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B E R T IL  R O M B E R G

Den sansade kritiken och Almqvists synpunkter 
på sitt konstnärskap

Den sansade kritiken är ett litet skådespel, där Almqvist med Moliéres Critique 
de 1’Ecole des femmes som förlaga diskuterar sitt författarskap, sina fiktiva 
personer, sina verks tendenser (eller brist på dylika) och vissa konstnärliga 
principer.

Som så många andra av Almqvists, verk har Den sansade kritiken en orolig 
publiceringshistoria. Det trycktes första gången i band XIV av duodesupplagan 
av Törnrosens bok 1842. Men detta band inhiberades på grund av förläggarens 
konkurs och det blev inte utgivet förrän 1851. Däremot publicerade Almqvist 
en omarbetad version av Den sansade kritiken i det andra bandet av imperial- 
octavupplagan av Törnrosens bok 1849. Det torde vara den senaste texten, 
och det är den som ligger till grund för Samlade skrifters (1923). Det är i 
huvudsak denna text, som behandlas i det följande.

I
I Den sansade kritiken nämner Almqvist uttryckligen Moliéres lilla Critique 
de FEcole des femmes som sin förebild — och mer än så. Han översätter 
Moliéres pjäs ordagrant i långa tillämpliga delar, endast med namn och titlar 
utbytta. Man kan tveka om man skall kalla Almqvists adaption för översätt
ning eller efterbildning; efterbildning torde dock vara det korrektaste. Alm
qvist hänvisar flitigt till förebilden i fotnoter, och påpekar också när Moliéres 
enaktare tar slut och han själv fortsätter på egen hand med egna scener.

Skeendet i Den sansade kritiken är obetydligt, och det är snabbt summerat. 
Almqvist låter under nio scener tre damer och fyra män föra ett samtal om 
Törnrosskrifterna. Miljön och t. o. m. de agerande personernas namn är de
samma som i Moliéres pjäs; enda skillnaden är att Almqvist ersatt Moliéres 
högfärdige markis med »Sganarelle och Gorgibus, tvenne för övrigt i Moliéres 
andra pjäser ganska bekanta namn» (SS XV, s. 272).

Den förnuftiga och människointresserade unga Uranie tar i sin salong emot 
väninnan Elise, en mera bistert kritisk ung dam. Till dem sällar sig hennes 
nåd Climéne, illa tåld av Uranie, och av den gifttungade Elise karakteriserad 
som inskränkt och tillgjord — »när man tager uttrycket i sin lägsta bemärkelse»

Almqvists verk citeras efter Samlade skrifter 
(1921-1938), förkortat SS, så långt denna 
utgåva räcker.

Almqvists brev citeras, där ej annat anges,

efter originalen; breven till Atterbom, Ven
dela Hebbe, Lénström och Wieselgren förvaras 
i resp. Uppsala UB, Svenska Akademiens ar
kiv, KB och Göteborgs UB.
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(SS XV, s. 277). Climène kommer från en uppläsning av några Törnrosrapsodier 
och har blivit svårt chockerad av vad hon fått höra. Därmed kommer debatten 
om Törnrosskalden och hans författarskap i gång i Uranies salong för att vara 
pjäsen ut.

Manssidan rycker in med abbé Sganarelle och generalbibliotekarie Gorgibus, 
båda tecknade som okunniga och narraktiga personer.1 Vidare den självbelåtne 
poeten Lysidas, som präglas av inbilskhet och jalousie de métier, samt slutligen 
den unge Dorante, som gör ett intryck av genomtänkt objektivitet. Denne 
senare är naturligtvis att betrakta som Almqvists språkrör. Han sekunderas 
i denna funktion av den rättframma Uranie och den ironiska Elise.

Grupperingen är uppenbar: tre röster för Törnrosförfattaren, fyra mot. 
Karaktärsteckningen går — i stort sett — i vitt och svart.

Critique de l’Ecole des femmes är som bekant Molières svar på de angrepp 
som l’Ecole des femmes hade utsatts för. Det är ett polemiskt konversations
stycke, och bland de punkter som Molière låter diskuteras är först och främst 
frågan om reglernas ofelbarhet. Hans personer debatterar vidare huruvida 
tragedien är överlägsen komedien eller ej. De har också olika uppfattningar 
om vad som egentligen är oanständigt eller ej —  det är precieuserna som 
Molière här är ute efter. En väsentlig tvistefråga gäller teori, praxis och gott 
omdöme: vem har egentligen rätt: parterren som jublar över en lyckad och 
rolig komedi eller »konnässören» som föraktar samma komedi eftersom den 
inte följer de regler som anses gälla för genren? Molière gör det naturligtvis 
lätt för sig genom att låta Dorante och Uranie föra det sunda förnuftets oemot
ståndliga talan.

Molières komedi är tämligen kort; Almqvists efterbildning är nära fyra gånger 
så lång. Molières komedi exemplifierar huvudsakligen med ett enda verk, l’Ecole 
des femmes, medan Almqvist väljer ur hela sitt författarskap.

Molières komedi är ytterligt spelbar, och har hållit sig kvar på repertoaren; 
Almqvists är ett läsdrama, som står dialogen nära, och som veterligen aldrig 
uppförts på scen.2

Molière är sålunda förebilden för miljö, skeende och personteckning i Alm
qvists verk, och framför allt för det djärva greppet att i fiktiv form debattera 
det egna författarskapet eller delar av det. Överhuvudtaget förefaller detta

1 I duodesupplagan förnekar Almqvist ut
tryckligen — dvs. han upplyser — att perso
nerna Sganarelle och Gorgibus åsyftar profes
sorerna, sedermera biskoparna Fahlcrantz och 
Reuterdahl, som var hans huvudmotståndare 
i den teologiska fejden. Almqvists privata 
motsättningar till Fahlcrantz hade inte blivit 
bättre 1849; då hade Fahlcrantz som svar på 
Almqvists Monografi utgivit den tämligen 
hätska skriften C. J. L. Almqvist såsom för
fattare i allmänhet och såsom theolog isyn
nerhet skärskådad (1845-46). — Man kunde 
f. ö. i sammanhanget tillägga två andra pro
fessorer, som gjort sig kända som motstån
dare till Almqvist, nämligen Israel Hwasser, 
författaren till Om äktenskapet, och Vilhelm 
Fredrik Palmblad.

2 När Almqvist kom att uppmärksamma 
Molières Critique de FEcole des femmes för 
första gången vet man inte. Den inställning 
till kvinnan och äktenskapet som Molière 
visar både i L’Ecole des femmes och i Critique 
bör emellertid ha appellerat till Almqvist, 
inte minst mot slutet av 1830-talet.

Almqvist var tidigt väl bevandrad i fransk 
litteratur, och han har rimligen fördjupat sin 
beläsenhet i samband med att han specimine- 
rade för lundaprofessuren 1838.

Molières arbeten kan också ha aktualise
rats för Almqvist under hans vistelse i Paris 
hösten 1840 och vintern 1841.
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Molières grepp vara om inte unikt, så i högsta grad sällsynt inom världslittera
turen, åtminstone i denna genomförda form.3

Embryot till denna teknik kan man säga ligger i Cervantes Don Quijote (I: 6), 
där kyrkoherden under bokbrännandet hejdar sig och ger några erkännsamma 
ord åt Cervantes och hans herderoman Galatea. — Likartat är ett annat 
grepp i samma roman: som bekant omnämnes och diskuteras första delen av 
romanen i dess andra del (II: 2-3). Men här kommer vi in på ett mera dubbel
bottnat fiktionsspel, till vilket jag skall återkomma längre fram s. 91.

Molières grepp i Critique de l’Ecole des femmes är originellt och effektivt; 
det har emellertid funnit få efterföljare.4 Det är besläktat med den form av 
berättarteknik, som vi möter praktiserad i den romantiska ironiens variationer. 
Men de tyska romantikerna följer i sina ironiska fiktionslekar oftare det andra 
exemplet från Don Quijote än det förra.5

I svensk litteratur har vi alltså Almqvist som den veterligen ende efterfölja
ren till Molière i detta avseende.

Vanligare är tekniken att i skönlitterär form diskutera en annan författares 
verk.6 Och att i fiktiv form leverera kritik eller diskussion av en annans för
fattarskap var inte ovanligt under romantiken; Hamletdiskussionen i Goethes 
Wilhelm Meister fick efterföljare. En viss slagsida åt det teoretiska hållet fick 
greppet i den romantiska dialogen, vars mest berömda exempel är Friedrich 
Schlegels Gespräch über die Poesie. Redan 1812 hade V. F. Palmblad i Phospho- 
ros tagit Schlegels verk som mönster för sin dialog Öfver romanen, där han 
låter ett par av sina romanpersoner i en fristående dialog diskutera roman
genrens historia.7 Man bör också beakta hur nära dessa konversanta dialoger 
med deras minimum av skeende står den form av konversationspjäser, som 
Molières och Almqvists skådespel ju är.

Ser man till litterär debatt i skönlitterär form överhuvud, kan man sum
mera, att en kritik av ett författarskap eller en genre framförd av fiktiva 
personer i fiktiv form erbjöds flera förebilder, när Almqvist skrev Den sansade 
kritiken.

Almqvist har ofta givit estetiska och berättartekniska kommentarer till sina 
egna verk; först och främst gäller detta Dialog om sättet att sluta stycken

3 Henry C. Lancaster konstaterar vemo
digt: »It is not known where Molière found 
the suggestion for it» men tillägger, att 
»literary discussion had figured in earlier 
French plays, notably in la Comédie des Aca- 
démistes, Bertaut’s Job et Uranie, and les 
Précieuses ridicules. Molière had only to ex
tend it to fill a one-act play [...]» (A History 
of French Dramatic Literature in the Seven
teenth Century. Part III. The Period of Mo
lière 1652—16j2. Volume 7, 1936, s. 254).

4 Henri van Laun påpekar för Englands 
del, hur t. ex. Wycherley i The Plain Dealer 
efter Molières mönster försvarar sin Country 
Wife. (The Dramatic Works of Molière, II, 
1875, s. 239 f.) — Beträffande Molière och 
Tyskland, se nästa not.

5 Hos A. W. Schlegel, vars föreläsningar

Ueber dramatische Kunst und Litteratur i så 
hög grad vägledde de tyska och svenska 
romantikerna, stod Molière inte högt i kurs. 
Å andra sidan måste noteras Goethes och 
Kleists entusiasm. För de skilda inställningarna 
till Molière under den tyska romantiken se 
också H. Buriot-Darsiles, Molière en Alle
magne (Nouvelle Revue dTtalie 7-9, 1922), 
s. 191 ff.

0 Ett ypperligt exempel är ju Strindbergs 
berömda Giftasnovell om Ibsens Ett dukke- 
hjem. Men för att denna skulle få räknas till 
den lilla genre som Molière inaugurerat, 
borde alltså dramat varit av Strindberg eller 
novellen av Ibsen.

7 Jfr C. Marcus, Vilhelm Fredrik Palm
blads romantiska berättelser 1812-1819, 
(1908), s. 27.
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(1835), som analyserar och kommenterar slutscenerna i Ramido Marinesco och 
Drottningens juvelsmycke. Härur följer som bekant en principiell diskussion, 
huruvida ett konstverk bör vara ett avslutat helt eller inte. En tanke som Richard 
Furumo och Almqvist här förfäktar är den, att läsaren skall få en möjlighet 
att vara med och skapa vidare på diktverket, själv låta det fortgå i uppfinningar 
utan gräns. Det är tankegångar vilkas praxis Almqvist kanske mest outrerat 
ger i Songes, men som glimtar till litet varstans i prosan, t. ex. i Amorina 
och Sviavigamal. Att se läsaren som medskapare i konstverket är för oss en 
aktuell uppfattning; för Almqvists del har den givetvis anknytning till roman
tikens estetik med dess höga värdesättning av fragmentet och det fragmen
tariska.8

Dialog om sättet att sluta stycken står liksom Återkomsten och Den sansade 
kritiken som de mest frappanta och utarbetade exemplen på Almqvists este
tiska kommentarverksamhet i Törnrosens bok. Men överhuvudtaget kan man 
säga, att jaktslottskretsen i den episka situationen i ramen till Törnrosens bok 
håller en estetisk konversation vid liv i all oändlighet genom att gång på gång 
ge små kommentarer till nyss framställda berättelser eller inleda nya. På lik
nande sätt ger den fiktive utgivaren i den lysande inledningen till den om
arbetade Amorina analyser av flera av romanens gestalter.

I Monografi (1844-45) summerar och exemplifierar Almqvist sina stånd
punkter inom »Religionens, Statens och Konstens område». Där trycker han 
också om två viktiga estetiska skrifter, Om enheten af epism och dramatism 
(1821) och Om poesi i sak (1839). I sin journalistik har Almqvist många 
gånger mer eller mindre öppet kommenterat och diskuterat sina verk, t. ex. 
Det går an.9 — En särställning intar de ytterst förmånliga, anonyma recen
sioner han vid åtskilliga tillfällen presterat över sina egna arbeten.1

Bland otryckta arbeten bör främst nämnas Recensionsutskottet uti herr Hugos 
akademi, som Almqvist förberedde för tryckning efter utrikesresan 1841 men 
som aldrig blev färdigställt. Algot Werin menar, att detta berodde på den 
nyss omtalade förläggarkonkursen 1842.2 Men det kan också ha berott på att 
flera av Almqvists synpunkter på egna skrifter och andras kritik i stället upptogs 
i Den sansade kritiken.

Ett rikt material av kommentarer ger naturligtvis Almqvists brev. Epistlarna 
till de troende i Manhemsförbundet och MannaSamfund ger åtskilliga vinkar 
om ungdomsskrifterna till och med Amorina odi vägen mot Törnrosens bok. 
I och med att Almqvist knöt kontakt med fosforisterna i Uppsala och Stock
holm fick han korrespondenter som var lika entusiastiska som medlemmarna 
i Manhemscenaklet men mer estetiskt orienterade. Ett berömt brev till Palm
blad 11.3.1822 ger en lång och ingående förklaring över Guldfågel i Paradis;3 
det är ett stycke regelrätt litterär analys som Almqvist här presterar.

8 Jfr Lennart Pagrot, »Almqvist och den 
romantiska ironien» (Samlaren 1962), s. 174.

9 Se härom Karl Warburg, »Det går an» 
(Essayer, 1918), s. 172, 178 f.

1 Se t. ex. Freja 24.12, 31.12.1839; Afton
bladet 13.8, 15.8.1842, 10.8.1847; Jönkö- 
pingsbladet 13.12, 30.12.1845.

2 Inledningen till SS XVII, s. X XX V .

3 Brevet till Palmblad är tryckt i Karl 
Warburgs »C. J. L. Almquists Guldfogel i 
paradis och hans egen tolkning däraf» (Sam
laren 1903). I denna uppsats och i »Den 
börjande reaktionen mot nyromantiken» 
(ibidem) presenterar Warburg i fylliga ut
drag brevväxlingen mellan Almqvist och 
Atterbom.
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Av största intresse för vårt ämne är givetvis Almqvists brevväxling med 
Atterbom, som började 1821 och som särskilt vid mitten av 1830-talet var 
mycket intensiv. Atterbom var ju helt enkelt den ende jämbördige författar
kollega som Almqvist kom i ett intimt vänskapsförhållande till. I dessa brev 
möter vi yrkesmän, som kommenterar och presenterar sina arbeten och uppslag, 
begär utlåtanden av varandra och ger kritik.

En intensiv estetisk brevväxling förde Almqvist också med en annan uppsa- 
liensisk litteraturhistoriker, docenten C. J. Lénström, som 1839-1840 redige
rade den litterära tidskriften Eos. Lénström var i sin entusiasm en lättpåverkad 
person, vilket Almqvist inte var sen att utnyttja. Lénström och hans tidskrift 
blev i mycket ett språkrör för Almqvist, som med allt tydligare vinkar dirige
rade Eos till förargelse för många samtida, men till fromma för den sentida 
litteraturforskaren, som i Lénströms artiklar lyssnar till his masters voice.

Det finns således gott om både tryckt och otryckt material, som visar hur 
den konstförfarne och konstmedvetne Almqvist analyserar och kommenterar 
sina egna arbeten. Men som försök till en generalmönstring av författarskapet 
i dess helhet är Den sansade kritiken unik bland Almqvists arbeten. Lägger 
man därtill, att denna mönstring kläds i fiktiv form, blir ämnet för ett skåde
spel, torde Den sansade kritiken vara unik i svensk litteratur.

#

Den sansade kritiken förelåg alltså i sin första upplaga 1842. Det finns anled
ning att ett ögonblick dröja vid detta årtal.

1842 var för Almqvist ett kritiskt och intensivt år. Han hade i slutet på före
gående' decennium, krönt sitt häpnadsväckande författarskap —  det svenska 
1830-talets viktigaste litterära händelse — med att ge ut ett generöst knippe 
tömrosskrifter i duodesformat, varibland sådana verk som Svenska fattigdomens 
betydelse, Palatset, Kapellet, Skaldens natt, dessutom flera folkskrifter, det 
ståtliga första bandet av imperialoctavupplagan, Det går an och den omarbe
tade Amorina. —  Däremot hade han rönt motgång i kampen om lundaprofes- 
suren i estetik och moderna språk 1838; hans något plötsliga prästvigning 
1837 hade inte givit något annat resultat än att han nu låg i full fejd med 
Uppsala domkapitel med anledning av Det går an och dramat Mar jam; när 
han kommit hem från sin stora utlandsresa till Frankrike och England 1840-41, 
hade han tvingats ta avsked från sin borgerliga syssla som rektor för Nya Ele
mentarskolan i Stockholm. Den liberala pressen blev hans räddning. Han fres
tade nu en engagerad men ekonomiskt tämligen osäker tillvaro som fri för
fattare och journalist med Aftonbladet som huvudsakligt forum.

Utgivandet av Det går an hade gjort Almqvist till en bemärkt person på ett 
sätt som han tidigare inte varit. Den lilla romanen gav dessutom upphov till 
en av vår litteraturhistorias mera remarkabla fejder.4 Ett flertal följdskrifter 
av starkt kritisk och polemisk karaktär förfärdigades av bl. a. Snellman, Blanche 
och Malla Silfverstolpe. Bland de originellare bidragen var Vilhelm Fredrik 
Palmblads skrift Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veritabla, utgifven 1

1 Se Warburg, »Det går an» ( Essayer,
1918).
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icke af Richard Furumo utan af Hofmarskalken Hugo Löwenstjerna sjelf. Proto
koller i Herr Hugos Akademi. Hvilka, betraktade såsom ett helt, stundom blifvit 
kallade Julen på Jagtslottet, stundom äfven Den irrande Furumo. Palmblads 
broschyr utkom 1840, och har med någon överdrift kallats en av vår litteraturs 
kvickaste pamfletter. Palmblad granskar inte bara Det går an, utan ger över
huvud synpunkter på Richard Furumos (=  Almqvists) författarskap, synpunkter 
som läggs i herr Hugo Löwenstjernas mun.

Det sistnämnda är viktigt. Den yttre formen i dessa angrepp med deras lån 
av de Almqvistska fiktionsfigurerna drabbade uppenbarligen Almqvist hårt. 
Inte minst kunde konstnären inom honom med fog irriteras, eftersom de lånade 
gestalterna ges karaktärer, som inte stämmer med dem som upphovsmannen 
velat uttrycka. Almqvist upplevde tilltaget som ett ingrepp i sina konstnärliga 
rättigheter.5 Visserligen lånade Almqvist själv Moliéres fiktiva gestalter för 
att ge en positiv kritik av sitt eget författarskap. Vi har tidigare konstaterat, att 
detta närmast är att likna vid efterbildning. Men författarna till Det går ans 
följdskrifter —  och då främst Palmblad — hade lånat Almqvists gestalter för 
att ge en —  huvudsakligen negativ — kritik av Almqvists författarskap. I det 
senare fallet är det då också frågan om travesti och parodi, vilket inte gäller 
i förhållandet Almqvist-Moliére. Almqvist protesterade också gång på gång 
med stor kraft just mot att man lånade hans fiktionsgestalter.'6

1842 var Almqvist tidvis nästan oavbrutet i elden i Aftonbladets spalter. 
Han presterade flera stora artikelserier i tidningen, han svarade under Hiertas 
utrikesresa under flera månader för redaktionen. Han hade ärvt flera livliga 
polemiker av Hierta och var inte sen att hamna i nya. Det resulterade bl. a. 
i den bekanta fejden med August Blanche, som till slut mynnade ut i det s.k. 
Almqvistska dådet, dvs. en liten anonym tidningsartikel som sökte komma åt 
Blanche med anspelningar på dennes situation som född utom äktenskapet och 
gendm angrepp på dennes fader. Under långa perioder våren och sommaren 
1842 gick knappt en dag utan att Almqvist måste sköta både tidningens och 
sina egna polemiker. Samtidigt hade han händerna fulla med teologisk argu
mentering med Uppsala domkapitel. Det är inte för mycket att säga, att han 
likt Ariman var en misstänkt person och likt Ormus en misskänd person.

Det är mot denna bakgrund man bör betrakta Almqvists idé att i Den san
sade kritiken ge en överblick över sitt författarskap i form av en älskvärd debatt, 
med särskild hänsyn tagen till dettas förtjänster. Skådespelets lekfulla ton får 
inte dölja dess drag av försvarsskrift. Almqvist hade sannerligen skäl att plädera

5 Se artikeln »Industri-rytteri af eget slag» 
(.Dagligt Allehanda 22.2.1840).

6 T. ex. Aftonbladet 18.2.1840, 14.4.1842. 
I den sistnämnda artikeln blir Palmblad före
mål för ett muntert svar, som giftigare och 
omfångsrikare ekar i Recensionsutskottet uti 
herr Hugos akademi (SS XVII, s. 346). Se 
också Werins kommentar SS XVII, s. 474.

Man skall dock inte glömma, att Almqvist 
tidigare själv enleverat fiktionsgestalten mam
sell Rönnqvist från Fredrika Bremers Presi
dentens döttrar och placerat henne i Baron

Julius K*, varvid han fick tillfälle till i dub
bel mening litterär kritik.

Men där finns en skillnad både i grad: det 
är inte fråga om ett hätskt angrepp, och i sak: 
Almqvist inför i sin egen Jaktslottsmiljö en 
främmande fiktionsgestalt, vars egentliga hem
ortsrätt ingen läsare gärna kunnat betvivla.

Se också Olle Holmbergs kommentar, 
SS VII, s. 460 f., och Werin, »Beata Vardags
lag och Richard Furumo» (Edda, Bd XXV, 
1926), s. 149 f.
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för sina verk och att — mer eller mindre uppriktigt — tillrättalägga och för
klara missförstånd av olika slag. Hans situation hade inte blivit bättre 1849, 
för att inte tala om 1851.

*

I duodesupplagan är Almqvists skådespel om törnrosskrifter och törnrosgestal- 
ter försett med en inledning av karakteristiskt slag. Det är Richard Furumo, 
som anges vara författaren till Den sansade kritiken liksom till så många andra 
av styckena i Törnrosens bok. Det är alltså där frågan om ett för Almqvist 
ganska konventionellt grepp att använda sig av en namngiven fiktiv utgivare 
eller sekundär berättare.

Men i imperialoctavupplagan har Almqvist givit framställningen ytterligare 
en berättarteknisk dimension. Denna text har nämligen en förtjusande inled
ning, som skildrar hur en främmande resande en dag kommer till Jaktslottet 
och blir mottagen hos herr Hugo. Hans ärende är klart:
Saken är, att i huvudstaden, varifrån ja g kommer, och även på andra orter i landet det 
ryktet spritt sig, att herr hovmarskalken och hela hans älskvärda familj i grunden icke
skulle vara till —

Vad?
Jag anhåller, att det icke måtte betraktas som en ohövlighet; men jag har verkligen, 

under min resa genom Närke, tagit vägen hit för att med egna ögon erfara, huruvida 
herr hovmarskalken existerade —  [------ ]

Men varifrån tar man då sådana rykten? utbrast herr Hugo, långt ifrån förargad.
Jag är skyldig att nämna det, svarade den främmande. Det finnes en litterär kuriositet, 

som väl icke blivit utgiven i bokhandeln, men likväl cirkulerat bland bekanta, och som 
innehåller ingenting mindre än en pjäs, rörande själva Törnrosens Bok, herr hovmar
skalken själv, dess aktningsvärda familj, och hela detta förträffliga slott.

Vad är det för en pjäs? En pjäs, säger herrn?
Ja, en näsvis pjäs. Stycket utgör en kritik över Jaktslottet och Törnrosens Bok, jämte 

vad därmed står i sammanhang. Man kan därav knappt draga någon annan slutsats, än 
att en helt annan person, än herr hovmarskalken och herr Richard, gjort ihop sakerna. 
Min herre skulle, i två ord sagt, vara diktad. Ursäkta då mig, som ville se mig övertygad 
om förhållandet, och reste hit.

Och vad har herrn funnit?
Förödmjukad av att ett enda ögonblick hava hyst tvivelsmål om herr hovmarskalkens

existens, bugar jag mig, och —
Men, hörpå min bästa vän: om också min herres nyfikenhet sålunda skall vara stillad, 

är min däremot på det högsta väckt. Jag ville väl se den där pjäsen, jag. Är det en 
kritik över mina och de minas små poetiska blomster, så vill jag för all del taga känne
dom därav.

Stycket tog jag med mig, just för att kunna jämföra och kontrollera förhållandet här 
på stället, inföll den främmande.

(SS XV, s. 269 f.)

Den främmande presenterar pjäsen sam uppgjord och arrangerad efter 
Molière och påpekar, att »man kan av slutet i scenen VI se likasom en vink om, 
att stycket skulle kunna intaga ett rum inom omfånget av själva Törnrosens 
Bok» och framhåller dessutom, att »genom tillåtelsen att där hava en plats, 
skulle pjäsen stå där såsom en art självkritik» (SS XV, s. 271).

Herr Hugo blir förtjust över detta »kannaljösa» självraljeri, och avnjutande 
»körsbär, meloner och sodavatten med saft» sitter jaktslottskretsen snart sam-
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lad och lyssnar, medan den resande ledigt och lätt föredrar Den sansade 
kritiken.

Detta muntra fiktionsgrepp med främlingen som kommer till Jaktslottet 
för att övertyga sig om att de fiktiva personerna där verkligen existerar i sinne
världen, och icke som ett smygande rykte velat ge vid handen »bara är diktade», 
är ju ett skolexempel på vad man kan kalla berättarteknisk ironi.7 Illusions- 
leken får fler dimensioner, något som hör hemma i romantikens estetik, både 
i teori och praxis. Jag har redan nämnt namnet Friedriöh Schlegel, vars resone
manger om den romantiska ironien i Athenäum varit vägledande för den roman
tiska generationen.8 Ett praktiskt exempel i sammanhanget bör också nämnas 
från Tieck. Den romantiska ironien i Tiecks Der gestiefelte Kater fungerar ju 
bl. a. så, att en teaterpublik på scenen under skådespelets gång diskuterar dels 
orimligheten i att en katt uppträder på scenen, dels kattens diskutabla spelstil. 
I sin uppslagsrika studie över Almqvist och den romantiska ironien har Lennart 
Pagrot pekat på det ironiska berättargreppet i Amorina och i den s. k. slotts- 
krönikan — dvs. själva ramberättelsen i Törnrosens bok — och ytterligare 
diskuterat Olle Holmbergs och Henry Olssons resultat rörande Almqvists för
hållande till den Jean Paulska humorn och den Schlegelska ironien.

Den Tieckska teaterpubliken fungerar så, att den på en gång bryter fiktions- 
leken och förstärker den. Den oförlikneliga förebilden till sådana voltigeringar 
över fiktionens gränser fann både tyska och svenska romantiker hos Cervantes. 
I detta aktuella fall: de fiktiva personerna, som får sitta och uppleva ett skåde
spel och en debatt om sig själva som fiktiva figurer, erinrar om sista delen av 
Cervantes roman, där huvudpersonerna möter flera personer, som har läst 
romanens första del och önskar lära känna dem närmare.9 Almqvist satte 
— liksom de övriga romantikerna — Cervantes mycket högt; det namnet 
förekommer flitigt i hans brev och estetiska skrifter alltifrån mitten på 18 io 
talet. Ännu 1848 recenserar han med välbehag en bearbetning av Don Quijote.

Även inne i Den sansade kritiken finns exempel på en berättarteknisk 
ironi — det är för övrigt på detta som den resande syftar i inledningen — : 
Uranie fastslår nämligen (s. 331 f.), att man av det pågående samtalet skulle 
kunna göra en liten komedi, som ej skulle passa illa till queue åt Törnrosens 
bok, och man enas om att sätta upp ett protokoll »över hela vår afton i kväll, 
och sända till Törnrosens skribent» (s. 332). Att en dylik berättarteknisk ironi 
inte enbart hör hemma i romantiken framgår av att Almqvist här ordagrant 
översätter Molière.

Detta berättartekniska grepp är inte ovanligt överhuvudtaget, man kan finna 
ett sent och frappant exempel hos Proust. Det behöver — som i Prousts fall — 
inte vara frågan om några berättartekniska kapricer, utan det kan helt enkelt 
syfta till att skapa autenticitet åt romanens illusion. Almqvist själv arbetar fler-

7 Samma situation förekommer i Recen- 
sionsutskottet uti herr Hugos akademi, där 
informatorn kommer tillbaka från en resa till
Stockholm och Uppsala, och skakad kan be
rätta, att det finns »folk, som påstå, att herr 
Hugo icke finns till i världen» (SS XVII,
s- 393).

8 I. Strohschneider-Kohrs, Die romantische 
Ironie in Theorie und Gestaltung (i960), 
kap. I.

0 Jfr Pagrot, s. 160 f.
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stades på detta sätt — möjligen en smula mer dubbelbottnat — när han t. ex. 
i Hinden låter jaktslottspersonnagerna diskutera om de skall utge de manuskript 
som skildrar deras upplevelser eller ej.1 Ett annat slående exempel finns i 
inledningen till Tre fruar i Småland,2 där Frans skickar romanen i manuskript 
till Jaktslottet. Men när dylika resonemang föres på en scen eller en tilltänkt 
scen blir det onekligen snarare fråga om en lek med fiktionen än om ett 
accentuerande av verklighetsillusionen.

Originellt är — åtminstone i förhållande till Molière — Almqvists gestal
tande av scen VIII, som i Den sansade kritiken är en liten Entracte, där läsaren 
dragés in i sammanhanget och uppmanas att sätta accent över alla E i namnet 
Elise (s, 333). Greppet förekommer likartat hos en annan lekfull berättartek
niker, Laurence Sterne i Tristram Shandy, också han en hängiven beundrare 
av Cervantes,3

II
I det följande kommer jag att ta upp ett par frågekomplex, som dominerar 
den livliga diskussionen i Den sansade kritiken, och belysa dem med andra 
uttalanden och praxis ur Almqvists författarskap.

Dessa frågor rör Almqvists ställning till sina fiktiva personer ur biografisk- 
psykologisk och berättarteknisk synpunkt; hans syn på den hävdvunna poeti- 
kens regler och hans uppfattning av genrer och kompositorisk helhet; hans 
spekulationer kring konstarternas förening och allkonstverket. Därefter skall 
Almqvists uppfattning av inspirationens och skapelseögonblickets betydelse 
sammanställas med hans insiktsfulla uttalanden om den tekniska sidan av sitt 
konstnärskap.

Den farligaste kritikern i Uranies salong är varken Gorgibus eller Sganarelle 
utan Lysidas. Denne poets angrepp på yrkesbrodern kan man summera i fyra 
punkter:

1. Törnrosförf attar ens stycken är icke proprement poetiska; det måste vara 
någon åtskillnad mellan dylika bagateller och allvarsamma stora komposi
tioner (s. 299). —  Samma anmärkning (och försvar) förekommer i Molières 
komedi.

2. Törnrosförf attarens första, om icke största fel är, att han skrivit så många 
stycken (s. 300).

3. Törnrosförf attarens stycken syndar emot alla konstens regler, det vet de som 
besitter Aristoteles och Horatius (s. 304). —  Samma anmärkning (och för
svar) förekommer i Molières komedi.

4. Törnrosförf attarens allt för stora produktion har också det felet, att »alla 
dessa arbeten sinsemellan finnas så förunderligt olika varandra, både till 
anda, karaktärer, tidevarv och lokaler, som de skildra, att man av dem all
deles icke kan komma till något bestämt eller ordentligt begrepp om auktorn 
själv» (s. 317).

Poeten Lysidas’ angrepp på Törnrosförf attar en för att denne skrivit så många 
stycken lämnar jag därhän. Det ger i alla fall Almqvist tillfälle till en skepps-

1 SS V, s. 491 f. Jfr Pagrot, s. 162. 3 T. ex. Sterne, Tristam Shandy, (ed.
2 SS XXV, s. 3. World’s Classics), s. 25, 258.
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katalog på ett par sidor över sina skrifter. Inte heller Lysidas’ tadlande ord, 
att Törnrosförfattarens stycken icke är »proprement poetiska», att »det måste 
vara någon åtskillnad mellan dylika bagateller och allvarsamma kompositio
ner», tarvar någon utförligare kommentar.

I sitt försvar kommer Dorante in på frågan vilken som är svårast, den 
komiska eller tragiska genren, och Almqvist följer här Molières resonemang 
om konstens uppgift att behaga med sanning. Men det viktigaste svaret på 
Lysidas’ kritik har Almqvist tidigare givit med de berömda orden ur Om poesi 
i sak: »Det triviala, dåskiga och ledsamma ligger aldrig i något ämne sjelf: 
det är betraktarens fel. Icke en enda sten vid vägen är trivial, ingen stuga 
lumpen, och intet förhållande opoetiskt, det vare hvilket som helst, högt eller 
lågt».4

Och i en replikväxling — som icke har sin förebild hos Molière — skärps 
en viktig frågeställning:

C l i m è n e .  [------ ] Människorna och tingen, sådane de i grunden äro, hava vi ju
omkring oss; behöves det väl mera? Skola vi även hava dem i våra poesier på det 
sättet? Konsten vore då minsann ingen konst.
U r a n i e .  Jag bekänner, att jag icke förstår detta. Huru skola vi då hava sakerna
inom konsten, efter de ej där böra framställas sådane de äro? [------ ]

(SS XV, s. 283)

Oökså detta är helt enkelt en variant på den stora frågan från Almqvists för
nämsta estetiska arbete, frågan om poesi i blott ord eller poesi i sak.

Den sista punkten i Lysidas’ angrepp syftar direkt på en anmärkning av 
Palmblad, som i sin pamflett klandrat Richard Furumo (alltså Almqvist) för 
att dennes »arbeten äro af en så mångfaldig art, anslå så många särskilda 
toner, innehålla så många motsatta rigtningar, att jag ännu i dem har svårt 
att upptäcka en bestämd grundåsigt. Äfven såsom artistiska compositioner synas 
de mig ojemnare än någon annan författares».5

Almqvist och Dorante ger genast en ripost: »Vad behövs väl det? Författaren 
har kanske icke varit egen nog, att vilja framställa sin person i sina skilderier, 
och uttala sina tankar i vad hans folk säger? Vartill skulle det tjäna? Icke ökas 
den berömda objektiviteten därigenom, att ingen objektivitet finnes i en kompo
sition» (s. 317).

Lysidas frågar: »Men vad menar författaren själv då? Vad har han för en 
avsikt? Skall man tro att det är han, som talar i Herr Hugo eller i Richard 
Furumo?» (s. 317).

Dorante svarar: »Säkert uti ingendera» och vänder sig med kraft mot den 
föreställningen hos vissa läsare, »att i framställda personer intet annat se eller 
höra, än författarens eget genljud», att en författare alltid predikar och vill 
utlära satser. »Törnrosauktorn, som — enligt mitt omdöme — aldrig haft 
någon sådan avsikt, har dock fått uppbära största delen av de mörklagdare 
omdömena över sina skrifter från denna oartistiska, men djupt inrotade fördom» 
(s. 318 f.).

4 Monografi, s. 348. 5 Palmblad, s. 17.
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Adressen till Palmblad blir ännu tydligare, om man — som redan Lysander6 
gjort —  jämför med Monografi (s. 282), där Almqvist i klartext anklagar 
Palmblad för föga djup i det artistiska omdömet, eftersom denne tagit »den 
i Törnrosens bok uppträdande berättaren Richard Furumo för identisk med 
Almqvist»; han borde ha funnit Herr Hugo »fullt ut lika mycket vara det, 
i sitt slag. Egentligen är väl ingendera Almqvist».

Frågan om man utifrån någon eller några av de fiktiva personernas åsikter 
har rätt att dra slutsatser om författarens övertygelse har Almqvist gång på 
gång kommenterat i samband med sitt författarskap. Redan 1834 hade dessa 
frågor varit aktuella för honom. I brev till Atterbom 2.3.1834 säger han med 
anledning av en passus i dennes recension av Jaktslottet: »Det är icke 
R. Furumo hvarigenom jag talar — han är icke min masque. Frans och Tante 
Eleonora äro det äfvensåväl på deras sätt».

I ett senare brev till Atterbom ondgör han sig den 27.1.1839 över docenten 
Lénströms recension av de senaste Törnrosskrifterna. Lénström har genom ett 
okritiskt applicerande av »Erlebnisestetiken»
förklarat mig i grunden söndergången, som är tillräckligt illa. Orsaken är, att han tagit 
för contant, såsom mina egna tankar, allt hvad jag låtit diverse personer i mina stycken 
tala, försvara och påstå, hvilket likväl var blott ur deras synpunkter och en dramatisk 
skildring af dem. N u kan L. ej få tillsammans alla deras (som han anser för mina) 
tankar till i grunden ett system, derföre anser han mig sönder. Så förklarar han helt 
obetänksamt, att Richard Furumo är detsamma som Almqvist. Han ser icke, att jag i R. 
velat framställa en demonisk berättare, som, just till följe af sin natur, har så mycket 
olika att komma med. Om jag sjelf skulle vara någonting i Jagtslottet, så är det com- 
plexen af Herr Hugo och Richard tillsammans: ty jag har i min person lika så mycket 
af det glada, belåtna och språksamma (Hr. Hugos lynne), som af det demoniska och 
mörka (Richards).

Docenten Lénström fick ytterligare påskrivet i en serie brev från Almqvist. 
Det är uppenbart att frågan varit av stor vikt för Almqvist, inte bara som 
apologi. Kan man inte, utbrister han,
skildra andra oförsonade personer jemte dem omgifvande, rysliga händelser, utan att 
derföre sjelf vara oförsonad och disharmonisk? Låtom oss ponera en ängel och en 
djefvul. Den sednare måste, såsom sådan vara oförsonad och disharmonisk för sin del. 
Frågan: kan nu icke ängeln (hvilken, såsom sådan är helgjuten och harmonisk) skildra 
den nyss ponerade djefvulen sådan han är —  således framställa en högst ryslig tafla, 
en tafla af sönderslitning och disharmoni? —  Utan tvifvel kan han det. Och ängeln 
fortfar likväl att sjelf vara harmonisk.

N är detta är sant, måste fallet vara detsamma, oss menniskor emellan. Icke behöfver 
jag sjelf vara en söndersliten, disharmonisk person för det, att jag skildrar personer, som 
äro sådana, och för att jag målar rysliga händelser. Likväl ser det ut, som om min Rec. 
trodde det, efter alla stycken jag skrifvit, af ett rysligare innehåll, anses vittna om 
förfens egen disharmoni. Jag vet väl, att man kan föra berättelsen om onda personer 
så långt fram som till en punkt, der de blifva försonade; det har jag flere gånger gjort

6 Lysander, C. J. L. Almqvist: karakters- 
och lefnadsteckning, s. 251. — Andra utfall 
mot Palmblad förekommer i Den sansade 
kritiken, SS XV, s. 321, vilket Olle Holm
berg påpekar i kommentaren s. 434, och på 
s. 322, där det med anspelning på Palmblads 
båda lärdomsgrenar talas om en numera av

liden professor i grekiska, om vilken man 
bevisade, att »han omöjligen kunde grekiska, 
därföre, att det var ådagalagt om honom, 
det han var hemma i geografi». Det måste 
vara Palmblads nedgörande kritik av Alm
qvists grekiska språklära, som ekar i dessa 
rader.
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(T. ex. Ferrando Bruno). Men man kan också gifva en skildring (både intressant och 
lärorik) af det icke-försonade, t. ex. taflan af en djefvul. Långt ifrån att sjelf vara dis
harmonisk, för att gifva en sådan tafla, kan jag försäkra, att man just måste vara mot
satsen, vara rätt harmonisk sjelf för [att kunna] teckna en sådan tafla rigtigt sådan 
den är.

(Brev till Lénström 29.1.1839)

Det bör tilläggas, att Lénström snällt rättade sig efter Almqvists anvisningar, 
och i nummer 70 av Eos 31.8.1839 fastslog han som avslutning på en lång 
panegyrisk recension av Amorina:
Som detta märkwärdiga arbete bär ett omisskänneligt syskontycke med T ö r n r o s e n s  
Bo k ,  och Förf. troligast är densamma, som wi i första numrorna af Eos på grund af 
flera med Amorina likartade fenomener i Törnrosens Bok kallat »en disharmonisk 
natur», så få wi nu tillfälle att i några ord yttra wår modificerade öfwertygelse härom.
[------ ] Den disharmoni, man funnit hos honom, ligger icke hos skalden, utan i werk-
ligheterna, alltså äfwen hos objecterna af speglade inom konstens werld. Detta sker 
genom den nyare konstens största häfstänger, som ock utgöra en så stor del af Shake- 
speares storhet, i r o n i e n  och d e n  d r a m a t i s k a  o b j e c t i v i t e t e n .  Det brustna, 
disharmoniska och falska i lifvet låter han med den dramatiska författarens hela lik
giltighet och skenbara köld klart och genomskinligt uppträda i sin egen form, för att 
dymedelst för läsarens fantasi wisa sin egen lumpenhet och sjelfförstöring. Det dis
harmoniska hos wissa personer i hans werk är alltså ej skaldens, utan blott den eller den 
personens, byggdt på likhet med werkliga händelser. Skalden behöfwer icke stå till answar, 
för hwad hans personer behaga tänka och göra. Så är Richard Furumo ej Almquist, ehuru 
han wisserligen uttrycker dennes polemik mot den f a l s k a  delen af lärdomen och 
den falsika sidan af herrskapligheten.

Ett av de verk Almqvist flitigast kommenterade var Det går an. I den efter- 
skrift han tilläde, när detta verk publicerades i imperialoctavupplagan, förkla
rar Almqvist med skärpa, att Det går an icke är ett tendensstycke och motiverar 
detta med att de möjligen agitatoriska maximerna i detta verk »uttalas av en 
bland styckets handlande personer, Sara [Videbeck]; de överensstämma fullt 
med hennes karaktär, och hava helt och hållet sitt motiv i situationen eller 
händelsen; hon har, nämligen, fullkomlig anledning och skäl att yttra dem
då hon gör det. Lärdomarne [------] stå där icke för berättarens eller lärdomar-
nes egen räkning, utan såsom ingredienser av skildringen, nämligen här av den 
i stycket 'Uppträdande och handlande personens själstillstånd eller sätt att tänka» 
(SS XVI, s. 298).

Staffan Björck har tagit upp denna efterskrift i Romanens formvärld (s. 26 f.) 
ur berättarteknisk synpunkt i sitt resonemang om tendens och tendensroman. 
Uppenbart är ju att inte ens Almqvists dialektik lyckas jonglera bort det fak
tum, att Det går an är en tendensroman. Lians avsikter i den vägen, önskan 
att inte behöva stå för vissa utsagor som berör för samtiden brännbara ämnen 
ligger naturligtvis också bakom hans resonemang i Den sansade kritiken och 
i breven. Men samtidigt visar det honom som en driven berättartekniker. På 
samma sätt kan Almqvist förklara och försvara den famösa Magdalena-episoden 
i Jaktslottet, som han låter Richard Furumo berätta i samband med dennes 
entré i jaktslottskretsen.7 Det är fiktionsfiguren som upplever, beskriver och 
kommenterar den vackra flickans död, och det är fiktionsfiguren som får stå

7 SS V, s. 49 ff·
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för det undanglidande i svaren, när det gäller frågan om dödsfallet skall rubrice
ras som självmord eller mord.

Tanken är alltså, att ord och handlingar skall överensstämma med den fik
tiva personens karaktär eller överhuvudtaget motiveras av situationen. Det är 
nu i och för sig ingen originell uppfattning; men det är påtagligt, att denna 
konstnärligt-tekniska princip gång på gång är aktuell för Almqvist, när han 
arbetar med eller kommenterar sina stycken.

När det gäller frågan hur skeendet och personnagerna skall presenteras för 
läsaren kan man finna teoretiska överväganden hos Almqvist, funderingar som 
stundom kommer direkt från den poetiska verkstaden.

I eposet Karmola —  ett ofullbordat ungdomsverk, som med Swedenborgsk 
grundsyn rör sig i både himmel och helvete — har Almqvist gjort en rad margi
nalanmärkningar med överskriften »Sjelfkritik». De meddelas i Mjöbergs edi
tion av ungdomsskrifterna. Av särskilt intresse är Almqvists anmärkningar till 
sångerna 8-10:
NB. I dessa 3 sista Sånger äro Ideerna rigtige —  men Utförandet aldeles galet. Det är 
Helvetet skådadt i sin egen dager; hvilket aldeles icke är godt. Det skal neml.[igen\ 
skådas i Himmelens dager. —  Detta skall lätt hjelpas genom några Tillsattser och Änd
ringar.

1:0 en Inledning i I. S.[ången] visar Läs.[aren] att han skall se Helvetet.

2:0 Vissa förslag och hakar stå här och der, som altid kvarhålla Poindevuen i H im 
melen, så att Läs. [aren] derur får skåda.
[ - —  ]

4:0 Då de onda Indiv.[iderna] tala, kunna de yttra de mest hel v. [etiska] saker —  men 
när stycket sjelf talar skall man se och förnimma, att det är Guds Himlaharpa som 
står i Himmelen och klingar —  detta är hufvudskilnaden.

(SS I, s. 404)

I de citerade raderna talar Almqvist först om att skåda något i en dager? 
Att detta ord också har en berättarteknisk innebörd förtydligas genom hans ord 
om Poindevuen, ur vilken läsaren äkall skåda. Det är uppenbart, att Poin[t] 
de vue, utsiktspunkt, synvinkel, här måste betraktas som en terminus teöhnicus, 
som motsvarar en långt senare tids precisering av point de vue, point of view, 
Perspektive, synvinkel.

Termen Point de vue möter f. ö. tidigare hos Almqvist. I Försök till Hectors 
levnad från 1814 — stycket handlar som bekant om en hund —  säger för
fattaren i sitt Post skriptum till allmänheten, att berättelsen kanske blir dräglig

om allmänheten är så god, och, med nu inhämtad kunskap om Hectors obetydliga hund
person, sätter sig i samma point de vue, som hans herrskap.

(SS I, s. 143)

Synvinkelstekniken omnämnes —  men med andra termer —  i ett brev till 
Atterbom, där Almqvist presenterar några nyskrivna stycken till Törnrosens 
bök.

8 Jfr samma uttryck i Även om humor 
och stil däri (SS IV, s. 259).
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Stycket heter Baron Julius K.*, eller Fröken Eleonoras Reseminnen; och emedan det här 
är denna i familjestil goda varelse, som berättar, så har alltsammans ton derefter. Efteråt i 
samma band kommer också ett litet Stycke, som har till föremål, att ur Jagtslottets syn
punkt och dager upplysa [vissa frågor].

(Brev till Atterbom 31.3.1835; mina kurs.)

I det tidigare citerade brevet till Lénström 27.1.1839 framhåller Almqvist, att 
vad han låter sina personer säga blott är »ur deras synpunkter».

Likaså påpekar Almqvist — också i samband med den ovan behandlade 
frågan om författarens ansvar för sina fiktiva personers åsikter — bittert i ett 
brev till Lénström:
Det måste man väl begripa, att om jag låtit någon Person i mina stycken uttala sofismer, 
så är det ur den personens vue och hörande till hans karakteristik.

(Brev till Lénström 18.1.1839)

Även om Point de vue, vue eller synpunkt inte blir en bestämd och genom
gående teknisk term hos Almqvist, visar dock hela hans författarskap, att han 
i praktiken haft begreppets innebörd och konstnärliga betydelse aktuell.

En annan anmärkning som Almqvist (efter Molière) med irritation låter 
Lysidas framställa är den, att författaren syndar mot alla konstens regler. Här
emot svarar de båda anklagade författarna sin kritiker med Dorantes ord:
Det vore, som om en person funnit en rätt förträfflig, men likväl ansåge angeläget, för 
att våga fälla sitt omdöme, att först efterse, om såsen blivit gjord efter kokboken.

(SS XV, s. 305)

Almqvists inställning till konstens regler sammankopplas i Den sansade kriti
ken i viss mån med hans Thorildinspirerade uppfattning om kritikens uppgift. 
Hennes nåd Climène förfäktar, att kritikens första uppgift är att tadla. Ett 
försök av den sansade Uranie att ifrågasätta kritikens ofelbarhet, slås med kraft 
ner av den stränga Climène:
Likasom i en monarki regenten aldrig kan hava orätt, i en lagskipning högsta domaren 
aldrig kan hava orätt, i en religiös församling prästen aldrig kan hava orätt, så utgör 
också i litteraturen kritiken det ofelbara; ty om de personer, som utöva den, skulle till
erkännas att även kunna hava orätt, så finner du lätt, att ingen styrsel bleve.

(SS XV, s. 287)

Detta onekligen auktoritativa och cyniska resonemang som Climène här för, 
blir visserligen föremål för opposition men inte för någon allvarlig debatt. 
Almqvist framställer ju Climènes synpunkter så outrerat, att någon vederlägg
ning knappast behövs. Men hon framför en form av överlägsen och självgod 
kritik, som den sensible och lättsårade Almqvist hade ett gott öga till, åtminstone 
när det gällde honom själv. Detta märkes också i de synpunkter på de poetiska 
reglerna och de utövande kritikerna, som han utlägger för vännen Lénström:

Poesiens prester äro såsom religionens; att tvifla på dem , är att sakna, tycka de, hufvud- 
vilkoret: harmonisk helhet: det »som man i alla tider öfverenskommit om» m. m. all
deles som religionens tjenare, när de tala om vissa subjectiva, hvarken i Guds ord eller
7 - 6 7 4 3 1 4  Samlaren 1967
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i saken grundade Dogmer. Var öfvertygad, att jag icke föraktar någon sann och verklig 
regel: lika djupt, som jag hatar sofismer, hatar jag nycker och regellöshet —  men allt är 
icke Regel, som gifvit sig ut derför.

(Brev till Lénström 18.1.1839)

Orden »allt är icke Regel, som gifvit sig ut derför» har lång hävd i Almqvists 
författarskap.

Oviljan mot fastslagna poetiska regler möter redan i den unge Almqvists 
strängt teoretiska spekulationer över epikens och dramatikens väsen, särskilt 
i uppsatsen Om enheten av epism och dramatism. En aning om den poetiska 
fugan (1821). Han börjar med två definitioner: drama är »en poetisk målning 
av personers handlingar, framställd under formen av samtal mellan dessa per
soner», och epös är »en sådan poetisk framställning, vari författaren själv 
uppträder såsom berättaren av de i hans stycke förefallande händelser» (SS II, 
s. 531). Om dessa alldagliga definitioner säges, att de i »anseende till deras 
allmänhet, äro användbara till bedömandet av den klass, varunder man (för 
ro skull) kan ordna poetiska stycken» (SS II, s. 531). Den stränge bedömaren 
— märk det litet nonchalanta »för ro skull» — går motvilligt med på att vad 
han kallar »den yttre gestalten» av epos och drama genom dessa definitioner 
kan betraktas som riktig. Men sedan övergår Almqvist raskt till vad han be
traktar som väsentligare ting. Han gör teoretiska men dunkla betraktelser över 
epikens och dramatikens sammanhang med trosformer, livsåskådningar och 
historiska epoker. Efter att länge ha betraktat dessa »övre begrepp-regioner» 
vänder Almqvist tillbaka till de »nedre, baserande, matematiska», det vill 
säga till något som mer liknar formella, berättartekniska synpunkter. Han 
anlägger bl. a. aritmetiska betraktelsätt: epismen är enheten och dramatismen 
mångfalden. Almqvist skådar ämnet även geometriskt: »epismen går från 
centrum till periferien, och dramatismen från periferi till centrum» och därför 
kan författaren med tillförsikt konkludera, att ett drama icke är
ett språk (icke nånsin författarens), »utan det är alla sina uppträdande individuers till 
ton, grammatik och åsikter var för sig egna språk».

(SS II, s. 551)

Almqvist går nu in på den konstart, musiken, där verkligen de olika delarna 
sammanljuder till en helhet, och då på den musikaliska konstform, som enligt 
hans uppfattning just förenar de begrepp som i poesien epism och dramatism 
ger uttryck för. Det är fugan. Fugan är, summerar Almqvist, »det hela, i 
musikalisk konst uttryckt» (SS II, s. 555). Epismens och dramatismens enhet 
kan då kallas för den poetiska fugan.

Skriften är så ytterligt teoretiskt hållen, att Almqvist ingenstädes ger något 
praktiskt exemepel. Emellertid vet vi —  av tidigare brev — att Almqvist be
traktade Amorina som en fuga. I det häfte av tidskriften Hermes, där upp
satsen om epism och dramatism trycktes, annonserade man också påpassligt 
om den pågående tryckningen av »Amorina försök till en Romantisk Fuga». 
I ett brev till Jonas Waern den 24.10.1822 presenterade Almqvist litet tydligare 
Amorina som »ett Helt af omväxlande dramatisk och episk form». Långt 
senare karakteriserade Almqvist Drottningens juvelsmycke som »en fuga, som 
har slägttycke med Amorina, men, såsom jag tror, bättre än denna» (uttalande
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till Löhman 2.5.1834).9 Och ännu 1839 omtalar han Palatset odi Godolphin 
som »aetheriska compositioner, hvilkas innersta åder är musikalisk, och hvilkas 
sammanhang är som en fugas» (brev till Atterbom 27.1.1839).

Trots författarens egna teoretiska förklaringar av sina intentioner att finna 
en enhet i 'Stället för en förening, är det ofrånkomligt, att för läsaren de prak
tiska exemplen i Amorina och Drottningens juvelsmycke ter sig som en skick
lig, strukturell förening av de båda olika genrerna, »ett Helt af omväxlande 
dramatisk och episk form». Lägger man till de lyriska inslagen, som förekom
mer i dessa båda verk, får man en blandning av de tre huvudgenrerna, och 
detta drag innebär sålunda, att den aristoteliska klassiska indelningen i skarpt 
avgränsade genrer både teoretiskt och praktiskt avvisas.

Almqvists uppfattning har nära anknytning till Friedrich Schlegels höga 
värdering av romanen som en högre enhet av epos och drama, eller som 
Schlegel också uttrycker det: »ich kann mir einen Roman kaum änders denken, 
als gemischt aus Erzählung, Gesang und andern Formen».1

Fortfarande i opposition mot reglerande definitioner och beteckningar står 
Almqvist i den lilla skriften Återkomsten, som 1838 inleder den nya floden 
av Törnrosskrifter efter tystnadens år. Här leker han med gemensamma näm
nare mellan epik och dramatik. Han låter Richard Furumo presentera bl. a. 
den lilla brevnovellen Araminta May och därvid understryka dess karaktär av 
komedi:
Någonting, som icke förtjänar namn av komedi, såvida man därmed förstår ett teater
stycke, vilket måste hava sina akter och scener. Det är rätt och slätt en brevväxling. 
Men det har stundom förekommit mig, att brev, växlade emellan personer, äga tycke av 
samtal·, det är som en dramatisk dialog utförd på avstånd de handlande emellan. Man 
byter icke tal, men skrivna rader. Skulle därföre herr Hugo hava lust att likna min 
brevsamling här vid en dram, så har jag intet däremot.

(SS VIII, s. 6)

Dessa resonemang om brevväxlingens dramatiska karaktär sammanfaller 
väl med synpunkter som framförts av auktoritativa romanförfattare och -teore
tiker alltsedan Richardson och Blarikenburg.

Richard Furumo fortfar i sina betraktelser, sedan man diskuterat om komedi 
och tragedi:
En sedemålning, en teckning av människor sådana de äro, ofta görande varann inbördes 
mycken orättvisa, men alltid själva åtnjutande rättvisa av teckningens egen sanning —  är 
denna teckning tillika glad, så skulle jag icke vara emot att däråt giva namnet komedi, 
även fast stycket framgår i formen av berättelse. Handlingar (akter), tavlor (scener), 
och samtal (dialoger) —  ja visst: men icke inrättade och uppdelade för skådebanan, 
utan snarare för en blundande åhörares inre öga, själens syn, framför vilken ett stort 
spektakel, ja ett det allrastörsta, låter uppföra sig, och nästan allra bäst så. Är herr 
Hugo med om att taga saken på det sättet, så skall jag vid tillfälle och till ombyte 
meddela en rad komedier, dem jag icke finner synbarligen indelade i akter och scener; 
t. ex. Araminta May, den brevväxling jag nu har här, och för övrigt Palatset, Kapellet, 
[------ 1 Skällnora kvarn [------ ], Det går an [ ------ ].

(SS VIII, s. 7)

9 Uppgifterna om Amorina som romantisk 
fuga hos Henry Olsson, C. J. L. Almquist 
före Törnrosens bok (1927), s. 221 f. —  Löh
man återger Almqvists ord om Drottningens

juvelsmycke i sina Dikter och dagboks-anteck- 
ningar (1872), s. 125. Jfr Lysander, s. 260.

1 F. Schlegel, Kritische Schriften (1964), 
s. 515.
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Enheten i de dramatiska och episka konstarterna — märk för övrigt apolo
gien för läsdramat! —  markerar Richard Furumo ytterligare polemiskt och 
direkt, när han försvarar sig mot sina åhörares eventuella invändningar
att konstslagen blandas, om  m an tillå te r sig  ka lla  b revsam lingar och berätte lser k om e
dier; ty m an  skulle  till  sluts icke k u n n a  fasthålla  något visst b eg repp  vid  nam nen : ep ik  
skulle  gå in  i d ram atik , och tvärtom . Jag  k u n d e  h ä rp å  svara, a tt nyare tid e r  a lltfö r 
m ycket sam m andrag it och in sk rän k t b eg reppet fö r varje  art, s tadgat onöd iga  avsk illnader 
och u n d erav d e ln in g ar; m ed e tt ord, g jo rt sp ilto r endast av b egäre t och n ö je t a tt hava 
stall. M en estetiska stall —  för vad?

(SS V III, s. 8)

1 de sena arbetena Silkeshåren på Hagalund och Purpurgreven finns också 
en egendomlig växling mellan episk och dramatisk framställning. Plötsligt får 
man i de utförliga scenanvisningarna höra författarens röst i kören av de fik
tiva personnagernas repliker. Här finner vi en medveten strävan hos Almqvist 
att blanda epik och dramatik; det är ett försök att nå, om icke en helhet av 
epism och dramatism, så i alla fall en balans mellan dessa genrer. Omnämnandet 
av Silkeshåren på Hagalund som berättelse tyder på detta.

Motviljan mot estetiska spiltor och stall kan vi också möta hos den gamle 
Almqvist under landsflyktsåren. I ett kuriöst brev på knagglig engelska levere
rar han 1863 en kort resonerande bibliografi över sina skrifter för en planerad 
internationell författarencyklopedi. I det brevet —  som är av största intresse, 
eftersom det är den sista generalmönstring Almqvist gör av sitt författarskap — 
kallar han Den sansade kritiken (the sensible Criticf!]) för »a Dramatic Novel».2

Resonemangen kring epik och dramatik och genreblandning, som egentligen 
går genom hela Almqvists författarskap, vittnar om Almqvists experimente
rande läggning, som ju finner stöd i den samtida romantiska estetiken, men 
också om hans intresse för den tekniska sidan av sitt konstnärskap. Han 
understryker ofta den noggranna uppbyggnaden av sina verk. Ofta citerade 
är hans ord till Atterbom om Drottningens juvelsmycke: »Jag vågar säga, 
att det i afseende på inre architektur är konstmessigt sammansatt» (brev till 
Atterbom 20.11.1834). Han varierar metaforiken i ett brev till Wieselgren, 
där han påstår, att i hans styckens »inre plan-anläggning torde, vid närmare på
seende, ett conseqvent och rent sammanhang upptäckas: jag finner likväl med 
glädje, att denna inre anordning är så af kött och hud omgifven, att det osteolo
giska icke kommer i dagern, utan figurerna visa sig som lefvande gestalter böra» 
(brev till Wieselgren 15.2.1836). Samma uppfattning ligger i Lénströms av 
Almqvist inspirerade omdöme i recensionen av Amorina 1839: »En genialisk 
tragi-komedi, ’den förskräckligaste wår Literatur eger att uppwisa’ eller en roman 
i dramatisk form och dramatisk anda med sina (72) taflor i stället för scener
[------ ]· Detta stycke är mer än de flesta poetiska skapelser i wärt land en
organisk och helgjuten composition, ty allt hänger noga tillsammans, ingenting 
är för det hela öfverflödigt [------ ]».3

Almqvist har också i brev givit genomförda, noggranna och klara analyser 
av sina egna arbeten. Jag har redan nämnt hans studie över Guldfågel i Paradis

2 Brevet 8.8.1863 till H enry M organ har 3 Eos 24.8.1839. 
publicerats av H arald W ieselgren i S am laren
1902. Citatet s. 120.
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och dess symbolik i brev till Atterbom och Palmblad 1821-22. Ännu mer 
genomförd är den »dissection» han gör av Skällnora kvarn i brev till Lénström 
i januari 1839. Det är en analys som trots inslaget av apologi är mycket instruk
tiv. Han presterar en klar framställning av novellens fabel ooh genomf öring, 
en novell, vars uppbyggnad han jämför med en tragedis. Återigen möter vi 
alltså analogien epik-dramatik.

Den sansade kritikens nionde och sista scen har ingen motsvarighet hos 
Molière. Den är närmare sextio sidor lång, och här kommer ett nytt stort 
angrepp mot Törnrosförfattaren av Lysidas et consortes. Efter en tépaus börjar 
det kritiska sällskapet i Uranies salong gå igenom törnrosskrifterna stycke för 
stycke. Man kommer i diskussion om den lilla skapelsemyten Skönhetens tårar; 
mycket längre i genomgången kommer man inom parentes inte. Sganarelle och 
Gorgibus gör i sedlighetens namn ett häftigt utfall mot Skönhetens tårar, som 
de med illa dold belåtenhet entusiastiskt vill betrakta som oanständig. Dorante 
tillbakavisar detta, och går därefter in på det lilla styckets stora betydelse.

Almqvist låter Dorante ge den viktiga upplysningen, att denna skrift inne
håller alla törnrosskrifterna i embryo, ger underlaget »för allt som står i Törn
rosens bok, och icke blott där, utan till och med i alla denne författares andra 
arbeten, själva läroböckerna, själva rättstavningsläran och själva aritmetiken 
inberäknade» (SS XV, s. 350).

Åhörarna hos Uranie kräver förklaring, och Dorante utvecklar. Skönhetens 
tårar innefattar, menar han, själva underlaget till de övriga verken,
till den undre hälften av deras liv: till den dunkla grunden, varpå allt det övriga, hela 
den övre resningen —  glädjens element —  sedermera här står och vilar. Detta finner 
jag vara tydligt både av ett ställe i Semiramis (bok III), och av inledningen till »herr 
Hugos akademi», där d e t  s l a g s  glädje omtalas, vilken i Törnrosskrifterna allenast 
gillas, och som icke är att förblanda med den tomma, fräcka, ytliga glädjen, som till 
sitt lynne befinner sig under och nedanför sorgen. Törnros-glädjen står ovanom sorgen 
och tårarne, och har i den meningen hela tårelementet under sig såsom substrat och 
dunkel grund.

(SS XV, s. 350)

På direkt förfrågan av Sganarelle, som vill veta om verkligen tårar, och i 
synnerhet skönhetens, skulle »utgöra hela undre elementet eller undergrunden 
av allt vad Törnrosen skrivit» svarar Dorante:
Med t å r a r  förena sig gärna s u c k a r ,  min herre. Jag kan misstaga mig, fullkom
ligt misstaga mig; men jag skall oförställt omtala huru j a g  ser denna auktor. Han 
har skrivit i två skilda grenar: p o e s i  och p r o s a .  Tårar ligga till underlag för 
hela hans poesi: och alla hans prosaiska arbeten utgöra verkligen, tycker jag, suckar: 
ett tryckt, kanske brustet hjärtas suckar.

(SS XV, s. 351 f·)

Här ingriper för övrigt Elise och kommenterar, att det förekommer henne, 
som »hade vi hastigt blivit förda till randen av en krater, till ett Vesuvius. 
Suckar! tårar! och på mörkt, förfärligt allvar! Det är demoniskt att skåda ned 
i en sådan vulkan» (SS XV, s. 352). Dorante viker först undan för jämförelsen,
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men sällskapet tar upp den, och några sidor längre fram yttrar sig också 
Dorante i frågan. Lysidas finner det skäligt att kalla törnrosvärlden en demonisk 
vulkan:
C 1 i m é n e. Jag minnes mig icke hava varit uti någon vulkan; men kunna där verk
ligen blommor växa? Är detta omöjligt, passar då bilden?
D o r a n t e .  Rosor kunna rätt väl växa i en utbrunnen vulkan. Den har sammanstörtat, 
och runtomkring på berget ligga djupa lager av fordna lavaströmmar, där nu, såsom i en 
fruktbar jord, tusentals blomster upprunnit, som luta sina små huvuden emot berg- 
rämnornas svarta kanter.
E l i s e .  Men skulle det verkligen vara så visst, att Törnrosens vulkan är en utbrunnen? 
Kan man ännu vandra trygg vid dess rand? växa där endast blommor, nu och framdeles, 
på en till fredlig och säker jord förvandlad lava?
D o r a n t e .  Jag hoppas och tror så.
L y s i d a s .  Förlåt mig. Det är just vad jag kommer att bevisa icke vara fallet. Törn- 
roseriet är långt ifrån slut: är alldeles icke en utbrunnen och slocknad, fredlig, älskvärd, 
trevlig, artig och pålitlig vulkan; utan en ännu lågande, ganska farlig, heta stenar kas
tande, rykande och avskyvärd.

(SS XV, s. 356 f.)

Lysidas fullföljer icke detta löfte, och överhuvudtaget blir det icke mera tal 
om vulkaner. Men anvisningen är given.4 Det är uppenbart, att Almqvist har 
velat peka på krafter, som han verkligen känt röra sig bakom hans författar
skap, demoniska, revolutionära. Det är krafter, vars verkan man kan ana under 
hela hans liv, från den revolutionärt-nationella tendensen i Manhemsförbundet 
till den revolutionärt-sociala i Europeiska missnöjets grunder.

Fortfarande vill inte Dorante ge klart besked, denna gång om vulkanen kan 
väntas spruta mera eld; han endast hoppas, att vulkanen är slocknad. Det 
obestämda i Dorantes förhoppningar och det bestämda i Lysidas’ övertygelse 
om vulkanens kommande verksamhet synes mig närmast böra tolkas som ett 
maskerat hot, ett meddelande från Almqvist, att flera revolutionära utbrott är 
att vänta.

Men jag återgår till resonemanget om Skönhetens tårar som embryo för hela 
författarskapet. Almqvists och Dorantes subtila tolkning av författarskapets 
basering på tårar, suckar och glädje vill ju också understryka det gemen
samma för skrifterna, det enhetliga i författarskapet. Detta är en bärande tanke 
för Almqvist under alla tider. En stor del av hans oeuvre publicerades ju i 
Törnrosens bok, alltså inom en ramberättelse, som ger en viss enhetlighet åt 
det skiftande innehållet i skiftande genrer. Även de arbeten av Almqvist som 
icke ingår i Törnrosens bok, anges ofta på titelbladet som författade av »förf. 
till Törnrosens bok». Ett par arbeten, Tre fruar i Småland och Anekdoter till 
guldmakeriets historia bl. a., har t. o. m. regelrätta Törnrosinledningar. Alltså 
också detta ett sätt att betona enhetligheten i författarskapet. Och i ett otryckt 
manuskript från Amerikaåren, Nyårsdagen. Det etthundratjugonde Stycket i 
Törnrosens Bok, gör Almqvist en förteckning över sina skrifter, däribland också 
läroböckerna, och fastslår:
Alla dessa »Fria Fantaisier», hvilka i flere särskilda och sins emellan olika editioner 
utkommit såsom skilda Stycken, vill Herr Hugo nu hafva samlade i ett Helt, med den

4 G unnar Tideström, R u n eb erg  so m  e s te ti
k e r  (1941), s. 450.
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gemensamma titeln TÖRNROSENS Bok, och illustreradt med tillhörande teckningar, 
ritningar och musikalier. De hittills bekanta Styckenas antal har blifvit bestämdt till 
Etthundra och Tjugutvå: en nummer, som icke på annat sätt fullt afgörande kan utsättas, 
enär åtskilliga pjeser, införda i Periodiska Skrifter, Tidningar och i Monografien, ej 
väl kunna till sin begränsning och nummerföljd angifvas.5

Almqvists understrykanden av enhet och enhetlighet i sitt verk för tanken 
mot ett slags allkonstverk, i det här fallet en utökad Törnrosens bok, som ett 
mångfacetterat verk, skiftande i olika genrer och konstarter. Redan i de utgivna 
serierna av Almqvists stora ramverk finns ju musiken med, tryckt på noter, och 
enligt Olle Holmberg torde Almqvist ha illustrerat t. ex. Hermitaget.6

Men drömmen om allkonstverket blir än mera markerad i Den sansade kriti
ken. Dorante förklarar Skönhetens tårar med musikaliska termer; han kallar 
den för musik. »Men icke musik, upptecknelig på noter, utan i ord» (SS XV, 
s. 359). Med utgångspunkt från Skönhetens tårar och dess betydelse för törn- 
roslivet och törnrosskrifterna föres så ett långt och viktigt resonemang mellan 
huvudsakligen Dorante och Lysidas om poesiens förhållande till eller rättare 
sagt identitet med musik och måleri.

I själens inre värld, säger Dorante, »på någon punkt, där sinnena icke ännu 
hava delat sig — i något tillstånd, med ett ord, då vi icke hava fem sinnen, 
utan blott ett, och det helt — där är det ganska visst, att vi mången gång för
nimma utsikter ljudande som toner; och vi höra tvärtom en hemlighetsfull, 
intagande musik, vilken målar upp sig framför oss likt tavlor» (SS XV, 
s. 367 f.). Här kan vi uppleva musikens och måleriets samliv, vilket då icke 
är konst utan natur. Poesien kan få oss att uppleva ett dylikt samliv, en dylik 
identitet mellan konstarterna: »Ett verkligt poem är måleri och melodi på en 
gång: är tavla och musik: skilderi i takt och ljud» (SS XV, s. 370). Lysidas 
och Dorante enas till slut — litet motvilligt och spefullt från Lysidas’ sida — 
om att Törnrosens bok är denna äkta poesi, »denna konst, på en gång måleri 
och musik» (SS XV, s. 373).

Samma tankegång om de odelade sinnena och konsternas förening möter 
—  härom ger Lysidas en vink (SS XV, s. 364) — redan i romanen Hermi
taget:
Det är icke rätt, att våra sinnen skola kallas fem; människan är en i allt, hon har blott 
e t t  sinne. Men ett fint och kraftfullt sinne märker allting på femdubbelt sätt. Vid 
en djupskön musik komma ej blott melodiska vågor till örat —  luftiga gestalter tyckas 
med detsamma även uppstå i förtrollade grupper för den inre synen, de röra sig, gå 
i skepnader och hava händelser sins emellan, efter som tonerna i stycket framgå; färger
nas hemligheter och förvantskap med tonernas krafter uppenbara sig. Med detsamma 
simma ock från musiken, som vi höra, ångor av oförklarligt behag; de måste vara födda 
i styckets inre natur, och komma till oss med själens eter; ja tonerna hava verkligen 
en vällukt, och stiga de djupare, så komma de liksom paradisfrukter för var andes 
gom . . .  underbara öde! vi satte du tungan, som bildar rösten till ljud, sa nära gommen? 
kunna vi tro, att dessa ljud äro lika så många ädla guldäpplen för var smak? Hesperider- 
nas lustgård . . .  men nog! Musiken slutar sig i känseln, vilken ej är det femte av sin
nena, utan själva sinnets alstrande, hemlighetsfulla källa, i vilken varje anslag gar till

5 Uppsala UB, X  251 k 2. —  Jfr Olle 0 Olle Holmberg, C. J. L. A lm q v is t . Från  
Holm berg, inledningen till SS X III, s. VI. A m o r in a  t i l l  C o lo m b in e  (1922), s. 236.

Jfr Pagrot, s. 162.
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örat som en ton, till ögat som en gestalt, nalkas näsan i ett ljuvt andedrag, och växer 
som en ädelt smakande frukt för människans m u n . . .  [------ ]».

(SS V, s. 180 f.)7

Detta är ju romantikens dröm om ett allkonstverk, en form av Universal- 
poesie. Hos Almqvist är den praktiserad främst i Songes, efterlängtad i herr 
Hugos bekanta dröm i Hinden om ett Jaktslottsmanuskript utgörande »piktur, 
musik och skriptur på en gång», där bild och ton icke är vidhängande illustra
tioner till dikterna, ej en »överflödig grannlåt, utan en integrerande, nödvändig 
del av det hela, och det på ett organiskt sätt» (SS V, s. 486). Det är mot detta 
som poesin bör syfta.

Resonemangen om poesi och musik i Den sansade kritiken har uppmärk
sammats av Algot Werin i hans avhandling om Almqvist och av Alf Nyman 
1 hans studie över Almqvist som musikalisk fribytare. Båda förbinder dem med 
uppsatsen om epism och dramatism och med Om poesi i sak. Werin citerar 
Almqvists ord om fugan som världsalltets musikaliska bild och vill se den 
poetiska fugan som försöket att i Amorina och i Törnrosens bok omspinna jor
diskt och himmelskt.8 Nyman understryker samhörigheten med tysk romantik och 
påpekar också, att Almqvist både i teori och praxis föregriper Richard Wagner.9 
Nyman gör dessutom i sammanhanget en undersökning av Almqvists musika
liska teori och praxis, som visar dennes dragning åt den enkla melodien kontra 
den lärda, konstfulla »harmonistiken», en variant på hans förkärlek för poesi 
i säk kontra poesi i blott ord. Både Werin och Nyman framhåller också instink
tens och inspirationens betydelse för Almqvist.

Det är uppenbart, att Dorantes ord om musikens och måleriets samliv i den 
inre själen, då sinnena ännu äro odelade, också måste syfta på inspirationens 
för logiken oåtkomliga ögonblick, innan konstverket ännu tagit form annat än 
i känsla, stämning. Åtminstone musiken är mer än en metafor i Almqvists 
poetiska konstnärskap. På det tyder bl. a. hans meddelande till Sondén 1835 
— långt innan Songes och pianomusiken utkommit — : »Jag kan säga, så 
besynnerligt det må låta, att det är det musikaliska sinnet, som i hemlighet 
dominerat mig ända ifrån barndomen, i alla afseenden: utan att sjelf spela ett 
instrument, är det likväl en slags inre musik, som arbetat sig fram så väl i mina 
lefnadsomständigheter, som i mina skrifter».1

När det gäller Songes är det tydligt, att musiken är det primära. Arne Berg
strand har pekat på Almqvists viktiga brev till Vendela Hebbe (17.6.1843), där 
Almqvist skildrat Songe-dikternas genesis: »så snart det är gränslöst otäckt 
omkring mig, så upplåta sig alltid Själens innersta taflor, med sina toner, för 
mitt sinne».2 Och både Henry Olsson och Bergstrand har fyndigt kommenterat 
hur Almqvist i en av sina romaner torde ge en adekvat redogörelse för en

7 Se också Henry Olsson, Törnrosens dik
tare. Den rike och den fattige (1966), s. 49 f.

8 W erin , C. ]. L. Almquist. Realisten och 
liberalen (1923), s. 293 f.

0 Nym an, »En musikalisk fribytare. C. J. L. 
Almquist» (i förf:s Musikalisk intelligens, 
1928), s. 130.

1 Biographiskt lexicon I (1835), s. 139.
2 Arne Bergstrand, Songes. Litteraturhisto

riska studier i C. J. L. Almqvists diktsamling 
( 1 9 5 3 ), s. 79 ff.
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songe-dikts tillkomst. Det gäller Tintomaras sång i Drottningens juvelsmycke. 
Där heter det, att Tintomaras
inre tycken började giva sig luft genom en ton, som i början iknappt var hörbar mellan 
hennes läppar. Men efterhand steg rösten, gick över planen kring linden, och bildade 
ut sig till en melodi. Sedan hon atertagit den flere gånger, begynte även tankar växa 
fram i sinnet, och några ord åtföljde sången.

(SS VI, s. 220)3

I detta sammanhang skall också erinras om Almqvists synestetiska läggning, 
alltså den stora roll färger och färgfotismer spelar för honom.4 Som poetiskt 
verkningsmedel står ju sinnesanalogien nära den »sinnenas förening», som 
ovan teoretiskt åberopats.

Almqvist framhåller flerstädes den lätthet, med vilken han skapade: »Jag 
har intet komponerat, hvarken i musik eller skrift, som icke gjutit sig fram så 
lätt, att jag måste säga, att det gjort sig sjelf» säger han i brev till Vendela 
Hebbe (17.6.1843). Dessa ord kan vid första anblicken tyckas på ett förödande 
sätt motsäga, vad som ovan sagts om Almqvists noggranna och tekniskt skick
liga utarbetande av sina verk. Men att Almqvist här avser det första utkastet 
är uppenbart; han fortsätter omedelbart: »så fort ett stycke med otrolig snabb
het och nästan på en gång varit färdigt, har jag sedermera bortskurit och 
afkliippt ganska mycket» {ibidem). Men omarbetningen har berott på »sjelfva 
den innersta sentiment», som han känt sig rörd av i styckets första anslag. 
Stycket har »aldrig af mig blifvit kriticeradt eller putsadt till följe af yttre 
regler, utan blott efter sitt eget innersta lifs fordringar» {ibidem).

Almqvist prisade inspirationens och känsloanslagets oerhörda makt och lycka, 
men nästa stadium var för honom, när det gällde hans bästa verk, hårt arbete 
med stil och form. Jag exemplifierar med Drottningens juvelsmycke. När Alm
qvist första gången omnämner denna roman i brev till Atterbom (9.5.1834) 
säger han: »Jag eger ingen fridfull, eller ens i minsta grad lycklig stund, annars 
än när jag får teckna, bilda, componera händelser, måla karakterer .. hela 
nätter, då jag ej sofver, är min hjerna upptagen, liksom en theater, af indivi- 
duer, som hålla dialoger derinne; jag hör hvart ord». När Almqvist översände 
den tryckta romanen till samme adressat ett halvår senare, gjorde han det med 
berättigad självkänsla: »Jag vågar säga, att det i af seende på inre architektur 
är konstmessigt sammansatt» (20.11.1834).

Både inspirationen och det noggranna hantverket betraktade Almqvist som 
viktiga komponenter i sitt konstnärskap. Han hade en hög, romantisk värdering 
av ingivelsen, inspirationen, — något som nyligen starkt understrukits av Henry 
Olsson5 —  och han var djupt intresserad av den tekniska sidan av sitt verk.

Den sansade kritiken är sålunda mer än en munter efterbildning eller en 
allvarsam plaidoyer. Den ger viktiga psykologiska kommentarer, och biografiska 
upplysningar saknas inte (t. ex. SS XV, s. 311). Men framför allt är detta 
skådespel eller denna estetiska konversation att betrakta som en summering 
och aktualisering av de spekulationer och analyser, som en ovanligt konstmed- 
veten diktare under ett långt författarliv ägnat sitt konstnärskap.

3 Citeras av Bergstrand, s. 80. Jfr Henry 5 Henry Olsson, T ö m r o se n s  d ik ta re . D en
Olsson, S am laren  1919, s. 156. rike  och d en  fa ttig e  (1966), s. 210.

4 Se Ruben G: son Berg, »Sinnesanalogier 
hos Almqvist» (S pråk  och s ti l  1901).


