
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning 

Årgång 115 1994

Svenska Litteratursällskapet

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa
en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Göteborg: Lars Lönnroth, Stina Hansson 

Lund: Ulla-Britta Lagerroth, Margareta Wirmark 

Stockholm: Kjell Espmark, Ulf Boethius, Ingemar Algulin 

Umeå: Sverker R. Ek

Uppsala: Bengt Landgren, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal

Redaktör. Docent Ulf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen, 

Slottet, ing. AO, 752 37 UPPSALA

Distribution: Svenska Litteratursällskapet,

Litteraturvetenskapliga institutionen, Slottet ing. AO, 752 37 UPPSALA 

Utgiven med stöd av

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet

Bidrag till Samlaren skall lämnas dels på diskett (företrädesvis i ordbehandlingsprogrammen Word för 

Windows, Word för DOS eller Word Perfekt), dels i form av utskrift på papper.

ISBN 91-87666-09-X 

ISSN 0348-6133

Printed in Sweden by

Reklam & Katalogtryck, Uppsala 1995



Recensioner av doktorsavhandlingar 129

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
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minnen (Aus fünfundzwanzig Jahren, 1919), men de är 
knappa, hans uppgifter är korta och ej fullständiga, och 
han var ingen inåtvänd människa, så att vi erfar mycket 
litet över hans motiv och överläggningar.

Fakta är att han först utgav 1902 ett urval av Thomas 
Carlyles skrifter under den tyska titeln Arbeiten und 
nicht verzweifeln -  pris: 1.80 Mark. Snart följde ett 
urval ur John Ruskin, Menschen untereinander, 1904, 
Ralph Waldo Emerson, Die Sonne segnet die Welt, 
1907, Maurice Maeterlinck, Von der inneren Schönheit, 
1911. Boktitlarna hade Langewiesche själv hittat på; de 
har ingen motsvarighet i originaltexterna. Langewi
esche måste också själv ha arbetat mycket med textur
valet. Vad man lätt kan se, är förläggarens bildningsi
deal och idealistiska avsikter. Framgången gav honom 
rätt; böckerna nådde inom kort försäljningssiffror upp
emot 25.000 exemplar vardera.

Hur Langewiesche hade nått fram till sin självvalda 
uppgift, säger han inte. Han nämner bara en önskan att 
få kontakt med ledande personer för de strävanden, »i 
vilka han såg sitt lands framtid».

Vad det var för strävanden, har dr Lengefeld utrett: 
1800-talets och det tidiga 1900-talets reformsträvanden. 
Folkupplysning, personlighetsdaning, en personlig tro, 
en sundare livsföring närmare naturen, ett varmt famil
jeliv, omsorg om barnen, som skall få växa i frihet, en 
ny skola och pedagogik, konsten åt folket, osv. Dessa 
reformideal fanns både i Sverige och i Tyskland. Carl 
Larsson verkade för dem.

Socialt sett hörde dessa strävanden hemma i den nya 
medelklassen, som växte flerstädes i Europa både i 
antal och i fråga om inkomster. Politiskt tänkte dessa 
människor mest liberalt. På det skönlitterära området 
valde de i Sverige Selma Lagerlöf, Verner von Hei- 
denstam, Gustaf Fröding, Erik Axel Karlfeldt. En talför 
förespråkare för de nya idealen var Ellen Key (1849— 
1926), bl.a. med skriften Barnets århundrade (1900), 
som översattes till de stora kulturspråken, och hemma i 
Sverige Karl Erik Forsslund (1872-1941), som med 
Storgården (1900) propagerade för ett natumära liv.

Motsvarande fanns i Tyskland. Langewiesche näm
ner endast i förbigående Johannes Müller (1864-1949), 
en protestantisk präst på avstånd från den officiella 
kyrkan, som predikade kristendom och personligt liv 
(Blätter zur Pflege des persönlichen Lebens, 1897— 
1914, följda av Grüne Blätter, 1914-41). Jag gissar att 
Joh. Müllers förkunnelse gjorde intryck på Langewi
esche. Han engagerade nämligen två protestantiska 
präster för sitt förlag som båda gick i samma riktning 
som Müller. Den ena, Hans Wegener (levnadsdata 
okända för R.Z.), hade verkat bland tyska bönder- 
kolonister i Sydryssland. Han skrev den första original
boken för Langewiesche: Wir jungen Männer, som 
anbefallde renlevnad före äktenskapet (1906). Den 
andre var pastor Heinrich Lhotzky (1859-1930), med
arbetare till Joh. Müller, som skrev tre böcker för 
Langewiesche: Vom Erleben Gottes (1908), Die Seele 
deines Kindes (1910), Das Buch von der Ehe (1911). — 
Både Müller, Wegener och Lhotzky kom senare att 
hylla Hitler.

Langewiesche utgav också en tidskrift Das Suchen 
der Zeit, Blätter deutscher Zukunft (1—4, 1903-06), 
med Friedrich Daal och Hans Wegener som redaktörer

-  det blev ingen framgång, lika litet som urvalsböcker 
ur Luther och Ernst Moritz Aandt. -  Med sitt program 
av speciella böcker för en speciell publik -  för en bil
dad och reformsinnad medelklass -  var Langewiesche 
då inte ensam i Tyskland. En rad unga förläggare gick 
till väga på liknande sätt, var och en med sin bestämda 
inriktning: Inselverlag (Anton Kippenberg i Leipzig), 
Eugen Diederichs i Leipzig (och snart i Jena), Albert 
Langen i München, osv.

Till stor framgång för Langewiesche ledde ett upp
slag som han utarbetat tillsammans med en ung konst
historiker, Max Sauerlandt (1880-1934; 1919 direktor 
för Museum für Kunst und Gewerbe i Hamburg, 1933 
avsatt av nazisterna). Det gällde böcker i tämligen stort 
format (16 x 26 cm), med över etthundra helsidesillust
rationer i svart-vitt och en kort inledande text. Också 
dessa böcker fick det mörkblå omslaget som Lange
wiesche hade gett åt alla föregående textböckema, och 
de skulle bilda en serie med titeln Die Welt des Schö
nen. Denna serietitel försvann efter några år, när 
Langewische hade gått över till att i huvudsak produce
ra bildböcker; men han fortsatte också med textböcker, 
bland dem böcker med tydligt socialpolitisk tendens, 
såsom ett urval av den liberala reformivraren Friedrich 
Naumanns skrifter (man är här inte heller långt borta 
från det 1907 grundade Deutscher Werkbund!). Först 
bland bildböckema kom Griechische Bildwerke (1907) 
med inledning av Sauerlandt; snart följde Deutsche 
Plastik des Mittelalters (1909), senare Michelangelo 
(1911), båda med text av Sauerlandt; alla tre i första- 
upplagor om 20.000 exemplar, som snart krävde ny
tryck. Framgången fortsattes med Deutsche Dome 
(1910), med text av Wilhelm Pinder, och Der stille 
Garten (1908) med tyskt måleri från tidigt 1800-tal 
(efter en utställning i Berlin 1906, som väckte ett nytt 
stort intresse för tysk konst och kultur under tidigt 
1800-tal).

Det är i denna serie Die Welt des Schönen, som 
Langewiesche 1909 gav ut Carl Larssons Das Haus in 
der Sonne, alltså bland mycket anspråksfulla grannar, 
antiken, tysk medeltid, tyskt tidigt 1800-tal. Till på 
köpet utkom Carl Larsson som Langewiesches första 
bok med färgreproduktioner. Höll Larsson måttet? 
Hade Langewiesche valt rätt? Svaret är tydligt: till i dag 
har Larsson i tysk dräkt sålts i en halv miljon exemplar.

Lengefeld har efter granskning av hundratals tyska 
recensioner av Larssons bok med säkerhet fastslagit, 
vilka motiv som fanns speciellt i den tyska kulturen 
omkring 1900 som bidrog till framgången för Larsson. 
Jag tror att man också får åberopa förläggarens speciel
la ideer.

Det stora flertalet av köparna av Larssons bok lock
ades inte av bildernas konstnärliga nyhet och estetiska 
kvalitet; inte heller var Larssons text poetiskt eller 
intellektuellt märkvärdig. Det var de mänskliga normer 
och värden (eller värderingar) som Larsson lade fram i 
ord och bild, som väckte publikens bifall.

Dessa normer var: enkelheten och trevnaden i miljön, 
både i hemmet och i trädgården; värmen i umgänget 
mellan familjemedlemmarna; omsorgen som ägnas 
barnen. Allt detta förs fram som någonting självfallet, 
utan polemik mot andra livsnormer. Sådana levde ju 
kvar med stor kraft ännu omkring 1900: auktoritär
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över- och underordning, tvång till representativitet i 
formfulländat uppträdande och slöseri i möblering, 
textilier, påkostade måltider med dyrbara bordsupp
sättningar, utomordentligt krävande kvinnomoden, osv.

Genom århundraden hade den europeiska överklas
sen idkat en iögonfallande lyxkonsumtion. Med en 
försiktig början i det sena 1700-talet uppkom nya nor
mer som bars upp av en till antalet och inkomsterna 
växande medelklass. Och i slutet på 1800-talet segrade 
de nya normerna -  enkelhet, trevnad, mellanmänsklig 
värme, (relativ) frihet för barnen, och Carl Larsson blev 
en av de stora förkunnama av dem, både i Sverige och i 
Tyskland. Men i Tyskland var det konservativa mot
ståndet ännu starkt, och de nya normerna väckte därför 
större uppmärksamhet. Den som köpte Langewiesche- 
böckema bekände sig öppet eller oavsiktligt i den 
kulturella klasskampen. Detta var tydligare i Tyskland 
än i det lugnare Sverige.

Lengefeld betonar, att Langewiesche inte hade fram
hållit det svenska eller nordiska hos Carl Larsson. Hade 
han siktat på det, borde han ha utgivit fler nordiska 
konstböcker -  t.ex. norrmännen Theodor Kittelsen och 
Gerhard Munthe eller finnen Akseli Gallen-Kallela. 
Däremot framgår av ett stort antal recensioner, som dr 
Lengefeld ger exempel på, att många tyskar inordnade 
Carl Larsson i ett stortyskt eller storgermanskt mönster. 
Den tyska nationalismen och patriotismen var till stora 
delar aggressiv -  och det var den svenska inte; patrio
tism i en småstat kan av naturliga skäl inte vara expan- 
siv-aggressiv. De flesta anhängarna av livsreformen i 
Tyskland var heller inte aggressiva i sin tyskhet. Men 
där fanns glidningar över till Blut- und Boden-mystik 
och till antisemitism. Det rådde givetvis varken Lange
wiesche eller Carl Larsson för. Men reformtankama 
kunde missbrukas.

Ett grundmotiv för Carl Larsson var »hemmet» och i 
och med detta också »hemlandet»; när han förvärvade 
gården Spadarfvet, var det väl också en önskan att 
komma »tillbaka till rötterna». Emellertid betonade 
Larsson inte Dalarna som ideal-Sverige; han målade 
inga bilder av skogs-Sverige. Hans gård Lilla Hyttnäs 
sades visserligen ligga på en slagghög, men Larsson 
talade inte om hur dena slagghög hade uppkommit. När 
Selma Lagerlöf skrev om sin hemprovins, Värmland, 
talade hon tydligt om dess industriella förflutna med 
dess järnhantering -  inte så Carl Larsson.

Lengefeld noterar att Larssons bildvärld saknar 
erotik. Den passade inte i den borgerliga reformrörelsen 
varken i Sverige eller i Tyskland. Lengefeld gör korta 
jämförelser mellan Larsson och Ludwig Richter, som 
vid och efter mitten av 1800-talet i en rad av träsnitts- 
bokillustrationer förhärligade familjelivet med en lätt 
sentimental anstrykning, samt mellan Larsson och 
Fidus (Hugo Höppener, 1868-1948), vars teckningar 
av nakna sol- och livstillbedjare -  ren kitsch -  nådde en 
stor publik. Larsson saknade benägenheten för senti
mentalitet, för nakenkultur och jugendstilskitsch. Det 
vittnar gott om den tyska publiken, att Larsson förmåd
de konkurrera med Fidus.

Lengefeld visar utförligt och övertygande, hur väl 
Larsson svarade mot starka idéer och stämningar i 
tiden, både i Sverige och i Tyskland. Är därmed sagt att 
Carl Larsson inte angår oss längre i dag? Lengefeld

diskuterar inte den frågan. Hon nämner bara i korthet 
att försäljningsframgången för Larsson i Tyhskland har 
fortsatt och fortsätter än i dag. Det är tydligt att hans 
konst inte tillhör det förflutna i Tyskland. Vad Sverige 
beträffar, hade Nationalmusei Carl Larsson-utställning 
1992 mycket stort tillopp; det var med avsikt som 
museet lade denna stora utställning det år, då det firade 
200-årsdagen av sitt grundande.

Lengefeld har ingen anledning att diskuter Larssons 
estetiska kvaliteter. Hans stora framgång berodde mest 
på ideologiska grunder; men han var i sin tid en modem 
konstnär, med en ny rumsuppfattning och linjekonst, 
som anslöt både till franska och japanska förebilder. 
Han gjorde det faktiskt tydligare och bättre än andra 
svenska och tyska konstnärer. Därmed gav han de 
ideologiska motiven en åskådlig kraft som tydligen 
förmår att verka än i dag. Reformidéema från tiden 
kring 1900 är kvar som ett inslag i nutidens svenska 
livsmönster. (Därmed vill jag inte förneka att det är stor 
skillnad mellan de unga som i början på vårt århundra
de sjöng »Vi gå över daggstänkta berg» och dem som i 
dag strömmar till diskoteken.)

Dr Lengefeld har grundligt arbetat sig in i idéer och 
stämningar i tiden kring 1900, både i Sverige och i 
Tyskland. Hon har mycket flitigt öst ur flera rikhaltiga 
arkiv, utan att drunkna i dem; hon behåller överblicken 
över hela den reformsinnade kulturscenen.

Recensenten som tillhör en äldre generation har fått 
fördjupad kännedom och många belysande kommenta
rer rörande den kulturmiljö som var hans föräldrars, en 
gång i ett oåterkalleligt förflutet före första världskri
get. För de flesta i dag är detta farfars och morfars och 
deras föräldrars värld. Men somliga bland de levande i 
dag bor ännu i hus som byggdes omkring och efter 
1900 med de nya idealen, och de har kvar möbler och 
bestick hemma som är från denna tid. Och så läser de 
(förhoppningsvis) alltjämt några av de stora berättel
serna och dikterna från denna tid och ser med behåll
ning på konst från åren kring och efter 1900 -  däri
bland verk av Carl Larsson.

Rudolf Zeitler

Svante Lovén: Skuggornas rike. Mytiska mönster i 
Heidenstams Endymion och Hans Alienus. (Skrifter 
utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet 30.) Uppsala 1993.

Svante Lovéns undersökning är ytterligare ett välkom
met bidrag till den Heidenstamforskning som glädjande 
nog ter sig allt livaktigare. Först som sist vill jag poäng
tera att det är en mäktig uppgift SL förelagt sig och jag 
ser hans ambition och oräddhet samt en viss intuition 
som lotsat honom förbi somliga metodiska blindskär 
som avgjorda tillgångar.

Avhandlingens syfte är en analys av mytiska mönster 
i Heidenstams båda romaner Endymion (1889) och 
Hans Alienus (1892). Med mytiska mönster menas här 
sådana strukturer av symbolisk, metaforisk och berät- 
tarteknisk art som kan förbindas med mytologisk- 
religiös symbolik.




