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Kapitlet om Kellers Der grüne Heinrich är jämte det om Simplicissimus det säkrast 
genomförda av de fyra monografikapitlen. Illusionsproblemet spelar här en jämförelsevis 
underordnad roll och av andra brister märks inte mycket. Ett väsentligt undantag finns 
dock: en felläsning, som fått ganska stora konsekvenser. Det gäller ber ättar jagets 
—· Heinrichs —  avsikt med sitt första självbiografiska manuskript, det som han skriver 
ner i tjugoårsåldern och som säges utgöra första hälften av boken. Romberg förklarar, 
att »The narrator’s intention in writing his novel stands out clearly: he writes the story 
of his life in order to learn to know himself. [...] This is expressed most clearly in 
the first epic situation» (s. 241). Detta understrykes senare på flera andra ställen (krafti
gast på s. 246). Går man emellertid, till beskrivningen i romanen av hur det första 
manuskriptet kom till, finner man följande: »Plötzlich kaufte ich einige Bücher Schreib
papier und begann, um mir mein Werden und Wesen einmal recht anschaulich zu 
machen, eine Darstellung meines bisherigen Lebens und Erfahrens. Kaum war ich aber 
recht an der Arbeit, so vergass ich vollkommen meinen kritischen Zweck und überliess 
mich der bloss beschaulichen Erinnerung an alles, was mir ehedem Lust oder Unlust 
erweckt hatte; jede Sorge der Gegenwart entschlief, während ich schrieb vom Morgen 
bis zum Abend und einen Tage wie den andern, aber nicht wie ein Sorgenschreiber, 
sondern wie einer, der während schöner Frühlingswochen in seinem Gartensaale sitzt, 
ein Glas alten Landweines zur Rechten und einen Strauss junger Feldblumen zur Linken» 
(citerat i avh. på s. 239).

Med andra ord: Heinrich gick mycket riktigt till verket med den tanke på bikt och 
självrannsakan, som Romberg framställer som hans enda avsikt, men knappt hade han 
börjat med arbetet, så glömde han fullständigt hela detta syfte och överlämnade sig åt vad 
han på ett annat ställe kallar »ein blosses Erinnerungsvergnügen» (citerat i avh. s. 254). 
I själva verket avspeglar denna förändring Kellers egen utveckling från självkritisk dag
boksförfattare till konstnär: lusten till bikt och självbespegling överflyglas av den rena 
konstnärsdriften (se i avh. a. a. av Beckenhaupt, s. 37). Stället är alltså viktigt för att 
förstå både romanen och dess författare (även om man trots allt nog får ta deklarationen 
om det totala uppgivandet av alla tankar på att bli klar över sig själv med en nypa 
salt). I avh. får feltolkningen till följd, att självanalysen genomgående ses som romanens 
egentliga program och innehåll, medan sådana episoder kring Heinrich, »which the nar- 
rator does not treat with such analytical detail as usual» (s. 246), framstår som undantag. 
Och hela analysen av romanen sker utifrån förutsättningen, att dess huvudsyfte är att 
karakterisera och förklara huvudpersonen.

Recensionen har, som vanligt är när den skrives av fakultetsopponenten, mest uppe
hållit sig vid det diskutabla i avhandlingen. Därmed har en enstaka aspekt —  spekula
tionerna om illusion och autenticitet —  kommit att ägnas en uppmärksamhet och ett 
utrymme, som kan medföra att bedömningen av Rombergs prestation som helhet miss
förstås. Därför skall det till sist understrykas, att Rombergs avh. är ett betydande arbete. 
Förf. har gett sig i kast med en stor och krävande uppgift, han har genomfört sina 
forskningar med energi, insiktsfullhet och goda resultat, och han har skrivit en bok 
som fyller högt ställda krav på stringens och språklig klarhet. Avh. är inte bara ett 
lärdomsprov, den är ett prov på forskning på ett internationellt fält av god internatio
nell klass, på en kringsyn och orientering i olika nationers vetenskap och vitterhet av 
ett slag som man bara alltför sällan finner hos en enskild forskare i något av de stora 
kulturländerna. Romberg har på ett beundransvärt sätt bidragit till kartläggningen av 
romanens formvärld, och hans resultat kommer förvisso att bli värderade och anlitade 
både i Sverige och utomlands.

Erland Lagerroth.

K a r i n  W e s t m a n  B e r g : Studier i C. J. L. Almqvists kvinnouppfattning. With an 
English Summary. Akad. avh. Uppsala 1962.

Doktor Westman Bergs bok om Almqvist är en tesavhandling, inspirerad av ett brin
nande engagemang i dagens frågor. En sådan inställning bakom forskarmödorna är i 
släkt med Almqvists egen, och han är för författarinnan en profet om ännu i vår tid 
orealiserade möjligheter. »Kvinnouppfattningen», som gett avhandlingen dess titel, avser
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mycket mer än en äktenskapssyn (varom tidigare ett akademiskt specimen av Hellsten), 
och det är övertygande riktigt att Almqvists äktenskapssyn ställs in i hela kvinnofrågans 
större sammanhang. Allra minst kan hans uppror mot äktenskapets institution reduceras 
till något slags projektion av personliga lyckodrömmar. Hans missnöje var verkligen 
europeiskt, och hans program kan förstås först mot bakgrunden av dåtidens socialpoli
tiska realiteter, reformplaner och utopier. Författarinnans man frestas säga partiska en
sidighet har här otvivelaktigt hjälpt henne att finna viktiga utsiktspunkter, men den har 
å andra sidan skymt den fatala distinktionen mellan resultat och mer eller mindre lösa 
uppslag.

Först ges en »skiss» av kvinnans ställning i det svenska samhället 1800-1850. Under 
rubrikerna skolan, kyrkan, familjerätten, sexualmoralen och näringslivet utpekas här vik
tiga aspekter av den samhälleliga bakgrund som var självklar för Almqvist och hans 
läsare men är oss mycket främmande —  hur ivrigt dr Westman Berg än beklagar att 
avståndet inte hunnit bli mycket större. Hennes forskningar på det socialhistoriska om
rådet inger respekt och torde snarast ha varit mer ingående än som framgår; två år 
före hennes egen avhandling utkom nämligen Gunnar Qvists banbrytande arbete Kvinno
frågan i Sverige 1809—1846, vilket som sig bör flitigt åberopas. (Eva Åsbrinks avhand
ling kom däremot precis samtidigt och har inte kunnat föras in i diskussionen.) Det 
står utom allt tvivel att bilden av kvinnans ställning måste kallas mörk. Likväl är det 
svårt att precisera nyanserna, och förf. synes något snar att välja de svartaste. Hennes 
framställning bygger huvudsakligen på offentliga dokument av typen lagar och förord
ningar, katekes och hustavla. Svårigheten är att komma åt praxis bakom bestämmelserna 
och de effektivt fungerande värderingarna bakom förkunnelsen. Ett exempel härpå ger 
biskop Agardh när han skriver om 1833 års bestämmelser angående försvarslöshet, att 
de »voro i allmänhet overkställbara, och hafva också der för icke blifvit verkställde» 
(avh. s. 37). Den »kyrkliga kvinnosynen» betraktas genomgående som konservativ, detta 
fastän kyrkan rymde män som just Agardh eller Almqvists farbror biskopen och hans 
vän Thomander, båda vad vi skulle kalla progressiva. Att flickornas skolutbildning var 
så eftersatt tillskrives kyrkans syn på kvinnans religiösa uppgifter (s. 25). Säkert ligger 
mycket häri, men det kan inte gärna innebära att Wallin företrädde en okyrklig upp
fattning när han 1831 grundade vår första flickskola. Om hustavlan meddelas att den 
på 20-talet ströks ur katekesen och därmed ur psalmboken, men den betraktas som 
alltfort representativ för den kyrkliga kvinnosynen (s. 25). En rad exempel anföres på 
den dubbelmoral som av kvinnan krävde oskuld före äktenskapet men ursäktade man
nen (s. 30 ff.). Naturligtvis hävdades en dubbelmoral, dock torde även de kyrkliga 
myndigheterna i stor utsträckning ha tolererat samlag före äktenskapet; detaljen är 
viktig, eftersom det just är ett sådant otidigt sänglag som äger rum i Det går an. 
Redan av de förhållanden som dr Westman Berg själv meddelar, framgår att Almqvist 
ingalunda bara varit en opponent i sin samtid. Det har i opinionen, även sådan den 
företräddes av kyrkans män, och i tidens reformsträvanden funnits mer av medvind 
för hans liberala strävanden än man kan tro, när man tänker på den våldsamma storm 
som Det går an drev upp emot honom.

På'teckningen av den sociala bakgrunden följer en översikt av olika kvinnouppfatt- 
ningar som har inspirerat Almqvist. Ett par punkter är här av särskilt intresse. Förf. 
menar att herrnhutismen påverkat honom inte bara med sin känslopräglade fromhets- 
typ; det är också sannolikt att han tagit intryck av den självständighet i både praktiska 
och andliga ting som inom Brödraförsamlingen gavs åt kvinnorna. Antagandet synes 
ha goda skäl för sig. Till frågorna om det indiska inflytandet och om den engelska 
feministen Harriet Martineaus betydelse för Almqvist återkommer jag strax.

I sin diskussion av Almqvists verk koncentrerar sig förf. på de ur hennes synpunkt 
centrala texterna. Det är ett riktigt grepp, som man snarast hade önskat ännu mer 
konsekvent tillämpat. Med förbigående av det andra kapitlet Begynnelse, vari behandlas 
Vad är kärlek? och Amorina, vill jag reservera mig mot tolkningen av Baron Julius K*, 
framförd under rubriken »Tant Eleonora» och Carl von Linné (kap. 3). Det är visst 
tänkbart att Linné har betytt något för Almqvists landskapsskildring, men det är osanno
likt att han påverkat honom i riktning mot en friare äktenskapssyn. Att de unga i 
berättelsen är »linnaeiskt lyckliga», bevisar ingenting; andra argument att förtiga. De
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fragment av en bildningsdiskussion som kan urskiljas synas heller inte vara värda den 
allvarliga behandling förf. består dem.

Marjam, Almqvists bibliska drama som publicerades samma år som Det går an, är 
ett av de viktigaste dokumenten om utvecklingen av hans kvinnosyn. Han hävdar här 
kvinnans rätt att ha ett eget liv, att vara människa. Doktor Westman Berg vill emel
lertid påvisa en långt intimare anknytning till Det-går-an-problematiken än så (kap. 4), 
och det är svårt att här följa henne. Motivet »en helgonkaraktärs humanisering» (Richard 
Furumos ord om Signora Luna) uppfattar hon som »ett symboliskt erkännande av kvin
nans behov som könsvarelse» (s. 192); därmed avses något annat än den centrala köns- 
funktionen, moderskapet, varom Marjam som bekant just handlar. Tolkningen är möjlig 
endast genom en serie inläsningar. En viktig orsak till Almqvists raseri mot Paulus i 
dramat antas sålunda (s. 176) vara apostelns hyllning av celibatet (enligt en katolsk 
läsart Almqvist själv tidigare skulle ha omfattat). Paulusgestalten får uttrycka sig så: 
»Icke talar jag sonens ord. Men sannerligen säger jag eder, och det är så visst som 
himmelens grundfästen, att sonens ord talar jag.» Orden är en uppenbar parodi på den 
bibliske Paulus’ stil, men för förf. är de därtill en anspelning på hans anvisningar i 
första Korintierbrevet om jungfrurs förhållningssätt, varom intet står i den anförda 
repliken. —  Mångtydigheten i ordet »virginitet» pressas till det yttersta. Ordet kan 
dels förbindas med jungfrufödseln, ehuru det, som förf. också medger (s. 214), knap
past kan sägas att dramat angriper dogmat på denna punkt. Inte desto mindre antas 
dramat handla om virginitet också i två andra betydelser, nämligen dels celibatets totala 
avhållsamhet för kvinnan, dels regeln om hennes strikta kyskhet utanför äktenskapet. 
Med den sista tolkningen har man kommit nära Det går an —  dock, tror jag, ganska 
långt från Marjam.

Marjams dogmatiska innebörd har tidigare föga diskuterats. Här finns en påfallande 
lucka som förf. med stor energi velat fylla. Den tes hon framför kan tyckas som ett 
fynd: Almqvist har vid koncipieringen av dramat stått under påverkan av Strauss, vars 
Leben Jesu (publ. 1835—36) han antas ha lärt känna »efter 1836 och före september 
1838, då Marjam förelästes hos Malla Silfverstolpe, antagligen under vårterminen 1837 
vid hans studier för prästexamen» (s. 180). Alla säkra yttre kriterier på Almqvists 
bekantskap med Strauss avser senare tidpunkter, och hans artiklar från 40-talets början 
hjälper oss inte. Bevisningen måste sålunda bygga på inre kriterier, och det har ålegat 
förf. att göra sannolikt att överensstämmelserna med Strauss inte bara är stora utan 
också såpass exklusiva, att andra förklaringar inte är tillfyllest. Argumenteringen har 
här inte övertygat mig. Förf. påpekar själv att Almqvist redan på tjugotalet uttrycker 
dogmatiskt betänkliga åsikter. Som bekant var han här i stort sällskap. Det kyrkliga 
dogmat uppluckrades inte bara av upplysningsskepticismen, utan också av romantikens 
symboliska tolkningsmetod. (»Vi dyrka samma Gudom, blott med skilda namn.») Mot 
en sådan bakgrund synes det osäkert att den polemiska sammanställningen i Marjam 
av de kristnas himladrottning och Magna mater skall förklaras just med lärdomar från 
Strauss. Jag tror förf. här har tagit på sig en större bevisbörda än hon själv varit 
medveten om. Detta särskilt som olikheterna mellan Almqvist och Strauss är mer djup
gående än hon insett. Hennes antagande att »Almqvist gjorde samma skillnad mellan 
tro och vetande som Strauss hade gjort» (s. 168; min kurs.), förefaller oriktigt, om 
»samma» ges en kvalitativ innebörd. Försöket att koppla ihop A:s poetiska program 
med Strauss (s. 171 f.) är särskilt litet övertygande. —  Efter min mening gäller att den 
bevisning som presteras för antagandet om ett samband mellan Marjam och Leben Jesu 
inte är tillräcklig. Hypotesen är likväl fängslande och värd ytterligare studium. Det länder 
under alla förhållanden förf. till heder att hon har tagit upp tidigare försummade frågor 
i en så central Almqvist-text.

Sara Videbeck, heter det med en utmärkt formulering i det femte och största kapitlet 
(s. 293), är »framtidens kvinna skildrad i samtidens villkor». Hon företräder en sam
hällsgrupp som i 1830-talets Sverige skapade ett av de svårare och därtill snabbt 
aggraverande samhällsproblemen: den ogifta kvinnan, som för att kunna försörja sig 
måste få rätt till utbildning och yrkesutövning. Först när Sara placeras i detta social
historiska sammanhang, får vissa drag i hennes karaktär liksom hennes tankar om 
äktenskapet sin naturliga förklaring. Dr Westman Bergs bidrag är här väsentligt och



2JZ Recensioner

ger en ny innebörd åt Det går an. Det ter sig efter studiet av hennes framställning 
som en självklar symbolik att Almqvists hjältinna färdas på framtidens transportmedel, 
ångbåten, men att hon har sitt namn efter Gamla testamentets Sara: hon står mellan 
två skeden i civilisationens utveckling. (Den symboliska tolkningen av efternamnet hade 
däremot bort utgå.)

Som en av inspiratörerna till Det går an lanseras Harriet Martineau, författarinna 
och journalist, omtalad av Fredrika Bremer i Presidentens döttrar och av Almqvist själv 
i Vad är penningen. Det förefaller helt plausibelt att denna energiska producent av 
ekonomisk-pedagogiska berättelser har stimulerat honom att pröva en liknande genre. 
Om sålunda sammanställningen i själva huvudsaken är fruktbar, är sättet att närmare 
utföra den mindre lyckligt. Redan frågan huruvida det är tänkbart »att en av tidens 
ledande intellektuella personer (HM) kunde inspirera en författare i färd med att skildra 
en enkel, obildad småborgarmamsell» (s. 267), är ställd upp och ner. Det enda rimliga 
är tvärtom att fråga om en diktare av Almqvists rang har kunnat ta intryck av en så
enkel skribent som Harriet Martineau. Jag tror man kan anta att han gjort det, men
endast i vad avser de »grövre» kvaliteterna; konstnärskapet var hans eget.

Spekulationerna om vad Almqvist gillat eller ogillat hos den engelska författarinnan 
(s. 284 f.), är helt ogrundade. Det är dessvärre inte enda gången dr Westman Berg 
anser sig kunna säga mer än källorna meddelar. Hon gör ganska bestämda antaganden 
om de ’tysta åren 1835-38 (ex. s. 155, 244 f.), men om vad Almqvist tänkt under 
dessa år vet vi ju inte mer än som framgår av hans egna uttalanden. Det kan ha 
varit så att han i åratal haft de tankar färdiga som han publicerade i Det går an, men 
det är lika möjligt att han först så sent som 1838 tog itu med den konkreta utform
ningen av sina idéer. En så fast tidtabell som avhandlingens kan endast upprättas med 
åsidosättande av grundläggande källkritiska principer. Hur långt Almqvist 1838 hade 
hunnit i radikalism, äro också på många punkter oklart. Formuleringen att det är 
»i huvudsak samma system» i Det går an och Europeiska missnöjets grunder (s. 378),
är därför försåtlig. Det är riktigt att det första partiet av Missnöjet (färdigt 1838)
väl överensstämmer med novellen, men hur radikalt programmet i dessa texter än 
varit, har det likväl kunnat kompletteras och skärpas. Så sker i Missnöjets senare parti 
och i de artiklar förf. i sitt sjätte kapitel ägnar en grundlig och ofta nyttig genomgång. 
Men av detta material framgår inte hur långt Almqvist hade hunnit 1838. Det är 
verkligen djärvt att påstå om den matrilineala arvsföljd som framställes i Missnöjets 
senare del, att han troligen hade den i tankarna redan då han skrev Det går an (s. 400).

Termen matrilineal antyder ett sammanhang som förf. haft speciella förutsättningar 
att observera. Det finns goda skäl för hennes sammanställning (kap. 7) av Det-går-an- 
systemet med äktenskapssystemen i skilda kulturer, historiska och utomeuropeiska. Alm
qvists beläsenhet på dylika områden är dokumenterad i Människosläktets saga (1839), 
som här får ett nytt intresse, och på många andra sätt. Särskild uppmärksamhet ägnas 
de förebilder som »den indiska renässansen» rikligen tillhandahöll. Förf. föreslår att 
Sakontala med sin framställning av ett älskandes samliv utan samhällelig sanktion kun
nat tjäna som mönster för ett så tidigt verk som Amorina (s. 118), men hon är främst 
angelägen att se de indiska spåren i hans senare, äktenskapsreformatoriska program. 
Almqvist talar själv i Monografi (1845) om den visserligen ej fullständiga frändskapen 
mellan Det-går-an-systemet och det indiska Gandarva (ett äktenskap av den typ som 
skildras i Sakontala; avh. s. 395). I sådana arbeten som åberopas i Människosläktets 
saga skildras den s. k. Nay ar kasten, där familjen var organiserad efter vad man numera 
kallar matrilokala och matrilineala principer. Almqvist har otvivelaktigt haft möjlighet 
att finna sina mest radikala idéer föregripna i berättelser om utomeuropeiska seder. 
Utan att ha fördjupat mig i dessa frågor, vilka vid disputationen behandlades av andre- 
opponenten Kerstin Anér, vill jag likväl hävda att det fortfarande är oklart i vad 
mån hans äktenskapsidéer varit exotiskt inspirerade, och ännu mera på vilket stadium 
av en utveckling, som 1838 ännu var i sin början, en sådan inspiration nått honom. 
Jag kan inte dela dr Anérs reservationslösa accepterande (Hertha 1962: 3) av förfat
tarinnans tes, utan föredrar att betrakta denna som ett ytterligt intressant förslag, ännu 
ej fullt utformat.

Sven Linnér.


