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Baudelaire framhäver i sina skildringar av haschischruset, t. ex. i Le théatre 
de séraphin, hur detta förändrar verklighetens proportioner på ett överraskande 
sätt.

Man kan vidare sammanställa Baudelaires referat av De Quincey i Les tortyres 
d’opium med slutet av Ola Hanssons sjunde berättelse. Mannen i den blir vansin
nig, när han ser myriader kvinnoansikten, som fylla rymden med ett leende, som 
är »grymt och omättligt vällustigt». De Quincey hade under en period en liknande 
hallucination, som förföljde honom: han såg havets yta täckt av människohuvuden. 
Det bör ytterligare påpekas, att den egendomliga visionen hos Ola Hansson är 
sammanflätad med ett vampyr- och dödsdansmotiv, som i hög grad liknar dem, 
som förekomma hos Baudelaire.

Man kan sålunda anse, att en del av likheterna mellan Ola Hansson och de fran
ska symbolisterna bero på att han liksom dessa utgår från Baudelaire.

Dessutom är det ganska troligt, att Ola Hansson genom Stella Kleve fått stifta 
bekantskap med den belgiske symbolistpoeten Georges Rodenbach. En hänsyft
ning på dennes La jeunesse blanche förekommer i en artikel om Swinburne, som 
Stella Kleve publicerade i Framåt på hösten 1887. I denna diktsamling förekom
mer åtskilliga subtila paralleller mellan unga kvinnor och vita blommor, som er
bjuder direkta motsvarigheter till motsvarande passager hos Ola Hansson.

Slutkapitlet i Le vanders avhandling är dess bästa del. Det ger klara perspektiv; 
man tycker sig vid läsningen av det förstå både Ola Hansson och nittitalet bättre. 
Mot dess framställning av olika litterära riktningar, med vilka Sensitiva amorosa 
har beröringspunkter, finns föga att erinra utöver vad som här tidigare påpekats. 
Möjligen skulle man velat se bröderna Goncourt mera framhävda; man saknar 
också ett nam som Lies.

Örjan Lindberget.

Carl Santesson: Johan Erik Bydqvist. Kritikern och publicisten. 
Stockholm 1944. Pris kr. 12: —.

Rydqvists namn är knutet till det stora verk Svenska språkets lagar, där han 
ville lägga grund till vetenskaplig utforskning av modersmålet. Det arbetet tog 
han fatt först med fyrtitalet, dessförinnan hade han gjort en märklig insats som 
litterär kritiker, en insats, som nu blivit skildrad och utredd i en förträfflig mono
grafi av dr Carl Santesson.

Under sin tidigare bana hade Rydqvist (1800— 1877) att kämpa med oblida 
villkor. Redan som pojke var han en passionerad läsare, fängslad främst av 
poesiens yppersta, till vilka han tog sig fram på egen hand. Men fadern, ämbetsman 
och affärsman, ville inte veta av att han skulle gå studievägen och så fick Johan 
Erik flera år träla på ett kontor i fädernestaden Göteborg. Till sist gav fadern 
med sig; han blev student i Uppsala. Men den filosofiska graden nödgades han av
stå från och nöja sig med juridisk examen.

Så flyttade han till Stockholm, skrev in sig i kansliet och sökte tjänst i dess 
olika avdelningar, bland dem kungliga biblioteket; där fann han sin rätta miljö, 
i böckernas värld. Villkoren voro klena; som lönlös kunglig sekter måste han efter 
dåtida sedvänja dra sig fram på magra sportler och små tillfälliga arvoden, men 
hans sega energi och levande intresse höllo honom uppe. Han vann småningom 
befordran och blev till sist (1858) bibliotekets chef.

Oförtrutet var Rydqvist inriktad på att vidga och fördjupa sin kännedom om 
den europeiska litteraturen, den klassisk vordna såväl som den samtida. I Uppsala 
betogs han av Atterboms diktning och skrev lyrik i hans anda, men han var 
såsom han själv betecknar sig »huvudsakligen ett kritiskt huvud». Tidigt hade han 
skrivit recensioner av teater m. m., och i Stockholm blev han medarbetare i Ko
meten, den lilla tidning där C. F. Dahlgren och andra yngre romantiker röjde 
tendenser att avvika från Upsala-fosforismen.

Till svar på en Svenska akademiens prisfråga utarbetade Rydqvist en »kritisk 
översikt av den samtliga vitterhetens successiva utdaning», benämnd Framfarna
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dagars vittra idrotter, den första allmänna litteraturhistorien på svenska, 240 
oktavsidor i tryck (1828). Det är icke en lärobok; årtal, person- och sakuppgifter 
äro utelämnade, utan en rad essäer över de största skalderna och de största dikt
verken, vilka Rydqvist ju redan lärt känna. Det djärva företaget kom han rela
tivt lyckligt ifrån, då han använde goda källor, Sismondi, M:me de Staél, A. W. 
Schlegel, Barante. Akademien belönte skriften men på grund av de romantiska 
inslagen endast med ett mindre pris. De mest kompetenta domarna, Franzén och 
Wallin, röstade för det stora. Då det så, sedan uppsaliensarne lagt ned sin littera
turtidskrift, i Stockholm blev tal om en ersättning, befanns Rydqvist vara den 
bäst meriterade att bli dess redaktör. Franzén synes ha varit den avgörande vid 
valet, och han blev i viss mån patronus för den litterära tidskriften Heimdall, 
som utkom från d. 3 maj 1828.

Det nya veckobladet fick av Rydqvist sin egen karaktär, det vände sig till en 
bredare publik än uppsaliensarnas journal, sysslade även med teater, musik och 
konst, blev mindre akademiskt, mera stockholmskt. Rydqvist yrkade att littera
turen hade en viktig insats att göra i samhällslivet. Denna omläggning visade sig 
lycklig. Heimdall gav redaktören en rätt god inkomst, något ganska enastående 
för en svensk litterär-kritisk tidskrift.

Rydqvist ville trots det mera populära syftet hålla den på ett högt plan. Hans 
förebild synes ha varit den parisiska Le Globe, organet för de yngre intellektuella 
i Frankrike, vilket vunnit europeiskt anseende, och som Goethe värderade och gärna 
citerade. Icke mindre, med tiden väl mera, följde Rydqvist de engelska revyerna, 
som i själva verket stodo honom närmare. Han ville att de europeiska andliga 
strömmarna skulle befrukta den svenska litteraturen och kulturen.

När det förnams att uppsaliensarne ämnade återtaga sin tidskriftsserie, lade 
Rydqvist (med 1832) ned Heimdall men lämnade bidrag dels till Svenska littera- 
turföreningens tidning, dels till den officiella Statstidningen; bland dessa flera 
kritiska artiklar som höra till hans bästa.

Santesson följer Rydqvist på hans internationella upptäcktsfärder — ett mödo
samt arbete då materialet är skäligen obegränsat — och ger sålunda en orientering 
i dessa förbindelser, som är av betydelse ej blott beträffande Rydqvist. Vi måste 
emellertid avstå från att följa dessa och hålla oss till hans kritiska insatser i svensk 
litteratur.

Recensionerna i Heimdall äro i regel icke signerade. Tidigare forskare ha sökt 
att urskilja dem som på yttre eller inre grunder böra tillerkännas Rydqvist, och 
Santesson har med framgång fortsatt detta arbete. Han har sålunda kunnat 
slå fast att Rydqvist var författare till de flesta. Blott en verklig medarbetare 
har han haft, Bernhard von Beskow. Förhållandet mellan denne och R. är egen
domligt nog och har sitt särskilda intresse.

Beskows litteraturbrev från Paris lämnades till införande i Heimdall, och efter 
hemkomsten blev. han ett par år stadig medarbetare i tidningen. Beskow var en 
ytterst habil herre, lika säker och skicklig som akademiker och som journalist. 
Hans lätta penna och goda lynne skänkte Heimdall vid sidan av seriösa uppsatser 
bidrag med den ton som krävdes för att ge bladet den mera populära hållning, vil
ken Rydqvist önskade men själv icke var mäktig.

Beskow och Rydqvist, förenade i ett levande mångsidigt intresse, voro också 
eniga i att hålla en litterär mellanställning, båda med klart omdöme om personer 
och förhållanden, och sålunda även överens om den taktik Heimdall borde följa. 
Personligen voro de däremot så olika som gärna kan tänkas. Beskow gjorde en 
lysande karriär vid hovet och slutade på den för en ofrälse född svindlande höjden 
av överstekammarjunkare och serafimerriddare. Men på samma gång var han 
som förnäm poet medlem av Svenska akademien, där han tjusade alla genierna 
och vann respekt hos dem.

Mellan den lysande världsmannen och den ringa biblioteksmannen upp
stod ett litterärt kompaniskap — man kan svårligen säga vänskap, då den sociala 
skillnaden, med tiden allt större, alltid togs iakt. Men förbindelsen präglades av 
en även mellan intima kamrater sällsynt öppenhet, en ömsesidig kritik som kunde 
bli hänsynslös. Rydqvist t. ex. kasserade helt enkelt Beskows tragedi Torkel 
Knutsson (i dess första avfattning) och författaren fann sig i domen. Tillfogas 
må att de under den politiska krisen kring 1840 förnyade vapenbrödraskapet 
såsom (anonyma) konservativa skribenter, Rydqvist med solida avhandlingar, 
Beskow  ̂ med skarpa tidningsartiklar.

19 —438S3 Samlaren 1944
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Heimdallsåren äro just den tidpunkt då den nya strömningen, den realistiska, 
bröt igenom; Fredrika Bremer och Runeberg markera vändningen. Rydqvists 
sympati var given, men han tog ej öppet ståndpunkt; han ville vara opartisk, 
’neuter’ men inte just teckenförbidande, snarare en teckentydande.

Man skulle önskat att Santesson i större utsträckning upptagit prov på Ryd
qvists egna uttalanden. Här må blott ett par små prov ge antydan om hans 
kritiska insatser; de äro hämtade från årgången 1831, då han vunnit mognad. I 
n:r 10 har han en uppgörelse med Atterbom. Han slår fast att »Hr A:s diktkonst 
alltifrån begynnelsen [fick] en abstrakt hållning», och att »i närmaste sammanhang 
med denna abstrakta uppränning, står Hr A:s konstspråk . . . Han har velat åstad
komma en stegring av den konstmässiga formen . . . Rec. vill i denna punkt, 
men också endast i denna, jämföra honom med en författare, som törhända hvar- 
ken Hr A. eller läsaren gissar, med just Leopold. . . Resultatet har blivit »något 
sökt, stelt, en tvungen betydlighet och högtid, en icke alltid naturlig nyhet». — 
Man misstänker att Rydqvist haft sin stilla fröjd då han funnit den försmädliga 
jämförelsen.

I n:r 26 anmäler Rydqvist Fredrika Bremers »Teckningar utur Hvardagslivet; 
tredje häftet». Han yttrar där: »Hon har i verkligheten en fast stödjepunkt: 
hon tecknar ända till dess mest materiella saker; men liv och känsla är i allt, och 
poesiens ljuvaste dofter förmäla sig endräktigt med vardags världens grova saker.» 
I en utförlig artikel om Tegnérs tal (n:r 47 ff.) betonar Rydqvist samma synpunkt, 
då han karakteriserar den svenske mästarens stil i jämförelse med andra talares.1 
»Vi veta ingen prosatör, som till den grad försätter läsaren i en poetisk sinnes
stämning under det han skärskådar föremålen ur det verkliga livet.» Tegnér »har 
ständigt till hands en bild, som ger fantasien vingar», han vet »att i allmänhet 
undvika det abstrakta i uttrycket, att giva det en viss åskådlighet, ett slags sin- 
ligt liv.

Rydqvists inriktning är klar. Han vill ha det konkreta ordet, han vill ha en 
realistisk men likväl poetisk stil, han tillhör den litterära och kulturella strömning, 
som efter romantikens högflod sökte sig till verkligheten. Den gav sig själv äre
titeln ’poetisk realism’; för ett senare släkte har den från dess synpunkt benämts 
efterromantik. Bland dess diktare var Walter Scott den som främst vann den 
svenske kritikerns hjärta.

Den som vill närmare lära känna Rydqvist, har att gå till den självbiografi han 
på gamla dagar skrev ned. Han dröjer där vid alla sina motgångar, men han talar 
också om sina litterära arbeten och planer och sina förbindelser med förnämiteter 
och gynnare. Hos Tegnér, som han dyrkade, stod han synnerligen väl; de hade 
blivit bekanta vid Linnéfesten i Uppsala 1829. Sin uppskattning av Heimdall 
betygade skalden i ett långt brev 1833, och vid senare vistelse i Stockholm visade 
han Rydqvist ej blott den välvilja som vanligen präglade hans sätt, utan verklig 
förtrolighet: Det är »en älskvärd karl» betygar Tegnér sedan. Det har knappast 
varit det allmänna intrycket, Rydqvist förefaller i dessa anteckningar ganska 
tvär och butter. Om vänskap med jämnåriga kolleger talar han aldrig, och de 
omdömen om honom såsom bibliotekets chef, vilka Santesson (s. 309 f.) anför, 
visa honom myndig, men retlig, svår att samarbeta med. Humorns gåva hade ej 
blivit Rydqvist skänkt, det märkes förvisso. — Men han har säkert varit en 
ypperlig lyssnare för de personer han värderade.

På sitt vis självbiografisk är Rydqvists berättelse om den stora kontinentala 
studieresa han genom Beskows bedrivande kunde företaga 1837—38. Med sitt 
hart när allsidiga intresse kände Rydqvist sig förpliktad att se allt som han kom åt, 
och att se allt grundligt. Hans omdömen vittna om oförtröttad, vaken och skarp 
iakttagelse. Det är alltsamman mycket lärorikt, men det blir inte roligt, och R. 
själv tyckte visst ibland så ock. Då han skulle företa sin Rhenfärd tvekade han 
mellan landsväg och ångbåt och valde, kanske med dåligt samvete, den senare 
bekvämare. »Under ångskeppets snabba fart. . . hinner man icke att analysera 
föremålen, icke att granska, jämföra, uppgöra för minnet övertänkta tavlor av 
det man sett; men i det stället får man en så mycket helgjuten bild av alltsammans, 
ett så mycket mer ostört poetiskt intryck.» — Det är en suck av lättnad över att 
ha undgått att registrera en massa saker.

Samvetsgrannhet var en härskande egenskap hos Rydqvist, den präglar allt

1 Här tar R. en hastig överblick av svenska talare som har intressanta punkter.
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hans arbete, skänker det soliditet, vederhäftighet. Men denna dygd kunde bli 
besvärlig, helst då den gjorde honom osäker om sitt eget omdöme. Hans ställning 
ökade hans inre tvekan, den ålade honom förpliktelser. Franzén vakade över 
hans kritik och, berättar Rydqvist, »med sitt retliga och uppbrusande finska 
lynne . . . sade han mig den ena stunden de största lovord och var färdig att om
famna mig, då han en annan stund ej var långt ifrån att köra mig på dörren.» 
På andra hållet angreps han av de yngre för sin undfallenhet för akademikerna. 
Då han i Heimdall 1832 (n:r 8 och 10) ingår i rätt utförligt svaromål, framhåller 
han att kritikern bör följa den rätta medelvägen, icke bli polemisk, skipa rättvisa 
och vara behärskad. Men det ådrog honom beskyllningen att vara hållningslös. 
Han hade börjat Heimdall med att betona kritikerns moraliska plikter, och detta 
.var honom städse mera angeläget än att framhålla de litterära.

Dr Santesson betonar med rätta att Rydqvists strävan gav hans kritik en allt 
mer vetenskaplig karaktär. Då han (1834) ur sin historiskt genetiska synpunkt 
analyserade Runebergs lyrik, blev skalden upprörd; det blir nog skalder i regel 
när deras verk underkastas en slik granskning. (Santesson s. 138.) Rydqvist 
var avog mot abstrakta spekulationer, men allmänna synpunkter, som kunde leda 
till sammanfattande översikter vore honom icke främmande. Hans intresse för 
kulturhistorien skymtar ibland, och han planerade en litteraturhistoria. Den blev 
icke av, så ej heller »ett galleri av Svenska Vitterhetsidkare, levande och döda», 
för vilket han (1839) säger sig »länge närt uppsåtet. . . Det skulle ej bli lovskrifter, 
endast sannfärdiga teckningar, så vidt jag förstår . . . Wallin blev en av dessa.» 
Rydqvist hade ett levande intresse för människor, för psykologiskt inträngande. 
Han hade uppenbarligen behov av att även rannsaka sitt eget jag.

Omedelbart efter Wallins död (d. 30/6 1839) skrev Rydqvist sin ’Minnesteckning’ 
och utgav den s. å. anonymt. Det är icke en levnadsskildring utan en granskning 
av Wallins verk på olika områden, såsom skald, psalmist, predikant, teolog och 
även, i allmänna drag, såsom ämbetsman. Rydqvist ger uttryck åt sin beundran 
för Wallins verk, men har på åtskilliga punkter sina kritiska reservationer, ibland 
ganska skarpa. Om hans framträdande säger han: »Det låg mycken stolthet i 
detta ofta ödmjukt böjda huvud, självkänd överlägsenhet i dessa förekommande 
talesätt, som emellanåt nästan mekaniskt undföllo honom.» I dessa motsatser i 
hans väsen ser Rydqvist — för att kortligen ange hans uppfattning — »ett ädelt 
sinnes fäjd med en drivfjäder, som det själv ej kan gilla» — med ärelystnad och 
härsklystnad.

För de samtida stod Wallin som en gåtfull person. Tankar av den art som Ryd
qvists hystes nog av icke få, men djärvheten att som här skedde avslöja en nyss 
bortgången, väckte häpnad — väl mera än ogillande. Så kommo Fryxells och 
Geijers teckningar i liknande anda, och sedan ha forskarna sökt att närmare ut
reda den inre brytningen i Wallins väsen. Rydqvists skrift förblir en märkessten 
i den svenska biografiska skildringens utveckling.

Rydqvist har icke fått den rang såsom kritiker, som hans insikter och hans 
många mogna omdömen synas berättiga honom till. Santesson säger (s. 91): »Det 
är rätt besvärligt att hitta den personliga signaturen i detta författarskap . . . 
Bland det slutande 1820-talets och det gryende 1830-talets litteraturbedömare 
framträder han knappast med någon originellt markerad profil.» Det hänger utan 

. tvivel till en god del på hans stil. Den är besynnerligt ojämn. Då han ibland 
följer den akademiska traditionen, då han slår an äreminnets ton, flyter hans språk 
ganska ledigt, men då han är saklig, blir det gärna knotigt. Det låg ej för 
Rydqvist att ge sina intryck frisk, omedelbar, fängslande form. Han kan t. ex. 
såsom Santesson anmärker, måla enstaka nätta landskapsbilder, men han blandar 
ihop lyriska och abstrakta inslag, just det fel som han förebrått Atterbom. Han 
var i vissa hänseenden en skarp iakttagare även i det språkliga, men förmår icke 
genomföra karakteristiken av en stil.

Rydqvist var, med sina svagheter, en betydande kritiker. Söderhjelm säger 
att hans anmälan av Runebergs första dikter »försvarar ännu sin plats» bland 
allt som skrivits om dem.

Våren 1840 angreps Rydqvist av en svår »frossa», som för åratal gjorde honom 
otjänstbar, till en början sängliggande. Med vanlig energi ordnade han det så 
att han även i detta tillstånd kunde arbeta, nu på det språkliga område som redan 
tidigt väckt hans intresse. Han hade gjort iakttagelser om dialekter, om tonfall i 
främmande tungomål, hade fängslats av de gamla lagarnas förnämliga stilkonst
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o. s. v. Ett uttalande av denna art fick ett vackert erkännande av den store Jakob 
Grimm, och det sporrade honom att gå vidare. 1850 utkom första delen av Svenska 
språkets lagar, men redan dessförinnan hade ryktet om det stora arbetet förvärvat 
Rydqvist anseende av en vördad auktoritet, och med anseendet kommo utmärkel
ser. 1848 blev han medlem av vitterhetsakademien, året därpå av svenska aka
demien.

Där mötte han på mera likställd fot den forne stridskamraten Beskow, aka
demiens sekreterare, nu beredd till nytt samarbete. Louis de Geer intygar, att 
»glansen av Beskows namn och den vetenskapliga tyngden av Rydqvists» gjorde 
att samfundet »nästan uteslutande» styrdes av dem. Rydqvists egensinne lär 
icke alltid ha varit behagligt för medlemmarna.

Då man lyckönskar dr Santesson till denna lärda och kloka bok med dess väl 
avvägda, gärna fyndigt poängterade omdömen, vill man därtill knyta förhopp
ning om en fortsättning. Malmströms och Hagbergs insatser ha uppmärksammats 
uti tillbörligt sammanhang, men bl. a. Freys tioåriga serie har blott sporadiskt 
nämnts med ett aktningsfullt erkännande på avstånd. Här är förvisso en mödo
sam men utan tvivel tacksam uppgift för en kritik över kritiker.

Otto Sylwan.

Lennart  B reitholtz: Våra första fransk-klassiska dramer. Celsius’ 
Ingeborg och Bolins Brynilda. Ak. avh. Uppsala 1944. AB Lundequistska 
Bokhandeln i distribution. Pris 7 kronor.

Dr Breitholtz’ avhandling om våra första fransk-klassiska dramer är klart upp
ställd, ledigt och precist skriven och av måttligt omfång, allt tilltalande egenska
per. Läsaren saknar dock en sammanfattning av undersökningens huvudresultat. 
En dylik resumé kunde ha innehållit följande teser: 1. Celsius’ drama Ingeborg 
är vårt första originaldrama i fransk-klassisk stil. 2. Detta drama är konsekvent 
byggt efter erkända franska mönster och introducerar på ett förtjänstfullt sätt den 
racineska tragedi typen i vår inhemska dramatik. 3. Dalins drama Brynilda är 
ett hastverk, där bl. a. även Celsius’ pjäs imiteras; det är ur den franska smakens 
synpunkt Celsius’ pjäs underlägset. Att det väsentliga av Brynildas innehåll och 
intrig skulle vara hämtat från Racines Andromaque, såsom bl. a. Lamm hävdat, 
är felaktigt. 4. Litteraturhistorikernas snäva bedömning av dessa båda dramer 
är delvis anakronistisk, eftersom den baseras på en felaktig uppfattning av vad 
som vid pjäsernas tillkomsttid var tillåtet och icke tillåtet. 5. Att Brynilda inför 
eftervärlden med orätt kommit att fördunkla Ingeborgs rykte har sin orsak i den 
dalinska pjäsens sentimentalitet och rikedom på sentenser och bombasmer, som 
tilltalat publiken.

Man känner sig i huvudsak övertygad om riktigheten av dessa teser, vilka ju 
innebära en väsentlig omvärdering av de båda behandlade dramerna.

I fråga om dateringen av Ingeborg ansluter sig författaren till den traditionella 
åsikten att dramat tillkommit 1737. Denna uppfattning har bestritts av Lamm, 
men Dr Breitholtz’ omprövning av alla argument och hans nya synpunkter före
falla att leda till definitivt resultat, även om bevisen, såsom förf. själv påpekar, 
icke äro helt bindande. Beträffande dateringen av Brynilda har förf., såsom Dr 
G. Sahlberg vid disputationen påpekade, förbisett några anteckningar i Reuter- 
holms av Schtick utgivna dagbok, vilka otvetydigt ge vid handen, att Brynilda 
skrevs under september och oktober 1738. Avhandlingens bevisföring berörs 
dock icke av detta förbiseende.

Analysen av de båda dramerna utformar sig till en komparativ stilistisk och 
genrehistorisk undersökning av största intresse, i vilken man får veta mycket om 
det fransk-klassiska dramats form. Enligt anmälarens uppfattning utgör också 
den stilistiska avdelningen avhandlingens värdefullaste parti. Med kunnighet, 
kritisk skärpa och fin lyhördhet går författaren till sitt värv och visar, hur två 
stilideal, det gamla barocka och det fransk-klassiska, i dessa dramer kämpa mot 
varandra och samtidigt hur flytande gränsen är mellan dessa stilriktningar, det 
sista ett påpekande av allra största betydelse. I själva verket tyder de stilistiska 
undersökningarnas resultat på att det är riktigt, som vissa forskare hävda, att 
den franska klassicismen till sitt väsen är äkta barock. I polemik med tidigare


