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syn på historiens ekonomiska och politiska maktstrider. Men även hans mera sub
jektiva skrifter, om de än bygger på autobiografiskt material eller egna psykolo
giska drag, behandlar ändå de mest brinnande tidsproblem, t. ex. äktenskapet, så 
att han uttalar, stegrat och förtätat, vad som i många hundratusen äktenskap 
tigande uppleves och lides. Att man erkänner hans geniala verk, innebär att man 
erkänner hans upplevda problem såsom represantativa; de angår många samtida 
och framtida människor.

Enligt min mening måste Strindbergs karaktärsbild tecknas ånyo på grund av 
hans stora brevväxling. Han kan och skall inte omformas till en idealgestalt. 
I hans förhållande till medmänniskorna kvarstannar en del hårda, osympatiska 
drag; man måste t. ex. fördöma »Le plaidoyer d’un fou» och »Svarta fanor», litte
rära verk av rang , som m oraliska handlingar, man kan i bästa fallet försöka förstå 
dem på grund av hans eruptiva natur. Men den hatfyllda, hämndgiriga, hårt 
slående Strindberg är inte hela människan; vi äger i Strindbergs liv och hans brev
växling otaliga bevis på godhjärtad, förstående, vänskaplig eller kamratlig håll
ning gentemot män och kvinnor, ungdomar och barn, på självkritik, självuppfost
ran och självbehärskning, på flärdfrihet och uppriktighet, entusiasm och offer
villighet, ja, på ödmjukhet, amor fati och andakt framför livets mystik —  en rik 
mängd av sympatiska, älskvärda och värdefulla drag, som inte alls förekommer i 
den traditionella bilden och får infogas supplerande för sanningens skull. Även 
i hans karaktär finns det två motsatta poler. Om Eklunds arbete än stimulerar 
starkt till studium av Strindbergs psykiska dynamik, bevarar författaren ändå en 
rätt stor del av den traditionella ensidiga Strindbergsbilden; eftersom han avslu
tat arbetet 1935 tar han inte de senare framkomna brevsamlingarna, i synnerhet 
från tiden efter »Inferno», med i betraktande; han är överhuvudet mera intensivt 
förtrogen med tiden före än efter infernokrisen.

Utan tvivel erkänner Eklund Strindbergs genialitet utan förbehåll i en del av hans 
diktning. Men uppenbart tror han, att man kan lösgöra Strindbergs karaktär från 
personligheten, mäta och värdera den med hjälp av »normalmänniskan» och be
skriver den som rätt mindervärdig utan att antasta hans genialitet som författare. 
Jag tycker att denna »normalmänniska» är en konstruktion utan realitet. De 
flesta människors karaktärer visar brister som Strindbergs, och psykopatologiska 
mindre eller större rubbningar av själens jämvikt är utomordentligt spridda, är 
nästan regel och ej undantag. Om »normalmänniskan» överhuvudet existerar, så 
är det i alla fall ej bland skapande konstnärer och kulturbärare. Den geniala männi
skans styrka ligger i hennes allt övervinnande vilja till sitt verk. Hon rövar från 
sitt mänskliga liv de krafter, som hon behöver till sitt skapande arbete. Hon är den 
högt begåvade och tungt belastade människan. Hon är stor både i sina sympatiska 
och i sina osympatiska drag. Hennes öde är nödvändigtvis annorlunda än medel
måttornas och de obegåvades. M an får försvara genialiteten emot den konstruerade 
»normaliteten»\ Men alla dessa mera supplerande än kritiserande randanmärkningar 
utesluter ingalunda, att man är tacksam över att Eklund har öppnat diskussionen 
av Strindbergs psykiska struktur med detta gedigna arbete, som säkerligen starkt 
kommer att influera den framtida litteraturforskningen i Sverige.

Walter A . Berendsohn.

G öte J a n s s o n : Tegnér och politiken 1815-1840. JEn skalds syn på sin 
tids samhällsproblem. Ak. avh. Uppsala 1948. XV, 544 s. Pris 15 kronor.

I sin uppmärksammade avhandling om Tegnérs förhållande till politiken har 
Göte Jansson till behandling upptagit ett ämne av största vikt. Tegnérs reaktioner 
inför politiska händelser och problem utgör något verkligt centralt i hans verk. 
På grund härav är ämnet också synnerligen krävande. Författaren har tvingats 
att genomgå hela det stora källmaterialet, tryckt och otryckt, och tidsbegräns
ningen har givetvis icke kunnat utesluta ett studium även av Tegnérs tidigare år. 
Beträffande omfattningen av källstudierna och uppgifternas tillförlitlighet synes 
avhandlingen vara anmärkningsvärt pålitlig. Behärskningen av det vidlyftiga 
materialet är också påfallande god.

Efter en översikt av den föregående forskningens syn på Tegnérs förhallande till 
politiken följer en kort sammanfattning av hans reaktioner härvidlag fram till 
1815, ett parti som läsaren gärna trots bokens stora omfång skulle ha velat ha
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utförligare. Jansson redogör därefter i detalj för skaldens politiska ställnings
tagande till och med riksdagen 1840. Härvid har särskilda, mycket givande kapitel 
ägnats åt Tegnérs ståndpunkt i uppfostringsdebatten och syn på fattigdoms - 
problemet. I övrigt har skaldens och biskopens verksamhet vid riksdagarna nog
grant registrerats liksom hans förbindelser med bl. a. Agardh, Brinkmann och 
Beskow. Överhuvudtaget har Jansson eftersträvat fullständighet i behandlingen 
av hithörande material. Då några anmärkningar av vikt knappast kan göras 
beträffande alla dessa fakta och då ett referat vore tämligen meningslöst, skall 
i denna recension endast några huvudfrågor upptagas till diskussion. Avhand
lingen fyller otvivelaktigt en lucka i Tegnérforskningen. Bööks levnadsteckning 
—  till vilken Jansson trots det gemensamma materialet och den i stort sett lik 
artade grundsynen står fri —  är ju av en annan läggning och undanröjer icke be
hovet av en med vetenskaplig apparat försedd specialframställning som denna.

Den kronologiska uppläggningen är givetvis naturlig i en avhandling av denna 
typ. Dock är det troligt, att avhandlingen skulle ha vunnit på att ytterligare ett 
par moment sammanförts till särskilda kapitel. Detta gäller särskilt Fri t j of s saga, 
som behandlas utan enhetlighet och förhållandevis flyktigt. Romanserna i Fritjofs 
saga har visserligen tillkommit under en följd av år, men cykeln utgör dock en 
helhet och bör betraktas även från. en sådan utgångspunkt. Så länge kronologien 
i Fritjofs saga är så osäker som den faktiskt är, synes ett enhetligt betraktelsesätt 
klart motiverat. Att Baldersbålet bör tolkas även politiskt, vilket Jansson närmast 
i hypotesens form hävdar, torde vara ostridigt, men om dikten bör knytas så nära 
till Tegnérs stämningar 1824, som Jansson förutsätter, är mera diskutabelt. Lik
som i fråga om de övriga romanserna vet man beträffande Baldersbålet mycket 
litet eller ingenting om eventuella tidigare versioner, men man måste åtminstone 
antaga, att den ingått i den ursprungliga planen för cykeln och redan vid kon- 
cipieringen har intagit sin centrala plats i berättelsen. Janssons referat av dikten 
har i viss mån präglats av hans kronologiska utgångspunkt. Skildringen av det 
mörka templet (s. 112) har knappast full täckning i dikten, och det är icke riktigt 
att som Jansson referera dikten så, att Fritjof i våldsam vrede bränner ner templet. 
Inte ens i sin vrede vill han göra det. Konstaterandet av detta faktum är viktigt 
för förståelsen av hela sagan och t. o. m. för tolkningen av Tegnérs historiesyn 
överhuvudtaget. Jansson drar med rätta parallellen mellan branden och den 
franska revolutionen och återfinner i Baldersbålet »den trotsigt revolutionära 
stämningen från Hjelten». Trotsigheten finns i Hjelten men knappast i Balders
bålet, åtminstone inte en trotsighet av samma slag. Fritjof söker med all makt 
hindra elden att sprida sig, och han är förfärad över sitt verk. Utifrån denna 
senare tolkning ter sig Janssons jämförelse med revolutionen missvisande: »Liksom 
det gamla mörka templet förstöres av branden och det nya ljusa uppföres på askan, 
så skall det förmultnade förintas i revolutionseld och det friska nya växa upp ur 
förstörelsen» (s. 112). Detta förutsätter, att Fritjof ville branden och att Tegnér 
ser den våldsamma revolutionen med gillande, något som strider mot grundtanken 
i sagan. Utan besinning skadar eller föröder människan sig själv. Fritjof kan 
sägas vara friheten som besinnar sig. I själva verket överensstämmer blott denna 
tolkning med Tegnérs uppfattning av den franska revolutionen.

Med rätta konstaterar Jansson, att »Tegnérs ställning till den stora franska 
revolutionen är en viktig prövosten vid analysen av hans politiska åskådning» 
(s. 85). Vid upprepade tillfällen berörs också denna fråga i avhandlingen. Tolk
ningen av Tegnérs yttranden om denna händelse har dock, synes det mig, i ett par 
fall blivit missvisande, vilket måhända skulle ha framträtt vid ett samlat skär
skådande av textställena. Av särskilt intresse är en bekant passus i Jubelfesttalet 
1817, där Tegnér efter den skarpa uppgörelsen med upplysningen säger: »I dess 
sken uppvexte och mognade det adertonde århundradet: ett vidunderligt träd, 
med ihålig stam och med maskstungna frukter: men i trädets topp visade sig slut
ligen, som en blodröd krona, den Franska revolutionen.» Albert Nilsson tolkar 
uttalandet på följande sätt: »Tegnér synes här ha tänkt sig revolutionen som en 
straffdom för upplysningens förvillelser» (Tegnér och uppsalafilosofien, s. 173). 
I anslutning härtill hävdar Nilsson, att Tegnér i talets slutparti har en annan upp
fattning om franska revolutionen, eftersom han där skiljer på revolutionen och 
upplysningen, angriper den senare och bejakar den förra. Böök tolkar detta ställe 
på samma sätt som Nilsson och försöker förklara den av Nilsson framhävda m ot
sägelsen så, att en reaktionär tankegång här skymtar (E saias Tegnér 1, s. 265).
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Jansson, som icke synes ha uppmärksammat Nilssons uttalande, har en helt annan 
tolkning av Tegnérs ord. Med utgångspunkt från talets sista parti vill han i bilden 
om det ihåliga trädet finna samma motsats mellan upplysningen och revolutionen, 
som Nilsson och före honom Henry Olsson framhävt. »Citatet uttrycker», heter 
det hos Jansson, »ett ogillande av vissa drag i upplysningstidevarvet men ett 
accepterande av den franska revolutionen, vilken framställes som motsats till 
upplysningen, ty  trots — Tegnérs ’men’ — upplysningens brister slutar det ader- 
tonde seklet med en visserligen blodig men naturnödvändig världshistorisk om
välvning» (s. 85). Jansson stöder sin tolkning på den adversativa konjunktionen. 
Argumentet är osäkert. Användningen av ordet men utan motsatsbetydelse är 
inte ovanlig nu och var det inte heller på Tegnérs tid. E tt belägg finns i Epilogen 
(SS 3, s. 96). Det organiska i bilden går också förlorat med Janssons tolkning. Än 
mer tveksam blir man, när Jansson i fortsättningen säger, att hans tolkning stäm 
mer »med alla Tegnérs följande uttalanden om den franska revolutionen under 
hela 1820-talet» (s. 86). Redan på nästa sida i avhandlingen konstaterar Jansson, 
att Tegnér alltid skiljer på två slags revolutioner, en ideal sansad revolution, som  
leder till lagbunden frihet, och en, som medför pöbeluppträden och anarki. Tegnérs 
karakteristik av den senare sorten pekar otvetydigt på den franska revolutionen: 
»Det är här ingalunda frågan om en uppbrusande pöbel-yra, som kastar thronens 
spillror ibland altarets och firar sina ursinniga högtider på statens och ordningens 
ruiner». När Tegnér i sitt tal hyllar revolutionen, är han, det framgår av det nyss 
anförda citatets inledande ord, angelägen om att ej bli missförstådd. Han accepte
rar inte den franska revolutionen, det är en annan revolution han talar om. Uppen
barligen använder han ordet revolution i två olika betydelser, och han gör det med
vetet. I talets sista parti heter det nämligen: »Man gläder sig åt att revolutionen 
är slutad och den gamla ordningen ändtligen återställd. Men man bedrar sig; ty  
revolutionen är ingalunda slutad. Endast hennes yrsel är slutad». (SS 3, s. 164). 
Den franska revolutionen är således den verkliga revolutionens yrsel, och den 
verkliga revolutionen är frihetsidéernas framträngande (jfr Janssons m otsatta  
tolkning s. 150!). Den senare revolutionen började med reformationen, menar 
Tegnér, och skall fortsätta trots yrsel och förvillelser.

D et synes således klart, att Tegnér tar avstånd inte bara från den upplysning, 
som han i sitt tal gisslar, utan också från dess resultat, den franska revolutionen. 
Den är ett resultat av bristen på besinning liksom tempelbranden i Baldersbålet. 
Man kunde t. o. m. hasardera ännu ett steg i denna parallell. Tegnér anser det 
uppenbarligen ganska naturligt, att Fritjof i Baldersbålet slår kung Helge i pannan 
med penningpungen, och det blod som frustar ur Helges mun skrämmer varken 
Fritjof eller Tegnér. Mot våldsmän är våld berättigat. Denna tanke är måhända 
innebörden av de annars svårförklarliga ord, som Tegnér i Jubelfesttalet fäller efter 
sin hyllning till frihetens genius: »Det skrämer mig icke, att det är blod i hans 
händer; ty  jag vet hvilkas blod det är» (SS 3, s. 162, jfr Jansson, s. 150!).

Både tempelbranden och den franska revolutionen utgör för Tegnér beklagliga 
exempel på följderna av brist på besinning eller fromhet som det heter i För
soningen. Detta ord betecknar också anknytningen till en högre värld, den an
knytning som saknas hos den upplysning, som Tegnér vänder sig emot. Men för
villelserna får inte skymma bort huvudsaken. Tegnér vänder sig konsekvent mot 
avvikelser från jämnmåttet, både mot anarki och mot despotism. Den senare av
vikelsen framträder i Jubelfesttalet i Napoleons gestalt. Han föll, heter det, därför 
att han gick emot »tidens ande», friheten. Det är självklart, att denna problem
ställning återspeglar skaldens egen inre konflikt men också hans yttre kamp. Fritjof 
kämpar, som Jansson uttrycker det, »revolutionens, ja, skaldens egen strid för frihet 
och rätt» (s. 153).

Hur nödvändig den här gjorda distinktionen mellan de två betydelserna av 
ordet revolution är, framgår särskilt tydligt, när Jansson vill finna en skillnad i 
Tegnérs uppfattning av revolutionen 1823 och 1834 (s. 327). Det kan tilläggas, 
att en ordentlig analys av Tegnérs användning av ord som frihet, förnuft, förstånd 
etc. troligen skulle löna sig.

Tegnérs ‘ ståndpunkt i Jubelfesttalet är således icke motsägelsefull, som Albert 
Nilsson menade, och icke heller skymtar där någon reaktionär tanke, som Böök 
förmodar. Janssons kompromisstolkning beträffande bilden om trädet slutligen 
har lett till påtaglig oklarhet. Detta hindrar emellertid inte, att man i stort kan 
acceptera Janssons framställning av Tegnérs politiska åskådning. Jansson visar
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övertygande, att Tegnér konsekvent står på 1809 års grund, den stränga konsti - 
tutionalismen släpper han aldrig (Jansson, s. 515). Det förefaller då som en onödig 
eftergift åt den romantiska uppfattningen av Tegnér som ett geni utan nämnvärd 
ordning i sina tankar, när Jansson till slut förklarar, att det inte går att fånga 
Tegnérs politiska åskådning i en enkel formel (s. 520). Man kan nog göra det ändå. 
Tegnérs ståndpunkt kunde bäst återges med hans egna ord i Oscarstalet 1823: 
»att nemligen all makt ursprungligen utgår icke från regenten allena, hvilket är 
despotismens, icke heller från folket allena, hvilket är anarkiens grundval, utan 
från begges förening, som egentligen utgör staten» (SS 4, s. 94). Denna ståndpunkt 
framställes av Tegnér som ett politiskt axiom, och den är också allt annat än origi
nell. Den återfinns nästan ordagrant i Tegnérs Anteckningar i statskunskap från 
studietiden (jfr Jansson, s. 131) och den måste ha m ött honom på ett otal ställen 
i hans ungdomslektyr. Denna jämviktstanke är den moderata upplysningens 
älsklingstanke. Det anmärkningsvärda är, att den accepteras inte bara av den 
upplysningsåskådning, som företrädes av Rosenstein och andra gustavianer (jfr 
G. Heckscher, Svensk konservatism, 1 , s. 76 ff.!) utan också av den kantska idealis
mens anhängare. Eftervärlden har ägnat mycket ringa intresse åt Kants politiska 
skrifter, därför att deras originalitet är ringa. Samtiden torde ha fäst större vikt 
vid dem. Dessa fakta har av den statsvetenskapliga forskningen kring 1809 års 
författning knappast tillräckligt beaktats, vilket säkerligen också har haft sin be
tydelse för tegnérforskningen. Jämviktsidealet kan väl psykologiskt sett fattas 
såsom framsprunget ur ett behov av att förena en teokratisk uppfattning med en 
naturrättslig. Det innebär en försoning mellan tro och förnuft, mellan det gamla 
och det nya, en grundtanke i Tegnérs allmänna åskådning, som således fullt tydligt 
går igen på det politiska planet. Denna försoning är för Tegnér enda möjligheten 
att nå enhet, och enheten eller enigheten är förutsättningen för framåtskridandet. 
Dessa tankar är den moderata upplysningens men även Kants, vilken ju vidgade 
enhetstanken att gälla även utanför de nationella gränserna (beträffande enhets- 
tankens betydelse för Kant, se Cassirer: K an t, Leben und Lehre, s. 398!).

Man torde kunna hävda, att intet av Tegnérs ståndpunktstaganden går utanför 
denna enhetstanke, inte ens hans hjältebeundran. Liksom Kant kunde beundra 
Fredrik II av Preussen, kunde Tegnér hylla Gustav III. En upplyst och dygdig 
regent är, säger Daniel Boethius i sin lärobok i naturrätt (s. 139 f.), vilken Tegnér 
gjort utdrag ur under studietiden, icke bunden av de konstitutionella bestämm el
serna, eftersom han ändå handlar i deras anda. D etta uttalande kunde under
skrivas både av Kant, Rosenstein och Tegnér. Jansson laborerar liksom en del 
tidigare forskare med en motsats mellan Tegnérs liberalism och hans hjältedyrkan 
(t. ex. i sammanfattningen s. 516). Ur Tegnérs synpunkt är detta säkerligen orik
tigt. Jansson förklarar motsättningen så, att Tegnérs egenskap av skald, hans 
estetiska syn förvillar honom (Jansson s. 69). I detta sammanhang citeras ett par 
brevuttalanden, där skalden förklarar sin hjältebeundran med att han ser hjältarna 
ur estetisk synpunkt (Jansson, s. 70, 72). Jansson anför emellertid ett annat u t
talande, som sett i sammanhang med det här förda resonemanget klargör Tegnérs 
ståndpunkt. Tegnér skiljer på politiskt och naturligt envälde (Jansson, s. 73). 
Det naturliga representeras av Gustav III. Här kunde Boethius’ nyss refererade 
ord med rätta tillämpas. Snillet är den som skapar ordning, säger också Tegnér 
om Luther. Att snillet har denna kraft är den tillräckliga motiveringen för hans 
handlingar. Ordning och enhet är huvudsaken för Tegnér, ty  moralitet är omöjlig 
utom i en »reglerad och tryggad stat» (Estetiska och filos, skrifter, s. 191). Men 
moralitet är detsamma som förnuftets herravälde (a. a., s. 208) och detta är förut
sättningen för friheten. Man kan knappast med Jansson i sådant sammanhang 
tala om ett estetiskt härskarideal. Den estetiska synen börjar först i nästa stadium, 
när snillet går under, drivet för långt av sin egen kraft. D etta är skönt, därför 
att det visar, att idén segrar (V. Svanbergs formulering, se Jansson, s. 71 f.). D etta  
är romantik, dock med en betydelsefull inskränkning: Tegnér vet inte, varför idén 
segrar, däri skiljer han sig från de utpräglade romantikerna. Människan blir »med 
förbundna ögon landsatt på lifvets ö och bortkallad derifrån», heter det i Jubel
festtalet (SS 3, s. 147). Erfarenheten, som enligt Tegnér är det enda som kan 
åberopas vid en historietolkning, ger oss vissa skäl att antaga, att mänskligheten 
går mot ett mål. Man kan tro, att det är så, men man vet det inte. Därför måste 
Tegnér i Jubelfesttalet avvisa både den romantiska metafysiken och upplysningens 
nyttofilosofi. I diktens värld kan tvivlen kopplas bort, ty  den ligger på samma
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plan som tron. I erfarenhets världen bör man arbeta i den riktning, som erfaren
heten synes utstaka. I ljuset av ett sådant resonemang blir motsatsen mellan 
Jubelfesttalets tro på frihetens seger och det kända uttalandet om försynen från 
1825 (Jansson, s. 179 f.) endast skenbar liksom motsatsen mellan hans hjältedyrkan 
och hans frihetspatos. Även här frestas man att hänvisa till Kant, främst till den 
lilla skriften Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht. 
Överhuvudtaget saknar man i Janssons i övrigt så omsorgsfulla utredning av 
Tegnérs ställning till föregående och samtida tankegångar på statslivets område 
en undersökning av förhållandet till Kant.

D et kunde tänkas, att ett studium av förhållandet till Kant med avseende på 
de politiska åskådningarna kunde leda till en klarare syn på Tegnérs egenart. I 
sitt minnestal över Tegnér talar Geijer om den avlidnes i grunden tragiskt dystra 
världsåskådning. Denna framträder tydligt under biskopstiden och bottnar i 
Tegnérs syn på människan. Den moderata upplysningen, Voltaires och den upp
lysta despotismens, var i grunden pessimistisk i samma mån som den var intelligens
aristokratisk. På den linjen finns både Kant och Tegnér. Därför står Tegnérs 
utvecklingsoptimism på vacklande grund. Liksom det i Kants politiska skrifter 
framträder två skikt i framställningen, ett som är teoretiskt optimistiskt och u t
mynnar i tankarna i skriften Zum ewigen Frieden, och ett som framträder i klart 
uttalade tvivel på möjligheten av fred och lycka, så finns samma motsägelse hos 
Tegnér. Förklaringen härtill ligger väl huvudsakligen på det psykologiska planet. 
Psykologiskt sett torde Kants läror ha passat Tegnér utmärkt. Beträffande Tegnér 
förefaller det uppenbart, att kontakten med den sociala och politiska verkligheten 
—  naturligtvis jämsides med andra faktorer — tvingar fram hans pessimism på 
allvar. Han är tillräckligt klarsynt för att se det chimäriska i enhetstanken, men 
han kan dock inte släppa den. Raden av motsatta uttalanden under biskopstiden 
får härigenom sin psykologiska förklaring. Vill man kontrastera de två skikten 
mot varandra, kan man lämpligen ställa dikten Hjelten från 1813 bredvid den med 
orätt förbisedda dikten Napoleons graf från 1830. Jansson gör jämförelsen och 
visar, hur utvecklingsoptimismen i den förra helt saknas i den senare (s. 290 f.). 
Jansson menar, att dikten är gåtfull. Sedd med utgångspunkt från det här förda 
resonemanget blir den klar. Vad Mjeltsjukan uttrycker på ett begränsat personligt 
plan, uttrycker Napoleons graf på ett allmänt plan. Synen på Napoleon är också 
i den senare dikten en helt annan än i den förra. Napoleon är för Tegnér år 1830 
intet redskap för högre makter utan en människa som med egen kraft försöker 
bryta livets dystra enhanda. Hur kontakten med verkligheten lockar fram Tegnérs 
latenta grundsyn kan avläsas i hans ställning till fattigvårdsfrågan och till skol
problemen.

Frågan om huruvida Tegnér övergick till en konservativ inställning har livligt 
intresserat forskningen. Den intar även i Janssons framställning en betydelsefull 
plats. I sitt första kapitel har Jansson en klar och intressant sammanfattning av 
vad som förut sagts i ämnet. När han avslutningsvis formulerar sina egna resultat, 
ställer han främst två ledande tankemotiv, upplysningsliberalismen och en este
tisk och därmed romantisk åskådning. I det föregående har rec. sökt visa, huru 
mycket av det som ter sig romantiskt i Tegnérs åskådning är detta endast skenbart 
och icke står i motsats till upplysningsliberalismen. Jansson framhäver det sta
tiska i Tegnérs syn. Detta kunde än mer ha understrukits liksom överensstämmel
serna med den moderata upplysningen. Om man hela tiden fasthåller den grund
läggande skillnaden mellan upplysningens moderata och dess radikala skikt, fram
står Tegnérs ståndpunkt än klarare. Härvid kunde G. Heckschers framställning 
i Svensk konservatism bättre ha utnyttjats. Denne tar Rosensteins krets till u t
gångspunkt och skildrar, hur denna grupp 1809 bildade en center, som omkr. 1820 
började tvingas samman med de kungavänliga till en konservativ grupp (a. a. 1, 
s. 76 f., 251). Tegnérs väg är densamma. Om man sedan vill kalla honom konser
vativ är en smaksak. Partigrupper och partinamn voro vid denna tid ej stadgade, 
varför diskussionen delvis blir en strid om ord. Jansson menar, att man med en 
viss rätt kan hävda, »att den aldrig vilande tiden gått skalden förbi», men anser, 
att den förklaringen ej innehåller hela sanningen (s. 517). Ostridigt är att Tegnér i 
vissa fall, t. ex. beträffande representationsfrågan, ändrat uppfattning, men i 
stort sett är han otroligt konsekvent. Han hävdade envist en rent teoretisk politisk 
åskådning, vilken dolde en inre motsats, som den nya tiden obönhörligt avslöjade.

Den syn på Tegnérs politiska åskådning, som Jansson framlägger, kan man så
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ledes i stort sett acceptera. Dock skulle en mera energisk analys av utgångs
punkten, upplysningen, varit till fördel. Den är en så komplicerad företeelse, att 
den kräver precisering, så ofta den namnes. För uppfattningen av Tegnér är Jans
sons avhandling viktig framför allt därför, att den ytterligare accentuerar Tegnérs 
ofta påvisade samband med det föregående århundradets tankar.

Göte Janssons avhandling är inte blott utomordentligt sakrik, den är också en 
stimulerande läsning. D etta beror framför allt därpå, att författaren utan dim 
bildning går svårigheterna in på livet och tar bestämd ställning. Den brister heller 
inte i objektivitet, trots att det personliga engagemanget är genomgående. Det 
årtionde, under vilket Janssons avhandling har tillkommit, var sådant, att pro
blemet Tegnér måste bli direkt aktuellt. Den underton av besvikelse, som man 
tycker sig höra, förklaras väl av att det är Det evigas diktare, motståndsmännen, 
som står avhandlingsförfattaren närmast. Hörnström.

K e r st in  A n é r , Läsning i Blandade Ämnen. Studier i 1790-talets 
press- och litteraturhistoria. Ak. avh. Göteborgs Högskola. Göteborg 
1948. 505 s., 1 pl. Pris kr. 15: —.

Georg Adlersparre, den märkligaste av de s. k. 1809 års män, har inte bara 
genom sina insatser som statsman och ämbetsman förskaffat sej en förnämlig 
plats i svensk politisk historia, utan han har också gjort en viktig insats i vårt 
lands kulturhistoria som skribent och publicist. Han försökte sej helt ung som  
poet, påverkad av gammalt och nytt inom litteraturen, han framträdde sedan 
med militära och historiska skrifter och gjorde inlägg i den politiska och kultu
rella debatten. Under senare hälften av 1790-talet utgav han ett par tidskrifter, 
Läsning för Landtmän (Lf L), som kom ut 1795-96 med tre häften prosa och poesi, 
och dess fortsättning, Läsning i Blandade Ämnen (Läsn), som utsändes i femti 
nummer 1797—1801. Ädlersparres tidskrifter, särskilt Läsning i Blandade Ämnen, 
blev livligt uppmärksammade av samtiden; bekant är, hur man vid Gustaf IV  
Adolfs reaktionära hov kallade den sistnämnda tidskriften Läsning i brännbara 
ämnen. Ädlersparres publikation bildade epok i vår tidskriftslitteraturs historia. 
»Man kan utan öfverdrift påstå», säjer med rätta Otto Sjögren, den förste, som  
skrev en mera utförlig biografi över Adlersparre, »att aldrig förut i vårt land 
någon tidskrift varit redigerad med så stor skicklighet och efter en så omfattande 
plan eller öfvat ett så mäktigt inflytande på allmänna tänkesättet som denna.»1

Ädlersparres verksamhet som skribent och publicist blev tidigt beaktad av 
litteraturforskningen. Malmström ägnade ett nära hundra sidor långt avsnitt 
åt Adlersparre som det »fria ordets försvarare». Sin vana trogen lät han framställ
ningen mest bestå av referat och citat, varvid han främst dröjde vid de politiska, 
vetenskapliga, religiösa och filosofiska bidragen i L äsn , under det att han mera 
iförbigående berörde det litterära inslaget. Malmström gjorde också ett försök 
att författarbestämma ett par av de uppsatser han stannade vid .2 Den första 
mera vetenskapligt hållna behandlingen av Adlersparre och hans tidskrifter gav 
Gustaf Ljunggren i tredje bandet av sitt stora översiktsverk, utgivet 1881. Adler
sparre framstod för honom som den ledande i den grupp författare, som under 
slutet av artonde seklet på upplysningens grund ville »stadga ett lyckligt samhälls
tillstånd, betryggadt lika mycket mot obskurantismens faror som mot revolu
tionens fasor»; som de förnämsta företrädarna för denna grupp vid sidan av Adler
sparre nämnde han Leopold och Axel Gabriel Silfverstolpe. Efter en snabbskiss 
över Ädlersparres tidigare liv och verksamhet som skribent redogjorde Ljunggren 
utförligt för innehållet i L äsn  och följde därvid i stort sett samma schema som  
Malmström. Han ägnade stor uppmärksamhet åt frågan om vilka som skrivit de 
olika bidragen i L ä sn  och ger en förteckning över de medarbetare han kunnat 
fastställa och över deras bidrag. Under tryckningen av sitt arbete fick Ljung
gren tillfälle att utnyttja ytterligare en källa rörande författarnamnen, ett exemplar 
av L äsn , där dess förste ägare antecknat namnen på författarna i de tre första 
årgångarna. I ett tillägg till sin karakteristik av Adlersparre och hans tidskrifter 
sammanfattade Ljunggren resultaten av sina forskningar rörande medarbetarna

1 O. Sjögren, Georg Adlersparre, s. 22.
2 B. E. Malmström, Samlade skrifter 4, s. 29 ff.


