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C. J. L. Almqvist: Journalistik. Band I: 1839-1845. 
BandII: 1846-1851. Urval, inledning och kommenta
rer av Bertil Romberg, Gidlunds, Hedemora 1989.

I januari 1839 publicerade Carl Jonas Love Almqvist 
sin första artikel i Aftonbladet. I drygt ett decennium 
framåt skulle tidningsmediet, jämte romanen, bli 
hans viktigaste forum för att uttrycka tankar om poli
tik, estetik, religion och pedagogik. Almqvist var en 
produktiv skribent. Cirka sjuhundra artiklar räknar 
man med att han publicerat i Aftonbladet, Jönkö- 
pingsbladet och Dagligt Allehanda.

Tidigare har bara ett litet fåtal av dessa funnits 
tillgängliga. Det måste därför betraktas som en kul
turgärning att Bertil Romberg nu sammanställt ett 
större urval om hundrafemtio artiklar. Mängden och 
bredden i detta urval ökar förtrogenheten inte bara 
med Almqvist som journalist, utan med hans estetis
ka och politiska åskådning överhuvudtaget.

Det är framför allt två saker som ger en modern 
läsare skäl att förundras vid läsningen av artiklarna. 
Det första är den tilltro Almqvist har till sina läsares 
förmåga att ta del av de åsikter och kunskaper han 
lägger fram. Man kan ta den långa artikelserien »De 
stora frågorna om paragrafmoral och själsmoral» som 
exempel. Utan vare sig mellanrubriker, ingresser eller 
huvudsatser, vilka nutidens journalister använder för 
att underlätta läsningen, analyserar Almqvist tre för
fattarskap: Sophie von Knorrings, Fredrika Bremers 
och sitt eget.

Varje del i den sex artiklar långa serien har karaktä
ren av en mindre essä, i vilken han utförligt refererar 
romanernas handling, bedömer deras konstnärliga 
kvaliteter, diskuterar författarnas sociala ställningsta
ganden och särskilt deras syn på hans egen hjärtefrå
ga, äktenskapet. En artikelserie av detta format vore 
knappast tänkbar ens i en modern kulturtidskrift, än 
mindre i en dagstidning.

Det andra skälet till förundran är något så omo
dernt som att Almqvist har ett budskap som han vill 
förmedla till sina läsare. Och eftersom tidningsmediet 
ändå tvingar honom att något komprimera sina 
tankar, tror jag att hans åskådning framgår klarare i 
artiklarna än i annat han skrivit. I nästan varje artikel 
i Rombergs urval kan man skönja denna åskådning, 
men kanske allra mest i »Poesi i sak till åtskillnad från 
poesi i blott ord».

Bland Almqvist-forskare har artikeln traditionellt 
tolkats som en realistisk programförklaring, vilket 
även Romberg gör i sin kommentar. Jag tror emeller
tid att begreppet realism är en både alltför snäv este
tisk och alltför modern term för att omfatta det Alm
qvist avser. Grundbulten i Almqvists åskådning är 
nämligen föreställningen om att det existerar en ur
sprunglig naturlighet som visserligen har förvanskats 
under utvecklingens gång, men som han är övertygad 
om kommer att återupprättas i de mänskliga samhäl
lena.

Hur naiv denna föreställning än kan verka för en 
nutida läsare, så är den förbluffande produktiv. Med 
föreställningen om att det existerar en ursprunglig 
natur i människan såväl som i de samhälleliga förhål
landena som omger henne, kan Almqvist angripa allt

som han menar döljer, förvränger eller förfalskar den
na naturlighet. All »usel konventionalism» som kor
rumperar det naturliga sättet att leva, oavsett om 
konventionerna är politiska, religiösa eller konstnär
liga, utgör därför målet för hans avsky.

I början av »Poesi i sak» talar han således allmänt 
om att »maskeradens sluttimma slår», och att »män
niskorna begära ett sant innehåll i samhället, istället 
för de tusenfaldiga lögner, som småningom intagit 
platserna». Därefter kommer han in på konsten, i 
vilken han också finner »begäret att bliva allt mera 
mänsklig och naturlig i sann mening». För att konsten 
ska kunna skildra världen på ett sant sätt krävs att 
konstnären har ett icke-korrumperat seende, vilket 
Almqvist jämför med det oskuldsfulla barnets oför
störda blick: »att se Guds hela skapelse ifrån den 
artistiska horisonten, är att se den som ett barn». 
Konstnären måste därför söka glömma de föreställ
ningar han bär på, eftersom dessa antagligen är kon
ventioner som grumlar blicken för det äkta och natur
liga. »Ty med glömskan av de förvrängningar, som 
konstmakeriet infört, stiger minnet av sakerna som de 
äro.»

Realism kan visserligen vara en fruktbar metod att 
bryta konventioner med, och en av de metoder Alm
qvist använde sig av, men jag är övertygad om att 
Almqvists resonemang har en vidare syftning än så.

I de flesta andra ämnen Almqvist behandlar i artik
larna är denna föreställning verksam. Det gäller själv
fallet hans kritik av äktenskapet som institution, men 
även kritiken av hierarkierna i samhället. Så är exem
pelvis adelns och prästerskapets motstånd mot repre
sentationsreformen ett egoistiskt försök att bekämpa 
»den inre och egentliga rätten, som intet annat är, än 
det i varje saks sanna natur grundade tillstånd, vilket 
saken bör hava». Överallt i samhället ser Almqvist 
exempel på hur naturligheten korrumperas, men han 
är fast förvissad om att utvecklingen leder till ett 
återupprättande av den.

Till sist kan man inte annat än häpna över med 
vilken uppfinningsrikedom och lust Almqvist använ
der sig av tidningsmediet. Här finns inte, som idag, 
några fixerade gränser för vad artiklarna bör innehål
la eller hur de bör vara utformade. Han prövar oge
nerat en rad olika genrer som kåseriet, essän, det 
fiktiva brevet, sagan, novellen etc.

Det mest anmärkningsvärda är dock när han inom 
ramen för en genre bryter med förväntningarna, och 
låter artikeln flöda ut över sina gränser. Som när han i 
recensionen av Bulwer Lyttons pjäs »Fregattkap
tenen» börjar fundera över om teatern bör vara 
underhållande eller ej. Först har han sagt sig uppskat
ta »knalleffekterna» i pjäsen, men undrar samtidigt 
varför man har behov av att ha roligt på teatern. 
Orsaken måste vara att livet är så miserabelt, menar 
han, och tillfogar ironiskt att detta tycks ha en nedsät
tande verkan på konstens kvalitet. Om livet däremot 
vore roligt att leva, kunde man kanske ha behov av 
god och tråkig teater. Då skulle dock stolarna i sa
longerna behöva bytas ut, så att de bättre lämpade sig 
för sömn.

Ett annat exempel på en artikel som spränger sina 
ramar är resereportaget »Vad är en turist?», där han

9-919044 Samlaren



130 Övriga recensioner

hela tiden kommer ifrån ämnet och till slut skälmskt 
utbrister: »Men store Gud, vart tar detta vägen?» 
Eller den underbara »Tråkigheten, stadd på uppvakt
ningar», i vilken han bedömer sina författarkollegor 
von Knorring, Bremer, Carlén och Crusenstolpe ge
nom det sätt på vilket de tar emot den personifierade 
Tråkighetens besök.

I dessa Almqvists lyckligare ögonblick som journa
list finner man den djärvt engagerade, den allvarsam
me idealisten och den sataniske humoristen i en och 
samma person.

Bertil Rombergs kunniga urval, inledning och kom
mentarer förtjänar i stort sett bara lovord. På ett par 
punkter är jag inte enig med Romberg. Förutom att 
han envisas med att stämpla Almqvist som realist 
från och med artikeln om »Poesi i sak», för han även 
vidare bilden av Almqvist som det egensinniga geniet 
som ibland gnälligt, ibland kyligt beräknande, söker 
komma åt sina kritiker och litterära konkurrenter. 
Ingenstans i texterna kan jag emellertid finna stöd för 
en sådan uppfattning. Trots att Almqvist så ofta blev 
attackerad -  och vi måste komma ihåg att angreppen 
mot honom nog saknar motstycke -  är det förunder
ligt med vilket lugn och med vilken glimt i ögat han 
försvarar och hävdar sina ståndpunkter.

Anders Öhman

Hans Lindström: Strindberg och böckerna II. (Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet 42.) Uppsala 
1990.

Det är inte ovanligt att i och för sig hugade studenter 
kväver sina impulser att forska kring Strindberg. Det 
är lätt att storkna inför mängden av primär- och se
kundärmaterial.

Vad den senare kategorin beträffar existerar inte 
ens en fungerande bibliografi -  trots goda insatser på 
senare år av i synnerhet Sven Rinman (Strindbergi- 
ana, 1985, 1989). Man möter därför inte sällan den 
egendomliga uppfattningen att Strindbergs författar
skap skulle vara i stort sett »utforskat».

Förhållandet är som bekant det motsatta. Det finns 
drivor av avhandlingsämnen som väntar på sina för
fattare. Till att börja med finns ett stort antal verk -  
inte minst från 1900-talet -  som ropar på sina mono
grafier.

En någorlunda täckande bibliografi saknas således 
och länge har också andra besvärande luckor generat 
eller skrämt forskare. Det har saknats en modern och 
tillförlitlig biografi -  tills Gunnar Brandell nu fullbor
dat en storartad sådan. Strindbergs egna texter har 
varit korrumperade och skolmästaraktigt interpunk- 
terade -  tills nu utgivningen av Samlade Verk hunnit 
snart halvvägs. På köpet får man där kommentarer 
om konception och reception vilket spar tid och arbe
te. Också andra hjälpmedel har tillkommit. Det har 
genom faksimilutgåvan av Ockulta dagboken blivit 
möjligt att i studerkammaren -  varhelst i världen den 
är belägen -  ta del av det material som annars krävt 
arkivstudier på Kungliga biblioteket i Stockholm. 
Brevutgivningen som länge låg nere efter Torsten Ek
lunds död har kraftfullt återupptagits av Björn Mei-

dal, och hösten 1991 föreligger Barbro Ståhle Sjönells 
registrering och inventering av Strindbergs utkast i 
kartongerna 1-9 av »Gröna säcken». Ingen kan säga 
att det inte på senare år blivit avsevärt lättare -  vad 
själva arbetsinsatsen beträffar -  att forska på Strind
berg.

I denna katalog över hjälpmedel saknas ett av de 
mest imponerande bidragen: Hans Lindströms under
sökningar av det mycket omfattande ämnet »Strind
berg och böckerna». 1977 utgav Lindström första de
len av sitt arbete där han rekonstruerade Strindbergs 
tre bibliotek 1883, 1892 och 1912. (Recension av 
Sven Rinman i Samlaren 1978.) De kataloger Lind
ström där upprättar tillsammans med egna kommen
tarer har redan infriat författarens i förordet uttryckta 
förhoppning att man via detta material skulle komma 
nya idésammanhang och nya tolkningsmöjligheter på 
spåren. I samma förord uttryckte Lindström även en 
förhoppning om att i en kommande volym kunna 
redovisa Strindbergs boklån och på annat sätt regi
strera hans läsning under olika perioder.

När Lindström nu i en ny del av sitt arbete regis
trerar Strindbergs olika lån och bokinköp och dess
utom -  och inte minst -  förekomsten av litterära 
referenser i hans verk, infriar han denna förväntan. 
Här föreligger tack vare Lindströms uppoffrande ar
bete ett utomordentligt och tidsbesparande hjälpme
del för Strindbergsforskaren.

Stora delar av Strindbergs boklån är tidigare note
rade. Teddy Brunius, Allan Hagsten och Simon 
Bengtsson har påbörjat en inventering över Strind
bergs lån i Uppsala, Stockholm och Lund. De flesta 
lånen gör Strindberg naturligtvis från Kungliga bib
lioteket vid den tid han är anställd där. 1880 lånar 
han inte mindre än 152 titlar. I Lindströms bok får 
man för första gången en så långt möjligt fullständig 
förteckning över dessa lån. Hagsten förtecknade i sin 
avhandling endast lånen från åren 1869-1872, och 
dessutom är Lindströms förteckningar noggrannare 
även där Hagsten gått före -  inte genom nya fynd men 
i bibliografiska detaljer.

Förteckningarna rymmer upplysningar av olika 
slag; inte minst intressanta är Strindbergs upprepade 
lån av samma volym. I september 1876 lånar han 
sålunda Pertys Die Realität magischer Kräfte. I febru
ari följande år lånar han den igen. Det är rimligt att 
anta att boken mer än väckt författarens nyfikenhet. 
Lindström markerar också sådana upprepningar om 
än inte konsekvent. I september 1876 och i februari 
1881 lånar Strindberg Gottschalls Teater och drama 
under andra kejsardömet utan att Lindström noterar 
denna upprepning. Av Lindströms andra register ser 
man att Strindberg aldrig hänvisar till boken vare sig i 
sina verk eller i brev. Men upprepade lån är också en 
indikation.

På liknande sätt kan man dra intressanta slutsatser 
genom att låta Lindströms volym II komplettera vo
lym I. Av Strindberg och böckerna I  framgår sålunda 
att Strindberg i sitt första bibliotek (1883) ägde S. A. 
Häggs Fotbeklädnadens, skomakeriets och namnkun
niga skomakares historia (1873). Boken är intressant 
eftersom där återberättas den saga om Abu Casem 
som Strindberg långt senare skulle göra ett sagospel




