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ofullbordade och posthumt tryckta manuskrip-
ten har den övergripande rubriken The Mysterious 
Stranger, och Loving med många andra anser dessa 
texter vara det konstnärligt mest lyckade i Twains 
produktion jämte Huckleberry Finn. Författarens 
fantasi rör sig kring Satan, han satiriserar bibeln 
och kristna trossatser. Allt mer desillusionerad och 
övertygad om mänsklighetens hopplösa dumhet 
och ondska vänder sig Twain inåt och skriver för sig 
själv. I sina resonemang kring dessa märkliga frag-
ment är dock Loving rätt kortfattad, och begränsar 
sig i huvudsak till genetiska synpunkter.

Till sist en avslutande notis med svensk anknyt-
ning. Twains dotter Jean plågades av epilepsi, en 
sjukdom av vilken hon senare skulle avlida. Fadern 
sökte bot på olika håll, och nåddes av rykten om 
en svensk läkare som behandlade epilepsipatienter 
med hjälp av en sorts sjukgymnastik. Verksamhe-
ten bedrevs på Sanna sanatorium utanför Jönkö-
ping av doktor Henrik Kellgren, brorsons son till 
skalden Johan Henrik Kellgren. Orten omnämns i 
en svensk klassiker. Här passerar den flygande vild-
gåsflocken i Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige, och från en veranda på Sanna ber patien-
terna om att få följa med till ”det landet, där det 
varken finns sorg eller sjukdom”. Svaret från pojken 
Nils är ett halvt löfte: ”Inte i år”, med den underför-
stådda fortsättningen ”kanske nästa år”.

Kuren i Sanna visade sig emellertid verkningslös 
och familjen Clemens lämnade Sverige efter sitt ve-
terligen enda besök i vårt land sensommaren 1899. 
Resor och utflykter till andra orter gjordes tydli-
gen inte, och ej heller passade Twain på att träffa 
svenska författarkolleger. I Stockholm bodde an-
nars en av hans översättare. Ett par decennier ti-
digare hade August Strindberg i den kapaciteten 
medverkat i ett par volymer Amerikanska humo-
rister, där texter av bl.a. Twain ingick. Något möte 
mellan översättare och författare blev det tyvärr 
aldrig.

Conny Svensson

Per Rydén, Den framgångsrike förloraren. En värde-
ringsbiografi över Carl David af Wirsén. Carlssons 
Bokförlag. Stockholm 2010.

Carl David af Wirsén är försvunnen i historien, 
inget han har gjort – utom en anonym psalmtext 
– lever kvar. Men för alla som någon gång kastat 
blicken mot den dynamiska, kreativa perioden mel-

lan 1880 och 1910 drar han till sig uppmärksam-
het, lika påträngande och störande som en gaffels 
skrapande mot en tom tallriksbotten. Då var han 
intensivt närvarande i offentligheten som Svenska 
Akademiens ständige sekreterare, produktiv lyriker 
och outtröttlig kritiker.

Att han försvunnit beror rimligen på att alla 
hans ihågkomna insatser är negativa, i förhållande 
till andra mer varaktiga av historiens andar: En i 
våra ögon närmast löjlig figur som avskydde Strind-
berg, bekämpade Leffler, var nedlåtande mot La-
gerlöf, inte uppskattade Fröding efter förtjänst, 
hånade Levertin och tog avstånd från Verner von 
Heidenstam. Hans enda – men påtagliga insats – 
var att han såg till att Akademien åtog sig Nobelpri-
set – bara för att inleda med att ruinera dess pres-
tige genom att demonstrativt förvägra det till Tol-
stoj, Zola och Ibsen.

Ändå är det lätt att fascineras av Wirsén. Den 
makt han tillvällde sig och bevakade som en ilsken 
pudel härstammade inte enbart från hans rastlösa 
energi, utan också ur det faktum att han ägde en 
hel del imponerande egenskaper. Inte minst en 
högt uppdriven känsla för litterära kvaliteter – 
bortsett från att hans värderingar närmast kon-
sekvent ledde honom fel. Han uppfattade kraften 
hos författare som Strindberg, Leffler, Benedicts-
son, Ibsen, J.P. Jacobsen, Flaubert och till och med 
Baudelaire, även om han envist vägrade böja sig 
för sina insikter. Därtill kom hans fantastiska ar-
betskapacitet och hans imponerande språkbegåv-
ning; förutom svensk bevakade han norsk, dansk, 
italiensk, fransk, tysk, grekisk och engelsk littera-
tur, och fungerade som en viktig introduktör av 
utländska författarskap. Likaså visade han en för 
tiden stor integritet och ägnade sig åt vänkritik i 
något mindre grad under en period då motsatsen 
snarare var regel. (Den begåvade skribenten Hellen 
Lindgren kunde till exempel utan kommentar re-
censera sin mor, Amanda Kerfstedt, i Ord & Bild.) 
Han stod också för sina åsikter genom att tidigt sig-
nera sina recensioner, vilket annars bara var vanligt 
bland de radikala skribenterna.

Det ska också understrykas att han var respekte-
rad, också av många av sina meningsmotståndare, 
även om respekten successivt dränktes i frustratio-
nen över hans destruktiva inflytande.

Per Rydén utnämnde honom redan i sin klas-
siska presshistoria Domedagar 1987, till Sveriges 
(i någon mening) första moderna litteraturkriti-
ker. (s. 154.) Och i sin senaste bok, avslutar han 
med att avslöja att den avhandling som kom att 
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gälla Oscar Levertin (En kritikers väg, 1974) inled-
ningsvis var tänkt att skildra Wirséns insats. Nu 
har luckan fyllts till brädden med Den framgångs-
rike förloraren. En värderingsbiografi över Carl Da-
vid af Wirsén, en mäktig, inbunden volym om när-
mare 750 sidor.

Trots den tillsynes påkostade volymen, finan-
sierad av ett antal stiftelser och institutioner, inne-
håller den tyvärr ett antal redaktionella problem. 
Det kanske främsta är att det saknas en separat käll-
förteckning, vilket är extra olyckligt i en bok som 
bygger på så mycket enstaka tidningsartiklar och 
brev. Visserligen anges fullständiga källor när de 
först förekommer i notförteckningen, men det är 
mindre lyckat i en studie med närmare 1 700 no-
ter över 24 sidor. Inte ens för författaren kan de 
ha varit lätta att hålla reda på, vilken märks på av 
att flera fullständiga källhänvisningarna saknas.  
T.ex. Henrik Schücks två grundläggande skild-
ringar Svenska akademiens historia. 7, Interregnum. 
De sista femtio åren (1939), och den inofficiella An-
teckningar till Svenska akademiens historia 1883–
1912, publicerad först 1999 av Bo Svensén. Inte 
heller den senares Nobelpriset i litteratur. Nomine-
ringar och utlåtanden 1901–1950 (2001), finns med 
annat än med författarnamn och år, trots de många  
hänvisningarna. Mindre viktigt när det gäller an-
vändbarhet, men desto tråkigare vid läsningen är 
att de många reproducerade bilderna i minst en 
fjärdedel av fallen (snällt räknat) är skandalöst då-
liga. Carlssons förlag försvarar sig – inte särskilt 
övertygande – med att förlagorna ska ha varit av 
dålig kvalitet.

Biografin över Wirséns liv är en primärt krono-
logiskt, i andra hand tematiskt ordnad i tjugoåtta 
kapitel betecknade alfabetiskt från A till ö – även 
om W sinistert, kanske symptomatiskt saknas. Det 
är en i stort välfungerande struktur, även om en del 
av de tematiska omdispositionerna verkar ha ska-
pat oreda under arbetets gång. T ex betitlas Wirsén 
överraskande ”lektor” närmare tjugo sidor innan 
läsaren får veta att han under en kort period arbe-
tade som lärare (s. 185, 203), och initialerna i Upp-
salaföreningen ”S.H.T.” förklaras först sex avsnitt 
senare (s. 104, 118).

Läsaren får följa Wirsén, från hans förfäder till 
de sista spår som finns kvar av hans kreativa verk-
samhet, och slutligen till biografins förutsättningar 
och utgångspunkter. Däremellan ryms tiden i Upp-
sala och perioden med signaturpoeterna i Namn-
lösa sällskapet, diplomattjänst i Frankrike, det kalla 
äktenskapet med Cecilia, sonen, poesin, kritiken, 

debatterandet, intrigerna och akademiledamoten. 
– Det blir en lång resa.

Skildringarna bärs av Per Rydéns behärskat fly-
tande prosa som ibland blixtrar till i eleganta for-
muleringar, men där innebörden också med jämna 
mellanrum blir så elliptisk att den blir svårfångad 
på ett närmast retsamt sätt. Till exempel inleds ett 
nytt avsnitt på sidan 167: ”Det var det nya i litte-
raturen Carl David af Wirsén ville ta fasta på, an-
tingen det hörde hemma på 1500-talet eller i hans 
eget 1800-tal. Det var inget nytt företag, och det var 
han den förste att först av allt inrymma.” Några si-
dor tidigare påpekar han att både Wirsén och Bran-
des övertog den tyska estetikern Vischers begrepp 
om ”det oändligt lilla”, trots att båda var motstån-
dare till honom, och frågar sig: ”Hur långt var då 
de två fientliga genombrottsmännens motståndare 
med i sina resonemang om Vischers term?” (s. 164.) 
Eller angående Henrik Schücks historieskrivning 
över Wirsén: ”Det är inte alldeles lätt att balansera 
den, för sällan sågs en av så mycket material moti-
verad framställning av hat.” (s. 692.) Ofta hand-
lar det om undanglidande syftningar eller referen-
ser, vanligen i själva meningen eller mellan stycken, 
men som i några fall växer det till orimliga krav på 
förkunskaper.

Ett exempel handlar om Wirséns eventuella roll 
i sedlighetsåtalet mot Fröding: ”Han hade också 
kontakt med Sigurd, den oöverträffat mycket läste 
Alfred Hedenstierna, som tog parti mot Fröding 
och Stänk och flikar även om han till en del sköt 
mot Janne Bruzelius.” (s. 460.) Detta utan att för-
klara att Janne Bruzelius, som omnämns denna 
enda gång, var redaktör för boulevardtidningen 
Budkafveln som under sken av att fördöma Fröding 
tjänade pengar på att återge de åtalade verserna. Ett 
annat är återgivandet av Karl Erik Rosenbergs in-
tressanta diagram över omnämnandestrukturer i 
pressen, perioden 1881–1883 (i Sociological aspects 
on the literary system, Stockholm 1968, s 127). Hur 
figuren ska tolkas är obegripligt utan förkunska-
per, å andra sidan tillför den knappast något i sam-
manhanget. (s 312.)

När det gäller kartläggningen och redovisningen 
av de yttre händelser som formar Wirséns liv finns 
som väntat inget övrigt att önska. Per Rydén be-
härskar sitt ämne som man kan vänta av en den som 
utvecklat och dominerat den presshistoriska forsk-
ningen i vårt land, inte minst gäller det den im-
ponerande textmassan som Wirsén producerade i 
form av avhandlingar, dikter och artiklar – framför 
allt litteraturkritik. Det är också i redogörelserna 
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för det sistnämnda området som tyngdpunkten lig-
ger, liksom i turerna kring Svenska Akademiens or-
gan Post- och Inrikes-Tidningar och den konserva-
tiva Vårt Land som Wirsén var med och startade. 
Per Rydén redovisar till fullo den imponerande ar-
betsinsats Wirsén gjorde, och inte minst de drama-
tiska turerna och intrigerna kring redaktörskapet 
för Posttidningen. En strid som präglades av Wir-
séns fiendskap med historikern och före detta vän-
nen Hans Forsell, men där det också låg både bety-
dande mängder makt och pengar i potten. överhu-
vudtaget är Wirséns manövrar och kampen inom 
Svenska Akademien oavlåtligt fascinerande, inte 
bara ur personhistoriskt perspektiv men genom att 
belysa bakgrunden till hur en av de inflytelserikaste 
kulturella institutionerna i Sverige formade sina 
strategier och utövade sin makt.

Även om naturligtvis mycket redan är känt ger 
Per Rydén i dessa kapitel en helhetsbild som ti-
digare saknats. Alf Kjelléns ur källforskningssyn-
punkt innehållsrika redovisning i Bakom den offi-
ciella fasaden. En studie över Carl David af Wirséns 
personlighet (1979) fogas till Henrik Schücks ovan-
nämnda beskrivningar av Akademiens inre arbete 
till Ragnar Sohlmans berättelse i Ett testamente. 
Hur Alfred Nobels dröm blev verklighet (1950) om 
hur Wirsén lyckades se till att Nobelpriset ham-
nade under Akademiens kontroll. Det sistnämnda 
framför allt genom att Wirsén med sin djupa kun-
skap om utländsk litteratur kunde garantera att 
man var vuxen uppgiften.

Men frågetecknen infinner sig när personskild-
ringen ska fyllas ut med psykologiska förklaringar. 
Inte minst gäller det användandet av källor. Per Ry-
dén framhåller avslutningsvis också svårigheterna 
i att gripa sig an ”den närmast omöjliga uppgiften 
att förstå människan Carl.” (s. 713.) Han gör vis-
serligen ett ambitiöst försök, men begår samtidigt 
enligt min mening ett principiellt viktigt fel. Han 
använder Wirséns poesi om inte som bevis så i alla 
fall som indicier på hans verkliga känslor och upp-
levelser. Speciellt gäller det redogörelsen för Wir-
séns ungdom – den period som av naturliga skäl 
brukar anses som grunden för den vuxna karak-
tären. Självklart påpekar Rydén att: ”Nödiga för-
behåll ska som alltid göras.” Men bara en sida och 
några strofer senare ur ”Den döda modern” finns 
det i dikten ”en inre mening. Man ska ha starka skäl 
för att låta en död kvinna spöka och skälet är högst 
privat. Det handlar om att ta till vara på chansen 
att efter moderns bortgång göra henne till den om-
tänksamma person hon aldrig var.” (s. 24–25) Via 

en 46-årig poets genretypiska poem om en mo-
der som vakar från himlen, har alltså ett ursprung-
ligen allmänt omdöme – grundat på Carl-Erik af 
Geijerstams hörsägen i andra hand (Geijerstam, s. 
9–10) – om ett stelt hem och en kylig mor fått kon-
turerna ifyllda tills det liknar en historisk sanning. 
Den nymornade vissheten ger i sin tur extra fyllig-
het åt dikten. Det är en klassisk cirkelbevisning av 
det slag som en gång i världen ledde till att författar-
biografin råkade i vanrykte och i det närmaste helt 
övergavs som genre bland litteraturvetare.

Sättet att resonera går igen på ett flertal ställen. 
En anledning kan vara problemet att faktiskt förstå 
Wirséns person. Trots att källäget egentligen inte är 
så dåligt tycks det saknas viktiga pusselbitar för att 
ge en rimlig psykologisk förklaring till hans extrema, 
kompromisslösa hållning. Det material Per Rydén 
i första hand utnyttjar – förutom de ovannämnda 
(däribland Carl -Erik af Geijerstams genomarbe-
tade, opublicerade lic.avhandling C.D. af Wirsén 
till 1870), också Michaneks värdefulla studie Skal-
dernas konung, liksom diverse brev och artiklar av 
Wirséns hand – tecknar framför allt aktören i rela-
tion till hans offentliga uppdrag. De fåtaliga, men 
desto mer förbryllande uppgifter som problemati-
serar bilden – hans enligt uppgift distanserade re-
lation till sin hustru men varmt kärleksfulla till sin 
son, hans motvilliga och hårt disciplinerade känsla 
för litterär kvalitet – är och förblir ett mysterium.

Den frustrerande insikten måste vara anled-
ningen till att Per Rydén tillåter sig att påstå att: 
”Det är i sin poesi som C. D. af Wirsén blir för-
trolig, förtroligare än han själv är medveten om.” 
(s. 251.)

Det är förstås omöjligt – ens om man väljer en 
betydligt mindre problematisk källa än lyriken – 
att nagla fast en sedan länge död människas verk-
liga bevekelsegrunder och deras orsaker. Biogra-
fins funktion måste vara en annan – att med perso-
nen i centrum samla de sakuppgifter som uppfattas 
som relevanta för att levandegöra och aktualisera 
en tid och dess sammanhang. Bevarade yttranden 
och handlingar bidrar till och belyser sin kontext. 
Kunskapen kan öppna en diskussion som relate-
rar oss till det förflutna men också är angelägen 
idag. Därför skrivs i praktiken aldrig någon slutgil-
tig avhandling om vare sig epoker, människor eller 
verk. De ämnen som förblir levande studeras om 
och om igen. I dialog med tidigare forskning vid-
gas samtal vartefter.

Så trots att det då och då deklareras stolt att 
denna gång har kejsaren klätts av inpå den nakna 
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sanningen så har han bara fått nya kläder. Kanske 
med något bättre passform, men också den nya gar-
deroben kommer att framstå som luggsliten med 
tiden.

Vittnesmål, brev, fakta- och fiktionstexter är in-
dividens korpus, den författarkropp som faktiskt 
finns tillgänglig över tiden. Ifråga om de som le-
ver vidare genom sina egna insatser – Strindberg, 
Leffler, Benedictsson – fungerar rena biografiska 
beskrivningar genom att kombinera vad som kan 
anses som rimliga tolkningar av de historiska rös-
terna med deras fortfarande intressanta verk. Pro-
blemet med Wirsén är att hans avtryck i historien 
framför allt skett genom hans relation till dem som 
anses som historiens riktiga storheter – alla de kol-
leger han bekämpade.

Då blir förhållningssättet mycket viktigare. Om 
inte han är intressant i kraft av sin egen gärning vad 
vill man då med en beskrivning av hans liv?

Valet av perspektiv blir avgörande; forskarens 
antagna utgångspunkt och avsikt med sin studie.

Flera möjligheter finns. Det går att själv formu-
lera en hållning, även om en sådan i praktiken of-
tast brukar lita till ämnets traditionellt etablerade 
förutsättningar – den doxa som upplevs som okon-
troversiell eftersom den använts så många gånger 
tidigare. Eller också kan forskaren relatera till en 
teori eller ett perspektiv vars fördelar och svaghe-
ter redan diskuterats inom forskningen; ett alter-
nativ som framför allt borde tilltala dem som själva 
är ointresserade av teori.

Någon teoretiker förekommer inte i Per Rydéns 
text, med undantag av kultursociologen Pierre 
Bourdieu som avfärdas irriterat. (s. 542, 707.) Men 
Bourdieu illustrerar de bakomliggande teoriernas 
faktiska betydelse när han enligt Per Rydén å ena si-
dan enbart sägs ”ge nya etiketter på väl kända förhål-
landen”, samtidigt som Bourdieus centrala begrepp 
”symboliskt kapital” och ”kulturellt fält” okommen-
terat används i texten. (s. 271, 356, 386, 477, 544, 
637, 681.) Detta som om deras innebörd var självklar 
och inte resultatet av ett livslångt akademiskt forsk-
ningsarbete och där de ingår i ett sorgfälligt formu-
lerat, komplext perspektiv på kulturens funktion.

(Även det bourdieuskt klingande ”det litterära 
fältet” och ”litteraturens fält” förekommer ett an-
tal gånger, s. 296, 356, 477, 584; liksom författar-
nas ”officiella fältvärde”, s. 476, och ”det estetiska 
fältet”, s. 467.)

Istället använder sig Per Rydén av begreppet 
”värderingsbiografi” för att framhålla ett specifikt 
perspektiv – möjligen också med ambitionen att 

etablera en ny genre. Men vad det innebär förblir 
osäkert. Vid de ganska fåtaliga tillfällen som be-
greppet nyttjas töjs det till att omfatta den bakom-
liggande personliga orsakerna till Wirséns omdö-
men, hans relation till samhällets värderingar, de 
värderingar han själv uttryckte, de han i efterhand 
menade sig ha stått för, och forskarnas värderingar 
av hans person och insats. Begreppet blir så elas-
tiskt att det inrymmer allt en biografi alls kan och 
oftast innehåller – utan att någon gång definieras. 
(s. 259, 272, 679, 705, 713, 735, 737.)

Men det som verkligen saknas är att Per Rydén 
inte på allvar diskuterar Wirséns estetik. Speciellt 
inte den hållning som vanligen kallas ”idealrealism” 
(om än ibland ”poetisk realism”, eller – förvirrande 
– i samtiden helt enkelt ”realism”). Grunddragen 
var den estetik som mer än någon präglade århund-
radet, ungefär från 1830-talet och fram till åttitalis-
ternas brytning med föregående litteratur. Bland 
många källor kan nämnas att dess framväxt och be-
tydelse har skildrats av Kurt Aspelin i hans tvåde-
lade studie av 1830-talets litteraturkritik (Poesi och 
verklighet, 1966, –76), liksom i hans båda under-
sökningar av Almqvists idévärld (Studier i C. J. L. 
Almqvists författarskap åren kring 1840, 1979, –80). 
Likaså mer indirekt av Thomas Olsson i hans av-
handling Idealism och klassicism En studie kring lit-
teraturhistoria som vetenskap under andra hälften av 
1800-talet med utgångspunkt i C. R. Nybloms estetik 
(1981). (Se t ex beskrivningen av Dietrichsons be-
toning av författarens moraliska ansvar och egen-
skaper (s. 62), eller Nybloms betoning av det sköna 
som ytterst ett moraliskt, mänskligt, samhälleligt 
ideal (s. 109)). Dessutom förekommer den i Lars 
Gustafsson Estetik i förvandling: estetik och littera-
turhistoria i Uppsala från P. D. A. Atterbom till B. 
E. Malmström (1986). Också jag har betonat dess 
betydelse i samband med en relativt utförlig ana-
lys av just Wirséns hållning i Fältets herrar. Fram-
växten av en modern författarroll. Artonhundraåt-
titalet (2004). Men framför allt har den grundligt 
presenterats av Christer Westling i hans avhand-
ling Idealismens estetik. Nordisk litteraturkritik vid 
1800-talets mitt mot bakgrund av den tyska filosofin 
från Kant till Hegel (1986) – en studie som inte om-
nämns i biografin.

Det ska visserligen understrykas att det inte är 
helt enkelt att inordna ett så pass långt tidspass i en 
enda estetisk epok, det finns skillnader och frågan 
är absolut intressant att diskutera. (Se till exempel 
Thomas Olssons grundliga recension av Westlings 
bok i Samlaren 1986, s 87–92.) Men perioden har 
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ändå avgörande, gemensamma drag som ryms inom 
begreppet och som dessutom ger en god förklaring 
till Wirséns syn på konsten och till hans kritiker-
gärning. Den hängde också intimt samman med 
den borgerliga klassens framväxt och etablering. 
Den klass vars värden Wirsén mer än någon annan 
kom att försvara.

Idealrealismen har också identifierats som Ru-
nebergs konstuppfattning, och närmast därifrån 
kom den att dominera Namnlösa sällskapet i Upp-
sala – den litterära förening ur vilken signaturpo-
eterna uppstod – den krets genom vilken Wirsén 
första gången trädde in i ett offentligt litterärt sam-
manhang.

Per Rydén redogör sorgfälligt för konflikterna 
mellan den hegelianska och den boströmska synen 
på konstens natur bland akademikerna, den med 
dagens syn ganska obskyra frågan om konsten ut-
vecklas historisk i samhället, enligt Hegel och Vi-
scher, eller om den är helt och hållet är ideal, en-
lig Boström. Däremot nämner han inte att man 
trots skillnaderna var enig om konstens ändamål 
och därmed också om den i sammanhanget långt 
viktigare frågan om vad som skulle anses som god 
konst. Något som bör ha spelat en betydligt större 
roll för poeten och den blivande litteraturkritikern.

Signaturpoeternas inspiratör och ledargestalt, 
Lorenz Dietrichson, har själv i sina minnen beskri-
vit hur idealrealismens estetik blev förhärskande 
inom kretsen, och kontrasterar den mot både den 
föregående romantiken och den efterföljande åtti-
talistiska realismen.

”Hovedspørgsmaalet ved al Literatur og al Kunst 
var efter vor Mening til syvende og sidst: har den bi-
dragit til at fremme det sandes og godes Væxt blandt 
os?” har den ført Menneskene nærmare den sande 
Livslykke ved at berige deres Skjønhedssans, de-
res Intelligens og deres ethiske Liv?” (L. Dietrich-
son Svundne tider, del 2, Kristiania 1899, s 151–52.)

Frånvaron av den blir desto märkbarare genom 
att det inte heller finns någon alternativ beskriv-
ning av vad Wirsén generellt såg som litteraturens 
syfte. Istället menar Per Rydén att: ”Det är inte hel-
ler så att hans domar är tillämpningar av en viss es-
tetisk lära. Det spelar roll för hans ståndpunkt med 
det är praktiken och taktiken som bestämmer hans 
position.” (s. 467) Men fortsätter märkligt nog: 
”Vad Wirsén gjorde var att på den estetiska arena 
som hans redaktör skapat åt honom, bedriva opi-
nionsbildning och inte bara i estetiska utan minst 
lika mycket i religiösa, moraliska och politiska frå-
gor.” (s. 467)

Det är ju ett konstaterande som är ett belägg för 
att Wirsén omfattade det i sammanhanget centrala 
draget hos den idealrealistiska konstsynen, den som 
Lorenz Dietrichson pekar ut i citatet ovan: mo-
ral och estetik utgör en odelbar enhet. Därmed 
finns en god förklaring i nutida ögon till mycket 
av det som kan förefalla paradoxalt i Wirséns be-
dömningar.

Idealrealismen var en hållning som stolt och 
självmedvetet satt på två stolar. Dels utgjorde den 
en reaktion mot vad man uppfattade som roman-
tikens alltför esoteriska, utsvävande hållning, och 
var i den meningen ”realistisk” genom att som sitt 
ämne snarare syssla med mer verklighetsnära motiv. 
Vad Carl-Erik af Geijerstam (liksom senare Aspe-
lin) beskriver som: ”trivseln med det lilla och un-
danskymda” i motsats till ”prunkande bildkonst 
eller svällande retorik.” (Geijerstam, s. 94.) Men till 
det kom att den föreskrev att konsten skulle förädla 
sin publik genom att skildra höga ideal – i prakti-
ken med goda exempel. (Ibland utifrån mer uttalat 
etiska ambitioner, ibland som ett resultat av att det 
sköna definierades utifrån det ideala.) Det innebar 
bland annat att det som uppfattades som mörka, 
pessimistiska skildringar förkastades. Däribland 
allt som lyfte fram samhällets skuggsida. Per Ry-
dén konstaterar också själv gång på gång de av Wir-
séns omdömen som sammanfaller med den ideal-
realistiska hållningen. T.ex. att hans allt starkare 
kritik av Ibsens svartsyn (s. 309) eller hans utlägg-
ning av sina estetiska värderingar i recensionen av 
Strindbergs författarskap med anledning av Mäster 
Olof: ”Aldrig såg man en skymt af himmel, aldrig 
uppfyllde arbetet på ett enda ställe hvad den sanna 
konsten dock kan och skall åstadkomma, nämligen 
befria sinnet.” (s. 354.) – Ett eko av Dietrichson.

Hållningen innebar att konstens moraliska halt 
blir avgörande för slutomdömet; författaren (och 
kritikern) har ett pedagogiskt ansvar gentemot pu-
bliken. Bara etisk konst är god, enbart god konst 
är skön! Det är också en åsikt som Wirsén explicit 
ger uttryck för gång på gång i sin kritik. Därmed 
blir det begripligt att Wirsén kunde vara desto mer 
fördömande när han ansåg ett verk välskrivet och 
fängslande, men etiskt tvivelaktig som i bedöm-
ningen av flera av Ibsens senare verk. (s. 301, 306, 
309, etc.) En dubbelhet som Per Rydén också själv 
ger exempel på gång på gång, och som samman-
faller med Einar af Wirséns omdöme om sin far: 
”I denna egenskap [av litteraturkritiker] satte han 
kanske alltför ofta tendensen över den formella ta-
langen. Idén var för honom huvudsaken. Och mot 
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den, som hyllade andra idéer än dem han ansåg nyt-
tiga eller värdefulla, drevs han mycket lätt till en 
alltför stor stränghet i omdömet trots den formella 
talang, som vederbörande hade eller kanske just 
därför.” (Citat efter Rydén, s. 273–74.)

Ändå föredrar Per Rydén att uteslutande hävda 
den spekulativa, personpsykologiska analysen som 
vare sig går att belägga eller förkasta t ex i Wir-
séns förhållande till den från början högt beund-
rade norska dramatikern: ”Hans hat mot Ibsen kan 
bara förstås med att han själv är rädd för att hans 
egna gengångare skulle visa sig i dagsljus.” (s. 714.) 
Svagheten i resonemanget, behovet att förstärka 
det, märks också på att det är först nu i samman-
fattningen som Wirséns avståndstagande till den 
från början högt beundrade Ibsen skruvats upp av 
Per Rydén till ”hat”.

(Märligt nog har Per Rydén 400 sidor tidigare 
mycket väl och precist beskrivit – utifrån recensio-
nen av Gengangere – sammanfattat Wirséns dub-
belhet i relationen till Ibsen, grundad i denna etiskt 
dominerade estetik:

”Författarna har, predikar Wirsén, ett stort an-
svar. De har förmågan att utlägga tidens läror på 
ett sätt som i motsats till filosofers och vetenskaps-
män skrifter kan fånga den stora publiken. ’Och till 
tusenden skall Ibsens nya familjedrama tala; ty-
värr torde det blifva allra välkomnast för ett läger, 
hvilket vi ej gerna skulle velat unna äran att bland 
bundsförvandter räkna författaren af Brand.’

Det är, som vi ska se många exempel på framöver, 
en viktig punkt. Ibsen är på väg att hamna i fel lä-
ger. Att Wirsén i sådan grad sysslar med den sidan 
av saken är ett uttryck för den höga värdering han 
har av honom – och ytterst en förhoppning om att 
han ännu inte är helt förlorad till motståndarsidan. 
Han skulle snarligen återkomma i frågan.

Skickligheten i det dramatiska handlaget skulle 
Wirsén ständigt återkomma till. Ibsen är en troll-
karl – tyvärr med förmåga att förvända åskådarnas 
blick.” (s. 301.))

Konstens dubbla ansvar förklarar varför Wirsén 
använde olika måttstockar som kritiker, likaså var-
för han uppfattade kritikeruppdraget som att ge 
moralisk vägledning till författarna. Det ledde dels 
till att han var mer tolerant mot utländsk, oöver-
satt litteratur vars inflytande befann sig längre från 
publiken och vilkas upphovsmän inte heller gick 
att uppfostra (detsamma gällde naturligtvis också 
döda författare), dels bedömde de kvinnliga förfat-
tarnas verk hårdare (kvinnorna skulle ju vara mora-
liska föredömen). Något som Oscar Levertin fram-

höll i sin generaluppgörelse med Wirsén i Svenska 
Dagbladet 1900, och som Per Rydén mycket riktigt 
refererar men utan att dra några slutsatser. (s. 583.)

Slutligen ger det en förklaring till Wirséns van-
ligen alltför gudsnådliga egna dikter, som gärna 
tyngs av avlutande moraliteter, och hans vartefter 
allt mer kritiska, ångerfulla hållning till sin egen 
främsta dikt Silléry om den franska kungens utom-
äktenskapliga kärleksaffär.

Däremot ger det ingen förklaring till Carl Da-
vid af Wirséns makthunger, hans överkänsliga när-
maste paranoida relation till omvärlden, hans bot-
tenlösa vrede mot de han kände sig sviken av, vare 
sig det var författare eller vänner, hans kompro-
misslöst envetna låsning till de värderingar han ti-
digt gjorde till sina (till skillnad från generations-
kamraten och den tidigare vännen Snoilsky som i 
betydligt högre grad följde med utvecklingen), att 
han lät ändamålen helga medlen när det gällde att 
få sin vilja igenom, eller slutligen, hans totala kon-
trollbehov. Men det lyckas inte heller Per Rydén, 
trots den grundliga genomgången av det bevarade 
källmaterialet, och vi får nog i Wirséns fall som i 
de flesta andra försona oss med att människan gått 
förlorad en gång för alla.

David Gedin

Dansk litteraturs historie. Red. Klaus P. Morten-
sen & May Schack. Bind 3. 1800–1870. Förf: Lise 
Busk–Jensen, Henrik Wivel, Johannes Nørregaard 
Frandsen, Anne Birgitte Richard, Knud Bjarne 
Gjesing & Lars Handesten. Gyldendal. Køben-
havn 2009.

Aldrig har de nordiska litteraturerna stått varandra 
närmare än under det moderna genombrottet. Där-
för får varje danskt eller norskt försök att skriva 
det sena 1800-talets litteraturhistoria direkt infly-
tande på vår egen syn på svensk litteratur under 
epoken. I recensionen av andra bandet av Dansk 
litteraturs historie i Samlaren 2009 kunde begrepp 
och perio der diskuteras, men vad gäller tredje ban-
det står man på solid gemensam grund. Den in-
ledande meningen ”Den 3. November 1871 ind-
ledte den 29-årige nybagte dr.phil. Georg Brandes 
(1842–1927) en serie forelæsninger på Københavns 
Uni ver sitet med titlen Hovedstrømninger i det 19de 
Aarhundredes Literatur” (s. 15) kunde ha hämtats 
från vilket nordiskt litteraturhistoriskt verk som 
helst. Periodavgränsningen 1870–1920 är den-




