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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
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den närmare intresserade läsarens tjänst. Förut opublicerad är endast titelessän om 
Elias Åhls äventyr i främmande länder på 1650- och 60-talen. Den bygger på löjtnant 
Åhls egna anteckningar, i vilka Lindroth vill se »ett av de mest omedelbara vittnes
börden om den franska livsstilens lockelser och den inbrytande franska kulturvågen i 
vårt karolinska vinterland». Man läser med nöje denna pikareskroman i miniatyr, åt
minstone i Lindroths livfulla återgivning som tycks göra Åhls av citaten att döma lite 
valhänta berättelse mer än rättvisa.

I bokens största och viktigaste uppsats, som har rubriken »Linné —  legend och 
verklighet», ger Lindroth ett bidrag till revisionen av den traditionella Linnébilden, 
den romantiska legendens bild av den milde blomsterkonungen i Norden, Naturens sanne 
tolk. »Vi måste ha rätten att bjuda Linné stiga ner från piedestalen och rikta också 
närgångna frågor till honom», förklarar Lindroth; hans studie är ett försök att »efter 
bästa samvete, med texterna uppslagna, skifta dagrar och skuggor». Lindroth börjar 
med att ge en karakteristik av Linné som skarpögd och originell naturiakttagare men 
visar sedan hur han i sitt egentliga livsverk som skapare av ett botaniskt system i 
själva verket överger den empiriska grundinställningen. »Just hans sinnlighet, den 
åskådlighet med vilken han upplevde de enskilda formerna i naturen, hotade att dränka 
honom under intryckens mångfald. Och det är väl här paradoxen ligger. Genom sitt 
visuella geni kom Linné att hänga fast vid de konkreta tingen, och därmed blev ord- 
ni ngsf rågan, systemet, för honom av en så överväldigande vikt att andra hänsyn måste 
vika, också troheten mot naturen.» Det är en utmanande, inte omedelbart övertygande 
synpunkt, som säkert kommer att väcka diskussion bland Linnékännarna.

Lindroths synpunkter på Linné gäller givetvis i första hand naturforskaren, men han 
har också intressanta saker att säga om Linné som författare och som människa. Bland 
annat gör Lindroth en del träffande iakttagelser om Linnés stil. Han påpekar till 
exempel att den unge Linnés beroende av den karolinska barockens poeter vore värt 
en närmare undersökning; som skildrare av »blomstertidens fägring och kärlekskuttret i 
naturen» kunde Linné finna inspirerande förebilder i 1600-talspoesin, särskilt i bröl- 
lopsdikterna. Det är säkert ett mycket fruktbart uppslag. »Också annars förefaller Linné 
på ett litet gammalmodigt vis förankrad i barockens stil och livskänsla», framhåller 
Lindroth. »Det gäller hans lust till drastiska poänger, tvära kast och antiteser, inte minst 
sådan den bryter fram i hans kosmiska filosofi, hans av stoisk visdom inspirerade tankar 
om liv och död och kretsloppet i naturen.»

Vid sidan av Linnéstudien, bokens huvudnummer, vill jag särskilt framhålla ett par 
andra, på var sitt område givande uppsatser, nämligen »Folkungatidens lärda kultur» 
och »Svensk-ryska vetenskapliga förbindelser under 1700-talet». Bara i ett par fall har 
Lindroth tryckt om mindre väsentliga recensionsartiklar. I de flesta av bokens studier 
förenar han på ett beundransvärt sätt vetenskaplig substans med en fängslande, i bästa 
mening populär framställningskonst.

Lars Gustafsson

Lars G u s t a f s s o n : Le poète masqué et démasqué. Études sur la m ise en valeur du  
poète sincère dans la poétique du classicisme et du préromantisme. Acta universitatis 
Upsaliensis. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1968.

»Le poète masqué et démasqué» lyder titeln på en samling litteraturteoretiska studier 
av Lars Gustafsson. Därmed har han velat fästa uppmärksamheten på den spänning 
mellan två uppfattningar om diktarens relation till sitt verk, som framförallt accentueras i 
europeiskt 1700-tal. Det är å ena sidan den aristoteliskt-klassicerande föreställningen 
att poeten skall gestalta en objektiv och allmängiltig verklighet och därför måste re
ducera sin egen person med alla dess individuella drag så långt möjligt: poeten är 
med andra ord en skådespelare som anlägger olika masker allt efter situationens krav. 
Det är å andra sidan uppfattningen att poeten bäst förmedlar en sann kunskap om 
verkligheten genom att beskriva sina egna upplevelser av densamma så exakt och 
ärligt som möjligt: gentemot poeten-skådespelaren får vi poeten—bekännaren. Rousseaus 
»Confessions» är både genom sin titel och sin karaktär det oöverträffade exemplet på 
denna nya form av litteratur.


