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serna, om också Bacchus i den förra spelar en för
sumbar roll till skillnad från den allestädes närvaran
de Venus.

UlfWittrock

Stellan Arvidson: Passionernas diktare. Thorild I. 
Carlsson Bokförlag. Sthlm 1989.

Den biografiska litteraturforskningen har under detta 
århundrade utsatts för attacker av skiftande styr
kegrad från olika håll, från formalister och struktura
lister, från nykritiker och dekonstruktivister. Biogra
fiförfattarna har svarat med att skriva alltmer volu
minösa levnadsteckningar i kombination med per
son- och idéorienterade verkanalyser. Kritiken har 
haft det goda med sig att den problematiserat sam
bandet mellan en författares verk och hans liv; att den 
inte varit dödande finns det också skäl att vara tack
sam för.

I inledningen till den nu utgivna första delen av sin 
stora Thorildmonografi försvarar Stellan Arvidson 
naturligt nog den biografiska metoden och hävdar att 
tidigare Thorildforskning -  inklusive hans egen -  i 
många fall har kommit till felaktiga resultat på grund 
av ofullständig kunskap om de biografiska omstän
digheterna. »Thorilds personliga upplevelser, den 
miljö i vilken hans skilda verk kommit till och det 
biografiska sammanhanget är oundgängliga förutsätt
ningar för analysen av hans skrifter och ställningsta
ganden», fastslår Arvidson (10). Men han anger också 
en vidare syftning med sitt arbete. Han vill belysa 
Thorilds ställning i »det dialektiska spel som ägde 
rum mellan klassintressena» under 1700-talet och det 
tidiga 1800-talet (14). Detta makroperspektiv blir 
dock knappast mer än antytt i denna första del, som 
slutar när den 23-årige Thomas Thorén just framträtt 
som Passionernas diktare.

Kapitelrubrikerna anger de geografiska stationerna 
på den unge Thorilds levnadsväg: Svarteborg, 
Kungälv, Göteborg, Lund, Stockholm. Svarteborg i 
mellersta Bohuslän var Thorilds hemsocken under 
hans sex första år. Arvidson ägnar ett fyrtiotal sidor åt 
att skildra bygden och undersöka gossens släktförhål
landen. Den genealogiska djupdykningen kan göra 
läsaren en smula andfådd, och när Arvidson entusias
tiskt utropar att vi nu känner förnamnet på såväl 
farmors morfars far som farmors mormors far har 
man svårt att dela hänförelsen. Det för Thorilds bio
grafi viktiga resultatet av den omsorgsfulla släktforsk
ningen är konstaterandet att Thorild ingalunda var en 
fattig torparpojke, som man tidigare haft för sig, utan 
kom från en relativt välbärgad bondemiljö, där man 
hade goda förutsättningar att ta vård om den tidigt 
föräldralöse gossen och där begåvning och sociala 
ambitioner inte saknades. Man kan tillägga att den i 
och för sig tragiska splittringen av syskonskaran mås
te ha befordrat uppbrottet från denna miljö.

Framställningen är boken igenom mycket bred och 
detaljrik. Magnus von Plåten har i en uppsats träffan
de kallat arbetet »en miljöbiografi» (»Kring Stellan 
Arvidsons Thorildmonografi» i Poesi och vetande.

Till Kjell Espmark 19 februari 1990). När författaren 
efter ytterligare fyrtio sidor har klarat av Thorilds 
skolgång i Kungälv, är denne ännu bara på sitt tret
tonde år. Om honom själv har vi fått veta att han var 
ett skolljus; desto mera har vi lärt oss om själva sta
den och dess invånare, om skolan och om de personer 
som stod honom nära. Arvidson håller hela tiden en 
lugnt berättande ton och är inte rädd för att framträda 
med sitt eget berättarjag, ett jag som gärna spekulerar 
i olika möjligheter och inte ängsligt stannar vid det 
ovedersägligt vetbara. Det finns en inlevelse i materi
alet som gör boken till en oftast angenäm och t. o. m. 
fängslande läsning, och det skall sägas att författaren 
alltid är noga med att markera sina antaganden med 
ett »bör» eller ett »kanske» eller ett »möjligen».

Kapitlet om 1770-talets Göteborg är bokens om
fångsrikaste och som kulturbild också det värdefullas
te. Det litterära och religiösa livet, pressen och fram
för allt gymnasiet, där Thorild var elev, skildras med 
överlägsen sakkunskap. Arvidson kan i stor utsträck
ning stödja sig på en omfattande äldre forskning, men 
han utnyttjar den kritiskt och insiktsfullt. Besvärande 
blir fullständighetsivern bara i avsnittet om den gus
tavianska propagandan med den ändlösa raden av 
citat ur oftast likgiltig hyllningspoesi. Den bild av 
rojalistisk indoktrinering som författaren vill teckna 
hade blivit både klarare och mera slagkraftig om han 
hade koncentrerat sig på de väsentliga dragen. (Paren
tetiskt kan här noteras att den anonymt presenterade 
dikt som sägs bilda upptakten till Gustaf III-hyllning- 
arna i Göteborg, »Käre Bröder, / Drickom Gustafs 
skål», tryckt i Spionen 8/11 1771, hade skrivits av 
Samuel Oluf Tilas och publicerats i Dagligt Allehanda 
redan 3/6 samma år.)

Det är ofrånkomligt att Thorild själv hittills bara 
skymtat i myllret av personager omkring honom. Vi 
har fått en god uppfattning om hans fysiska och intel
lektuella uppväxtmiljö, men först när de personliga 
dokumenten börjar dyka upp får hans egen gestalt så 
småningom konturer. I likhet med otaliga gymnasis
ter och studenter utan säkrad ekonomi fick Thorild 
söka sin utkomst som informator, och han har tydli
gen tagit denna uppgift på stort allvar. Arvidson pub
licerade redan 1944 en då nyfunnen uppsats av den 
sjuttonårige Thorild, »Något om första undervisning
en», och han får här tillfälle att utförligt kommentera
den. Från samma tid härrör Thorilds tidigaste dikt
försök. De olika typerna av texter, den resonerande 
prosan och den rimmade poesin, uppvisar två helt 
olika attityder hos den unge författaren. Medan det 
pedagogiska programmet både i innehåll och stil låter 
ana den blivande oppositionsmannen, är dikterna ty
piska alster av den förhärskande rokokosmaken. En 
hyllningsdikt till C. F. Scheffer- potentiell patronus -  
är samtidigt en apologi för den anspråkslösa herde
dikten. Kanske läser Arvidson ändå in alltför mycket 
av ett estetiskt program i denna dikt. En tolkning får 
inte bortse från diktens aktuella syfte och därmed 
dess retoriska karaktär. Thorild närmar sig sin högt 
uppsatte gynnare in spe med från antiken traderade 
ödmjukhetsformler. Han talar om sin »blyga sång
mö», som bara kan uttrycka oskuld och ömhet och 
inte prålar med »konstens stränga lagar», men han
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vänder sitt tillkortakommande till något positivt när 
han samtidigt hävdar att denna »enfald» också inne
bär uppriktighet. Skaldens hyllning är ärligt menad. 
Också denna turnering känns igen från klassisk reto
rik. Thorild var en från skolbänken väldrillad retori
ker och han har förstått att använda sina kunskaper. 
Som »programskrift» måste hans insinuationsdikt lä
sas med viss försiktighet.

Studentåren i Lund innebar för Thorild en avgöran
de filosofisk-religiös nyorientering. Arvidson behand
lar såväl de relevanta dokumenten som den tidigare 
forskningen kring dessa med beundransvärd säkerhet 
och kringsyn och ger en delvis ny bild av Thorilds 
brytning med kristendomen och hans övergång till en 
spinozistisk panteism. Några spår av en parallell este
tisk radikalisering kan däremot inte upptäckas i de 
prosaoden och gessnerska idyller som Thorild skrev 
under lundaåren. Arvidson är över huvud taget mån 
om att framhålla att »det går en vall mellan Thorilds 
poesier i Lund och hans litterära revoltdiktning i 
Stockholm» (404). Men han har också sett sprickorna 
i muren. Det är i Lund som Thorild utvecklar sin 
allmänt radikala, oppositionella hållning; det är här 
han först uttalar sig mot rim och meter i dikten. 
Arvidson kunde också ha nämnt breven till Heurlin i 
sammanhanget. Om någonstans är det där som man 
finner förebud till Passionernas språk. Både käns
losvallet och ordfantasin (»alt-uplifvande Natur!») 
kommer stundom genombrottsverkets diktion nära. 
Thorild var onekligen väl förberedd när han på våren 
1781 kom till Stockholm och konfronterades med en 
ny litterär estetik, som i ett slag gjorde honom till 
revoltör mot den gustavianska klassicismen.

Enligt egen utsago hade Thorild i två år gått och 
väntat på en kondition i Stockholm men trots goda 
vänners stöd inte lyckats i sina ansträngningar. Arvid
son menar att han motarbetats från kyrkligt håll i 
Lund. Kanske var det så, men det brev Arvidson 
anför som stöd för sitt antagande kan knappast vara 
rätt tolkat. När Thorild skriver att »De närvarande 
hafva altid tagit bort dem», måste han med »De när
varande» avse de informatorsaspiranter som redan 
varit på plats, dvs. i Stockholm; »dem» syftar då på 
de konditioner som han sökt. Denna läsning får också 
stöd av brevets omedelbara fortsättning, där det heter 
att det »är omögligt, har man sagt mig, at lykkas utan 
at sjelf resa up». Thorilds syntax är inte alltid glasklar, 
men några lundensiska intriger är det inte fråga om 
här.

Om Thorilds möte med Sturm und Drang saknas 
säkra underrättelser, men Arvidson gör troligt att han 
nästan omedelbart efter sin ankomst till Stockholm 
fått kontakt med två företrädare för rörelsen, Joseph 
Martin Kraus och Carl Stridsberg, som gjort varand
ras bekantskap i Göttinger Hainbund och nu i Stock
holm introducerade Sturm und Drangs upprorsideo- 
logi och expressiva gestik, litterärt och musikaliskt. 
Det är i tecknet av denna omskakande upplevelse 
som Thorild diktar Passionerna och den övriga orim
made och metriskt fria poesi som tillkom under de 
första stockholmsåren. Arvidson granskar med sed
vanlig grundlighet Passionernas budskap och egenar
tade form, en från Klopstocks Messias hämtad fri

hexameter. (Helt rätt har han inte när han säger att 
hexametern hade varit »bannlyst» från och med Da
lin. I Västervik satt tullkontrollören Anders Nicander 
och producerade under decennier oändliga mängder 
svensk »hjältvers» enligt sin egen bisarra prosodi, och 
både fru Nordenflycht och Gyllenborg försökte sig 
någon gång som hexameterdiktare.) Även om Arvid- 
sons utredning av Passionernas stil och »metafysik», 
under fortgående dialog med äldre forskning, kan tyc
kas omsorgsfull nog, hade man gärna sett en närmare 
granskning av diktens genre. Thorild använder själv 
beteckningen »lärosång» och pekar därmed på den 
inte minst i Tyskland flitigt odlade genren »Lehrge- 
dicht». Till den klassicistiska lärodiktens genrespeci
fika drag hör bl. a. det episka versmåttet och den 
episka invokationen. Bådadera återfinns i Passioner
na -  valet av hexametern i stället för de allmänt 
brukliga alexandrinerna utgör inte något principiellt 
avsteg från »normen». En ingående analys av dikten 
från genresynpunkt skulle utan tvivel ge klarare be
sked om innebörden och omfattningen av Thorilds 
estetiska innovation.

Utförligheten och detaljrikedomen i Stellan Arvid- 
sons Thorildbiografi kan ibland inge känslor av över
mättnad hos läsaren, men helhetsintrycket blir ändå 
övervägande positivt. Boken presenterar en mängd 
nya rön och nya infallsvinklar, och den återkomman
de uppgörelsen med äldre forskning är sympatiskt 
lågmäld och väl underbyggd. Arvidsons unika insikter 
när det gäller Thorilds person, miljöer och intellektu
ella utveckling gör att man tacksamt tar till sig denna 
första del och med välgrundade förhoppningar ser 
fram mot den utlovade fortsättningen.

Till sist en liten exkurs:
Arvidson nämner att Thorild under sina första 

stockholmsår var betagen i en ung flicka, Johanna 
Charlotta Sutthoff, som avled 1786, 21 år gammal. 
Prosaodet »Vid en skönhets graf» skrevs till hennes 
minne; i en fotnot meddelas där att mademoiselle 
Sutthoff fått sin grav »i armeens flottas begrafnings- 
plats på kongl. Djurgården». Hennes gravsten kan 
ännu beskådas på Galärkyrkogården. Den har en en
kel, vacker inskrift:

Här Förwaras Det Stoft 
Som War En Täck Boning 
För Den Wackraste Själ 
[namn och data]
Wärd At Älskas 
Förtiente Begråtas

Liflige Ungdom 
Se Förgängelsen 
Älskande Hierta 
Tänk På Härligheten

En Thorildtext? Vad kan ha varit naturligare för den 
sörjande modern än att vända sig till den skald som 
var vän i huset och be honom om en inskrift över 
dottern?

Torkel Stålmarck




