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134 Övriga recensioner

som »ett originellt inslag i Fredrika Bremers syn på neger
problemets lösning» »den avgörande roll hon tilldelar de 
amerikanska kvinnorna». Han säger också om Bremers 
kvinnouppfattning, »sådan den tog slutgiltig form under 
amerikaresan», att den innebar en tilltro till att kvinnan 
ägde andliga resurser överlägsna mannens. Gud har med 
sin skapelsekronologi markerat kvinnans särställning.

En otryckt licentiatavhandling som förelåg redan ett par 
år före Qvists Bremerbok har Lars Wendelius bearbetat i 
och för studien Fredrika Bremers Amerikabild. I den nya 
versionen har han lagt huvudvikten vid att söka analysera 
och förklara hennes uppfattning av det amerikanska 
samhället och han diskuterar dessutom speciellt hennes 
skildring av amerikanskan som hemmets och familjens 
medelpunkt. Den manliga Bremerforskning som Qvist och 
Wendelius företräder ter sig mer nykter och distanserad i 
sin syn på Fredrika Bremer än den kvinnoforskning som 
är inriktad på att uppfånga vad Klara Johansson kallat för 
hennes »ljungande frihetsformel». Vid vaije kritisk punkt 
väntar Fredrika Bremer att det onda inom kort skall ut
plånas, konstaterar Wendelius på tal om negerfrågan och 
han har naturligtvis rätt i att hon ibland gick mycket långt i 
förståelse för det gammaldags patriarkaliska södem. Wen
delius visar i sin stringenta och välskrivna undersökning 
på amerikabildens traditioner, varvid Tocquevilles arbete, 
av Bremer själv betecknat som epokbildande i hennes liv, 
naturligt nog står i förgrunden, vid sidan av Harriet Marti- 
neaus Society in America. Parallellerna med äldre och 
samtida amerikadebatt kombineras med en analys av de 
utslag som Bremers egna politiska, sociala och religiösa 
värderingar gjorde »i den Nya Verlden». Man frapperas 
gång efter annan av Lars Wendelius analytiska skärpa på 
visserligen redan inom tidigare forskning väl beträdda 
områden. Så penetrerar han skickligt graden av progressi- 
vitet i Bremers emancipationstänkande och klarlägger 
övertygande Hegels betydelse för hennes framstegstro.

Fredrika Bremers avsikt hade ju enligt företalet till 
amerikaboken från böljan varit att »metamorfosera hela 
Amerika i -  en roman». När hon i stället avlade en rese
rapport på grundval av breven till system Agathe anslöt 
hon sig till en litteraturgenre som kvinnorna sedan ett par 
decennier tillbaka var i färd med att tillägna sig. Love 
Almqvist umgicks för sin del enligt ett brev till familjen 
från USA i januari 1853 med tanken att »i form av Rese- 
joumal, biografi eller dylikt skrifva -  icke för allmänheten, 
men blott för Er -  en berättelse om alla mina resor [. . .] .» 
I ett senare brev säger Almqvist att det rör sig om »Rese- 
intryck», till skillnad från »vanliga och ordentliga Rese- 
beskrifningar». Ruben G: son Berg tryckte hans brev hem 
i sin bok om Almqvist i landsflykten. När nu Lars Krum- 
linde har sökt attribuera en mångfald artiklar i svensk 
press från åren 1853-1866 till Almqvist i boken Carl Jonas 
Love Almqvist i Amerika (Brombergs 1987) sker det till 
stor del på bevisligt felaktiga och i andra fall åtminstone 
på ytterst dubiösa grunder.

U lf Wittrock

Bj<f>rnstjerne Björnsons Briefwechsel mit Deutschen. 
Hrsg, von Aldo Keel. I. Teil: 1859-1898. II. Teil. 
1899-1909. Beiträge zur nordischen Philologie 16-17. Hel
bing & Lichtenhahn Verlag 1986-87.

Aldo Keel (Hrsg.): Björnson in Deutschland. Ein Materi- 
alenbuch. -  Helga Abret/Aldo Keel: Die Majestätsbelei
digungsaffäre des »Simplicissimus» - Verlegers Albert 
Langen. Texte und Untersuchungen zur Germanistik und 
Skandinavistik 12, 14. Verlag Peter Lang 1985.

Oskar Bandle (Zürich) har varit primus motor när det gällt 
att finansiellt möjliggöra en edition i två mäktiga band av 
Bjpmstjeme Björnsons tyska brevväxling; utgivare är 
Aldo Keel, som parallellt med arbetet härpå har publicerat 
tre skrifter till belysning av Bjpmsonreceptionen i de tysk
språkiga länderna. Björnsons brevväxling med Maximi
lian Härden återges i band 10 av Texte und Untersuchung
en zur Germanistik und Skandinavistik (rec. i Samlaren 
1984, s. 146f.). Bjfirnson in Deutschland, betecknad som 
Ein Materialenbuch, presenterar artiklar av Björnson i 
tysk press, men däijämte »Texte verschiedenster Prove
nienz» som teaterkritik, intervjuer osv. Aldo Keel har 
undvikit att trycka om tidigare i Artikler og Taler (1912/13) 
liksom i 0yvind Ankers De gode gjeminger redder verden 
(1982) publicerade tal och inlägg. »Der Band über Bj0m- 
son in Deutschland stösst nun das Fenster nach Zentral- 
Europa um ein weiteres Stück auf», framhåller Keel.

När Simplicissimus-förläggaren Albert Langen gifte sig 
i mars 1896 med Björnsons dotter Dagny skedde detta en 
knapp månad innan tidskriften började utkomma. Björn
son följde intresserat och engagerat den satiriska vecko
tidningens samhällskritiska utspel i det wilhelminska 
Tyskland, men han blev orolig och illa berörd då i oktober 
1898 det nummer beslagtogs där Frank Wedekind och Th. 
Th. Heine svarade för ett persiflage i text och bild av 
Wühelm II:s pompöst genomförda Palestinaresa. Langen 
flydde till Paris undan ett åtal för Majestätsbeleidigung, 
som det hette. »Fall Langen» betecknar »eine der spekta
kulärsten Affären im Spannungsfeld von wilhelminischer 
Staatsmacht und kritischer Publizistik», konstaterar Hel
ga Abret och Aldo Keel i den skrift som de ägnat häråt 
och som bär undertiteln Briefe und Dokumente zu Exil 
und Begnadigung 1898-1903.

Aldo Keel konstaterar i sin informativa och synpunkts- 
rika inledning tili Bjfirnstjerne Björnsons Briefwechsel mit 
Deutschen att Bjpmson trots all sin skarpa kritik av den 
tyska »politiska kulturen» inte sällade sig till de oppositio
nella annat än i sporadiska framträdanden; »seine grösste 
Wirkung entzündete sich an ’Fällen’, an Affären, dort 
eben, wo er konkretes, fassbares Unrecht aufgriff und 
bekämpfte.» Dreyfusaffären blev ett sådant. Björnson be
härskade inte det tyska språket lika väl som Ibsen eller 
Georg Brandes. Han framträdde heller inte ofta inför pu
blik, men den tyska pressen stod i anmärkningsvärt hög 
grad öppen för honom.

Det rör sig om en »Auswahledition», men en synnerli
gen fyllig sådan. Det andra bandet fullständigar med ett 
register. »Die Ausgabe beschränkt sich nicht auf (wie 
immer zu definierende) ’Meister-’ und ’Dichterbriefe’ 
oder gar ’Perlen’ der Briefkunst», påpekar Aldo Keel som 
också framhåller: »Der Anteil der Einzelbriefe, jener 
Briefe, aus denen kein Briefwechsel entstand, der Anteil 
der kurzen Korrespondenzen ist hoch. Ein ’Gesicht’, Zu-
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sammenhang und Gepräge, erhält die Sammlung durch 
den vom Herausgeber, und das heisst von aussen, ange
legten kulturgeschichtlichen Blickwinkel.» Brevkommen- 
tarema är överlag rikliga och gjorda med stor omsorg.

U lf Wittrock

Niels Kofoed: Henrik Pontoppidan. Anarkismen og de- 
mokratiets tragedie. C. A. Reitzels Forlag. Kpbenhavn 
1986.

Niels Kofoed, som tidigare tjänstgjort som dansk lektor i 
den svenska huvudstaden och som nu är verksam som 
universitetslärare i sitt danska fosterland, har författat en 
omfattande undersökning av Henrik Pontoppidans förfat
tarskap. Det har blivit en mättad och mogen framställning, 
som vilar på inträngande studier och noggrann eftertanke, 
därtill mycket välskriven. Man läser den med stort utbyte 
och kan bara uttrycka beundran för författarens behärsk
ning av materialet, hans säkra balans och nyanseringsför- 
måga. Samtidigt är det svårt att hålla tillbaka intrycket, att 
boken i själva sin uppläggning lider av en egendomlig 
svävning: man får till en böljan intrycket, att framställ
ningen främst skall erbjuda en idéhistorisk-politisk analys 
och driva en bestämd tes -  nämligen att Pontoppidan till 
sin grundläggande åsiktsbildning var anarkist -  men efter
hand försvinner denna målsättning som moln för vinden 
eller splittras åtminstone, som spridda molntappar på him
len efter en blåsig dag. Fram på firmamentet träder i 
stället ett i och för sig värdefullt totalpanorama över Pon
toppidan som konstnär, hans konstnärliga arbetsmetoder 
och hans livssyn i stort, disponerat som en genomgång av 
romaner, dramatik och andra verk alltifrån debutarbetet 
Staekkede Vinger (1881) fram till den sista stora romanen 
Mands Himmerig (1927). Även om dessa partier av boken, 
verkanalyserna och allt vad därtill hörer, är givande och 
man ogärna skulle vilja ha dem oskrivna, kan man efter 
avslutad läsning känna sig lätt förbryllad. Man väntade sig 
en sak och fick en helt annan, i och för sig kanske lika bra 
eller rentav värdefullare, men alltså inte vad som ur
sprungligen ställts i utsikt.

Att anarkismen spelade en stor roll i det slutande 1800- 
talets litteratur, är välbekant. Diktare som Henrik Ibsen 
och August Strindberg attraherades av anarkismen, i det 
sistnämnda fallet har förhållandet utretts av Sven-Gustaf 
Edqvist i dennes doktorsavhandling om Strindberg »Sam
hällets fiende» (1961). Också långt fram i vårt eget århund
rade fortsätter anarkismen att utöva sin lockelse på många 
författare, i min bok »Romantikern Eyvind Johnson» 
(1978) har jag t. ex. berört Krapotkin-inflytandet hos 
Eyvind Johnson. Men i fråga om Pontoppidan har ingen 
motsvarande studie framlagts, trots att det i och för sig 
varit välbekant, att diktaren år 1876 företog en resa till 
Schweiz som förde honom i kontakt med ryska emigranter 
av anarkistisk övertygelse. Kofoeds tanke är nu, att denna 
anarkistiska inspiration är viktigare än man hittills före
ställt sig. Om man mer resolut placerar in Pontoppidan på 
idélinjen Proudhon-Bakunin-Krapotkin-Stimer-Tolstoj, 
finns det mycket som faller på plats och får sin naturliga 
förklaring i Pontoppidans gåtfulla författarskap.

Bl. a. skulle man få en lösning på den gåta, som länge 
utgjort en förargelseklippa inte minst i den radikala Pon- 
toppidan-forskningen: att Pontoppidan visserligen riktade

häftig kritik mot sociala missförhållanden i sin samtids 
Danmark, inte minst lantproletariatets elände, men för 
den skull aldrig anslöt sig till socialismen eller förkunnade 
socialism. I sådana tidiga böcker som Landsbybilleder 
(1883) eller Fra Hytteme (1887), där han just analyserade 
sociala missförhållanden på landsbygden, intog han näm
ligen aldrig någon distinkt klasskamps ståndpunkt. Och en 
sådan lyser med sin frånvaro också i de stora romanerna 
om Emanuel Hansted, Per Sidenius, Torben Dihmer och 
Jytte Abildgaard. När Jprgen Holmgaard i sin spetsfundi
ga bok D0dens Gilding (1971) kopplar ett semantiskt- 
strukturellt och marxistiskt strupgrepp på Lykke-Per och 
kommer fram till den drastiska slutsatsen, att Lykke-Per 
speglar »den sorteste og dybeste reaktion», så har han 
inte helt och hållet men ändå i huvudsak fel, menar Ko
foed. Ty problemet är mer komplicerat än så. Om Lykke- 
Pers diktare ibland ter sig konservativ (så uppfattade t. ex. 
Thomas Mann honom) och ibland socialistisk (så råkade 
ibland Martin Andersen-Nex0 tolka honom), så samman
hänger detta bara med att Pontoppidans anarkism 
sammanhåller och hela tiden bevarar moment som hör 
hemma i båda ytterlägena av det politiska spektrum och 
som just för den skull vilsefört forskningen.

Vill man använda en nutida terminologi skulle det väl 
eljest ligga närmast till hands att karakterisera Pontoppi
dan som liberal av den obestämt progressiva kulörten. 
Kofoed använder också denna benämning och ägnar flera 
instruktiva avsnitt åt Pontoppidans relationer till den kon
servativa regeringen Estrup, till »Venstre», till bröderna 
Brändes osv. Men han är noga med att understryka, att 
denna liberalism var vag och anpassningsbar och ingick en 
otvungen förening med anarkismen. I grunden rörde det 
sig om en vildvuxen individualism, som gärna hävdade 
individens rätt utan att för den skull nödvändigtvis hävda 
kapitalismens välsignelser (vinstbegärets avigsidor hade 
Pontoppidan en skarp blick för). Pontoppidan närde, det 
är Kofoeds övertygelse, en mycket djup misstro mot 
statsmakten i alla dess former och mot statsmaktens red
skap: skola, kyrka, läkarkår, rättsväsende. Därför vill han 
inte, på socialisters vis, erövra statsmakten utan i stället 
förstöra den. Mot denna anarkistiska övertygelse förblev 
han sedan märkligt trofast genom hela författarskapet. 
Tvärtemot vad andra Pontoppidan-forskare iakttagit av 
utvecklingsbrott och skarpa ståndpunktsförändringar vill 
Kofoed betona kontinuiteten och stabiliteten i Pontoppi
dans åsiktsbildning.

För allt det intressanta som denna uppläggning rymmer, 
kommer man inte ifrån, att Kofoed är märkligt ointresse
rad av att leda sin tes i bevis. Närmast till bevisning 
kommer man i ett avsnitt, som handlar om andra delen av 
diktarens minnen, en bok med titeln Hamskifte. Där före
kommer en mystisk person med revolutionär läggning vid 
namn Schaff -  Kofoed delar Ejnar Thomsens, Knut Ahn- 
lunds och Hakon Stangerups uppfattning, att Schaff måste 
vara en fiktiv gestalt -  som lärt sig ryska och under en resa 
till Paris umgåtts med ryska emigranter och revolutionä
rer, ungefär samtidigt med att Pontoppidan själv besökte 
Rousseaus och anarkismens förlovade land Schweiz. Ko
foed menar, att redogörelsen utgör ett förtäckt vittnes
börd om Pontoppidans läromästare och inspirationskällor. 
Förf. gör sig också mödan att presentera en mycket läro
rik översikt över den politiska anarkismens historia (ge
nomgången innefattar bl. a. William Godwin, Proudhon, 
Stimer, Bakunin, Krapotkin och Tolstoj) och söker påvisa




