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tian Wåhlins försök att skilja mellan sångvers och 
talvers, finner jag dessvärre polemiken osaklig (413 
ff.). Hedwall driver resonemanget till en extrem för 
att sedan kritisera det. Någon gång kan han tyckas 
betona andras fel med alltför stort eftertryck: Axel 
Helmer gör ”en ganska pinsam förväxling” (350; 
min kursivering). I stort är dock Hedwalls polemik 
välgrundad även i detta kapitel och han gör sina fö-
regångare, särskilt Henry Olsson och Olle Holm-
berg, full rättvisa. Han är mån om att betona att re-
dan Bauck relaterat Songe I ”Den lyssnande Maria” 
till Murillos Conceptio immaculata. Han bemödar 
sig även om att inse vikten av yngre forskares, så-
som Jon Viklunds och Gunilla Hermanssons, bi-
drag. Han refererar tolkningsdebatt utförligt, ex-
empelvis av Songe XV ”Hjertats Blomma”.

Hedwalls frågor är många och varierade. Har 
”Björninnan” samband med Atterboms ”Ung-
mön i lunden”? Har ”Fader, o säg mig” ändrats in-
för trycket efter samtal med Adolf Fredrik Lind-
blad? Är Melia och Songe III ”Martyrerne” inspire-
rade av martyrframställningar i ett verk av August 
Neander? I samband med Almqvists (enligt många 
forskare bristfälliga) förmåga att skriva vers sker en 
diskussion om Almqvists förhållande till Thorild. 
Hedwall går långt fram i tiden; han reflekterar ex-
empelvis över Lille Bror Söderlundhs arrangemang 
av ”Björninnan”.

Hedwall har dock, på gott och ont, tagit intryck 
av sitt forskningsobjekt vad gäller litterär framställ-
ningsform. Hans digressioner är många, till exem-
pel om det sublima i kapitel tre, eller om vänskapen 
med Charlotte Hazelius Södermark, skicklig pia-
nist, kunnig harpspelerska och olyckligt gift, i sam-
band med ”Månsången” i kapitel fyra.

Hedwall anför även negativa synpunkter på Alm-
qvists musik. ”Månsången” är knappast lättsjungen, 
hävdar han. Almqvists harmoniföring i ”De två cho-
rerna” kritiseras i en jämförelse med Beethovens. En 
återkommande svårighet är bedömningen av ovän-
tade avvikelser från normer och skenbara oegent-
ligheter i trycket. Beror eventuella tryckfel på Alm-
qvists okunskap eller på bristande korrekturläsning? 
Har han gjort fel eller har han velat avvika?

Forskningen har haft problem med att relatera 
Almqvists pianofantasier till samtida verk, fram-
hävs i femte kapitlet (140 sidor). Alf Nyman näm-
ner Mozart. Hedwall finner inga samband med 
Adolf Fredrik Lindblad eller August Söderman, 
däremot med konstnären Uno Troilis kompositio-
ner. Jämförelser med Haydn och Schubert tycks 
mestadels vara illustrativa.

Hur har man då sett på Almqvists musik? I sjätte 
och sista kapitlet (20 sidor) ger Hedwall en över-
sikt. Zacharias Topelius uppskattade musiken, Al-
bert Lysander ägnade den ett kapitel i sin Almqvist-
monografi och associerar till Rousseauyttranden i 
Bekännelser och Verner von Heidenstam, som in-
spirerades av Songes, skriver: ”Med torrt öga skall 
du i enrum icke kunna höra dessa sånger” (703). 
Hedwall hävdar, efter sin grundliga genomgång av 
musikstyckena, att det ligger närmare till hans att 
uppfatta Almqvists klaverfantasier som berättel-
ser än som självständiga musikstycken, men också 
att de ”äger en direkthet som inte förlorat sin frä-
schör” (711).

Må vara att Almqvist aldrig i skrift reflekterat över 
förhållandet mellan ord och musik i de vokala 
kompositionerna. I denna monografi sker detta 
stundom i detalj i de enskilda kapitlen, men man 
önskar att Hedwall senare, såsom en av vårt lands 
främsta experter på området, återkommer till en 
mer allmän teoretisk diskussion av fenomenet. 
Hedwall är en utpräglad empiriker, en energisk så-
dan. För att ta del av spekulativa och vittsyftande 
teorier om det interartiella eller intermediala i ro-
mantikens texter får man gå till andra verk. Hed-
walls monografi kommer med all säkerhet att länge 
finnas kvar bland standardverken. Det är till Hed-
wall framtida forskare kommer att gå när de vill be-
handla ämnet Almqvist och musiken. Boken har 
även gjort det omöjligt för framtida forskning att 
skriva nedsättande om Carl Jonas Love Almqvists 
musikaliska verk. Kompositionerna har sina bris-
ter, precis som Hedwall framhåller, men besitter 
trots detta en sällsam klang och kraft – i synner-
het när de kombineras med Almqvists gåtfulla ord.

Roland Lysell

Gérard Gengembre, Balzac. Le forçat des lettres. 
Editions-Perrin. Paris 2013.

I upptakten till H.C. Andersens Nattergalen, som 
ju är en litteraturhistorisk allegori, formuleras en 
maning som eftervärlden inte försummat att hör-
samma: ”Det er nu mange Aar siden, men just der-
for er det værd at høre Historien, før man glem-
mer den!” Nog har historierna om kända förfat-
tares liv och verk berättats åtskilliga gånger, sär-
skilt när stoffet erbjuder pikanterier och dramatiska 
vändpunkter. Så är fallet exempelvis med Goethe, 



310 · Övriga recensioner

Dickens, Strindberg och inte minst Balzac. Om den 
sistnämnde handlar en ny biografi av Gérard Gen-
gembre, professor emeritus i fransk litteratur vid 
universitetet i Caen.

Föregångare saknas inte och författaren pre-
senterar i sin ”Bibliographie sélective” en förteck-
ning innehållande inte mindre än 24 levnadsteck-
ningar i bokform över Balzac (varav en recenserad 
av undertecknad i Samlaren 1995). Därtill kom-
mer ett stort antal specialstudier i längre och kor-
tare uppsatser. Men så är också materialet nästan 
oöverskådligt för den som än en gång vill skildra 
den berömde författarens liv och verk. Hans stora 
men ofullbordade projekt La Comédie Humaine 
innehåller 91 titlar och de samlade verken i senaste 
versionen består av 30 digra volymer. Korrespon-
densen är utgiven i flera band och det rör sig om 
en enorm textmassa; bara till den oftast återkom-
mande adressaten madame Hanska finns 414 brev 
bevarade. Vittnesbörd av stort intresse från memo-
arskrivande ögonvittnen är det också gott om. Det 
föreligger även mer kuriösa dokument som 21 ano-
nyma beundrarbrev från kvinnliga läsare, så kallade 
”billets clandestines”. Överraskande nog kan nytt 
material komma fram till och med i vår tid; år 2000 
påträffades ett tidigare okänt manuskript av Bal-
zac, 56 blad med rubriken ”Pensées, sujets, frag-
ments”. Allt detta redovisar Gengembre i enlighet 
med god vetenskapssed i noter och litteraturför-
teckning. Han förklarar sig till och med känna tack-
sam ödmjukhet både inför Balzacs författarskap 
och den tidigare forskningen, ”ses grands commen-
tateurs et exégèts” (19).

I äldre författarbiografier får gärna privatliv och 
amorösa eskapader frikostigt utrymme. Gengem-
bres uttalade intention är istället att i första hand 
uppmärksamma Balzacs aktivitet som offentlig per-
son på den litterära marknaden. Den nya biogra-
fin handlar i hög grad om bestämmelser i litterära 
kontrakt samt kontakter med agenter, förläggare, 
lånebibliotek och tidningsredaktioner (och inte 
minst fordringsägare). De ekonomiska omständig-
heterna låter sig ingående beskrivas eftersom bely-
sande dokument finns bevarade i stor utsträckning. 
Balzacs intäkter ökade förvisso med berömmelsen 
men alls inte i takt med de okontrollerat skenande 
utgifterna. Hans privata budget redovisas exakt år 
för år, och visar med Gengembres drastiska formu-
lering att den frenetiskt produktive författaren inte 
bara var en ”litteraturens Napoleon” utan också en 
”skuldsättningens kejsare” (91).

I ett brev beskriver Balzac sig själv som ”littera-
turens galärslav”, den formulering Gengembre an-
vänt för undertiteln till sin bok. I en bitter stund 
liknade Balzac till och med sin skrivbordsflit vid 
självbefläckelse, ”masturbation du cerveau”. Förfat-
tarens krävande dygnsrytm har med förkärlek be-
skrivits av tidigare levnadstecknare, men visst kan 
vi läsa än en gång om hur han brukade vakna vid 
midnatt för att ägna följande 18 timmar åt kaffe-
drickning, romanskrivande och korrekturläsning. 
Gengembre tillämpar emellertid inte helt kon-
sekvent programmet att hålla sig till Balzacs roll 
som författare på marknaden, han kommer gärna 
in på privata omständigheter. Boken inleds av ett 
signalement, ett försök att i ord återge Balzacs ut-
seende. De växlande bostäderna beskrivs med på-
fallande detaljrikedom, men de avsnitten låter sig 
måhända motiveras som belysning av arbetssitua-
tionen. Författaren reste ofta bort från Paris för att 
undkomma störande kreditorer eller träffa beund-
rande kvinnor. Vid sådana episoder dröjer gärna 
Gengembre om än inte lika envetet som en del av 
föregångarna. Viktigast var förstås relationen till 
madame Hanska. Kapitlet om sista levnadsåret rör 
sig i intimsfären och handlar om det fem månader 
korta äktenskap med henne som avbröts av Balzacs 
förtida död. Under denna sin livsafton var han, på 
grund av sviktande hälsa, för första gången sedan 
ungdomen litterärt improduktiv.

Inledningsvis ställer Gengembre frågan hur Bal-
zac blev realistisk författare och samhällsskildrare, 
”sécrétaire de la Societé” som han kallade sig. Den 
utvecklingen skildras sedan i en kronologiskt upp-
lagd framställning med årtal angivna i varje kapitel-
rubrik. Gengembre stannar inför uppenbara vänd-
punkter, stationer på vägen; Balzac gör konkurs 
i tryckeribranschen och söker i stället leva av sin 
penna, efter att ha skrivit anonymt eller under pseu-
donym ger han under eget namn ut romanen Les 
Chouans, från och med Le père Goriot låter han sina 
fiktiva personer (med tiden blev de ungefär 2500!) 
återkomma i flera verk, i förordet till första delen av 
Les illusions perdues beskriver han sin produktion 
som en helhet där varje enskilt nummer ingår som 
del i den överordnade totalitet som utgörs av La 
Comédie humaine. Gengembre noterar hur Balzac 
redan i början av sin bana tenderar att sammanföra 
utgivna romaner och noveller i rubricerade grupper 
efter ämnesval och miljö. Framväxten av det stora 
livsverket pågår under många år, och tidiga böcker 
får förebåda senare utveckling. Om Eugénie Gran-
det (1833) exempelvis heter det: ”la future Comédie 
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humaine prend de plus en plus forme” (168). Allt 
detta gör utan tvivel ett övertygande intryck, men 
tillför knappast ny kunskap. Med hjälp av impone-
rande insikter i tidigare forskning skildras ett i och 
för sig mycket intressant men i sina huvudsakliga 
drag känt händelseförlopp.

Med tanke på Balzacs enorma produktivitet blir 
utrymmet knappt om alla eller nästan alla verk skall 
kommenteras. Det problematiska med Gengem-
bres textanalyser är deras oproblematiska utform-
ning. Författaren blir här kortfattad och översikt-
lig, det är inte tal om att erbjuda subtila tolkningar 
och inträngande analyser. Av formella och berät-
tartekniska frågeställningar är Gengembre föga in-
tresserad. Som exempel kan nämnas avsnittet om 
Le lys dans la vallée: först ett par sidor om den pri-
vata situationen och omständigheter kring publi-
ceringen, sedan en sida innehållsreferat som följs av 
några korta kommentarer i anslutning till återgivna 
brevcitat av Balzac. Den läsare som är någorlunda 
bevandrad i tidigare forskning får veta det som han 
eller hon redan visste, att detta är en roman om ”le 
grand thème de l’amour platonique ou impossible” 
(194). Les illusions perdues utnämns till Balzacs vik-
tigaste verk, men bestås trots dessa lovord bara tre 
sidor innehållsreferat och elementära iakttagelser 
kring texten. Mönstret bryts endast när Gengem-
bre behandlar Le médecin de campagne, som be-
skriver en konservativ och monarkistisk utopi för-
lagd till en alpby. Kommentaren uppehåller sig då 
uteslutande vid Balzacs samhällssyn, men detta är 
i gengäld den kanske mest klargörande utredning 
jag någonsin läst om denne författare som ideolog. 
Gengembre är uppenbarligen bättre på att analy-
sera politiska idéer än skönlitterära texter.

Denna biografi är metodiskt traditionell och kan 
närmast beskrivas som variationer över gammalt 
och känt tema. Parentetiskt kan inskjutas att det 
finns en aktuell svensk studie där tolkningen av Bal-
zacs verk blir nyskapande snarare än repeterande. 
Jag syftar naturligtvis på Sara Danius Den blå två-
len (2013) som på ett mycket intressant vis tematise-
rar klädernas och modets roll. Gengembres arbete 
å andra sidan har sina förtjänster som välskriven 
och väl dokumenterad repetition. Fotografier av 
kända turistvyer må likna varandra men blir aldrig 
helt identiska, det finns alltid små variationer och 
perspektiven förskjuts. Plats skall ges för det origi-
nella temperamentet, oavsett genre. Vad som skän-
ker Gengembres framställning dess särprägel är den 
i texten frambrytande kärleken eller rentav passio-

nen inför Balzacs författarskap och även författa-
ren själv sådan han framträder i breven. Denna för-
ening av vetenskaplig akribi och personligt enga-
gemang gör ett djupt sympatiskt intryck. Det finns 
goda skäl att följa Andersens maning och ta del av 
den gamla historien ännu en gång.

Conny Svensson

Monica Lauritzen, Sanningens vägar. Anne Char-
lotte Lefflers liv och dikt. Albert Bonniers förlag. 
Stockholm 2012.

”Skulle jag dö nu, så måste man säga, att jag gått 
bort på höjden af mitt lif i alla afseenden, en strå-
lande höjd, där allt är solsken och stora, vida ho-
risontlinjer.” Anne Charlotte Leffler var 43 år när 
hon dog. Hon var fullt upptagen med sina bokpro-
jekt: översättningar av tidigare verk och nya böcker. 
I den sena produktionen kan man ana en utveck-
ling som på ett sätt går parallellt med den övriga i 
Sverige vid samma tid, men som samtidigt är helt 
egen och originell. Hade hon fått leva vidare hade 
kanske ryktet om hennes författarskap som tids-
bundet och ”tendentiöst” inte bara varit osant utan 
aldrig uppstått.

Av de kvinnliga författare som hyllats under sin 
livstid, avfärdats efter sin död men långt senare 
lyfts fram igen, är kanske Leffler det bästa exem-
plet. Ändå har hon aldrig varit helt bortglömd, 
utan alltid funnits med som en av de främsta repre-
sentanterna för sin tid. Men mer än kanske någon 
annan av 1880-talsförfattarna har Leffler återupp-
stått under 2000-talet. Stora delar av hennes pro-
duktion har tagit plats på scen och i bokform, och 
inte minst har forskningen blomstrat. Den första 
avhandlingen om Leffler, Maj Sylvans Anne Char-
lotte Leffler. En kvinna finner sin väg, kom 1984. 
Den fick till att börja med en blygsam skara efter-
följare, men denna skara skulle växa betydligt med 
åren. Idag finns en relativt rik forskning om Leffler, 
och sedan 2012 även en utförlig biografi om förfat-
taren: Monica Lauritzens Sanningens vägar. Anne 
Charlotte Lefflers liv och dikt.

Lauritzens bok nominerades till Augustpriset och 
vann stort erkännande när den gavs ut. Att inte 
stämma in i den hyllningskören är i princip omöj-
ligt. Lauritzens bok är det mesta ett Leffler-fan 
kan önska av en biografi: gedigen och samtidigt 
medryckande, detaljrik och nyanserad. Den byg-




