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90 Recensioner

Afhandlingens kapitel 8, som omhandler Viktor 
Rydbergs historiske roman Den siste athenaren 
(1859) kan give anledning til en yderligere uddybning 
af problematikken. Jeg vender nu tilbage til ’moralite
ten’ og ’mysteriet’, som også, vil jeg hævde, kan bidra
ge til en forståelse af relationen mellem Rydberg og 
Ridderstad.

Også i Rydbergs Den siste athenaren findes morali
teten, ja, er eksemplarisk udfoldet i Karmides’ histo
rie, der desuden kan ses som en Faust-historie, en 
(noget trivialiseret) variant af Gretchen-tragedien.

Væsentligst er dog Rydbergs -  sikkert bevidst pole
miske -  anvendelse af det hedenske mysterium i bo
gens begyndelse: den centrale scene med Oraklet i 
Delfi. Mysteriet bliver opvurderet (ligesom hedenska
ben bliver det). Moraliteten sætter sig (ligesom kris
tendommen) på godt og ondt stærkest igennem i ro
manens sidste del. Opvurderingen af mysteriet og 
hedenskaben er imidlertid helt parallelt med opvur
deringen af det,som Ridderstad også nedvurderede: 
arven fra 1700-tallet og den franske revolution (jvf. 
også Herman Bjursten: Odets lek, s. 102). Den før 
anslåede ’genre’-invending får dermed endnu en ind
holdsdimension.

I det store og hele tenderer kapitlet til at undervur
dere andre spændende træk i Rydbergs (indrømmet) 
ofte tynde roman. Uanset afhandlingens skaprsindige 
og overbevisende påvisning af romanens monologis
me, lader den sig rive lidt (for langt) med af en pole
misk opvurdering af den (afgjort uberettiget) glemte 
Ridderstad og en tilsvarende nedvurdering af den 
(utvivlsomt for højt) berømmede Rydberg.

På et andet og mere generelt plan kan det nok mod 
afhandlingen indvendes, at der savnes en redegørelse 
for nogle af de tamaer, hvormed de behandlede roma
ner signaliserer den modernitet, som de tager livtag 
med, og hvormed de litterært netop peger op i vort 
århundrede. Tre eksempler:

1) Forbryderverdenen som »en anden verden«, en 
modmagt -  som samtidig er ejendommeligt parallel, 
har påfaldende ligheder med den ’normale’ forret
ningsverden. Det tematiseres bl. a. slående i Alm- 
quists Gabriele Mimanso (s. 325) og i Ridderstads 
Samvetet eller Stockholms-mysterier (f. eks. I, s. 318). 
I det 20. århundrede er denne tematik virksom hos så 
forskellige forfattere som Kafka (Der Prozess) og 
Brecht (Dreigroschenoper). Den er også væsentlig i 
Svend Age Madsens Tugt og utugt i mellemtiden 
(1976), et hovedværk i ny dansk litteratur, der be
tegner en genoplivning af netop den romantradition, 
som behandles i Anders Ohmans afhandling.

2) Modernitetssignaturen par excellence, endnu en 
dimension af mysteriebegrebet: den dunkle, uigen
nemskuelige omverden som tegn, kode, gåde, laby
rint. Temaet er f. eks. gennemgående i Samvetet eller 
Stockholms-mysterier (I, s. 264; II, s. 22; III, s. 127).

3) Almquists forbløffende moderne tidsbegreb -  
dobbelt, komplekst, brudt -  i fortalen til Gabriele 
Mimanso.

Sluttelig: Der savnes en refleksion over historicite
ten og subjektiviteten i afhandlingens egen analytiske 
og metodiske synsvinkel på det behandlede emne.

I sit forord opridser Anders Ohman kortfattet det

subjektive engagement og den aktuelle faglige stilling
tagen, der er afhandlingens udgangspunkt. Men alle
rede i indledningen går det ret så objektivistisk til, 
f. eks. i udsagnet:

»Frågan är dock om ett sådant värdeomdöme inte 
är både orättvist och ohistoriskt, då det bygger på en 
senare tids estetiska uppfattning.« (s. 15).

Spørgsmålet er, om forfatteren ikke med et sådant 
udsagn abstraherer fra sin egen subjektivitet og dens 
historicitet? Forholder det sig ikke netop sådan, at 
den romantradition, den genrevariant, som afhand
lingen behandler, er blevet synlig takket være udvik
linger i vor tid?

Efter at henholdsvis realismen og modernismen har 
været dominerende, har det kunstværk, ikke mindst 
den roman, der rummer begge sider -  det realistiske 
og det fantastiske, det formelt raffinerede og det 
underholdende -  fået øget forståelse. Den latinameri
kanske litteraturs ’magiske realisme’ (Marquez, Al- 
lende m. fl.) er et godt eksempel.

I den såkaldte postmodernisme-debat befinder vi 
os desuden med Andreas Huysens udtryk After the 
Great Divide, nemlig mellem finkultur og populærkul
tur. Er det ikke netop »en senare tids« -  vor tids - 
»estetiska uppfattning«, som har flyttet på den kunst
neriske optik, muliggjort den æstetiske og litteratur
historiske reevaluering, som afhandlingen er et aktivt 
bidrag til? Ser afhandlingen de svenske eventyrro
maner i deres samtid, så ser den dem samtidig fra sin 
nutid!

Min kritik kan sammenfattes i følgende:
Jeg har påvist nogle mindre, formelle fejl. Jeg har 

hævdet og søgt at sandsynliggøre, at visse for emnet 
relevante dimensioner ikke -  eller kun i ringe grad - 
er taget op. Mest føleligt den genremæssige og temati
ske problematik knyttet til mysteriet og moraliteten. 
Med konsekvenser for helhedstolkningen af romaner
ne.

Alt dette har dog til dels karakter af dialogisk supp
lement på grundlag af en fundamental indforståethed 
med afhandlingens præmisser. Kritikken anfægter så
ledes på ingen måde pålideligheden og kvaliteten i 
afhandlingens faktiske bidrag til litteratur-, kritik- og 
genrehistorie, romanteori og tekstanalyse. Blandt me
get andet er Äventyrets tid en af de dygtigste gennem
førte, mest konsekvkente og tekstsensible anvendelser 
af Michail Bachtins genrehistoriske og romanteoreti
ske ansatser, jeg kender til.

Anker Gemzøe

Claes Ahlund: Den skandinaviska universitets
romanen 1877-1890. Skrifter utgivna av Litteraturve
tenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 26. 
Uppsala 1990.

Claes Ahlund har åstadkommit en mycket välskriven 
och informativ avhandling. Den har en bred sam- 
skandinavisk uppläggning och lämnar mycket viktiga 
bidrag till vår kännedom om perioden. Dokumenta
tionen är tillfredsställande och lättåtkomlig. Jag har
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endast funnit ett fåtal ganska ovidkommande sakfel. 
Ett som bör påpekas är att Ahlund s. 242 f. råkat 
förväxla dramatikern Georg Büchner med dennes 
yngre bror Ludwig Büchner som alltså författat det 
arbete Kraft und Stoff (1855) som omtalas.

Inledningsvis gör Ahlund en fyndig koppling till 
retoriken i samband med universitetsjubileerna i 
Uppsala och Köpenhamn 1877 respektive 1879. Det 
är mot denna bakgrund man skall ta del av de roma
ner som Ahlund behandlar och som ger en mycket 
kritisk bild av universiteten som bildningsanstalter 
mitt uppe i det moderna genombrottet. Ahlund dekla
rerar att hans syfte är ett studium av universitetsmo- 
tivet i ett antal skandinaviska romaner perioden 
1877-1890. Möjligen är det en aning oegentligt att 
tala om ett universitetsmotiv i detta sammanhang. 
Universitetsromanen kan knappast heller betecknas 
som en genre. Ahlund är mycket medveten om dessa 
fallgropar. Begreppet studentroman hade kanske varit 
mera adekvat. Flertalet av de texter han behandlar 
kan dessutom med större rätt klassificeras som bild
nings- eller utvecklingsromaner av traditionellt slag. 
Hur det än förhåller sig med begreppsbildningen ut
spelar sig i alla fall texterna i stor utsträckning i 
universitetsmiljöer. Ahlund gör en klargörande di
stinktion mellan en officiell och en intim sfär vad 
gäller universiteten. Den officiella sfären omfattar 
föreläsningar, disputationer, tentamina o. dyl. och 
spelar egentligen inte så stor roll i hans texturval. Det 
är samvaron på studentrum och i andra extramurala 
miljöer som blir det centrala.

Ahlund gör inget försök att definiera vad det mo
derna genombrottet innebar estetiskt och ideologiskt. 
Han nöjer sig med att deklarera att han avser den 
nydanande riktning som slog igenom i Brandes efter
följd. Den periodavgränsning han opererar med, i 
synnerhet dess bortre gräns, 1890, har också på senare 
tid ifrågasatts, men Ahlund låter sig inte lockas in på 
några avsteg från etablerade ståndpunkter.

I en mycket värdefull bakgrundsteckning till sin 
egentliga forskningsuppgift, genomgången av texter
na, presenterar Ahlund en översikt över universitets- 
förhållandena under 1800-talet i de tre skandinaviska 
länderna. Det omfattande tidsavsnittet som han täc
ker för hela det skandinaviska fältet bidrar till att 
framställningen med nödvändighet blir ganska all
män. När han s. 31 talar om en ny studentroll skulle 
man gärna vilja ha denna mer preciserad och tidsmäs
sigt förankrad. Ahlund uppehåller sig speciellt vid 
utformningen av vissa universitetsämnen, som teolo
gi och filosofi. Det är inom dessa som konfrontatio
nen med det moderna genombrottets fiktiva studen
ter är mest markerad. Man skulle ha önskat att Ah
lund ägnat något större uppmärksamhet åt de stu
dentsociala förhållandena. Uppsala och Lund var ju 
typiska småstäder medan Köpenhamn vid undersök
ningsperiodens slut var en storstad på 300000 invå
nare.

Ahlund förmedlar en bild av de skandinaviska uni
versiteten präglad av efterblivenhet och religiös för
stockelse. Det är denna atmosfär som de fiktiva hjäl
tarna i romanerna möter och konfrontationen resulte
rar i pessimism och religiösa kriser. I viss grad kan

den här bilden vara missvisande. Det gäller speciellt 
beskrivningen av Köpenhamn, som blev något av en 
ideologisk vapensmedja för det moderna genombrot
tet. Georg Brändes höll ju faktiskt sina föreläsningar 
delvis i universitetets lokaler, och en sådan viktig 
företrädare för den nya engelska filosofin som Hoff- 
ding började föreläsa vid universitetet redan 1871 -  
samtidigt som Brändes -  och 1883 blev han professor 
i Köpenhamn.

Vid genomgången av den första romanen i Ahlunds 
exempelsamling, Sophus Schandorphs Thomas Fris’s 
Historie kan man observera att hans begreppsarsenal 
inte är helt igenom adekvat. Är detta verkligen en 
universitetsroman? Endast i andra delen av denna 
omfångsrika text på omkring 700 sidor förekommer 
universitetsmiljön. Ahlund har formaliserat ett intrig
schema för sina universitetsromaner (s. 268) och i 
detta tillskrivs mötet med professorer som präglas av 
religiös intolerans, okunnighet och allmän efter
blivenhet en avgörande betydelse för att hjälten avfal
ler i religiöst hänseende och lämnar universitetet till 
förmån för politisk eller annan verksamhet. Den förs
ta punkten i Ahlunds schema lyder: »Hjälten anlän
der till universitetet med stora förväntningar.»

Redan här hesiterar man när man försöker applice
ra det på Thomas Fris’s Historie. Hjälten möter ju 
inte en strikt avgränsad student- eller universitets
miljö. Schandorph har uppenbarligen haft en mycket 
bredare uppläggning i tankarna än att skriva en 
universitetsroman, nämligen att ge en bred samtids
skildring av danskt kulturellt och socialt liv i provin
sen såväl som huvudstaden efter den modell som 
Balzac slagit in på och som vidareutvecklades av 
Zola. I sin anmälan av Schandorphs roman Fra Pro
vinsen hade Brändes antytt ett mera ambitiöst projekt 
för denne den mest devote av sina anhängare: »Lad 
ham vove at binde an med danske Kjobstaeders Liv i 
vore Dage og ikke alene med dette Liv, som det var
for en Snes Aar siden eller mere;-----lad ham tage
Politiken, Videnskaben, Kunsten, det aandelige Rore 
med ...» Det är ungefär efter dessa linjer Schandorph 
har byggt sitt romanprojekt. I andra delen som utspe
lar sig i Köpenhamn är det ju inte bara universitets
miljön utan också det s. k. »Gode Selskab», det kö- 
penhamnska borgerskapet, dess konstnärer, dess för
fattare och det skall medges dess universitetslärare 
som står i förgrunden. Flera av de stora ensemblesce
nerna utspelar sig utanför universitetsmiljön.

Ahlunds andra danska exempel, Gjellerups Germa- 
nernes Laerling från 1882, passar egentligen hans 
schema mycket bättre. Här är det frågan om en ut
veckling från tro till ett accentuerat tvivel och ett 
direkt förkastande av kristendomen i en avgörande 
tentamensscen. Gjellerup fick ganska dåliga recensio
ner utom i Morgenbladet, där anmälaren var Edvard 
Brändes. I romanen finns ett porträtt av teologipro
fessorn Peder Madsen. Att detta noterades av samti
den framgick vid en uppläsningsafton i det nybildade 
Studentersamfundet. Vid detta tillfälle avlägsnade sig 
professor Goos och krävde att samfundet skulle för
döma uppläsningen. Detta är ju en påtaglig effekt i 
det akademiska samhället av Gjellerups roman. Jag 
nämner detta som ett exempel på ett perspektiv som



92 Recensioner

man saknar hos Ahlimd, vars avhandling annars har 
en så berömvärd bredd och uppslagsrikedom.

Till förtjänsterna i avhandlingen hör att Ahlund har 
dragit fram i ljuset en del bortglömda texter, som 
fördjupar och nyanserar vår bild av det moderna 
genombrottet. Det gäller Sigfrid Wieselgrens En man 
öfver bord (1882), som delvis har en dokumentär bak
grund, och Victor Hugo Wickströms Bildning (1886), 
som väl fyller Ahlunds kriterier på en universitetsro
man. På samma sätt har Ahlund hittat ett antal bort
glömda norska romaner, Kristian Gløersens Sigurd 
(1877) och Borchgrevinks Amandus Grønn (1880). 
Den förra kallar Ahlund med en lyckad beteckning för 
öv er gångsroman och den hör heller inte riktigt hem
ma i det moderna genombrottets idéklimat. Beroen
det av den tidige Bjørnson är påtagligt, inte minst i de 
insprängda dikterna. Som tidsdokument är romanen 
av stort intresse. En roande och tankeväckande läs
ning erbjuder Johan Vibes roman En Professor 
(1882), en nog så drabbande satir över ett akademiskt 
befordringsystem där de riktiga kontakterna betyder 
mer än det vetenskapliga bagaget.

Borchgrevinks Amandus Grønn betecknas av Ah
lund helt korrekt som en motroman till det moderna 
genombrottets idéer. Ahlund är ganska positiv till 
dess kvalitet och bortser då eller har inte upptäckt den 
starkt polemiska, för att inte säga pamflettartade ka
raktär romanen har, om man sätter in den i det skyt
tegravskrig som fördes mot genombrottsidéerna. 
Kampen mot »den frie Tanke», ett av Brandes slag
ord, är rent retoriskt inarbetad i berättelsen. Först när 
bokens hjälte valt bort fritänkeriet som ideologiskt 
alternativ, kan han försonas med sin ungdoms älska
de, den rena, oskyldiga och troget väntande Margare- 
the. När bokens hjälte, Amandus, gör ett närmande 
till en flicka i Kristiania med hjälp av ett resonemang 
om den nya friheten, dvs. den erotiska, blir det blankt 
avslag från flickan.

I romanen ekar Bjørnsons uppmärksammade före
drag vid reformationsjubileet 1877, där det genomgå
ende temat var »att være i sannhet». Bjørnson lyckas 
med konststycket att förankra sin tes om att »være i 
sannhet» inom det kristna paradigmets ram, ty, för
kunnade han, »Troen er det høyeste.» Gløersens ro
man bör sättas in i denna ideologiska kontext. Detta 
borde tydligare ha framgått hos Ahlund. Men även 
om man kan ha olika tolkningsperspektiv på en text 
är det förtjänstfullt att Ahlund lyft fram denna roman 
ur glömskan. Den är belysande för de ideologiska 
spänningarna under det moderna genombrottet.

Två romaner som passar utmärkt för Ahlunds para- 
digm är Geijerstams Erik Grane (1885) och Arne Gar- 
borgs Bondestudentar (1883). Ahlunds analys av Erik 
Grane kan jag i stort sett instämma i. Vad man möjli
gen kan invända är att Ahlund har förbisett romanens 
karaktär av inlägg i den s. k. sedlighetsdebatten som 
pågick som bäst just vid 80-talets mitt. Motsättningen 
i den debatten stod mellan Bjørnson som företrädde 
avhållsamhet före äktenskapet och Brandes/Strind- 
berg, som förfäktade en friare ståndpunkt i sexualfrå- 
gan. De stödde sig på en som de ansåg tillförlitlig 
auktoritet, den engelske läkaren George Drysdale, 
som hävdade att sexuell avhållsamhet var direkt

skadlig. Romanens intrig ger ett ganska markerat 
ställningstagande mot Bjørnson. När den unge Erik 
Grane friar till sin blivande hustru och hör sig för hur 
hon ställer sig till hans tidigare erotiska erfarenheter, 
slår hon endast armarna om hans hals och säger: 
»Vad vill du jag skall göra? Skall jag skilja mig från 
dig som i romaner och pjäser ...»  Detta slut på roma
nen omtalades av Warburg i en recension som en 
»omvänd handske», syftande på Bjørnsons pjäs.

De flesta av romanerna i Ahlunds urval får nu 
betraktas som döda i Escarpits mening. Det gäller 
dock inte Arne Garborgs Bondestudentar {1883), som 
är en tidig nynorsk manifestation, och har en stark 
ställning i Norge. Den fyller väl sin plats i Ahlunds 
räcka av s. k. universitetsromaner. Norska litteratur- 
vetare har ägnat både denna och Garborgs övriga 
produktion stor uppmärksamhet. Det är därför svårt 
för Ahlund att komma med något nytt utöver det nog 
så betydelsefulla att han placerar in romanen i en 
vidare skandinavisk kontext. Bland den omfattande 
litteraturen kring Garborg som anförs av Ahlund 
saknar man det senaste tillskottet, Geir Morks Den 
reflekterte lattern (1989).

I ett avslutande mycket synpunktsrikt kapitel dis
kuterar Ahlund de bildnings- och utbildningsideal 
som dominerade universiteten under genombrottsti- 
den. Den uppfattning som han finner reflekterad i 
t. ex. Thomas Fris’s Historie och Erik Grane är att 
universiteten hade urartat till skolor för ämbetsman- 
nautbildning, där en vetenskapligt präglad fördjup
ning av undervisningen saknas. De fiktiva gestalterna 
i genombrottsromanerna svarar med revolt, avstånds
tagande och opposition. Det är en nyttig och tan
keväckande läsning med utvikningar mot angränsan
de ämnesområden som pedagogik och idéhistoria. 
Många av de missförhållanden som mötte den vetgiri
ge och bildningstörstande studenten under det mo
derna genombrottet existerar ju fortfarande: en ofta 
flack och skolmästaraktig undervisning, ett besynner
ligt befordringssystem och ceremonier och ritualer 
med rötter i medeltiden. En avhandling av den typ 
Ahlund skrivit borde kunna fungera som utgångs
punkt för en systemkritik som vi alltför länge saknat.

Bertil Nolin

Margareta Dubois: Algot Ruhe -  kulturförmedlare och 
europeisk visionär. (Litteratur Teater Film, Nya Seri
en 5.) Lund University Press 1989.

Litteraturhistorien består inte bara av de stora förfat
tarna. Lika intressanta är de tidstypiska författarna. 
Från och med 1900-talet lever många skribenter på 
sin penna. Deras ekonomiska villkor ingår i en tids
bild. Översättare och kulturskribenter måste därför 
också uppmärksammas i ett vidare perspektiv. Gläd
jande nog har en ny avhandling av Margareta Dubois 
tagit upp Algot Ruhes verksamhet som litterär för
medlare i sin tid. Innan jag går in på avhandlingens 
brister och förtjänster, torde emellertid en mera all
män översikt över innehållet i avhandlingen vara på 
sin plats.




