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Njals och Bergtoras lik efter mordbranden på Bergtorsval återfinns »oskadda och vackra 
att skåda» (32). Liksom t. ex. Einar Öl. Sveinsson före honom anför han paralleller här
till i den norröna legendlitteraturen. Men i själva verket är skillnaden avgjort väsent
ligare än likheten. I Heilagra manna sögur (1877) är det fråga om rena underverk. Folk 
kastas i brinnande ugnar och anträffas senare helt obrända, kanske rentav vid bästa hälsa, 
utan att ens kläderna har blivit svedda. (I, s. 228 f.) I Njdla däremot har författaren 
noga sörjt för att ge en så rationell förklaring som möjligt. Innan Njal går till sängs 
med hustrun och den lilla dottersonen Tord, ger han sin förvaltare order om att breda 
över dem huden av en slaktad oxe —  man bör väl tänka sig den som ännu ganska fuk
tig. Läsaren blir sedermera påmind om arrangemanget: »De fann liken under oxhuden, 
vilken var liksom hopskrumpen av eld. De lyfte upp den, och båda makarna låg oför
brända därunder.» På gossen, som legat mellan Njal och Bergtora, var emellertid ett 
finger förbränt, därför att det hade stuckit utanför huden!

Även när islänningasagan någon gång tar upp hagiografiska motiv, anpassas de alltså 
på ett betecknande sätt till en mera realistisk eller världslig livssyn. I denna transfigura- 
tion röjer den inhemska berättartraditionen sin egenart och styrka. Förbiser man om
formningen för själva »lånet», ger man en falsk bild av verket. Därmed blir också det 
litteraturhistoriska perspektivet skevt. Avvägningen kommer man aldrig ifrån.

I förordet till sin sammanfattande essä har Lönnroth angett målsättningen för sin 
avhandling så: »to choose a few strategic points at some distance from each other and 
try to dig there deep enough to lay at least some parts of the construction bare» (4). Det 
förefaller att vara en egendomligt missvisande beskrivning på vad han faktiskt har gjort. 
Tvärtom tycks han ha ridits av en nästan desperat ambition att röra sig över väldiga 
fält. Därför har han heller inte på någon punkt hunnit gräva sig ner till malmförande 
stråk. Och det är inte att undra över. De mest rutinerade lärdomsbjässar skulle få ägna 
åratal åt varje enskild aspekt av denna avhandling för att få ut något nytt och väsent
ligt. Man skulle önska, att Lönnroth själv gjort halt och tagit itu med någon av de 
grundläggande forskningsuppgifter som han ibland utpekar för oss under sin ilmarsch 
över terrängen.

Peter Hallberg

Sv e n  DELBLANC: Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets 
litteratur. Akad. avh. (Uppsala) Sthlm 1965.

Sven Delblancs doktorsspecimen behandlar, trots sitt hanterliga format, ett stort ämne: 
»de litterära reflexerna av 1700-talets diskussion om ärans och äregirighetens betydelse 
för individ och samhälle», för att citera förordet. Flera av motiven i 1700-talsdiskus- 
sionen följs dessutom i innehållsrika idéhistoriska exposéer tillbaka ända till antiken; 
kvantitativt utgör dessa exposéer en väsentlig del av boken. Man kan förstå att författaren 
har sett sig föranlåten att i förordet särskilt påpeka att det är frågan om »studier kring» 
ett ämne, inte en uttömmande behandling. Det hindrar inte att framställningen utmärks 
både av vida perspektiv och av energiska samlande grepp på materialet.

Sin undersöknings »måhända viktigaste uppgift» anger Delblanc själv vara· »att visa 
hur upplysningens diskussion om ära och äregirighet kom att påverka Gustaf III som 
författare, mecenat och kulturpolitiker» (s. 109). Behandlingen av denna uppgift, som 
upptar avhandlingens fyra sista kapitel, förefaller mig också vara det mest givande i 
Delblancs forskningsinsats. Studiet av motivkomplexet »ära och minne» visar sig på ett 
mycket intressant sätt belysa karakteristiska drag i den gustavianska tidens litteratur
historia, och särskilt vad man kan kalla den kungliga litteraturpolitiken.

Det studerade motivkomplexet förekommer i många olika litteraturarter, i poetiska, 
retoriska och moralfilosofiska texter, och Delblanc dokumenterar en mångsidig oriente
ring i det skiftande materialet. Speciell motivanknytning har emellertid elogen eller äre
minnet, och Delblanc ägnar med all rätt denna genre särskild uppmärksamhet. Lians av
handling rymmer den första ingående undersökningen av elogen i den svenska 1700- 
talslitteraturen (de senare avsnitten av kap. VI; kap. IX). Den gustavianska tidens äre
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minne har visserligen tidigare behandlats i Rolf Hillmans doktorsavhandling Gustaviansk 
retorik (1962), men denna är huvudsakligen en stilistisk studie och författaren anlägger 
i motsats till Delblanc knappast några genrehistoriska, idéhistoriska eller litteraturpoli
tiska synpunkter på ämnet. Det intresse för den panegyriska vältaligheten, särskilt efter 
Antoine-Léonard Thomas’ mönster, som i Sverige blir markant från omkring 1770 
sätts av Delblanc på ett övertygande sätt i samband med de krav på upprustning av den 
medborgerliga moralen som gjorde sig gällande i slutet av frihetstiden. Elogen tänktes 
tjäna syftet att uppamma patriotism och civistiskt nit genom att »ära stora mäns minne»; 
samtidigt som medborgarnas egna ambitioner väcktes till liv av den ära som skänktes 
fosterlandets stora män, skulle dessa ambitioner ges en önskvärd samhällsnyttig inrikt
ning genom de exempel på »dygd», fredlig såväl som krigisk, som de stora männen 
erbjöd.

Delblancs undersökning av den gustavianska elogen är betydelsefull inte minst som ett 
bidrag till kunskapen om Gustaf III:s kulturpolitik. Äreminnet blir i kungens egen ut
formning —  alltså i hans tal över Lennart Tor stensson —  »nationalistisk, rojalistisk, 
enrollerad i den gustavianska propagandan», och med sitt bidrag till genren »gav kungen 
i själva verket en rikslikare för den svenska elogen» (s. 206). Framför allt Magnus 
Lehnberg motsvarade med sina bidrag till Svenska akademins vältalighetstävlingar på ett 
kongenialt sätt Gustaf III:s intentioner. Lehnbergs äreminnen över Birger Jarl och över 
Carl Carlsson Gyllenhielm har, som Delblanc visar, i stor utsträckning karaktären av 
dagsaktuella politiska inlägg i den gustavianska propagandans tjänst.

Uppgiften att »ära stora mäns minne» —  formuleringen är Gustaf III:s egen i hans 
tal vid Svenska akademins instiftelse —  var enligt kungens tanke också en huvudupp
gift för den nya akademin. Föreställningar som var centrala i elogens »ideologi», före
ställningen om eftervärlden som en osvikligt rättvis fördelare av ära och vanära, om de 
stora männen som manande och inspirerande exempel på medborgardygd, harmonierade 
helt med tankegångar som tydligen föresvävade Gustaf III när han inrättade Svenska 
akademin. I sin utförliga och uppslagsrika analys av kungens instiftelsetal i avhandlingens 
viktiga sista kapitel betonar Delblanc starkt den aktuellt-politiska tillämpning som Gustaf 
III gav de gängse äreidéerna.

Delblancs syn på kungens kulturpolitik som väsentligen »realpolitik» kan sägas över
ensstämma med tolkningar som har framförts från historiskt håll, t. ex. i Stig Bobergs 
avhandling Gustav III och tryckfriheten 1774—1787 (1951). När det gäller motiven till 
Svenska akademins instiftande har vissa av Delblancs synpunkter tidigare antytts av Nils 
Gobom i hans avhandling Axel Gabriel Silverstolpe (1923) och av Olle Holmberg i 
Leopold och Gustaf III (1954). Men Delblanc har, inte »måhända» som han själv säger 
utan alldeles avgjort, »med större eftertryck än tidigare forskare sökt visa hur medvetet 
kungen omformar och anpassar tidens idéer för ett genomtänkt kulturprogram, en este
tisk, moralisk och politisk vision» (s. 248). Framför allt anser jag att Delblancs idé
historiska perspektiv på Gustaf III:s kulturpolitik och speciellt hans strävan att anknyta 
kungens uttalanden om sina avsikter med Svenska akademin till vissa idéer inom upp
lysningsfilosofin innebär en betydande nyvinning i förhållande till tidigare forskning, 
även om jag i det följande kommer att ställa mig något kritisk till en del av Delblancs 
synpunkter. —  Jag vill i detta sammanhang framhålla att kap. IX och kap. X bland 
annat rymmer ett resultatrikt detaljstudium av Gustaf III:s manuskript till akademitalet; 
Delblanc belyser här kungens nära beroende av franska retoriska förebilder och ger 
överhuvud taget en intressant inblick i hans författarverkstad.

Avhandlingens tidigare kapitel, I-V , har huvudsakligen karaktären av en översiktlig 
bakgrundsteckning, avsedd att ställa in det svenska 1700-talets ärediskussion i ett idé
historiskt sammanhang; författaren har emellertid i detta parti också lagt in analyser av 
en del svenskt material med anknytning till de olika idémotiv som tas upp.

I de tre första kapitlen presenteras några moralfilosofiska traditioner av antikt ursprung 
som har haft betydelse för senare diskussion om ärans och äregirighetens värde: det 
aristoteliska »själsstorhets»-idealet, stoicismen och epikureismen. Samtidigt som Delblanc



Recensionerι 8  6

här betonar kontinuiteten i den debatt som han skildrar, genomför han en idéhistorisk 
periodisering som är ganska väsentlig för framställningen.

Som utgångspunkt har Delblanc valt Aristoteles’ berömda porträtt i Nikomachiska 
etiken av den »själsstore», den fullkomligt dygdige mannen, ett porträtt där även ett 
drag av ärelystnad framträder. Det aristoteliska begreppet »själsstorhet», magnanimitas, 
har enligt Delblanc »sannolikt givit det viktigaste teoretiska underlaget för en hög vär
dering av den store mannens äregirighet» (s. 17).1 Aristoteles moraliska tänkande, i för
ening med Ciceros, Sallustius’ och andra romerska författares kult av dygd och ära, bi
drog till att inspirera »renässanshumanismens vision av människans storhet», men även i 
katolsk och protestantisk etik erkändes den aristoteliska magnanimitas som en dygd, fram
håller Delblanc. Så småningom diskrediterades emellertid denna optimistiska uppfattning 
av människan och hennes kärlek till äran. »Redan under renässansen skymtade . . .  de 
första ansatserna till en ny och mera pessimistisk människosyn», ansatser som fullföljdes 
under 1600-talets senare hälft, då »ett raserande av humanismens heroiska människoideal» 
sägs ha ägt rum. Kristna förkunnare angriper både den aristoteliska och den stoiska eti
ken. »Även profana moralister bidrar till att rasera den heroiska människosynen: La 
Rochefoucauld dissekerar begreppet ’magnanimité’ och blottlägger obarmhärtigt den 
skenbart själsstores smutsiga bevekelsegrunder. Den äregirige hjälten drabbades också ur 
bakhåll av den epikureiska libertinismens förgiftade pilar: Saint-Evremond och den unge 
Fontenelle gäckades obarmhärtigt med äregirighetens dårskap» (s. 19). Delblanc tilläm
par här ett synsätt som framför allt har lanserats av ett par franska idéhistoriker, Paul 
Bénichou och Henri Busson, och som i svensk forskning också har utnyttjats i Sven 
Stolpes Kristina-avhandling.

Efter perioden av misstro och kritik rehabiliteras emellertid den äregirige hjälten 
av upplysningen, och särskilt av den yngre upplysningen, menar Delblanc. »Man nöjer 
sig inte som de äldre upplysningstänkarna med att framhålla äregirighetens nytta i ett 
system av sekulariserad moral, utan själva den emotionella attityden förändras från in- 
telligensaristokratiskt förakt till hänfört accepterande av de stora männens härliga li
delse, den stora äregirigheten» (s. 20).

Det idéhistoriska perspektiv som Delblanc tecknar förefaller mig delvis oklart och 
motsägelsefullt. I vissa sammanhang framhålls sambandet mellan å ena sidan antikens 
och humanismens och å andra sidan 1700-talets diskussion om ära och äregirighet, men 
dessemellan markeras en ganska skarp gräns mellan äldre tradition och särskilt den yngre 
upplysningens äreidéer.

1 Av Aristoteles’ fram ställning får man 
dock en ganska oklar uppfattning om den 
^själsstores» inställning till äran; det finns 
hos denne som Delblanc säger »en vacklan 
m ellan hjältens brinnande äregirighet och den 
vises sublima likgiltighet för medm änniskor
nas omdöme» (s. 15). Ett av de drag hos 
den »själsstore» som Delblanc anför som 
exempel på hans ärelystnad kan emellertid 
knappast anses relevant. »Den själsstore upp
träder högdraget mot mäktiga m än och blyg
samt m ot enkla, ty ett sådant beteende är både 
svårt och ärorikt», återger Delblanc Aristo
teles (Nikomachiska etiken, 1124 b, 21). Men 
»σεμνόν» har en annan nyans än »ärorikt» —  
det betyder närmast »upphöjt», »storslaget». 
—  Trots att Delblanc alltså inte är omedveten 
om det problematiska förhållandet m ellan 
»själsstorhet» och äregirighet i Aristoteles’ 
etik, har han i fortsättningen av sin fram ställ
n ing en benägenhet att utan vidare sätta lik
hetstecken mellan de båda begreppen. »I 
Boeclerus handbok kunde studenterna läsa om 
den stora äregirigheten, om magnanimitas, 
denna dygd som så ojäm förligt väl beskrives

av Aristoteles», heter det sålunda på ett ställe 
(s. 21). Och om Anders Schönberg säger D el
blanc att han »framkastar tanken att det ge
nom uppfostran skulle vara m öjligt att dana 
en m oraliskt oantastlig äregirighet, vilken han 
kallar ’A m bition’ och jäm ställer med rom ar
nas ’Anim i M agnitudo’ eller ’ädelm od’» (s. 
117). Men med »ambition» m enar Schönberg 
helt allm änt »åtrå efter det som är förträffe- 
ligt». Denna åtrå måste uppfostran inrikta 
mot goda mål för att ett barn skall uppövas 
till ett »rätt ädelmod eller hwad de Rommare 
kallade Anim i M agnitudo», en dygd som en
ligt Schönberg främ st innefattar gudsfruktan 
och fosterlandskärlek och som utövas av »så
dana, som under alt ringa akta sig själfwa». 
De flesta m änniskor »wänja sig at efter- 
sträfwa skuggor och lappri såsom förträffelige 
sällheter, och däraf upkom m er den förwände 
Ambition». Äran betraktas av Schönberg, som 
framgår av hans fram ställning i övrigt, inte 
som något eftersträvansvärt. (B ref a f M en a l-  
cas, 1759, s. 157, 160 ff.) Delblanc och Schön
berg har, för att tala med den senare, »fattat 
olika begrepp om lika ord».
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I första kapitlets andra avsnitt, rubricerat »Aristotelisk magnanimitas i svenskt 1700- 
tal», ställs sålunda »renässanshumanismens moraliska tänkande» på ett något tvivelaktigt 
sätt i motsats till upplysningens. Den humanistiska etiken levde i Sverige kvar långt in 
pa 1700-talet, medan upplysningens ideer om religion och moral trängde in endast lång
samt och under motstånd från kyrkan, framhåller Delblanc. Just ifråga om äre-etiken 
förefaller mig denna kontrastering av humanism och upplysning snarast missvisande. 
I det tidigare 1700-talets akademiska dissertationer över moraliska ämnen åberopas en- 
ligt Delblanc »i första hand antika auktorer som Cicero, Aristoteles, Seneca, Tacitus och 
Sallustius med en klart skönjbar preferens för den förstnämnda»; man skall här »för
gäves leta efter spår av upplysningens moralidéer» (s. 21; jfr s. 109 f.). Men de nämnda 
antika auktorerna är ju desamma som också inspirerade många av upplysningsförfattarna 
till dyrkan av de stora männens dygd och ära (jfr s. 16 f.). Att Boeclerus’ L ib e l lu s  m e 
m o r ia l i s  e th ic u s  »ännu så sent som 1718» trycktes i Uppsala nämner Delblanc som ett 
exempel på »den aristoteliska moralens fortlevnad», den moralfilosofiska konservatis
men —  han kunde hellre ha låtit det illustrera sambandet mellan den humanistiska etiken 
och 1700-talets äresvärmeri; i Boeclerus’ handbok kunde studenterna, påpekar Delblanc 
själv, »läsa om den stora äregirigheten, om magnanimitas, denna dygd som så ojämför
ligt väl beskrives av Aristoteles» (s. 21). Delblanc visar att Herkules, renässansens främsta 
symbol för ärelystnad och heroisk dygd, i svensk litteratur är aktuell som moraliskt exem
pel långt in på 1700-talet (s. 22 ff.) —  det tycks mig även i detta fall vara den moral
filosofiska kontinuiteten som det i första hand är anledning att betona.

N är Delblanc på ett ställe (s. 28) talar om upplysningens »stora försök att upphöja 
äregirigheten till ett aktningsvärt handlingsmotiv», är det väl snarast fråga om en mindre 
lycklig formulering; han ger ju själv belägg för att denna värdering av äregirigheten inte 
innebar något helt nytt utan anslöt till antika och humanistiska auktoriteter. Ändå kan 
Delblanc inte frånkännas en tendens att överskatta originaliteten i upplysningens ärefilo- 
sofi. I själva verket torde det vara svårt att ange något mera betydelsefullt inslag i denna 
som inte har sin motsvarighet i tidigare moralfilosofisk tradition.

Den positiva värderingen av lidelserna, och däribland ärelystnaden är Delblanc exem
pelvis alltför benägen att betrakta som specifikt upplysningsmässig. Med all rätt reser
verar han sig mot »handboksklyschan» om 1700-talet som »förnuftets århundrade» och 
framhåller att synen på lidelserna som en källa till individens lycka och samhällets nytta 
spelar en väsentlig roll i 1700-talets idédebatt (s. 43 ff.); denna positiva passionsuppfatt- 
ning framträder, i olika varianter, t. ex. i Mandevilles bifabel, i Popes E ssay  o n  M a n  
och Voltaires D is c o u r s  s u r  l 'H o m m e ,  i traktater av Helvétius och La Mettrie. Delblanc 
har i detta sammanhang kunnat dra nytta av Lester G. Crockers utmärkta arbete A n  A g e  
o f  C r is is . M a n  a n d  W o r l d  in  E ig h te e n th  C e n tu r y  F ren ch  T h o u g h t  (1959). Men man 
kunde önska att han också hade varit mera klart medveten om att lidelsernas föresprå
kare under 1700-talet fullföljer äldre traditioner. Passionernas värde och nytta hade re
dan inom humanistisk moralfilosofi framhållits i polemik mot det stoiska apati-idealet, 
framför allt med stöd av Aristoteles’ psykologi och etik. Uttryck för denna positiva huma
nistiska passionsuppfattning kan man till och med återfinna i ett material som de up- 
saliensiska dissertationerna. (Se t. ex. Petrus Lagerlöf, D e  h o n ita te  a f fe c tu u m  m o r a li ,  1688, 
eller Johannes Salenius, D e  u t i l i ta te  p a s s io n u m  a n im a e ,  1694.)

Även temat »våra villor», känt från Kellgrens dikt, prisandet av illusionerna som be- 
fordrare av enskild lycka och allmänt väl, har humanistiska anor; det är Delblanc inte 
omedveten om, och han nämner själv, i förbigående, att redan Erasmus och Montaigne 
framställer begäret efter ära som en visserligen dåraktig men samhällsnyttig chimär 
(s. 48 f.), vilket kunde ha givit honom anledning att mindre hårt binda temat vid upp
lysningsfilosofins diskussion av problemet »nytta och sanning». Delblanc framhåller på 
flera ställen (s. 19 f., 44, 49, 69), säkerligen med viss rätt, att den emotionella attityden 
till äregirigheten under 1700-talet förändras från ett skeptiskt accepterande på utilistiska 
grunder (som hos Fontenelle) till en förbehållslös entusiasm (som hos Diderot). Någon 
hållbar grundval för en idéhistorisk periodisering utgör dock knappast denna synpunkt. 
Det tycks också vara i en lovvärd insikt om detta som Delblanc ogärna vill förknippa 
V å r a  v i l l o r  med »något bestämt ’stadium’ i upplysningens utveckling», trots »likheter i 
de emotionella attityder som får Diderot att hylla ’la belle chimère’ och Kellgren att
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prisa våra ’ljufva villor’»; även i Houdar de la Mottes O d e  su r  le  d é s i r  d ’im m o r ta l i s e r  
s o n  n o m , från början av 1700-talet, finner man nämligen ett exempel på ett »vältaligt 
och patetiskt försvar för äregirigheten efter samma linjer som hos Kellgren» (s. 50).

Motsättningen mellan en positiv och en negativ uppfattning av ärelystnadens värde som 
handlingsmotiv bildar inte en skarp gräns mellan upplysningen och den humanistiska 
traditionen. Denna motsättning finns inom humanismen,2 och den finns också inom 
upplysningen —  under alla omständigheter finns den på 1700-talet; Delblanc har i för
bigående sagt en tendens att på ett något olyckligt sätt identifiera »upplysningen» och 
»1700-talet» som idéhistoriska begrepp. Den kontinuitet som jag vill framhålla innebär 
också att stoicismens och epikureismens avvisande hållningar till äregirigheten fortfa
rande är aktuella under 1700-talet, även hos författare som kan betecknas som upplys
ningsförfattare.

Delblanc påpekar att det i 1600-talets begravningsdikter blev »nästan schablon att 
teckna den hädangångne som en behovslös stoiker, stålhård i motgången, en stadig man» 
(s. 30). Dikter över temat »en stadig man, om egen pris ej angelägen» kan knappast 
anses mindre karakteristiska för 1700-talet än för 1600-talet. Dalins stoicism, tydligast 
uttryckt i en del av hans begravningsdikter, uppfattar Delblanc visserligen som »en 
relikt av stormaktstidens vanligaste litterära attityder» (s. 30), och Joachim W ilhelm 
Liljestråle, som i lärodikten F id e i - C o m m is s  t i l l  m in  s o n  I n g e m u n d  likaså framställer 
idealet av »en stadig man», betecknas av Delblanc som en »dalinian» (s. 33 f.). Men 
även Gyllenborg hyllar ju samma stoiska ideal och likaså Kellgren i en dikt som just har 
titeln »En stadig man», insänd till en tävling i Vitterhetsakademin 1777. I äran ser den 
stadige mannen endast »et glitter», heter det i Kellgrens ode; »Sin lön han i sit hjerta 
bär». N är dikten 1780 trycktes i Vitterhetsakademins handlingar,, »var de stoiska atti
tyderna redan urmodiga i den mondäna litteraturen», säger Delblanc (s. 35). Han kan 
väl rimligen inte mena att dessa attityder hade hunnit bli urmodiga från 1777 till 1780, 
men det förefaller tvivelaktigt om de överhuvud taget kan påstås vara föråldrade eller 
inaktuella i den gustavianska litteraturen, där de vid lämpliga tillfällen utom av Kellgren 
intas av exempelvis Oxenstierna, Leopold och Thorild.

Också det epikureiskt motiverade föraktet för begäret efter ära har betydande före
trädare under det senare 1700-talet, även inom upplysningskretsar. Äregirigheten har 
ingen plats i La Mettries njutningslära, vilket Delblanc själv påpekar (s. 40). I inled
ningen till avhandlingens tredje kapitel talas om Damon, det epikureiska njutningslivets 
representant, och Titus, den ambitiöse företrädaren för det aktiva livet. Det skall erkän
nas att Delblanc här uttrycker sig med försiktighet. »Kanske var Damon mera populär 
under seklets första hälft, medan Titus kom mera till heders under seklets andra hälft, 
med dess antiksvärmeri, ärekult och civistiska patos. Men under ingen period av seklet 
skall någon av dem helt försvinna från den litterära arenan.» Han fortsätter dock något 
mera kategoriskt: »Vi skall här först uppehålla oss vid en tid, då moralisterna för det 
mesta gav Damons tillvaro företrädet [...]» (s. 36). Kan Delblanc veta —  utan närmare 
undersökningar —  att moralisterna ens »för det mesta» gav Damons tillvaro företrädet 
under skedet ifråga?

Det tycks mig alltså vanskligt att försöka periodisera ärediskussionen under »de antik- 
imiterande seklen», till vilka Delblanc med rätta räknar 1700-talet. Man ägde en upp
sättning standardargument om äran och äregirigheten, till största delen ärvda från an
tiken. Det fanns traditionella argument för att sträva efter berömmelse i samtid och/eller 
eftervärld, det fanns också traditionella argument för att genomskåda ärans falska loc
kelser; bådadera kan sägas vara tidlöst förknippade med vissa livssituationer och med

2 Delblanc tycks mig inte beakta detta 
faktum tillräckligt när han exempelvis disku
terar Anders Schönbergs Bref af Menalcas. 
Skriften tas upp som »ett indirekt belägg på 
de upplysta äreidéernas genombrott i Sverige»; 
Delblanc vill nämligen »finna det symtoma
tiskt att Schönberg ansett det nödvändigt att 
använda omfångsrika avsnitt av sitt arbete åt 
upplysningens äreidéer. Bokens första sextio

sidor upptas av en grundlig moralisk analys av 
åtrån efter ett odödligt namn. Den relativis
tiska passionsuppfattningen rannsakas med sto
isk stränghet», osv. (s. n 6 f.) . Jag kan inte se 
att det finns någon anledning att tolka Schön
bergs framställning som en polemik just mot 
upplysningens äreidéer; argumenteringen rör 
sig inom en traditionell humanistisk debatt.
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vissa litterära genrer som har samband med dessa situationer. Vilka argument som ak
tualiserades berodde på det givna läget. En karriärist kunde adla sin ärelystnad eller en 
furste kunde uppmuntra sina undersåtars ambitioner genom att citera antika moralfiloso
fer, vältalare och historieskrivare —  på 1500- och 1600-talet såväl som på 1700-talet. 
Samtidigt kunde en ämbetsman som hade råkat i onåd och slickade sina sår på sitt lant
gods leva sig in i stoikerns roll och se dygden som sin egen belöning, eller han kunde 
finna tröst i ställen i den klassiska litteraturen som i epikureisk anda avvisade världens 
fåfängliga ävlan och prisade den vises otium i lantlig avskildhet.

*
Elogen ägnar Delblanc ett särskilt kapitel (V), där han först i tre avsnitt presenterar 

några av genrens idéhistoriska förutsättningar: »Dikten som äreförlänare», »Exemplum» 
och »Kulten av stora män». Det är skissartade men instruktiva översikter. Motivet »kulten 
av stora män» ansluter sig ju nära till den ärediskussion som behandlas tidigare i av
handlingen, särskilt till »eftervärldsdoktrinen» (kap. IV: 2); dispositionen kan här möj
ligen tyckas mindre elegant och är väl också en aning förvirrande.

Enligt den nästan genomgående tendensen i hans framställning sätter Delblanc kulten 
av stora män i ett alltför speciellt samband med upplysningen. »Kulten av stora män 
hade sitt teoretiska fundament i upplysningens humanistiska historiesyn. Den teologiska 
historiesynen, främst företrädd av Bossuet, hade förlorat sin giltighet. Upplysningens 
historiker kunde inte längre tolka det förflutna som dirigerat av en gudomlig Försyn» 
(s. 89). Men även den teologiska historiesynen kunde förenas med ett slags kult av stora 
män, även om de stora männen betraktades som den gudomliga Försynens redskap; om 
en sådan kult kan man ju också tala när den bibliska och antika historiens hjältar enligt 
kristet-humanistisk tradition framställdes som »exempla», lysande förebilder i dygd. Som 
något karakteristiskt för upplysningen ser Delblanc också förkärleken för typen g r a n d  
h o m m e , den fredlige och samhällsnyttige store mannen, i motsats till typen h é r o s , den 
krigiske hjälten. »Man kan få intrycket», säger Delblanc, »att upplysningen lanserade 
idealgestalten grand homme’ i medveten motsats till en äldre tids hjälteideal» (s. 91). 
Båda idealen är ju i själva verket mycket gamla. Humanisterna hade länge, med stöd av 
klassiska argument, ivrat för att de fredliga bragderna skulle jämställas med eller sättas 
över de krigiska; denna humanistiska värdering motsvarades reellt av de civila insatsernas 
ökande betydelse inom statsförvaltningen och de civila statstjänarnas växande sociala 
prestige, en tendens som kan följas ända tillbaka till medeltiden. De fredliga furstarna 
prisades —  i politiskt lämpliga situationer —  traditionellt på bekostnad av de krigiska. 
En Uppsalastudent klandrar sålunda i en oration 1647 Cæsar och Alexander för deras 
destruktiva krigiska ärelystnad, medan han hyllar Gustaf Adolf som en befrämjare av 
den samhällsuppbyggande fredliga odlingen och i den egenskapen jämför honom med 
härskare som Ptolemaios, det alexandrinska Museions skapare, och kejsar Fredrik II.

Även genrehistoriskt kunde kanske 1700-talselogens samhörighet med äldre traditioner 
ha gjorts mera rättvisa av Delblanc. Han påpekar att den franska vältaligheten »erbjöd 
en rikt förgrenad tradition att utnyttja», men han vill speciellt anknyta elogen till en typ 
av akademiska minnestal, l ’é lo g e  o r a to ir e , tal i en patetiskt-oratorisk stil som exempelvis 
Franska akademins nyinvalda medlemmar höll över sina företrädare. Däremot anser 
Delblanc att det stora kristna gravtalet, l ’o ra is o n  f u n è b r e , är »otänkbart som förebild för 
upplysningsgenren eloge» (s. 93). Det är emellertid uppenbart att 1700-talselogen inte 
minst stilistiskt i stor utsträckning ansluter sig till det stora seklets prästerliga vältalig
het. I Thomas’ E ssa i s u r  le s  é lo g e s , som samtidigt är en elogens historia och en elogens 
teori, framstår Bossuet som en företrädare för den sublima, känsloburna vältalighet som 
är Thomas’ eget retoriska ideal (Œ u v r e s  c o m p lè te s  d e  T h o m a s , Paris 1802, IV, s. 47 ff.). 
Det är också betecknande att Gustaf III, som Delblanc visar (s. 197 ff.), för sitt äre
minne över Lennart Torstensson har lånat retoriska prydnader från Bossuet, Fléchier, 
Mascaron och Massillon; dessa lån lät sig stiltroget infogas i det nya sammanhanget.

Elogens beroende av klassisk tradition borde väl också mera ha framhävts av Delblanc. 
Antika författare ägnas stor uppmärksamhet i Thomas’ egen E ssa i su r  le s  é lo g e s . Något 
principiellt nytt —  genremässigt eller stilistiskt —  innebär knappast Thomas’ eloge, och 
han framträder inte heller själv med några anspråk på originalitet; sin berömmelse som
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elogens mästare vann han snarare som fulländare inom en gammal retorisk tradition än 
som nyskapare. Begreppet eloge har för övrigt i Thomas’ användning en mycket vid inne
börd, och han ger den moderne elogeförfattaren ganska stor frihet i valet av förebilder. 
(På ett ställe i Essai sur les éloges (anf. uppl., IV, s. 186) heter det sålunda: »Mais soit 
que vous soyez éloquent, ou que vous ne le soyez point, soit qu’en célébrant les grands 
hommes vous preniez pour modèle ou la gravité de Plutarque, ou la vigueur de Tacite, 
ou la sagesse piquante de Fontenelle, ou de temps en temps l’impétuosité et la grandeur 
de Bossuet, n’oubliez pas que votre but est d’être utile.»)

Ny är inte heller Thomas’ uppfattning att elogens språk skall tala till publikens känslor 
och tända själarna med hänförelse, eller att elogeförfattaren för att kunna åstadkomma 
ett sådant språk själv måste vara gripen av känsla. Delblanc sätter denna syn på tale
konsten i samband med Dubos’ s. k. känsloestetik (s. 107). Sammanställningen förefaller 
mig knappast givande, av den anledningen att de idéer om vältalighetens och poesins 
uppgift att engagera känslorna som både Thomas och Dubos företräder i själva verket 
är allmängods, övertaget från antikens retorik- och litteraturteoretiker. Retoriken var ju 
talarens konst, att påverka sina åhörare i önskad riktning, och det var en traditionell upp
fattning att denna påverkan effektivast sker på känslomässig väg och att endast en talare 
som själv är emotionellt gripen kan väcka känslorna hos sin publik. (Se t. ex. Cicero, De 
oratore, II, 189!., eller Quintilianus, Institutio oratoria, VI, ii, 26 f.)

Gustaf III bekänner sig till samma retoriska program. »Ämnet uphöjer mig; jag talar 
om en hjelte; hjertats språk är den rätta vältaligheten», utbrister kungen på ett ställe i 
äreminnet över Lennart Torstensson. Och i sitt svar på Svenska akademins kritik av detta 
ställe i talet förklarar han: »Utan värma, utan själ, utan att vara uppeldad af sitt ämne, 
kan man ej vara vältalig; och denna entusiasm kan ej komma annat än af själen och 
hjertat, ty förståndet allena gör ej till fyllest.» Till detta gör Delblanc kommentaren att 
»det är en trogen lärjunge till Thomas som formulerat detta program», och han menar 
vidare att »kungens litterära teorier måste ses i samband med hans människouppfattning 
och psykologiska åskådning», som enligt Delblanc i sin tur är beroende av »tidens pas- 
sionspsykologi» (s. 191). Att tala om Gustaf III:s »litterära teorier» (eller »estetik», 
s. 190) tycks mig vara att ta lite väl högtidligt på hans ganska fragmentariska uttalan
den; hur som helst förklaras dessa uttalanden enklast med hänvisning till kungens ordi
nära förtrogenhet med klassisk och klassicistisk retorik. Visserligen anmärker Delblanc att 
»kravet att talaren själv skall förnimma de känslor han vill förmedla är lika gammalt som 
retoriken» (s. 192), men denna anmärkning verkar snarast infogad som ett slags brask
lapp; Delblancs insikt har inte trängt igenom i hans framställning.3

#
Tesen om Gustaf III:s beroende av »tidens passionspsykologi» driver Delblanc också 

i ett annat sammanhang, i analysen av kungens tal vid Svenska akademiens instiftelse den 
20 mars 1786. Delblanc utgår från ett avsnitt i talet (citerat s. 223 f.) som onekligen är 
ganska intressant. Man kan till att börja med urskilja tre moment i kungens resonemang: 
1) Den ära för nationen som åtföljer »Vitterhet och bokliga Konster» och som är var
aktigare än den krigiska äran »kan endast vinnas i lugna tider, der inhemsk sämja, u t
ländsk säkerhet tillåta Snillen at sig lemna fritt til den eld som uptänder dem». 2) Men 
samtidigt framkallar en långvarig fred oftast »en orklöshet i själen som alstrar barbari, 
och förkolnar de Snillen som i andra tider upplyste och hedrade Fäderneslandet»; män
niskorna är nämligen så skapade att »endast rörelsen upeldar dem, at de äska starka 
driffjädrar at uptäcka de gåfvor naturen dem gifvit». 3) De måste därför hindras från

3 I samband med den klassiska retoriken 
bör ett terminologiskt fel hos Delblanc rättas: 
han nämner i avsnittet om Gustaf III och elo
gen på ett ställe figuren prosopopé, som sägs 
innebära att »talaren vänder sig till obesjälade 
ting, institutioner, abstraktioner, avdöda histo
riska gestalter, geografiska begrepp och sådant 
mera» (s. 197) — figuren ifråga innebär inte 
att talaren vänder sig till sådana företeelser

(apostrof) utan att han i direkt anföring åter
ger ord som de tänks yttra; även denna figur 
används gärna av Gustaf III i talet över Tors- 
tenson. Att det här »ideligen förekommer re
pliker från talaren och de medagerande» le
der tankarna till dramatiken, menar Delblanc, 
»i första hand då genrer som historisk opera 
och riddardramatik» (s. 203). Dessa drag är 
ju dock samtidigt konventionellt retoriska.
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att »falla i en lättjefull dvala, lika farlig för dem som för det allmänna», och det enda 
som under fredliga tider kan motverka ett sådant tillstånd är »den täflan, den liflighet, 
som Vettenskaper och Vitterhet upväcka» (och som alltså den nya akademin är avsedd att 
befordra).

Den inre och den yttre freden orsakar emellertid enligt Gustaf III inte bara en 
»lättjefull dvala», om denna inte motverkas; den sägs också kunna förbereda »större hvälf- 
ningar». Delblanc utgår från att kungen med »välvningar» avser revolutioner, uppror 
(s. 224, 227). Det verkar ju motsägelsefullt att Gustaf III på en gång skulle frukta att 
undersåtarnas ambitioner skall slockna under det politiska lugnet och att de skall bryta 
fram i revolutioner. Men Delblanc anför en som han menar parallell tankegång hos H el
vétius: »Enligt Helvétius medför passionernas frustrering två huvudeffekter. Dels kan 
medborgarna försjunka i försoffning och dvala, vilket medför kulturell utarmning och 
tapperhetens och patriotismens död. Dels kan de frustrerade passionerna tvinga sig till 
oväntade och för staten obekväma utbrott på grund av den själens horror vacui som 
Helvétius kallar ’la haine de 1’ennui’» (s. 224).

Dessa formuleringar återger dock inte fullt korrekt resonemanget hos Helvétius (De 
Esprit, Amsterdam 1759, I, s. 330 ff.). Av Delblancs framställning får man intrycket 

att Helvétius skulle uppfatta passionerna som något slags oförstörbar energi, som söker 
sig utlopp i revolutioner om de inte avleds på annat sätt, men detta är inte innebörden 
i den åberopade teorin i De 1’E s p r i t .  Enligt Helvétius slits människan mellan två motsatta 
krafter: å ena sidan de starka passionerna och fruktan för ledsnaden, å andra sidan lättjan 
och trögheten. Under tider då de starka passionerna inte får utlopp —  på grund av se
derna eller på grund av statsskicket —  är det fruktan för ledsnaden som har den största 
betydelsen som motvikt mot letargin. Men denna fruktan för ledsnaden är en svag driv
kraft; den åstadkommer t. ex. små intriger och kabaler vid hoven, men den är inte till
räckligt stark för att ge upphov till stora insatser. Ibland kan den driva furstarna att 
kriga, men den framkallar aldrig en Caesar eller en Cromwell. Att den skulle kunna leda 
till några revolutionära utbrott antyds inte av Helvétius.

N u hänvisar emellertid Delblanc (s. 230 f.) också till ett annat resonemang hos H el
vétius, i det posthuma verket De I’Homme. I en stats utveckling medför despotins in
förande efter tidigare perioder av krig och inbördesstrider så småningom en allmän de- 
kadens genom att medborgarnas passioner utslocknar, menar Helvétius. Under det första 
stadiet av despotin är dock passionerna fortfarande starka, medborgarna brinner ännu av 
ärelystnad. Men denna ärelystnad kan nu endast få utlopp i konstnärliga och vetenskap
liga insatser. Samtidigt ligger det i despotens intresse att befordra denna inriktning av 
medborgarnas ambitioner för att avleda deras uppmärksamhet från förtrycket. Detta sta
dium av den politiska utvecklingen är därför en tid av kulturell uppblomstring —  Hel
vétius hänvisar till Augustus’ och Richelieus regimer som exempel. (De VHomme, Lon
don 1773, II, s. 76 ff.) Inte heller denna tankegång är, såvitt jag kan se, möjlig att u t
läsa ur Gustaf III:s tal. Att risken för »välvningar» skulle hänföra sig till ett stadium 
av den fredliga despotiska regimen då medborgarnas passioner fortfarande är vid liv, kan 
ju inte vara kungens mening, eftersom han förknippar denna risk för »välvningar» med 
den »lättjefulla dvala» som han anser att »lugnet» kan framkalla. Gustaf III:s problem 
är inte att avleda undersåtarnas känsloenergi utan tvärtom att bevara den; det problemet 
existerar inte för Helvétius’ despot.4

Det tycks mig i själva verket tvivelaktigt om ordet »välvningar» i akademitalet kan 
tolkas som »revolutioner», »uppror». Kungen säger att »lugnet [...] förbereder större 
hvälfningar, då ej en försigtig vaksamhet [...] hindrar dem [dvs. människorna] [...] at 
falla i en lättjefull dvala». Men vad han uppfattar som en fara med att letargin breder 
ut sig i riket kan väl inte gärna vara att folket skall göra uppror. Kungens ord får där
emot en rimlig mening om man antar att han med »välvningar» avser politiska föränd
ringar genom krigiska angrepp utifrån. Det är också den tolkning som bäst överens

4 Även när kungen i talet använder ordet niken», menar Delblanc (s. 225). Men upp
görelse» som synonymt med »passion» utgår fattningen av passionerna som »själsrörelser»
han från Helvétius, nämligen från dennes »be- är väl urgammal, 
kanta analogi mellan psykologin och meka-
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stämmer med de närmast följande raderna, där det talas om »den värma i Sinnen, som 
kan tjena Fäderneslandet och dana i fredens sköte de Medborgare, hvars själar en gång 
kunna bidraga at frälsa Riket, då stormar uppväckas»; här är det uppenbarligen vad man 
kan kalla den psykologiska krigsberedskapen som kungen har i tankarna.5

Att »den täflan, den liflighet, som Vettenskaper och Vitterhet upväcka» enligt Gus
taf III ytterst skulle syfta till att stärka den patriotiska medborgarandan, särskilt med 
tanke på ett eventuellt kommande krig, är alltså tydligt. Mycket äventyrligt förefaller 
mig däremot Delblancs försök att också tillskriva kungen en helt annan tanke, nämligen 
tanken att det är kriget som danar de stora snillena och ger upphov till kulturens blomst- 
ring. Gustaf III talar i början av det redan anförda partiet av akademitalet om den eld 
som upptänder snillena »och som döljes, fast ofta den födes, i oroliga tider». Delblanc 
utläser här »tesen att ’snillet födes i oroliga tider’», ett försvar för kriget enligt »det säll
samt livskraftiga argumentet: freden försoffar, men driv oss samman med gisselslag, och 
blåaste vår skall knoppas» (s. 232). För denna »krigsfilosofi» —  med Delblancs u t
tryck —  skulle Gustaf III ha funnit stöd hos ett par italienska auktoriteter, matematikern 
Paolo Frisi, som personligen hade utvecklat sina tankar för kungen under hans besök i 
Milano 1784, och Pietro Verri, författare till en skrift som kungen hade lovat Frisi att 
läsa. Men att Gustaf III har gjort Frisis och Verris »krigsfilosofi» till sin egen finns det 
inget som tyder på. I akademitalet säger han ju tvärtom att den vittra äran endast kan 
vinnas i »lugna tider», som tillåter snillena »at sig lemna fritt til den eld som uptänder 
dem», en eld som »döljes, fast ofta den födes, i oroliga tider». En långvarig fred »bi
drager til et Rikes väl, til undersåtares sällhet»; den har visserligen samtidigt nackdelen 
att den orsakar en skadlig »orklöshet i själen» och »förkolnar» snillena, men den nack
delen tänker sig kungen alltså att den nya akademin skall bidra till att eliminera.

Samtidigt som det skall framhållas att kapitlet kring Gustaf III:s tal vid Svenska aka
demins instiftelse på ett mycket värdefullt sätt belyser de politiska motiven i kungens 
kulturpolitik, måste det sägas att detta parti av Delblancs avhandling delvis präglas av en 
bristande försiktighet i analysen av materialet. Författaren övertolkar gärna kungens ofta 
ganska vaga uttalanden och ger dem en alltför distinkt innebörd. Också från källkritisk 
synpunkt har man ibland anledning att ställa sig tveksam till Delblancs framställning. 
Han åberopar yttranden av Gustaf III sådana de återges i exempelvis Hedvig Elisabet 
Charlottas dagbok eller Fredrik Axel von Fersens eller Gudmund Jöran Adlerbeths me
moarer, och detta i sammanhang där det är väsentligt att veta exakt hur kungen har u t
tryckt sig;6 von Fersen och Adlerbeth anförs sålunda för att styrka tesen att Gustaf III 
»uppfattade sin egen regim som en despoti» (s. 229 f.), en tes som ju måste sägas vara 
ganska uppseendeväckande och samtidigt något oklar till sin innebörd.

*
I anslutning till avhandlingens huvudlinje behandlar Delblanc flera specialproblem i 

1700-talets svenska litteraturhistoria. Ett par av dessa mera exkurs-artade utredningar vill 
jag kommentera något.

Gustaf III:s intresse för »kulten av stora män» och hans beroende av »eftervärlds- 
doktrinen» ger Delblanc anledning att bland annat uppmärksamma ett par operabaletter 
som har nära samband med dessa motiv. Till invigningen av Gustaf Vasas staty mid
sommaren 1774 planerade Gustaf III, enligt ett brev till Carl Fredrik Scheffer i oktober

5 Delblanc anför som stöd för sin tolkning 
av »välvningar» som »politiska oroligheter, 
revolutioner och sådant mera» ett par franska 
översättningar av talet, där ordet »välvningar» 
återges med »des revolutions». Av dessa över
sättningar är den ena »sannolikt avsedd av 
kungen till den gustavianska propagandan 
utomlands», och den ger enligt Delblanc »i 
varje fall en uppfattning av hur talet förstods 
av kungens samtida» (s. 227). Men även det 
franska ordet »révolution» kan ju ha en vi
dare betydelse.

6 Det citerade stället hos von Fersen åter-

finns i ett parti av hans memoarer där han 
återger samtal med kungen under riksdagen 
1778 och som är skrivet på franska. (Se S. U. 
Palme, F redrik  A x e l  v o n  Fersens m em o a rer. 
E tt m ed d e la n d e  rö ra n d e  deras t i l lk o m s tt id  och  
t i l lk o m s ts  ä tt, i P erso n h is to r isk  t id s k r if t  1936, 
s. 180.) Palme påpekar att samtidiga anteck
ningar tydligen i viss utsträckning ligger till 
grund för von Fersens framställning, och det 
är möjligt — men inte säkert — att detta 
gäller även ifrågavarande parti. Delblanc åter
ger dock utan kontroll stället i den tryckta 
editionens föga pålitliga svenska översättning.
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1773, ett slags nationell folkfest (s. 158 ff.); uppslaget hade han fått från ett brev, be
handlande medborgarfester, som fysiokraten Dupont de Nemours något tidigare hade 
tillsänt Scheffer och som kungen just hade fått ta del av. Redan på våren 1773 hade 
emellertid kungen planerat att låta uppföra en balett vid statyns invigning. Gyllenborg 
skrev ett libretto, Sveas Högtid, som dock aldrig kom till uppförande. Det märkliga är 
att detta libretto »företer frapperande likheter med Gustafs projekt», som Delblanc på
pekar. Som en förklaring till detta anger Delblanc att kungen på ett sent stadium, sedan 
han läst Duponts brev, har givit Gyllenborg impulsen till de scener som mest påminner 
om hans eget festprogram. Men är det sannolikt att kungen har varit intresserad av att 
se sin idé förverkligad i två versioner? Jag skulle vilja föreslå en annan hypotes till för
klaring av likheten. Delblanc har förbisett att den som utarbetade själva planen till den 
ifrågavarande baletten var Johan Fischerström, som Gyllenborg överlät denna uppgift på. 
(Se En gustaviansk dagbok. Johan Fischerströms anteckningar för aret 1773, utg. av 
Gustaf Näsström, 1951, s. 86, 92.) Fischerström var ju fysiokratiskt orienterad, och det 
är möjligt att han tidigare än kungen har känt till idén med folkfester av det slag som 
Dupont talar om och utnyttjat den i sin plan till baletten.

Huvuddelen av kapitlet om Gustaf III och eftervärldsdoktrinen ägnar Delblanc, fullt 
berättigat, åt en analys av kungens egenhändiga prolog till operan Gustaf Wasa; han 
lyckas avvinna denna allegoriska balett stort intresse som ett uttryck för »eftervärlds- 
doktrinens centrala tankegång», och han når också ett mera speciellt komparativt resultat 
då han kan visa att Voltaires operalibretto Le Temple de la Gloire har tjänat som före
bild till baletten. Föga givande tycks mig däremot Delblancs ganska utförliga inledande 
dateringsresonemang, delvis i polemik mot Lennart Breitholtz’ framställning i Studier i 
operan Gustaf Wasa (s. 176 ff.).

Baletten betecknas av Gustaf III i hans manuskript bl. a. som »prologue vid Gustaf 
Adolphs statuees innaugurerande». (Kungens tanke var tydligen att låta Gustaf Adolf- 
statyns invigning och det nya operahusets öppnande med premiären på Gustaf Wasa bli 
ett stort »gustavianskt» evenemang.) Dateringen av prologen kan alltså anknytas till 
Gustaf Adolf-statyns tillkomsthistoria. Men denna historia sträcker sig över en mycket 
lång tid och ger knappast några fasta kronologiska hållpunkter. »Statyns gjutning mid
sommaren 1779 ger oss en bakre gräns», menar Delblanc, men fortsätter: »Att Gustaf 
skulle ha trott att statyn kunde invigas detta år är emellertid ytterst osannolikt [...] även 
i gynnsammaste fall måste man vid den här tiden räkna med årslånga ciseleringsarbeten 
efter gjutningen.» Men ingenting säger väl att kungen måste ha väntat med att skriva 
sin prolog tills ciseleringen, eller ens gjutningen, var färdig. I själva verket kan den 
bakre gränsen flyttas längre tillbaka än 1779. Modeller till statyn hade utförts redan på 
1760-talet, och i augusti 1774 skrevs kontrakt om gjutningen som man räknade med att 
kunna verkställa 1777. (Se A. Lindblom, Fransk barock- och rokoko skulptur i Sverige, 
1923, s. 93, 97.) Statyn var alltså aktuell vid olika tillfällen före 1779, och kungen kan 
ju mycket väl ha inspirerats till sin prolog vid något av dessa tillfällen. Delblanc är 
emellertid benägen att förlägga prologens tillkomst till år 1782. Då beräknades cisele- 
ringsarbetena vara avslutade, men även ett annat indicium anförs av Delblanc: prologen 
och operan tänks enligt prologens text uppförda på det nya operahuset; i en scenanvis
ning talas om »[le] nouvel Hottel de 1’opperra», invigd i september 1782. »Det före
faller mig alltså sannolikt», säger Delblanc, »att kungen skrivit sin prolog först sedan han 
med en viss säkerhet kunde tro på en premiär för Gustaf Wasa hösten 1782. Detta skulle 
ge oss en datering mellan våren 1782, då Kellgren fick uppdraget att versifiera utkastet, 
och sensommaren eller hösten samma år, då planerna strandade.» Men såväl operahuset 
som Gustaf Wasa hade ju planerats långt dessförinnan, och följaktligen kan också pro
logen ha skrivits tidigare. Å andra sidan är hösten 1782 ingen säker främre gräns; 
Gustaf Adolf-statyn hade då fortfarande inte invigts (den blev inte färdig förrän hösten 
1796), Gustaf Wasa uppfördes först 1786, och Gustaf III kan naturligtvis tala om det 
»nya operahuset» ännu långt efter det att den nya byggnaden hade färdigställts (speciellt 
i motsats till det gamla operahuset, Bollhuset). Delblancs skarpsinniga bemödanden med 
detta problem förefaller alltså ganska fruktlösa, men som han själv säger: »Prologens da
tering är dess bättre av ringa betydelse i detta sammanhang.» 13

13 — 654179 Samlaren 1965
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Trots de invändningar som kan göras mot Delblancs avhandling på en del punkter 
tycks den mig som helhet ovanligt givande. Delblanc har valt en idé- och motivhistorisk 
synvinkel som visar sig öppna överraskande vida och klargörande perspektiv. Han av
vinner en mängd texter i frihetstidens och den gustavianska tidens litteratur ett nytt inne
håll och ett nytt intresse, och han berikar diskussionen om Gustaf III:s kulturpolitik; 
säkert skall han också stimulera kommande forskare till fortsatt användning av den nyckel 
till outforskade rum i 1700-talets litteratur- och kulturhistoria som han smider i sin av
handling. Ära och minne är en samtidigt resultatrik och impulsgivande undersökning 
som utan tvivel kommer att räknas till de centrala verken i litteraturen om det svenska 
1700-talet.

Lars Gustafsson

II . Ö v rig a  recensioner

ElNAR ÖL. Sv e in s sON: Islenzkar bokmenntir i fornöld. Almenna bokafélagiÖ (Reykja
vik) 1962.

Föreliggande arbete inleder ett som tre band planlagt verk om isländsk litteratur från 
äldsta tid till omkring sekelskiftet år 1300. Skedet betecknas i boktiteln som fornöld, 
en traditionellt isländsk term, som alltså inte lämpligen återges ordagrant med vårt ’forn
tid’; här åsyftar den vad vi väl skulle kalla vikingatid jämte äldre medeltid. Gränsen har 
dragits främst med tanke på den isländska fristatens sammanbrott 1262—64.

Författaren till hela verket, Einar Öl. Sveinsson (f. 1899), är en av vår tids ledande 
forskare inom sitt område. År 1945 avlöste han SigurÖur Nordal (f. 1886) som profes
sor i äldre isländsk litteratur vid Håskoli Islands i Reykjavik. Det ämbetet har han ny
ligen lämnat för att överta ledningen av rikets handskriftsinstitution; där kommer han 
bl. a. att få hand om de isländska manuskript ur den Arnamagneanska samlingen och Det 
Kgl. Bibliotek i Köpenhamn som danska Folketinget våren 1965 har beslutat återställa 
till Island.

Sveinssons produktion har i första hand ägnats åt sagaforskningen. I serien Islenzk 
for nr it har han sålunda utgivit en rad av de klassiska sagorna: Laxdœla saga, Eyrbyggja 
saga, Vatnsdcela saga, Hallfred ar saga, Kormdks saga och framför allt Brennu-Njdls 
saga (1954). Den sistnämnda utgåvan bildar krönet på de studier över Njdla som han 
inledde med sin mångsidiga doktorsavhandling Um Njdlu  (1933). Här kan också näm
nas Â  NjdlsbuÖ (Vid Njåls tingsbod) (1943), den mest ingående analys av konstnärskap, 
människoskildring och livssyn i en isländsk saga som torde finnas. Boken har gjorts till
gänglig för en större nordisk läsekrets i professor Ludvig Holm-Olsens norska översätt
ning och bearbetning Njåls saga, Kunstverket (1959).

Den nu publicerade första delen —  på drygt 500 stora sidor —  av islenzkar bok
menntir i fornöld omfattar endast eddadiktningen. Men som introduktion till hela arbetet 
diskuteras ämnen som vikingatiden, landtagningen på Island och fristatens organisation. 
Här rekapituleras exempelvis vad man anser sig veta om nationens härkomst, om det 
iriska inslaget bland invandrarna och om möjligheten av ett tidigt keltiskt inflytande 
på isländsk kultur. Sveinsson har kloka synpunkter på vad den nya gemenskapens till
komst och särskilda villkor kan ha betytt för en jämförelsevis självständig hållning mot 
främmande kulturpåverkan. Han betonar att det här rör sig om ett samhälle med mindre 
klasskillnader än någon annanstans i Norden. »Kulturen får en säregen enhetlig
het» (50).

Så följer en allmän, grundlig översikt över den gamla diktningen, dess arter, metrik, 
ordval, naturskildring. Inte minst fäster man sig vid avsnittet »Nåtturulysingar», som 
bl. a. ger exempel på ortnamnens vittnesbörd om ett väl utvecklat sinne för naturens 
karakteristika och skönhetsvärden. Genomgången av själva eddapoesien inleds med utför
liga kapitel om dess bevarande, ålder och ursprung. År 1951 lanserade Didrik Arup Seip 
den uppseendeväckande hypotesen, att den isländska huvudhandskriften av eddadiktningen, 
Codex Regius, vanligen daterad till senare delen av 1200-talet, röjer ortografiska spår


