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riantförteckningarnas användbarhet demonstre-
ras i ett anförande av Lillemor Santesson om Le-
opolds ortografiska arbete, publicerat av Svenska 
Vitterhetssamfundet 2003.²

Som exempel på hur kommentarerna belyser 
en enskild dikt väljer jag Leopolds översättning av 
Schillers ”An die Freude”, ”Sång, til Glädjen” (text: 
 s. 29 ff.; kommentar: 2 s. 36 ff.). Läsaren får här 
veta att det var Leopold som introducerade Schiller 
i den svenska översättningslitteraturen. Den veder-
tagna gränsen mellan ”klassicism” och ”förroman-
tik” behöver nyanseras! Stålmarcks kommentar ger 
ett intressant stycke receptionshistoria. Leopolds 
översättning, först publicerad i Extra Posten 793, 
tonsattes av Olof Åhlström som utgav den i Skalde-
stycken satte i Musik I, 794. Noterna återges i fak-
simil; satsbeteckningen visar sig vara ”Grazioso”. 
Som Stålmarck påpekar har Åhlström uppfattat 
dikten som en visa, långt ifrån Beethovens senare, 
grandiosa tonsättning. Stålmarck tar även upp Lo-
renzo Hammarskölds kommentarer till översätt-
ningen, mycket positiva så sent som 808 men se-
nare kritiska. Tack vare att Schillers text återges i 
sin helhet är det möjligt att i detalj granska Leo-
polds översättningsarbete. Man noterar t.ex. ett 
par formuleringar i nästsista strofen som saknar 
motsvarighet i originalet och förvandlar Schiller 
till försvarare av den etablerade moralen och sam-
hällsordningen: ”helgd af Seder”, ”Ingen träldom, 
– ordning blott!!!” ( s. 22, rad 79, 86). Över-
sättningen utgavs under brinnande revolution i 
Frankrike, och Leopold fördömde några månader 
tidigare i Extra Posten Danton och ”den allmänna 
oordningens framgång” ( s. 93 not).

Svenska Vitterhetssamfundets Leopold-sats-
ning fortsätter. En utgåva av dramatiken är under 
arbete, också den med Stålmarck som redaktör. 
Den skall följas av Leopolds prosaskrifter inom 
skilda områden. Som läsare önskar man att Vit-
terhetssamfundet även skall finna medel att upp-
rätta personregister till den samlade utgåvan. Slut-
ligen kan nämnas att Torkel Stålmarck förbereder 
en populärvetenskaplig bok om Leopold – det är 
en publikation att se fram emot.

Marie-Christine Skuncke

¹ Föredrag i Michaelisgillet, Uppsala, september 200.
² Lillemor Santesson, Philosophe – filosof – philosoph. En 
ortografisk resa i Leopolds dikter, Svenska Vitterhetssamfun-
det, Stockholm 2003. Ett exempel (Santesson s. 8): orden 
”danseuse i en Coulisse” (”Theleme och Macare”, 795) 
ändras i Samlade skrifter till ”dansös i en kuliss”, den stav-
ning som gäller än idag.

Brevkonst. Red. Paulina Helgeson & Anna Nor-
denstam. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 
Stockholm/Stehag 2003.

Brevskrivandet torde inte ha många utövare i dag, 
i en tid då det är telefonsamtal, korta e-postmed-
delanden eller lapidariskt utformade SMS-häls-
ningar som gäller. Annat var det före de senaste 
decenniernas expansion av telemedia. Därom 
vittnar bland annat personarkiv och bibliotekens 
handskriftsavdelningar. Från framförallt 800-ta-
let och en stor del av 900-talet, då det hand-
skrivna brevet var ett vanligt sätt att kommuni-
cera, finns ett omfattande material av brevsam-
lingar, ett material som dock väsentligt minskat 
ju mer vi närmat oss vårt århundrade.

I antologin Brevkonst redigerad av Paulina Hel-
geson och Anna Nordenstam finner man intres-
santa nedslag i brevskrivningens historia. Boken 
är ett resultat av det symposium ägnat ”Brevet 
som fri form” som hölls i Göteborg våren 2002. I 
tolv bidrag belyses brevet ur olika synvinklar. Det 
ges exempel på olika sorters brev från skilda tider, 
och brevgenren som forskningsområde diskute-
ras. Också litteratursociologiska och allmänkul-
turella aspekter tas upp, t.ex. det faktum att brev-
skrivning länge var förbehållet överklassen, efter-
som det var dyrt att skicka brev. Vidare framhålls 
betydelsen av att postlinjer inrättades, något som 
skedde i Europa under 600-talet. När vi i Sverige 
842 fick en allmän folkskola blev resultatet inte 
bara att läs- och skrivkunnigheten ökade. Också 
brevskrivandet tog fart.

Perspektivet i antologin är huvudsakligen nor-
diskt och framförallt svenskt, bortsett från Hans 
Blomqvists bidrag som behandlar Franz Kafkas 
brevväxling med sina förläggare. Blomqvist vän-
der sig mot den uppfattning som förmedlats via 
Kafkas vän Max Brod, som förvaltade hans litte-
rära kvarlåtenskap. Brod har hävdat att Kafka själv 
var ointresserad av att bli publicerad. Det som 
gavs ut under Kafkas livstid hade Brod med list 
och övertalning förmått honom att släppa ifrån 
sig. Att detta är en klar överdrift framgår överty-
gande av Blomqvists genomgång av Kafkas för-
lagskorrespondens.

Bokens disposition är främst kronologisk, och 
de flesta bidrag handlar om brevskrivande förfat-
tare, t.ex. Selma Lagerlöf och Tomas Tranströmer, 
eller särskilda brevväxlingar, såsom den mellan 
Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona och 
den mellan litteraturprofessorn Johan Mortensen 
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och studentskan Anna Berg. Några undantag här-
ifrån finns, såsom Stina Hanssons diskussion om 
brevskrivning och retorikundervisning i kapitlet 
”Brevets väg från bunden till fri form” samt An-
ders Larssons uppsats om brevet som arkiv- och 
handelsvara. Kerstin Dahlbäck, som tidigare bl.a. 
studerat August Strindberg som brevskrivare, tar 
upp det litterära vänbrevet, en genre som alltsedan 
antiken haft det lediga samtalet och det muntliga 
ordbytet om vardagliga händelser som modell. 
Dahlbäck exemplifierar sin diskussion av vänbre-
vet, som många gånger har en påtaglig metaka-
raktär, med hänvisningar till bl.a. brev av August 
Strindberg, Hjalmar Bergman och Edith Söder-
gran. Hon knyter frikostigt an till internationell 
brevforskning och understryker vikten av att se 
författarbrevet inte bara som ett biografiskt doku-
ment och en källa för verkets genesis utan också 
som en del av författarens oeuvre. Om dessa bi-
drag av mer övergripande karaktär fått utgöra en 
avdelning för sig och inte som nu blandats med 
övriga uppsatser, hade antologins disposition bli-
vit tydligare och mer överskådlig.

En kategori för sig utgör även Yvonne Leff-
lers artikel, som behandlar tidig svensk brevfik-
tion. Brevromanen som genre etablerades redan 
på 600-talet, och på 700-talet kom de första 
fiktiva brevberättelserna på svenska. Genom att 
studera tre brevromaner utgivna under perioden 
770 – 86 kan Leffler i sin välunderbyggda ar-
tikel visa hur genren utvecklades till en ny typ 
av individcentrerad litteratur. Hans Bergeströms 
Indianske bref (770) bär tydlig prägel av upplys-
ningstidens ideal. Romanen är delvis ett resere-
portage och en socialistisk programskrift. Den 
kan delvis också betraktas som vår första litte-
rära utopi. En känslosamme brevskrivare möter 
vi i Per Adolf Granbergs år 800 utgivna Enslig-
hetsälskaren, en svensk uppföljare av Goethes ro-
man om den unge Werthers lidanden. Christina 
Charlotta Bergers Hilda och Ebba, som anknyter 
till den engelska och franska traditionen, är den 
första svenska brevväxlingsromanen, där berättel-
sens kärleksintrig utformats i interaktion mellan 
olika brevskrivare. Leffler visar hur brevformens 
möjligheter och brevromanens konventioner ut-
nyttjades på olika sätt av de tre studerade förfat-
tarna. Mest avancerat och lekfullt av Berger.

I en av 700-talets många brevställare likna-
des det goda brevet vid ett smakfullt inrett rum 
och den ideala brevskrivaren vid en husmor med 
sinne för harmoniska arrangemang. Brevställaren 

i fråga, författad av tysken Christian Fürchtegott 
Gellert, och publicerad 75 (på svenska 78) ut-
gör exempel på det förromantiskt och borgerligt 
influerade naturlighetsbegrepp som vid denna tid 
växte fram som en reaktion på den humanistiska 
brevteorin, präglad av arvet från renässansen och 
den klassiska retoriken. Stina Hansson tar upp 
denna utveckling i sin informationsrika uppsats, 
där hon visar att det framförallt var de kvinnliga 
brevskrivarna som befriade brevet ur det hon be-
nämner ”brevretorikens fängelse”. Detta berodde 
på att pojkarna i skolan långt fram på 800-ta-
let drillades i retoriskt präglade brevskrivnings-
övningar, medan flickorna övades i att utveckla 
en ledigare och spontan brevstil. Enligt den ovan 
nämnde Gellert skrev ”fruntimren” naturligare, 
eftersom deras känslor var ”finare och lifligare” 
än männens.

Tilda Maria Forselius har bland annat utgått 
från Gellerts krav på det goda brevet i sin infalls-
rika analys av brevväxlingen mellan Julie Eker-
man/Björckegren, borgmästarfru i Linköping un-
der senare delen av 700-talet, och överståthålla-
ren och riksrådet Carl Sparre, en av Gustaf III:s 
närmaste medarbetare. Julie hade under den tid 
hon bodde i Stockholm varit älskarinna till den 42 
år äldre Sparre, som fram till sin död blev hennes 
välgörare både ekonomiskt och socialt. Forselius 
visar i sin artikel hur borgmästarfrun i sina brev 
skriver fram en ny identitet i sin strävan att skapa 
sig en social position i Linköping. Julie Björcke-
gren växlar ständigt subjektsposition och tilltal i 
sina brev – ömsom är hon högtidlig, ömsom fa-
miljär. Därmed belyses i ett vidare samhällsper-
spektiv en omvandling från feodala, traditionella 
livsmönster till borgerliga, moderna. På ett privat, 
individuellt plan illustreras det ojämna maktför-
hållande som rådde mellan de två brevskrivarna.

I den brevväxling som Carina Burman stu-
derar, den mellan litteraturprofessorn Morten-
sen och hans studentska och blivande hustru, är 
rollerna ombytta jämfört med Björckegren och 
Sparre. Här är det Mortensen som i sin strävan 
att vinna Anna Berg måste kombinera olika roller, 
den som den spännande, världsvane äldre man-
nen och den som den ömme, omtänksamme äls-
karen som månar om den unga flickans oskulds-
fullhet. Balansgången måste ha lyckats, ty Anna 
gav sitt ja. Carina Burman låter oss via brev och 
andra källor följa parets dramatiska öden från ti-
den som nygifta i Uppsala via Lund till London, 
där Mortensen 92 blev Sydsvenska Dagbladets 
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kulturkorrespondent. Paret omkom krigshösten 
940, då huset där de bodde i en Londonförort 
drabbades av de tyska bombningarna.

Anna Nordenstam ägnar sig åt brevväxlingen 
mellan två pionjärkvinnor, Sophie Adlersparre 
och Rosalie Olivecrona, vilka 859 tillsammans 
startade Nordens första kvinnotidskrift Tidskrift 
för hemmet. Den i det närmaste intakta brevsam-
ling om cirka 600 brev som Nordenstam kun-
nat ta del av sträcker sig från 857 fram till 894 
och har behandlats utförligare i hennes doktors-
avhandling Begynnelser (200). Nordenstam föl-
jer vissa teman i brevväxlingen och intresserar sig 
särskilt för frågan hur man kan skilja mellan pri-
vat och offentligt i Adlersparres och Rosalies brev. 
Hon för också intressanta genusteoretiska resone-
mang om svårigheten i att kunna koppla kvinnors 
verksamhet till olika sfärer.

Sophie Adlersparre, som till en början var 
Selma Lagerlöfs litterära rådgivare och ekono-
miska hjälpare, beskrev Selmas brevstil som ”ett 
knaggligt och ojämnt barnspråk”. Att den karak-
teristiken inte är helt rättvis framgår av Ying Toi-
jer Nilssons bidrag om Selma Lagerlöfs brev. Toi-
jer Nilsson, som i separata volymer gett ut både 
Lagerlöfs brev till Sophie Elkan och till modern, 
visar hur breven, i och för sig inte särskilt överras-
kande kanske, ändrar karaktär beroende på mot-
tagaren. Lagerlöf kunde vara glatt övermodig i to-
nen till seminariekamraterna och artigt ödmjuk 
när hon vände sig till Sophie Adlersparre. Men i 
breven till Elkan släppte hon alla förbehåll och 
lämnade reservationslöst ut sig. Breven till förläg-
garna Bonniers blev allteftersom hennes beröm-
melse växte allt bestämdare och säkrare i formu-
leringarna, medan de dotterliga breven till mo-
dern enligt Toijer Nilsson också kan läsas som ett 
viktigt korrektiv till de självbiografiska verken. 
Den norska litteraturprofessorn Jorunn Hareide 
presenterar en intressant analys av brevväxlingen 
mellan Ellen Key och den dansk-norska författar-
innan Magdalene Thoresen. Det är endast Tho-
resens brev som finns bevarade från denna korre-
spondens, 52 brev fördelade över 25 år. Det forma-
des snabbt en mor-dotterrelation mellan brevskri-
varna, mycket beroende på den stora åldersskill-
naden. Thoresen var 30 år äldre än Key och ville 
gärna se henne som sin arvtagerska.

De flesta artiklarna handlar som framgått mest 
om brevväxling under 700- och 800-talen. Men 
några tar upp författare och skribenter verksamma 
under 900-talet. En intressant och delvis ny in-

blick i den kända tidskriften Spektrums historia 
ger Paulina Helgeson i sitt bidrag om Josef Riw-
kin. Tidigare litteraturhistoriska redogörelser för 
Spektrum har framförallt lyft fram Karin Boyes, 
Erik Mestertons och Gunnar Ekelöfs insatser, 
medan Riwkins roll tonats ner. Helgeson går i 
polemik mot Margit Abenius, som i sin biografi 
över Karin Boye Drabbad av renhet (950) fram-
ställt Riwkin på ett mycket negativt sätt och ta-
lat om hans fördärvliga inflytande på Karin Boye. 
Abenius menade vidare att Riwkin var den som 
främst var ansvarig för tidskriftens ”undergång”. I 
ett långt brev som Riwkin skrev till sin syster 95 
och som citeras i sin helhet i boken ger Riwkin sin 
syn på händelserna kring tidskriften. Det är svårt 
att så här långt efteråt avgöra vem som har rätt 
och vem som har fel, och Helgeson gör inte hel-
ler några försök i den vägen utan nöjer sig med att 
låta en tidigare ej hörd röst få komma till tals.

Torbjörn Schmidt tar brevväxlingen mellan To-
mas Tranströmer och hans amerikanske översät-
tare, poeten Robert Bly som utgångspunkt för 
en fördjupad inblick i Tranströmers poetiska ska-
pande. Schmidt kan visa vilken vikt Tranströmer 
fäster vid språkliga nyanser, och han uppmärk-
sammar dessutom flera intressanta förbindelser 
mellan Tranströmers brev och hans poesi, t.ex. 
förmågan att karakterisera personer genom att po-
ängtera självmotsägande drag hos dem. Artikeln 
belyser även översättningsproblem generellt.

Antologin om Brevkonst är som framgått yt-
terst mångsidig och infallsrik. Den presenterar 
en mängd intressant stoff och tar upp en hel del 
tidigare okänt material, samtidigt som den bely-
ser ett forskningsfält i framväxt. Just med tanke 
på det senare påståendet menar jag att det hade 
varit önskvärt om bokens båda redaktörer skrivit 
en litet längre introduktion än det högst sum-
mariska förordet på en dryg sida som nu inleder 
volymen. Där nöjer de sig med att konstatera att 
brevet är en ”text med oändliga möjligheter” och 
uppehåller sig vid olika material, t.ex. snören, ler-
tavlor, pergament, som använts vid brevskrivning. 
Man saknar en samlad översikt och diskussion om 
brevets historia och brevet som forskningsfält. Så-
dan information kommer visserligen i någon mån 
i de olika bidragen, men då mer styckevis och delt. 
Det hade även varit givande med fler internatio-
nella utblickar, t.ex. några ord om litteraturhis-
toriens stora brevskrivare och deras roll som in-
spiratörer. Uppgifterna om svenska författare som 
brevskrivare – t.ex. Strindberg med ca 0 000 brev 
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– hade då kunnat ses i ett större sammanhang och 
mot bakgrund av andra europeiska författare, t.ex. 
George Sand med hennes brevproduktion på när-
mare 20 000 brev, eller Flaubert för vilken brev-
skrivandet inte bara var ett sätt att kommunicera 
utan även ett sätt att leva, att bryta den isolering 
författaren valt att leva i.

Lena Kåreland

Lars Gustafsson, Romanens väg till poesin. En linje 
i klassicistisk, romantisk och postromantisk roman-
teori (Acta universitatis Upsaliensis. Historia lit-
terarum, 23), Uppsala 2002.

”Romanens väg till poesin”? Vad nu då, vad me-
nas? Så frågar sig säkert en del tilltänkta läsare in-
för titeln på Lars Gustafssons nya bok. En mer 
lättförstådd titel – men en som missar en av de 
goda poänger Gustafsson gör – skulle kunna ha 
varit ”Romanens väg till diktkonsten”. Och om 
Gustafsson hade velat vara maximalt klar – och 
inte brytt sig om att en titel bör vara kort och slag-
kraftig – skulle boken också ha kunnat heta ”Ro-
manens väg till att bli en del av det område som 
bestämdes av estetiken”. Det handlar alltså, som 
det står redan på en av de allra första raderna i bo-
ken om ”hur romanen, länge omstridd i den lit-
terära traditionen, så småningom vinner erkän-
nande som diktkonst och till och med, som i ro-
mantisk poetik, ställs i poesibegreppets centrum.” 
(s. ) Att detta tog sin lilla tid framgår bland an-
nat av en recension, skriven av J.E. Rydqvist 834 
om förhållandena i början av 800-talet, som Gus-
tafsson citerar och refererar (s. 90 f ):

”Föreställningssätten om poesiens idé och be-
stämmelse woro i allmänhet wacklande och ore-
diga”, skriver Rydqvist, ”och hwad särskildt an-
gick Romanen, såsom eget witterhetsslag, befanns 
den icke wara af wederbörande konst-philosopher 
upptagen i poetiken”. Romanen var enligt Ryd-
qvist ”icke nobiliterad af någon witter auctoritet” 
utan var ”ett utskjutet barn, som i Allmänhetens 
tjenst måste söka sig både uppehälle och ära”.

Helt och hållet korrekt är inte denna beskrivning, 
kommenterar Gustafsson – och detsamma visar 
också den intressanta, ingående och välgjorda un-
dersökning som redovisas i boken.

Det hela börjar med Aristoteles och ett stycke 
i hans Poetik (i kap. , i äldre tid med en annan 
lydelse) som enligt Gustafsson kunde uppfattats 

som att ”Aristoteles lät begreppet epos i en vid 
mening omfatta diktning på såväl prosa som vers.” 
(s 37 f ) Viktig för den fortsatta diskussionen blev 
också Aristoteles’ berömda jämförelse mellan dik-
taren och historieskrivaren (i kap. 9), där det sägs 
att ”diktaren skildrar sådant som skulle kunna 
hända, i motsats till historieskrivaren som skild-
rar det som faktiskt har hänt.” (s 37) Själva den 
undersökning, som Gustafsson redovisar, gäller 
diskussionen om romanen under perioden från 
500-talet till 850-talet. Den obestridliga tyngd-
punkten ligger på den mest omvälvande tiden, 
700-talet och det tidiga 800-talet. Detta är inte 
bara romanens första blomstringstid, utan också 
tiden för en ovanligt livaktigt estetiskt-filosofiskt 
skrivande om romanen, dess status och dess för-
hållande till diktkonsten.

Ännu i början av 700-talet argumenterade 
man fortfarande på ungefär samma sätt om ro-
manen som man gjort under 500- och 600-ta-
len: det handlade då mest om huruvida roma-
nen kunde inplaceras under någon av de tradi-
tionella genrerna i den klassicistiska poetiken el-
ler om den, eftersom den var skriven på prosa, i 
stället hörde till retorikens område som en nära 
släkting till historieskrivningen – fiktiv i stället för 
verklighetsbaserad historia. I detta sammanhang 
kom Aristoteles väl till pass för teoretiker som ville 
rädda över romanen till diktkonstens område och 
se den som epos på prosa.

Längre fram under 700-talet, när estetiken 
börjat växa fram som en ny disciplin, överordnad 
retoriken, och när begreppet ’konst’ började defi-
nieras på ett nytt sätt, fick också diskussionen om 
romanen nya inslag, även om de klassicistiska ut-
gångspunkterna fortfarande ofta lyste igenom. Så 
hade, för att nu bara nämna två exempel ur Gus-
tafssons omfattande argumentation (s. 69 ff), den 
tyska översättningen av Charles Batteux’ berömda 
Les beaux arts réduits en un même principe, som ut-
kom 75, av översättaren J.A. Schlegel komplet-
terats med några egna estetiska bidrag. I ett av 
dessa skriver han att romanen bör betraktas som 
diktkonst på prosa, som poesi i obunden form, 
men att den ändå inte är poesi i egentlig mening. 
Den förhåller sig till poesin på samma sätt som ett 
kopparstick eller en teckning till måleriet, hävdar 
Schlegel. I sitt resonemang lägger han dock större 
vikt vid att romanen kan sägs ha en poetisk stil än 
vid det faktum att den är skriven på prosa. Schle-
gel är därmed på väg mot ett mer psykologiskt de-
finierat poesibegrepp. Svensken Anders Lidbeck 




