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klassiska kulturens relativa svaghet i Sverige härle-
das till den svenska modellen, eller åtminstone till 
de tendenser som vi i efterhand har lätt att se som 
dess rötter. Sverige hade tidigt konsoliderat sig som 
nationalstat och eliter har haft svårt att överleva 
utan att anpassa sig till statsmaktens behov. De ge-
menskaper som traditionellt sett vårdat det klas-
siska arvet har haft att anpassa sig till statsmaktens 
krav. Varken adeln eller prästerna, de grupper som i 
andra länder kunnat utgöra delar av en kosmopoli-
tisk res publica litterarum, har varit tillräckligt obe-
roende i förhållande till staten.

Arten av det antika inflytandet sållas med hjälp av 
distinktionen mellan en praktisk, en ideologisk och 
en pedagogisk användning av antiken. I allmänhet 
fungerar detta raster väl, men tillämpade på vissa 
områden kan kategorierna bli en aning otydliga. 
Tengström erkänner själv att en ”praktisk” använd-
ning av antiken vad gäller konsterna är svår att skilja 
från andra syften. Om en bildhuggare gör en antik-
influerad staty, rör det sig då om en praktisk använd-
ning av antiken (imitation av dess teknik) eller en 
ideologisk (framställandet av antiken som ideal)? 
Man kan i sådana sammanhang efterlysa en fördju-
pad diskussion om antikens normerande funktion 
och hur vi egentligen ska gå tillväga för att kart-
lägga dess inflytande.

I de flesta fall som Tengström tar upp har vi att 
göra med en otvivelaktig påverkan: antiken disku-
teras, ett antikt motiv eller en versform tas i bruk. 
Tyvärr begränsas framställningen stundvis till upp-
räkningar av sakförhållanden, och hade kanske tjä-
nat på att närmare bestämma arten av detta infly-
tande. En sådan diskussion hade kunnat öppna för 
möjligheten att det antika inflytandet är verksamt 
även i mindre uppenbara former. Ett exempel är 
hur synen på antika genrer formar uppfattningen 
om litteraturen i stort, åtminstone inom den senare 
delen av undersökningens tidsram. Det konstateras 
att ”epokens diktare respekterade den traditionella 
genreindelningen, som uppfattades som ett antikt 
arv” (89). Samtidigt är det en avsevärd skillnad mel-
lan den retoriska uppfattningen av genrerna som 
präglade 1700-talet och romantikens uppfattning 
av de tre huvudgenrerna (lyrik, epik, dramatik) som 
historiskt framvuxna. Då denna triad, som skulle 
spela så stor roll för förståelsen av litteraturens vä-
sen under 1800-talet (och väl fortfarande till stor 
del gör det) ansågs baseras på den naturliga utveck-
lingen av litteraturen hos grekerna, har vi alltså att 
göra med antikens modellbildande funktion. Just 

detta är väl kanske inte ett uppslag som lyser med 
sin frånvaro, men det är ett exempel på hur kom-
plicerad frågan om antikens inflytande kan vara.

Att komma åt subtila beroenden av detta slag 
skulle krävt ett mindre positivistiskt tillvägagångs-
sätt, men det hade också inneburit ett arbete av helt 
annat slag. Tengströms verk är en syntes och byg-
ger i mycket liten utsträckning på nytt material eller 
nya tolkningar av enskilda förhållanden. Vad det er-
bjuder är en välbehövlig överblick, som samlar ihop 
de iakttagelser som finns spridda i många detaljun-
dersökningar och formar en helhetsbild av skedet. 
Den sekundärlitteratur som brukas är i många fall 
av det knappast aktuella slaget, vilket både inne-
bär för- och nackdelar, samtidigt som det är full-
komligt naturligt. Det är en nackdel, eftersom ris-
ken finns att uppgifter traderas vilka kanske skulle 
tolkas och värderas på ett lite annorlunda sätt idag. 
Men det är också en fördel, då många av dessa verk 
annars riskerar att fullständigt glömmas bort, även 
om de ofta innehåller nyttig grundforskning för 
den som skulle vilja ta sig an sådana ämnen. För-
hållandet är dessutom helt naturligt, eftersom, som 
Tengström skriver, ”det ofta är äldre tiders huma-
nister som haft intresse och kompetens att under-
söka antikens betydelse för det svenska kulturli-
vet och samhällslivet” (1). Man kan bara hoppas 
att både intresset och kompetensen hålls vid liv, 
och att yngre forskare kan närma sig denna fråga 
ur nya synvinklar. Den romantiska filhellenismen, 
som för närvarande undersöks av Paula Henrik-
son, är ett exempel på en aspekt av det antika arvet 
som kan ge nya insikter både om den svenska litte-
raturen och mångtydigheten i det klassiska arvet. I 
väntan på nyare studier av det slaget kan Broar till 
antiken fylla en viktig funktion genom att minska 
gapet mellan generationerna och underlätta fram-
tida forskning.

Alfred Sjödin

Åsa Arping, ”Hvad gör väl namnet?”. Anonymi-
tet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 
1820–1850. Makadam. Göteborg 2013.

Åsa Arping disputerade 2002 på avhandlingen Den 
anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 
1830-talets svenska romandebatt. Arping lyfte här 
fram treklövern Sophie von Knorring, Fredrika 
Bremer och Emilie Flygare-Carlén och deras olika 
vägar mot den litterära parnassen under sina första 
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år som publicerade författare. Med denna avhand-
ling skänkte Arping nydanande och självständiga 
perspektiv på en i litteraturforskningen tämligen 
slumrande period – den svenskspråkiga romanlit-
teraturens framväxt och kommersiella etablering i 
efterdyningarna av romantiken. Detta gjorde hon 
i samklang med den internationella kvinnolittera-
turforskning som kommit att inspirera en ny gene-
ration yngre litteraturforskare.

Intresset för genus, kritik och debatt har fors-
karen Arping fortsatt odla och vi kan nu ta del av 
en vidareutveckling av kritik- och receptionsspå-
ret. Frågan om namnets betydelse för författare av 
båda könen diskuteras utifrån begrepp som anony-
mitet och varumärkesbyggande i fem omfattande 
kapitel. Arping har publicerat tidigare versioner av 
dessa i andra sammanhang. Hon har alltsedan dok-
torandtiden varit skicklig på att placera sina texter 
på flera håll. Arpings resonerande stil lämpar sig 
väl för koncentrerade vetenskapliga uppsatser och 
hennes texter har blivit flitigt citerade och använda 
i undervisning och forskning.

Det är ett brett register som Åsa Arping spelar 
upp genom att famna flera vitala forskningsområ-
den i en och samma bok. I det första kapitlet gran-
skas hur kvinnorna kommenterade litteratur i sa-
longen, ett umgänge bottnande i en äldre manu-
skript- och brevkultur som skilde sig från den fram-
växande moderna pressoffentligheten. Det andra 
kapitlet fokuserar på frågan om anonymitet och va-
rumärkesbyggande genom etablerandet av mer eller 
mindre utskrivna författarnamn. Ett konkret ex-
empel på detta får vi i Orvar Odd, en för 1840-talet 
tidstypisk kåsör och pastischförfattare som också 
kan kallas vårt lands första stjärnjournalist. Wendela 
Hebbe ägnas ett helt kapitel och är en given person i 
sammanhanget som Sveriges första anställda kvinn-
liga kulturjournalist och diversearbetare i litterära 
varor. Arping avslutar med ett överraskande och 
synpunktsrikt kapitel om Johan Peter Theorell, aka-
demiker med en kort ämbetsmannabana, som blev 
tidningsman i en offentlighet som ställde sig alltmer 
främmande inför det litterära samhällets konserva-
tiva kotterier och estetiska regelverk.

I inledningen diskuterar Arping namnets betydelse 
för författarfunktionen. Upphovet till eller avsän-
daren av ett konstverk konstrueras genom olika his-
toriska perioders sätt att namnge författaren – en 
intrikat fråga som gäller ägande och ansvar. När 
litteraturen under 1800-talet alltmer blev en vara 
i ett kommersiellt kretslopp ökade också behovet 

av att ha en individ eller till och med en celebritet 
att sammankoppla den med. Samtidigt fick kriti-
kern eller recensenten en allt viktigare roll. Nam-
net ingick i förhandlingen kring offentliggöran-
det på bokmarknaden och kampen om de litterära 
positionerna.

Att sätta ut författarnamnet på titelbladet bör-
jade under 1840-talet bli mer regel än undantag. 
Författarna trädde fram ur det anonyma kollek-
tivet. Författare kunde vara kritiker och kritiker 
kunde vara författare, något som Arping kallar 
”kulturarbetets växelbrukare”. Typexempel på dessa 
är just Sturzen-Becker (Orvar Odd), Hebbe och 
Theorell som ingick i staben på det liberala Afton-
bladet. Hiertas Aftonbladet som medieimperium 
bidrog till professionalisering, politisering och 
kommersialisering av journalistik och kritik.

Det är ett synsätt närbesläktat litteratursocio-
login som Arping anlägger på det publicistiska lä-
get under 1830- och 40-talen. Men denna omvand-
lingsprocess av det publicistiska landskapet sker 
inte smärtfritt. Spänningar finns mellan namnet, 
”varumärket”, och en tidigare tradition av ”anony-
mitet”. Och fortfarande vimlar svensk press under 
den aktuella perioden av recensioner som är osig-
nerade, ett källkritiskt problem som många fors-
kare har tampats med.

Arpings ställer frågan vad det innebär att vissa 
skribenter skriver anonymt, medan andra använ-
der signaturer. Jag tolkar problemet så att Arping 
vill komma åt hur man utifrån eventuell signering 
uppfattade kritikerns position och hur de genom 
att välja att vara anonyma eller sätta ut signatur öns-
kade framträda inför läsarnas ögon. Kanske ville 
man genom signaturer bygga sig ett varumärke? 
Arping drar här djärva slutsatser utifrån ett kom-
plicerat källäge och en främmande historisk situa-
tion. Jag är exempelvis något tveksam till att kalla 
en skribent som skriver under signatur för en ”va-
rumärkesbyggare”. Man riskerar att hamna i ana-
kronismer.

I inledningen pläderar Arping i allmänna ordalag 
för litteraturkritik som ett forskningsfält inom lit-
teraturvetenskapen, inte bara som en journalistisk 
genre och andra rangens skriftställeri som den ofta 
behandlas som. Arping har rätt i sina synpunkter 
att det saknas kritikhistoriska handböcker. Men sa-
ken är inte enkelt löst. Kritiken kan läsas och bru-
kas på flera sätt, och hur den ska kunna behandlas 
som ett forskningsfält i egen rätt är komplicerat 
med tanke på gränsdragningar mellan estetik, re-
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ceptionshistoria och andra vetenskapsgrenar. Fors-
kare som tidigare specifikt behandlat 1800-talets 
journalistisk och kritik som exempelvis Alf Kjel-
lén, Kurt Aspelin, Daniel Andreae och Otto Syl-
wan har haft olika infallsvinklar på denna materia. 
Man har ofta valt olika tematiska metoder för att 
kringgå problemet.

Men visst behöver ett nytt friskt grepp tas på lit-
teraturkritikens historia, särskilt borde man äntli-
gen kunna integrera kvinnornas insteg på fältet. 
Kvinnornas insats i professionaliseringsprocessen 
inom kritikerskrået är viktig. Där har namnet en 
stor betydelse som verktyg i anpassning och egen-
sinne på den litterära marknaden, ett fenomen som 
ju Arping länge studerat. Samtidigt som detta på-
går lever en halvoffentlig manuskriptkultur kvar 
med vänskapskritik och brevuniversitet, ofta med 
kvinnor i centrum. Som Arping hävdar rör man sig 
under 1800-talet alltmer mellan de olika produk-
tions- och cirkulationssfärerna och ”skapar olika 
skrivaridentiteter”. Det är ett spännande forsk-
ningsområde som Arping här tangerar.

Första kapitlet kastar nytt ljus över salongskultu-
rens betydelse för kvinnors förhållande till kritik 
och offentlighet. Här driver Arping tesen att man 
hittills ensidigt fokuserat på tryckt material när det 
gäller litteraturkritik och därmed missat mycket 
av kvinnornas betydelse. Anställningen av Wen-
dela Hebbe på Aftonbladets kulturredaktion 1841 
är en symbolhändelse för en begynnande professi-
onalisering. Men kvinnliga litterära kritiker hade 
vi haft långt dessförinnan om man ser till annat 
än det tryckta ordet. Här uppmärksammar Arping 
Martina von Schwerin och Malla Silfverstolpe. De-
ras litteraturkritiska praktiker är högeligen intres-
santa och relevanta. Brevet och läsejournalen säger 
mycket om smak och kritik. Och eminenta (även 
tryckta) föregångare finns i Catharina Ahlgren och 
Anna Maria Lenngren.

En manuskriptkultur existerar parallellt med 
tryckmarknaden. Salongskulturen – där ofta manu-
skript lästes högt i sällskap – är litteraturkritikens 
förform, hävdar Arping. Verbet ”att publicera” be-
tyder också att offentligen uppläsa eller muntligt 
konversera. Framträdande på den kommersiella 
marknaden var enligt äldre ideal knappast merite-
rande och statushöjande – man kunde till och med 
se det som skandaliserande.

Brevet kan tolkas som kvinnligt medan en of-
fentliggjord kritik var mannens privilegium, därav 
svårigheterna för kvinnor att ta plats inom kritiken. 

Kvinnans bildningsvägar var av hävd intima genom 
brev, boklån och utväxling av manuskript – tänk 
till exempel på Fredrika Bremers läsning av Malla 
Silfverstolpes manuskript under 1840-talet! Denna 
typ av textutväxling blev en alternativ publicerings-
form. Och handskriften var en spridningsform med 
högre status än trycket. Flickskolan blev dock en 
port in mot moderna språk och litterär analys och 
kritik. Denna skolform uppmuntrade känsla och 
fantasi, vilket närmade kvinnorna skönlitteratu-
ren och den litterära kritiken.

Skiljelinjerna i det litterära meningsutbytet är 
tydliga om man ställer den aristokratiska, exklu-
siva och kvinnliga brevkulturen i kontrast till den 
framväxande bok- och tidningsmarknaden med av-
sändaren och det individuella namnet i centrum för 
en ny typ av offentlighet. Omvandlingen behöver 
i samtiden bearbetas och analyseras. Detta görs på 
ett intrikat sätt intertextuellt genom att det inte 
sällan byggs in litteraturkritik i romanerna, tidi-
gare i vers och satir. Metaperspektivet märks så-
väl hos Bremer som hos Almqvist. Bremer deltog 
inte som Almqvist i den litterära tidningsdebatten, 
men kunde inte låta bli att försiktigt smyga in sin 
litterära polemik i romanerna. Här är Arping inne 
på intressanta läsningar av dessa centrala författa-
res romaner, som hade kunnat utvecklas och för-
djupas. Men detta har inte kunnat göras, eftersom 
studien är så brett upplagd. Tanken slår mig att ett 
fåtal litterära exempel hade behövt utmejslas tyd-
ligare. Den offentliga diskussionen pågår anonymt 
inom romanernas pärmar.

Namnet som är navet i studien behandlas i andra 
kapitlet. Till detta begrepp fogar Arping det mo-
derna ”varumärkesbyggande”. Det senare kan upp-
levas som påklistrat och anakronistiskt, men kan 
ha fog för sig i samklang med den internationella 
forskningen kring celebritetskultur som börjat få 
fäste även i vårt land. Om man sätter in frågan i ett 
historiskt sammanhang speglar romanernas flöde 
av förväxlingar, arvshistorier och sociala revan-
scher naturligtvis en genomgripande samhällsför-
ändring där inflytande grundat på börd ersattes av 
penningens makt i ett ståndssamhälle i upplösning. 
Arping ställer den berättigade frågan varför den 
sedan länge etablerade anonymiteten upphörde 
att utgöra normen och ersattes av signaturer och 
till sist utskrivet författarnamn. Typexempel på en 
övergångsform är det flitigt förekommande ”af för-
fattaren till…”. Walter Scott till exempel, publice-
rade sina dikter under eget namn, men romanerna 
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publicerades maskerade som ett sätt att väcka in-
tresse och hålla spänningen vid liv.

Arping poängterar att den anonymt utgivna 
skönlitteraturen och litteraturkritiken i Sverige un-
der 1840-talet är ett svåröverskådligt område. Men 
man kunde efterlysa fler djärva försök att metodiskt 
greppa frågan; Arping hade vunnit på att vara mer 
distinkt och självständig i sina metodiska och teo-
retiska överväganden. Det räcker inte att säga att 
även andra forskare tycker att frågan är problema-
tisk. Hur ska den hanteras och lösas? En stramare 
genomgång hade varit mer överskådlig och använd-
bar för läsaren. I detta stycke förvillar man sig lätt 
i de detaljrika exempel som Arping forskar fram. 
Men man kan även vända på saken; frågan återstår 
att belysa på ett kvantitativt sätt i fortsatta studier.

Viktiga exempel på signaturer, som Arping hellre 
kallar det än pseudonymer, är förstås Almqvists 
olika förklädnader inom journalistiken men också 
Wendela Hebbe (Liana) och Carl Anton Wetter-
bergh (Onkel Adam). Värt att notera är att Emi-
lie Flygare-Carlén först 1840 satte ut sitt namn på 
titelbladet och Fredrika Bremer gjorde detsamma 
1842. Sophie von Knorring däremot behöll sin ano-
nymitet genom hela författarskapet. Att dölja nam-
net kan i vissa fall tolkas som ett slags avståndsta-
gande till den litterära kommersen.

I tredje kapitlet mejslas porträttet av varumärket 
Orvar Odd fram. Bakom signaturen stod O.P. Stur-
zen-Becher, en akademiker som kring 1840 hade 
uppnått positionen som Aftonbladets förstekritiker. 
Litteratörens karriär var mångskiftande, kulturkor-
respondent i Paris och med välbesökta litteratur-
historiska föreläsningar i Köpenhamn och Göte-
borg. Kåsören och kritikern fick hos Hierta goda 
ekonomiska villkor. Under studierna i Uppsala od-
lades oppositionslusten mot det fosforistiska lägret. 
I Stockholm väntade den liberala pressen. Karl Jo-
han-tiden innebar kraftiga nedskärningar i antalet 
tjänster inom ämbetsverken. Det gällde att ge sig ut 
i den publicistiska offentligheten för att söka för-
sörjning. När Sturzen-Becker avslöjades som ”Af-
tonbladist” 1834 miste han sin ämbetsmannapost.

Orvar Odd utvecklades till en flitig kåsör – en 
genre som Arping stannar till vid och betecknar 
som ett led i pressens utveckling från opinionsbild-
ning till underhållning. Politiken integrerades hos 
Orvar Odd med skarpa iakttagelser av vardagslivet. 
Ett tidstypiskt exempel på hur författarnamnet bli-
vit försäljningsargument är Adolf Bonniers Stock-
holms Figaro 1845–47 med en hel parad av tidens 

författarelit. Där finns förstås både Orvar Odd och 
Onkel Adam med. Sturzen-Becker gick under sin 
karriär in och ut i olika skrivaridentiteter där nam-
net blev en del av spelet som fri litteratör. Arping 
tolkar det som ett uttryck för den publicistiska va-
rucirkulationen.

Äntligen kommer vi i fjärde kapitlet fram till Wen-
dela Hebbe. Som litteraturforskare med inriktning 
mot kvinnligt skrivande, särskilt kritiker, har Ar-
ping länge ägnat sig åt Hebbe. Hon har blivit en 
ikon som den första anställda kvinnliga journalis-
ten, därtill kulturredaktör på Hiertas Aftonbladet 
från oktober 1841. I praktiken var Hebbe kontrak-
terad allt-i-allo anställd på årsbasis. Men utfors-
kandet av Hebbes skribentgärning är inte enkelt, 
på grund av ovan nämnda attribueringssvårighe-
ter. Hebbe publicerade sig mestadels anonymt eller 
med skiftande signaturer.

Småländskan Wendela Hebbe hade övergivits  
av sin make och stod ensam med tre små barn 
som måste försörjas. Genom att knyta kontakter 
med Stockholms litterära värld vann hon Lars Jo-
han Hiertas gunst och fick som uppgift att förestå 
Aftonbladets följetongsavdelning och att recensera 
teater, musik och litteratur. Därtill lades tunga upp-
gifter som översättning för häftesserien Läsebibli-
othek, som varit Hiertas kassako sedan 1833. Wen-
dela Hebbe blev en viktig aktör i Hiertas satsning 
på lättare material för att locka bredare läsargrup-
per, särskilt kvinnor.

Wendela Hebbe kom att arbeta och leva nära 
två av den svenska publicistikens mest kontroversi-
ella män: entreprenören Lars Johan Hierta och den 
egensinnige Carl Jonas Love Almqvist. Hon blev 
genom sin position på Aftonbladet känd i huvud-
stadens kulturella umgängesliv, men samtidigt på 
grund av sina skiftande pseudonymer tämligen obe-
kant i den tryckta offentligheten. Arping gör intres-
santa jämförelser mellan Hebbe och hennes man-
liga kollegor. Om man kan kalla de senare för litte-
ratörer hade kvinnorna svårare att ta sig in i konkur-
rensen i det litterära kretsloppet. Hebbe var på flera 
sätt ett unikt undantag som både redaktör inom ett 
förlag och på en tidning. Kvinnorna hade vid den 
här tiden svårt att försörja sig inom tidningsvärl-
den och blev oftare författare och översättare. Det 
var först i och med den organiserade kvinnorörel-
sen som de kvinnliga skribenterna på allvar kunde 
breda ut sig i tidskrifter – i dagspressen hade de 
fortfarande lång väg kvar för att uppnå positioner.

Under 1840-talet blev kritiken alltmer politisk. 
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Den kritiska texten förändrades successivt från att 
vara redovisande och refererande till att ge uttryck 
för ett mer personligt omdöme. Denna förskjut-
ning i kritikerspråket kom som en efterdyning av 
1830-talets uppmjukning av estetiken genom att 
amatörerna släpptes in; kvinnligt kodade egenska-
per som sensibilitet och spontanitet uppvärdera-
des. Den klassiska bildningen var inte den enda 
vägen för att nå fram till litteraturen. Läsning och 
skrivning kunde utföras i hemmet och kombineras 
med barn- och hushållsgöromål. Wendela Hebbe 
jobbade oftast hemifrån. På det viset liknar hon da-
gens frilansande skribenter. De kvinnor som bör-
jade delta i pressoffentligheten kunde således ha en 
fot kvar inom hemmets väggar. Kulturbevakningen 
breddades och populariserades. Den kvinnliga kri-
tikern blev pedagog och folkbildare.

Arping ställer frågan varför Hebbe inte blev det 
fjärde kvinnliga klöverbladet på den litterära sce-
nen – hon publicerade ju trots allt några kortare 
skönlitterära texter. En rimlig förklaring är nog 
att hennes krafter splittrades som diversearbetare. 
Hon blev aldrig den författare, kritiker, journa-
list eller översättare hon hade kunnat bli. Under 
1830-talet kunde dock Bremer, Carlén och Knor-
ring få möjligheter att blomma då ett antal publicis-
ter hade behov av en ”fruntimmerslitteratur”, som 
stämde överens med ökade krav på realism, folklig-
het och lättillgänglighet.

Hebbekapitlet är rikt på iakttagelser och hade 
gärna fått svälla ut, växa och fördjupas. Men Arping 
har även velat infoga J.P. Theorell i leken. Han star-
tade i januari 1844 veckotidskriften Winter-Bladet. 
Hans bevakning av samtidens romaner gick under 
rubriken ”Fruntimmers-litteraturen” och den var 
inte nådig. De kvinnliga författarnas skildring av 
kärleken anser Theorell vara verklighetsfrånvänd 
och sjuklig. Och Fredrika Bremers försök att ge sig 
i kast med teologin gav han inte mycket för. Både 
Theorell och Almqvist tyckte att Bremer saknade 
teologisk kompetens. När det gäller könsrollerna 
var Theorell rotad i föreställningen om att man-
nen verkade i offentligheten och kvinnan i hem-
met som maka och mor. Alltså: kvinnan skulle hålla 
sig borta från lärdom och offentligt liv, men gärna, 
som Emilie Carlén gjorde, skriva samtidsromaner 
med vardagliga medelklasskaraktärer som varken 
ifrågasatte könsskillnader eller hade anspråk på att 
ha en egen röst i tidens politiska diskussioner. En 
äldre typ av romanlitteratur präglad av aristokrati 
och kvinnlighet ersattes nu av en samtidsroman 
kopplad till medelklass och manlighet.

Tendensromanen å sin sida – en roman med en 
bärande grundtanke – borde enligt programmet 
ägnas bredare skikt av samhällsklasser. Men när väl 
tendenslitteraturen bredde ut sig i de sista stora 
satsningarna i de svenska häftesserierna i början av 
1850-talet med Onkel Adam, August Blanche och 
Kiellman-Göranson, var inte det något som gjorde 
den liberala litteraturkritiken alltför entusiastisk. 
Inte ens Theorell lyfte på hatten.

Theorell diskuterade i sin kritik på vilket sätt 
skönlitteraturen kunde införlivas i den offentliga 
debatten. Theorell var liberal och strävade efter en 
realistisk samtidsengagerad litteratur starkt kopp-
lad till nation, klass och kön. Litteraturen skulle 
vara präglad av nationell anda och ha ett popu-
lärt anslag. Konsten var en offentlig angelägenhet 
i medborgarnas tjänst. Naturkritikern Theorell 
stred mot det akademiska och konservativt esteti-
serande lägret. Familjeromanen, genremålningen, 
skiss- och tendenslitteratur borde spegla en verk-
lighet som var brokig. Men den realism som Theo-
rell förespråkade närmade sig det omdiskuterade 
begreppet idealrealism.

Theorell fick i debatten namnet ”Winterblads-
mannen”, känd för sin vassa penna och många dis-
pyter med inflytelserika personer i den litterära 
världen. Som deltagande i den offentliga debatten 
blev han dock aldrig känd på ett personligt sätt. 
Sakfrågorna stod framom ett personligt kändis-
skap. Han mejslade fram en egen stil som recen-
sent och sammanfogade litteratur och politik – en 
ny typ av kritiker.

Att foga samman disparata uppsatser till en bok 
kan göras på flera sätt. Det som är varje enskilt kapi-
tels styrka kan sammantaget bli problematiskt i för-
hållande till bokens sammanhållande tema. Arping 
griper över mycket och blir därför också tvungen att 
pliktskyldigast redogöra för diverse terminologi och 
grundforskning. Texten är tät och informationsrik. 
Författaren knyter väven, men det kan ibland vara 
svårt att se ett sammanhållande mönstret.

Arpings studie är dock mycket ambitiös och 
fångar in ett mångfacetterat fält inom publicisti-
ken. Hon vill fördjupa förståelsen för hur man såg 
på författarens/kritikerns position under en period 
som känns långt borta, men som i vissa stycken 
påminner en hel del om dagens medieklimat med 
bloggar och självpublicering som skapar nya ”skri-
varidentiteter”. De ibland djärva jämförelserna mel-
lan vår tids författarhjältar och 1800-talets kan te 
sig spekulativa. Men Arping går aldrig över styr, 
eftersom hon också har en stadig förankring i det 
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empiriska materialet. Det är ingen lätt uppgift, att 
utröna hur litteraturkritikernas image skapades ge-
nom namnet. Arping styrka är en skarp förmåga att 
göra nya läsningar av ett gammalt material. Hon 
ställer frågor som ofta vänder på perspektiven och 
inbjuder till fortsatt forskning.

Gunnel Furuland

Lennart Hedwall, Tondiktaren Carl Jonas Love 
Almqvist. En musikalisk biografi. (Almqviststudier, 
6). Gidlunds förlag. Hedemora 2014.

Aktuella monografier som täcker klassiska svenska 
författarskap i deras helhet är sällsynta, exempelvis 
saknas en sådan studie över Carl Michael Bellmans 
författarskap. Undantagen är två: August Strind-
berg och Carl Jonas Love Almqvist. Båda är mot-
sägelsefulla och har såväl som personer som i egen-
skap av diktare skapat kontroverser inom forsk-
ningen, vilket genererat strida strömmar av lev-
nadsteckningar. Om ordet ”introuvabel” använts 
om annat än böcker skulle det ha varit ett passande 
attribut för Almqvist. Den senast utkomna Alm-
qvistmonografin, Lennart Hedwalls Tondiktaren 
Carl Jonas Love Almqvist. En musikalisk biografi, 
en parallell till hans 2001 utgivna Tonsättaren Erik 
Gustaf Geijer. En musikalisk biografi, renodlar, som 
titeln säger, i huvudsak den musikaliska aspekten 
på 774 sidor. Dessutom bifogas två CD-skivor; för-
fattaren spelar Almqvists Fria fantasier för piano-
forte på hammarklaver på den ena och låter sångare 
skapa vokala tolkningar av Songes och andra sånger 
ur Törnrosens Bok på den andra.

Medan Geijers kompetens som kompositör är 
allmänt erkänd är Almqvists omstridd. Han sak-
nade konventionell musikalisk skolning och för-
höll sig fritt till former och regler, varför Hedwall 
föredragit beteckningen ”tondiktaren” i stället för 
”tonsättaren”. Hedwalls redovisning av äldre fors-
kares misstag, kanske främst alla felen i 1920-talets 
utgåva av Samlade Skrifter, där den musikaliskt sak-
kunnige förblivit anonym (428), övertygar oss om 
att dagens litteraturhistoriker har mycket att lära 
av denne högt kvalificerade pianist, musik- och lit-
teraturforskare, tonsättare och dirigent. Det måste 
dock framhållas att Hedwalls detaljerade musika-
liska beskrivningar i bokens fjärde och femte kapi-
tel kräver en grundlig musikteoretisk kompetens 
och kanske helst praktisk utövning av musik för 
att bli fullt tillgängliga.

Hedwalls bok består av sex kapitel föregångna av 
en prolog och en kort men faktafylld genomgång 
av primärkällorna, varav en, nämligen en handskrift 
av Gustaf Hazelius, tycks ha förkommit. Först ger 
Hedwall en levnadsöversikt med tonvikt på Alm-
qvists litterära och musikaliska verksamhet och se-
dan följer ett kapitel om musiken i Jaktslottskret-
sen. Tredje kapitlet ritar konturerna till en alm-
qvistsk musikestetik, medan fjärde och femte ka-
pitlen utgörs av detaljerade beskrivningar av vokal-
kompositionerna respektive pianofantasierna, dikt 
för dikt, musikstycke för musikstycke. I ett avslu-
tande sjätte kapitel reflekterar Hedwall över Alm-
qvists verk i ett vidare sammanhang.

Den 184 sidor långa levnadsöversikten sägs 
bygga på Romberg, Olsson och Svedjedal. Kapit-
let skulle ha behövt en förlagsredaktör som hjälpt 
till med renodling av syften. För det första vill Hed-
wall ge en introduktion till sitt eget ämne, för det 
andra vill han teckna en kronologisk översikt över 
Almqvists liv, för det tredje vill han med emfas och 
energi rätta tidigare forskares fel; det måste dock 
framhållas att vissa forskare, exempelvis Lennart 
Breitholtz, även lovordas för skarpsinne. Hedwall 
är korrekt, men aldrig ogin. Men om Värmlands-
projektet, Manhemsförbundet och den olyckliga 
episoden då Gustaf Hazelius och Stina Hohlfeldt 
dränkte sig i Edsviken kan vi ju läsa på andra håll 
och vad har reflexionerna över Almqvist äktenskap 
i sammanhanget att göra (83 f.)? Kanske behöver 
det påpekas att Kurt Aspelin läst Malla Silfverstol-
pes memoarer slarvigt (96) och sakfelen och ofull-
ständigheterna hos Svedjedal (19, 90, 118, 155, 180 
f.) behöver påpekas innan de sprids vidare i forsk-
ningen, men kunde inte de längre resonemangen 
lagts ner i notapparaten? Mer överskådligt hade det 
blivit om diskussionen kring utgivningen av Songes 
hade sparats till fjärde kapitlet där dikterna behand-
las. Men den som har tid och energi finner mycket 
av värde även i första kapitlet, exempelvis översikter 
över operarepertoaren, genomgång av tidens till-
gängliga musikteoretiska handböcker, synpunkter 
på Sigfrid Almquists uppsats om fugabegeppet, dis-
kussion av Rousseaus betydelse, en detaljerad redo-
görelse över Almqvists förhållande till Adolf Fred-
rik Lindblad (88 f.), Atterboms tidiga uttalanden 
om Almqvists kompositioner (110) etcetera. Alm-
qvists brev och artiklar jämte andra väsentliga käl-
lor citeras utförligt, vad gäller Malla Silfverstolpes 
Memoarer alltför utförligt. Citaten kan ibland bli 
flersidiga, men de har läsvärde i egen kraft, exem-
pelvis Almqvists självbekännelse, där han hävdar 




