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rentationen utan Simmingsköld. Inträdestalen, svars- 
, direktörs- och kungatalen i Akademien gav inte hel
ler någon anledning till att röra publiken till tårar. Att 
docere successivt dominerar på bekostnad av movere i 
Kellgrens tal beror inte på utveckling utan på uppdra
gens art.

Burman söker förena Kellgrens förnufts- och käns- 
losida (s. 201 f.): i två akademital har han tryckt på att 
det ideala språket är en förening »mellan den lärdes 
förnuft och den känsla som representeras av skalden 
och vältalaren». I »Philosophen på landsvägen» har 
han också formulerat aforismen: »Känna hastigt, och 
känna djupt: Se der hela grunden till Skaldens, Ora- 
torns, Artistens Snille.» Jag menar för egen del att 
Kellgren i dessa båda fall inte alls syftat på de båda 
talemodi docere och movere utan på andra ting. I 
första fallet gäller det språket i historien och Akade
miens uppgift: Akademien bestod just av ’lärda’ och 
’skalder’. I det andra fallet gällde det en del av skal
dens, talarens och artistens andliga utrustning, själva 
’snillebiten’, om uttrycket tillåts. Därutöver fordrade 
både Kellgren och samtiden smak och gedigen lärdom 
(något som för övrigt också påpekas i avhandlingen, 
sidan 140).

I slutkapitlets sista stycke försöker Burman precise
ra vältalaren Kellgrens plats mellan »retorisk ’reper
toardiktning’» och »förromantisk ’verkdiktning’» (s. 
202 f.). Hon menar att hans vältalighet aldrig bryter 
med traditionen utan blir »en förening mellan docere 
och en ny tids ’prometheiska låga’», att den »förro
mantiska inriktningen» blir »en ny beståndsdel som 
läggs till de övriga i hans litterära arsenal».

Inte heller denna slutsats tycks mig gälla för ’välta
laren Kellgren’. Det är visserligen riktigt att poeten 
Kellgren, även i sina mest ’förromantiska’ dikter, ar
betade med en fast retorisk strukturering. Men av
handlingen har ingalunda visat att Kellgren har släppt 
in någon ’förromantik’ i sina tal. Den har tvärtom 
understrukit sambandet mellan vältalaren Kellgren 
och en äldre litterär institution. Det nya i Kellgrens 
talekonst bör man rimligen inte heller söka på de 
vägar där Burman har sökt det -  i kritik, opposition 
eller andra brott mot decorum -  utan i det sätt på 
vilket Kellgren förmådde bruka och modifiera en 
gammal retorisk kod så att den väckte de samtidas 
stora beundran. I ett här citerat brev från 1785 uttryc
ker Leopold sin beundran för Kellgrens tal över Wel- 
lander. Leopold jämför Kellgren med Dalin och me
nar att han har vad denne saknat, »den Känsla, den 
harmoniska Själ, denna prometheiska låga som up- 
lifvar Konstnärens arbete och som förskönar de San
ningar man funnit» (s. 202). Vad var det egentligen 
för drag i Kellgrens tal som fick den gamle parnass
väktaren att uttrycka sig så lyriskt och ’förroman- 
tiskt’? På den frågan får man inget riktigt svar i av
handlingen.

Burmans Kellgrenavhandling har sin styrka i det 
personhistoriska, i det goda arbetet med källor och 
litteratur i anslutning till Kellgrens utbildning och 
karriär, och härvidlag förmår hon också teckna en 
väsentligt annorlunda Kellgrenbild än den som möter 
hos Ek. De retorikhistoriska och retorikanalytiska de
larna av avhandlingen har däremot inte någon mot

svarande kvalitet. Den historiska inplaceringen av 
vältalaren Kellgren i vältalighetens system förblir vag. 
Analyserna brister i precision, och har nästan ingen
ting alls att säga om det stilistiska. De bidrag som 
avhandlingen ger gäller alltså Kellgren mer än väl
talaren Kellgren.

Stina Hansson

Ulla Nordin Lönner: C. J. L. Almqvists Målaren -  en 
strukturanalys. (Skrifter utgivna av Litteraturveten
skapliga institutionen vid Uppsala universitet, 23.) 
Sthlm 1987.

Vad gäller komplexitet, angelägenhetsgrad och krav 
på omfång har Ulla Lönner valt ett ämne för sin 
monografi som borde vara väl avpassat för den nya 
typen av avhandlingar. Hon har avstått från de sve
pande översikter, breda överblickar och vittgående 
perspektiv som signerats av forskare som Martin 
Lamm, Henry Olsson, Algot Werin, Olle Holmberg 
och Kurt Aspelin för att i stället fokusera sina studier 
till en enskild text. Förvånansvärt få Almqvistverk 
har blivit föremål för detaljanalyser, och man instäm
mer tillfullo i Lönners påstående att det är »much 
more to be done in close reading of Almqvist’s huge 
production. Tempting tasks await future researchers» 
(s. 155). Hennes eget val av objekt för närläsning är 
också synnerligen lyckligt. Genom sin troliga till
komst under sommaren 1840 placerar sig Målaren vid 
en gränslinje i författarens produktion, en period då 
han stod inför genomgripande förändringar såväl i 
sitt liv som i sin konstsyn, konstutövning och allmän
na ideologiska hållning.

Lönner driver en argumentering som uppenbarli
gen har tre syften. För det första: en intensiv närläs
ning av en enskild Almqvisttext, som på detta vis lyfts 
fram ur relativ obemärkthet. På köpet presenteras 
med utgångspunkt hos några teoretiker en mindre 
känd begreppsarsenal och nya infallsvinklar, vilka 
förväntas berika litteraturanalysen i allmänhet. För 
det andra: tesen att Målaren innebär ett normbrott i 
Almqvists författarskap och inom svensk litteratur, 
att den var unik då den utgavs och blev en banbrytare 
för en genre på uppmarsch (s. 21, s. 51). För det tredje: 
tesen -  delvis sammanhängande med den förra -  att 
Målaren är ett mer konsekvent och medvetet upp
byggt konstverk än vad samtid och tidigare forskning 
ansåg och ansett, att vad som betraktats som longörer 
och onödiga utvikningar har en funktion i helheten 
samt att berättelsen är en fullt genomförd metatext, 
och även på detta område ett pionjärarbete (s. 19).

Avhandlingens inledningskapitel behandlar Måla
rens bakgrund ur tre perspektiv: dess tillkomsthisto
ria, mottagande samt förekomst i tidigare forskning. 
Det är bokens i särklass kortaste avsnitt, och bristen 
på stoff är ett signifikativt indicium på den tystnad 
med vilken texten mottogs då den publicerades i ok
tober 1840, och det inte alltför stora intresse den visat 
sig äga för litteraturforskningen fram till dags dato.

Själva framväxten redovisas på avhandlingens förs-
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ta sida (s. 11), receptionen får tre sidor till sitt förfo
gande (s. 12-15), medan återstoden av kapitlet (s. 
15-19) ägnas en resumé över vad äldre uttolkare haft 
att förmäla om prosastycket. Vad beträffar samtida 
recensioner citerar Lönner tre: en anmälan i Dagligt 
Allehanda från den 20 november 1840 (tidningen het
te f. ö. vid denna tidpunkt Nyaste Dagligt Allehanda i 
Stockholm; den genomgick under sin 80-åriga exi
stens ett häpnadsväckande antal namnbyten), en i 
Nyaste Freja den 4 december och en sista i Aftonbla
det, daterad den 11 december. Mer har Lönner inte 
funnit, och hon påpekar också att den konservativa 
huvudstadspressen var tyst. I noten 1:15 hänvisas till 
Werins inledning till SS IX, som skall »komplettera» 
recensionsgenomgången. Någon nämnvärd utfyllnad 
är det dock inte fråga om eftersom Werin behandlar 
samma artiklar. Två av dessa finns dessutom förteck
nade i Joh. Ax. Almquists bibliografiska Almquisti- 
ana från 1892 (s. 138), ett grundläggande verk som 
saknas i Lönners litteraturlista. Det hade varit på sin 
plats att öppet redovisa att de anförda bokanmäl
ningarna inte var egna upptäckter.

För att skyla över det klena resultatet av receptions- 
undersökningen tvingas författarinnan ägna merpar
ten av de redan fåtaliga sidor som tilldelats ämnet åt 
annat. Här finns t. ex. en beskrivning av Almqvists 
reaktion på kritiken av Målaren -  något som knap
past tillhör receptionsforskningen i mer traditionell 
mening. Därefter lämnas texten helt åt sitt öde och 
framställningen glider över i några konstateranden 
om diktarens känslighet för angrepp, och ger upplys
ningar om hans i skilda sammanhang offentliggjorda 
syn på kritiken och dess uppgifter. Beläggen hämtas i 
tur och ordning från texter utgivna åren 1849 (Den 
sansade kritiken), 1839 (Herr Hugos akademi) och 
1835 (Dialog om sättet att sluta stycken). Kräftgången 
i kronologin är samtidigt betecknande för den vårds
löshet och brist på logik som präglar resonemangen i 
liknande sammanhang. Det tycks inte vara enbart en 
språklig lapsus som får Lönner att skriva: »Här [i 
Dialog om sättet att sluta stycken] finner han delvis 
det han söker i Herr Hugos akademi» (s. 14). I en text 
från 1835 finner diktaren således vad han fyra år 
senare letar efter!

Om materialet är magert därför att samtidens reak
tioner var få är detta naturligtvis ett intressant faktum 
i sig. Lönners benägenhet att fylla ut luckorna med 
annat stoff är dock ett tecken på något som karakteri
serar avhandlingen som helhet: en oförmåga att hålla 
fast vid en distinkt problemställning, att argumentera 
för och emot en tes och dra en mer eller mindre 
hållbar slutsats utan att låta den röda tråden i fram
ställningen döljas av ovidkommande iakttagelser från 
angränsande, men ändå i sammanhanget perifera om
råden.

Återstoden av kapitlet ägnas forskningsöversikten, 
och mot den finns inget betydelsefullt att erinra. Det 
50-sidiga partiet om Almqvist som forskningsobjekt i 
Asbjørn Aarseths Romantikken som konstruksjon 
(1985) kunde dock ha nämnts. Här finns bl. a. hänvis
ningar till översiktliga verk av t. ex. Chr. E. Fahl- 
crantz, Peter Wieselgren och C. F. Bergstedt från åren 
1845-46, 1849 och 1850, vilkas utnyttjande eventu

ellt kunde ha fördjupat bilden av samtidens syn på 
Målaren och närliggande skrifter.

Äldre kommentatorer och samtida recensenter av 
Målaren har, som Lönner påpekar, ställt sig frågande 
till vad de uppfattat som longörer i berättelsen -  
arbetsbeskrivningarna och de topografiska skildring
arna. Lönner har en motsatt åsikt och tilldelar passa
gerna en viktig roll i textens struktur. Det vittne hon i 
förstone åberopar -  Almqvist själv -  är kanske jävigt i 
sammanhanget. Väsentligare är dock att det brev till 
Atterbom som anförs till stöd inte bevisar vad det 
förväntas göra. Almqvist skriver: »Var viss, att jag 
har i 20 år minst i stunder af djup enslighet begrundat 
idéerna till hvad jag nu skrifver» (Lönner, s. 19). 
Även om man inte betvivlar korrespondentens upp
riktighet innebär ju inte förekomsten av sedan decen
nier ältade idéer att dessa på ett litterärt tillfredsstäl
lande sätt smält in i den konstnärliga helheten. Därtill 
kommer att uttalandet faktiskt handlar om Det går 
an. Skribenten fortsätter nämligen efter några me
ningar: »Att ’Det går an’ skulle få i det närmaste alla 
opinioner mot sig, har jag mycket väl vetat; den ligger 
till sin grundtanke mycket framom tiden».

Det är emellertid Lönners mening att de nämnda 
textpartierna vid sidan av den didaktiska funktionen 
också har en estetisk sådan (s. 19). Första steget i 
bevisföringen är ett försök att ringa in Målaren genre
mässigt, en spännande diskussion som berör många 
viktiga och svårgripbara problem, och som upptar 
avhandlingens omfångsrika andra kapitel, »Generis- 
ka strukturer». Som Lönner själv betonar går hennes 
ambition stick i stäv med romantikens allmänna för
kärlek för genreblandning och Almqvists speciella 
skepsis gentemot kategoriseringar av likartat slag.

För att underbygga hypotesen om Målarens norm
brytande natur måste således de genrer Almqvist an
knyter till respektive avviker från beskrivas. Genre
begreppet utnyttjas för att fördjupa förståelsen av 
verket (s. 22). I avsikt att förklara »hur jag använder 
begreppet genre» (s. 20) citerar Lönner tre forskare 
som uttalat sig om genreproblematiken: Alastair Fow- 
ler i Kinds of Literature (1982), Gary Saul Morson i 
The Boundaries of Genre (1981) och Eric Donald 
Hirsch, Jr. med The Aims of Interpretation (1976). 
Vad jag förstår av redogörelsen (s. 22-24) represente
rar de emellertid väsensskilda, eventuellt oförenliga 
ståndpunkter, och brytningen mellan deras åsikter får 
besvärande konsekvenser för den följande utredning
en, som ständigt glider mellan två perspektiv: å den 
ena sidan ett försök att tillämpa de under Almqvists 
tid brukade genrebeteckningarna på den behandlade 
texten, å den andra en strävan att från dagens utsikts
punkt och nuets syften ge den en passande etikett. 
Fowler tycks av citaten att döma -  i den mån de är 
representativa -  inta positionen att genrerna är bund
na till tid och rum, och att de är nödvändiga för att 
förstå en gången tids litteratur. Morson och Hirsch 
däremot tycks förkasta empirin och ett historiskt fixe
rat genrebegrepp. Morson talar om genredistributö
rens syften -  ett slags stipulativ genredefinition -  
Hirsch om verkets syften, oberoende av plats och 
epok: »Every new work is sui generis». Den förre 
nämner explicit att »genre is not manifest in the work
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itself» (Morson, s. viii), den senare hävdar motsatsen 
(»the proper way to judge a work is according to its 
own intrinsic imperatives», citerat efter Lönner, s. 
24).

Genom att rada upp citat ur tre källor som motsä
ger varandra och avstå från egna kommentarer och 
avvägningar ger Lönner läsaren milt talat knappast 
någon information om sin personliga användning av 
genrebegreppet. Resultatet blir en häpnadsväckande 
oreda. Denna visar sig t. o. m. större än vad som ovan 
framkommit. En jämförelse med Hirschs bok visar 
att de åsikter Lönner tillskriver denne ryckts ur sitt 
sammanhang. De ingår i själva verket i en redogörelse 
för »four principal modes of literary evaluation» -  
alltså ej i en debatt om genrefrågor -  och den främste 
företrädaren för tankegången är Benedetto Croce, 
ingalunda Hirsch själv.

Vad genre än må betyda i Lönners studie har det 
uppenbarligen en mycket vid innebörd. Härunder fal
ler så olikartade företeelser som allegori (s. 24 ff.), 
emellanåt betecknat som »skrivsätt» och »framställ
ningssätt» (s. 25), novell (s. 27 ff.), bildningsroman (s. 
34ff.), bildningsberättelse (s. 44 ff.) och arabesk (s. 
48 ff.). Frågan om allegoritermens applicerbarhet på 
Målaren tycks besvaras med att Almqvist i allmänhet 
ställer sig avvisande till »skrivsättet», identifierar det 
med »drömstycken» -  visserligen enligt en tio år sena
re (1849) utgiven text -  och att beteckningen ej kan 
brukas på Målaren (s. 26). Undersökningen är alltså 
historiskt orienterad.

Vad »novellen» beträffar inleds också här diskus
sionen empiriskt, och definitionen -  att novellen till 
skillnad från sagan är västerländsk och har en omed
veten symbolik -  ges utifrån några Almqvistbrev från 
1822, alltså från en tidpunkt närmare två decennier 
före Målarens tillkomst. I en senare given definition 
talar diktaren om novell och roman som utförligare 
beskrivningar av hjältens hela livslopp, från födelsen 
till döden, något som inte passar in på Målaren (s. 
27). Hunnen så långt lämnar Lönner dock det empi
riska materialet för en abstrakt, teoretisk resumé över 
försöken att markera novellens egenart.

Novellteoretiker har funnits många nog -  här skall 
enbart nämnas Hans Hermann Malmedes Wege zur 
Novelle (1966), där stoffet begränsats till tyskt språk
område, Jørgen Dines Johansens Novelleteori efter 
1945 (1970), båda med fylliga litteraturlistor, och 
IASS’s konferensrapport från 1983, Kortprosa i Nor
den, en volym författarinnan utnyttjar i andra avseen
den. Huvudkällan för hennes framställning är emel
lertid obegripligt nog en nio-sidig essä av Per-Arne 
Henricson i den 1970 utgivna antologin Novellanaly
ser. De vaga uttrycken »ansetts vara», »betraktats 
som», »uppfattats som», »i vissa fall» (s. 29) -  utan 
upplysningar om vem som »ansett», »betraktat» eller 
»uppfattat» något, eller i vilka sammanhang -  får 
givetvis inte någon precisering i Henricsons skiss, 
varför hela avsnittet vilar på lösan grund.

Resultatet av försöken att tillämpa olika kriterier 
vid avgränsningen av genren »novell» blir inte ovän
tat tämligen nedslående. Slutsatsen tycks bli en resig
nerad anslutning till Asbjørn Aarseths ramdefinition 
av novellen som »en episk prosatekst av relativt kort

omfång», och åsikt att gränsavvägningar gentemot 
andra episka former »är av mindre intresse» (s. 29), 
ett något överraskande påstående i ett kapitel som vill 
karakterisera Målaren efter genre i avsikt att framläg
ga argument för att den utgör något nytt i svensk 
litteratur.

I nära samband med den just förda diskussionen 
presenteras ett avsnitt missvisande rubricerat »No
vellhistorik». Av titeln att döma, och de namn som 
senare förekommer, uppstod genren med Goethe un
der 1700-talets sista decennium och har sedan dess 
företrädesvis odlats av danskar och norrmän: Johan 
Ludvig Heiberg, Steen Steensen Blicher och Mauritz 
Hansen. Att namn som Boccaccio, Margareta av 
Navarra (L’Heptaméron) och Cervantes -  för att 
nämna några -  saknas, visar sig vid en närmare läs
ning av texten, rubriken åsidosatt, bero på att partiet i 
själva verket handlar om novellen under 1800-talets 
första hälft, en naturlig avgränsning med tanke på den 
text som står i centrum för studien. Den slagsida åt 
dansk-norsk litteratur som översikten samtidigt ger 
prov på föranleds av att huvudkällan är kapitlet 
Novellen som fiksjonsprosaens kortform i Aaarseths 
Episke strukturer från 1976. Beteckningen »källa» är i 
detta sammanhang mer än adekvat.

Av kapitlets fyra sidor är tre på det hela taget orda
granna översättningar från Aarseths bok, många 
gånger omarkerade. Vanställande sammandragningar 
och stympningar förekommer, liksom rena felaktighe
ter. Det förbryllande påståendet att Goethe »varnar 
för genreblandning mellan äventyrsberättelser och 
noveller» (s. 31) blir mindre märkligt i norrmannens 
formulering: »Ikke minst var det eventyrgenren 
novellen måtte markere seg i forhold til» (Aarseth, s. 
128).

Goethes roll i utvecklingen är central, varför man 
onekligen frågar sig vad som är skälet till att denne ej 
själv fått komma till tals via citat utan endast uppträ
der i form av referat från Aarseth. På liknande sätt 
underbyggs påståendet att Ariman uttrycker »positiva 
idéer om konstens människoförbättrande syfte» ej, 
som naturligt vore, genom att anföra texten, utan 
genom en hänvisning till ett brev Almqvist skrev tju
go år tidigare (s. 31)! Förfarandet -  som tycks princi
piellt hos Lönner -  blir rent parodiskt vid en senare 
komparation mellan Almqvists och Hugos estetik, 
där det senare ledet bl. a. föreligger i form av en 
svensk recension av en engelsk bok om fransmannens 
verk (s. 58).

Lönners bundenhet vid källan leder också till att 
hon ofta dröjer kvar vid den längre än vad som är 
motiverat av den aktuella frågeställningen. Referatet 
blir självändamål. Syftet med hela avsnittet förblir 
därtill oklart då novellbeteckningens tjänlighet ju re
dan ifrågasatts. Om avsikten var att teckna en text
bakgrund för att belysa Målarens förutsättningar och 
egenart hade det varit lämpligare att behandla den 
blygsamma svenska prosan. Den djärva hypotesen 
om ett normbrott ter sig så mycket dristigare då 
Lönner i stort sett avstått från att behandla samtida 
svensk diktning. Materialet är onekligen magert men 
ej så fattigt som avhandlingen gör gällande. Vilhelm 
Fredrik Palmblad hade skattat åt kortgenren i bl. a.
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Amala i Poetisk kalender 1817. 1830-talets intresse 
för historisk novellistik var betydande. 1829 debute
rade pastor Gustaf Henrik Mellin med Blomman på 
Kinnekulle, som blev en stor framgång och följdes av 
åtskilliga berättelser i samma stil. Tillsammans med 
Nils Wilhelm Lundeqvist utgav han åren 1830-1834 
dessutom biblioteket Svenska noveller (Almqvist 
samarbetade med dem båda i folkskriftsserien 
1839-40) och S. O. Olander publicerade 1832-33 en 
konkurrerande serie, Novellberättaren. En samling af 
historiska och romantiska noveller. Följetongen som 
fenomen skulle också kunna ha bidragit till bak- 
grundsskissen, så mycket hellre som Ingemar Oscars
sons avhandling Fortsättning följer föreligger sedan 
1980.

I sitt nästa försök att genremässigt karakterisera 
Målaren -  framlagt i partierna »Bildningsromanen» 
och »Bildningsberättelsen» -  når Lönner slutligen 
mer positiva resultat. Den förra textkategorin kon
centrerar sig till mognadsfasen av personlighetsut- 
vecklingen och följer huvudpersonen »från ett till
stånd av naiv, oreflekterad attityd till jaget och om
världen, genom en fas av andlig rotlöshet och sökan
de, fram till ett tillstånd av förnyad harmoni med 
omgivningen, nu med ett medvetet accepterande av 
livets villkor» (s. 34). Bildningsberättelsen å sin sida 
står mellan romanen och novellen, och är i förhållan
de till den senare lösare komponerad och mer orien
terad mot det idylliska och deskriptiva (s. 45). Måla
ren hör till denna grupp av texter, och detta, samman
taget med det faktum att bildningen utgör dess »gen- 
rekonstituerande princip», placerar den enligt Lönner 
bland de normbrytande verken (s. 51).

Resonemanget föranleder en rad frågor. För det 
första: är Målaren verkligen ett bra exempel på bild- 
ningsberättelse utifrån de givna kriterierna? Karakte
ristiken »en fri sammanknytning av episoder» som 
kontrast till »en konsekvent utveckling av ett central
motiv» (s. 44 f.) tycks något äventyrlig med tanke på 
att Lönner i andra sammanhang vill visa att texten 
inte består av »löst påklistrade» partier utan är med
vetet komponerad och grundligt genomarbetad. Det 
»idylliska» kan innebära åtskilligt och behöver preci
seras med större skärpa, och vad det deskriptiva an
går har Lönner tidigare noterat textens »sceniska kva
litet» och nämnt att den inledande tredjedelen till stor 
del består av dialog (s. 29). Att Målaren är en bild- 
ningsberättelse i den mening Lönner vill ge termen 
tycks i varje fall högst diskuterbart.

För det andra: på den centrala punkten vari det 
unika i Målaren ligger anför Lönner två yttranden av, 
som det förefaller, olikartad innebörd. Är det, som 
det senast refererade tycks betona, en fråga om genre
tillhörighet, eller är det som meddelats tidigare i stu
dien »i kombinationen av olika element som det 
normbrytande och unika i Målaren består, även jäm
fört med Almqvists övriga folklivsskildringar. Inom 
textens ram trängs olika motiv: biografiska, sociala, 
estetiska och utopiska, allt skildrat på det avskalade 
språk Almqvist arbetade sig fram till under 1830- 
talet» (s. 22)? Är texten alltså specifik och nydanande 
i flera avseenden?

Man kan omedelbart konstatera att Lönner på inget

vis ger belägg för t. ex. »det revolutionerande nya i 
språket», »det nyskapande i sättet att använda dialekt 
i dialogen» (s. 15, s. 28), som ingen samtida recensent 
sägs ha observerat. Anmälaren i Nyaste Dagligt Alle
handa anser dock att novellen äger »en ovanligt lyck
lig förmåga att uppfatta och på dess eget språk återge 
egenheterna hos allmogen i en mängd olika skiftning
ar». De språkliga innovationerna passerade således ej 
helt obemärkta.

För att underbygga påståendena krävs självfallet en 
jämförelse med samtida svensk prosa -  också Alm
qvists tidigare verk -  men en sådan lyser även denna 
gång med en anmärkningsvärd frånvaro. Assar 
Janzéns avhandling Emilie Flygare-Carlén. En studie 
i 1800-talets romandialog (1946), som behandlar 
talspråk, vardagsspråk och dialekt i Almqvists Måla
ren (s. 66), men även hos bl. a. Olof von Dalin, Per 
Sparre, Sophie von Knorring och givetvis Flygare- 
Carlén, förekommer inte hos Lönner. Detsamma gäl
ler Anne Marie Wieselgrens Carl-Johans-tidens prosa. 
Språkliga studier i texter från den moderna prosabe
rättelsens framväxttid (1971), där Almqvists Par- 
jumouf, Guldfogel i paradis, Rosaura, Amorina, 
Drottningens juvelsmycke, Baron Julius K*, Aramin- 
ta May, Skällnora kvarn och Det går an diskuteras vid 
sidan av texter av Mörk, Linné, Wallenberg, Atter- 
bom, Bremer, Hedborn, Livijn, Cederborgh, Palm
blad, Törneros, Tegnér och andra. -  Slutsatserna på 
det språkliga fältet är alltså antingen felaktiga eller 
obestyrkta.

Om det epokgörande å den andra sidan ligger i 
genretypen kan man inledningsvis fråga sig varför 
författaren själv ej tycks ha kommenterat det, och 
inte heller någon av hans samtida. Under närmare ett 
och ett halvt sekel har en periodvis intensiv Almqvist- 
forskning till yttermera visso inte noterat förhållan
det. Termen »bildningsberättelse» nyttjades inte av 
Almqvist, men släktingen »bildningsroman» har rela
terats till Målaren av såväl Kurt Aspelin (Lönner, s. 
18) som av Arne Melberg (s. 141). Något helt nytt 
innebär alltså inte Lönners observationer.

Nu gör dock inte begreppet saken. Med en tillräck
ligt snäv definition kan praktiskt taget vad som helst i 
en gången tids litteratur avsöndras från den omgivan
de konstnärliga miljön och framstå som unikt. Är det 
således bara ett nytt begrepp som Lönner infört -  och 
dess applicerbarhet på Målaren kan som ovan visats 
ställas under debatt -  eller finns något i verket självt 
som -  tydligen utan att författare och samtid reagerat 
på det -  gör det normbrytande? En textorienterad 
undersökning av diktarens äldre produktion och av 
samtida svensk diktning erfordras för att göra den 
framlagda hypotesen trolig. Någon sådan presenteras 
inte. Förutom franka, obelagda påståenden i sakfrå
gan finns få argument, och inget av dem är hållbart.

Hantverkarens centrala plats i berättelsen sägs -  
utan argument -  vara »ett nytt och djärvt grepp» (s. 
43), men nog utmärker det i hög grad också August 
Blanches prosa från denna tid. Här glider dessutom 
genreklassificering över i en notering om huvudperso
ners klasstillhörighet. -  »Målarens roll som något nytt 
i svensk litteratur» understryks därtill av att »utveck- 
lingsgenren inte finns anförd med svenska exempel i
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Svenskt Litteraturlexikon», som Johan de Mylius på
pekat, och inte heller nämns i Fredrik Bööks Roma
nens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 
1809 (1907) (s. 43), varvid det således redan förut
sätts att Almqvists text hör till gruppen. Härtill kan 
svaras att uppslagsordet »Bildningsroman» -  något 
annat kan inte åsyftas -  inte heller finns företrätt med 
engelska, franska, danska eller norska exempel i lexi
konet, och att Mylius’ diskussion ändå går ut på att 
visa genrens utbredning i Danmark. Tystnadsbevis 
är, som envar vet, föga lämpliga som argument. Efter
som genrens prototyp Wilhelm Meister publicerades 
1795-96 fanns det inte heller någon anledning för 
Böök att behandla dess svenska skott i sin studie, som 
nära nog helt begränsas till prosakonsten före år 1800.

Måhända bör man skilja mellan bildningsroman/ 
bildningsberättelse som begrepp, utnyttjade av sam
tid och eftervärld för att karakterisera specifika texter 
å ena sidan, och å den andra som paradigm eller 
modeller för vad som senare skulle bli den historiska 
genren och som utgör en av dess förutsättningar. Oeh- 
lenschlägers Aladdin och Tegnérs Frithiofs Saga skul
le rent handlingsmässigt passa in i bildningstextens 
mönster, och alltså vara sena exempel på paradigma- 
tiska verk.

Lönner är inne på snarlika spår när hon i anslutning 
till en dansk forskare talar om Augustinus’ Bekännel
ser som den första utvecklingsromanen och utför en 
komparation mellan denna och Målaren. Överens
stämmelser föreligger beträffande moderns roll som 
vägledare med löfte om frälsning och i synen på 
drömmen som en förbindelse med det gudomliga (s. 
37 f.). Man kan dock fråga sig varför just Augustinus 
skjuts i förgrunden när belägg för Almqvists intresse 
för densamme ej anförs. En mer närliggande parallell 
hade varit Dante eller -  utan att binda sig vid någon 
enskild text -  visionslitteraturen som helhet. Italiena
rens betydelse för romantikerna är ju ordentligt fast
ställd. Beatrice skulle här träda i moderns ställe, me
dan den gamle sockenmålaren skulle bli en mer pro
fan variant av Väg visare n/Mäst aren Vergilius. I Ko
medin förekommer dessutom det resemotiv som 
Lönner utnämner till ett av utvecklingslitteraturens 
särmärken (s. 39). Det är givetvis inte min avsikt att 
här hävda någon »påverkan»-relation mellan de två 
texterna. Jämförelsen har dragits endast för att under
stryka nödvändigheten av att man gör klart för sig 
vilken typ av storheter som utgör komparationens led 
-  och vad man lägger in i begrepp som »förutsätt
ning» för en text -  om den är av det paradigmatiska 
eller redan genrespecifika slaget.

Bekännelselitteraturen i vid mening bör ha utgjort 
en av bildningsromanens modeller och i dess förläng
ning ytterligare en genre som Lönner säger sig vilja 
diskutera -  självbiografin. Sin vana trogen anför hon 
forskare som motsäger varandra i sakfrågan, och de
klarerar ingen egen ståndpunkt. De valda citaten be
handlar dessutom ett helt annat problem, nämligen 
förhållandet mellan företeelserna »fiction» och 
»självbiografi» (s. 40 f.). Frågan om memoarens bety
delse för bildningsgenren kvarstår dock, och det är 
inte orimligt att se ett positivt samband mellan de två 
textkategorierna. I så fall kunde t. ex. Geijers Minnen

(1834) vara en bildningsroman i vardande, varvid det 
normbrytande för Målarens vidkommande vore än 
osäkrare. Problemet borde ha diskuterats mer ingåen
de.

Lönner presenterar en trettiosidig genreanalys men 
berör varken den historiska berättelsen/romanen eller 
folklivsskildringen, två distinkta och väletablerade 
litteraturtyper. Som hon påpekar finns åtskilliga ana
kronismer i Målaren, vars handling tycks förlagd till 
Gustav III:s regeringstid (s. 32, not IV: 52). Den histo
riska epiken har ovan berörts i samband med 1830- 
talets svenska kortprosa, men genren kan knytas mer 
direkt till just Målaren. I en avhandling från 1925 -  
Walter Scott och den historiska romanen och novellen 
i Sverige intill 1850 -  talar Erik Lindström om ett 
inflytande från Scott på Almqvists berättelse. Den 
svenske diktaren hade lovordat engelsmannen i Swea 
1831, och rymlingen i sockenmålarens följe uppvisar 
»mycken likhet» med paret Darsie Latimer och spel
mannen Wandering Willie, också »denne en lantlig 
konstnär», i Redgauntlet (1824). Värdshusvärden å 
sin sida har kollegor i Old Mortality och i Kenilworth 
(Lindström, s. 255). Intresset för ålderdomliga ord, 
etnografiska detaljer, folklivsmotiv och lokalkolorit 
utgör andra föreningspunkter, och hos båda författar
na är bonden och hans leverne ett viktigt motiv.

Även vad folklivsskildringen och den pedagogiska 
allmogeberättelsen anbelangar är Lönners tystnad på
fallande. Henrik Schuck kallar Målaren »bygde- 
novell» i sin litteraturhistoria (vol. VI, s. 334), och 
sambandet med Törnrosböckernas samtida berättel
ser i denna stil (Kapellet, Skällnora kvarn) liksom 
med folkskriftsserien 1839-40 (Grimstahamns ny
bygge, Ladugårdsarrendet) hade varit värt en smärre 
utredning för att närmare bestämma den egenart som 
skall utmärka texten. I artikeln Pedagogisk allmoge
skildring i Studier tillägnade Otto Sylwan på sextio
årsdagen (1924) nämner Erik Lindström -  efter We- 
rin -  att Lundeqvists Folkskrifter startades »i tävlan 
med den av Sällskapet för nyttiga kunskapers spridan
de utgivna Läsning för folket». I den senares årgång 
från 1840 finns t. ex. en noggrann vägledning i kons
ten att blanda färg och måla, vilket leder tankarna till 
Almqvists skrift, som följaktligen också »färgats av 
det pedagogiska maneret» (Lindström, s. 178 f.)-

Jag har uppehållit mig länge vid avhandlingens inle
dande partier därför att dessa tyckts mig svagast. 
Från och med kapitel tre kommer Almqvists text mer 
i förgrunden. Utrustad blott med det nödvändigaste i 
teori väg, sunt förnuft och känslighet för detaljer når 
Lönner i en serie analyser en rad kloka och övertygan
de resultat. De saknas självfallet inte i det föregående, 
där man gärna stannar vid en nyanserad och skarpsin
nig komparation mellan Målaren och Skaldens natt. I 
båda texterna spelar det för bildningsromanen genre
karakteristiska »valet» en betydelsefull roll, men det 
senare tryckta verket (Målaren) ses som »en positiv, 
utopisk motbild» till den förtvivlan som präglade den 
äldre skriften. Nu kan konst och liv förenas (s. 36 f.). 
Till det värdefulla bör också räknas observationerna 
om arabeskens funktion i Målaren. I motsättning till 
tidigare forskning hävdar Lönner att utläggningarna
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om arabesken inte bör tolkas som satir, utan som en 
»allegorisk» gestaltning av de estetiska former dikta
ren arbetade med åren kring 1840 (s. 48 ff.).

I kapitlet »Tematiska strukturer» visas med ut
gångspunkt i Jean-Pierre Richards temabegrepp hur 
spänningar mellan antitetiskt ordnade element av oli
ka innehåll och laddning -  värme-kyla, natur-kultur, 
far-son, ljus-mörker, skuld-oskuld, himmel-jord- 
vatten -  bygger upp prosastycket till en komplex hel
het. En strävan i romantikens sedvanliga anda efter 
utjämning utmärker samtidigt dynamiken på textens 
skilda nivåer.

Bakom de antagonistiska paren skymtar drömmen 
om en motsatsernas förening -  socialt mellan folk och 
herrar, artistiskt mellan brukskonst och skön konst, 
mellan hantverksmåleri och konstmåleri, i sista hand 
mellan konsten och livet, artisten och människan. 
Berättelsen som helhet gestaltar diktarens känslor in
för försöket att bli yrkes- och folkskriftsförfattare, och 
är något av en programförklaring inför det skede av 
konstnärlig realism och politisk radikalism som nu 
tog vid.

Den tematiska kritikens likgiltighet för textens hi
storiska förutsättningar gör att den lämpar sig synner
ligen väl för det ahistoriska betraktelsesätt som kän
netecknar Lönners analyser. Anders Olssons invänd
ningar mot metoden (»Vidare strider ofta dess 
strävan efter helhet mot det fragmentariska och spe
lande i ett skrivsätt, mot det som bryter upp en inre 
lagbundenhet», Den okända texten, s. 58) fäster sam
tidigt uppmärksamheten vid något vida mer diskuta
belt. Innebär Lönners beroende av Richard att hon 
utesluter de textpassager som bryter mot helheten, 
dvs. att slutresultatet -  att Målaren är en samman
hängande, högst medvetet komponerad struktur -  
finns med som en förutsättning redan i valet av me
tod? Frågan bör onekligen ställas.

Komparationerna i avsnittet tenderar emellanåt att 
ta överhand i den utsträckning att Målaren försvinner 
bland programskrifter och andra skönlitterära verk. 
Förhållandet är likartat i kapitel fyra, som ägnas »nar- 
rativa strukturer». Lönner frilägger Almqvists tillvä
gagångssätt i försöken att skildra en litterär gestalts 
inre, hennes outtalade tankar och känslor, synvin
kelproblematiken ur en rad aspekter, samt berätta
rens skilda framträdanden -  hur ofta, varför och i 
vilka sammanhang hans röst kan urskiljas i berättel
sen.

I slutkapitlet presenteras under den förvillande och 
helt onödiga beteckningen »koder» (i betydelsen »sätt 
att öppna texten», s. 117) en mängd iakttagelser vad 
gäller bl. a. ironins, satirens och komikens funktioner 
i Målaren, samt de skildrade personernas, inklusive 
berättarens, språkbruk. När Lönner tidigare var inne 
på det idéhistoriska området gällde det frågan om 
Goethes Färglära såsom en av många möjliga »exter
na inspirationskällor till Almqvists användning av 
färgbegreppet och hans antitetiska vision av tillva
ron» (s. 73). Det enda samband som etablerades mel
lan Goethes skrift och Almqvist skedde via en hand
skrift från landsflyktens år (s. 56, not III: 12). Det 
gjorde nu inte så mycket eftersom Goethe relativt 
omgående försvann ur blickfältet sedan några ytterst

allmänna beröringspunkter mellan de två texterna på
talats, associationer av mer allmänmänsklig karaktär 
som knappast behöver hänföras till någon litteratur, 
t. ex. att »det grå» tycks innebära en »viss negativ 
egenskap» för båda diktarna (s. 77). (Man kunde i 
detta sammanhang också notera en tendens att identi
fiera »vithet» med »tomhet», vilket öppnade dörren 
för en symbolik med övertoner från mystikens sfär, s. 
75 fi).

Slutkapitlet rör sig också delvis över ett idéhisto
riskt fält. Under titeln »Humorismens kod» faller 
bl. a. »den romantiska ironien», som Lönner emeller
tid väljer att »inte närmare gå in på», då andra forska
re berört fenomenet (s. 124). Det är beklagligt då 
åtskilligt finns att tillägga. -  Under »Den alkemiska 
koden» återfinns ett föga övertygande resonemang 
med syfte att fånga spår av ett alkemiskt symbol
komplex i berättelsen (s. 120-123). Almqvists intres
se för ämnet framgår av en skrift från 1867, och 
komparationerna sker i kronologiskt bakvänd ord
ning, från den 27 år yngre skriften till Målaren, såvida 
inte en studie från 1952, Ronald D. Grays Goethe the 
Alchemist, får stå till tjänst med material för det ena 
ledet i jämförelserna. Det naturliga hade annars varit 
att åberopa och citera skrifter Almqvist åtminstone 
kunde ha tagit del av. En läsning efter alkemisk mo
dell ger intressanta resultat: sockenmålarens sten fun
gerar som de Vises sten, och dess rätta hantering leder 
till en ny födelse. Så länge diktarens intresse för alke
mi vid 1830-talets slut ej har fastställts måste tolk
ningarna dock betraktas som övertolkningar och spe
kulationer.

Om Ulla Lönner inte lyckats prestera några hållba
ra skäl för föreställningen om Målarens normbrytan
de karaktär, har hon däremot lagt fram många och 
övertygande indicier på riktigheten av sin andra tes. 
Berättelsen är ett sinnrikt bygge av spänningar mellan 
oppositionella element, och de till synes oförklarliga 
utflykterna från textens kärna har sina väl motiverade 
uppgifter i helheten. Men samtliga frågetecken har ej 
rätats ut. Lönner förbigår med tystnad en av Alm
qvists få anteckningar om Målaren. I några svårtydda 
notat, troligtvis från Parisvistelsen strax efter färdig
ställandet av prosastycket, skriver han bl. a.: »En ny 
uppl. av Målaren, där alla typogr. fel äro korrigerade;
samt longörer borta och vackert i stället. [-----] långa
saker bort eller hopknytas med ämnet» (citerat efter 
SS IX, s. 349 fi). Innebär detta att författaren själv 
ansåg konstruktionen lös, och en del partier dåligt 
infogade i kompositionen? Anteckningen kräver rim
ligtvis en kommentar. Avsaknaden av en sådan är så 
mycket märkligare då Lönner i alla upptänkliga sam
manhang annars stöder sig på almqvistska yttranden, 
utan avseende på de situationer eller tidpunkter vid 
vilka de fälldes.

En andra fråga berör Målarens status som »genom
förd metatext», även här nydanande (s. 19). Tanken 
är inte originell utan finns redan hos Böök (Lönner, s. 
16). Frågan är givetvis vad Lönner lägger in i uttryc
ket »genomförd». Någon undersökning av annan lit
teratur presenteras inte. Ändå erbjuder sig åtminsto
ne två arbeten som naturliga jämförelser vid en venti- 
lering av frågan, Almqvists egen saga Guldfogel i pa
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radis (1822) samt Atterboms Lycksalighetens ö 
(1824-27). Enligt diktarens intentioner skulle det 
förstnämnda vara »en Symbolik, såväl öfver Poesiens 
historiska Öden och i synnerhet öfver den christligt-
romantiska Poesien [-----] som också öfver de Menni-
skors Öde, hvilka dragas till och gripas af Poesiens 
Lif» (Brev, utgivna av Bertil Romberg 1968, s. 30). 
Den poesihistoriska aspekten under symbolikens 
mantel har ju också i grunden präglat Atterboms sa
gospel. Är metatext-fenomenet då så unikt? Det kan 
också erinras om att Lycksalighetens ö i många avse
enden bär spår av bildningstextens paradigmatiska 
struktur, och att verket jämväl uppvisar den kombi
nation av biografiska, sociala, estetiska och utopiska 
motiv, som enligt en av Lönners tidigare förklaringar 
skulle utgöra Målarens särmärke (s. 22).

Det är mycket sällan som den typ av närläsning 
Lönner praktiserar tillämpats på texter utöver poe
mets eller det korta prosastyckets format. Som fram
gått finns det inslag i avhandlingen som ter sig mindre 
försvarbara. Om författarinnan ibland företer likhe
ter med Elias, sådan han framträder på Målarens 
inledningssidor -  »en roddare, som tycktes vara nå
gorlunda osäker på årorna» -  når emellertid även hon 
fast mark till sist. Studien har vuxit fram ur ett gedi
get och långvarigt umgänge med texterna, och det är 
beklagligt att Lönner undvikit det avslutande redige- 
ringsarbetet, den sista genomgången, hyfsningen och 
kontrollen. Inkonsekvenser, bristfälligheter och mot
sägelser av olika dignitet kännetecknar avhandlingens 
tekniska utformning i en utsträckning som klart över
skrider gränsen för det godtagbara. Härigenom skyms 
till en del de otvivelaktiga förtjänster boken rymmer 
och för vilkas skull den bör läsas.

Pär Hellström

Ola Kindstedt: Strindbergs Kristina: Historiegestalt- 
ning och kärleksstrategier. Studier i dramats skapel
seprocess. Almqvist & Wiksell International. Sthlm 
1988.

I den omfattande produktionen av litteratur om 
Strindberg har de historiska dramerna varit ett tämli
gen eftersatt område. Fram till vårt decennium har 
endast två doktorsavhandlingar i ämnet lagts fram, 
båda om Mäster Olof. Den enda samlade översikt 
som finns, Strindberg and the Historical Drama 
(1963), är skriven av en utländsk forskare, Walter 
Johnson. Intresset för de historiska skådespelen har 
emellertid uppevt något av en renässans under de 
senaste åren. Gustav Adolf var föremål för Claes Ro- 
senqvists avhandling Hem till historien 1984, Björn 
Sundberg presenterade i Tidskrift för litteraturveten
skap 1984 (nr 2-3) ett projekt ägnat Strindbergs tre 
sista historiedramer och 1988 var ämnet för ett 
Strindbergssymposium i Seattle »Strindberg and His
tory», där ett tjugotal svenska och utländska forskare 
deltog som föredragshållare.

När Ola Kindstedt nu lägger fram sin avhandling 
om Kristina är det emellertid inte helt och hållet att

betrakta som ett tidens tecken. Arbetet går nämligen 
tillbaka på en licentiatavhandling, »Studier i Strind
bergs drama Kristina», som ventilerades vid littera
turhistoriska institutionen i Uppsala 1969. Som 
Kindstedt framhåller i inledningen återgår kapitel 
VII, Källorna till Kristina: Analys, på ett avsnitt i 
licentiatavhandlingen. Även det sista kapitlet, Harri
et Bosse, den själiska kärleken och Kristina, äger sin 
motsvarighet i ett större parti i det tidigare arbetet, 
men det kapitlet har både reviderats och vidare
utvecklats. Helt nyskrivna är alltså kapitlen I-VI, 
som utgör ungefär en tredjedel av avhandlingen.

Under de nitton år som passerat mellan licentiat- 
och doktorsavhandling har en mängd viktig Strind- 
bergslitteratur tillkommit: källor som faksimilut
gåvan av Ockulta Dagboken, fyra volymer av Torsten 
Eklunds utgåva av Strindbergs brev från december 
1896 t. o. m. april 1907 samt fjorton delar av Strind
bergs Samlade Verk. Dessutom har ett tiotal doktors
avhandlingar framlagts under denna period, och flera 
biografier har bidragit till att öka kännedomen om 
författaren.

Med några undantag kan man säga att Kindstedt 
tagit hänsyn till de nytillskott som varit relevanta för 
avhandlingsämnet -  ett tjugotal verk i käll- och litte
raturförteckningen vittnar därom. En studie som sak
nas är Amy van Markens uppsats »Strindbergs Kristi
na. En ny teknik» (i Studi nederlandesi. Studi nordici 
1979). Hon utgår också från de brev till Harriet Bosse, 
där Strindberg upprepar att han skriver sin pjäs, med 
»en helt ny teknik», som Kindstedt citerar i kapitlet 
Tillkomsten (s. 22-23). Dessutom för hon en diskus
sion om när Strindberg kan tänkas ha ändrat slutet, 
ett problem som Kindstedt behandlar i det nämnda 
kapitlet. Några förbiseenden av mer formell karaktär 
är t. ex. att litteraturlistan endast upptar originalma
nuskriptet till Ockulta Dagboken. Bättre hade natur
ligtvis varit att hänvisa till faksimilutgåvan, som är 
betydligt mer lättåtkomlig. Vanligtvis hänvisar 
Kindstedt till Samlade Verk, när den text han refere
rar till har kommit ut i Nationalupplagan, men juste
ringen från Landquists upplaga till dessa volymer är 
inte konsekvent genomförd. Det ser också konstigt ut 
med en hänvisning till Briefe an Emil Schering (s. 
224), när de brev som refereras till finns utgivna i 
Eklunds brevutgåva volym 15, där de ju dessutom är 
återgivna på originalspråket.

Att litteraturvetenskapen under den här perioden 
också har berikats med nya teorier och metoder, samt 
att intresset fortsatt att alltmer inriktas på ett studium 
av den färdiga litterära texten har emellertid inte 
avsatt några märkbara spår i avhandlingen. Vissa dra
matekniska aspekter läggs på pjäsen, men i huvudsak 
har arbetet en genetisk karaktär. I dess slutkapitel 
integreras biografiska aspekter med komparativa 
grepp -  Kindstedt har alltså genomgående begagnat 
sig av väl beprövade metoder. Å andra sidan behärs
kar han dessa fullt tillfredsställande och de kan anses 
vara tillräckliga för avhandlingens huvudsyfte, att 
klarlägga varifrån Strindberg hämtat det historiska, 
litterära och biografiska stoffet till dramat. Man hade 
naturligtvis, som kronan på verket, önskat en analys 
av själva pjästexten med utgångspunkt i de vunna




