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124 R ecensioner av doktorsavhandlingar

Kunga Skald uppträdde med större pretentioner än bröllopsdikten och tål bättre 
trycket av författarens analys. På många och väsentliga punkter berikas läsningen av 
1600-talets, efter Hercules, mest betydande dikt.

Denna översikt har sökt belysa vissa svagheter i Johannessons framställning: glid
ningar i de litteraturhistoriska termernas innebörd, en benägenhet att periodisera med 
stöd av inkommensurabla litterära storheter, en viss brist på komparativ kringsyn och 
uppmärksamhet på den europeiska bakgrunden, som hade kunnat göra rättvisa åt det 
egenartade i vår svenska barock under polstjärnans tecken.

Dock får inga invändningar undanskymma.. . Men de obligata slutkomplimangerna 
känns här en smula otillräckliga, ty denna avhandling innebär en prestation av mindre 
vanligt slag. I sin djupa förtrogenhet med källmaterialet, i sin friska vilja att beträda 
jungfruliga fält för den tankarna till tidiga och heroiska perioder i vår litteraturveten
skap. Övergivna källor flödar, förstummade röster talar i denna breda och generösa av
handling, som rimligtvis utgör basen för nya berikande forskningsfärder till vårt bort
glömda 1600-tal.

Sven Delblanc

KURT A s p e l in : Poesi och verklighet. Några huvudlinjer i 1830-talets svenska kri
tikerdebatt. D el 1. (Akad. avh. Gbg.) Akademiförlaget. Lund 1967.

Vår tämligen magra kritikhistoria har fått ett betydelsefullt tillskott i Kurt Aspelins 
arbete om 1830-talets litterära kritik. I fråga om den tid som behandlas fyller avhand
lingen närmast luckan mellan Torsten Ljunggrens digra bok om Lorenzo Hammarsköld 
som kritiker och Daniel Andreass Liberal litteraturkritik. Aspelins bok syftar inte till 
en bred, handboksmässig redogörelse för kritiken; den rör sig inom en »smal sektor», 
poängterar han själv blygsamt. Problemen som ställs i avhandlingen är emellertid nog 
så magistrala. D e har koncentrerats till vissa »centrala, gemensamma temata» i 1830- 
talets kritiska debatt. Frågan gäller kritikernas förhållande till diktens verklighetsproblem  
och deras inställning till den nya utländska litteraturen, aktualiserad av namn som 
Victor Hugo och Heine. Attityden till den inhemska fosforismen registreras också.

Man frågar sig varför förf. inte disponerat sin bok efter dessa »huvudlinjer» som så 
pregnant särlagts i inledningen. Eftersom Aspelin ställer själva den litterära diskussionen 
i centrum borde en systematisk genomgång av problemen ha legat nära till hands. Av
handlingen har emellertid lagts upp monografiskt efter det valda materialet och det har 
fått konsekvensen att linjerna i den kritiska debatten tas upp och klipps av och tas upp 
igen på ett svåröverskådligt sätt. Först studeras kritiken i de två viktigaste litterära 
tidskrifterna under perioden, Heimdall och Svenska litteratur-föreningens tidning (i 
forts, förkortad till SLFT), samt dess komplement Skandia. Några av Atterboms långa 
recensioner i SLFT har skilts ut och behandlas separat i ett kapitel med titeln En äldre 
mästare. A tterbom s stora insats. Titeln förbryllar något om man vet att Atterbom bara 
var 40 år vid 30-talets inbrott. Rubriken är vald för att han skall bilda kontrast till de 
arga unga männen under skedet, C. A. Hagberg och C. J. Lénström. Det sista avsnittet i 
boken kallas D e yngre tar vid  och skildrar huvudsakligen dessa bådas kritiska insatser 
under decenniet.

Avhandlingen ger en aspekt på 1830-talets kritik, men bara den ena ansiktshalvan. 
Det som inte berörs är bl. a. den liberala kritiken i Aftonbladet och Dagligt Allehanda. 
Geijers recensioner tas heller inte upp. Dessa viktiga inslag i skedets debatt och ytter
ligare några moment, kommer Aspelin att behandla i en andra del.

Det mest markanta draget i 1830-talets litterära profil är kravet på ökad verklighets
skildring i dikten. N u träder Beata Vardagslag in i litteraturen på stadiga fötter. Roma
nen slår igenom på allvar som tidens speciella genre med Walter Scott som ett domi
nerande mönster. Trots allt är det framför allt en behaglig, poetiskt skildrad verklighet 
man i regel vill läsa om. Aspelin utreder klart och elegant den prekära balans, det kritiska 
dilemma, som råder under decenniet. Man vänder sig med stigande irritation mot den
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äldre romantikens skönspråk och metafysik, å den andra sidan protesterar man mot det 
som man fattar som upplösande, rått och fult i dikten. Aspelin diskuterar vilka termer 
som bäst täcker skedets kritiska attityd och stannar för begreppet »poetisk realism» som 
det mest användbara —  att detta uttryck på ett speciellt sätt präglats i dansk kritik 
borde kanske ha noterats.

Som den mest representative företrädaren för den poetiska realismen framstår Heim- 
dalls redaktör, Johan Rydqvist. I granskningen av hans kritik har Aspelin i hög grad 
kunnat gå till dukat bord. Rydqvist har behandlats tidigare bl. a. i en monografi av 
Santesson och i en uppsats av Höjer i Edda 1937 om Johan Erik Rydqvist och Heim- 
dall. Aspelin följer främst två linjer i Heimdalls kritik, bevakningen av den utländska 
litteraturen —  som var påfallande intensiv —  och uppskattningen av vardagsrealismen 
i dikten. Förf. registrerar hur begränsad cLenna realism i själva verket var. När det gäller 
en författare som Fredrika Bremer, så observerar inte hennes samtida kritiker de sam
hällskritiska och upproriska inslag som en modern forskare lägger vikten vid; man be
traktar henne som den idylliker som hon förstås också är.

Största delen av materialet till avhandlingen är hämtad från SLFT. Här medverkade 
en lång rad av tidens pennor, Atterbom och Palmblad, Rydqvist och Gei jer, C. A. Hag
berg och Lénström. Förf. finner här debatten mer »dramatisk» och »spännande» —  
avhandlingens speciella honnörsord —  än i Heimdall. Han visar hur den poetiska rea
lismen som ideal blir allt mer befäst i tidens kritik och hur »antifosforismen» breder 
ut sig —  omkring 1837 har det ingått i det allmänna medvetandet som en truism 
att Atterboms dikter är dunkla och svårbegripliga. Å andra sidan växer oppositionen 
mot de antipoetiska och »omoraliska» tendenserna i den utländska litteraturen och 
kulminerar i en direkt aversion mot den aktuella franska och tyska dikten omkring 
1835. Denna »kosmopolitismens kris» speglas sedan vidare i Hagberg- och Lénström- 
kapitlen. Hur de yngre kritikerna reagerar med en i mycket positiv syn på det inter
nationella litterära läget visar Aspelin här.

För den litterära bedömningen och debatten redogör Aspelin med utomordentlig insikt 
i skedets problematik. Hans förtrogenhet med tiden förklarar kanske en viss nonchalans 
med belägg och källhänvisningar, dem en pedantisk läsare noterar. Mycket i boken 
handlar om litteraturpolitik och här rör sig förf. som fisken i vattnet, ja nästan som 
om han vore en samtida till de kritiker han skildrar. Olika grupperingar i det litterära 
lägret, motsättningen mellan Stockholm och Uppsala, personliga konflikter och sympa
tier, som spelar en roll i debatten, kartläggs med stor lärdom och kunnighet. —  I sam
band med SLFT har förf. också gjort ett lyckligt fynd av en handskrift: I landsarkivet i 
Uppsala har han hittat den räkenskapsbok där man noterade utgifterna för tidskriftens 
artiklar (s. 42). På grundval av den kan man i stor utsträckning bestämma vem som 
skrivit vad i SLFT. Flera av de uppsatser och recensioner som i tidigare forskning 
figurerat med hypotetiska författare har nu definierats. Förvånande nog har Aspelin 
dock inte begagnat tillfället att korrigera tidigare litteraturhistoriker: jag tänker särskilt 
på Erik Wallens avhandling Sophie von Knorring och samhället och attributionerna där. 
Denna avhandling som innehåller ett kapitel om 30-talets kritik av von Knorrings ro
maner är över huvud taget inte nämnd hos Aspelin.

Utöver de litterära tidskrifterna har också en del andra publikationer lämnat material 
för avhandlingen, t. ex. Sveriges Stats-tidning, Skånska Correspondenten, Corresponden- 
ten i Uppsala. Det finns emellertid ingen systematisk genomgång av dessa tidningar och 
deras litteraturpolitik. Särskilt Uppsala-Correspondenten tycks ha varit aktiv i fråga om 
den litterära bevakningen. En annan tidning av intresse är Journalen, där det av och till 
förekommer litterära och kritiska artiklar. Avhandlingen innehåller en enda hänvisning 
till denna tidning (s. 56), som också lyser med sin frånvaro i litteraturförteckningen. 
Palmaers Östgötha-Correspondenten, som i likhet med Journalen bl. a. intresserade sig 
för Heine, kommer kanske att behandlas i andra delen av avhandlingen? Dessa tid
ningar bör ha haft en viktig opinionsbildande betydelse i litterärt avseende. Man får 
på det hela taget inte klart för sig i vad mån de kritiska attityder och huvudlinjer som 
Aspelin analyserar i sin bok är allmänt relevanta för den svenska kritiken denna tid 
eller om de speciellt utmärker några få organ.
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En annan viktig fråga i samband med materialet gäller själva urvalet av artiklar. Vilka 
principer har Aspelin följt i fråga om valet och studiet av recensioner och uppsatser? 
Det finns ingen motivering för detta urval. Man saknar också några viktiga recensioner 
som helt förbigåtts, t. ex. Rydqvists kritik av Tegnérs Smärre samlade dikter i Heimdall 
1829 och flera väsentliga recensioner av Atterbom i SLFT.

Framför allt har en mycket viktig insats i skedets kritik stannat utanför undersök
ningen, nämligen Runebergs artiklar i Helsingfors Morgonblad i början av 30-talet. 
Hans kritik dras endast i några perifera notiser in i denna avhandling. Aspelin klassar 
vid ett tillfälle Geijers, C. A. Hagbergs och Atterboms arbeten på det estetiska området 
som det vitalaste och väsentligaste i decenniets kritik (s. 130). Här saknar man Rune
bergs namn. Dennes angrepp på den svenska litteraturen och allmänna kritiska attityd 
framstår som något av det mest centrala i 30-talsdebatten. Aspelin lägger en viss vikt 
vid generationsbrytningen i skedets kritik. Hagberg och Lénström bildar kontrast till 
Atterbom och Palmblad. Just denna motsättning ter sig dock ingenstans så markant som 
när det gäller Runebergs fälttåg mot den rikssvenska dikten.

Främst saknar man belysningen av Runebergs kritik av det skälet att hans målsättning 
i högsta grad ter sig kongruent med den estetiska hållning som avhandlingsförfattaren 
ställer i centrum för sin bok. Runeberg är kanske den som allra tydligast blir språkrör 
för skedets idéer och genom sin kritik och sin dikt rentav driver fram utvecklingen efter 
sina intentioner. Hos honom finns först och främst den poetiska realismen som litterärt 
ideal. I hans kritik bildar också antifosforismen ett centralt tema: han riktar upprepade 
angrepp mot romantikerna för deras reflekterade dikt som han inte håller för poesi i 
egentlig mening, han vänder sig också mot deras skönspråk, »smaragdspråket».

Trots den allmänna motsättningen står Runeberg och Atterbom i mycket på samma 
linje 1 sin estetiska grundsyn. Har Runeberg med sin kritik påverkat Atterbom? I sin 
avhandling Sverige och Runeberg 1830—1845 har Brydolf tagit upp frågan. Han tycker 
sig bl. a. urskilja ett Runeberg-inflytande på Atterboms recension av Stagnelius i SLFT 
1834 (behandlad i Aspelins avh. s. 77 ff). Det gäller Atterboms understrykande av det 
sentimentala och subjektiva draget i Stagnelius’ dikter, en anmärkning som Runeberg 
på likartat sätt framfört i sin bekanta uppsats En blick på Sveriges nu gällande poetiska 
litteratur. Denna parallell kan kanske byggas ut vidare: När Atterbom anmärker på 
Stagnelius’ förkärlek för vissa praktord och osvenska uttrycksformer, så påminner det 
om Runebergs angrepp på fosforisterna för deras skönspråk, osjälvständighet och dunkel. 
En annan intressant likhet mellan Runebergs och Atterboms uppfattning är deras tidiga 
positiva syn på Almqvist. Runeberg och Atterbom har också sitt speciella kritiska hon
nörsord gemensamt, nämligen ordet poetisk.

Frågan hur mycket Runebergs kritik påverkade den litterära opinionen är självfallet 
svårlöst. Den bör allmänt ha fått ett stort inflytande genom sin direkta, öppna hållning, 
sitt kärnfulla, osminkade språk och på grund av det intresse han som diktare omedelbart 
väckte 1 Sverige. Här återstår, synes det, en viktig forskningsuppgift, i trots av det 
värdefulla arbete som uträttats på området främst av Brydolf och av Tideström, den se
nare i avhandlingen Runeberg som estetiker.

#
I inledningen till sin avhandling (s. 3), klagar förf. över att det skede han sysslar 

med saknar »skarpt avgränsade linjer och gör preciseringar vanskliga. Att åtskilliga 
problemställningar i denna undersökning är vaga och kanske också suddigt formulerade, 
torde åtminstone delvis vara orsakat av materialets egen art, dess brist på skärpa och 
pregnans». Men i grunden vill förf. se detta som något positivt: »Den mångtydiga vag
heten omöjliggör alla fastlåsta schematiseringar och förvandlas till något positivt och 
spännande.» (!) Här finns emellertid ingen riktig logik: Även om materialet saknar 
pregnans behöver ju inte problemställningarna bli oskarpa eller framställningen sakna 
precision. Ursäkten är också onödig. Det som utmärker denna avhandling är minst av 
allt vaghet. Förf:s vilja att så distinkt som möjligt blottlägga den kritiska debatten är 
levande på snart sagt varje sida i boken. Ibland märker man t. o. m. en viss tendens till 
schematisering, en benägenhet att pressa in stoffet efter vissa mönster och överdrama
tisera somliga skeenden: i kapitlet om Heimdalls preciseringar talas det gärna om
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fronter och kampställningar i sammanhang där man knappast kan urskilja några strids- 
linjer i den litterära debatten. Ord som schema och schematisk är påfallande vanliga i 
avhandlingen, speciellt i Atterbom-kapitlet. Där finns också den mest utpräglade ten
densen till konstruerade mönster.

Kapitlet om Atterboms kritik är komprimerat och svårforcerat. Den filosofiska bak
grunden dominerar, så som det vanligen blir då man sysslar med denne författare. Själva 
urvalet av recensioner är påfallande begränsat. Aspelin har i första hand valt ut tre av 
Atterboms arbeten i SLFT som material för undersökningen: det är de stora 3o-tals- 
recensionerna över Leopold, Stagnelius och Almqvist. Dessutom belyses kritiken av Bot
tigers lyrik och studien över Runebergs dikter, båda i SLFT 1838. Ytterligare några 
recensioner av Atterbom, över C. F. Dahlgren, Nicander och Hedborn går Aspelin förbi 
med motiveringen att de har mindre intresse i sammanhanget (s. 61). Detta är ett för 
snabbt avfärdande. Det hade varit av vikt att samtliga Atterboms recensioner under 
decenniet tagits med för att man skulle ha fått en klar uppfattning om de synpunkter 
han driver. Så överväldigande stort är inte materialet. De recensioner som förf. negligerar 
innehåller en hel del synpunkter av vikt i sammanhanget. Framför allt ter det sig gåt
fullt att den stora studien över Franzéns samlade dikter i SLFT 1833 helt lämnats där
hän. Den bidrar väsentligt att teckna Atterboms kritikerprofil. Bl. a. går han här till 
hätskt anfall mot tidens tegnérepigoner. Problemet med det didaktiska inslaget i dikten 
tas också upp. Också recensionerna över Hedborns Minne och poesi och Nicanders Hespe- 
rider innehåller synpunkter som i hög grad är relevanta för avhandlingens frågeställ
ningar, bl. a. diskuteras diktens verklighetsproblem och frågan om naturpoesien i för
hållande till konstpoesien.

Atterboms recensioner över Leopold, Stagnelius och Almqvist har Aspelin samman
svetsat i ett stramt »dialektiskt mönster», han anser att de står som »huvudleden i ett 
triadschema» (s. 73). Förf. har här tagit upp och tillspetsat en tanke hos Frykenstedt 
att de tre recensionerna hör nära samman och bör betraktas som en tankemässig helhet. 
Aspelin ger en skarpsinnig utredning av idéerna bakom Atterboms 30-talskritik i nära 
anslutning till främst Frykenstedt men också med en del välgörande korrigeringar av 
tidigare forskning. Analysen av Atterboms kritik blir emellertid så strängt schematisk 
att en del nyanser och schatteringar gått förlorade. Om hans granskning av Stagnelius’ 
Samlade skrifter skriver förf. att den löper ut i en idékritisk uppgörelse, »vars grundval 
är en dömande moralism» (s. 79). Men i själva verket mynnar Atterboms recension ut i 
en generös lovprisning av Stagnelius, med spådomen att hans dikter »skola klinga från 
tidehvarf till tidehvarf, så länge Sweriges tungomål af Swenskar talas»; hans skrifter 
förtjänar europeisk ryktbarhet, de skall trotsa »alla ästhetiska och kritiska tidskiften».

Någon gång pressar förf. också texten över hövan för att få tillfälle att demonstrera 
sin tes att också Atterboms kritik under 1830-talet i stort sett konvergerar med den 
allmänna tendensen till poetisk realism. Aspelin återger (s. 69) hur Atterbom i en recen
sion av ett tyskt litteraturhistoriskt arbete i SLFT 1836 hänvisar till Goethe som ett 
stort föredöme. Atterboms höga uppskattning av den tyske diktaren återges med Aspelins 
ord på följande sätt: »Goethes ingripande betydelse för denna situation ligger i att han 
sett och gestaltat naturens konkreta verklighet.» Men så skriver inte Atterbom. Han 
talar om den nya typ av skald som tillryggalagt reflexionens »skärseld» och framför sig 
skådar »höjderne af en skön verklighet». Goethe står här som mönster emedan han »ur 
Abstractionens skuggverld» återförsatt sig »i Naturens lefwande fullhet». Det är dock 
skillnad på att tala om den konkreta verkligheten och »höjderne af en skön verklighet» 
resp. »Naturens lefwande fullhet». Nej, Atterbom hade trots allt svårt för det konkreta 
—  något som Aspelin i och för sig givetvis är klar över och bl. a. markerar i förhallande 
till Frykenstedts Atterbomsuppfattning (s. 72). Det längsta Atterbom kominer i realism 
finner man i den sista versionen av Minnesrunor, från slutet av 30-talet, där han för in 
autentiska ortnamn och en viss konkretion i landskapsbilden. Ett lustigt uttryck för hans 
motvilja mot »naturlighets-detaljer» (icke nämnt hos Aspelin) hittar man i Almqvist- 
recensionen där Atterbom värjer sig mot en »maträtts-uppräkning» hos diktarkollegan: 
Det kunde ha varit nog, förmanar han, om ordet »spenatsoppan» nämnts utan ^tillägget 
att hon var »afredd med ägg, full af spritätter och morötter». Han finner också ett ord 
som »boskapstarmarne» smaklöst. Det borde ha räckt med uttrycket »Korfskinn, o Gud.»
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Sådana resonemang reser för mig frågan i vad mån kritiken på 1830-talet bromsar nya 
språkliga bildningar, bl. a. just vardagsord, triviala ord.

Att Aspelin ibland driver sina teser utan noggrann prövning av materialet visar också 
framställningen av Atterboms Byron-uppfattning. Byron står för Attterbom till en början 
som en farlig skald, vars diktning betyder upplösning och demoni, »den vill förvandla 
ver Idens lefvande organism till ett lik; den coquetterar genom gift, död och förruttnelse». 
Så skriver Atterbom 1827 i tidskriften Svea. Aspelin hävdar att Byron också på 30-talet 
av Atterbom betraktas som en avskräckande diktarfigur: »Så snart han i fortsättningen 
möter en diktning i splittringens tecken, går hans associationer regelbundet till den 
byronska attityden» (s. 44 f.). På flera ställen i avhandlingen talas det utan belägg eller 
med ytterst lite belägg om Atterboms hat mot byronismen (se bl. a. s. 90 f., 253 not 20 
och 268 not 20). I förbigående noterar Aspelin att Atterboms syn på Byron också ger 
rum för andra aspekter: Byron kan någon gång av den svenske romantikern omnämnas 
»med viss sympati» (s. 127). Detta är dock för lite sagt. T. o. m. i Svea 1827, där 
Atterbom så våldsamt angriper Byron, medger han att den engelske skalden är »en bland 
Europas snillrikaste skalder». I mitten på 30-talet ger Atterbom uttryck åt en oerhört 
stark uppskattning av samme diktare. I Studier till philosophiens historia och system, 
1835, räknar han Byron vid sidan av Walter Scott till »vårt tidehvarfs största skalder». 
Byron nämns här efter Schiller som en författare präglad av en »kraftigt sökande läng
tan» efter åskådningens »rätta ideal-gestalt». Och i recensionen över Nicander 1835 
prisas Byron som »den bortgångne sångarfursten», som skrivit de världsberömda stro
ferna om V enedig . ..

Det finns tydligen ett drag i Atterboms kritiska sensibilitet som gör att han på tvärs 
mot alla teorier, i trots av sitt estetiska system, osvikligt hänföres av den betydande 
diktaren. Han inser att Stagnelius är en stor skald, han uppskattar Almqvist, inte i första 
hand för hans åskådning, utan därför att han tjusar honom med sin poetiska förmåga. 
Han förstår Byrons storhet. När Runeberg framträder begriper han omedelbart att vi 
har fått en skald av format —  Runebergs angrepp på den svenska litteraturen »förmådde 
knappast minska hans entusiasm», framhåller Brydolf. Lyhördheten och vakenheten för 
den levande litteraturen har spelat en roll för Atterboms kritik, egenskaper som också 
gjorde honom till en skaldeporträttets mästare i Svenska siare och skalder.

#
Avsnittet om Carl August Hagbergs insatser i tidens litterära debatt skiljer sig till 

stil och hållning ganska mycket från Atterbom-studien. Hagberg-kapitlet är utförligt, 
förf. följer den unge kritikern i spåren med kärleksfull inlevelse. Undersökningen står 
rätt mycket för sig själv; den utgör något av en avhandling i avhandlingen.

C. A. Hagberg är mest känd som Shakespeare-översättare, men det är inte i denna 
egenskap han fått en plats i Aspelins bok. Hagberg kastade sig som ung in i den litte
rära debatten och gjorde en insats som kritiker i SLFT och Skandia på 30-talet. Den  
har tidigare uppmärksammats av flera forskare men Aspelin har på ett intensivare sätt 
utnyttjat brev och dagboksanteckningar. Framför allt har han grundligt och skarpsinnigt 
analyserat och på ett nytt sätt lyft fram i ljuset Hagbergs viktiga ungdomsarbete, hans 
studie om den fransyska vitterheten, som trycktes i Skandia 1836—37.

Trots alla uppenbara förtjänster misspryds Hagberg-kapitlet av påfallande många 
osäkra och obelagda påståenden. Ett par exempel skall anföras. Hagberg tillskrivs utan 
bindande skäl en artikel i den snabbt avsomnade tidskriften Arlekin 1834, en artikel 
som innehåller en »yvigt stiliserad förkastelsedom» över de unga franska och tyska 
litteraturerna och också över en stor del av den svenska diktningen. Aspelin betraktar 
detta opus som ett led i Hagbergs litterära polemik och bygger viktiga resonemang på 
det (s. i i 3 f .  Jfr s. 120). Artikeln har tidigare av Otto Sylwan (i hans bibliografi över 
Sturzen-Becker) gissningsvis hänförts till Hagberg. I Aspelins text uppges emellertid 
Hagberg utan diskussion som författare till artikeln, fastän såväl inre som yttre skäl 
snarast talar mot att han skulle ha skrivit den. Uppsatsen innehåller bl. a. en ironisk 
släng åt Bernhard von Beskow, en person som Hagberg och hans far var synnerligen 
angelägna att hålla sig väl med; inom kort stod Beskow som tillskyndare av unge 
Hagbergs kontinentresa. —  Artikeln i Arlekin är ofullbordad. Aspelin spekulerar över
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hur den skulle ha sett ut i fullbordat skick: han gissar att den skulle ha mynnat ut i ett 
hårt angrepp på Almqvist (s. 114). Aspelin utgår sålunda från en artikel vars författar- 
fråga är oviss och diskuterar ett innehåll som helt enkelt inte finns!

Inte heller då det gäller Hagbergs stora essä om den franska vitterheten, skiljer Aspelin 
klart på hypoteser och bevis. I en serie antaganden vill han göra troligt att Hagbergs 
skrift är tänkt som en polemik mot den atterbomska uppsalakretsen (s. 123, 160 ff., 166, 
179). Slutligen glider hypoteserna över i det kategoriska påståendet att Hagbergs arbete 
»i högsta grad» var »en stridbar uppgörelse med en bestämd riktning i ett konkret littera- 
turpolitiskt sammanhang» (s. 182). Får man inte här nöja sig med att konstatera att 
Hagbergs syn på den aktuella franska litteraturen på avgörande sätt skiljer sig från den 
gängse uppfattningen i Atterbomkretsen? Om Hagbergs målsättning varit att polemisera 
mot de svenska romantikerna, varför utformade han då inte sitt arbete som en stridsskrift, 
durkdriven polemiker som han ju redan var? Tydligen uppfattades Hagbergs skrift 
heller inte som någon utmaning av samtiden. Palmblad recenserade den men den väckte, 
som Aspelin själv noterar, i övrigt knappast någon uppmärksamhet.

Avhandlingens sista moment, om C. J. Lénströms kritik, kan kallas en omvärdering 
med reservationer. Denne skribent har av såväl samtid som eftervärld blivit ovanligt hån
fullt bedömd. Aspelin visar —  genom en tålmodig prövning av Lénströms forsande 
produktion —  hur han i hög grad speglar tidens kritiska dilemma men också i vissa 
stycken är före sin tid; någon gång formulerar han skedets modernaste syn på verklig- 
hetsproblemet. Hans översikter över internationell litteratur framstår i avhandlingen som 
för sin tid ovanligt anvancerade. Dock kan inte heller Aspelin undertrycka sin irritation 
över Lénströms osjälvständighet och otympliga uttryckssätt.

I inledningen till boken skriver Aspelin om sin allmänna målsättning att hans avsikt 
är att »fingranska» den kritiska debatten på 1830-talet. Uttrycket täcker ganska bra det 
som uträttats i avhandlingen. Det är ingen direkt ny bild av skedet vi får, men Aspelin 
har trängt under tidens yta och med sin ovanliga förmåga till såväl överblick som preci
sion blottlagt mönster som man tidigare haft ofullständig eller suddig föreställning om. 
Det som i första hand intresserar Aspelin är de estetiska värderingarna, förskjutningarna 
i värderingarna och i vissa fall idéerna bakom dem. Den som ger sig i kast med den 
litterära kritiken har självfallet också andra möjligheter att välja på vid behandlingen av 
sitt ämne. Man kan försöka bestämma kritikens spridning, dess opinionsbildande be
tydelse, dess eventuella påverkan på diktarna och styrning av dikten. Vilken kommer 
först, den verklighetsinriktade kritiken eller den realistiska dikten? Denna fråga aktuali
seras' här och var i avhandlingen, då Aspelin diskuterar hur litteraturen förser kritiken 
med »modeller» för analys och värderingar. En annan aspekt som endast i ringa mån 
fått rum i Aspelins bok är studiet av 1830-talskritiken som typ och form. Hur utveckla
des den sedd mot bakgrunden av tendenserna i äldre kritik? Ett allmänt intryck av 
kritiken i början av 1800-talet är att den är kriarättande, dömande, alltjämt beroende 
av poetiker och regler för de olika genrerna inom dikten. Så småningom, och det sker 
väl just på 30-talet, får vi en kritik av den beskrivande och förklarande karaktär som vi 
alltjämt är vana vid. Rubows bok om den danska kritiken fram till 1870-talet, där de 
dömande och förklarande attityderna diskuteras, kunde här ha givit uppslag.

Kritikbegreppet har i avhandlingen en mycket vid innebörd. Förf. inkluderar däri inte 
bara bokrecensioner utan all litterär bedömning av intresse. Hagbergs avhandling Om 
den fransyska vitterheten är inte kritik i gängse mening utan snarare en översiktlig 
historik och värdering. D e olika kritiker som är representerade 1 boken företräder också 
skilda arbetssätt och metoder. Atterboms filosofiskt grundade kritik har ett helt annat 
snitt än Rydqvists recensioner som mera direkt och nära följer det litterära verket. Oc 
hur ser Hagbergs och Lénströms kritiska ideal ut? Särskilt då det gäller Atterbom ställer 
Aspelin upp som en viktig målsättning att studera kritikerns »modeller», att undersöka 
hur recensionerna är byggda i fråga om argumentering och värdering (s. 1). essa 
intentioner har dock endast i ringa mån fullföljts. En undersökning av de speciella 
värdeord, honnörsord och metaforer som kritikerna använder skulle har kunna bli g i
vande. Men efterlyser t. ex. ett studium av vad Atterboms speciella honnorsord »poetisk»
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egentligen innesluter och betyder. Det är ett ord som ständigt återkommer i hans kritik 
och innebörden är inte alldeles självfallen. Ett påfallande drag i tidens kritik, knappast 
heller beaktat i avhandlingen, är anknytningen till bildkonst och skulptur i beskrivningar 
och värderingar. Hon målar en tavla med »liflig pensel», skriver Rydqvist som ett 
adekvat omdöme om Fredrika Bremers Teckningar utur hvardagslifvet. Atterbom talar 
gärna om det måleriska i dikten, ord som »lyriske målare», »koloristisk förmåga» osv. 
är typiska för hans recensionsstil. I sin Almqvistuppsats berömmer han diktarens »mål
ningsgalleri» och prisar skalden för att han »målat med ett godt och gladt lynne, hvilket 
alla de nya taflorna omisskännligt vittna». Och i samma recension bygger han upp sitt 
krav på idealisering i dikten med Rafaels Sixtinska madonna som exempel.

Aspelin förhåller sig mer värderande än beskrivande i förhållande till den litterära 
kritiken. Han är i hög grad sina kritikers kritiker. Den konservative Atterbom låses ofta 
av sitt idésystem i en »massivt självbelåten dogmatism» (s. 72), heter det. C. A. Hagberg 
däremot blir föremål för okritisk beundran. Aspelin går i god för att han satsar »sin 
lidelsefulla tro på vad han anser vara uppenbart och oomtvistligt» (s. 15b); det talas 
om hans »intellektuella, lidelsefulla ärlighetskrav» och om hans kraftfulla personlighets 
»nödvändiga självhävdelse» (s. 163, 155). Som ett olycksfall av den roande sorten får 
man väl betrakta beskyllningen mot »den gamle ungkarlen» Palmblad för en »viss far- 
broderlig fyrkantighet» i recensionen om Fredrika Bremers Presidentens döttrar (s. 50) 
—  utom att Palmblad lär ha varit en högst angenäm farbror var han gift och hade sju 
barn.

Vederhäftighet och suverän förtrogenhet med materialet utmärker annars som regel 
denna avhandling. Den kommer att bli en grund och en fyndgruva för all fortsatt forsk
ning av den litterära kritiken under 1800-talet, det skede då den litteraturkritiska genren 
växer fram »till en oanad, epokbildande rangställning i Europa» (Santesson). Först och 
främst bildar avhandlingen upptakten till Aspelins egen andra del som verkligen är 
något att se fram emot.

V iv i Edström

CARL-OLOF G ie r o w : D ocumentation  —  evocation. Le climat littéraire et thédtral 
en France des années 1880 et »Mademoiselle Julie» de Strindberg. Akad. avh. Almqvist 
& W iksell. Uppsala 1967.

De fyra första kapitlen av sin doktorsavhandling ägnar Carl-Olof Gierow övervägande 
åt förhållanden i Frankrike. Han redogör för några naturalisters sätt att hantera doku- 
mentationsfiktionen, orienterar om naturalismen på teatern 1865—87, beaktar det franska 
intresset för pantomimen och utreder den franska wagnerismens dramaturgi. I det femte 
och sista kapitlet (s. 105—141) kommer turen till Strindberg. Här vill Gierow göra 
gällande att impulser inte bara från fransk naturalism utan också från fransk wagnerism 
medverkat vid tillkomsten av Fröken Julie.

Onekligen är det ett ganska genomplöjt område som Gierow har åtagit sig att ut
forska. Själv beklagar han i förordet att han inte har kunnat dra fördel av Gösta M. 
Bergmans D en moderna teaterns genom brott (1966); här anar man sviterna efter en 
olycklig frontalkrock som —  säkerligen orättvist —  ställer Gierows egen redogörelse 
för tendenser i franskt teaterliv i skuggan av Bergmans handboksmässigt lysande fram
ställning. Vad beträffar Strindbergs relationer till fransk naturalism, så har ju dessa 
från olika synpunkter studerats av bl. a. Carl É. W . L. Dahlström, Hans Lindström och 
Stellan Ahlström; härtill kan läggas Bprge Gedsp Madsens specialundersökning Strind
berg’s Naturalistic Theatre  (1962). Den färskaste granskningen av hela problemkom
plexet finner man i Lennart Josephsons monografi Strindbergs drama Fröken Julie
( 1 9 6 5 ) ·

Mot denna bakgrund vore det förstås omänskligt att vänta sig några mera sensa
tionella nyheter som resultat av Carl-Olof Gierows utredning. Men ett par intressanta rön 
ska här noteras.

Kapitlen om franskt teaterliv törs jag av ren okunnighet inte yttra mig närmare om. 
Dock vågar jag förmoda att åtskillig beundransvärd grundforskning ligger bakom skild


