesco är motto för denna 
skrift. Müller-Wille utreder så Jorns konstteori och 

visar på Almqvists centrala betydelse för tänkandet 
i denna skrift. Jorn försöker ersätta Kants intresse-
lösa njutning med ”ett obehag som framkallar ett 
intresse”, och här är Almqvists idéer om det sköna 
som det farliga, det destruktiva viktiga för Jorn. 
Hos Nash och i synnerhet hos Jorn är det fråga om 
att bruka Almqvist som legitimering av uppbrott, 
av provokation.

Jon Viklunds bidrag, ”Svenska krusbär. En sen 
receptionshistoria” avslutar antologin, och här 
börjar Viklund på Flashback, där ett inlägg ci-
terar Almqvists kända dikt om de svenska krus-
bären. Hur blev denna dikt ett bevingat uttryck, 
vilka funktioner eller betydelser har det fått, frå-
gar Viklund för att se hur en verkningshistoria ter 
sig i praktiken. Början på historien är förstås det 
stora manuskriptet Om svenska rim (över tusen si-
dor) med dess invecklade ask-i-ask-fiktion, och som 
dottern Maria förde till Sverige från Bremen efter 
Almqvists död där 1866. Först på 1950-talet blev 
det uppmärksammat, och 1956 gav Gamby ut ett 
urval – Dikter i landsflykt – och här fanns krusbärs-
dikten. Nu passar dessa dikter in i tidsandan, i ho-
risonten – det medvetna pekoralet och lekfullhe-
ten påminde om Birger Sjöberg – och det placerar 
dikterna i en modernistisk tradition. Och därefter 
inlemmas krusbärsdikten i högkvalitativa antolo-
gier. På mindre än ett decennium blir orden be-
vingade. Sedan går det snabbt – krusbären frigörs 
från Almqvist och blir en del av diskursen om det 
svenska. Den fungerar kritiskt mot inskränkt na-
tionalism eller som bekräftande, som en formel för 
det svenska, och den kan uttrycka en hemlängtan. 
Till sist återfinns raden om de svenska krusbären 
i reklamen och tidningarnas rubriker – där varia-
tionerna på formeln är många. Man kan påminna 
sig hur Sjöbergs ” ’Släpp fångarne loss, det är vår!” 
har rönt ett liknande öde. Till sist frågar Viklund 
om författarens dikt, vilken är den? Så betraktad är 
den ett medvetet pekoral, där Almqvist ställer sig 
bakom pekoralisten Seseman. Och diktens dub-
belhet, dess pendlande mellan högt och lågt, dess 
uppenbara spel med kontrasten mellan himlastor-
mande estetiska ambitioner och motsvarande mag-
plask, inbjuder, menar Viklund, till ironisk läsning, 
i betydelsen en för mångtydighet öppen läsning.

Antologin är väl sammanhållen teoretiskt, en 
egenskap som blir allt viktigare i svensk litteratur-
vetenskap, eftersom antologier blir en allt vanli-
gare form för redovisning av forskning. Antologin 
behandlar de almqvistska texternas verkningshis-
toria och artiklarna visar med stor tydlighet både 
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hur Almqvists texter har pålagrats olika tolkningar, 
men också hur de har tagits i bruk av kvinnorö-
relser, av radikala politiker och pedagoger och av 
konstnärliga drömmare och revoltörer – i detta 
skönjer man ett slags receptionsestetisk historia. 
I Petra Söderlunds, Jonas Ellerströms och Klaus 
Müller-Willes bidrag visas att läsarnas, författarnas 
och konstnärernas horisonter och ärenden bestäm-
mer vad man ser och använder i Almqvists texter. 
Att den utländska receptionen av Almqvist i stort 
sett har varit mera blygsam har Yvonne Leffler och 
Gunilla Hermansson klarlagt, båda med den vik-
tiga poängen att den inhemska receptionen – den 
svenska verkningshistorien – till syvende og sidst 
har stor betydelse också för den internationella re-
ceptionen.

Eva Haettner Aurelius

Jean−François Battail, Alfred Nobel, inconnu cé-
lèbre. Regards sur sa vie, son œuvre et sa postérité. 
Sorbonne Université Press. Paris 2018.

Jean-François Battail är välkänd för många akade-
miskt och litterärt intresserade i Sverige. Han inne-
hade länge professuren i fransk litteratur vid Upp-
sala universitet och övergick sedan till ett helt an-
nat ämne som professor i skandinaviska språk och 
litteraturer vid Sorbonne−universitetet i Paris. Pe-
riodvis har han också tjänstgjort vid universiteten 
i Tartu i Estland och Linköping. Battail är heders-
doktor såväl i Uppsala som i Linköping. Och han är 
invald i Vitterhetsakademien liksom i Vetenskapsa-
kademien. Som emeritus har han författat en fängs-
lande och lärorik bok om Nobelprisens donator, 
den kuriöse och motsägelsefulle kemisten, uppfin-
naren och affärsmannen Alfred Nobel (1833–1896). 
Den skrevs långt innan Ingrid Carlbergs nyligen ut-
givna biografi sett dagens ljus.

Alfred Nobel föddes som tredje barn i en även-
tyrlig och tidvis olycksdrabbad uppfinnarfamilj. 
Fadern, den slarvige Immanuel Nobel kom ur fattig 
Gävlemiljö men gjorde en enastående karriär och 
samlade ömsom stora förmögenheter och gjorde 
ömsom brakförluster, med konkurser som följd. 
När han slagit sig ner i Sankt Petersburg 1837, kunde 
han som chef för ett framgångsrikt mekaniskt fö-
retag (med järnvägshjul som specialitet) ge Alfred 
de yppersta privatlärare och informatorer som den 
mångkulturella världsstaden kunde uppbåda. I 
kemi och medicin och i moderna språk drillades 
han till topprestationer. Inte mindre än fyra språk 

skrev och talade han i det närmaste obehindrat: 
ryska, franska, svenska och engelska. Dessutom od-
lade han humaniora och skönlitteratur (med lord 
Byron och Percy Bysshe Shelley som favoriter) med 
sådan lidelse, att fadern började ana oråd. Skulle so-
nen bli en fattig humanist i stället för en framgångs-
rik naturvetare och affärsman? För att undvika ett 
sådant olycksöde sände han Alfred till Paris, där so-
nen i två års tid fick arbeta i kemiska laboratorier 
och i hastigheten hann upptäcka sitt hjärtas verk-
liga fosterland och vad som skulle bli hans mest äls-
kade hemort på jorden: Frankrike.

I fortsättningen skildrar Battail hur firman ut-
vecklas i Sankt Petersburg och hur man i mitten på 
1850−talet har inte mindre än tusen anställda och 
gör sig så goda vinster, att fadern kan betala alla 
sina svenska skulder. Det hindrar inte, att man kort 
senare går i konkurs igen (1859). Firman Nobels 
öde var nära förbunden med den ryska försvars-
industrins. Så länge den ryska armén upprustades, 
gick det galant. Men sedan Krimkriget förlorats 
och kejsar Alexander den andre inlett en fredli-
gare politik, gick det bakåt. Alfreds bröder Ludvig 
och Robert försökte få ordning på affärerna med 
bland annat oljeprospektering i Baku. Och Alfred 
underlättade finanserna genom att börja utveckla 
det område som han skulle bli mästare på: nitro-
glycerin och andra sprängmedel.

Återbördad till Stockholm och ett familjelabo-
ratorium i Heleneborg, av Battail felaktigt place-
rat på Kungsholmen – det låg nog snarare på Söder 
Mälarstrand! – experimenterar han fram en tänd-
sats för antändning av nitroglycerin och kan där-
med starta en industriell tillverkning av sprängme-
del i stor skala. Patent skrivs i rask takt och löpande 
följd. Alfred flyttar ut i Europa och vidgar, i Krüm-
mel nära Hamburg i Tyskland, i Sevran utanför Pa-
ris, i Ardeer i Skottland, sitt affärsimperium. Efter-
hand växer företaget genom samverkan med andra 
stora koncerner och får förgreningar i exempelvis 
USA, Sydafrika och Venezuela.

Men de talrika experimenten fram till färdig dy-
namit åtföljs av svåra bakslag med explosioner av 
olycksdiger verkan för både medarbetare och bygg-
nader. Brodern Emils död i en stor explosion 1864 
blir en olycka som berör Alfred djupt. Samtidigt 
växer kritiken i flera länder mot hans experiment. 
Hur engelska, franska och italienska myndighe-
ter lockades av tanken att få användning för hans 
sprängmedel i sina militära och civila förehavan-
den och samtidigt hopade administrativa hinder 
på hans väg, för att han inte skulle ta loven av de-


