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bok i en rad väsentliga avseenden för in verkligt sprängstoff i diskussionen kring littera
turforskningens metodproblem och teoretiska grundvalar. Omöjligt är förstås inte, att man 
från litteraturforskarhåll kommer att kunna påvisa, att »Hamlet»-studiets problematik 
trots allt inte på riktigt alla punkter är användbar som böjningsmönster för litteratur
studiets problematik i stort. I någon mer förödande grad rubbas dock i så fall inte 
värdet av W eitz’ undersökning, i all synnerhet som han i denna fråga försiktigtvis har 
garderat sig med nödiga reservationer.

Överhuvud taget har jag svårt att tänka mig, att inte W eitz’ arbete under lång tid 
framåt kommer att ge eko i den metodiska debatten. Att vara alldeles säker härvidlag 
är dock omöjligt för en litteraturhistoriker, som inte är rustad att ha en bestämd upp
fattning i den allra viktigaste frågan, nämligen i vad mån resultaten i den senare, filo
sofiska huvuddelen av W eitz’ bok kan anses vetenskapligt säkerställda. Med desto större 
nyfikenhet och spänning är det som jag på denna punkt ser fram mot de värda sak
kunnigas —  enligt mitt förmenande i hög grad angelägna —  utredningar och domslut.

Carl A xel W estholm

A  Book of Masques. In honour of Allardyce Nicoll. Cambridge University Press 
1967.

Det engelska maskspelet är en ganska egenartad företeelse inom 1600-talets rikt ut
vecklade europeiska hovdramatik. Det kan betraktas som en nationellt särpräglad ut- 
löpare av den typ av fransk hovbalett som florerade decennierna omkring sekelskiftet 
1500-1600  och som med sin genomgående, visserligen ofta tunna handling och sina 
inslag av deklamation och sång hade en påtagligt dramatisk karaktär. De baletter som 
uppfördes vid drottning Kristinas hov tillhörde en annan typ: de var mera utpräglat 
koreografiska, bestod av en serie mer eller mindre löst hopfogade pantomimiska dans- 
scener, utan tal eller sång. Det litterära inslaget i, eller rättare sagt det litterära komple
mentet till dessa baletter bestod av texter som parafraserade dansnumrens allegoriska 
innebörd och som lästes av åskådarna i ett slags tryckta programblad.

Maskspelet var i sina främsta manifestationer på ett helt annat sätt ett »allkonstverk», 
som förenade poesi, musik, dans och scenarkitektur. Genom samarbetet mellan diktaren 
Ben Jonson och arkitekten Inigo Jones skapades några av genrens mest berömda verk. 
Även inom maskspelet tenderade dock dansen och scenarkitekturen att bli det väsentliga, 
medan det litterära elementet tunnades ut.

Ett urval maskspelstexter av olika författare, femton till antalet och spridda över 
perioden 1604—1653, har utgivits som en hyllningsskrift till den framstående engelske 
teaterhistorikern Allardyce Nicoll. Texterna presenteras med textkritiska ambitioner och 
är försedda med inledningar och kommentarer. Därtill kommer en frikostigt tilltagen 
avdelning med reproduktioner av scenbilder och dräktskisser.

A  Book of Masques ger säkert en god uppfattning av maskspelet på olika stadier av 
genrens utveckling, även om ett urval av detta slag helt naturligt görs med hänsyn till 
texternas litterära kvalitet. Det kan synas otacksamt att säga att den på många sätt 
tilltalande volymen aktualiserar ett större önskemål: en utgåva av samtliga bevarade 
maskspelstexter, en motsvarighet till Paul Lacroix’ edition av franska hovbalettexter.

Lars Gustafsson

Ber t il  SUNDBORG: »D en skiten Per Andersson». En lycksökare från Christinas tid. 
Bonniers. Sthlm 1967.

Även om Per Andersson, alias Peder Appelman, på intet sätt kan göra ansprak pa 
någon plats i vår litteraturhistoria, har Bertil Sundborgs skildring av hans liv en del av 
intresse att ge också en litteraturhistoriker, åtminstone en kulturhistoriskt inte alltför 
asketisk sådan. Man kan möjligen tycka, vilket historiskt fack man än representerar, att 
en biografi över Appelman inte hör till de mest angelägna, men som huvudperson i
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Sundborgs bok bör han helst uppfattas som ett slags symbolisk gestalt; hans livsöde, i 
och för sig kanske obetydligt, avspeglar och levandegör mycket av »tidsförhållandena». 
Sundborg ger en tidsbild och en tidskaraktäristik minst lika mycket som en levnads
teckning.

Därför tycker jag att man inte behöver fästa sig så mycket vid författarens ursäkter i 
sitt förord, där han förklarar att det egentligen aldrig var hans mening att skriva en 
bok om »denne Per Andersson», att han »var ute i allvarligare ärende och samlade 
material till ett arbete om Christinahovets lärde och den internationella libertinist- 
rörelsens svenska adepter» och att boken närmast är att betrakta som en biprodukt till 
detta mera allvarligt syftande projekt. Man har större anledning att ta fasta på vad 
Sundborg säger om Per Andersson som »en korsväg för tidens människor och hän
delser».

Bondsonen Per Andersson, elev vid Linköpings gymnasium, anställdes i mitten av 
1640-talet som informator i Schering Rosenhanes hus. Där inledde han en kärleks
förbindelse med Rosenhanarnas syster Märta. Affären kom till herr Scherings kännedom 
och man kan mycket väl föreställa sig att han, som han själv uttrycker sig, »hårdeligen 
tilltalte» informatorn. Egendomligt nog körde han dock inte förföraren på porten utan 
tog honom i stället med sig på sin ambassad till Paris 1 6 48 -49 , kanske för att kunna 
hålla honom under uppsikt. Från Paris skickade emellertid Per brev och presenter till 
Märta, som vistades hemma på det sörmländska familjegodset Torp tillsammans med 
sin mor. När Rosenhane förstod att Per höll fast vid sin avsikt att gifta sig med Märta 
lät han sätta honom i fängelse, »i den förhoppningen att han skulle betänkia sig». 
Per lyckades dock efter en del förvecklingar bli fri och ta sig hem till Sverige, dit 
han anlände på hösten 1649. Rosenhane, som hade kommit tillbaka från sin ambassad 
ungefär samtidigt, vädjade till Kungl. Maj:t »om assistans» för att hindra informatorn i 
hans äktenskapsplaner. Parterna fick yttra sig inför några riksråd och saken togs sedan 
upp i Svea hovrätt. I domen förbjöds Per Andersson att gifta sig med fröken Rosenhane.

Kanske var det i någon mån sociala ambitioner som hade sporrat Per Andersson i 
hans kärlekshandel. I så fall kan man säga att han så småningom kompenserades för 
sitt misslyckande som friare i det rosenhaneska huset. Drottning Kristina fick ögonen 
på honom och gjorde honom till sin sekreterare. Efter hennes abdikation fungerade 
han en tid som ett slags mellanhand mellan exdrottningen och Karl X  Gustav och 
som generalintendent över Kristinas underhållsländer i Pommern. Han blev adlad och 
trots Schering Rosenhanes protester introducerad på Riddarhuset. Hans äldste son —  
om man bortser från det barn som blev frukten av hans förbindelse med Märta Rosen
hane och vars öde är okänt —  avancerade i sinom tid till såväl friherre som lands
hövding och general. Sundborgs berättelse ger, bland annat, en åskådlig illustration till 
det svenska 1600-talets ståndscirkulation.

Det källmaterial som Sundborg med beundransvärd energi har letat fram kan knap
past kallas lätthanterligt. Än flyter det rikt, än —  och ofta på de mest avgörande 
punkterna -— sinar det helt. Det är fyllt av motsägelser och gåtor. Sundborg diskuterar 
emellanåt de källkritiska problemen med försiktighet och klokhet och gärna med en 
lättsam och avväpnande spiritualitet som bidrar till att ge hans framställning dess charm.

Ibland kan man kanske få intrycket att Sundborgs inlevelseförmåga och berättar- 
glädje hotar att ta loven av hans ambitioner som kritisk historiker. Hans bok kan kallas 
en pikareskroman ur verkligheten. Men skall tonvikten läggas på »roman» eller på 
»verkligheten»? Sundborg själv tycks mig ge något tvetydiga besked på den punkten. 
»Man ville veta åtskilligt mer» säger han vid ett tillfälle: »Hur ställde sig Per till 
Parisresan, hur kände Märta det inför avskedet? Men krönikören får nöja sig med att 
så nära han kan återge de yttre händelserna och där källmaterialet tiger får han lämna 
känslor och motiv därhän. På sin höjd kan han ställa frågor. Det är romanförfattarens 
privilegium att alltid veta vad som försiggår inom människorna.» Men en annan gång, 
då visserligen för att försvara sin fylliga och kanske lite nyckfulla historiska bakgrunds- 
teckning, åberopar sig Sundborg på ett uttalande av Stendhal: »En roman, det är en 
spegel som man för hit och dit längs över en väg.» I praktiken är Sundborg inte heller 
alltför rädd för att gå in på »känslor och motiv» hos personerna i sin berättelse eller 
överhuvud taget för att leka med hypoteser; det är inte minst hans psykologiska reso
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nemang och andra rekonstruktionsförsök som gör boken till den stimulerande läsning 
den är. Författaren nöjer sig inte —  lyckligtvis inte, vill jag säga —  med »krönikörens» 
roll.

Denna roll ställer Sundborg i motsats inte bara till romanförfattarens utan också 
till historikerns. Han skriver på ett ställe: »Från historikerns höjder tecknar sig hän
delserna med dramats logik och de agerande tycks alla konsekvent genomföra sina roller; 
från krönikörens perspektiv ter sig allt lika hopplöst förvirrat som det liv vi själva 
lever.» Man anar att Sundborgs till synes ödmjuka deklaration har en ironisk udd: 
historikern såväl som romanförfattaren omformar verkligheten, förser den med mönster 
och sammanhang som endast är konstruktioner; det är i själva verket »krönikören» 
som är mest trogen mot verkligheten i all dess förvirrande motsägelsefullhet.

Men jag tror inte att den idé som Sundborg här antyder egentligen är hållbar, hur 
bestickande den än kan synas. Var och en som försöker skildra ett händelseförlopp 
strävar väl, medvetet eller omedvetet, efter att på ett eller annat sätt strukturera för
loppets enskildheter, sätta in dem i ett sammanhang; »sakernas eget» sammanhang torde 
vara en chimär och »krönikan» som en fullständig och objektiv avspegling av ett histo
riskt skeende likaså. I alla händelser förefaller mig Sundborgs bok avgjort vara mera 
historia, kanske också mera roman, än krönika.

En del av den samvetsgranne historikerns dygder saknar man visserligen hos Sund
borg. När det gäller att redovisa källor och tidigare forskning är han ganska nonchalant, 
vilket måste beklagas just därför att hans framställning inte är populärvetenskap i vanlig 
mening utan till väsentlig del bygger på primärforskning. Man får endast knapphändiga 
upplysningar om de rättegångshandlingar, brev och andra dokument som Sundborg 
har utnyttjat, och hans sparsamma noter gör ibland intryck av en viss distraktion. På 
ett ställe får man till exempel veta att »Berättelsen om Totts och Leyonhufvuds franska 
äventyr har berättats av F. U. Wrangel i någon av hans böcker», och på ett annat ställe 
heter det: »Jag återfinner nu endast en avskrift av vad jag betecknat som hovförvalt
ningens skrivelse, tyvärr utan beteckning eller angivande av arkiv.»

Men jag vill inte avsluta min recension med att göra dylika gnetiga anmärkningar 
utan med att erkänna att knappast någon annan bok om det svenska 1600-talet som 
jag har läst tycks mig förmedla så mycket av tidens liv och atmosfär som Sundborgs. 
Den är på ett ovanligt sätt fängslande genom sin förening av kulturhistorisk lärdom 
och psykologisk inlevelse, av en viss ironisk distans till den tid som skildras och ett slags 
nostalgisk förälskelse i den. Och jag tror att många med mig låter sig övertygas om att 
Sundborg har valt en mycket lämplig hjälte för sin berättelse: »Vad man lugnt kan 
säga är att han —  bondsonen som gick med säcken när han åtnjöt nåden att upptagas i 
det Rosenhaneska huset —  inte passar illa i denna tid, Christinas Sverige och Frondens 
Paris. Lycksökeriet var legitimt och medlen likgiltiga. Hela vår stormaktstid vad är den 
annat än ett enda långt pokerspel där vi med svaga kort och oberörda ansikten satsar 
högt och ofta vinner?»

Lars Gustafsson

St e n  Lin d r o t h : Löjtnant Å hls äventyr. Svenska studier och gestalter. Wahlström & 
Widstrand. Sthlm 1967.

De »svenska studier och gestalter» som Sten Lindroth har sammanfört i sin senaste 
bok representerar ganska vitt skilda ämnen, från folkungatidens lärda kultur till Berze
lius och hans tid, men de kan sägas hållas samman av författarens genomgående strävan 
att se den svenska lärda kulturen i ett europeiskt perspektiv. Tyngdpunkten är förlagd 
till 1700-talets naturvetenskapliga lärdomshistoria. En del av uppsatserna har väl karak
tären av biprodukter, serverade i populär form, till Lindroths stora arbete om Veten
skapsakademins historia, men den omständigheten gör dem knappast till en mindre 
lärorik och stimulerande läsning. Som vanligt präglas Lindroths framställning av lär
dom, elegans och en medryckande stilistisk verve.

Det mesta i boken har tidigare varit tryckt på olika hall och vid skilda tider och i 
flera fall med notapparat som nu saknas —  tyvärr ges inga upplysningar om detta till


