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Gunilla Hermansson, At fortælle verden. En studie 
i C.J.L. Almqvists Törnrosens bok. Forlaget Spring 
Hellerup 2006.

Carl Jonas Love Almqvist är idag inte bara Sveri-
ges modernast ederade författare, utan också Sve-
riges modernast omstridde. Tvistefrågorna i Alm-
qvistforskningen tedde sig länge analoga med tvis-
tefrågor i forskning om andra författarskap. Bör 
man läsa författarskapet som en enhet, eller som 
kluvet i en romantisk och en realistisk del (samt 
bortse från den tredje…), eller som helt splittrat? 
Vilka idéer på vilket sätt företrädde Almqvist vid 
den och den tidpunkten och vilken betydelse hade 
dessa för hans konstnärliga gestaltning? Hur sam-
spelar – eller kontrasteras – olika berättartekniker 
och konstarter i hans verk?

Det länge dominerande perspektivet i Alm-
qvistforskningen formulerades av de ”klassiska” 
Almqvistforskarna Henry Olsson, Olle Holmberg 
och Algot Werin utarbetat med stöd hos Fredrik 
Böök och Martin Lamm m.fl., en Almqvistsyn 
där Almqvists verk inplacerades i en kronologi. 
Med komparativ, idéhistorisk och ibland biogra-
fisk metod kunde man skönja en linje som gick 
från en spekulativ, världsfrämmande och av om-
fattande beläsenhet påverkad ungdomsdiktning 
via högromantik till en av sund realism och libe-
ralism präglad diktning. 1840-talsromanerna ned-
värderades och diktningen i landsflykten lämna-
des därhän. Implicit fick Almqvistforskarnas lä-
sare intrycket att Almqvists stafett så småningom 
överlämnats till det moderna genombrottet. Idag 
skulle inte så mycket av denna myt, tillkommen 
med litteraturhistoriens facit i hand och med 
1910- och 1920-talsrealismen i svensk litteratur 
som en allt mer genomskinlig norm, återstå om 
inte de nämnda forskarna genom utgåvan av Sam-
lade Skrifter 1920–38 inpräglat sin Almqvistsyn 
även i sentida läsares medvetanden.

De perspektiv som anlagts sedan dess har va-
rit starkt divergerande. Den romantiske Alm-
qvist återupptäcktes förvisso främst av teaterre-

gissörerna Alf Sjöberg och Bengt Lagerkvist, men 
återspeglades även i forskning och edition – så-
lunda skrev Lennart Pagrot en väsentlig uppsats 
om romantisk ironi hos Almqvist (1962) och Erik 
Gamby utgav 1819 års version av Murnis 1960. En 
samhällsinriktad Almqvistforskning företrädd av 
Kurt Aspelin och Karin Westman Berg lyfte fram 
politiska utopier respektive kvinnosyn och Ulla-
Britta Lagerroth analyserade Almqvists relation 
till scenkonsten. I kölvattnet av den internatio-
nella romantikforskningens uppsving på 1970-ta-
let, med namn som Paul de Man, Manfred Frank, 
Friedrich A. Kittler, Jochen Hörisch, Philippe La-
coue-Labarthe och Jean-Luc Nancy, då den tyska 
Frühromantik och de dekonstruktiva strategierna 
uppmärksammades i romantikforskningen, kom 
även en textteoretiskt grundad Almqvistsyn. Alm-
qvistkapitlet i ”Den ironiska mytens sång” i Ho-
race Engdahls Den romantiska texten (1986) är ett 
bland många exempel. Det som äldre forskare 
sett som nycker utan djupare mening i berättar-
tekniken, framträdde nu som hermeneutiska pro-
blemkomplex.

En forskare som Johan Svedjedal har stän-
digt betonat de materiella sidorna av författar-
skapet från Almqvist – berättaren på bokmarkna-
den (1987) och framåt och på senare år har dok-
torsavhandlingar av Cecilia Sidenbladh, Jakob 
Staberg, Jon Viklund, Eivor Persson och Anders 
Burman lyft fram skilda aspekter såväl av inter-
artiell, strukturanalytisk och retorisk som idéhis-
torisk synvinkel.

Omkring millennieskiftet har vi dock börjat 
förstå att en sådan teckning av Almqvistforskning-
ens utveckling är missvisande. De stundom var-
andra motsägande Almqvistuppfattningarna be-
ror inte bara på våra skilda Almqvistbilder utan i 
än högre grad på vår divergerande syn på littera-
turvetenskapen. Medan frågorna ”Vem var Bell-
man?” och ”Vem var Strindberg? överlämnats till 
respektive författares museum och sällskap, väcker 
frågan ”Vem var Almqvist?” fortfarande tempera-
mentsfull debatt – bedragare, reversförfalskare och 
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giftmördare i spe eller offer för konservativ poli-
tisk konspiration? Mer fruktbara är naturligtvis 
frågeställningar om den ideologiske Almqvists roll 
i samtidens idéhistoriska utveckling.

Problemet med de undersökningar av Alm-
qvists yttre förehavanden som fortfarande görs, 
t.ex. samarbete med förläggare och tidningar, 
uppstår när forskarna söker tolka de litterära ver-
ken utifrån externa faktorer: de återför Almqvists 
oeuvre till en författarspeglande kontext, som i 
grunden är den ”klassiska” Almqvistforskning-
ens, om än mer sofistikerad. De kommer i strid 
med litteratursociologiska och även vissa herme-
neutiskt inriktade teoretiker som mer vill betona 
verket som det nådde (och når) läsaren.

Att definiera ”Almqvist” såsom ”Almqvist som 
han framträder i summan av sina texter”, en me-
tod ofta – icke minst genom historiens erode-
rande förmåga – adekvat vad gäller flera andra 
författarskap, t.ex. Shakespeares, hjälper oss hel-
ler inte särskilt långt. Visserligen blir en sådan 
Almqvist vid första påseendet verkets, och kan 
lätt transformeras till läsarnas Almqvist, men vid 
närmare reflexion uppstår olösliga problem, pre-
cis som vad gäller andra författare som samtidigt 
är offentliga personer. Almqvist är verksam i olika 
medier och bunden av deras lagar; dessutom in-
träder Almqvist gärna själv i det litterära kretslop-
pet, exempelvis som kritiker av egna verk. Vissa 
delar av verket har en ram, i de flesta fall törnros-
ramen, andra icke – och problematisk blir bilden 
av Almqvist ”såsom han framträder i summan av 
sina texter” när samma text återfinnes såväl i in-
ramat som i oinramat skick – kontexten ropar på 
sin närvaro. Hur hanterar man slutligen en estetik 
som är framförd av en fiktiv person och/eller ingår 
i en ram där den relativeras, exempelvis Dialog om 
sättet att Sluta Stycken och Skaldens Natt?

När forskaren besvarar dessa frågor upptäcker 
han/hon att han/hon medvetet eller medvetet gjort 
ett vetenskapsideologiskt val och också tagit ställ-
ning i frågan ”Vad är litteraturvetenskap?” Varje 
Almqvistforskare tvingas således att bli sin egen 
och andras litteraturteoretiker. Forskningen tycks 
idag enig endast på en punkt, nämligen vad gäller 
editionsfilologins relevans. Den nu pågående ut-
gåvan av Carl Jonas Love Almqvists Samlade Verk 
(1993–) ger för första gången sedan originalen ut-
gavs en adekvat bild av texten, exempelvis av Duo-
des- och Imperialoktavupplagorna av Törnrosens 
bok, vilka båda här ederas i helhet. (Man har dock 
tvingats ge avkall på textens grafiska sida, t.ex. Im-

perialoktavupplagans även interartiellt viktiga ar-
rangemang av texter och noter.)

Det senaste bidraget till Almqvistforskningen 
kommer från Danmark. Gunilla Hermansson dis-
puterade i oktober 2003 på Institutt for Nordisk 
Filologi, Københavns Universitet, för Ph.D.-exa-
men med avhandlingen At fortælle verden. En stu-
die i C.J.L. Almqvists Törnrosens bok, vilken enligt 
dansk praxis först i av författarinnan omarbetat 
skick nu utkommit i offentligt tryck (Forlaget 
Spring, Hellerup 2006). Dansk praxis innebär 
inte bara att doktorandens argumentation kan 
modifieras och nytt material tillkomma utan att 
förskjutningar i frågeställningar kan ske.

Resultatet har i Hermanssons fall blivit ly-
sande; hennes avhandling fördjupar på väsent-
liga punkter vår bild av Almqvist. Boken utveck-
las från traditionell genrediskussion i de första ka-
pitlen till subtila ställningstaganden i vetenskap-
liga tvistefrågor i de senare. De forskare Gunilla 
Hermansson profilerar sig mot är inte längre de 
”klassiska”, utan de samtida, t.ex. Jon Viklund 
eller Klaus Müller-Wille – till den senares post-
strukturalistiskt präglade teser håller hon märkbar 
distans. Hermansson har valt att utgå från just en 
av de frågeställningar som fördunklades av äldre 
editioner, nämligen ramberättelser och nivåer i 
Törnrosens bok, Duodesupplagan I–XIV och Im-
perialupplagan band I–III, en frågeställning som 
naturligtvis berör de flesta av kärnpunkterna i 
Almqvists författarskap.

Hermansson formulerar sitt syfte sålunda: ”I 
denne afhandling har jeg sat det som mit mål og 
udfordring at beskrive og vurdere Törnrosens bok 
som en rammefortælling og ét verk” (s. 9). Hon 
vill undersöka hur ramberättelse och inlagrade 
(”indlejrede”) texter fungerar i förhållande till var-
andra och målsättningen är att nå förståelse av så-
väl texter på de båda nivåerna som Almqvists be-
rättarprojekt och estetik i dess helhet. Avhand-
lingen blir också en undersökning av verkets grän-
ser, gränser mellan text och paratexter, gränser 
mellan diegetiska nivåer, genrer och konstarter 
och slutligen gränserna för vår förståelse (s. 10). 
Vad gäller verkets totala anspråk har hon gott stöd 
på Jagtslottet av Almqvists gestalter Herr Hugo 
och Richard Furumo: ”Därföre skulle en person 
kunna berätta för Herr Hugo hela verldens his-
torier ifrån begynnelsen till slut, på ett sätt, att 
alla framställningarna tillsammans utgjorde en 
enda lefvande gestalt, ett organiskt Helt, utan att 
de historierne ändock komme efter hvarann uti 
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kronologisk ordning.” (Hermansson, s. 12, Alm-
qvist, SV 5, s. 27)

Hermansson vill studera ramberättelser och in-
lagrade berättelser såsom tillhörande samma text 
och observera intentionalitet på båda planen. 
Hon studerar framgångsrikt hur ramen iscensät-
ter sig själv, de inlagrade texterna och samman-
kopplar genrer.

Som alla andra forskare tvingas Hermansson 
till bortval. Almqvists väl så stora författarskap ut-
anför Törnrosens bok beaktas icke alls och idéhisto-
riska, bokhistoriska och litteratursociologiska as-
pekter bortfaller i och med metodvalet. I en kort 
inledning placerar hon dock in Törnrosens bok i 
Almqvists författarliv, anger texternas kronologi 
och gör en kort på problemställningen fokuserad 
forskningsöversikt.

I kapitel I studerar Hermansson ramberättel-
sen som genre och inlagringen som litterär teknik. 
Begreppet ’ramberättelse’ uppträder först 1809 i 
ett brev från Clemens Brentano till Achim von 
Arnim, men kan i fråga om företeelsen som så-
dan spåras ända till ett egyptiskt verk från 17:e 
århundradet f.Kr. Tusen och en natt, Decamerone 
och Canterbury Tales är mer moderna exempel. 
Hermansson väljer att skärskåda två standardverk 
om ramberättelsen över huvud. Det första är An-
dreas Jäggi, Die Rahmenerzählung im 19. Jahrhun-
dert. Untersuchungen zur Technik und Funktion ei-
ner Sonderform der fingierten Wirklichkeitsaussage 
(1994), ett mycket noggrant verk som undersöker 
300 tyska 1800-talsverk och finner att 144 av dem 
motsvarar fem av Jäggi exakt formulerade kriterier 
på ramberättelse: 1. Ramberättelser är berättelser 
där en självständig prosatext omsluter en annan. 
2. Ramen skall vara en del av den inre berättel-
sens fiktiva värld. 3. Ram och inre berättelse skall 
berättas av olika berättare. 4. Ramen konstituerar 
en muntlig berättarsituation. 5. Tvåskiktigheten 
skall vara ett dominant strukturgrepp. För Jäggi 
är ramberättelsen författarens försök att undgå 
den allvetande berättaren.

Det andra standardverket är William Nelles 
betydligt mindre klassifikationsfixerade Frame-
works. Narrative Levels and Embedded Narrative 
(1997), men även teoretiska synpunkter framförda 
av Mieke Bal, Gérard Genette och Marie-Laure 
Ryan spelar en avgörande roll i At fortælle verden. 
Hermanssons avsikt är dock inte att klassificera 
eller ens narratologiskt detaljbestämma texter – 
utan hon vill ange utifrån vilken genreföreställ-
ning exempelvis ramberättelsen i Törnrosens bok 

inbjuder till att bli läst. Det är inte metodernas ef-
fektivitet utan deras relevans hon ifrågasätter.

I kapitel II studerar Hermansson berättare och 
komposition i Törnrosens bok, ramens logik och 
de två huvudkrafterna, kompositionens och fik-
tionens gränser samt berättelsens ”iscenesættelse”. 
Almqvist utnyttjar i tämligen begränsad mån möj-
ligheten att använda olika berättare; Richard Fu-
rumo blir den dominerande berättaren (36 av 60 
inre texter) och 16 texter är helt oinramade. Fu-
rumos berättelser kompliceras dock stundom av 
ett ”lådsystem” med serier av muntliga och skrift-
liga källor. Förutom Herr Hugo Löwenstjerna och 
dennes familj förekommer ett antal anonyma och 
tysta redaktörer i verket, vilka blott framträder 
några gånger i fotnoter o.d. Därtill kommer att 
Törnrosens bok icke är identisk med, utan blott 
bildas av brottstycken e.d. av, den större impli-
cita allmänna slottskrönika och det ”sublima” ma-
nuskript som nämns av Herr Hugo. På det sättet 
sätter verket inom sig självt ständigt nya ramar 
för sig självt och de fiktiva karaktärerna framtol-
kar stundom sin egen implicite författare. Under 
de 19 år verket tillkommer förskjuts också grän-
ser; Herr Hugos Akademi med Jagtslottets hand-
lingar, statsråden etc. tillkommer. Ramar föränd-
ras så att man hellre vill tala om möbiusband än 
en välstrukturerad analyserbar krönika med olika 
skikt, principiellt möjliga för den observante lä-
saren att upptäcka. Herr Hugo och Richard Fu-
rumo framstår mera som två poler än två perso-
ner och ingen av dem kan fasthållas i en bestämd 
position. Almqvists egen berättartekniska medve-
tenhet är extrem särskilt i början av Duodesupp-
lagan och givetvis vad gäller mästerstycket Den 
Sansade Kritiken, men i Duodesupplagan band 
XIII tycks den helt bortglömd; texterna är oinra-
made. Ibland (t.ex. vad gäller Återkomsten) är det 
svårt att skilja ramtext från paratext.

I doktorsavhandlingen C.J.L. Almqvists slotts-
krönika och det indirekta skrivsättet (Lund 2003) 
sökte Eivor Persson berättartekniskt bestämma 
den s.k. Jaktslottskrönikan, d.v.s. Jagtslottet, Her-
mitaget, Hinden och Baron Julius K*** i Duo-
desupplagan. Resultatet blev avskräckande, då 
dubbeltydigheterna, glidningarna och de omöj-
liga figurerna hos Almqvist med Sherlock Hol-
mes-inspirerad blick förvandlades till ett krypiskt 
schema, där varje gåta fick sin lösning. Gunilla 
Hermansson inser däremot att Almqvists kon-
struktion åstadkommer något betydligt mer es-
sentiellt: den gör att förhållandet mellan littera-
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tur, sanning och självförståelse ständigt proble-
matiseras – samt att alla gåtor inte har någon lös-
ning. Hermansson visar ofta att hon är klar över 
att de ständiga illusionsbrotten i Törnrosens bok 
även verkar illusionsförstärkande.

I sex pedagogiskt föredömliga och detaljerade 
grafiska figurer (s. 75, 77, 79, 90 f., 410) anger 
Hermansson såväl verkens narratologiska art och 
placering i det hierarkiska systemet som (medelst 
pilar) förhållande till varandra. Inte ens en mycket 
observant granskare är i stånd att finna fel eller 
tvetydigheter i dessa figurer.

I början av Jagtslottet ligger fokus inte i vad som 
berättas, utan i att det berättas; de tre första be-
rättelserna – om Jacquelina, Herr Hugos hustrus 
och Magdalenas död – är enligt Hermansson pa-
rallella såtillvida att de behandlar tre sköna kvin-
nor som lider eller dör; kvinnorna upplever själva 
skönhet, de är själva sköna, och deras skönhet ma-
nifesteras i beskrivningarna och reaktionerna på 
Jagtslottet. I Hermitaget anger Richard Furumo 
för läsaren att verket inte är epokmåleri, inte spök-
historia och inte har med färger att göra – men 
berättelsen säger det rakt motsatta. Det som mest 
intresserar Hermansson är de ögonblick då ram-
text och inre text producerar mening i dynami-
ken sins emellan.

I kapitel III, ”Historie og digtning”fokuseras 
Duodesupplagans romaunter (Hermitaget, Hin-
den, Drottningens juvelsmycke) och begynnelsen 
av Imperialoktavupplagan, varvid Hermansson 
använder Paul Ricoeurs Temps et Recit som bak-
grund för förståelsen av historieskrivning. Drott-
ningens Juvelsmycke iscensätts exempelvis som 
en osäker historisk berättelse där autentiska och 
pseudoautentiska dokument och personer upp-
träder. Skönhetens Tårar sägs vara bokstavlig och 
sann – tåren är en metafor för världen – men sam-
tidigt blott en dröm. Ormus och Ariman postu-
leras som ett komplett dokument etc. Sannings- 
och vishetssökande, liksom maktsträvan, avgör 
hur historia skapas och återskapas. I sannings-
sökandet undersöks skriftens möjligheter för att 
rymma det faktiska. Problemet med Almqvists 
konstruktioner är ofta att pusselbitarna inte pas-
sar i samma pussel och att ingen, varken berät-
taren eller aktörerna känner till hela sanningen. 
Almqvist använder, men relativerar, skilda sätt att 
skriva faktiskt eller fiktivt. Noter kan, men behö-
ver inte, fungera ironiskt. Törnrosens bok vill på 
en gång vara berättelsen om världen, berättelsen 
om sig själv och dess berättare, och berättelsen 

om den värld de är med att skapa, hävdar Her-
mansson (s. 206). Historiens problematik skrivs 
sålunda in i en allmän representationsproblema-
tik. Bland de litterära teknikerna märks autenti-
citetsfiktionen.

Det konstnärliga skrivandet har för Almqvist 
en unik möjlighet att fånga sanningen, då var-
ken den politiska historien eller det ahistoriska 
måleriet förmår låta betydelserna flyta och den 
ursprungliga berättelsen vara obegriplig. Det al-
legoriska skrivsättet får sin kraft genom att i sista 
led till hänvisa till Gud och kärleken.

I kapitel IV fokuseras så den estetiska diskus-
sionen i Dialog om Sättet att sluta Stycken och dess 
fortsättning i ramkommentarer i Duodesuppla-
gan. Genom att föra en poetologisk diskurs på 
ramberättelsens nivå, i synnerhet när Almqvist 
som i Dialog om Sättet att sluta stycken ”ramar in” 
”Om två slags Skrifsätt”, en tidigare i Skandia 
1833 offentliggjord Almqvisttext, där två sätt att 
läsa skildras, närmar man sig transcendentalpoe-
sins vision. Hos Almqvist kan, men behöver inte, 
en estetisk problematisering ske just i redigerings-
ledet. Hans verk är orent så till vida som själv-
reflexionen ibland även kommer tillstånd mel-
lan inre texter inbördes eller inre texter och ram-
berättelse att sväva. Med hjälp av M.H. Abrams 
och Manfred Frank söker Hermansson här förstå 
de olika typer av mimetisk och expressiv estetik 
Almqvists texter ger uttryck för. I synnerhet foku-
serar hon Richard Furumos ”jag vet inte”-estetik. 
Hon uppmärksammar även spänningar mellan 
Almqvists och hans fiktiva karaktärers hållning. 
P.D.A. Atterboms litet pinsamma missförstånd av 
Almqvists försåtliga noter diskuteras och kapitlet 
avslutas med en lång och tydlig genomgång av de 
olika estetiska positioner som intas av de fiktiva 
karaktärerna i Den Sansade Kritiken.

I kapitel V skärskådas de essäer och religiöst 
uppbyggliga texter som ingår i Törnrosens bok. Rö-
rande två av tidigare kommentatorer analyserade 
texter, Svenska Fattigdomens Betydelse och Euro-
peiska Missnöjets Grunder vill Hermansson, efter 
grundlig argumentation där såväl de forskare som 
fokuserat de inlagrade texternas innehåll (i syn-
nerhet Aspelin) som de som koncentrerat sig på 
ramen och distanseringseffekterna bemöts, strä-
var Hermansson efter att nå en tredje ståndpunkt, 
ett slags både-och-läsning, en dialog mellan inre 
text och ramverk. Svårare har hon att inordna 
Herr Hugos Akademi med dess akademiska ”vi” 
– och frågan kvarstår hur man kan och bör tolka 
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”Om Folknöjen betraktade ur politisk synpunkt”, 
d.v.s. den ”Skrift, som skulle hafva vunnit priset, 
om den ej varit så bittert skrifven.” Skriften är en 
Almqvistartikel som ironiskt nog blivit avvisad 
av Akademin – men i Törnrosens bok återges den 
och på så sätt blir den ju indirekt antagen av Aka-
demin (!) Ännu svårare tycks det att inordna de 
helt oinramade – om vi bortser från att de före-
ställes upplästa i salongen – uppbyggliga texterna 
Om Helsans Evangelium och Om Menniskans Stöd 
i Imperialoktaupplagans första band. De är tidigt 
tillkomna och Hermansson stannar, trots goda 
iakttagelser om upprepningsstil o.d., blott vid att 
de ha samma budskap som ligger under prisskrif-
terna: ”Betänk helt enkelt vad du är, samt vad du 
av Kristi kärleksfulla och rika hand kan och skall 
bliva” (SS XIII, s, 416, Hermansson s. 305). Hon 
talar också om en antingen/eller effekt. Antingen 
måste texterna läsas blott som genreexempel, eller 
också måste de tas på allvar, varvid ramen förkas-
tas (s. 310). På annat håll har Hermansson ana-
lyserat de säregna dramerna Silkesharen på Ha-
galund och Purpurgrefven och i dem precis som 
i den sena Murnis, där den kvinnliga huvudper-
sonen Nuna också är näktergalen Philomela, ser 
hon ett överflöd av tecken.

Kapitel VI ägnas föreningen av genrer och 
konstarter i törnrosverket; här sker även en väl-
kommen analys av musikens roll. Vad gäller all-
konstverk och interartialitet konstaterar Her-
mansson en spänning. De fiktiva personerna såväl 
på ramnivå som i de inlagrade texterna pläderar 
för en arkitektonisk eller synestetisk förening av 
konstarterna, då konsten bör likna livet. Däremot 
framvisar verket självt snarast en ömsesidig riva-
litet och supplementrelation mellan ord, ton och 
bild som inte riktigt motsvarar allkonstverkets 
krav. Ett problem är att de musikaliska noterna 
vid läsning, framhåller Hermansson, pekar på en 
helt annan situation, salongens muntliga. I pole-
mik mot en kollega bestämmer hon den poetiska 
fugan som centrum, periferi och den ordnade rö-
relsen mellan centrum och periferi (s. 374).

Först sent i boken gör Hermansson en kon-
trastiv komparation med Søren Kierkegaard. Hos 
Kierkegaard kan hon med hänvisning till Isak 
Winkel Holm konstatera att det poetiska fung-
erar filosofiskt produktivt, medan det hos Alm-
qvist förhåller sig tvärtom: vetenskapens syste-
matik och fullständighetsambition ingår på ett 
nyskapande sätt i en vidgning av poesin och dess 
förhållande till verkligheten (s. 395).

I en kort avslutning markerar Hermansson hur 
Törnrosens bok slutar och pekar framåt. Hon re-
flekterar över ”framing” och ”rammebrud” och 
betonar att ramberättelsen är avgränsande åt två 
håll, inramar vad som berättas och utesluter de 
aspekter av världen man skulle kunna ha ambi-
tionen att berätta om.

Hermansson svarar slutligen delvis ja på frågan 
om ramen är en fiktionaliserande gestus; hon be-
tonar starkt, i mitt tycke överdrivet starkt, skill-
naden mellan fiktion och ironi. Törnrosens bok 
slutar aldrig utan avbrytes blott av yttre omstän-
digheter – men sedan utvecklas den som litterär 
teknik och koncept i manuskripten från Ameri-
katiden. Likaså fungerar törnrosramen som ett 
författarmärke i Tre Fruar i Småland och törn-
rostexter ”återanvänds” av Almqvist. Hermans-
son finner ett ”vid sidan av” eller ett ”både och” 
på snart sagt alla plan i verket. Törnrosens bok, 
som en gång efterträdde det personliga diktarpro-
jektet ”Jordens Blomma”, får mot slutet drag av 
almqvistskt litteraturblad. Medan vissa forskare 
velat betona det otidsenliga hos Almqvist i hans 
längtan i törnrosmystik efter det hela och enhet-
liga, en tendens att betrakta det irrande livet i re-
ligiöst perspektiv, hävdar Hermansson hur Törn-
rosens bok också visar rörelsen mot moderna vill-
kor, mot pengarnas och pressens ökande makt. 
Diskrepansen mellan färdigt verk och virtuella 
ramar skapar läsarens narrativa begär med hin-
der och digressioner, vilket korsas av jaktslottsin-
nevånarnas poetiska och intellektuella begär efter 
sanning och vishet.

Ett verkregister underlättar för läsaren, men 
personregister saknas dessvärre.

De kommentarer som jag vill rikta till Gunilla 
Hermanssons avhandling skall sålunda förstås uti-
från denna allmänna karakteristik och detta posi-
tiva omdöme. Det är givetvis utmärkt att fokusera 
Törnrosens bok i dess helhet, men det hade också 
haft en poäng att särskilja dess båda serier Duo-
des- och Imperialoktavupplagan (åtminstone vad 
gäller I–XII i den förra och I i den senare) – där-
med inte sagt att det är lämpligt att tillgripa bok-
historien som förklaringsmodell vad gäller skillna-
der. Som Engdahl påpekat i Den romantiska tex-
ten i samband med den polarisering mellan verk-
ironi i Under Hoppets Träd, där paradoxerna gör 
läsningen självupphävande och de parodiska och 
illusionsbrytande grepp han finner i romaunterna 
(s. 195 f.) finns det faktiskt två skrivsätt – eller åt-
minstone två skilda underarter av ett allegoriskt-
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symboliskt skrivsätt. Imperialoktavupplagan in-
kluderar den sjätte boken i Jagtslottet, d.v.s. ”Gu-
dahataren”, men tar bort den långa distanserande 
noten om redaktörerna, och får därmed en mer 
teologisk och esoterisk utgångspunkt än Duo-
desupplagan – det är i Duodesupplagan vi mest 
adekvat kan tala om möbiusband. Den långa no-
ten förefaller delvis utesluta Frans Löwenstjernas 
roll – liksom Frans roll noten; i Imperialoktav-
upplagan I återfinner vi bara en mindre not om 
redaktörerna på annat ställe.

Imperialoktavupplagans första band har det 
teologiska dubbeldramat Marjam/Isidoros af Tad-
mor med dess egenartade Mariamystik i centrum. 
Det första bandet har (eftersom de musikaliska 
noterna finns tryckta) tydligare drag av allkonst-
verk och det innehåller, som nämnts, några ”upp-
byggande” texter utan ram. Med Skönhetens tårar, 
ett verk som svävar mellan bokstavlighet, myt och 
bild som första verk söker Imperialoktavuppla-
gan I skildra världens historia från skapelsen, och 
dess rum är inte Europa utan världen. I Duodes-
upplagans tidiga band är däremot ask-i-ask- och 
muntlighet-i-skriftlighetstrukturerna betydligt 
mer dominanta.

I avslutningskapitlet uppmärksammar Her-
mansson törnrosverkets tillkomsthistoria i avsnit-
tet ”Komposition og udvikling”, men huvudde-
len av analysen har en statisk karaktär. Man får 
länge ett intryck av att processen i Almqvists skri-
vande och arbete med ramberättelser trängs un-
dan. Av rent berättartekniska skäl hade det varit 
värdefullt att konsekvent beakta en rad statio-
ner på vägen.

Mitt argument bygger på att icke endast Törn-
rosens bok är försedd med ramberättelse. I Amo-
rinas andra upplaga (1839) har en lång inledande 
historia med manuskriptfiktion och en fiktiv bib-
liotekarie införts. I slutet ”glöms den bort” och 
verket slutar med Henrikas och Rudmans död och 
träbitarna efter båten i vilken de drunknat – alltså 
vi kommer inte ut i ramen igen.

Liknande fenomen kan studeras i de infogade 
berättelserna i Törnrosens bok Duodesupplagan 
I–III; i stället för att avsluta en historia påbörjar 
den aktuelle berättaren en ny. Att argumentera 
med Almqvists avsikter vore givetvis riskabelt, ef-
tersom vi då skulle röra oss kors och tvärs mel-
lan text- och författarintention, vilket vore högst 
olämpligt. Men rent strukturellt kan vi säga att 
vi finner en berättarteknisk position i Törnrosens 
bok 1833, då Duodesens första band utkommer, 

vilken kännetecknas av extrem inlagring. Sedan 
finner vi åtminstone 1839 en delvis helt ny posi-
tion med två upplagor ännu (i motsats till senare 
band av Imperialoktavupplagan) i viss mån inne-
hållande olika genrer och därför möjliga att berät-
tartekniskt särskilja. Herr Hugos Akademi marke-
rar ytterligare en position.

Avhandlingsförfattarinnan har klar blick för 
det självständiga och unika såväl i Törnrosens bok 
som i Almqvists verk utanför densamma vad gäl-
ler relationen till kontexten/omvärlden, men man 
saknar här en mer djuplodande diskussion av t.ex. 
den ideologiske samhällsreformatorn Almqvist 
kontra Törnrosbokförfattaren. I en avhandling 
där skillnaden aktualiseras skulle även en retorisk 
analys vara på sin plats.

Hermanssons sätt att angripa ramberättelsen 
kontra inlagrade texter är unikt. Frågan var an-
greppssättet behöver kompletteras inställer sig 
därför naturligt. Även här tänker man främst på 
uppbyggelsetexterna och de musikaliska insla-
gen i Törnrosens bok, som är svåra att inordna 
som inlagrade, men desto lättare att förstå om 
vi läser dem i linje med vissa av Almqvist ung-
domsverk där en ickeironisk essensbetonad estetik 
fortfarande dominerar. En betraktelse över ”Om 
Svenska Rim” skulle också visa hur distanserings-
effekterna i Törnrosens bok kan drivas till sin spets, 
så att såväl törnrosestetik som statsrådsuppgifter 
hamnar i ett säreget ironiskt ljus.

En mer fundamental reflexion rör relationen 
mellan ramberättelse och infogad ideologisk text 
och i förlängningen ironibegreppet. För roman-
tikern handlar det inte om att vara ”ironic or sin-
cere” utan ”ironic and sincere”. Att fokusera dis-
tanseringseffekter till en inlagrad ideologisk text 
av typen Europeiska Missnöjets Grunder innebär 
inte i sig att textens samhälleliga budskap för-
svinner. Snarare tycks mig en potentieringseffekt 
uppstå i och med att det relativeras. Effekten kan 
på sätt och vis påminna om reflexionens reflex-
ion i den tidiga romantiken så som den beskrivits 
i Walter Benjamins Der Begriff der Kunstkritik in 
der deutschen Romantik.

Medan flera av Almqvists kontroversiella verk 
utan ramberättelse, t.ex. Menniskoslägtets Saga, 
endast föga kommenterats under 1800- och 1900-
talen och snarast föreföll besvärande, eftersom 
de inte fyllde vetenskapliga krav och icke ome-
delbart kunde betecknas som ren fiktion, har de 
mer hypotetiskt och experimentellt inriktade tex-
terna Svenska Fattigdomens Betydelse och Europe-
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iska Missnöjets Grunder ganska flitigt diskuterats. 
Skälen till detta kan vara två. Dels försätter skriv-
sättet ”läsaren i ett perspektiv, i en stämning, i en 
önskan och förmåga att gå fram i ämnets rikt-
ning – och han uppfinner på egen hand allt det 
öfriga osagda; ja kanske mycket mer, än som ens 
hade kunnat sägas af författaren” i enlighet med 
”Om två slags Skrivsätt”, dels motiverar den in-
terna debatt som förs i verket läsarna att fortsätta 
diskutera.

Vad gäller skaldens position i Skaldens natt, 
som är en total utanförposition, att vara ”intet” 
och måla blott – om vi för ett ögonblick sätter i 
parentes att texten är inramad – kan vi konsta-
tera att utanförskapet icke alls behöver resultera i 
en ren poesi e.d. Utanförpositionen går också att 
använda för en samhällskritik möjlig blott för den 
som står helt utanför.

Gunilla Hermanssons avhandling inbjuder så-
lunda till vidare reflexion och diskussion. Mycket 
har hävdats i hennes drygt 400-sidiga volym innan 
hon slutar sin ”kuriøse samtale […[ vidende at i 
Almqvists univers er tausheden blot et ophold” 
(s. 419). Hon har inte lyckats finna Almqvist, el-
ler ens velat finna Almqvist, men hon givit oss ett 
utmärkt bidrag för att belysa frågan varför det är 
omöjligt att finna honom.

Roland Lysell

Anders Burman, Politik i sak. C. J. L. Almqvists 
samhällstänkande 1839–1851. Brutus Östlings Bok-
förlag Symposion. Stockholm/Stehag 2005.

Carl Jonas Love Almqvist har kallats ”Sveriges 
modernaste diktare” och han har förblivit det inte 
minst genom sina politiska idéer. Vänsterlibera-
lismen har präglat stora delar av det senaste se-
klets politiska historia, om än ofta under andra 
namn än ”liberalism”. I Sverige var Almqvist en 
av de mest radikala pionjärerna för rörelsen. Tan-
karna vållade publicistiska explosioner efter ut-
givningen av Det går an i december 1839, men 
hade präglat stora delar av Almqvists författar-
skap dessförinnan och kom sedan att fördjupas 
under 1840-talet.

Som Anders Burman mycket riktigt konstate-
rar har Almqvist ”sällan fått det erkännande som 
en föregångsman i den svenska liberalismens his-
toria som han förtjänar” (s. 272), trots att han 
var ”en av de mest mångsidiga och egensinniga 

liberala tänkarna i Sverige under första hälften av 
1800-talet” (s. 273). Det är därför en angelägen 
uppgift som författaren har tagit på sig.

Anders Burmans avhandling är framlagd i äm-
net idéhistoria. Sambandet mellan de två ämnena 
litteraturvetenskap och idéhistoria är som bekant 
nära. I Stockholm ligger de inom samma institu-
tion, och ämnet idé- och lärdomshistoria växte ju 
fram ur litteraturvetenskap när den första profes-
suren inrättades i Uppsala år 1932. På sätt och vis 
återvänder Anders Burman i sin avhandling till en 
tid när de bägge ämnena var ett. Mycket av den 
äldre Almqvistforskning han åberopar var främst 
idéhistoriskt inriktad, men gjordes under en tid 
innan idé- och lärdomshistoria hade blivit en egen 
disciplin. Några exempel är Martin Lamms studie 
av Almqvists ungdomsdiktning från 1915, liksom 
Olle Holmbergs, Algot Werins och Henry Ols-
sons doktorsavhandlingar från 1920-talet. Men 
också senare insatser i Almqvistforskningen hade 
kunnat göras inom idé- och lärdomshistoria, åt-
minstone enligt den bredare och modernare kon-
ceptionen av ämnet. Här kan nämnas Stig Hell-
stens avhandling om Almqvist och äktenskapsfrå-
gan (1951), Karin Westman Bergs avhandling om 
Almqvist och kvinnofrågan (1962) och Kurt Aspe-
lins studie om Almqvists historieuppfattning och 
synen på svenskheten under 1840-talet (1979).

Skälen att behandla Almqvist idéhistoriskt är 
så uppenbara att det närmast förvånar att detta är 
den första avhandlingen i ämnet om honom. Ge-
nom sin insats som journalist och debattör i den 
liberala pressen under 1840-talet tillhörde han den 
politiska sfären. Och stora delar av hans förfat-
tarskap tillhörde vad som på den tiden räknades 
till den lärda sfären, även om det knappast levde 
upp till universitetsprofessorernas krav – jag tän-
ker exempelvis på hans språkläror, ett verk som 
den kulturhistoriska översikten Menniskoslägtets 
Saga (1839–41) och hans svenska ordbok (1842–
44). Med sådana verk försökte Almqvist meritera 
sig för ett pastorat, en professur eller tjänsten som 
riksarkivarie. Men den banan omintetgjordes av 
den svenska litteraturhistoriens kanske två sämsta 
utslag av karriärplanering – utgivandet av Det går 
an och det medarbetarskap i den liberala pressen 
som sträckte sig från 1839 till 1851.

Det är den senare tidsperioden som, fullt rim-
ligt, sätter gränserna för Anders Burman avhand-
ling. Förutom inledningen består den av tio ka-
pitel. Det första summerar fem av Almqvists vik-
tigaste intellektuella utgångspunkter (jfr nedan). 


