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Recensioner av doktorsavhandlingar

Elisabeth Mansén: Konsten att förgylla vardagen. 
Thekla Knös och romantikens Uppsala. Bokförlaget 
Nya Doxa. Lund 1993.

I samlingsverket Romantikens kvinnor (1990) med dess 
Studier i det tidiga 1800-talets litteratur frågar sig åtta 
kvinnliga litteraturvetare varför inga kvinnor finns med 
här i Sverige i den kanon av romantiska texter som 
gäller i dag. Birgitta Ahlmo-Nilsson noterar i sitt förord 
hur Horace Engdahl i sin antologi med romantisk poesi, 
Minnets svanar (1988), betecknar tidens poetiska elit 
som en herrklubb; ändå tar han med en dikt av Euphro- 
syne i sitt urval. »Han gör det med tvekan och över
lämnar åt läsaren att döma om den är god poesi.» Att 
kvinnliga författare inte blir upptagna i kanon behöver 
inte betyda att de skrev dåligt, men att de skrev på ett 
annorlunda sätt, förklarar Ahlmo-Nilsson. Aspekten 
känns igen; den är grundläggande för feministisk litte
raturforskning av idag.

I Romantikens kvinnor medverkade också Elisabeth 
Mansén som doktorand i idé- och lärdomshistoria i 
Lund. Hennes bidrag gällde Thekla Knös och var betit
lat Konsten att förgylla vardagen, samma titel som hon 
valt för sin våren 1994 ventilerade doktorsavhandling. 
Att lyfta fram Thekla Knös ur obemärktheten på detta 
sätt är ett företag som Elisabeth Mansén själv vill be
teckna som i hög grad motiverat. »Genrekraven har 
med tiden blivit mindre hårda», anmärker hon i sin 
Inledning, och en avhandlingsförfattare har fått friare 
händer. I en summering av sina inspirationskällor näm
ner hon den sena Annalesskolan och mentalitetshistori- 
kema med deras inriktning på vardagslivet och dess 
relevans för förståelsen av en epok. Själv fokuserar 
Elisabeth Mansén sin undersökning på Thekla Knös 
ambition att såväl i författarskap som verklighet 
»förgylla vardagen». Hon låter förstå att själva materi- 
alsamlandet i hennes strävan att utforma en helhetsbild 
varit nog så arbetskrävande. Också till synes obetydliga 
detaljer i dagböcker, brev, memoarer och biografier har 
fatt tjäna som underlag vid försöket att rekonstruera 
Thekla Knös livsmiljö. Brevmaterialet ter sig onekligen 
rikt; Elisabeth Mansén redovisar det i inledningen. Den 
första bearbetningen av Thekla Knös brev och dag
böcker gjordes mycket tidigt. Redan under hennes 
dödsår började sålunda Agnes Hamilton f. Geijer att på 
denna grund utforma en minnesteckning. Den publice
rades först i Tidskrift för hemmet och utgavs därpå som 
särtryck under titeln Efterlämnade anteckningar a f T.K. 
(1881).

Det är således ett gediget forskningsarbete som Eli
sabeth Mansén har bedrivit för sin biografi; boken låter 
sig också betecknas som en sådan. Hon stämplar för 
övrigt romantiska levnadsteckningar från 1900-talets 
första decennier över mer eller mindre kända svenskar 
som ett ofta nog beaktansvärt material, inte minst vad 
gäller kvinnohistoria. Vivi Hom f. Ankarcrona gav i De 
små Knösarna. Ett romantiskt Uppsalahem (1921) den

hittills mest utförliga redogörelsen för Thekla Knös 
livsöde. För de personhistoriska avsnitten i sin avhand
ling, förklarar Elisabeth Mansén, står hon överhuvud i 
stor skuld till Vivi Hom och andra skribenter »som på 
sitt sätt hävdat det personligas roll i historien och insett 
vardagslivets betydelse». Många av dessa författare är 
kvinnor, påpekar Mansén, och deras ambitioner har 
legat nära forskarnas. Hon nämner vidare för hennes 
avhandling relevanta verk av Lotten Dahlgren, Signe 
Taube och Anna Hamilton-Geete. En studie av Gisela 
Dischner ägnad Bettina von Arnim (1984) och beteck
nad som »eine weibliche Sozialbiographie [...] kom- 
mentiert und zusammengestellt aus Briefromanen und 
Dokumenten», säger sig Mansén inom den tyska Betti
na von Amim-forskningen ha funnit särskilt givande; 
grundtanken är här just att Bettina önskade romantisera 
sin tillvaro och mytisera sin vardag.

Elisabeth Manséns inledning synes mig klargörande 
beträffande hennes intentioner som kvinnoforskare 
liksom i fråga om avgörande incitament härvidlag. Med 
ett litet leende läser jag följande nog så självmedvetna 
deklaration i metodavsnittet: »Lärdom och inlevelse har 
varit svensk idéhistorias mest fruktbara substitut för 
metod och det är en tradition jag gärna ansluter mig 
till.»

Elisabeth Mansén noterar Magnus von Plåtens lätt 
maliciösa reflexion att det bara finns två pesoner som 
inte kunnat inväljas i Svenska Akademien på gmnd av 
sin börd, Thekla Knös och Gustaf III -  den ena kvinn
lig, den andra kunglig. Som von Plåten framhåller i 
Diktare och domare (1986) var det ett stort antal bland 
dem som erövrat Svenska Akademiens stora pris som 
sedan invaldes i Akademien. Thekla Knös erhöll 1851 
såväl en guld- som en silvermedalj; den större belö
ningen fick hon för ett skaldestycke, »Ragnar Lod- 
brok». Mansén går med tystnad förbi von Plåtens kärva 
karakteristik av Thekla Knös författartalang: »Om 
Thekla Knös vet vi att hon ägde en lyrisk åder, en 
fallenhet att teckna genrebilder ur familjelivet i tidens 
’täcka’ stil. Även denna del av hennes alstring har tiden 
gått hårt åt, men den är vida att föredra framför det 
fornnordiska äventyret.»

Prisbelöningama i Svenska Akademien, förutom det 
stora priset två andrapris, låg givetvis bakom publice
ringen i två band av Thekla Knös samlade dikter 
(1852-53). Sin litterära debut gjorde hon 1851 med 
ElfVomas qvällar, en nyckelroman om salongslivet i 
Uppsala, som Mansén betecknar som hennes kanske 
mest originella verk. Hon kom tidigt in i Malla Silfver- 
stolpes litterära salong och tillsammans med sin mor 
skulle hon efterhand erbjuda ett visserligen anspråks
löst komplement till denna i romantikens och efterro- 
mantikens Uppsala. Elisabeth Mansén har ägnat ett 
kapitel åt salongskulturen hos Malla SilfVerstolpe och 
salongslivet, som hon säger, hos Alida och Thekla 
Knös, mor och dotter (modems död i juli 1855 föränd
rade hela Thekla Knös liv). Alida och Thekla Knös
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salong etablerades på 1840-talet. Större sällskap fick 
inte gärna plats i deras små mm, vilkas interiörer redan 
tidigare har beskrivits i detalj gång efter annan i tryck. 
Man kunde möta samma personer där som hos Malla, 
men alltså inte lika många vid ett och samma tillfälle.

Skaldestycket Ragnar Lodbrok går Mansén i stort 
sett förbi. En text som tjänar att belysa Thekla Knös 
ambition att förgylla vardagen rör det sig heller inte 
om! Dessutom har den prisbelönta versberättelsen 
tidigare behandlats fr.a. av Eva Borgström i en avhand
ling (1991), där Knös fått stå som representant för en 
kvinnlig litterär göticism. Elisabeth Mansén som för 
övrigt i inledningen deklarerar att ett genuint intresse 
för kvinnoforskning naturligtvis ligger bakom hennes 
avhandling, tar under mbriken »Romantikens vän- 
skapskonst» upp Thekla Knös relation till sina vänner, 
såväl manliga som kvinnliga. Thekla Knös hade ett par 
friare men hon förefaller att mest ha fäst sig vid Gunnar 
Wennerberg, en damernas riddare. Hon hade förmågan 
att skapa och upprätthålla vänskaper med både gifta 
och ogifta män; Mansén som för sin behandling av 
vänskapstemat naturligt nog genomgående bygger på 
brev- och dagboksmaterial, betecknar breven till Curry 
Treffenberg som de i detta sammanhang märkligaste i 
Thekla Knös brevsamling. Han är efter Wennerberg 
den manliga vän som står henne närmast. Också med 
den tjugo år yngre Pontus Wikner umgås hon förtroligt. 
Det lekfulla draget är frappant i deras vänskap; Wikner 
kallar Thekla ömsom för donna Theodora och ömsom 
för sin kaffesyster. När nu tack vare Kerstin Dahlbäck 
Strindbergs brevstil sätts under luppen får 1800-talets 
brevstil i övrigt intresse också som jämförelseobjekt 
härvidlag. Mansén menar att i de brevväxlingar hon 
studerat från artonhundratalets mitt transformeras ro
mantikens ideal till ett lägre tonläge. Också under 
denna epok rymmer vänskapen himlastormande käns
lor, ständiga kriser och en intensitet på gränsen till 
erotisk kärlek, medger hon, men därtill har kommit »ett 
resonerande, analytiskt och reflekterande drag». Det är 
en intressant observation.

Från feministisk utgångspunkt, konstaterar Mansén, 
erbjuder den biografiska forskningen fokusering på 
kvinnlig vänskap (Janet Todd m.fl.) ett perspektiv där 
kvinnor inte definieras eller får sitt värde i förhållande 
till män. Jag tillåter mig här en liten utvikning och 
återger ett brottstycke ur ett brev från Selma Lagerlöf 
till Sophie Elkan från inledningsskedet av deras vän
skap och brevväxling (brevet finns inte med i Ying 
Toijer-Nilssons urval) och där Selma Lagerlöf upprörd 
förfäktar sitt människovärde gentemot Sophie Elkan: 
»Tänk, att du trodde visst, att jag ville anfalla din ställ
ning som gift och älskad medan jag bara ville ha rätt att 
anse mig som människa fast jag ej kan bli någon af 
delarna. Det var därför du fick lof att erkänna att man 
ytterst lefver för och genom sig själf. Dermed var jag 
räddad.» Selma Lagerlöf hade ju två djupa vänskapsre- 
lationer, till Sophie Elkan och till Valborg Olander, 
däremot i varje fall ingen genom brev dokumenterad 
manlig. Av Thekla Knös kvinnliga vänskaper väljer 
Elisabeth Mansén att mest uppehålla sig vid det speci
ellt väldokumenterade förhållandet till Vera von 
Krasmer. »Hon är en av de få som med sin intensitet 
kan tvinga Thekla Knös att ta ställning i kontroversiella

frågor, där hon helst vill tiga», noterar Mansén. Det är i 
första hand ur ett idéhistoriskt perspektiv som Elisabeth 
Mansén säger sig vilja behandla Thekla Knös författar
skap. Avsikten är däremot inte att bedöma texternas 
litterära förtjänster, framhåller hon för att i en not till- 
lägga: »Häri ligger en av de avgörande skillnaderna 
mellan idéhistoriska och litteraturvetenskapliga aspek
ter på materialet.» Hon hänvisar till Ann-Mari Janzons 
avhandling, Tankens örnar och idyllens småfåglar. 
Studier i senromantisk sekundärdiktning (1991) med 
dess som hon säger klart normativa målsättning.

Det förhåller sig ingalunda så att Mansén förtiger 
litteraturhistorikernas gängse ringaktning av Thekla 
Knös vittra alster. Tvärtom nagelfar hon nog så sorg
fälligt deras bedömning. Men först klargör hon beting
elserna för Thekla Knös litterära verksamhet. Hon var 
dotter till en präst och professor och var själv ivrig 
bokläsare alltifrån ungdomen. »Hon läser upp sina 
dikter både inför kända poeter och inför samhällets 
stora män och kvinnor. Hon oroar sig inte oproportio
nerligt mycket över vad Atterbom, Geijer eller Fredrika 
Bremer ska tycka om det hon skriver.» Ändå förstår 
hon att utveckla en stor blygsamhet. Elisabeth Mansén 
anför ett talande exempel. Sen hon fått en förfrågan om 
biografiska uppgifter från en okänd magister Schiick 
framställer hon sin litterära framgång som obetydlig, 
markerar sin anspråkslöshet och utvecklar efter vad 
Mansén säger konsten att be om ursäkt till ekvilibristik. 
Å andra sidan finns det på 1860-talet vittnesbörd om att 
Thekla Knös till en viss del har vuxit in i sin författar
roll. Ann-Marie Janzon understryker i sin avhandling 
Thekla Knös poetiska ansende ännu under det decen
niet.

Det är först i och med 1880-talets ingång som Thekla 
Knös ganska hastigt sveps bort av den våg som drabbar 
nära nog ett halvt sekels författare. Mansén hävdar att 
Karl Warburg fördelaktigt skiljer sig från en rad andra 
nog så negativa bedömare av »efterromantisk poesi»; 
hon saluterar likaså John Landquist för dennes omfat
tande inledning till Lotten von Kraemers samlade skrif
ter (1918). »Thekla Knös är i var nerv en dotter av den 
svenska romantiken», heter det här. »I sitt poetiska och 
artistiska temperament är hon inom dess sfär en egenar
tad personlighet.» Det är en god karakteristik. Elisabeth 
Manséns påfallande välskrivna avhandling har den 
stora förtjänsten att ge ett fängslande porträtt i helfigur 
-  också bildmaterial finns återgivet -  av ett småning
om alltmer dystert livsöde. Slutkapitlet »En skaldinna 
på hospital» rymmer en väldokumenterad redogörelse 
för den tidens sinnessjukvård.

I linje med kvinnoforskare som Ellen Möers (Litera- 
ry Women, 1976) behandlar Mansén i kapitlet »Den grå 
vardagen» den känsla av otillfredsställelse som Thekla 
Knös gång efter annan gav uttryck åt i sin dagbok, 
»med slående realism» som Elisabeth Mansén påpekar. 
Hon saknade en regelbunden studiegång och hon kunde 
med skäl avundas männen deras särställning: »Hvarför 
få ej qvinnor gå framåt liksom karlar steg för steg, 
utvecklas, taga grader, användas i mensklighetens 
tjänst.» Vardagens tristess kunde övermanna henne och 
hon satiriserar i fru Lenngrens efterföljd i ett poem som 
»Kaffebjudningen» det själlösa sällskapslivet. I dikten 
»Vid sömmen» beskriver hon en kvinna som döljer sin
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författarambition och låtsas sy när hon skriver. Mansén 
har i ett appendix återgett tre poem; i ett av dessa, 
»Konstnärsfamiljen», får familjefadern hänvisa en ung 
flicka till att förgylla vardagen och därmed som det 
heter upphäva motsatsställningen mellan konst och 
natur. »Önskan i Salongen», som tonsattes av A.F. 
Lindblad och Wennerberg, gestaltar en förvandling av 
sällskapslivets tryckande interiör till ett vilsamt skogs
landskap -  »Men -  i salongen jag sitter, Och tiden 
göres mig lång.»

Elisabeth Mansén säger sig i senare tiders bedömning 
av epokens litterära motiv liksom deras utformning 
sakna inte bara inlevelsen utan också distansen. Själv 
vill hon framhäva idylldiktningens karaktär av »trots 
och försvar -  mot det nya, mer materialistiska och 
rörliga samhället, eller mot en himmel alltmer förmör
kad av skorstenar och fabriksrök». Som en tyngdpunkt 
i sin undersökning betecknar hon sin behandling av 
idealrealismen som estetiskt ideal. Hon vill se den som 
en styrande princip i Thekla Knös författarskap och 
över huvud med lanceringen av begreppet »ge en ökad 
förståelse för epokens särart och bidra till att tidens 
kulturliv får den uppmärksamhet det förtjänar». Frågan 
är bara om Thekla Knös klena poesi förmår bära upp en 
dylik teoretisk överbyggnad.

Idealrealismen har ju rönt en ingående behandling av 
Kurt Aspelin liksom av Christer Westling och flera 
forskare har visat på hur många naturvetenskapsmän 
under perioden i fråga sökt en syntes mellan idealism 
och realism. Lars Gustafsson har i ett arbete (1986) 
studerat en »estetik i förvandling» i texter alltifrån 
Atterbom till B.E. Malmström. Elisabeth Mansén ger 
sig nu själv i kast med en rad relevanta grundtexter 
inom estetiken av Runeberg och Almqvist, Geijer och 
Bremer, Bernhard Elis Malmström och Carl Rupert 
Nyblom. Tacksamt tar hon vara på Lars Gustafssons 
slutomdöme att det i uppsalaestetikem Malmströms 
litteraturkritiska verksamhet på 1840-talet fanns en 
öppenhet för realistiska tendenser så länge de kunde 
förenas med ett ideellt innehåll. Ett särskilt intresse far i 
Manséns översikt författaren och pomologen Olof 
Eneroth som »den friare Thekla Knös hade svårast att 
avvisa»! Eneroth publicerade 1859 uppsatsen »Vår tid 
och poesien» där han stämplade den samtida poesin 
som en »interimspoesi» och ställde upp ett syntesideal 
som Mansén finner ligga nära en idealrealistisk estetik.

Elisabeth Mansén gör gällande att perioden 1830— 
1880 rentav kunde förtjäna att betecknas som den 
kvinnliga estetikens epok och det »i den meningen att 
det estetiska ideal som tidigare utgjort mall endast (eller 
främst) för kvinnliga författare, nu blir dominerande för 
författare av båda könen». Olof Eneroth framträdde 
som en vältalig representant för kvinnans emancipation 
inom estetikens värld, konstaterar Mansén. Men det är 
Zacharias Topelius som blir en nyckelfigur i Elisabeth 
Manséns plädering; det är inte minst mot bakgrund av 
de uttalanden som Topelius gör i sin korrespondens 
med Thekla Knös som man kan hävda att epoken do
mineras av en i viss meniong »kvinnlig estetik», förkla
rar hon. Det är allt att dra altför stora växlar på Topeli
us brevuttalanden om »det enkelt sköna» och fruntim
mer som mästarinnor i fråga om att finna »det riktiga 
uttrycket».

Elisabeth Mansén tar måhända också på för stort 
allvar den sammanställning av Fredrika Bremer och 
Thekla Knös som gjordes i Qvinnan inom Svenska 
liter atur en för världsutställningen i Wien år 1873 och 
där det heter att Thekla Knös gjort för poesin vad 
Fredrika Bremer gjort för prosan. Sammanställningen 
går för den delen igen på andra håll. Topelius prisade ju 
Thekla Knös behärskning av »det enklas konst» och 
Elisabeth Mansén får anledning åberopa honom i sitt 
försvar för uttrycksformer och motiwal i Thekla Knös 
poesi. Hon är i likhet med Topelius med på noterna 
också vad gäller poem som »Bakningsvisa», 
»Strykningsvisa» och »Syltningsvisa». Atterbom hade 
med sitt förord till den första volymen av hennes dikter 
1852 sanktionerat Thekla Knös poesi och talat om en 
oskuldens vishet och en vishetens oskuld. I syfte att 
ytterligare fastställa om idealrealismen är det begrepp 
som bäst svarar mot tidens estetiska ideal dröjer 
Mansén också vid recensenterna av denna vardagslivets 
poesi. En osignerad anmälan i Litteraturbladet av 
Thekla Knös poesi befinns ta fasta på hennes målsätt
ning »att smycka hvardagslifVets små bestyr» på sam
ma gång som den försöker fånga den bakomliggande 
världsuppfattningen. Så mycket blir klart av Elisabeth 
Manséns avhandling att det rådde en hög grad av kon
sensus i fråga om den estetiska åskådningen under 
epoken ifråga.

UlfWittrock

Cecilia Lengefeld: Der Maler des glücklichen Heims; 
zur Rezeption Carl Larssons im willhelminischen 
Deutschland. Diss. Phil., Frankfurt/M. 1991. Universi
tätsverlag C. Winter. Heidelberg 1993. (Skandinavische 
Arbeiten, 14.)

Hösten 1909 utkom på den tyska bokmarknaden den 
svenska målaren Carl Larssons bok Das Haus in der 
Sonne, med text av honom själv, med en rad teckningar 
och 16 i farg återgivna akvreller av hans hem och unga 
familj. Upplagan var (häpnadsväckande) 40.000 ex
emplar och priset (lika häpnadsväckande) 1.80 Mark.

Cecilia Langefeld, svenskfödd och tyskgift, under en 
rad år svensk lektor vid universitetet i Frankfurt am 
Main, frågar i sin dissertation efter orsakerna till denna 
framgång. Hon finner en raad sådana i den dåtida tyska 
kulturen. Till en del är de rätt lika orsakerna till Carl 
Larssons framgång i Sverige. Men den tyska framgång
en var relativt mycket större än den svenska. Vad var 
det som gav detta utslag?

För det första givetvis den tyske förläggaren, Karl 
Robert Langewiesche (1874-1931) i Düsseldorf (senare 
i Königstein im Taunus). Han hade ett mycket speciali
serat förlagsprogram. Fru Lengefeld uppehåller sig med 
rätta vid honom och hans program. Han siktade med 
massupplagor av ett fåtal böcker på en talrik bildad 
publik av medelklass. Trots massupplagan skulle böck
erna vara av hög kvalitet, både i fråga om innehållet 
och tekniskt utförande.

Om man synar Langewiesches verksamhet ännu 
nogare än förf., blir nog hans motiv och hans framgång 
ännu tydligare. Langewiesche har själv skrivit ned sina




