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148 Övriga recensioner

fyra röster om ett enda ögonblick» ger Cullhed dem rätt 
som håller på dessa pseudonymers autonomi. Cullhed 
demonstrerar med utgångspunkt i det nu, det enskilda 
ögonblick, som finns hos alla pseudonymerna, att var 
och en gör på sitt sätt med detta nu.

Ett helt annat men lika viktigt författarskap behandlar 
Cullhed i »Hermann Brochs Sömngångare». Mot bak
grunden av det totala medvetandet om värdenas förfall 
försöker Broch i sin trilogi ge möjlighet för ett quand 
même, en ton som tränger genom larmet.

De återstående studierna gäller den litteratur som 
blivit Cullheds främsta forskningsområde på senare tid, 
den spanskspråkiga. »Elegikem Cemuda» och 
»Octavio Paz och poesins träd» ger utmärkta, engage
rade presentationer av ett par av den spanskamerikans
ka litteraturens främsta, och »Den spanskamerikanska 
litteraturen» är en kort men informationsrik exposé 
över en viktig del av världslitteraturen, som stått i 
uppmärksamhetens centrum under ett par årtionden, 
men ändå i sin helhet inte är särskilt känd hos oss.

De åtta studierna, som allesamman är välskrivna och 
väldokumenterade, riktar vår uppmärksamhet mot 
viktiga, tidigare inte observerade sammanhang. De 
animerar oss att tänka vidare.

Bernt Olsson

Stellan Arvidson: Harmens diktare. Thorild II. Carls
sons 1993.

Vid fyllda 91 år har Stellan Arvidson utgivit andra 
delen av sin stora biografi över Thomas Thorild: Har
mens diktare. Första delen, Passionernas diktare 
(1989), mötte både ros och ris. Bo Lindberg talade i 
Svenska Dagbladet om »den gode biografens spårsinne 
och entusiasm», Horace Engdahl i Dagens Nyheter om 
»detektivisk kärlek», Torkel Stålmarck i Samlaren 
1991 om »en mängd nya rön och nya infallsvinklar» 
samt »unika insikter när det gäller Thorilds person, 
miljöer och intellektuella utveckling». Ett drag som 
ofta påtalades var framställningens stora utförlighet 
(förutom Lidberg, Engdahl och Stålmarck även Staffan 
Bergsten i Upsala Nya Tidning och Magnus von Plåten 
i festskriften till Kjell Espmark, Poesi och vetande, 
1990). Kritik riktades bl.a. även mot begränsningar i 
den litterära analysen (von Plåten, Stålmarck) och en 
tendens att anakronistiskt presentera Thorild som »en 
föregångare till senare tiders radikaler» (Lindberg).

I första delen skildrades Thorilds väg under de 23 
första åren (1759-82), fram till debuten som litterär 
revoltör med tävlingsdikten »Passionerna». Andra 
delen omfattar de följande elva åren, en tid då det litte
rära upproret alltmer förenas med politisk och social 
opposition. Viktiga etapper är t.ex. Thorilds egen tid
skrift Den Nye Granskaren, hans memorial om tryck
friheten under riksdagen 1786, den stora dikten 
»Harmen» -  Thorilds våldsamma uppgörelse med hela 
det politiska och religiösa etablissemanget, som gett 
volymen dess titel - , det s.k. revolutionsbrevet till Pehr 
Tham 1787, upplevelserna i London både av proletaria
tets misär och av franska revolutionens utbrott. Tho-

rilds opposition kulminerar med processen och lands
förvisningen 1792-93, som avslutar andra delen. Under 
Tysklandstiden, antyder författaren, skulle Thorild 
lägga fram »ett klart socialistiskt program» i Rätt, eller 
alla samhällens eviga lag (1794). Tysklandsåren, fram 
till skaldens död 1808, blir föremål för den planerade 
tredje delen av biografin.

Stellan Arvidson presenterar bondsonen Thorild 
genomgående som en folkets man, motståndare till den 
gustavianska hovkulturens »politesse». I estetiskt avse
ende framstår Thorild under hela den behandlade peri
oden som en anhängare av Sturm und Drang-rörelsen, 
som han enligt Arvidson lärt känna 1781 genom sin be
kantskap med tonsättaren Kraus och dennes krets (en i 
sig intressant och trovärdig hypotes, som framfördes i 
del I och som i del II blivit till ett faktum).

Boken är indelad i 25 kapitel av olika längd, som 
ägnas ömsom särskilda Thorildtexter, ömsom viktiga 
episoder i hans liv, t.ex. vistelserna i Uppsala resp. 
England, ömsom privatlivet och vänkretsen; till detta 
kan bl.a. läggas en välskriven presentation av »Thorilds 
Stockholm» och specialundersökningar av »den tho- 
rildska ’skolan’» och »Thorild och teatern». Tyngd
punkten i biografins andra del ligger i den ytterst om
sorgsfulla redovisningen och diskussionen av Thorilds 
skrifter och forskningen kring dessa.

Stellan Arvidson, som alltsedan sin doktorsavhand
ling 1931 intresserat sig för Thorilds filosofiska åskåd
ning, utreder i detalj hans förhållande till tänkare som 
Spinoza, Shaftesbury eller d’Holbach. Eftersom Tho
rilds politiska och sociala uppror spelar en så central 
roll i Harmens diktare, hade man önskat att också hans 
idéer om staten och samhället satts in i ett större sam
manhang -  såväl den svenska diskussionen under fri
hetstid och gustaviansk tid som den europeiska debat
ten. Ansatser finns här och var men ingen systematisk 
framställning. Man hade även önskat en mer nyanserad 
undersökning av Thorilds politiska och sociala inställ
ning. I kapitlet om Den nye Granskaren t.ex. skulle en 
analys av begreppet »Folket» varit klargörande (»hvar 
Medborgare», oavsett stånd -  eller en bestämd sam
hällsklass?). Och hur förhåller sig Thorilds »folkliga» 
grundvärderingar till den intelligensaristokratiska syn 
som Stellan Arvidson också talar om? (Enligt 
»revolutionsbrevet» 1787 skall ju det nya samhället 
styras av genier och hjältar.)

Genom att så starkt betona Thorilds radikalism tycks 
mig Stellan Arvidson tendera att underskatta det ambi
valenta hos honom. Å ena sidan förkastelsedomen över 
etablissemanget, hänförelsen när franska revolutionen 
bryter ut -  å andra sidan drömmen om att bli hovfilosof 
hos Gustaf III, bönerna om hjälp i brev till Svenska 
Akademiens sekreterare Rosenstein och kungagunst- 
lingen Armfelt. Thorilds ekonomiska beroendeförhål
landen har kartlagts i Gunnar Sahlins avhandling För
fattarrollens förändring och det litterära systemet 
1770-1795 (1989). Även en revolutionär måste äta!

Också Thorilds litterära produktion präglas av ambi
valens. Han kan skriva både trotsiga Sturm und Drang- 
verk och regelrätta hyllningsdikter -  och dessutom 
gjuta in ett subversivt budskap i en traditionell form, 
som i dikten över Gustaf III:s återkomst efter italienska
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och franska resan 1784. Det hade varit givande att 
systematiskt undersöka hans förhållande till den klas
sisk retoriken (en väg som Horace Engdahl med fram
gång slagit in på i Den romantiska texten från 1986), 
hans litterära strategier i olika genrer och situationer.

Thomas Thorild var en gåtfull personlighet, med 
förmåga att både attrahera och repellera. Under läs
ningen av Harmens diktare ställer man sig ofta frågor 
av psykologisk art, exempelvis om skaldens relationer 
till andra människor -  till kvinnor, till de manliga 
vänner som dyrkade honom. Det är en besvikelse att 
volymens sista kapitel, »Mannen», också blivit dess 
kortaste, blott fyra sidor för den samlade personkarak
teristiken.

Trots undersökningens väldiga format -  elva år av
handlas på drygt 690 sidor -  lämnar man boken med 
känslan att mycket återstår att göra i analysen av Tho- 
rilds sociala och politiska åskådning, hans litterära 
insatser och hans psykologiska utveckling. Ett problem 
under läsningens gång är framställningens utförlighet. 
Stellan Arvidson talar själv i slutet om »en detaljrike
dom, i vilken läsaren kanske drunknat». Det finns hos 
honom en sympatisk strävan efter att »så fullständigt 
som möjligt redogöra både för [Thorilds] skrifter och 
för hans livsomständigheter», men risken är att läsaren 
inte orkar följa med. Gång efter annan skulle man 
önska att författaren höjde sig över enskildheterna för 
att ställa mer generella frågor.

Emellertid -  »Ingen ting göres för sina fels skuld, 
utan för sit värdes skuld». Harmens diktare är ett resul
tat av sextio års outtröttligt arbete i Thorilds tjänst. 
Genom sin verksamhet som utgivare i Svenska Vitter
hetssamfundets klassikerserie har Stellan Arvidson 
samlat unika insikter om Thorilds skrifter och den 
vetenskapliga diskussionen kring dessa. Han kan ibland 
skriva verkligt inspirerat, som i kapitlet »Prosalyriken» 
med dess fina karakteristik av livsdyrkaren Thorild. 
Hans biografi lägger en solid grund för fortsatt forsk
ning att bygga på.

Marie-Christine Skuncke

Munch-Petersen, Erland: Die Übersetzungsliteratur als 
Unterhaltung des romantischen Lesers. Ein Beitrag zur 
Rezeptionsforschung. Aus dem Dänischen übersetzt 
von Monica Wesemann. Buchwissenschaftliche Beiträ
ge aus dem Deutschen Bucharkiv, München, Band 36. 
Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991. 321 s.

Erland Munch-Petersens nya bok handlar om den 
masspridda prosafiktionen under 1800-talet -  den tid då 
en oerhörd expansion av romangenren ägde rum i 
Europa och USA. Studien vilar tryggt på Munch- 
Petersens stora bibliografiska kartläggning av prosafik- 
tionsutgivningen i 1800-talets Danmark. I tabellarisk 
form framlade han resultat från denna undersökning 
redan i Romantisk underholdning (1970), som också 
innehåller en mosaik av textexempel på motiv och 
temata i de met spridda 1800-talsromanema. En rent 
bibliografisk redovisning finns i det väldiga uppslags
verket Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-

1900 a f prosafiktion fira de germanske og romanske 
sprog (1976). Hela materialet ägnades därpå en utförlig 
analys i hans doktorsavhandling Romanens århundre- 
de. Studier i den masslœste översatte roman i Danmark 
1800-1870, 1-2 (1978).

Vad Munch-Petersen nu har utfört är en grundlig 
genomarbetning och koncentrering av sitt stora forsk
ningsmaterial för en tyskspråkig publik under anknyt
ning till de senaste decenniernas receptionsforskning.

»Kvantitetsförfattare» (Quantitäts auto ren) är ett 
nyckelbegrepp i Munch-Petersems forskningar om den 
översatta skönlitteraturen. Det är ett rent statistiskt- 
bibliografiskt begrepp utan någon värderande laddning. 
Munch-Petersen bibliograferar och räknar den prosa
fiktion i översättning som utgivits i bokform i Danmark 
under 1800-talet. De författare som överskrider ett visst 
tal räknar han som kvantitetsförfattare och deras böcker 
kallar han kvantitetslitteratur. Vid räkningen är begrep
pet band (da. »bind») avgörande. Ett band är ett stycke 
boktryck med självständig paginering. En flerbandsro- 
man med löpande paginering räknas alltså som en 
enhet. Varje separat paginerad del i samlade skrifter 
betraktas som ett band och varje ny upplaga räknas 
givetvis också som ett band.

Av de ca 1.200 författare av prosafiktion som under 
1800-talet översattes till danska får Munch-Petersen 
fram en tätgrupp på 24 som utkommit i mer än 50 band. 
De tio främsta kvantitetsförfattama visar sig vara i tur 
och ordning Alexandre Dumas d.ä. (280 band), Charles 
Dickens, Emilie Flygare-Carlén, Eugène Sue, Walter 
Scott, Marie Sophie Schwartz, Frederick Marryat, 
Edward George Bulwer-Lytton, Klara Mundt (pseud. 
Luise Mühlbach) och James Fenimor Cooper (122 
band).

Detaljer i en sådan metod kan alltid diskuteras, men 
kontroller visar att även när andra sätt att genomföra en 
kvantitetsberäkning tillämpas blir resultaten praktiskt 
taget desamma. Genom sin bibliografiska arbetsmetod 
får Munch-Petersen fram en väl säkerställd population, 
som han sedan kan arbeta med i sina textanalyser. 
Övensstämmelsema mellan förhållandena i Danmark 
och i andra västeuropeiska länder är också påtagliga.

Man kan inte gärna föreställa sig att en författare 
uppnår att bli producerad i ett oerhört högt antal band 
på marknaden utan att också verkligen vara köpt och 
läst i ungefär motsvarande grad av den växande bor
gerliga romanpubliken på 1800-talet. Endast ett brett 
publikgensvar, som måste bero på att många människor 
ansåg sig ha utbyte av just denna läsning, kan förklara 
de exceptionellt goda avsättningsmöjligheter som 
långvarigt rådde för kvantitetsförfattama i Munch- 
Petersens kartläggning.

En romanförfattare som verkade tidigt under århund
radet har naturligtvis större chans att fram till sekelskif
tet 1900 passera gränsen 50 band än en skribent som 
debuterade under andra hälften av seklet. Som ett klokt 
korrektiv mot denna missvisning i statistiken kan man 
betrakta forskarens beslut, att låta den textanalyserande 
delen av undersökningen endast omfatta kvantitetsför
fattare som framträtt före 1870.

Framställningen är i sin nya tyskspråkiga version 
disponerad under fem huvudrubriker. Först diskuterar




