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Inledning 

Vilhelm Fredrik Palmblad (1788-1852) hade varit en vän till Carl Jonas Love Almqvist 

(1793-1866) – 1837 hade han exempelvis försökt skaffa honom en professur i indisk filologi – 

men detta kom att förändras efter att den senare publicerade verk som Det går an (1839, en 

första version tryckt men inte utgiven 1838), berättelsen om hur sergeanten Albert under en 

resa träffar glasmästardottern Sara Videbeck som övertalar honom att det går an att de har ett 

förhållande utan att gifta sig och utan leva tillsammans med delat hushåll och ekonomi.1 

Palmblads polemiska granskning av Almqvists författarskap, den 1840 utgivna Törnrosens 

bok. Nemligen den äkta och veritabla, föranleddes enligt Palmblad själv av ett antal skrifter 

som Almqvist gav ut 1839. Det handlar om ”Törnrosens Bok jemte åtskilliga andra särskilda 

skrifter af samme författare […], hvaruti försvarades qvinnans emancipation, äktenskapets 

upplösning jemte andra mot religionen och moralen stridande läror”.2 En utgångspunkt för 

Palmblads bok utgör berättelsen ”Herr Hugos Akademi” – publicerad 1839 i det tolfte bandet 

av den s.k. duodesupplagan, d.v.s. den första och längsta serien av Almqvists Törnrosens bok 

– i vilken herr Hugo instiftar en akademi för ”redbara, grundliga och tillika nya” idéer.3 Alm-

qvists Törnrosens bok består av en ramberättelse där hovmarskalken herr Hugo Löwenstjerna 

och hans familj lyssnar till och diskuterar historier som mestadels berättas av en viss Richard 

                                                 
1 Anders Burius, ”Palmblad, Vilhelm Fredrik”, i Svenskt biografiskt lexikon, 28, red. Göran Nilzén (Stockholm 
1994), s. 589-595, här s. 591. Om att vänskapen mellan Palmblad och Almqvist inte heller innan utgivningen av 
Det går an varit helt friktionsfri vittnar emellertid den debatt mellan de båda som följde på den förres tämligen 
kritiska recension – publicerad i september 1837 i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning – av den senares 
Grekisk Språklära (1837) ([Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Grekisk Språklära. Till Ungdomens tjenst wid högre 
och lägre Underwisningswerk af C. J. L. A l m q w i s t , Rektor wid Nya Elementarskolan i Stockholm” [Recen-
sion], i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1837, sp. 609-620, sp. 633-637, sp. 641-648 och sp. 663-672 [I 
fortsättningen kallad Palmblad, 1837 f. När flera anförda verk av en och samma författare har samma utgiv-
ningsår anges korttiteln hädanefter endast med årtal och bokstav inom hakparentes i omedelbar anslutning till 
den första hänvisningen till arbetet i fråga. De använda korttitlarna anges även i litteraturförteckningen tillsam-
mans med de arbeten de syftar på.]). I sitt svar anklagade Almqvist Palmblad för att ha ”fällt obegripliga domar” 
men uttryckte också sin förhoppning om att deras olika åsikter inte skulle verka störande på ”Rec:s och Förf:s 
vänskap” (C[arl] J[onas] L[ove] Almqvist, Ytterligare om Almqvists Grekiska språklära. I anledning af N:o 39-
42, Svenska Litteraturföreningens Tidning, årg. 1837 (Stockholm 1837) [Utgiven som bihang till Swenska Litte-
ratur-Föreningens Tidning], här sp. 2 resp. sp. 12). Palmblad svarade med att påpeka att det grekiska språket 
”erfordrar en ihärdigare syßelsättning och omsorg än den, hwartill Förf. tyckes hafwa haft tid” ([Vilhelm Fred-
rik] P[almblad], ”Ytterligare om Almqwists Grekiska Språklära. I anledning af N:o 39-42 Sw. Litt.-Fören. Tid-
ning årg. 1837” [Recension], i Bihang till Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1837, sp. 17-23 [1837 g], här 
sp. 23). 
2 Vilhelm Fredrik Palmblad, ”Palmblad, Vilhelm Fredrik. (Sjelfbiographi)”, i Biographiskt lexicon öfver 
namnkunnige svenska män, 11 (Upsala 1845), s. 17-35, här s. 32. Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veri-
tabla utgavs anonymt men författarskapet framgår alltså av exempelvis Palmblads självbiografi. 
3 C. J. L Almqvist, ”Herr Hugos Akademi” (1839), i Samlade Verk, 9, red. Bertil Romberg, (=Törnrosens bok. 
Duodesupplagan, 12-14), (Stockholm 1997), s. 3-32, här s. 10. 
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Furumo.4 Palmblad låter i sin bok den akademi som Hugo instiftar, och som främst består av 

medlemmarna i dennes hushåll, göra en mönstring av vad som förfaller dem vara ”de mest 

charakteristiska” av Richard Furumos, d.v.s. Almqvists, verk, däribland Det går an.5 TBN är 

alltså en granskning av Almqvists författarskap i skönlitterär form där kritiken inte riktas di-

rekt mot författaren utan tar omvägen över hans berättare. Palmblads bok har hållits mycket 

högt, exempelvis har Karl Warburg skrivit att den ”utan gensägelse [är] en af våra allra kvick-

aste litteratursatirer” medan Fredrik Böök kallat boken ”det kvickaste och elegantaste inläg-

get” i debatten kring Det går an.6 

    Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken estetisk, politisk och moralisk kritik 

Palmblad riktar mot Almqvist i TBN och utifrån vilka föreställningar, åsikter och värderingar 

den är formulerad. Detta är uppsatsens huvudsakliga frågeställning. Uppsatsen syftar även till 

att relatera Palmblads estetiska hållning under denna tid dels till hans hållning vid den tid, 

1810-talet, då han först framträdde som författare och dels till den konstsyn som var gängse i 

samtidens estetiska debatt. 

    Ett område som diskuteras i TBN men som i denna uppsats inte kommer att behandlas är 

det religiösa. Detta område har uteslutits dels eftersom en sådan diskussion skulle föra för 

långt och göra föreliggande arbete allt för omfattande, dels eftersom den förutsätter teologiska 

specialkunskaper av ett slag som uppsatsförfattaren inte besitter. 

    Uppsatsen är att betrakta som ett bidrag till forskningen om Palmblad och inte till Alm-

qvistforskningen. Därför söker den inte klargöra hur Palmblads uppfattning av Almqvists verk 

förhåller sig till dessa verk i sig, något som hade inneburit en helt annan undersökning. 

    Uppsatsens metod är huvudsakligen idéhistorisk. De föreställningar, åsikter och värderingar 

som uttrycks i TBN relateras till de uppfattningar Palmblad i andra sammanhang gav uttryck 

för vid samma tid, huvudsakligen de artiklar han publicerade i Swenska Litteratur-Förening-

ens Tidning, utgiven 1833-38. Dessutom sätts dessa uppfattningar in i en idé- och estetikhisto-

                                                 
4 Se t.ex. C[arl] J[onas] L[ove] Almquist, ”Jaktslottet” (1832), i Samlade skrifter, 5, red. Fredrik Böök 
(=Törnrosens bok, 1-3) (Stockholm 1920), s. 1-85 [1920 a]. Denna berättelse inleder Törnrosens bok och pre-
senterar herr Hugo, hans familj och Richard Furumo. Stavningen av Almqvists namn varierar mellan olika utgå-
vor (tidigare var ”Almquist” den vanliga stavningen, numera används ”Almqvist”). 
5 [Vilhelm Fredrik Palmblad], Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veritabla. Utgifven icke af Richard Fu-
rumo utan af Hofmarskalken Hugo Löwenstjerna sjelf. Protokoller i Herr Hugos Akademi. Hvilka, betraktade 
såsom ett helt, stundom blifvit kallade Julen på Jagtslottet, stundom äfven Den irrande Furumo (Upsala 1840), 
här s. 18. Boken benämns hädanefter TBN. 
6 Karl Warburg, ”’Det går an’. Dess litteraturhistoriska förutsättningar. Striden om dess tendens”, i Ord och Bild. 
Illustrerad Månadsskrift 1908, s. 1-20 och s. 89-108, här s. 96; Fredrik Böök, ”Den romantiska tidsåldern”, i 
Svenska litteraturens historia, 2, Den romantiska tidsåldern. Liberalismens tidsålder, red. Otto Sylwan (Stock-
holm 1919), s. 1-327, här s. 148. 
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risk kontext. Uppsatsen följer TBN från det första kapitlet till det sista. Inom ramen för denna 

övergripande disposition diskuteras även tematiskt olika områden i bokens Almqvistkritik. 

    Ett särskilt metodiskt problem ska här tas upp. Eftersom TBN är skriven som en fiktiv be-

rättelse är det inte Palmblad själv som uttalar bokens kritik utan de fiktiva personerna häm-

tade ur ramberättelsen i Almqvists Törnrosens bok, främst herr Hugo. Inte heller är det Alm-

qvist utan dennes fiktive berättare Richard Furumo som kritiken riktas mot. Karl Warburg har 

behandlat herr Hugo som ”Palmblads språkrör”.7 Att på så vis sätta likhetstecken mellan 

författarens åsikter och de som uttrycks av huvudpersonen i författarens fiktiva verk är emel-

lertid inte teoretiskt, och i det här fallet – vilket senare kommer att framgå – inte heller prak-

tiskt, försvarbart. Genom att den kritik som uttrycks i Palmblads bok i denna uppsats diskute-

ras mot bakgrund av artiklar av vilka det framgår vilka åsikter Palmblad själv vid denna tid 

gav uttryck för kommer det att synliggöras när Hugos och Palmblads uppfattningar avviker 

från varandra – på så vis löser upplägget detta metodiska problem. Vad gäller förhållandet 

mellan Almqvist och Furumo är detta ett mindre problem eftersom den kritik som i boken 

riktas mot Furumo nästan helt och hållet är riktad mot dennes verk. Även om kritiken sålunda 

är riktad mot en fiktiv person är de litterära verk som denne får svara för helt och hållet de-

samma som Almqvists verk och den verklige och den fiktive personen behandlas därför i 

denna uppsats – där inget annat påpekas – som identiska. I uppsatsen växlas mellan de båda 

namnen på så sätt att när den fiktiva författaren omtalas inom ramen för fiktionen i TBN an-

vänds namnet ”Furumo”, medan namnet ”Almqvist” används när det är fråga om den verklige 

författaren. 

    Uppsatsens huvudsakliga material är dels TBN, dels Palmblads artiklar i Swenska Littera-

tur-Föreningens Tidning. Av det sistnämnda materialet har alla artiklar – huvudsakligen re-

censioner – där Palmblad är känd som författare granskats. Dessa artiklar är i samtliga fall 

signerade ”P.” med undantag av en artikel, ”Om Konungariket Greklands nordligaste gräns” 

(1836), undertecknad ”Vilh. Fr. Palmblad” samt två artiklar, ”Greklands norra Gräns” (1837) 

och ”Dagens Strider samt Skrifterna i detta ämne” (1838), undertecknade ”V. F. Palmblad”.8 

En förteckning över samtliga dessa artiklar, alltså även de som inte anförs i uppsatsen, finns i 

en avslutande bilaga. 

                                                 
7 Warburg, 1908, s. 94. 
8 Om författarskapet och om att ”P.” är Palmblads signatur råder ingen tvekan. Sålunda tar exempelvis Kurt 
Aspelin när han diskuterar Palmblads recensioner i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning inte ens upp frågan 
om författarskapet (Kurt Aspelin, Poesi och verklighet, 1, Några huvudlinjer i 1830-talets svenska kritikerdebatt 
(diss. Göteborg; Stockholm 1967), t.ex. s. 52 ff.). 
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    I övrigt används idé- och estetikhistoriska verk, för förståelsen nödvändiga texter av Alm-

qvist, samtida böcker och artiklar samt en del annan litteratur. Vad gäller Almqvist görs hän-

visningar i så stor utsträckning som möjligt till den nya utgåvan av hans Samlade Verk.  För 

texter som ännu inte finns utgivna i denna utgåva används den äldre Almqvistutgåvan, Sam-

lade skrifter.  

 

Textåtergivning 

Vid citat har strävan varit att återge källans text så troget som möjligt. Spä r r n i nga r  i origi-

naltexterna har därför bevarats (och inte gjorts om till kursivering vilket annars är vanligt fö-

rekommande). Eftersom Swenska Litteratur-Föreningens Tidning, Swensk Literatur-Tidning 

och de flesta nummer av Eos är satta i frakturstil kräver citaten ur dessa några särskilda kom-

mentarer. Dubbel-s (ß) används ofta i frakturstil och återges som sådant. Kursivering används 

när ett eller flera ord satts i antikva och alltså avviker från frakturstilen på ett sätt som i 

mycket liknar kursivering och i fortsättningen även benämns så. Frakturstilens dubbla binde-

streck – som närmast motsvarar likhetstecken (=), om än mindre – återges som vanligt binde-

streck. 

 

Tidigare forskning 

Den långtifrån omfattande forskningen om Palmblad har huvudsakligen intresserat sig för 

hans verksamhet under 1810- och 1820-talen. Två doktorsavhandlingar har ägnats denna. Den 

första, från 1908, är skriven av Carl David Marcus och behandlar de berättelser Palmblad 

publicerade i Poetisk Kalender under 1810-talet samt hans ”Öfver romanen. Dialog”, publice-

rad i tidskriften Phosphoros 1812. Marcus´ perspektiv är huvudsakligen genetiskt kompara-

tivt.9 Den andra, av betydligt senare datum, är Petra Söderlunds Romantik och förnuft. V. F. 

Palmblads förlag 1810-1830 från 2000 som utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv be-

handlar Palmblad som förläggare. För övrig forskning om Palmblad som förläggare hänvisas 

till Söderlunds forskningsöversikt.10 

    Märta Oléhn har i en opublicerad licentiatavhandling, Vilhelm Fredrik Palmblad, beskrivit 

dels Palmblads roll i den romantiska Uppsalakretsen, ur en till stora delar biografisk synvin-

                                                 
9 Carl David Marcus, Vilhelm Fredrik Palmblads romantiska berättelser 1812-1819 (diss. Göteborg 1908). 
10 Petra Söderlund, Romantik och förnuft. V. F. Palmblads förlag 1810-1830, Skrifter utgivna av Avdelningen 
för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 43 (diss. Uppsala; Hedemora 2000), 
forskningsöversikten återfinns på s. 17 ff. 
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kel, dels Palmblads konstsyn med fokus på hans förhållande till Friedrich Schlegels (1772-

1829) och Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings (1775-1854) läror. Framställningen 

sträcker sig dock inte längre än till omkring 1820.11 I Stig Hallgrens Jean Paul och Sverige – 

en undersökning av hans betydelse för svensk romantik 1800-1840 finns ett kapitel som be-

handlar påverkan från den tyske författaren Jean Paul (egentligen Johann Paul Friedrich 

Richter, 1763-1825) på Palmblads tidiga prosaberättelser.12 I en uppsats om romanen som 

genre i romantisk poetik behandlar Lars Gustafsson kort Palmblads ”Öfver romanen. Dia-

log”.13 En liten språkvetenskaplig studie över Palmblads ”Resorna” – som ingick i Supple-

ment till Poetisk Kalender för år 1813 – har gjorts av Anne-Marie Wieselgren.14 Palmblads 

tidiga verk, eller snarare Lorenzo Hammarskölds (1785-1827) recensioner av dem, diskuteras 

också i viss mån i en artikel av Margareta Björkman.15 Intressant är ett litet avsnitt i Bo G. 

Janssons Postmodernism och metafiktion i Norden där metafiktionen i Palmblads ”Åreskutan” 

– publicerad i Poetisk Kalender för år 1818 – diskuteras.16 

    Det finns även en del arbeten som behandlar Palmblad som medlem av den romantiska 

kretsen i Uppsala. Ett äldre arbete är Carl Wilhelm Böttigers Aurora-förbundet i Upsala, utgi-

vet 1874.17 I Gustaf Ljunggrens Svenska vitterhetens häfder behandlas striden mellan Gamla 

och Nya skolan (se nedan, avsnittet ”Levnadsteckning”). Ljunggren kommenterar även Palm-

blads tidiga verk.18 Sigvard Magnussons avhandling Det romantiska genombrottet i 

Auroraförbundet fokuserar huvudsakligen på Per Daniel Amadeus Atterboms (1790-1855) 

och Per Elgströms (1780-1810) förhållande till Schellings filosofi men tar även upp Palm-

blad.19 Louise Vinge har i Morgonrodnadens stridsmän behandlat Auroraförbundet och stri-

den mellan skolorna utifrån de unga romantikernas uppfattning om sin egen epokbildande 

                                                 
11 Märta Oléhn, Vilhelm Fredrik Palmblad, (opublicerad licentiatavhandling, Litteraturvetenskapliga institu-
tionen vid Göteborgs universitet, vt 1964 – ht 1967). Avhandlingen består av tre kapitel där det tredje, daterat 
1967, är paginerat separat från de två första, daterade 1964. Hänvisningar ges därför med årtal och sidnummer. 
12 Stig Hallgren, Jean Paul och Sverige – en undersökning av hans betydelse för svensk romantik 1800-1840, 
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 19 (Göteborg 1988), s. 76-83.  
13 Lars Gustafsson, ”’Modernitetens epos’ eller universalpoesi? Om romanen som genre i romantisk poetik”, i 
Samlaren 1994, s. 106-120, om Palmblads romandialog, se s. 113 f. 
14 Anne-Marie Wieselgren, Carl-Johans-tidens prosa. Språkliga studier i texter från den moderna prosaberättel-
sens framväxttid, Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A, 21 (diss. Lund 1971), s. 22 ff. 
15 Margareta Björkman, ”Utmönstrad underhållning – exemplet Lafontaine”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 
1995:2, s. 55-71. 
16 Bo G. Jansson, Postmodernism och metafiktion i Norden (1995) (Uppsala 1996), s. 39 ff. 
17 Carl Wilhelm Böttiger, Aurora-förbundet i Upsala. Litteraturhistorisk skildring (Stockholm 1874). 
18 Gustaf Ljunggren, Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död, 4, Striden emellan gamla och nya skolan. 
1809-1814 (Lund 1890); Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död, 5, Striden emellan gamla och nya 
skolan. 1815-1821 (Lund 1895). 
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betydelse.20 En intressant inblick i vilken litteratur Palmblad i sina unga år hade kunskap om 

ger den av Ruben G:son Berg publicerade förteckning Palmblad och Atterbom 1817 upprät-

tade över sin gemensamma boksamling.21 

    Litteraturen om Palmblads tidiga författarskap är alltså som synes av liten omfattning, men 

ännu mindre finns skrivet om hans senare författarskap. En del översikter finns i handböcker. 

Mest omfattande är de i Svenska litteraturens historia och Illustrerad svensk litteraturhisto-

ria.22 Romanen Familjen Falkenswärd diskuteras i ett avsnitt i den andra delen av Alf Kjel-

léns Sociala idéer och motiv hos svenska författare under 1830- och 1840-talen utifrån dess 

kritik av borgarklassen. Kjelléns arbete, som varit av viss betydelse för denna uppsats, be-

handlar inte bara Familjen Falkenswärd; det handlar till stor del om biografisk forskning 

kring Palmblads ståndpunkt och för att utreda denna dras även andra tryckta och otryckta 

texter av Palmblad in.23 Harald Lindal har i en lokalhistoriskt inriktad uppsats behandlat sta-

den Trelleborgs roll i Familjen Falkenswärd. Lindal ägnar dock huvuddelen av sin text till att 

referera den del av romanens handling som utspelar sig i Trelleborg.24 Familjen Falkenswärd 

har även, med avseende på temat ideal och verklighet, behandlats i en opublicerad c-uppsats 

av författaren till denna uppsats.25 Palmblads sista och största roman, Aurora Königsmark och 

hennes slägt. Tidsbilder ur sjuttonde och adertonde århundradet (1846-1849), och dess för-

hållande till Walter Scotts historiska romaner har behandlats av Erik Lindström.26 

    Ett arbete som varit av betydelse för denna uppsats är den första delen av Poesi och verk-

lighet, en avhandling av Kurt Aspelin om 1830-talets svenska kritikerdebatt där Palmblads 

verksamhet som kritiker i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning diskuteras.27 När i denna 

uppsats recensioner anförs vilka även Aspelin behandlar anges detta. I den korta artikeln ”Ti-

                                                 
19 Sigvard Magnusson, Det romantiska genombrottet i Auroraförbundet ur idéhistorisk synpunkt (diss. Stock-
holm 1936). 
20 Louise Vinge, Morgonrodnadens stridsmän. Epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821, Skrifter 
utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund, 73 (Lund 1978). 
21 Ruben G:son Berg, ”Vilhelm Fr. Palmblads och Atterboms Boksamling” i Samlaren 1941, s. 172-183. 
22 Böök, s. 143-150; Henrik Schück & Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria, 6, Efterromantiken, 3. 
fullständigt omarbetade uppl. (Stockholm 1930), s. 138-145. 
23 Alf Kjellén, Sociala idéer och motiv hos svenska författare under 1830- och 1840-talen, 2, (1844-1848) Från 
patriarkalism till marxism (Stockholm 1950). Avsnittet om Familjen Falkenswärd har rubriken ”Palmblads 
Familjen Falkenswärd. Kvarlevande fosforistisk kritik av borgaren” och återfinns på s. 85-103. 
24 Harald Lindal, ”’Familjen Falkensvärd’. Trelleborgs debut i skönlitteraturen”, i För hundra år sedan och 
mera. Kulturbilder från Trelleborg och Söderslätt (Trelleborg 1944), s. 35-60. 
25 Henrik Wallheim, Tiden sjelf har blifvit gammal. Ideal och verklighet i Vilhelm Fredrik Palmblads roman 
Familjen Falkenswärd (1844-45) (opublicerad c-uppsats, Institutionen för tema, Avdelningen för litteraturveten-
skap, Linköpings universitet, ht 2000). 
26 Erik Lindström, Walter Scott och den historiska romanen och novellen i Sverige intill 1850 (diss. Göteborg 
1925), s. 305-320. 
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diga svenska Runebergskritiker i Tyskland” diskuterar Berg en del uttalanden av Palmblad 

om Johan Ludvig Runebergs (1804-77) författarskap gjorda under 1830-talet i den tyska tid-

skriften Blätter für literarische Underhaltung.28 Berg har även, utan att eftersträva 

fullständighet, publicerat en förteckning över svenska bidrag – inklusive sådana av Palmblad 

– i nyssnämnda tyska tidskrift.29 För Palmblads kontakter med det tyska förlaget Brockhaus 

och en del av hans verksamhet som korrespondent i företagets publikationer, däribland Blätter 

für litterarische Unterhaltung, redogör Berg i artikeln ”Palmblad och Brockhaus”.30 Om 

Palmblad som biograf och utgivare av Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män 

berättar Otto Sylwan i artikeln ”Till svensk biografis historiografi”.31 

                                                

    Någon särskild forskning om TBN finns inte. Boken tas upp i mycket av Almqvistforsk-

ningen, dock oftast bara nämnd i förbifarten. Mest omfattande, men inte för den skull särskilt 

ingående, behandlas den av Karl Warburg i uppsatsen ”’Det går an’. Dess litteraturhistoriska 

förutsättningar. Striden om dess tendens”.32 Ett ganska fylligt referat, där långa passager cite-

ras, ges hos Schück och Warburg.33 Nämnas kan även Stig Hellstens avhandling Kyrklig och 

radikal äktenskapsuppfattning i striden kring C. J. L. Almqvists ’Det går an’ där Palmblads 

bok dock kommenteras mycket knapphändigt.34 I Eva Borgströms avhandling om kvinnliga 

författares kvinnobilder inom den svenska romantiken tas debatten om Det går an upp och en 

mindre översikt över Palmblads bok ges.35 För översikter över receptionen av Almqvists verk 

i allmänhet hänvisas till inledningarna i den utgåva av dennes Samlade Verk som nu är under 

utgivning. 

    Slutligen kan tilläggas att den mest heltäckande bibliografin över Palmblads arbeten åter-

finns i artikeln om Palmblad i Svenskt biografiskt lexikon.36 

 
27 Aspelin, 1967. 
28 Ruben G:son Berg, ”Tidiga svenska Runebergskritiker i Tyskland”, i Nya Argus 1928:1, s. 12-13. 
29 Ruben G:son Berg, ”Svenskt i ’Blätter für literarische Unterhaltung’ 1827-1845”, i Bibliografiska och person-
historiska studier tillägnade Gustaf Bernström 19 15/1 27 (Stockholm 1927), s. 7-32. 
30 Ruben G:son Berg, ”Palmblad och Brockhaus. Några anteckningar ur en brevväxling”, i Samlaren 1924, s. 1-
58. 
31 Otto Sylwan, ”Till svensk biografis historiografi”, i Samlaren 1935, s. 90-112, om Palmblad, se s. 101-112. 
32 Warburg, 1908, s. 94 ff. 
33 Schück & Warburg, 1930, s. 345 ff. 
34 Stig Hellsten, Kyrklig och radikal äktenskapsuppfattning i striden kring C. J. L. Almqvists ’Det går an’ (diss. 
Uppsala 1951), särskilt s. 274, not 6. 
35 Eva Borgström, ’Om jag får be om ölost’. Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik (diss. 
Göteborg 1991), s. 204. 
36 Burius, s. 592 ff. 
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Bakgrund 

Levnadsteckning 

Vilhelm Fredrik Palmblad föddes den 16:e december 1788 i Skönberga i Östergötland.37 Fa-

dern, som var kronofogde, avled när sonen var i tioårsåldern. Som ung blev Palmblad p.g.a. 

en höftsjukdom handikappad och tvingades att under resten av sitt liv använda krycka. I sin 

självbiografi har han berättat att denna ”ofärdighet” uteslöt honom från de andra barnens lekar 

men att hans ”lust alltid varit vänd till läsning”.38 Palmblad studerade både på egen hand och 

under ledning av informator och skrevs i mars 1806 in som student vid universitetet i Upp-

sala. Där kom han att bli en nära vän till Atterbom och invaldes 1808 i sällskapet Musis 

Amici. Märta Oléhn skriver att det i detta vitterhetssällskaps handlingar – med undantag för 

den första versionen av Atterboms senare reviderade inträdestal – ”knappast någonstans” 

finns ”[n]ågra uttryck för en vilja till opposition mot den rådande smaken”.39 Annorlunda blev 

det dock när Musis Amici omvandlades till Auroraförbundet, vilket, med Palmblads egna ord, 

”hvälfde inom sig, med ungdomligt öfvermod, förmätna planer till hela svenska litteraturens 

ombildning”.40 Auroraförbundet blev inte långvarigt – det sista sammanträdet hölls i februari 

1810.41 Däremot kom kretsen kring Atterbom – som kommit att kallas fosforisterna efter tid-

skriften Phosphoros som man utgav åren 1810-13 – att spela en viktig roll för den svenska 

romantikens genombrott. 

    1809 inledde kretsen en litterär fejd mot företrädare för Svenska Akademien och ”en äldre 

litteratursyn”, med en förgrundsfigur i Carl Gustaf af Leopold (1756-1829) – dessa kom att 

kallas ”Gamla skolan” medan fosforisterna blev ”Nya skolan”.42 Fosforisterna förde striden i 

sina egna tidskrifter Phosphoros, Polyfem (1810-12) och Swensk Literatur-Tidning (1813-25) 

– Palmblad var inblandad i utgivningen av samtliga. Den gamla skolan kritiserades för sådant 

som att tvinga litteraturen att lyda under regler och sträva efter en alltför långtgående korrekt-

het och polemiken gick ofta till direkta personangrepp.43 Söderlund menar att stridens 

                                                 
37 Där inget annat anges följer levnadsteckningen Burius.  

8. 

9. 
. 

7. 
 

38 Palmblad, 1845, s. 1
39 Oléhn, 1964, s. 6 f. 
40 Palmblad, 1845, s. 1
41 Oléhn, 1964, s. 51
42 Söderlund, s. 3
43 Ibid., s. 37 f.
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centrala frågor handlade om vad god skönlitteratur var och vilka som hade rätt att avgöra 

detta.44 

    Palmblad kom att fylla en betydelsefull funktion för den fosforistiska rörelsen, framförallt 

genom att han som förläggare och boktryckare underlättade spridningen av medlemmarnas 

verk. 1810 köpte han tillsammans med Jacob Axel Stenhammar (1788-1826) det akademiska 

boktryckeriet i Uppsala. Bland de egna skönlitterära alster Palmblad under denna tid lät ge ut 

märks en roman i fem delar (”Vådelden”, ”Fjällhvalfet”, ”Resorna”, ”Slottet Stjerneborg” och 

”Åreskutan”) publicerad i Atterboms Poetisk Kalender för åren 1812-18. Romanen, en tidig 

svensk romantisk sådan, saknar övergripande titel och brukar helt enkelt kallas ”kalenderro-

manen”. I Poetisk Kalender för 1817 resp. 1819 publicerade Palmblad två berättelser med 

orientaliska motiv, ”Amala. Indisk novell” och ”Holmen i sjön Dall”. Palmblad skrev under 

denna tid även sin ”Öfver romanen. Dialog” – publicerad i Phosphoros 1812 – i vilken han 

låter samma fiktiva figurer som befolkar kalenderromanen diskutera romanformen och dess 

historia.45 Striden mellan skolorna anses ha slutat 1821 med Atterboms dikt ”Fridsrop” i Poe-

tisk Kalender. Vid denna tid hade båda skolorna fått en ny, främst politisk, fiende i tidskriften 

 ut åtskilliga tidskrifter, verkade som kritiker och konservativ politisk debattör och 

historiska romanen Aurora Königsmark och hennes slägt. Tidsbilder ur 

juttonde och adertonde århundradet (1846-49). Palmblad avled i Uppsala den 2:a september 

                                                

Argus (1820-36) vilken bekände sig till den framväxande liberalism som de politiskt konser-

vativa fosforisterna ogillade.46 

    Vid sidan om sin verksamhet som förläggare, boktryckare och författare gjorde Palmblad 

även akademisk karriär. 1822 blev han docent i historia och 1835 utnämndes han till professor 

i grekiska. Han skrev läroböcker och akademiska arbeten i geografi, historia och språkveten-

skap, gav

var redaktör för Biografiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män från 1834 och fram till 

sin död. 

    Under 1840-talet återupptog Palmblad på allvar sitt skönlitterära författarskap och gav då ut 

sina två största romaner – Familjen Falkenswärd (1844-45), byggd på stoff hämtat ur kalen-

derromanen, och den 

s

1852, 63 år gammal. 

 

 
44 Ibid., s. 33. 
45 Romandialogen behandlas utförligast i Marcus, s. 27-60 och Oléhn, 1967, s. 34-71. 
46 Söderlund, s. 39. 
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Palmblads tidiga estetik 

I sin licentiatavhandling Vilhelm Fredrik Palmblad diskuterar Märta Oléhn Palmblads este-

tiska uppfattning under 1810-talet. Oléhn ser hos Palmblad påverkan från två tyska tänkares 

estetiska teorier, Friedrich Schlegels och Schellings, och menar att dessa inte är förenliga utan 

att det är nödvändigt att ta ställning för någon av dem. För Schlegels subjektiva idealism ut-

trycker dikten längtan efter ett ideal som aldrig kan nås utan som bara existerar som en sub-

jektiv föreställning. Denna idealiserande dikt utgår från människan själv vilket innebär en hög 

tro på hennes förmåga att, trots medvetenheten om att det inte kan nås, på egen hand skapa ett 

mål, ett ideal mot vilket hon kan sträva. För Schellings objektiva ide lia sm meddelar dikten 

i  verkligen finns 

-

vida det är möjligt att fastställa någon objektivt giltig värderingsprincip. Enligt Schlegel är 

istället genom symboler kunskap om den eviga idé där skönhet, sanning och godhet är för-

enade till ett och idealet har sålunda objektiv existens. Människan kan åskåda tillvarons 

mönster och därigenom förmå av fri vilja underordna sig sin givna roll.47 

    Den viktiga skillnaden ligger alltså i att det för Schlegel är omöjligt att nå kunskap om ide-

alen – dessa är endast tänkta mål att sträva mot – medan det för Schell ng

idéer som det går att nå kunskap om. För Schelling är det reella och det ideella, sinnevärlden 

och idévärlden i själva verket i den absoluta verkligheten identiska, något som kan uttryckas i 

konsten. Detta sistnämnda brukar kallas för Schellings ”identitetsfilosofi”.48 

    På vilket sätt har då denna skillnad betydelse för själva synen på konstverket? Oléhn menar 

att striden mellan dessa båda skolor framförallt gällde vilken uppgift dikten och diktaren har. 

Finns skönheten bara i fantasin hos den skapande diktaren eller existerar den verkligen? Visar 

diktens skönhet vad diktaren längtar efter, d.v.s. en subjektiv skönhet, eller skådar den inspi-

rerade diktaren en objektivt existerande, översinnlig, idé? Den avgörande frågan är alltså hu-

ruvida konstnärlig skönhet kan värderas utifrån något annat än den enskilda individen, huru

detta inte möjligt och godtyckligheten medför alltså att estetiken inte kan avgöra ett konst-

                                                 
47 Oléhn, 1967, s. 5. Bernhard Barth skriver att för Schelling ”[j]edes gelungene Kunstwerk stellt eine Form der 
Ineinsbildung des Endlichen und des Unendlichen dar und kann so […] auch für die Identitetsphilosophie als ein 
‚Dokument’ des Absoluten gelten“ (varje lyckat konstverk utgör en form av sammansmältning till ett av det 
ändliga och det oändliga och kan på så vis också ses som en ”dokumentering” av det absoluta.) (Bernhard Barth, 
Schellings Philosophie der Kunst. Göttliche Imagination und ästhetische Einbildungskraft (ursprungligen diss. 
Freiburg 1986) Symposion, 92 (München 1991), s. 13). Det ska påpekas att Schelling i sina olika verk har en 
något varierande syn på konsten. Denna, inte särskilt djupgående, framställning av hans estetiska synsätt torde 
emellertid visa på uppfattningar som är genomgående i de skrifter hans utgav under sina tidiga år, d.v.s. kring 
1 0 f. Efter 1809 publicerade Schelling mycket lite och behandlade istället i först efter hans död 
1854 publicerade manuskript problemställningar som kretsar kring religionen (Svante Nordin, Filosofins histo-
ria. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen (Lund 1995), s. 415). 

800, se ibid., s. 1
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verks värde. För Schelling däremot ska estetiken vetenskapligt kunna bestämma ett 

diktverk.49 

    Oléhn hävdar i sin avhandling att Palmblad från början inte varit medveten om denna kon-

flikt m nen. 

Dialo

els och Schellings estetik i stället för en diskussion för 

 Literatur-Tidning framgår tydligt, menar Oléhn, att även denne nu uppfattar den sub-

ellan Schlegel och Schelling. Exempelvis skriver hon om Palmblads ”Öfver Roma

g”: 

Dialogen blir en jämkning mellan Schleg
och emot – och av den anledningen att Palmblad ännu inte upptäckt att Schlegel var en av dessa 
”oredans skötbarn”, […] och framför allt inte hade skillnaden mellan den idealiserande dikten och 
den som var uppenbarad idé klar för sig.50 

Oléhn vill se Palmblads utveckling på det estetiska området som en rörelse bort från Schlegels 

och till Schellings lära. 1815 hade Atterbom helt tagit till sig Schellings estetik och var därför 

tvungen att ta avstånd från Schlegel. Av en recension Palmblad samma år publicerade i 

Swensk

jektiva idealismen på samma sätt som Schelling, nämligen som ”en ren fara för diktkons-

ten”.51 

    Vad innebär då den Schellings estetik som Palmblad kom att överge Schlegel för? Oléhn 

beskriver den utifrån Atterboms avhandling De Artis ad Naturam in Philosophia dynamica 

respectu från 1815. Atterbom menade vid denna tid att diktarens uppgift varken var att bara 

avbilda sinnevärldens verklighet – den fastnar då i det som endast är sinnligt skönt – eller att 

                                                 
48 Nordin, s. 414. 
49 Oléhn, 1967, s. 54. Bernhard Barth skriver om Schellings konstfilosofi: ”Eine solche Philosophie der Kunst 
müßte es leisten, die fundamentalen Gesetze der ästhetischen Darstellung und Beurteilung, die nicht zu trennen 
sind von der Lehre der ästhetischen Inhalte, aus allgemeinen Prinzipien zu entwicklen und ihnen damit eine 
universelle Gültigkeit und Objektivität für den gesamten Bereich der Kunst zu verleihen” (En sådan konstfilosofi 
måste lyckas utveckla de grundläggande lagarna för den estetiska framställningen och bedömningen, vilka inte 
kan skiljas från läran om det estetiska innehållet, ur allmänna principer och därigenom skänka dem en universiell 
giltighet och objektivitet inom konstens hela område.) (Barth, s. 9). Jfr även Holger Frykenstedt, Atterboms livs- 
och världsåskådning i belysning av den transcendentala idealismen, 2 (Lund 1952), s. 118 där Atterboms av-
ståndstagande från den schlegelska estetiken uppges bero på att denna saknade ”fast förankring i verklighetens 
värld, den hade lämnat naturen och därmed den i naturen objektiverade idéen för att i en diffus oändlighets-
längtan söka den alltid undvikande idéen”. 
50 Oléhn, 1967, s. 67. Uttrycket ”oredans skötbarn” är hämtat från en passage i dialogen och syftar på de ”som i 
allt hvad skön konst angår, ingenting sky så högt som bestämdhet, förnuft och granskning, och ytterst hänföra 
allt omdöme till sin personliga känsla, för hvilken de icke vidare vilja göra sig redo” ([Vilhelm Fredrik] 
P[almblad], ”Öfver romanen. Dialog”, i Phosphoros 1812, s. 97-170, här s. 109). Passagen citeras i Oléhn, 1967, 
s. 52. 
51 Ibid., s. 69. Recensionen behandlar Carl Fredrik Dahlgrens (1791-1844) anonymt utgivna roman Aurora, eller 
den Norrska Flickan (1815). Palmblad kritiserar bokens ”chaotiska hwimmel af twetydiga Englar, yrande silfer, 
halfsinniga febergestalter, af hwilka wäl en och annan yttrar en fläkt af werkligt lif, men de flesta blott äro foster 
af en convulsivisk inbillning” och avslutar sin recension med att förklara att författaren inte ska ”inbilla sig att 
man då är romantisk, när man följer ingen plan och ställer allt wanligt wett och förstånd på hufwudet. Ty det 
Romantiska blir icke derigenom Romantiskt, att man på winst och förlust lössliter sig från det alldagliga, utan 
derigenom, att man skapar en skönare werld, ädlare förhållanden och handlingar än det wanliga praktiska 
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idealisera naturen – vilket innebär att dikten inte underkastas något annat än diktarens god-

tycke, idealiseringen saknar mål, den kan utföras hur som helst, och kan därför inte visa iden-

titeten mellan sinnevärlden och idévärlden.52 Här finns en ”dubbel frontställning” – dels mot 

n naturavbildning, dels mot subjektiv idealisering – som vi ska återkomma till.53 Det som 

ng av reellt och ideellt: dikten ska uttrycka de idéer som finns i natu-

etiska storverken” tillkom – Tideström nämner 

osforismens fall ser 

                                                

re

förespråkas är en föreni

ren, det är så man finner sanningen. 

 

Fosforismens kritiker 

Gunnar Tideström konstaterar i sin avhandling om Runebergs estetik att 1810- och 1820-talen 

var storhetstiden för den svenska romantiken. Under 1810-talet kom ”de livgivande idéerna” 

och 1820-talet var den tid då ”de förnämsta po

Esaias Tegnérs (1782-1846) Frithiofs saga (1825), den första utgåvan av Erik Johan Stagne-

lius (1793-1823) Samlade skrifter (1824-26) och Atterboms Lycksalighetens ö (1824-27). 

Efter 1820-talet kom dock snart nedgången.54 

    Otto Sylwan hävdar i artikeln ”Reaktionen mot fosforismen” att det inte kan sägas att fos-

forismens seger var fullständig men att de unga författarna trängde undan de äldre och därige-

nom kom att behärska 1820- och 1830-talens svenska litteratur. Bakom f

Sylwan politiska orsaker. Genom förkärleken för medeltidens mystik, feodalism och chevaleri 

kom man att bli politiskt reaktionära och när revolutionära frihetsidéer på nytt blev betydelse-

fulla i Europa vände sig ungdomen bort från fosforismen och till dessa.55 

   Karl Warburg vill i en artikel publicerad i Samlaren 1903 nyansera uppfattningen om när 

och i vilka avseenden fosforismen befann sig i en härskande ställning. Han medger att den av 

fosforisterna hyllade konservatismen dominerade politiken och kulturlivet under 1830-talet 

men menar att man inte får bortse från att den liberala rörelsen, som framträtt under 1820-

talet, nu började kontrollera opinionen. Liksom Sylwan ser Warburg politiska orsaker bakom 

reaktionen mot fosforismen. Warburg menar att den liberala pressen tidigt varit kritisk till den 

fosforistiska diktningen och att detta till stor del berodde på att den härrörde från politiska 

 

lifwets” ([Vilhelm Fredrik Palmblad], ”Aurora eller den Norrska Flickan. Swenskt Original” [Recension], i 
Swensk Literatur-Tidning 1815, sp. 825-832, här sp. 832). 
52 Oléhn, 1967, s. 68 f. Oléhns framställning bygger här på Frykenstedt, 1952, jfr särskilt s. 103-121. 
53 Formuleringen ”dubbel frontställning” är hämtad från Kurt Aspelin, se t.ex. Aspelin, 1967, s. 16. 
54 Gunnar Tideström, Runeberg som estetiker. Litterära och filosofiska idéer i den unge Runebergs författarskap, 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 285 (diss. Uppsala; Helsingfors 1941), s. 1. 
55 Otto Sylwan, ”Reaktionen mot fosforismen”, i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1901, s. 415-
430, här s. 415 f. 
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motståndare. Under 1830-talet blev alltså den liberala pressen allt starkare i Sverige och bara i 

Uppsala dominerade fosforismen ännu vetenskapen, politiken och litteraturen. Detta innebar 

orist-

 texterna 

dock inte att dess inflytande i det övriga landet var obetydligt, tvärtom var enligt Warburg 

fosforismen och dess närstående världsåskådning en av landets starkaste kulturmakter vid 

början av 1830-talet.56 

    Ytterligare nyanseras bilden av fosforismens storhetstid och fall i den tredje upplagan av 

Henrik Schücks och Karl Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria. Där ifrågasätts, lik-

som hos Sylwan, om fosforismen överhuvudtaget kan ses som en egentlig segrare. Detta ifrå-

gasättande grundar sig framförallt på att fosforismen inte nådde ut till allmänheten, inte ens 

alla i de egna leden hade tillägnat sig dess filosofiska idéer. Som populärast ska fosforismen 

ha varit i början av sin bana, d.v.s. kring 1810, då de unga litteratörerna ägnade sig åt att kriti-

sera den gamla skolan och ännu inte hade diktat några mästerverk. Denna popularitet ska, 

enligt Schück och Warburg, huvudsakligen ha berott på en längtan hos allmänheten efter nå-

got nytt istället för ”den snusförnuftiga eftergustavianska poesien”.57 Den lära som fosf

erna företrädde, schellingianismen, var däremot för de flesta ”lika obegriplig som arabiska”. 

Även om fosforismen sålunda aldrig blev riktigt populär, menar Schück och Warburg att den 

fick stor betydelse för 1800-talets litteratur och att flera av dess idéer levde kvar länge.58 

    Som vi ser finns det olika åsikter om när och på vilket sätt fosforismens storhetstid inföll. 

Det är emellertid klart att vid tiden för tillkomsten av de i denna uppsats behandlade

var fosforismen om inte helt uträknad så åtminstone inte längre den dominerande litterära 

maktfaktor den tidigare (i större eller mindre grad) utgjort. Klart är också att det fanns en tyd-

lig opposition mot fosforismen. Men vad var det då för kritik som riktades mot den? 

    I sin artikel om reaktionen mot fosforismen menar Sylwan att det i Sverige under 1830-talet 

börjar växa fram en ny litteratur med annan syftning och andra uttrycksmedel än den roman-

tiska. Som några exempel nämns det första häftet av Fredrika Bremers Teckningar utur hvar-

dagslifvet (1828), duodesupplagan av Almqvists Törnrosens bok, vars första volym utkom 

1832, och Sophie von Knorrings Cousinerna (1834).59 De nya författarna flyttar, enligt Syl-

wan, fokus ”från lyrikens och romansens område till berättelsens, från sagans och fantasiens 

                                                 

onen mot nyromantiken (C. A. Hagberg mot Almquist och Atterbom)”, i 
2 f. 

arburg, 1930, s. 1. 

wan, 1901, s. 416. Värt att påpeka är att Bremers bok hade Palmblad som förläggare, se t.ex. Söderlund, s. 
126. 

56 Karl Warburg, ”Den börjande reakti
Samlaren 1903, s. 71-123, här s. 7
57 Schück & W
58 Ibid., s. 3 f. 
59 Syl
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värld till verklighetens, från, om man så vill, poesien till prosan”.60 Sylwan poängterar att 

förändringen inte följdes av en så intensiv diskussion som fosforismen tidigare väckt, striden 

mot 

ristangrepp rörde sig alltså både på det poli-

tiska och det estetiska området, men Aspelin understryker att det betydelsefulla med denna 

              

var vid denna tid främst politisk. Romantiken utsattes emellertid även för viss estetisk kritik. 

Här tar Sylwan bl.a. upp Runebergs uppsatser om Sveriges nyare litteratur publicerade i Hel-

singfors´ Morgonblad med början 1832.61 

    Bland det som Runeberg kritiserade fosforismen för fanns, skriver Tideström, den ”vanliga 

åsikten, att den begreppsmässiga spekulationen inverkat menligt på diktningen”, d.v.s. Rune-

berg kritiserade fosforismens ”benägenhet att göra dikten till en omklädnad för filosofiska 

tankar”.62 Runeberg fördömde även ”’egoismen’, det vill bl. a. säga vad vi nu kalla 

subjektiviteten, i nya skolans diktning”. Tideström anmärker att Runebergs ståndpunkt här 

överensstämmer med den som ständigt framhölls i tidskriften Argus, nämligen att det var 

sjukligt att ständigt ägna sig åt sina egna känslor och tankar. För Runeberg innebar den sanna 

poesin ett sätt att ta sig ur den egna individualitetens begränsning.63 Denna kritik 

fosforisterna för alltför långtgående subjektivitet är intressant eftersom Palmblad och Atter-

bom själva, i Schellings fotspår, som vi sett vände sig bort från Friedrich Schlegels subjektiva 

idealism och istället förespråkade en estetik där konsten ska bygga på en objektiv grund. 

    En annan kritiker av fosforismen var den liberala pressen. Ett viktigt angrepp var det Afton-

bladets ledande kritiker Johan Peter Theorell (1791-1861) i anledning av den första utgåvan 

av Atterboms Samlade dikter (1837-38) riktade, inte bara mot dikterna utan mot hela den fos-

foristiska rörelsen. I Theorells artikelserie, påpekar Kurt Aspelin, sammanvävdes den litterära 

kritiken med politisk kritik. Den förstnämnda kritiken var dock till stora delar irrelevant och 

vad Theorell särskilt vände sig mot var istället att fosforisterna efter införandet av en ny, libe-

ralare tryckfrihetsförordning kring 1809 inte ägnade sig åt praktiska och politiska frågor utan 

istället förde fram frihetskrav på det estetiska området.64 I Dagligt Allehanda, där Nils 

Arfvidsson (1802-80) stod för kritiken mot Atterboms dikter, låg tyngden i större utsträckning 

på det estetiska området även om Arfvidssons angrepp också riktade sig mot fosforismens 

ideologi och politik.65 Den liberala pressens fosfo

                                   

. 416. 

9 resp. s. 1. 

ro-
23 ff.; Sylwan, 1901, s. 419. Om tryckfrihetsförordningen, se Söderlund, s. 26 f. 

60 Sylwan, 1901, s
61 Ibid., s. 416 ff. 
62 Tideström, s. 11
63 Ibid., s. 121 f. 
64 Kurt Aspelin, Poesi och verklighet, 2, 1830-talets liberala litteraturkritik och den borgerliga realismens p
blem (Stockholm 1977), s. 1
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kritik var dess uttalat politiska synsätt och dess bedömning av dikten i förhållande till sam-

hällslivet och den egna oppositionella kampen.66 

    Till uppfattningen att den liberala fosforistkritikens betydelse inte huvudsakligen var av 

estetisk, litterär karaktär ansluter sig även Daniel Andreæ i sin avhandling Liberal litteratur-

kritik  inte 

var sä

 när de liberala tidningskritikerna yttra 

lutna, från det verkliga till det ideala” och för att den istället för att ”avtvå sin självisk-

till vad som framhölls som ett alternativ. Vad 

na litteratur, påpekar Warburg att den i mycket är 

realis  den 

även 

ällde för det nya släktet – i motsats till en tidigare eller senare naturalism lika väl som i 
motsats till romantikens fantastik eller till den abstrakta idealismen – att finna d e t  ä s t e t i s k t  

 där han dessutom betonar att denna kritik när den rörde sig på det litterära området

rskilt självständig. Han skriver att det 

knappast [synes] befogat att tillmäta den liberala presskritiken någon större betydelse i den rent 
litterära kampen mot vad man kallade fosforism. Denna form av romantik besegrades av andra 
krafter, som i intressen och läggning stodo den vida närmare, av universitetsmän, estetiker och för-
sta rangens författare. Det är deras synpunkter som gå igen
sig om den litterära sidan av saken, ofta med en tillsats av uppenbar orättvisa och oförståelse, som 
snarast bör ha verkat i oavsedd riktning på omdömesgilla läsare. Den liberala dagskritikens bety-
delse torde vara att söka på ett annat plan än det estetiska.67 

En av de kritiker som den liberala pressen följde torde vara Erik Gustaf Geijer (1783-1847), 

som vid slutet av 1830-talet bröt med romantikerna. Betydelsefull var den recension av Atter-

boms Samlade dikter (1837-38) som han 1838 publicerade i sin egen tidskrift Litteratur-Bla-

det.68 I denna recension kritiserades romantiken för ”en poesiens flykt ur det närvarande till 

det förf

het, klemar med sin egen ytterst tillspetsade subjektivitet”.69 Kritiken liknar som vi ser Rune-

bergs. 

    Från denna negativa kritik vänder vi oss nu 

som utmärker denna period – och då inte enbart dess litteratur – är, som redan påpekats, en 

rörelse i riktning mot ökat verklighetsintresse.  

    Om denna nya, mer verklighetsanknut

tisk men att den inte skulle vara intressant bara genom verklighetsinnehållet utan att

skulle vara poetisk och konstnärlig: 

    Det g

                                                 
65 Aspelin, 1977, s. 121 ff. 

eral litteraturkritik. J. P. Theorell. C. F. Bergstedt (diss. Göteborg; Stockholm 1940), s. 

nna utgåva moder-

konst och politik 1938:124, s. 165-179. 

66 Ibid., s. 71 f. 
67 Daniel Andreæ, Lib
20. 
68 Elsa Norberg, Geijers väg från romantik till realism (diss. Uppsala; Stockholm 1944), s. 423 ff. Se även Aspe-
lin, 1977, s. 175-187. 
69 Erik Gustaf Geijer, ”Samlade dikter av P. D. Atterbom” [Recension] (1838), i Samlade skrifter, 8, red. John 
Landquist (Stockholm 1928), s. 95-111, här s. 102, originalets kursivering. Stavningen är i de
niserad. Notera dock att det också har hävdats att recensionen till stor del även skulle utgöra ett försvar för At-
terbom gentemot angrepp från den liberala pressen, se Eskil Källquist, ”Geijers Atterbomrecension 1838. Några 
synpunkter”, i Finsk tidskrift för vitterhet, vetenskap, 
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t i l l t a l a n d e  m o m e n t e t  i  v e r k l i g h e t e n  och att däraf dana en konstnärlig, en poetisk ska-
pelse.70 

Warburg understryker också att detta inte är någon ny skola som direkt ersätter romantiken 

utan att denna realism ofta förenas med romantiska drag vad gäller ”idéinnehåll, skildringssätt 

och uttryck”. Warburg hävdar att ”[d]enna blandning af realistiska och romantiska eller kvasi-

romantiska drag kännetecknar tidens litteratur såsom tillhörande ett öfvergångsskede”.71 

    Bland företrädarna för denna nya litteratur tar Warburg upp Runeberg.72 Johan Mortensen 

har om Runeberg skrivit att denne ”går nästan rakt och utan tvekan realismen till mötes, och 

det är han, som formar det nya skaldespråk, hvilket tiden behöfde för att uttala sina tankar.”73 

Vidare kallar Christer Westling Runeberg för ”den diktare, som i Sverige mer än någon annan 

skulle komma att representera någonting nytt jämfört med romantiken”.74 Mot bakgrund av 

detta är det av intresse att titta på vad det var för konstuppfattning denne nyskapande förfat-

tare företrädde. Tidigare har vi tittat på den kritik Runeberg riktade mot fosforismen. Vi ska 

nu först titta på den historiska bakgrunden till tidens diskussion om konstens förhållande till 

verkligheten och därefter på Runebergs eget program för en verklighetsskildrande litteratur. 

ed den tyske konsthistorikern Johann Joachim Winckelmann 

 

Runeberg och förhållandet mellan konsten och verkligheten 

Tideström konstaterar i en historisk översikt i sin avhandling om Runeberg att frågan om för-

hållandet mellan konstnären och naturen är mycket gammalt. Han nämner Aristoteles´ (384-

322 f.Kr.) teori om ”mimesis (imitationen)”, den romerske diktaren och filosofen Lucius An-

naeus Seneca (ca 4 f.Kr.-65 e.Kr), nyplatonikern Plotinos (ca 205-270), ”renässansens konst-

teoretiker”, 1600-talets strid mellan de antika och de moderna i Frankrike och 1700-talets 

diskussioner om naturimitation och geniet. Allt detta tas dock endast upp i förbifarten och 

översikten börjar på allvar m

(1717-1768).75 

                                                 
70 Henrik Schück & Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria, 4:1, Svensk litteratur under realismens 
och efterhumanismens samt naturalismens tid (från senare hälften af 1830-talet till inemot sekelskiftet), 2. omar-
betade och utvidgade uppl. (Stockholm 1915), s. 91. 
71 Ibid., s. 93 f. 
72 Ibid., s. 92 f. 
73 Johan Mortensen, Från Aftonbladet till Röda rummet. Strömningar i svensk litteratur 1830-1879 (1905), 2. 
uppl. (Stockholm 1913), s. 118. 
74 Christer Westling, Idealismens estetik. Nordisk litteraturkritik vid 1800-talets mitt mot bakgrund av den tyska 
filosofin från Kant till Hegel (diss. Uppsala 1985), s. 219. 
75 Tideström, s. 315 f. 
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    Konsten skulle enligt Winckelmann – och enligt många föregångare till honom – arbeta 

med den sköna naturen som förebild, vilket kunde ske på två sätt. Antingen kunde konsten 

avbilda en enskild förlaga – d.v.s. göra kopior av existerande, individuella föremål eller per-

soner –, eller så kunde den välja ut och samla ihop drag från olika förlagor och av dessa drag 

skapa en ny helhet. Det senare såg Winckelmann som grekernas konst, och med denna som 

förebild förespråkade han en konst som idealiserade naturen. Även om flera av Winckelmanns 

 vissa såg mörkare, andra ljusare på det. Därför 

blev r a sig 

om d som 

samlande beteckning på så pass olika världsås , vilket Tide-

[a]lla romantiker upplevde […] klyftan mellan den sanna verkligheten och den empiriska verklig-

                                                

teorier – däribland just den att man kunde skapa det fulländade genom att samla drag från 

olika förebilder – snart utsattes för kritik kom hans inflytande på estetiken att bli stort, inte 

minst genom att begreppen ”ideal” och ”idealisering” genom honom kom att få mycket stor 

betydelse inom estetiken.76 

    Med romantiken förändras innebörden hos, eller åtminstone användningen av, begreppet 

”idealisering”. Tideström menar att romantikernas tro på naturen som ett de gudomliga idéer-

nas uttryck gjorde att de inte gärna talade om att konsten skulle idealisera naturen. Samtidigt 

fanns emellertid även en pessimistisk sida hos romantiken som uppfattade den ofullkomliga 

empiriska verkligheten – sinnevärlden – som ett resultat av idéernas fall. Detta är naturligtvis 

en generaliserad och förenklad beskrivning och som Tideström påpekar, och som vi tidigare 

sett beträffande Schlegel och Schelling, varierade synen på förhållandet mellan vår verklighet 

och idéernas värld mellan olika romantiker –

omantikernas uppfattning i frågan varierande och oklar.77 Man kan naturligtvis fråg

et i detta sammanhang överhuvudtaget är meningsfullt att använda ”romantiken” 

kådningar som det här handlar om

ström emellertid gör i det att han slår fast att 

heten […]. Med den förra kunde vardagsmänniskan inte på egen hand nå kontakt, men konsten 
kunde slå en bro över klyftan. Konstens oändliga höghet och konstnärens frälsarroll blevo därför 
kardinaldogmer i den romantiska åskådningen.78 

Det var alltså konsten som, genom konstnären, skulle visa människorna den sanna verklighe-

ten. 

    Romantikerna sökte en sanning, men denna var av inre och ideell art varför man inte ansåg 

sig behöva söka den genom empiriska naturstudier, hävdar Tideström. Diskussionen om för-

hållandet mellan konsten och verkligheten var alltså mest av filosofiskt intresse och kom inte 

 
76 Ibid., s. 316 f. 
77 Ibid., s. 317 f. 
78 Ibid., s. 318. 
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att medföra att konstnärerna verkligen ägnade sig åt att studera naturen. Frågan om konsten 

och verkligheten togs (och tas kanske inte minst nuförtiden) många gånger upp till ny diskus-

sion, av filosofiska eller konstnärliga orsaker. I slutet av 1820-talet och i början av följande 

g som ung till den mörkare sidan av den romantiska åskådningen, han 

såg li  såg 

i döde ing-

fors´  mer 

positi

Gudomliga, And-

liga”.  om 

han a vänder sig, liksom Schel-

förhållande till verkligheten? Konsten ska alltså inte ”förädla” verkligheten – detta är omöj-

                                                

decennium var debatten ivrig runt om i Europa. Friedrich Hegel (1770-1831) värderade natu-

rens skönhet lägre än konstens medan den tyske konsthistorikern Carl von Rumohr (1785-

1843) vände sig mot föreställningen att människan skulle kunna skapa något skönare än natu-

ren och förespråkade noggranna verklighetsstudier.79 

    Runeberg bekände si

vet på jorden som overkligt, som en dröm, som skulle följas av det uppvaknande han

n.80 Senare – Tideström bygger här på artikeln ”En anmärkning”, publicerad i Hels

Morgonblad 1833 – tog han avstånd från denna uppfattning och vände sig till en

v syn på världen: 

Han hade förmått sammansmälta den romantiska platonismens tro på att idéerna utgöra den sanna 
verkligheten med tron på det naturenliga, jordiska livets friskhet och glädje.  Han hade tillägnat sig 
den optimistiska sidan av romantikens syn på tillvaron; naturen hade för honom blivit ett uttryck 
av det Gudomliga, Andliga. […] Runeberg betonade […] idéernas i m m a n e n s  i naturen. Klyftan 
mellan det oändligas värld och den timliga verkligheten blev för honom inte så stor. Därför kunde 
han med så mycket större entusiasm av diktningen kräva natursanning.81 

Är inte detta att idéerna finns immanenta i naturen vad Schelling hävdade i sin identitetsfilo-

sofi? Som vi sett menade Schelling att man genom naturen kunde nå kunskap om de eviga 

idéerna och på samma sätt ser Runeberg naturen som ”ett uttryck av det 

 Tideström konstaterar i sin avhandling att Runeberg influerats av Schelling även

ntagligen inte studerat honom särskilt detaljerat.82 Runeberg 

ling, mot en subjektiv idealisering av naturen. Föreställningen att konstnären skulle kunna 

bättra på Guds verk är för honom orimlig. Han skriver 1833 att om det vore 

möjligt att konstnärn skulle i ordets egentliga mening förädla verkligheten, så borde den genom 
honom lyftas till någon utom dess idé liggande fullkomlighet, ty hvarje annan äger den i sig redan 
förut. Men i detta fall skulle resultatet bli motsatsen af konst, bli onatur.83 

Detta kan läsas som ett avståndstagande från den Friedrich Schlegels lära enligt vilken det är 

diktarens uppgift att fritt, och därigenom subjektivt, skapa ideal mot vilka konsten ska sträva. 

    Vad drar då Runeberg, utifrån dessa utgångspunkter, för praktiska slutsatser om konstens 

 
79 Ibid., s. 320 f. 
80 Ibid., s. 322. 
81 Ibid., s. 323 f. 
82 Ibid., s. 301. 
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ligt. Däremot ska den ”förklara” verkligheten – vilket innebär att skildra den så att det som är 

väsentligt frigörs från det som endast är tillfälligt. Tideström påpekar att tanken går tillbaka 

till Aristoteles som menade att diktaren – till skillnad från historikern som skildrade det indi-

viduella – skulle skildra ”det allmängiltiga, det sannolika eller nödvändiga”.84 Konstens upp-

gift är alltså inte att skildra enskilda händelser, föremål, personer etc. ur verkligheten, utan att 

skildra det som är normalt, typiskt, kännetecknande för verkligheten – vad man skulle kunna 

se som verklighetens inneboende väsen och som för Runeberg är något metafysiskt, ”ett and-

h 

é, en grundtanke. Men 

ligt innehåll i naturen”.85 Konsten ska alltså skildra verkligheten, men den ska göra det så att 

den visar de i naturen inneboende idéerna – detta är detsamma som Schelling förespråkade 

och som innebär en förening av de båda sidorna: en idealism förankrad i verkligheten. 

    Men att säga att man i konsten skulle skildra verkligheten förde med sig vissa problem. 

Fick man skildra hela verkligheten eller fanns det vissa gränser att hålla sig inom? Den 

franske författaren Victor Hugo (1802-85) menade att naturen och sanningen var det enda 

författaren behövde ta hänsyn till. Omdebatterad var frågan om huruvida man utifrån en sådan 

sanningsenlighet borde skildra sådant som var avskyvärt, grymt och meningslöst – ”de oupp-

lösta, skärande dissonanserna”.86 Runeberg är inte främmande för att skildra våld och brutali-

tet, men han kräver att sådana element ska underordnas en högre idé, händelserna ska förkla-

ras. För Runeberg innehåller verkligheten alltid motsatser, som gott och ont, vilka försonas av 

naturen. Att bryta ut ondskan och inte visa helheten är att förfalska verkligheten. Att ont oc

gott ska förenas gäller även vid karaktärsskildring eftersom det renodlat onda eller goda enligt 

Runeberg inte finns. Viktigt är att föreningen av motsatserna inte bara är en författarens tan-

kekonstruktion, ”blandningen får inte ske på ett mekaniskt sätt utan måste vara organisk”.87 

    Att förklara naturen innebar för Runeberg att befria den från det som inte är nödvändigt och 

Tideström iakttar följdenligt i Runebergs 1830-talsdiktning ett strävande efter att ta bort allt 

som är onödigt. Som tecken på detta nämner Tideström färre namn på personer och platser 

samt uteslutande av oväsentliga detaljer. Till denna strävan efter att destillera det litterära ver-

ket till endast det nödvändiga hör koncentrationen runt en central id

denna koncentration medför inte egentligen bannlysning av detaljer och individualitet – vad 

                                                 
83 Citerad i ibid., s. 325. Passagen återfinns, med moderniserad stavning, i Johan Ludvig Runeberg, ”En anmärk-

de arbeten, 6, Uppsatser och recensioner (Stockholm 1931), s. 37-39, här s. 38. 

fr även ibid., s. 351 f. 

ning” (1833), i Samla
84 Tideström, s. 325. 
85 Ibid., s. 337. J
86 Ibid., s. 337. 
87 Ibid., s. 338 f. 
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Runeberg krävde var att helheten ska motivera alla detaljer så att exempelvis personlighets-

drag beror av personens väsen och den tidsliga och rumsliga miljön.88 

    Som kommentar till denna teknisk-litterära sida hos Runebergs konstprogram påpekar Ti-

deström att Runebergs förklaringskrav motverkat hans tendenser i vad man kan kalla rea-

listisk riktning.89 Om man med ”realism” menar skildring av verkligheten precis som den är 

(eller bättre: som vi upplever den) framstår detta som en underdrift, Runebergs förklarings-

krav är då istället helt och hållet stridande mot en realistisk strävan.90 Vill man med 

Tideström hos Runeberg se såväl en realistisk som en idealistisk sida är detta den senare, och 

endast om man med ”verklighet” avser en verklighet sannare än den jordiska är denna 

i den betydelse vi numera lägger i begreppet. Något 

a se, på många sätt ses som typiskt för sin tid. I 

den fö  den 

litterä den-

ser so amt 

under  de-

batt s

rmoniestetikens doktriner: dessa bestämmer synen på konst-

stötande och tabubelagda sidor. Men denna logik står i olöslig motsättning till den teoretiska 

                                                

förenlig med verklighetsskildring 

egentligt realistiskt konstprogram är det alltså inte fråga om, däremot innebär intresset för 

verkligheten ett steg på vägen – även om detta synsätt naturligtvis är en 

efterhandskonstruktion. 

 

Poetisk realism eller idealrealism 

Runebergs konstprogram kan, som vi nu sk

rsta delen av Poesi och verklighet påpekar Kurt Aspelin att 1830-talet, sett utifrån

ra och kritiska debatten var en typisk övergångsperiod, men menar att det, trots ten

m stod i strid med varandra, under denna tid fanns ett i stor utsträckning gemens

lag av ”idéer och konventioner”.91 Detta gemensamma underlag till tidens litterära

ammanfattar Aspelin på följande sätt: 

Det romantiska idéklimatet är ännu i kraft. Flertalet kritiker bekänner sig till vissa odisputabla san-
ningar i pakt med den idealistiska ha
verket som en organism och skönheten som en evig idé, likaväl som diktens förhållande till den 
”råa” materiella verkligheten – ty hierarkin mellan högt och lågt i stoff och konstnärlig gestaltning 
härskar fortfarande nästan lika oinskränkt som under klassicismens epok. Periodens tvetydighet 
uppkommer genom att dessa nedärvda sanningar tvingas att konfronteras med ännu blott till 
hälften formulerade krav på en diktens verklighetsåtergivning. ”Realismen” som estetiskt impera-
tiv fordrar ju logiskt sett att hela verkligheten blir blottlagd av konstnären, och då inte minst dess 
från
utgångspunkten, att skönhetens harmoniska ideal var konstens hemvist. Och så blir periodens de-
batt på en gång intensiv och oklar.92 

 
88 Ibid., s. 344-349. 
89 Ibid., s. 348. 
90 Jfr Aspelins påpekande om realismen som ”estetiskt imperativ” citerat i följande avsnitt. 
91 Aspelin, 1967, s. 3. 
92 Ibid., s. 3, originalets kursivering. 
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Denna konflikt är tydlig hos Runeberg. Hans världsåskådning var romantiskt idealistisk – 

vilket bestämde hans syn på konstens uppgift i förhållande till verkligheten – och hans därur 

härledda krav på verklighetens förklaring stod i strid med en fullständig verklighetsåtergiv-

ning. 

    Aspelin vill se redan 1820-talet som karakteriserat av försök till verklighetsanknuten dikt-

ning och menar bl.a. att kritiken mot fosforismen kan kopplas till denna tendens till verklig-

hetsanknytning.93 Men påminner han, denna kritik mot fosforismen försökte, till övervägande 

delen, inte göra upp med ”romantiken som allmän tankevärld” utan kom från ”idéhelheter 

som själva måste kallas romantiska”. Som bakgrund till 1830-talets idéklimat – särskilt nämns 

”Runebergs  program för en ’ädel verklighet’” – tar Aspelin även upp nyklassicismen, vars 

estetik han sammanfattar som att ”den accepterade mimesis som estetisk grundval men öns-

kade av verkligheten en konstnärligt skön bild, renad från tillfälligheter och ’lågheter’ i stof-

fet, befriad även från retoriskt ordsvall och bleka abstraktioner”.94 

    Tendensen att anknyta dikten till verkligheten blev tydligare under 1830-talet. Begreppet 

”realism” förekom redan vid denna tid, men var inte vanligt och användes inte heller på 

samma sätt som idag. Aspelin konstaterar att begreppets innebörd förskjutits från filosofisk 

till litterär, och påpekar att hos tyska romantiska tänkare som Friedrich Schiller (1759-1805), 

eellt och reellt, poesi och verklighet, som en lätthanterlig och flitigt använd refe-

rensram för debatten” och han bestämmer sig för att om denna använda beteckningen ”poetisk 

Novalis (pseudonym för Friedrich von Hardenberg, 1772-1801), Schelling och Friedrich 

Schlegel ”’realismen’ snarast [är] ena ledet i en eftertraktad världsåskådningsmässig syntes av 

realism och idealism”.95 Aspelin behandlar ”idealrealismen” som en estetisk doktrin möjlig 

att avgränsa och ganska tydligt innehållsbestämma (vilket kan ifrågasättas eftersom det rör sig 

om en efterhandskonstruktion) och hävdar att denna ”[s]om litterärt program kunde […] ut-

veckla det ’realistiska’ draget på bekostnad av det förra ledet, ’idealismen’”.96 

    Aspelin menar att man i Sverige från slutet av 1820-talet har ”föreställningen om en före-

ning av id

                                                 

drets verklighet’ som 
kretiserad redogörelse för hur man menar att romantiken upplöste sig själv 

 realism (eller i alla fall gick i riktning mot realism), se Mortensen, s. 89-95. 

93 Ibid., s. 9. 
94 Ibid., s. 10 f. 
95 Ibid., s. 14. 
96 Ibid., s. 14 f. Aspelin fortsätter: ”Redan en del insatser i den yngre tyska romantikens prosa – Hoffmann, Ar-
nim, etc. – illustrerar hur, utifrån de givna förutsättningarna i den romantiska åskådningen, det underbara inlem-
mas i en konkret och verklighetspåtaglig vardagsvärld: ’verklighetens under’ efterträder ’un
tema” (Ibid., s. 15). För en mer kon
och gick över i
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realism” (begreppet ”idealrealism”, som sägs betyda i stort sett samma sak, förkastas).97 Den 

poetiska realismen definierar Aspelin som ”en teori som fixerar verklighetsproblemet utifrån 

dubbel frontställning, å ena sidan mot romantisk fantasidikt utan ’verklighetsunderlag’, å den 

andra mot arbeten som kopierar verklighetens ’yta’ eller speciellt framhäver dess ’osköna’ 

sidor”.98 

    Mer kategorisk är Christer Westling som i sin avhandling Idealismens estetik – trots att han 

påpekar att ”[e]n litteraturhistorisk period […] i sista hand [är] en fråga om konventioner” – 

slår fast att ”[e]stetiken under decennierna vid förra seklets mitt utgör en del av en litterär 

epok, som börjar omkring 1830 och slutar fyra decennier senare”.99 Här måste invändas att en 

litterär epok knappast kan påstås äga objektiv existens och inte som ett arkeologiska fynd lig-

ger och väntar på att bli upptäckt. En sådan upptäckt tycks emellertid Westling anse sig ha 

gjort; han jämför epoken – som han längre fram bestämmer sig för att kalla ”idealrealism”, 

men som här går under namnet ”den estetiska idealismens epok” – med naturalismen och slår 

fast att ”[i]dealismens estetiker”, i motsats till sina naturalistiska efterföljare, ”hade en epok 

men förstod det ej”.100 Liksom Aspelin talar Westling, när han försöker sätta fingret på denna 

tids särdrag, om en ”kombination av begreppen idealism och realism” men nöjer sig inte med 

att se en diskussion kring dessa poler som en grund för tidens litteraturkritik.101 Aspelin 

poängterar, trots att han behandlar ”den poetiska realismen” (”idealrealismen”) som ett 

gansk ångtydiga vagheten” hos 1830-talets debatt ”omöj-

liggör dlas till något positivt och spännande”.102 

Westl kteristika, vilken ser ut på följande sätt: 

a lätthanterligt begrepp, att ”[d]en m

 alla fastlåsta schematiseringar och förvan

ing däremot gör en lista över periodens kara

1. Det idealrealistiska idébegreppet. 
2. Organismtanken, konstverket som levande totalitet. 
3. Krav att diktverket ska svara mot sin genre. 
4. Krav på plastisk åskådlighet. 
5. Krav på individualisering. 
6. Krav på en dynamiskt framåtskridande handling. 

                                                 
97 Aspelin, 1967, s. 15 resp. s. 20 f. 

gå att lägga märke till exi-

eriod är just ett sådant synsätt som 

98 Ibid., s. 21. 
99 Westling, s. 209 f. 
100 Ibid., s. 211. Den passage där Westling – i polemik med Aspelin – beslutar sig för att använda termen 
”idealrealism” återfinns i ibid., s. 236. Bilden av Westling som en litteraturhistorisk arkeolog förstärks ytterligare 
av avhandlingens baksidestext där det retoriskt frågas: ”Har forskningen lyckats und

 litteraturhistorisk epok, som omfattade nära hälften av 1800-talet?” stensen av en hel
101 Ibid., s. 235. 
102 Aspelin, 1967, s. 3. Här ska poängteras att Westling i sin undersökning fokuserar på litteraturkritik från 
decennierna efter 1850 medan Aspelin endast studerar 1830-talets kritiska debatt. Att de båda ändå avser i prin-
cip samma idékomplex framgår inte minst av Westlings referenser till Aspelin, se t.ex. Westling, s. 236 och s. 
246, not 18. Poängteras kan att Aspelins syn på tiden som en övergångsp
Westling vänder sig mot i sitt försök att etablera en litteraturhistorisk epok. 
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7. Förbud mot det abstrakta och reflekterande. 
8. Förbud mot allegori, misstro mot symbolisering. 
9. Krav på försoning.103 

Dessa punkter är mer konkreta och detaljerade än de övergripande estetiska föreställningar vi 

här tittar på. En del av dem kommer att dyka upp i den fortsatta framställningen, men vi kan 

nöja oss med att konstatera att såväl Aspelin som Westling ser som typiskt för den tid de stu-

derar – och för vår del är vi främst intresserade av 1830-talet – att man diskuterade verklig-

hetsproblemet och koncentrerade sig på hur man skulle finna en annan väg mellan, å ena si-

dan, en verklighetsåtergivning som bara visar världen som den är – och då även dess fula si-

dor – och, å andra sidan, en idealistisk litteratur helt utan verklighetsförankring. 

                                                 
103 Westling, s. 237. 
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”Förberedelser” och ”Första Sessionen” 

Det första kapitlet i TBN har rubriken ”Förberedelser” (s. 1-14). Här får läsaren reda på bak-

grunden till den diskussion kring Richard Furumos skrifter som sedan kommer att föras. 

    En dag när herr Hugo läser en tidning får han veta att Furumo utan hans kännedom gett ut 

en ny bok, Det går an. En tafla ur lifvet. Af Författaren till Törnrosens bok. Att han blir upp-

rörd beror på att han ”på sätt och vis [är] hufvudhjelten i Törnrosens bok, den samman-

bindande enheten” och även om Det går an inte ingår i Törnrosens bok och Furumo sägs ha 

lämnat Hugos hus tror allmänheten att de båda ”ännu med hvarandra stå i ett slags vittert bo-

lag”.104 Detta innebär, säger Hugo, att ”ha ns  ära […] således också [är] mi n , men jag är å 

andra sidan opinionen liksom ansvarig för alla hans skrifter. Derför borde jag naturligtvis 

också hafva ett ord med i det laget.” På den sista tiden har Hugo emellertid inte haft något att 

säga till om och även om de tidigare skrifternas ”redaction” har han ”rätt mycket att an-

märka”. Han nämner särskilt ”den fatala Jönköpings-boken, som comprometterat mig inför 

verlden”, d.v.s. Amorina som 1839 gavs ut av J. P. Lundströms förlag i Jönköping.105 Hugo 

beklagar sig dessutom över att Furumo inte ens skickat honom Det går an och ber sonen 

Frans skriva till hans ”Commissionär i Stockholm” för att få den, och ”hvad annat nytt kan ha 

utkommit af samme författare”, med posten.106 

    Så passerar julen (1839). Hugo är ”förstämd” och tillbringar tiden ”ömsom med att bläddra 

i Törnros-böckerna, ömsom med sina egna tankar”.107 Ett antal dagar senare talar Hugo med 

dottern Rudolfina om familjens nye ”kolskrifvare”, en viss herr Flabbe.108 Denne Flabbe har 

rekommenderats Hugo av ”Professor ** i Upsala” och står dessutom ”i intim connexiou med 

Richard Furumo”. ”[V]idare skrifver han i Gud vet hur många kalendrar och ger sjelf ut alla-

handa slags böcker”, och dessutom ”är det han, som skriver alla Törnros-recensionerna i Eos 

[…].”109 Eos var en verklig tidskrift i vilken publicisten och kritikern Carl Julius Lénström 

(1811-93) skrev ett antal artiklar om Almqvist, och Warburg har påpekat att Flabbe är mo-

                                                 
104 Palmblad, 1840, s. 1 f. 
105 Ibid., s. 3. Förlaget och förlagsorten framgår av det opaginerade titelbladet efter Rombergs inledning i C[arl] 
J[onas] L[ove] Almqvist, Amorina eller Historien om de Fyra (1839) (Samlade Verk, 18, red. Bertil Romberg) 
(Stockholm 2000). 
106 Palmblad, 1840, s. 4. 
107 Ibid., s. 4. 
108 Ibid., s. 9. 
109 Ibid., s. 11. 
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dellerad efter denne Lénström.110 Tidigare hade Flabbes inställning till Furumos verk – vilken 

vi snart ska återkomma till – varit ganska kritisk. På senare tid har emellertid detta förändrats 

varför Hugo blivit skeptisk till Flabbes omdömen och menar att 

det icke finns något betsel eller hejd på Herr Flabbes enthusiasm: hans omdömen stödja sig nästan 
aldrig på motiver, och sjelfva hans smicker är så öfverdrifvet, att jag fruktar att allmänheten till 
slut får osmak till det, till oss, till Furumo, och allt hvad Törnros heter.111 

Anledningen till att Hugo talar med sin dotter om Flabbe är att han genom denne man ser en 

möjlighet att bli på det klara över huruvida ”Furumo är det största vittra snille i Sverige; och 

nära nog i hela Europa” – vilket Hugo länge trott men på sista tiden ”råkat i allehanda dubier” 

om. Ifall ”Flabbes kritiska förstånd” är att lita på får Hugo ”derigenom ett slags thermometer 

på Furumos eget skriftställar-värde”. Rudolfina visar sig inte kunna ge sin far någon vägled-

ning vad gäller Flabbe, men med ens får Hugo en idé: han sammankallar sin akademi för dis-

kussion om Furumo.112 

    Bokens andra kapitel, ”Första Sessionen” (s. 15-46), inleds med att Hugo inför sin akademi 

berättar att han ”tänker eller är på vägen att tänka betydligt olika än han tänkt förut” i ”en 

högst vigtig angelägenhet, hvaruti icke blott hela familjens anseende, utan äfven hela fäder-

neslandets æsthetiska cultur äro nära interesserade”. Han vill finna ett svar på huruvida han 

”fo r do m – och det hela tio åren bortåt – tänkt förvändt” eller om det är nu han ”tänker […] 

förvändt” och därför kommer han att lägga fram sina tvivel för de andra.113 Inför genom-

gången av skrifterna säger Hugo att sällskapet ”i synnerhet” ska fästa sig ”vid de deruti ut-

tryckta ideerna, ty det artistiska och æsthetiska deruti har till en del förut af större kännare än 

oss blifvit bedömdt”.114 Att diskussionen ändå i stor utsträckning behandlar skrifternas este-

tiska sidor torde denna uppsats framdeles visa. 

    Följande framställning avser att beskriva de huvudsakliga områdena hos den kritik som i 

bokens båda första kapitel – och då huvudsakligen det senare av dessa – riktas mot Furumos 

skrifter. Till att börja ska vi se vad herr Hugo har att säga om Flabbes Furumokritik. 

 

                                                 
110 Om Lénströms Almqvistartiklar, se Aspelin, 1977, s. 11 och s. 14-20. Om Lénström som modell för Flabbe, 
se Warburg, 1908, s. 95. Warburg uppger här felaktigt att Flabbes förnamn är Carl Johan, det korrekta namnet är 
Conrad Johan (Palmblad, 1840, s. 137). 
111 Palmblad, 1840, s. 12. 
112 Ibid., s. 13 f. 
113 Ibid., s. 15. 
114 Ibid., s. 18. Bland de ”större kännare” Palmblad här kan tänkas syfta på finns Atterbom och Runeberg vilka 
båda hade publicerat utförliga granskningar av Almqvists arbeten. Om Atterboms recensioner i Swenska Litte-
ratur-Föreningens Tidning 1834-35, se Aspelin, 1967, s. 80 ff. och s. 88-97. Om Runebergs recensioner i Hel-
singfors´ Morgonblad 1835 och 1837, se Tideström, s. 274-282. 
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Verklighetsproblemet 

En gång i tiden hade Flabbe hävdat att Furumo hade ”nästan alla egenskaper af en stor förfat-

tare, utom smak och harmoni”.115 När Furumo utgivit vad herr Hugo beskriver som ”den 

osmakligaste och styggaste af alla sina böcker” – vilket syftar på Amorina – skrev emellertid 

Flabbe att ”harmonien ingalunda fattades Furumo, sjelf, men att ’det brustna, disharmoniska 

och falska,’ icke ligger ’hos skalden, utan i verkligheterna, i lifvet, i de personer han skildrar’ 

med mera”.116 Hugo menar att denna distinktion är en ”sophism” och gör en jämförelse: 

Hör på, Rudolfina; du syr nu på en narciss, och jag förmodar den blir vacker; men ponera, att du i 
stället arbetade på en bouquet karborrar och jag anmärkte, att ditt arbete vore fult, tror du då, att 
jag skulle taga din ursäkt för god, om du svarade mig: ”det är karborrens och icke mitt fel, Pappa; 
ty alla karborrar äro fula också i naturen.” Var säker, mitt barn, att jag skulle svara dig: ”det är illa 
nog, att sådana gemena växter finnas till, men hvem tvingar dig att just välja karborrar?” För knä-
feln! är inte konstnären fri: kan icke han skapa sig sin egen verld? Konsten är visserligen en del af 
lifvet, men ändock någonting mer och högre än blotta spegelbilden deraf.117 

För att förstå vad detta innebär ska vi nu vända oss till Swenska Litteratur-Föreningens Tid-

ning och den syn på konstens förhållande till verkligheten som Palmblad där uttrycker. 

    I inledningen till en samlingsrecension med rubriken ”Smärre Witterhets-alster” publicerad 

1833 blickar Palmblad tillbaka några decennier och ger mot denna bakgrund sin syn på den 

samtida svenska litteratursituationen. Palmblad menar att översättningar av den tyska litteratu-

ren varit helt dominerande till omkring 1810 då man ”började […] blifwa warse en minskning 

i denna swallflod”. Till denna minskning finner Palmblad orsaker bland annat i en ”öfwer-

mätthet på Lafontainiskt swärmeri, Kotzebuisk glitterdygd, Spießiska spökuppträden och Ri-

naldo-Rinaldinska röfwar-bragder” samt i ett ”ökadt deltagande för de stora werldshändel-

serna och det pånyttfödda Fosterlandets egna angelägenheter, och i följd deraf en ökad till-

gång på politiska skrifter af allahanda slag”. Denna ”nyhetskrämeriets och avisskrifweriets 

guldålder” har nu, tycker sig Palmblad se, ”uppnått sin culminations-punkt” och ”[e]n ny 

brytning tyckes […] hafwa inträffat för ungefär tre till fyra år tillbaka”, d.v.s. omkring 

                                                 
115 Palmblad, 1840, s. 12. Här åsyftas en artikel i vilken Lénström med avseende på Almqvist bl.a. konstaterar att 
det finns ”naturer” som kan kallas ”stycken af en skald” och hos vilka ”alla stycken wißerligen finnas, men alld-
rig [sic] rigtigt äro till ett stort helt sammanfogade” ([Carl Julius Lénström], ”Swenska Skalde-Porträtter. I. C. J. 
L. Almqwist”, i Eos. Litterär Tidning 1839:1-2 [1839 a], här nr. 1). Att Lénström är artikelförfattaren framgår 
exempelvis av Aspelin, 1977, s. 14 ff. där artikeln även kommenteras. 
116 Palmblad, 1840, s. 12. I sin recension av Amorina skriver Lénström att ”[d]en disharmoni , man funnit hos 
honom [Almqvist], ligger icke hos skalden, utan i werkligheterna, alltså äfwen hos objecterna afspeglade inom 
konstens werld” ([Carl Julius Lénström], ”Amorina eller Historien om de Fyra” [Recension], i Eos. Litterär 
Tidning 1839:68-70 [1839 b], här nr. 70). 
117 Palmblad, 1840, s. 13. 
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1830.118 Det som har hänt är att ”den romantiska ådran ånyo börjat uppqwälla” och tycks 

”wara i ett ständigt tilltagande” vilket sägs bero på den skotske författaren Walter Scott 

(1771-1832), vars ”genius skapat ett nytt rike i roman-litteraturen” och som ”tillwunnit sig ett 

större antal läsare, än måhända någon annan författare i werlden före honom”.119 

    Mönster för en ny romanlitteratur – i vilken en ny romantisk ådra ger sig tillkänna – finner 

Palmblad alltså hos Scott och den historiska romanen, för vilken denne är ”fader och upp-

hofsman”.120 Av en recension av Pehr Sparres (1790-1871) Adolf Findling eller Tre År under 

Drottning Christinas Regering (1835) framgår vilka krav Palmblad ställer på den historiska 

romanen. Den ”kan icke umbära det romantiska elementet”, skriver han och förklarar sedan 

vad han menar genom att fast slå att 

den måste ej blott wara en afskrift af några historiens blad, med inblandning af litet dikt; utan 
sjelfwa det historiska måste i romanen äfwen afspegla sig på ett idealiskt sätt; den måste icke blott 
afspegla det reella, det bokstafligt sanna, utan äfwen sjelfwa det poetiska, den djupare i n t e n -
t i o n e n  hos tiden och de handlande. Naturen liknar på wißt sätt konstnären; den kan icke alltid 
med full evidens i sina skapelser utstämpla det t ä n k t a , sjelfwa den innersta meningen, den högre 
ideen; men det tillhör konstnären, antingen den walt naturen eller historien till förebild, att läsa den 
apokryphiska skriften, att uppfatta de fördolda signaturerna och utföra det idealiska, som i gestal-
ten eller i charakteren blifwit mer eller mindre ofullkomligt antydt. Detta är konstens högsta och 
egentligaste problem: derigenom står hon i d e t t a  afseende öfwer naturen eller historien; derige-
nom blifwer hon i sjelfwa werket sannare än sjelfwa werkligheten; i annat fall är hon blott krö-
nikskrifwarens tjenarinna.121 

Det som skiljer den historiska romanen från den (icke skönlitterära) historieskrivningen, krö-

nikan, är alltså att den förra inte bara skildrar den ”reella” sanningen, det i sinnevärlden exi-

sterande, utan även speglar historien på ett ”idealiskt sätt”. Detta sistnämnda innebär att den 

historiska romanen ska uppenbara ”den innersta meningen” hos det historiska, och denna me-

ning ska uttolkas av konstnären. Den historiska romanen ska således ge en sannare bild av 

historien än historieskrivningen kan ge, nämligen genom att utöver att återge själva de histo-

riska händelserna också spegla tidens och de handlandes intentioner. Vi ser här också att tan-

ken om en förening av ”det idealiska” och den reella verkligheten (antingen ”naturen eller 

                                                 
118 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Smärre Witterhets-alster”, i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1833, 
sp. 804-810 [1833 d], här sp. 804. Recensionen kommenteras i Aspelin, 1967, s. 49 f., samt i Lindström, s. 100. 
Palmblad syftar på författarna August Lafontaine (1759-1831), August von Kotzebue (1761-1819), Christian 
Heinrich Spiess (1755-99) samt rövarromanen Rinaldo Rinaldini (1798) av Christian August Vulpius (1762-
1827). Aspelin påpekar att ”Aftonbladets segertåg” under 1830-talet gör Palmblads ”tillförsikt” vad gäller att 
pressväsendets kulmen skulle vara nådd ”något tvivelaktig” (Aspelin, 1967, s. 49, originalets kursivering). 
119 Palmblad, 1833 d, sp. 804 f. 
120 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Waldemar Seier; Erik Menveds Barndom; Konung Erik och de Fredlöse. 
Historisk[a] Roman[er] af B. S. I n g e m a n n ” [Recension], i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1834, sp. 
599-604 [1834 d], här sp. 600. Recensionen kommenteras i all korthet i Lindström, s. 122. 
121 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Adolf Findling eller Tre År under Drottning Christinas Regering. Af P e h r  
S p a r r e ” [Recension], i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1836, sp. 97-104 [1836 a], här sp. 102 f. 
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historien”) är den tidstypiska (jfr ovan, avsnittet ”Poetisk realism eller idealrealism”). Aspelin 

skriver om denna Palmblads definition av den historiska romanen: 

Fastän definitionen i grunden inte står i motsättning till den poetiska realismens program för 
konstnärlig vardags- och verklighetsskildring, är den […] i hög grad präglad av romantikens pla-
toniserande spekulation, sådan denna utlades redan i Phosphoros. Konsten har prioritet i förhål-
lande till verkligheten, ty den förmår ge en ”sannare” bild av den genom att lyfta i klart dagsljus 
signaturernas hemliga innebörd. Själva förutsättningen för detta tillvägagångssätt är emellertid, att 
konsten är byggd på en fast grundval av realitet och historia: saken är förutsättningen för poesin.122 

Vad Aspelin här försöker göra är att dra en – mer eller mindre tydlig – gräns mellan å ena 

sidan en äldre, romantisk och platoniserande, syn på förhållandet mellan konsten och verklig-

heten, och å andra sidan den ”poetiska realismens” syn på detsamma, där den senare får repre-

sentera något nytt. Som framgått av bakgrundteckningen finns det anledning att ifrågasätta en 

sådan gränsdragning, vilket ju i viss mån också framgår av Aspelins påpekande om att det ”i 

grunden” inte finns någon motsättning mellan de båda synsätten. Det finns skillnader i hur 

man teoretiskt motiverar sin ståndpunkt, men den resulterande konstuppfattningen är i båda 

fallen densamma. 

    Frågan om verklighetsskildring – och då bl.a. om hur den lägre verkligheten, det triviala 

vardagslivet och tillvarons fula och motbjudande sidor, skulle återges i konsten – var, som 

framgått av bakgrundsteckningen, central inom 1830-talets litterära debatt. En viktig stånd-

punkt, som påverkade bland andra Runeberg, var den nyklassiska: konsten ska visa verklig-

heten, men den ska göra det på ett konstnärligt sätt och utan ”lågheter” i stoffet (se ovan s. 

24). 

    I en recension 1837 av den, samma år utgivna, tredje delen av Fredrika Bremers Nya Teck-

ningar utur Hwardagslifwet (som består av romanen Grannarne) redogör Palmblad för det 

sätt på vilket vardagslivet, enligt honom, ska framställas (och som han anser att Bremer mäst-

erligt behärskar) – en lång passage som dock, eftersom den så tydligt klargör Palmblads 

ståndpunkt, förtjänar att citeras i sin helhet. Palmblad menar att 

det gifwes en wiß artistisk, af få förstådd alchemi, som är mäktig att förwandla prosa till poesi, 
slagg till metall, att förgylla hwardagslaget, derigenom att man beslöjar eller mildrar det stötande, 
men uppsöker i alldagliga händelser eller charakterer det högre, bättre och ädlare, och deråt gifwer 
adel, pregling, relief. Ty hwarje mennisko-physionomi, äfwen den trivialaste, har dock en wiß 
högre intention, ehuru ofta för wanliga ögon undangömd; men den, som upptäcker den, och fram-
ställer den på duken, utan att derföre borttaga likheten, är en stor porträtmålare. Det smutsiga kolet 
är ju i sjelfwa werket icke annat än en outbildad diamant; den mechaniska chemien har wäl för-
gäfwes försökt att deraf bilda ädelstenar, men konsten är dock i besittning af en sådan talisman. 

                                                 
122 Aspelin, 1967, s. 52, originalets kursiveringar. Den sista delen av den citerade passagen syftar på Almqvists 
poesi-i-sak-program, se Kurt Aspelin, ”Poesi i sak”. Estetisk teori och konstnärlig praxis under folklivsskild-
ringarnas skede (=Studier i C. J. L. Almqvists författarskap åren kring 1840, 2) (Stockholm 1980) där även 
Almqvists text ”Om poesi i sak” (1839) ingår. 
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Den divinerar naturen, den fullbordar och förädlar hwad h o n  lemnat ofulländadt, eller hwad ge-
nom omständigheterna i typen blifwit bortskämdt eller mißbildadt. Likaså hafwa de flesta lifwets 
småbestyr och omsorger en wiß högre rigtning, en inre adel; det tillhör konsten att upptäcka den. 
Denna sällsynta förmåga att ge betydelse åt det skenbart obetydliga (hwilken icke bör förwexlas 
med den lätta handtwerkskonsten att behandla det obetydliga såsom obetydligt) öfwerraskar och 
glädjer läsaren ofta mer, än då han ser det stora och sublima på ett stort och snillrikt sätt utfördt.123 

Genom konsten lyfts alltså det vardagliga upp, det förädlas. Central är här tanken att detta 

upplyftande inte innebär någon egentlig förändring, man ska tydliggöra, ge ”adel, pregling” 

och ”relief” men likheten ska bevaras. Detta är alltså en variant på den inställning Palmblad, 

som vi sett, har i frågan om hur konstnären ska behandla stoff hämtat ur historien. Palmblad 

använder sig här av begreppet ”intention” som beteckning på det som det åligger konstnären 

att finna även i det mest triviala, d.v.s. samma begrepp som han använde när han i sin nyss 

citerade recension av Sparres Adolf Findling eller Tre År under Drottning Christinas Rege-

ring beskrev som den historiska romanens ideella dimension att spegla ”sjelfwa det poetiska, 

den djupare i n t e n t i o ne n  hos tiden och de handlande”. Liksom den historiska romanen ska 

tränga djupare in i det historiska än en framställning som bara ser till det reella, ska skild-

ringar av vardagsliv inte ”behandla det obetydliga såsom obetydligt” utan i det (till synes) 

vardagliga söka upp ”det högre, bättre och ädlare”. I detta program för framställning av verk-

ligheten ingår också ett visst mått av censur i det att man ”beslöjar eller mildrar det stötande”. 

Här ska tilläggas att Palmblad framhåller Walter Scott som en förebild inte bara beträffande 

dennes sätt att skildra det historiska, utan även vad gäller sättet att skildra vardagslivet. Så-

lunda skriver han 1833 i en recension av Pehr Sparres Den siste Friseglaren (1832) om Scott: 

Att i Romanen (såsom förut Goethe i Poesien) mäktigare än någon föregångare hafwa lyftat werk-
ligheten, befriad från trivialitetens slagg, upp till poesiens rymd, är, enligt wår mening, den 
skottske Mästarens största förtjenst och det mest charakteristiska i hans composition.124 

1838 recenserade Palmblad den franske författaren Paul de Kocks (1794-1871) En Äkten-

skapsHistoria i en svensk översättning från samma år. Recensionen inleds med att Palmblad 

särskiljer de Kock från de av dennes franska kollegor som arbetar med starka och effektfulla 

situationer, karaktärer och känslor och som gör detta inom det fantastiska området: 

    Bland alla nu lefwande och skrifwande Romanförfattare i Frankrike är Paul de Kock kanske 
den, som minst låtit hänföra sig af tidens nya romantiska rigtning, som hwarken, på bildnings-
kraftens wingar, uppswingat sig till högre, af hans landsmän dittills icke skådade rymder, men som 
icke heller sänkt sig neder till de dämoniska afgrunder, som tyckas wara det nya Frankrike´s Snil-

                                                 
123 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Nya Teckningar utur Hwardagslifwet. 3:e Delen. Grannarne” [Recension], i 
Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1837, sp. 168-172 [1837 d], här sp. 171 f. 
124 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Den siste Friseglaren, af P e h r  S p a r r e ” [Recension], i Swenska Litteratur-
Föreningens Tidning 1833, sp. 69-71 [1833 b], här sp. 69. Passagen kommenteras i Aspelin, 1967, s. 50 f. och i 
Lindström, s. 124. Aspelin påpekar bl.a. att Palmblads uttalande är ”en utmärkt sammanfattning av det litterära 
program som i perioden står som det representativa och framåtpekande: verkligheten får poetisk dignitet, då den, 
befriad från ’trivialitetens slagg’, återges i ideell belysning” (Aspelin, 1967, s. 51). 
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len nästan ännu kärare. Han öfwerlåter åt andra, att skapa nya fantastiska trollwerldar, uppfinna 
förwånande situationer, skildra nya charakterer, slitande passioner, effect-rika scener.125 

Paul de Kock ägnar sig alltså inte åt att skildra något nytt, varken vad gäller högre, fantastiska 

(”dittills icke skådade”) områden eller lägre ”afgrunder”. Det område som de Kock behandlar 

är vardagens, men det sätt på vilket han gestaltar det gör att det av läsaren inte upplevs som 

tråkigt: 

Det är med medelståndet, med den Parisiska borgar-werlden, som hon [d.v.s. hans sångmö] helst 
och företrädeswis syßelsätter sig. Det förefaller sällan någonting stort, någonting märkwärdigt, nå-
gonting romantiskt. Derföre äro Kocks romaner mestadels hwardagshistorier; men detta trånga, en-
formiga, mestadels kelkborgerliga lif är måladt med finhet, talent och natursanning, och wäcker, 
återspegladt i dikten, hos läsaren det slags wälbehag, som troget och skickligt efterbildade naturfö-
remål, äfwen då de i sig sjelfwa hwarken tala till fantasien eller hjertat, ändock wanligen ingifwa 
åskådaren.126 

Det som här sägs ge känslor av välbehag hos läsaren är det sätt på vilket det vardagliga har 

målats. De föremål som ”i sig sjelfwa” inte skulle ”tala till fantasien eller hjertat”, gör här 

ändå det genom det sätt på vilket författaren har framställt dem. Det är alltså författarens sätt 

att återspegla det ”trånga, enformiga” livet som skiljer det från sin verkliga motsvarighet och 

som gör att det i sin litterära form går att njuta av. 

    När Palmblad i slutet av sin recension ska förklara varför ”den större maßan af nationen 

[d.v.s. Frankrike] […] i Paul de Kocks Romaner, med fägnad ser sig porträterad” är det kom-

binationen av en bekant verklighet och författarens konstnärliga insats – och vad denna insats 

består i ska vi återkomma till – han framhåller som orsak: 

Här känner den igen sig, sina förhållanden, sitt lif, sina seder: det äro stycken, utbrutna ur hwar-
dagslifwet, och framställde på engång med sanningens trohet och tillika med artistens virtuosi-
tet.127 

Som avslutning på sin recension påpekar Palmblad att den bild de Kock ger av Frankrike visar 

landet och dess invånare från den mest tilltalande sidan: 

Hos honom igenkänner man Fransyskheten i deß mest genuina pregel, deß wackra och älskwärda 
sidor, deß ytlighet, flärd och lättsinnighet, med ett ord, alla de älskwärda lyten, som äro denna na-
tion så egna.128 

Det är alltså de ”älskwärda”, om än inte helt felfria, sidorna Palmblad här tycker om att se 

skildrade i litteraturen. 

    Vi återvänder nu till herr Hugo och ser att han när han säger att konsten är ”en del af lifvet, 

men ändock någonting mer än blotta spegelbilden deraf” företräder den uppfattningen att 

                                                 
125 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”En ÄktenskapsHistoria af C h . P a u l  d e  K o c k ” [Recension], i Swenska 
Litteratur-Föreningens Tidning 1838, sp. 444-448 [1838 d], här sp. 444. Recensionen kommenteras i Aspelin, 
1967, s. 54 f.  
126 Palmblad, 1838 d, sp. 444 f. 
127 Ibid., sp. 447 f. 
128 Ibid., sp. 448. 
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konstnären ska utgå från verkligheten men förädla den genom att däri uppsöka det högre och 

bättre. Verklighetens stötande sidor, det ”brustna, disharmoniska och falska”, eller helt enkelt 

det fula, bör mildras eller döljas, vilket inte alltid skett i Furumos verk. 

    Dessa tankar om konstens upphöjande av verkligheten och den njutbara skildringen av var-

dagslivet återkommer i det andra kapitlet av TBN när Hugo angående berättelsen Jagtslottet – 

vilken utgör det 1832 utgivna första bandet av duodesupplagan av Törnrosens bok och pre-

senterar såväl Hugo och hans familj som Richard Furumo – kritiserar att Furumo låter Ju-

lianus ”snacka som fru Davidson [hushållerskan] om spenatsoppa afredd med ägg, spritärter, 

morötter, tjäder, mandelformar, och detta midt under afhörandet af en mordhistoria”. Hugo 

medger visserligen att hans familj uppskattar ”en god anrättning; men att på fullt allvar hålla 

långa dissertationer om mat har i vårt hus icke just varit brukligt, och tar sig i synnerhet i poe-

tiska skillringar bra illa ut”.129 Att tala om något så vardagligt som mat – och dessutom tämli-

gen vardaglig mat – är alltså något som inte passar sig i en skönlitterär berättelse, åtminstone 

inte om det sker ”på fullt allvar”. 

    Vi har tittat på Palmblads uppfattning om den historiska romanen. Ett tillfälle att närmare 

undersöka den roll det historiska kan inta i litteraturen ger oss herr Hugos påpekande om att i 

romanen Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara – vilken utgjorde duodes-

upplagans fjärde band, utgivet 1834 – ”contrasten med den inblandade nakna historiska san-

ningen förstör all illusion”.130 

    När Palmblad 1834 recenserar de svenska översättningarna av tre historiska romaner av 

dansken Bernhard Severin Ingemann (1789-1862) jämför han Ingemanns och Walter Scotts 

romaner med avseende på den roll det historiska intar i dem. I Scotts romaner är ”det Histo-

riska egentligen icke hufwudsak, utan bisak, eller åtminstone har det icke s k e n e t  att wara 

det”, menar Palmblad och utvecklar sin tanke: 

Om wi i de flesta af Scotts romaner i sjelfwa werket wida mer intereßera oß för de historiska hän-
delserna och de historiska charaktererna, än för den öfriga intrigen och de diktade hjeltarne, så 
göra likwäl de förra aldrig anspråk på att intaga förgrunden, utan att blott utgöra grundwalen för 
berättelsen, deß ram och infattning. De historiska accessoirerna tycka wi oß derföre liksom erhålla 
på köpet. Hos Ingemann är åter förhållandet twärtom.131 

                                                 
129 Palmblad, 1840, s. 32. Julianus är resultatet av en utomäktenskaplig förbindelse mellan en viss baron Julius 
K* och Hugos svägerska Cecilia – och är alltså närmast att betrakta som Hugos oäkta brorson. Detta framgår av 
berättelsen ”Baron Julius K*”, publicerad 1835 i duodesupplagans sjätte band (C[arl] J[onas] L[ove] Almqvist, 
”Baron Julius K*” (1835), i Samlade Verk, 7, red. Bertil Romberg (=Törnrosens bok. Duodesupplagan, 5-7) 
(Stockholm 1998), s. 73-165 [1998 a]). 
130 Palmblad, 1840, s. 30. 
131 Palmblad, 1834 d, sp. 600. 
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På grund av detta sista – att det hos Ingemann är de verkliga historiska händelserna och per-

sonerna som står i förgrunden – anser Palmblad att denne författares böcker är ”mindre h i -

s t o r i s k a  R o ma n e r , än ett stycke r o ma n t i s e r ad  Dansk  r i k sh i s t o r i a , eller, om man 

will, r oma n t i s e r a de  Ko n u n g a - b i o g r a p h i e r ”. I dessa är det nämligen inte ”Dikten 

som lånar af Historien, utan Historien som lånar af Dikten” – det är alltså inte, som hos Scott, 

fiktion med historiska händelser och personer som fond, istället är det verkligt historiska det 

primära till vilket fiktiva inslag adderats.132 På grund av att Ingemanns böcker till allra största 

delen alltså beskriver verkliga historiska händelser och personer ser Palmblad dem inte som 

skönlitterära. Eftersom Ingemann inte bara använder de historiska händelserna som en bak-

grund – på det sätt Scott gör – måste han hålla sig till dessa och Palmblad kan därför inte be-

döma hans romaner som fiktion: 

Om redan, enligt den strängare theorien, den Scottska Novellen är en afart, så är den Ingemannska 
det så mycket mer. Derigenom att Förf. ställer sig på historiens grund, flyttar han oß inom San-
ningens områden; för allt, hwad phantasien tillagt, hålla wi honom ingen räkning, utan twärtom 
måste detta förekomma oß som främmande, obehöriga tillsatser, såsom en wanställning af den 
stränga sanningen.133 

Samma distinktion tillämpar Palmblad lite längre fram i recensionen då han medger romaner-

nas ”stora och många förtjenster” om man ser dem inte ”såsom konstwerk, utan såsom en 

kedja af historiskt-poetiska målningar”.134 

    Ingemanns romaner utger sig alltså för att vara skönlitterära men tillhör, enligt Palmblad, 

snarare historieskrivningen – dock med vissa ”obehöriga tillsatser” av fiktion, vilket gör dem 

till en otillåten, eller i alla fall inte omtyckt blandform. Ett exempel på det motsatta – skönlit-

teratur som utger sig för att vara historieskrivning – finner vi bland de böcker Palmblad tar 

upp i sin samlingsrecension av ”Smärre Witterhets-alster” 1833. Det handlar om boken 

Snapphanarne. Gammalt Nytt om Skåne, från sjuttonde seklet (1831) av signaturen O. K., 

vilket sannolikt står för Ole Kråkfot och gömmer Carl Otto Palmstjerna (1790-1878).135 Om 

denna bok skriver Palmblad: 

                                                 
132 Ibid., sp. 600. 
133 Palmblad, 1834 d, sp. 600. När Palmblad året innan recenserade Sparres Den siste Friseglaren påpekade han 
att ”åtskilliga nyare konstdomare i Tyskland” gjort ”inkast” mot den historiska romanens ”sammanblandning af 
werklighet och dikt, genom hwilken, säga de, bådadera måste förlora af sitt sanna wäsende” – denna samman-
blandning torde Palmblad åsyfta när han här talar om ”den Scottska Novellen” som en ”afart” (Palmblad, 1833 b, 
sp. 69). Passagen kommenteras i Lindström, s. 123 f. 
134 Palmblad, 1834 d, sp. 601. 
135 Leonard Bygdén, Svenskt anonym- och pseudonymlexikon. Bibliografisk förteckning öfver uppdagade anony-
mer och pseudonymer i den svenska litteraturen, 2 (1898-1915) (Stockholm 1974), sp. 471. Enligt en annan 
uppgift som Bygdén här redovisar skulle författaren vara en häradshövding Petersson i Kristianstads hovrätt. Se 
även Lindström, s. 193 f., not 1. 
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Den är egentligen i c k e , hwad man af namnet skulle förmoda, en historisk tafla, hwilket wi sna-
rare nämna till loford än till tadel, då annars de flesta af Walter-Scottska genrens efterapare släpa 
sig så slawiskt i häfdernas fotspår, att de, besparande sig all egen uppfinning, snarare lemna en 
stympad, wanställd och halfsann chrönika, än en sjelfständig konst-produkt – en art skriftställeri, 
som utan twifwel är det lättaste i werlden. Här tjenar åter det historiska elementet till målningens 
bakgrund, och är föröfrigt anbragt med så mycket förstånd och urskillning, att det gifwer taflan sin 
bestämda charakter och en högre betydelse.136 

I Snapphanarne utgör det historiska bara en bakgrund och resultatet blir därför inte en ”stym-

pad, wanställd och halfsann chrönika” utan ”en sjelfständig konstprodukt”. Boken blir ett ex-

empel på hur Palmblad vill att den historiska romanen ska se ut – han hävdar att den ”intager 

ett af de första rummen bland wår roman-litteraturs inhemska alster”.137 Och hur ska den då 

se ut? Följande beskrivning av boken ger en mer konkret uppfattning av vad Palmblad 

uppskattar: 

                                                

Kärnan utgöres af en familjhistoria, som är wäl uppfunnen, wäl berättad och ganska underhål-
lande. De handlande, mestadels tillhörande phantasiens werld, äro dock djupt inwecklade i detta 
tidehwarfs oroliga uppträden, hwilka med stor åskådlighet skildras. Tidens och ortens seder åter-
spegla sig äfwen troget i berättelsen, och Förf. har hållit sig fjerran från en här icke paßande senti-
mentalitet.138 

Romanen kretsar alltså inte kring historiska personer (även om vissa sådana förekommer) och 

består inte heller av historiska händelser – huvudhandlingen är fiktiv. Däremot är personerna 

”djupt inwecklade” i det historiska skeendet, vilket skildras, men utan att bli det primära. Vi-

dare ger romanen en trogen bild av den historiska tidsandan i det att ”[t]idens och ortens se-

der” återspeglas. Detta är det sätt på vilket det historiska, enligt Palmblad, bör vara invävt i 

berättelsen. Det ska inte ligga i förgrunden – då är det fråga om historieskrivning – men inte 

heller ligga alltför mycket i bakgrunden – vilket framgår av recensionen av ett annat av de 

”Smärre Witterhets-alster” Palmblad tar upp, Axel och Maria, eller den trogna kärlekens lön 

(1832) av signaturen S. v. R. – d.v.s. Sophia Rudebeck, född von Röök (1801-65). Denna 

roman kritiseras för att den ”blott med en spindelwäf [är] fästad wid historien, så att den utan 

rubbning af planen skulle kunnat förläggas i hwilket tidehwarf som helst”.139 Här är berättel-

sen alltså mycket svagt förankrad i historien. Den är placerad i en historisk tid men denna 

varken påverkar eller återspeglas i handlingen. 

    Distinktionen mellan den historiska sanningens område och fiktionens område tillämpar 

Palmblad även i en recension av en bok som otvetydigt utger sig för att vara historieskild-

rande. Det rör sig om Historisk Tafla af högstsalig f. d. Konung Gustaf IV Adolphs första Lef-

 
136 Palmblad, 1833 d, sp. 806 f. 
137 Ibid., sp. 806. 
138 Ibid., sp. 807. 
139 Ibid., sp. 807. 
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nadsår (1837) av Magnus Jacob Crusenstolpe (1795-1865) och boken sägs ha drag som ”be-

wisligen äro imaginationens skapelser” vilket föranleder följande påpekande: 

Wår Utgifw. will egentligen icke skapa några historiska werk, utan hans ståndpunkt är högre, den 
är konstnärens; han meddelar ”Teckningar”, ”Skildringar” och ”Taflor.” I dylika werk, der allt 
kommer an på illusioner och brillanta effecter, äro ofta krönikans torra, kärfwa och platta san-
ningar endast till hinder.140 

Här vänder sig Palmblad mot effektsökande historieskrivning; ”illusioner” och ”effecter” hör 

till den konstnärliga litteraturen, sanningen till den historiska krönikan. 

    Ännu en recension – som behandlar den 1836 utgivna första delen av Bernhard von Bes-

kows Dramatiska Studier och som publicerades samma år – ska få belysa problematiken kring 

verklighet och fiktion i historiska berättelser. I denna recension påpekar Palmblad, om den i 

boken ingående pjäsen ”Torkel Knutson”, att denna ger ”en trogen afspegling af tide-

hwarfwets lynne, tänkesätt, costume, ända till (så widt Rec. kan dömma) i de minsta små-

saker” – vilket (möjligen med undantag för ”costume”) torde vara den typ av sanningar som 

Palmblad menade att den historiska romanen med sin förening av ideellt och reellt kunde 

förmedla.141 Men Beskows pjäs tillhör, eftersom det verkligt historiska i denna är centralt, den 

typ av berättelse som egentligen huvudsakligen hör hemma inom den verkliga historieskriv-

ningens område, och som därför inte ska blandas upp med fiktiva inslag. I denna recension 

har dock kritiken av dessa avvikelser från den historiska sanningens område – som i recensio-

nen av Ingemanns romaner två år tidigare var entydigt fördömande – nyanserats. Diktarens 

frihet har givits större utrymme, en pragmatisk värderingsgrund har tillkommit (det viktiga är 

att bevara illusionen) och Palmblad anser här att det inte är fel att låta poesin lyfta de histo-

riska personerna, samtidigt som vikten av en grundläggande likhet med verkligheten (vilket 

här innebär hävderna) poängteras: 

Rec. erkänner wißerligen Skaldens rättighet att för si t t  ändamål behandla historien, men denna 
frihet bör dock stanna inom wißa gränsor: går den förlångt [sic], så förswinner illusionen hos läsa-
ren […]. 

                                                 
140 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Portefeuille, utgifwen af Författaren till Skildringar ur det inre af Dagens 
Historia. Första delen; Historisk Tafla af f. d. Konung Gustaf IV Adolphs första Lefnadsår. Tecknad och ut-
gifwen af Förf. till Skildringar ur det inre af Dagens Historia. Ett sidostycke till Historisk Tafla af f. d. Kon. 
Gustaf IV Adolphs senaste Regeringsår; Ställningar och förhållanden. Behandlade i Bref; af Författaren till 
Skildringar ur det inre af dagens Historia. Första Brefwet” [Recension], i Swenska Litteratur-Föreningens Tid-
ning 1838, sp. 33-40 och sp. 113-121 [1838 a], här sp. 39 f. 
141 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Dramatiska Studier af B e r n h . v. B e s k o w . Första Delen” [Recension], i 
Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1836, sp. 769-780 och sp. 801-810 [1836 c], här sp. 802. Jfr än en gång 
den tidigare diskuterade recensionen av Sparres Adolf Findling eller Tre År under Drottning Christinas Rege-
ring: ”den djupare i n t e n t i o n e n  hos tiden och de handlande”. 
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    H ä r  äro föröfrigt alla hufwudpersonerna rentaf historiska, och charaktererna i sina grunddrag så 
framställda, som häfderna tecknat dem: der chrönikan blott dragit contourer, har skalden medelst 
poesiens divination utfört och colorerat.142 

Noteras bör att medan Palmblad i Ingemannrecensionen kritiserar ”hwad fantasien tillagt” 

såsom varande ”främmande, obehöriga tillsatser”, godkänner han i denna recension de till-

satser som består i tydliggöranden i linje med den historiska verkligheten. Sålunda skriver 

Palmblad om framställningen av huvudpersonen Torkel Knutson att denne ”icke [är] tecknad 

såsom ett blott abstract dygde-ideal: målaren har tillagt några lätta skuggsidor, hwilka häfden 

dels uppenbart bekänner, dels låter oß ana”.143 Man behöver alltså inte se Palmblads olika 

uttalanden i denna fråga (i recensionen av Ingemanns romaner framhölls ju ”allt, hwad fanta-

sien tillagt […] som främmande, obehöriga tillsatser, såsom en wanställning af den stränga 

sanningen”) som varandra motstridiga. Istället kan man ta fasta på den distinktion som görs 

mellan behöriga och obehöriga tillsatser: behöriga är de tillsatser som utgår från verkligheten 

men lyfter den till poesi, obehöriga är de som ensidigt ser till poesin utan hänsyn till verklig-

hetsgrunden. 

    Drottningens juvelsmycke utspelar sig kring mordet på Gustaf III 1792. Här ligger de verk-

liga historiska händelserna kring detta mord i förgrunden av berättelsen samtidigt som fiktiva 

personer sammanvävs med dem, exempelvis genom att centralfiguren, androgynen Tinto-

mara, interagerar med såväl Gustaf III (1746-92) som dennes son Gustaf IV Adolf (1778-

1837).144 Dessutom återges i romanen autentiska dokument såsom kungamördaren Jacob Jo-

han Anckarströms (1762-92) bekännelse.145 Drottningens juvelsmycke blandar alltså fiktion 

och historisk sanning på ett sätt som gör att den definitivt inte kan hänföras till historieskriv-

ningen – de fiktiva personerna och händelserna upptar merparten av romanen – men inte hel-

ler rör sig helt och hållet på fiktionens område. Det är denna brist på renodling som ger upp-

hov till herr Hugos kommentar att ”den inblandade nakna historiska sanningen förstör all illu-

sion”. 

    I diskussionen kring Palmblads syn på förhållandet mellan fiktion och historisk sanning har 

även personteckning berörts. I TBN kritiserar herr Hugo dramat ”Signora Luna” – som åter-

finns i duodesupplagans sjunde band, utgivet 1835 – för att ”charaktererna äro luftgestalter” 

                                                 
142 Ibid., sp. 802. 
143 Ibid., sp. 803. 
144 C[arl] J[onas] L[ove] Almquist, Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara (1834) 
(=Törnrosens bok, 4) (Samlade skrifter, 6, red. Fredrik Böök) (Stockholm 1921) [1921 b], om kungarna, se sär-
skilt femte boken, s. 74-95, och elfte bokens fjärde scen, s. 306-314. 
145 Ibid., s. 186-192 samt anmärkningen, s. 388. 
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och för att stycket liknar ”en dialogiserad fée-saga”.146 För att förstå vad detta innebär ska vi 

nu titta närmare på den syn på personteckning Palmblad ger uttryck för i sina recensioner i 

Swenska Litteratur-Föreningens Tidning. 

    I en recension från 1838 av Sophie von Knorrings (1797-1848) samma år anonymt utgivna 

roman StåndsParalleler redogör Palmblad för sina tankar om gestaltandet av vardagliga per-

soner. Apropå ett antal ”högst prosaiska personer” påpekas att dessa visserligen är 

hämtade ur hwardagslifwet, men när de i dikten framställas, så tillhör det konstnären att sörja för, 
att de genom någon distinctif egenskap, göras mera charakteristiska och drägliga, hwartill en till-
sats af någon löjlighet är bästa medlet. Förf. af Hwardagslifwet [d.v.s. Bremer] skulle förmodligen 
walt den utwägen, att till en wiß grad göra dem älskwärda genom tillägget af någon aktningswärd 
egenskap, ty någon sådan hafwa dock de flesta menniskor, till och med de såkallade elake. Positift 
elake och positift fullkomlige och, man kan äfwen tillägga, positift tråkige borde landsförwisas ur 
Konstens rike.147 

Viktigt är alltså att personerna inte är alltför vardagliga vilket undviks genom att ge dem nå-

gon karakteristisk egenskap, exempelvis ”någon löjlighet”, men det går även bra med ”någon 

aktningswärd egenskap”. Personerna ska heller inte vara ensidiga, d.v.s. helt igenom onda 

eller goda, då blir de tråkiga. Märk väl att vad Palmblad här talar om är hur personer ska vara 

inom ”Konstens rike” – det är konsten, inte verkligheten som här är det primära. Palmblad 

påpekar att personerna är ”hämtade ur hwardagslifwet” (och därför, får man anta, kan förmo-

das likna verkliga människor), men personteckningen värderas inte utifrån likhet med verk-

ligheten, tvärtom bör egenskaper tämligen godtyckligt läggas till i syfte att göra personerna 

lämpliga som litterära figurer. Emellertid framgår, lite motsägelsefullt, av det sätt på vilket 

Palmblad omedelbart fortsätter sin recension att han anser förvisandet av de ensidigt goda och 

onda personerna vara ett steg mot ökad trohet mot verkligheten: 

Det är egentligen spelet mellan motsatta krafter, som utgör menniskolifwet; menniskohjertat består 
af en mångfald af moraliska elementer, en underbar tummelplats för särskilda böjelser, drifter, li-
delser; – se der den moderna romanens förnämsta fält, alltsedan den upphört, att på phantasiens 
wingar upplyfta sig till högre rymder, för att i stället, nedstigande i psychologiens dykarklocka, 
undersöka själens underbara regioner. I början, då Romanen inträdde på det charakteristiska fältet, 
tecknade Konstnärerne antingen blott englar eller djeflar, liksom de äldsta målarne blott anwände 
2 eller 3 färgor: numera är det i nuancerna, i färgbrytningen, som till en stor del konsten måste 
wisa sin förmåga.148 

Här utgår Palmblad från den tidstypiska dikotomin ideal – verklighet. Konsten ska inte bara se 

till den renodlade ideella dimensionen, inte med fantasin skapa ”englar eller djeflar”. Det är 

                                                 
146 Palmblad, 1840, s. 24. 
147 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”StåndsParalleler. Af Författaren (?) till Cousinerna” [Recension], i Swenska 
Litteratur-Föreningens Tidning 1838, sp. 747-749 [1838 f], här sp. 748. Det i titeln infogade frågetecknet beror 
på Palmblads i recensionen uttryckta förmodan att författaren ”döljer sin qwinlighet under ett masculint incog-
nito” (Ibid., sp. 749). 
148 Ibid., sp. 748. 
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istället genom att stiga ned till de verkliga människorna och genom psykologin spegla det 

underbara i människans själsliv konsten ska visa vad den kan göra. 

    Palmblad tillämpar även sin modell för värdering av karaktärsteckning i den tidigare an-

förda hyllningen till den tredje delen av Bremers Nya Teckningar utur Hwardagslifwet. Palm-

blad påpekar här hur väl författarinnan förstår 

konsten att gifwa mångfald och kroppslig existens åt de ä d l a  af sina charakterer. Än tilldelar hon 
dem något lätt moraliskt lyte, än en liten löjlighet, som blott gör dem ännu älskwärdare och för-
brödrar dem innerligare med den öfriga menskligheten, än utrustar hon dem med en sats menlöst 
skämt och godhjertad humour, än låter hon dem i spegeln af en fin ironi wisa sig i lätta carrikatu-
rer, som dock aldrig öfwergå till det fula. Äfwen Serena sjelf, ”Engeln”, blir m e n s k l i g  genom 
sin kärlek till den wilde, halfbrottslige Bruno. Sålunda låter hon Dygden stundom också bära andra 
färger än den enformigt hwita: den stoltserar icke […] oupphörligt i sin styfwa söndagsdrägt, i sin 
idealiska parade-uniform. Den ler och skämtar, den känner och lider, såsom andra menniskor af 
kött och blod.149 

Bremer tecknar alltså inte ensidiga, d.v.s. tråkiga, karaktärer. Istället lyckas hon ta ner dygden 

på jorden och göra sina karaktärer till människor genom att ge dem någon avvikande egen-

skap, genom humor eller genom en lätt ironi. 

    En motpol till Bremer utgör i detta avseende Victor Hugo. I en recension från 1837 av den 

första delen av Carl August Hagbergs (1810-64) avhandling ”Om den nya Fransyska Vitter-

heten” – publicerad i tidskriften Skandia 1836 – skriver Palmblad om Hugos ”n y a s t e  trage-

dier” att de stödjer sig 

på ett enda thema, nemligen på antithesen af brott och dygd, på ett konstladt och onaturligt sätt 
sammansmälta hos en enda person; sålunda nemligen, att han till hufwudhjelte eller hjeltinna wäl-
jer en person, som å ena sidan sölat sig i de grufligaste brott, men utrustar henne å andra sidan med 
en enda ädel känsla, t. ex. kärleken, och potentierar denna till den grad, att den öfwergår till con-
vulsion, i mening att denna känsla hos läsaren skall balancera obehaget öfwer hennes öfriga 
mißgerningar. Han förnedrar således först menniskan till djur, men söker på samma gång höja 
henne till Engel, genom en sådan öfwermensklig, från himmelen härstammande känsla: och på 
denna contrast, denna slitning mellan twenne naturer, som dock swårligen sämjas hos samma sub-
ject, skall nu hela det tragiska intereßet bero. Wißerligen frambringas derigenom ofta en stark ef-
fect, en häftig skakning, så ofta deßa situationer grunda sig på sanning och natur, men då sådant 
icke inträffar, går all werkan förlorad eller öfwergår till det löjliga.150 

Där Bremer gör änglarna mänskliga, d.v.s. gör sina figurer mindre ensidiga, försöker Hugo 

istället förena rena motsatser i en och samma person. Han går alltså för långt och medan Bre-

mer gör sina personer mer trovärdiga förlorar hans helt trovärdigheten. Victor Hugo utgår inte 

från verklighetens vardagsmänniskor utan försöker istället förena ”djur” med ”Engel” men tar 

inte (alltid) sanningen till utgångspunkt. 

                                                 
149 Palmblad, 1837 d, sp. 170. 
150 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Om den nya Fransyska Witterheten. Af C a r l  A u g u s t  H a g b e r g . (I Tid-
skriften S k a n d i a  Band. VIII. Häft. 2)” [Recension], i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1837, sp. 561-
570 och sp. 577-585 [1837 e], här sp. 580 f. Recensionen kommenteras i Aspelin, 1967, s. 186 ff. 
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    Problemet med karaktärerna i ”Signora Luna”, att de är ”luftgestalter”, innebär alltså att de 

inte är tecknade med utgångspunkt i verkligheten. Istället är de renodlade idealfigurer, ”englar 

eller djeflar” helt och hållet skapade genom fantasin. 

    Herr Hugo kritiserar även – i samband med att han påpekar att Furumo ofta ”lider […] 

skeppsbrott, när han håller sig på jordisk grund, der frågan mera är om strängare sanning, om 

menskliga förhållanden” – Furumos personer för att deras agerande inte är trovärdigt: ”ehuru 

vanligen sinnrikt tänkta, äga [de] sällan psychologisk sanning och handla sällan efter för-

nuftiga motiver”.151 Ett konkret exempel på denna brist på psykologisk trovärdighet ger herr 

Hugos kritik av dramat ”Svangrottan på Ispara” – publicerat 1839 i imperialoktavupplagans 

(den andra och kortare serien av Törnrosens bok) första band, vilket här ännu inte anlänt med 

posten, men vars innehåll tidigare är delvis känt av Hugo och hans familj.152 I ”Svangrottan 

på Ipsara” gifter Deidamia – i tron att hennes make, den ädle Laonikos, är död – om sig med 

Chrysoloras, härskare på ön Ipsara, som även han tror att Laonikos är död. När Laonikos så 

dyker upp och sanningen uppdagas vill Deidamia inte följa med honom varpå han i vredes-

mod rövar med sig hennes och Chrysoloras fyraåriga dotter eftersom denna liknar sin mor. 

Deidamia söker efter Laonikos och dottern men råkar då falla från en klippa och dör. I 15 år 

lever sedan Laonikos tillsammans med flickan, som först efter hans död får veta vilka hennes 

föräldrar är.153 

    Herr Hugo menar att Laonikos bortrövande av barnet inte ”synes […] rätt öfverensstämma 

med hans annars så ädla charakter”. Även om hans ”våldsgerning kunde förklaras af hans för 

ögonblicket uppretade tilstånd” framstår det för Hugo såsom ”oförklarligt, huru han i hela 

femton år, och det sedan han sett den förment brottsliga makan kasta sig i afgrunden, kunnat 

bibehålla flickan”. Hugo anser att ”[e]n sådan grymhet emot den andra maken, hvars oskuld 

liksom förtviflan var Laonikos bekant” förefaller, ”i förhållande till styckets antecedentia, 

moraliskt omöjlig”.154 

    Palmblads krav på trovärdighet vad gäller de litterära personernas psykologi framgår även 

när han 1837 recenserar Sophie von Knorrings anonymt utgivna roman Illusionerna (1836). I 

                                                 
151 Palmblad, 1840, s. 26. 
152 Jfr ibid., s. 89. ”Svangrottan på Ipsara” skrevs enligt Olle Holmberg någon gång under åren 1826-30 (Olle 
Holmberg, ”Inledning”, i C[arl] J[onas] L[ove] Almquist, Samlade skrifter, 13, red. Fredrik Böök (=Törnrosens 
bok. Imperialoktavupplaga, 1) (Stockholm 1922), s. V-XXVII, här s. X). 
153 C[arl] J[onas] L[ove] Almquist, ”Svangrottan på Ipsara” (1839), i Samlade skrifter, 13, red. Fredrik Böök 
(=Törnrosens bok. Imperialoktavupplaga, 1) (Stockholm 1922), s. 451-496 [1922 c]. 
154 Palmblad, 1840, s. 21 f. Att Deidamias fall från klippan skulle ha varit – som Hugo påstår – självmord har 
inget stöd i texten utan framställs där som en olyckshändelse, se Almquist, 1922 c, s. 483 f. 
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denna recension påpekar han exempelvis om förhållandet mellan huvudpersonerna Ottilia och 

Otto – där den senare uppför sig illa – att ”en ung man, utan allt annat wärde än ett wackert 

utseende” visserligen ”en wiß tid [kan] tjusa en ung och oerfaren flicka” men att 

när hon hos den tillbedde uppdagar det ena draget efter det andra af falskhet och låghet, så måste 
bindeln falla och kärleken till honom antaga den gestalt, som den äger, då den ej mer grundar sig 
på aktning.155 

Att Ottilia ändå håller fast vid sin uppfattning om Otto gör henne mindre trovärdig, hennes 

beteende är inte sannolikt. Bristen på trovärdighet minskar textens verkan på läsaren. Som nu 

är fallet inger Ottilias ”sorgliga undergång” – orsakad av hennes ”blinda, förnuftlösa, endast 

på ett wackert ansigte grungade [sic] kärlek” – ”endast medömkan, intet äkta medlidande, 

hwilket annars skulle inträffat, om hennes passion warit bättre motiverad”.156 Den bristfälliga 

psykologin med vilken Ottilia är framställd gör alltså att effekten på läsaren i viss mån går 

förlorad. 

    Här ska påpekas att Palmblad inte menar att vad som är att betrakta som trovärdig psyko-

logi alltid är detsamma och att kravet på sådan gäller lika för all litteratur. När han 1833 re-

censerar Fröken R***s (pseudonym för Constance Strussenfelt, 1803-47) roman Alarik eller 

Wikingarne (1830), i vilken Yolanda, en ”fransysk Amazon” som förälskat sig i en redan tro-

lovad svensk viking, under dennes bröllop ”utmanar […] den för henne kallsinnige kämpen 

till enwig, och winner – hwad hon önskar – döden af den älskades hand”, avslutar han med 

anmärkningen att om händelsen vore ”förflyttad till en sednare tid […], eller hade […] formen 

af en romans eller poesiens drägt i allmänhet, så skulle en så wansinnig kärlek förekomma oß 

mera trolig”.157 Trovärdigheten är alltså beroende av när (och, får man anta, var) en berättelse 

utspelar sig, men också av det sätt på vilket den är framställd – en ”romans” eller en (mer) 

poetisk framställning ställer lägre krav på en verklighetsefterliknande sannolikhet. 

 

Enhet och organism 

När herr Hugo tidigt i det andra kapitlet av TBN vill uttala sig om Furumos skrifter ”i allmän-

het”, vet han inte hur detta skulle gå till. Han förklarar att Furumos ”arbeten äro af en så 

mångfaldig art, anslå så många särskilda toner, innehålla så många motsatta rigtningar, att jag 

                                                 

 

155 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Illusionerna” [Recension], i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1837, 
sp. 72-76 [1837 b], här sp. 74 f. 
156 Ibid., sp. 76. 
157 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Constance Soligny eller Kärlek och Försakelse; Georg och Maria; Henrik och 
Hilma, eller Återseendet; Flygtingarna från Wadstena, eller Bannlysningen; Alarik eller Wikingarne; Sigfrid 
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ännu i dem har svårt att upptäcka en bestämd grundåsigt”. Och även ”såsom artistiska compo-

sitioner” förefaller de Hugo ”ojemnare än någon annan författares”. Vissa av Furumos 

stycken sätter Hugo ”i jemnbredd med de bästa på hvilket språk som helst”, andra anser han 

vara ”rent af dåliga”. Vidare finns det en ”medelclass, der godt och ondt är på ett så sällsamt 

sätt omblandadt” att Hugo inte vet ”hvad intryck det hela slutligen gör” på honom. I många av 

Furumos bättre stycken finns ”än ett, än ett annat” som förefaller ”oklart, stötande på falskt 

och förvändt, för att icke tala om enskilda uttryck och ställen, som lida af affectation och 

falskt glitter, eller vända sig kring rena barnsligheter”. På motsvarande sätt finns det emeller-

tid ”knappt en enda skrift, der man icke hittar n å g o n  perla, eller åtminstone fägnas af ut-

tryckets nyhet, finhet och lycka”.158 Det är alltså ovanligt att Furumos verk är helt igenom bra 

eller dåliga. Enhetlighet är något som saknas både vad gäller artistisk kvalitet och vad gäller 

”grundåsigt”. Det senare får förstås såsom gällande såväl inom ett enskilt verk som inom för-

fattarskapet som helhet. 

    I en annan allmänt hållen kommentar kritiserar Hugo Furumos ovilja att bearbeta sina tex-

ter: ”Han tycks anse sitt papper såsom marmor, derur det engång inristade svårligen låter 

utplåna sig.” Men en konstnär måste kunna medvetet bearbeta sina texter: ”[B]estår icke 

konsten just deruti, att han [konstnären] sjelf skall stå öfver sitt konstverk, att detta på engång 

är ett verk af en inre nödvändighet, samt tillika af den fullaste frihet, det klaraste medve-

tande?”159 Kritiken utvecklas med hjälp av metaforer hämtade från järnframställning. Metal-

len träffas ”[s]ällan […] ren, solid, utan inbäddad i gråberget” och ”[l]ikaså ligga tankarna, 

conceptionerna, ideerna i menniskohufvudet: således i ett hvad man kallar b u n d e t  tillstånd”. 

För att bli ”något rätt dugligt” måste dessa huvudets tillgångar ”undergå ungefär lika många 

processer, som malmen”, något som Furumo dock inte vill ägna sig åt. Istället driver han upp 

produktionen ”till den största möjliga höjd” och låter ”derföre […] allt gå med från smältan: 

sten, slagg, svafvel”. Hittills har det fungerat, men Hugo ”fruktar att om någon allvarlig efter-

syn skulle företagas, en stor del af hans tillverkningar skulle komma att undergå en stark 

vräkning”. Att allt författande kräver bearbetning understryks ytterligare av Frans som berät-

tar om Goethes omarbetningar och att ”[s]jelfve Shakespeare, som man dock ansett för ett 

sådant vildgeni, skref om sina stycken flera gånger, såsom man nu upptäckt”.160 

                                                 

Thuresson Ryning; Ande-Lunden wid Kaffin. Swensk[a] Original af F r ö k e n  R * * * ” [Recension], i Swenska 
Litteratur-Föreningens Tidning 1833, sp. 331-334 och sp. 345-347 [1833 c], här sp. 346. 
158 Palmblad, 1840, s. 17 f. 
159 Ibid., s. 27. 
160 Ibid., s. 28 f. 
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    Tanken om konstverket som en enhet utan överflödiga delar är besläktad med föreställ-

ningen om konstverket som en levande organism. För att utreda detta förhållande ges här först 

en översikt över dessa föreställningars historiska rötter varefter en undersökning av Palmblads 

uppfattning följer. 

    I sin bok The Mirror and the Lamp behandlar Meyer Howard Abrams synen på det litterära 

konstverket som en organism, med särskilt fokus på den engelska romantiken. Han finner 

rötter till synsättet hos antika tänkare som Platon (427-347 f.Kr.) och Aristoteles och tar i för-

bifarten upp bl.a. Plotinos och Giordano Bruno (1548-1600). Här är inte platsen att ge en ut-

förlig estetikhistorisk översikt och vi nöjer oss därför med att konstatera att sådana rötter finns 

och att det organiska synsättet fick en nytändning genom opposition mot den mekaniska 

världsbild för vilken bl.a. Isaac Newton (1642-1727) och René Descartes (1596-1650) var 

företrädare.161 

    Viktig i samband med detta organiska synsätt är föreställningen om (vissa) diktare som 

naturgenier – det typiska exemplet är William Shakespeare (1564-1616) – som tycks skapa i 

enlighet med vissa regler utan att själva vara medvetna om dem. Vissa menade att dessa regler 

var naturgivna och att diktaren fungerade som ett naturens verktyg, naturen talade därigenom. 

Man kom att se diktarens skapande som analogt med hur en växt växer och därifrån var steget 

inte långt till att jämföra diktarens verk med de verk som naturen skapar, d.v.s. levande orga-

nismer. Som en tidig engelsk företrädare för detta synsätt tar Abrams upp poeten Edward 

Young (1683-1765) som såg växtens växande som motsatsen till mekanisk tillverkning.162 

    Det var emellertid i Tyskland dessa idéer kom att vidareutvecklas, bl.a. av Johann Gottfried 

Herder (1744-1803) som såg hela naturen som en enda stor organism, en levande helhet. Vad 

gäller estetiken använde Herder växten som en modell för utvecklingen av en konstform, ex-

empelvis det grekiska dramat eller Shakespeares typ av drama, ur dess egen tid och plats.163 

Men även de enskilda verken betraktade Herder som organiska helheter: 

The product of this growth was a richly various and living whole; and as a play of Shakespeare 
now evolves before the reader, it can in its turn be conceived as a process in which the later parts 
grow out of the earlier ones. King Lear, for example, ‘even in the first scene of the play carries 
within him all the seeds of his fate toward the harvest of the darkest future.’ Characters, actions, 
attendant circumstances, motives, in such a play –‘all are in motion, continuously developing into 

                                                 
161 M[eyer] H[oward] Abrams, The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition (1955) 
(New York 1958), s. 184 ff. 
162 Ibid., s. 195-199. 
163 Ibid., s. 204 f. Westling framhåller i samband med synen på konstverket som en organism Winckelmanns 
betydelse och skriver om denne: ”Goethe har i sin italienska dagbok 1787 påpekat, hur Winckelmann varit den 
förste, som visat på behovet av att skilja mellan olika epoker i konsten och att följa stilarna i deras framväxt och 
förfall” (Westling, s. 149). 
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a single whole,’ in which no component can be altered or displaced, and which, like the universe, 
is filled with ‘one interpenetrating, all-animating soul.’164 

Handlingen, personerna etc. utvecklas alltså på ett sådant sätt att det kan liknas vid en växts 

naturlagsbundna växande, allt följer på det föregående med en (åtminstone till synes) nödvän-

dig logik. På så vis formas också verket till en enhet där inga delar kan förändras och som 

genomsyras av en själ som ger allt liv. 

    Filosofen Immanuel Kant (1724-1804) menade att geniet kunde skapa verk som förefaller 

ändamålsenliga, men utan att vara medvetet om vare sig dessa ändamål eller sätten att uppnå 

dem och utan att kunna beskriva skapandeprocessen. Detta jämförde Kant med naturens le-

vande organismer vilkas utveckling är förutbestämd – utan att den har något mål – genom 

mekaniska kedjor av orsak och verkan men som människan för att göra begriplig tvingas för-

stå såsom utveckling mot mål immanenta i organismerna själva, d.v.s. ”each part seems to 

exist for the sake of the other parts and of the whole, at the same time that the whole depends 

for survival on the existence of its parts”. Kant betonade att organismerna endast kunde ses 

som om de strävade mot inneboende mål, vilket efterföljande estetiker, exempelvis Goethe, 

dock inte brydde sig om utan istället förstod konstverket såsom verkligen varande ett system 

av ömsesidigt beroende medel och mål.165 

    Också hos Schelling utgjorde växten en modell för konstverket. Även om man kan dela upp 

växtens utveckling i oändligt många delar är deras identitet i organismen ett faktum såtillvida 

att den enskilda delen är beroende av alla de andra. För Schelling förenade växten, liksom 

konstverket, medveten och omedveten verksamhet, eller frihet och nödvändighet, genom en 

blind ändamålsenlighet. Växten utvecklas inte till en produkt vilken som helst – resultatet är 

alltså nödvändigt – men samtidigt finns det inget hos den, eller i vår uppfattning av den, som 

förklarar varför den blir just vad den blir – här finns alltså en frihet, resultatet skulle kunna 

vara ett annat. På samma sätt förhåller det sig alltså även med konstverket hos vilket friheten 

ligger i konstnärens medvetna avsikter medan nödvändigheten finns i konstnärens tvingande 

genialitet, vilken gör att konstprodukten inte helt och hållet är ett resultat av medvetna av-

sikter.166 

    Att även Palmblad ser konstverket som en organism framgår med all önskvärd klarhet av 

hans tidigare diskuterade recension av Sparres Adolf Findling eller Tre År under Drottning 

Christinas regering. I recensionens första mening skriver Palmblad att man ”i hwarje orga-

                                                 
164 Abrams, s. 205. Abrams´ (översatta) Herder-citat är hämtade från Von deutscher Art und Kunst (1773). 
165 Ibid., s. 207 f. 
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nism – således äfwen i hwart och ett konstwerk – kunna urskilja twenne elementer” (vi ska i 

nästa avsnitt återkomma till vilka dessa är, se nedan s. 53).167 Direkt kopplat till detta orga-

niska synsätt är tanken om att konstverket utgör en enhet, en sammanhängande helhet. Denna 

tanke utvecklar Palmblad i en annan, även den tidigare anförd, recension av tre romaner av 

Ingemann. Den danske författaren jämförs med Walter Scott och Palmblad konstaterar om 

den sistnämnde att ”de flesta af hans romaner upptaga blott några weckor, många endast några 

dagar” – han har ”snarare hållit sig inom dramats trångare gränsor” än givit sina romaner 

”samma tidsutsträckning som epopéen”, d.v.s. hjältedikten. Ingemann däremot ”följer sina 

hjeltar […] hela deras lif igenom från waggan ända till grafwen”, något som Palmblad menar 

”ej [har] warit gynnande för den poetiska effecten”.168 Han fortsätter: 

Hwart och ett konstwerk måste äga enhet och begränsning; ingendera finnes här. Alla deßa roma-
ner […] splittra sig i en mängd bihandlingar, och biäfwentyr, som sakna en gemensam medel-
punkt. Här är ett löst sammanbundet aggregat af materialier, af äfwentyr hopade på äfwentyr, som 
ej följa hwarandra i en sträng artistisk sjelfnödwändighet, utan i en blott chronologisk evolution; 
här finnas, i hwardera romanen, i stället för en enda hufwud-charakter, ett halft dussin, som hwar-
dera kunna göra nästan lika anspråk på läsarens deltagande; här finnas lika många älskande par, 
lika många grupper af särskilda handlingar och intereßen, hwilka af en gemensam tråd blott swagt 
sammanbindas.169 

Här finns alltså en mängd händelser men dessa är bara placerade efter varandra i kronologisk 

ordning, utöver detta binds de ”blott swagt” ihop. Romanens olika element ska, menar Palm-

blad, istället bindas samman ”af en gemensam tråd” och ha en ”gemensam medelpunkt”. De 

olika händelserna ska följa varandra i vad som här kallas ”en sträng artistisk sjelfnödwändig-

het” – detta torde innebära motsatsen till vad Palmblad mot slutet av sin recension kritiserar 

Ingemanns romaner för, nämligen att ”Förf. låtit slumpen och tillfälligheten spela en alltför 

stor rôle”.170 Det är alltså inte genom slumphändelser och tillfälligheter berättelsen ska föras 

framåt utan genom en ”sjelfnödwändighet” i händelseförloppet (jfr om Herder ovan) – det ena 

leder till det andra.171 Längre fram i recensionen kritiserar Palmblad också romanernas 

                                                 

 

166 Andrew Bowie, Aesthetics and subjectivity: from Kant to Nietzsche (Manchester & New York 1990), s. 94 f. 
167 Palmblad, 1836 a, sp. 97. 
168 Palmblad, 1834 d, sp. 600 f. 
169 Ibid., sp. 601. 
170 Ibid., sp. 604. 
171 Lite längre fram i TBN, i kapitlet ”Fortsättning af Sessionen”, exemplifierar herr Hugo händelseförlopp som 
förs fram genom slumphändelser och osannolikheter utifrån främst berättelsen ”Skällnora Qvarn” – publicerad 
1838 i duodesupplagans elfte band. Ett antal exempel på osannolika eller omöjliga inslag i berättelsen anförs, 
som när pigan Brita hoppar upp och springer på ett broräcke för att stödja ett lutande lass med säckar, och exi-
stensen av ett dödligt gift som stoppas i kläderna ifrågasätts (Ibid., s. 61. Stället där Brita räddar lasset från att 
falla återfinns i C[arl] J[onas] L[ove] Almqvist, ”Skällnora Qvarn” (1838), i Samlade Verk, 8, red. Bertil Rom-
berg (=Törnrosens bok. Duodesupplagan, 8-11) (Stockholm 1996), s. 319-381 [1996 b], här s. 330 f.). Även att 
Brita – som håller på att sågas sönder i ett sågverk där hon fjättrats – räddas ”genom ett blott hocus pocus”, 
nämligen en fågel som råkar peta till ett spån som faller ner mellan några kugghjul och stoppar sågen, kritiseras 
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”trängsel af händelser” som tillsammans bildar ”mindre en enda organisk skapelse, än en 

juxtaposition af flera särskilda, endast mechaniskt sammanförda bildningar” som inte 

”genomtränga […] hwarandra, utan ligga, liksom i de yngsta jord-formationerna, lagerwis 

öfwer hwarandra”.172 Händelserna ska alltså inte bara mer eller mindre godtyckligt ha 

placerats tillsammans, de ska vara organiskt sammanhängande utan skarvar vilket den sista 

metaforen, hämtad från naturen, understryker. 

                                                

    Vi ska titta på ytterligare två exempel på denna händelseförloppets självnödvändighet och 

sammanhållning. I en recension av Carl Fredrik Dahlgrens poetiska kalender Aftonstjernan 

för år 1833 anmärker Palmblad allmänt om ”de noveller, farcer och små romaner, wi hittills 

äga af Hr D.” att i dessa 

röjer sig mycken uppfinning i afseende på d e t a l j e r , men liten eller ingen i afseende på något 
hel t , såsom sådant. Man får en rad af mer eller mindre putslustiga äfwentyr och situationer; men 
ingen egentlig plan, ingen egentlig intrig eller handling förwandlar denna rad till någon af inre 
nödwändighet sammanhängande kedja.173 

Hos Dahlgren finns alltså – enligt Palmblad – ingen (eller mycket lite) händelseutveckling där 

det ena leder till det andra, ”äfwentyr och situationer” binds aldrig ihop till en sammanhäng-

ande helhet. Samma tanke, fast med ett lyckat fall som exempel, uttrycks i en recension av en 

svensk översättning från 1833 av ett verk av den tyske författaren Posgaru (pseudonym för 

Karl Adolf Suckow, 1802-47) med titeln Kärlekshistorierna (Die Liebesgeschichten, 1829). 

Palmblad skriver: ”Uppfinningen är i det hela sinnrik; de särskilda, skenbart isolerade kär-

lekshistorierna knyta sig till slut tillsammans och leda till ett gemensamt mål.”174 Helheten 

utgörs alltså av nödvändiga delar, inte ”isolerade” sådana, och därför inte möjliga att (hur som 

helst) ta bort. 

    Som vi sett är, för Palmblad, vad författaren vid det litterära gestaltandet av verkligheten 

kan tillföra av central betydelse. Det är detta som lyfter verkligheten till poesi. Men vad är det 

 

(Palmblad, 1840, s. 62. Det ställe som åsyftas återfinns i Almqvist, 1996 b, s. 372 ff.). Herr Hugo frågar: ”Månne 
nu en plan, som måste skjutas fram genom så många onaturliga vehikler, duger särdeles stort?” (Palmblad, 1840, 
s. 62 f.) Kritiken består alltså i att händelserna inte är sådana som man rimligen skulle kunna tänka sig kan 
hända. Särskilt gäller detta planen, händelseutvecklingen, som inte är sådan att den på ett sannolikt sätt leder 
fram till slutet. Istället måste handlingen föras framåt med hjälp av ”onaturliga vehikler” – den hänger alltså inte 
samman genom självnödvändighet. Problemet med denna berättelse ligger särskilt i de anspråk den har på att 
skildra verkligheten: ”Här går författaren just enkom ut på att måla ur lifvet: derföre får han alltså lof att under-
kasta sig realitetens simpla villkor.” (Ibid., s. 61.) Det som, för herr Hugo, gör ”Skällnora Qvarn” ”så mot-
bjudande, är det att boken gör en viss pretension på, att, med sina tjuf-, förgiftnings- och slagsmålshistorier vara 
en på djupet gående framställning af det svenska folklifvet” (Palmblad, 1840, s. 63). 
172 Palmblad, 1834 d, sp. 602. 
173 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Aftonstjernan. Poetisk Kalender för år 1833. Af C. D a h l g r e n ” [Recension], 
i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1833, sp. 12-16 och sp. 23-25 [1833 a], här sp. 25. 
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då för något författaren ska tillföra? I en recension från 1837 av ett antal svenska översätt-

ningar av sjöromaner av engelsmannen Frederick Marryat (1792-1848) kritiseras författaren 

för att inget hos honom ”talar till fantasien”, ”han gör alldeles intet anspråk på idealisering, 

han copierar blott werkligheten”.175 Vad som saknas är vad det åligger författaren att tillföra 

till verkligheten och som Palmblad beskriver genom en jämförelse med målarkonsten. Mar-

ryat 

är en flamländsk genre-målare af den lägre sorten: han framställer bilder ur hwardagslifwet troget 
och med lefwande färgor, men deßa bilder sammanhållas icke af något slags artistiskt band, för-
ädlas icke af någon idée, förskönas icke af snillets bildningsförmåga. Det ena äfwentyret jagar det 
andra; man finner sig road för ögonblicket, men denna läsning efterlemnar intet intryck; man 
glömmer det ena capitlet, innan man ännu hunnit börja det följande. Det ligger någonting i sjelfwa 
denna genre, som gynnar en sådan löshet i compositionen; ty hwad är mera wexelrikt och enhets-
löst än sjö-lifwet? Det är en kedja af episoder, af osammanbundna äfwentyr; några veckors eller 
månaders resa flyttar den resande till andra länder, nya zoner, nya menniskor, nya förhållanden; 
det är således swårt att här finna en annan centralpunkt än hjeltens egen personlighet.176 

Författaren ska alltså hålla ihop det litterära konstverket, det ska knytas ihop av ”något slags 

artistiskt band” och ”förädlas” av en ”idée”. Kompositionen ska hänga ihop, den ska inte bara 

bestå av ett antal händelser uppradade efter varandra, och den ska kretsa kring en ”central-

punkt” annan än ”hjeltens personlighet”. Palmblad säger här att ett ”artistiskt band” ska fun-

gera sammanhållande, vilket torde innebära detsamma som den nyss diskuterade Ingemannre-

censionens ”artistisk[a] sjelfnödwändighet” – ”artistisk” skulle då beteckna att det är just 

denna sammanhållning som utgör det konstnärliga som det åligger författaren att tillföra och 

varigenom verket blir en organiskt sammanhängande enhet. Herr Hugo påpekar om Drott-

ningens juvelsmycke att ”[c]ompositionen är utan all slags artistisk skicklighet”, vilket alltså 

sålunda skulle innebära att stycket saknar just den konstnärliga enheten. 

    När Hugo och Julianus diskuterar ”hufvudideen” med slutet av det korta dramat ”Ferrando 

Bruno” – vilket ingick i imperialoktavupplagans första band men som, liksom ”Svangrottan 

på Ipsara”, sedan tidigare är känt av Hugos familj – enas de om att ”ideen [är] helt och hållet 

nebulistisk”, d.v.s. oklar.177 Mot detta torde Furumo inte ”just mycket hafva att invända”, tror 

Julianus och stöder sig på texten ”Dialog om Sättet att sluta Stycken” som ingick i duodes-

                                                 
174 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Kärlekshistorierna. Novell af P o s g a r u ” [Recension], i Swenska Litteratur-
Föreningens Tidning 1834, sp. 392-394 [1834 b], här sp. 393. 
175 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Jacob Ärlig; Japhet eller Hittebarnet; Kungens Egen. [Samtliga] af Kapiten 
M a r r y a t ” [Recension], i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1837, sp. 97-102 [1837 c], här sp. 98. Re-
censionen kommenteras i Aspelin, 1967, s. 52 f., där det om den här diskuterade värderingen av Marryats roma-
ner påpekas att ”kritikern här utnyttjar ett språk som till den grad standardiserats under de gångna åren, att om-
dömet inte längre kräver någon egentligt resonerande motivering” (Ibid, s. 52). 
176 Palmblad, 1837 c, sp. 98 f. 
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upplagans sjätte band, utgivet 1835. Furumo ”tror förmodligen”, fortsätter Julianus, ”att så 

fina och luftiga ting, som ideerna, icke äro skapade för att förvandlas till skeletter för den 

analytiska anatomi-knifven”.178 

    I ”Dialog om Sättet att sluta Stycken” låter Almqvist herr Hugo och Richard Furumo – mot 

bakgrund av kritik som riktats mot Drottningens juvelsmycke och Ramido Marinesco – dis-

kutera hur ett litterärt stycke bör avslutas. Furumo påpekar här att han aldrig sett ”någon hän-

delse i det jordiska lifvet” som varit sådan ”att den stått fram i verlden med full begriplighet, 

utredd och insedd till alla sina delar”. Utifrån denna hänvisning till verklighetens beskaffenhet 

argumenterar han vidare att inte heller någon ”katastrof eller upplösning” för hans ”imagina-

tion” framställt sig ”såsom något till fullo utredt och klart, likt problemets slutupplösning i en 

afhandling” och frågar om det ”kan […] vara ett misstag” att en ”sann och verklig händelse 

[…] målas af konsten sådan den är”.179 Furumo hävdar också att detta sätt att avsluta stycken 

sätter läsaren ”i behof och i gång till utvecklingar” av berättelsen, varigenom ”läsaren går att 

blifva skalden i samma stund, som den andra skalden slutat”.180 Vad Almqvist här låter Fu-

rumo göra är som vi ser att underkänna föreställningen om konstverket som en helt och hållet 

avslutad och i sig själv tillräcklig helhet.181 

    På Julianus påpekande om vad Furumo hävdat i denna dialog svarar Hugo att han minns 

detta, men att han även minns ”hvad derpå blifvit svaradt af en, som äfven är poet”.182 Detta 

syftar på Atterbom som i sin recension av duodesupplagans sjätte och sjunde band, publicerad 

1835 i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning, klargör att det beträffande berättelsers slut är 

”en wäsendtlig skillnad […] mellan sådana ’dimmor’, som werkligen, i Konstens taflor lik-

som i Naturens, ’omg i fwa  de t  k l a r a  med en k r a ns  a f  b l å nad ’, och sådana, som 

ö fwe r t ä ck a  det klara med t ö c k e n ”. Där de tidigare dimmorna finns är enligt Atterbom 

verken ”ästhetiskt afslutade, fulländade, färdiga”, där de senare finns är verken däremot inte 

färdiga. Atterbom är, liksom Almqvist, positivt inställd till att läsaren ska fortsätta där förfat-

taren slutat – genom att ”sjelf inwärtes bearbeta och widare utweckla wäsendet af skaldens 

framställning, med en betraktelse, hwars blick beledsagar deß widare gång inåt eller uppåt 

                                                 
177 Palmblad, 1840, s. 20. Enligt Holmberg skrevs ”Ferrando Bruno” någon gång under åren 1826-30 (Holmberg, 
1922, s. X). 
178 Palmblad, 1840, s. 20. 
179 C[arl] J[onas] L[ove] Almqvist, ”Dialog om Sättet att sluta Stycken” (1835), i Samlade Verk, 7, red. Bertil 
Romberg (=Törnrosens bok. Duodesupplagan, 5-7) (Stockholm 1998), s. 167-185 [1998 b], här s. 170. 
180 Ibid., s. 176. 
181 Jfr Lennart Pagrot, ”Almqvist och den romantiska ironien”, i Samlaren 1962, s. 135-175, här s. 173 f. 
182 Palmblad, 1840, s. 21. 
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oändligheten” – men menar att detta sker just när verket är avslutat på det enligt honom rik-

tiga sättet. Är verket inte riktigt avslutat störs läsaren istället av ”de twifwelsutan prosaiska, 

men oafwisliga spörsmålen: ’huru g i ck  det? huru gå r  det? huru kunde  det gå?’”, menar 

Atterbom och kräver att läsaren ska kunna ”tillräckligt ana, ja förutse det wä s e nd t l i ga  af 

hwad som i ämnets historia följer”.183 

    Hugo håller sig till Atterboms syn på saken och ”fordrar, att ideen skall vara i alla sina de-

lar fullt klart tänkt och åtminstone i contourerna skarpt tecknad” medan ”[d]et vidare utföran-

det, beskuggningarne m. m. […] sedan gerna [må] lemnas åt läsaren”. Viktigt är att idén 

verkligen har någon substans. Det som, ”lagdt i pröfningens degel, dunstar bort vid den 

minsta eld, är hvad som helst, men icke guld”, säger Hugo och ”lemnar […] åt andra, att för-

nöja sig åt sådana ting, som vid processen helt och hållet förflyktiga sig till gazer af mörkblåa 

dimmor”.184 Den idé kring vilket ett verk kretsar ska alltså inte vara något vagt och oklart och 

även om en del kan lämnas åt läsaren gäller detta inte de centrala delarna. 

    I sin recension av Paul de Kocks En ÄktenskapsHistoria skriver Palmblad att ett problem 

med franska romaner är ”att en ganska stor del af dem, äfwen de bästa, utgå icke ifrån en idée, 

utan ifrån någon rationalistisk sats, af hwars sanning hela romanen utgör en blott och bar de-

monstration”.185 Vi ser här att Palmblads åsikt och den åsikt som Almqvist låter Furumo 

uttala i grunden är densamma. Ett litterärt verk ska inte vara en avhandling, inte en 

demonstration av en ”rationalistisk sats”. Konstverket ska inte bara vara en omklädnad för 

något annat. Det är möjligt att Palmblad här låter Hugo ha en mer förnuftsbaserad konstsyn än 

han själv, men det är också möjligt – och kanske mer troligt – att Palmblad och Almqvist på 

denna punkt skiljer sig i hur mycket substans de kräver av ett verks idé. Man kan sålunda ta 

fasta på Hugos avståndstagande från det som ”helt och hållet förflyktiga sig till gazer” (min 

kurs.) och kontrastera denna position mot törnrosförfattarens mer radikala hållning där ett 

verk inte alls behöver kretsa kring en fullt begriplig, helt utredd idé eftersom verkligheten inte 

fungerar på detta sätt. En viktig skillnad mellan Palmblad (och Hugo) och Almqvist (och 

Furumo) är att den senare går längre i riktning mot trogen återgivning av verkligheten. 

                                                 
183 [Per Daniel Amadeus] A[tterbom], ”Fria Fantasier, hwilka, betraktade såsom ett helt, af Herr Hugo Löwen-
stjerna stundom kallades Törnrosens Bok, stundom en irrande Hind. Band. VI. […] Band. VII” [Recension], i 
Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1835, sp. 785-800, sp. 803-812 och sp. 817-830, här sp. 789 f. Recen-
sionen diskuteras, tillsammans med Atterboms övriga Almqvistrecensioner i Aspelin, 1967, s. 80 ff. och s. 88-
97. I ”Dialog om Sättet att sluta Stycken” hävdar Furumo att vad han framställer är sådana ”dimmor (om-
gifvande det klara med en krans af blånad) [som är] naturens och den sanna tillvarelsens tafla” vilket alltså At-
terbom citerar ungefärligt (Almqvist, 1998 b, s. 170). 
184 Palmblad, 1840, s. 21. 
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    Den första gången Hugo fick höra ”Signora Luna” läsas upp, berättar han, blev han ”deraf i 

hög grad betagen”. Vid samma tillfälle var även två av ”fäderneslandets största snillen” när-

varande, ”men på den ena af dem gjorde, med undantag af första acten, stycket intet särdeles 

intryck”.186 Detta berodde på att ”motiverne voro så invecklade, plananläggningen så konst-

lad, att han tyckte sig höra det ständigt arbetande maschineriet oupphörligt knarra”. Till att 

börja med höll Hugo inte med, men ”redan vid andra omläsningen” fann han ”sanningen deraf 

bekräftad”.187 Hugo ”upphör att beundra” ett verk, säger han – fortfarande apropå ”Signora 

Luna” – när han tycker sig märka att det ”icke är ett foster af en fri nödvändighet, utan nå-

gonting factice, mechaniskt, manufacturmessigt, vore det än aldrig så fint och väl gjordt”.188 

    Som vi sett ska ett litterärt verk kretsa kring en centralpunkt, ”en gemensam medelpunkt”. I 

sin recension, publicerad 1833, av romaner av Fröken R*** skriver Palmblad om en av roma-

nerna, Constance Soligny eller Kärlek och Försakelse (1829), att 

[g]rundtanken dertill – hjeltinnans charakter och ställning – hennes sätt att se, känna och handla, 
tyckes hafwa ett samband med Författarinnans egen personlighet, utgått från hennes innersta själ, 
och detta trycker på denna composition en wiß stämpel af s a n n i n g , och tränger med den kraft, 
som allt lefwande äger, in i läsarens hjerta, hwaremot de öfriga [romanerna] förekommit oß såsom 
mer eller mindre lyckliga konst-tillwerkningar.189 

Författarinnan har utgått från sig själv och genom att verkets grundtanke kommer från hennes 

själ blir det levande, det blir en organism och förmår därför tränga in i ”läsarens hjerta”. Här 

ställer Palmblad också upp det motsatsförhållande mellan, å ena sidan, det organiska, levande, 

verket och, å andra sidan, det tillverkade verket som vi nämnt i samband med Young och där 

det förstnämnda naturligtvis står högre – det är bara detta som är ett sant konstverk. 

    1834 skriver Palmblad under rubriken ”Witterhet” om den tyske författaren Karl Gräbners 

(1786-1845) Det hemlighetsfulla Slottet wid Sjön, eller de Osynlige, i en svensk översättning 

från 1833, att boken är ”en Tysk fabriksroman, egentligen utan början och slut, der äfwentyr 

äro lastade på äfwentyr, utan sammanhang”. Boken sägs vara ”full af orimligheter och 

osmakligheter, som följa hwarandra så tätt, och i ett sådant hwimmel, att läsaren nästan deraf 

                                                 
185 Palmblad, 1838 d, sp. 445. 
186 Palmblad, 1840, s. 23. Om en uppläsning, vintern 1835, av ”den då nyss utkomna Signora Luna” berättar 
Palmblad i Den nyaste Solförmörkelsen på publicismens himmel eller Sista acten i Går-an-dramat. Palmblad 
uppger att Atterbom och de övriga närvarande ”gjorde några anmärkningar emot de många orimligheterna i 
planen” medan ”Geijer […] förkastade pjesen från början till slutet” ([Vilhelm Fredrik Palmblad], Den nyaste 
Solförmörkelsen på publicismens himmel eller Sista acten i Går-an-dramat. Ur tidningen Tiden, med betydliga 
tillägg (Upsala 1851), s. 16. Att Palmblad är författaren framgår av bokens innehåll, men även av exempelvis 
Burius, s. 594). Passagen i Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veritabla om de båda snillena torde alltså 
syfta på denna händelse. 
187 Palmblad, 1840, s. 23 f. 
188 Ibid., s. 25. 
189 Palmblad, 1833 c, sp. 333. 



 52

blir yr”.190 Denna mekaniskt tillverkade roman skiljer sig alltså från ett organiskt verk i det att 

den inte binder ihop händelserna på det sätt som ett sådant gör, sammanhang saknas och läsa-

ren blir därför bara yr. Till Marryats sjöromaner är Palmblad, tre år senare, något mer positivt 

inställd, men han placerar in dem i samma kategori som den tyska romanen: 

Deßa romaner äro intet annat än litterära manufacturer, men af en god fabrik och af en skicklig 
werkmästare: de äro allesammans mechaniskt gjutna i s a m m a  form, endast hwar och en litet an-
norlunda målad och utsirad, eller ombetsad och omputsad.191 

Mekaniskt tillverkade litterära verk kan alltså ha vissa kvaliteter, men de saknar originalitet – 

alla är i stort sett likadana – och de är inte jämförbara med de organiska verken. När Hugo 

säger att ”Signora Luna” är ”mechaniskt” och ”manufacturmessigt” ska detta sålunda förstås 

som tämligen skarp kritik – i strikt mening är stycket inte ens ett riktigt konstverk, det är inte 

organiskt eftersom det inte skapats genom ”fri nödvändighet”. Palmblads synsätt är här det-

samma som Schellings. Denne såg ju också, som vi sett, konstverket som en produkt där fri-

het och nödvändighet förenats. 

 

Form och innehåll 

Om dramat Ramido Marinesco – vilket utgjorde duodesupplagans femte band, utgivet 1834 – 

har herr Hugo sitt ”eget tycke” och emot sig har han ”till en viss grad […] sjelfva æsthetiska 

Professorn i Upsala äfvensom den berömde Finske skalden”, d.v.s. Atterbom och Rune-

berg.192 Hugo ”gissar att den sköna formen, klangen, språkmusiken, och den sydländska dof-

ten bestuckit dessa herrar, såsom sjelfva artister”. Själv påverkas han emellertid inte så lätt av 

detta, ”[m]ed bästa vilja kan han inte köra sunda förnuftet på porten, och han vill ha reson 

med öfverallt, till och med i poesien”. Han ”erkänner” förvisso ”gerna denna dikt för en rätt 

brilliant fantasmagori” men hade ”i styckets närvarande skick, nästan hellre sett, att alltsam-

mans varit idel colorit, idel musik utan text, ty i orden finner jag så godt som ingen mening 

och i planen ingen rimlighet”.193 Vad Hugo gör här är att separera, å ena sidan, ”den sköna 

formen” från, å andra sidan, ordens ”mening” och planens ”rimlighet” och bedöma dem var 

                                                 
190 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Witterhet”, i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1834, sp. 587-590 
[1834 c], här sp. 590. 
191 Palmblad, 1837 c, sp. 102. 
192 Palmblad, 1840, s. 22. Jfr Warburg, 1908, s. 94. Om Atterboms och Runebergs lovordande recensioner av 
dramat, se Bertil Romberg, ”Inledning”, i C[arl] J[onas] L[ove] Almqvist, Samlade Verk, 7, red. Bertil Romberg 
(=Törnrosens bok. Duodesupplagan, 5-7) (Stockholm 1998), s. VII-XXXII, här s. XVIII. 
193 Palmblad, 1840, s. 22. 
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för sig. Vi ska nu titta på hur Palmblad ser på förhållandet mellan och innebörden hos vad 

som här kommer att kallas ”form” och ”innehåll”.194 

    Som i förbifarten framgått (se ovan s. 45 f.) diskuterar Palmblad i sin recension av Sparres 

Adolf Findling eller Tre År under Drottning Christinas Regering två element som varje 

konstverk sägs bestå av. Palmblad inleder sin recension på följande sätt: 

    Man skulle i hwarje organism – således äfwen i hwart och ett konstwerk – kunna urskilja 
twenne elementer. I naturen består det ena i bergen, som sammanhålla det hela, samt gifwa det 
form och gestalt; i menniskokroppen motswaras detta af benbyggnaden; i de bildande konsterna af 
teckningen; i skaldekonsten af plananläggningen, handlingen eller sammanfogningen af händel-
serna. Det andra elementet är sjelfwa omklädnaden, de lösare delarna i naturen och menniskokrop-
pen, hwilka på engång få sin materiella charakter af det förra elementet och sin physiognomi af 
själen, så widt den förmår genomtränga och ge lif åt den jordiska materien (ty icke alla dennas de-
lar förmå emottaga intrycket deraf: i naturen är det förnämligast himlahwalfwet, luften, vegetatio-
nen, wattnet; i menniskokroppen anletet, särdeles ögat). Samma element heter i konsten färg och 
ton; – stilen är i architekturen mera en produkt af det förra; i skaldekonsten mera af det sednare 
elementet.195 

Det första element som Palmblad urskiljer är alltså det som jämförs med människokroppens 

skelett och som i ett (berättande) litterärt konstverk består av ”plananläggningen, handlingen 

eller sammanfogningen af händelserna”. Detta kallar vi här för verkets innehåll och det består 

alltså av själva händelserna och det sätt på vilket dessa fogats samman till ett händelseförlopp. 

När Palmblad, som vi sett, menar att handlingen inte ska föras fram av slumpen utan av att det 

ena leder till det andra, och att handlingen ska utgöra en organiskt sammanhängande helhet är 

detta alltså synpunkter som rör innehållet. Notera att Palmblad i den citerade passagen säger 

att detta element, innehållet, ger ”form och gestalt”. Betydelsen av ”form” får här emellertid 

förstås som något som ger grundläggande struktur och alltså som något annat än ”den sköna 

formen”. 

    Det andra elementet är ”sjelfwa omklädnaden”, utanverket, vilket vi här kallar för verkets 

form. Detta element är beroende dels av innehållet – av vilket det får ”sin materiella charak-

ter”; formen utgår från innehållet, det är detta som ska omklädas –, dels av ”själen”, vilken 

vad gäller det litterära konstverket torde bestå av (eller stå att finna hos) författaren. Det är 

alltså författarens uppgift att ”ge lif åt den jordiska materien”, d.v.s. påvisa idéernas existens i 

sinnevärlden.196 

                                                 

 

194 Dessa begrepp fungerar tämligen väl – men inte fulländat – som beteckningar på de båda element Palmblad 
särskiljer. Palmblads distinktion mellan de båda elementen beträffande deras innebörd är någorlunda klar, men 
hans begreppsanvändning är långtifrån entydig. Det bör därför understrykas att ”form” och ”innehåll” är att 
betrakta som arbetsverktyg, inte som de enda tänkbara beteckningarna. 
195 Palmblad, 1836 a, sp. 97. 
196 Detta framgår även längre fram i den här diskuterade recensionen när Palmblad, i en redan anförd passage 
(ovan s. 30), skriver att ”det tillhör konstnären, antingen den walt naturen eller historien till förebild, att läsa den 
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    Men inte alla delar av den jordiska verkligheten ”förmå emottaga intrycket” av själen. 

Detta torde syfta på det fula eller stötande vilket, som vi sett, när det återges i konsten ska 

döljas eller mildras eftersom det inte kan genomträngas av själen, det ideella kan inte av 

konstnären göras synligt däri. 

    Palmblad fortsätter sin diskussion av de två elementen med att slå fast att ”[t]ill fullkomlig-

heten af ett konstwerk hör utan twifwel bådas harmoniska förening”.197 ”Men”, konstaterar 

han, ”det händer icke sällan, att e t t de r a  träffas öfwerwägande”, vilket han ger ett antal ex-

empel på: 

Ett ansigte kan wara bildskönt, utan att dock egentligen behaga; om ett annat säge wi: ”det är icke 
wackert, men det har tycke.” I förra fallet saknas det intellectuela, den musikaliska fullkomlighe-
ten, – uttryckets; i det sednare saknas den plastiska, osteologiska, – gestaltens. Den ena målaren 
har mera teckningen, den andra färgorna i sin makt. Den ena skalden kan uppgöra en sinnrik plan-
ritning, men är swagare i expressionen; den andra har stil, kan måla själen, lidelserna, men saknar 
uppfinningsförmågan, den plastiska bildningsgåfwan, tecknar swagt, falskt eller olikt.198 

Det resonemang Palmblad här för är komplicerat och inte alldeles lättolkat. Till svårbegriplig-

heten bidrar inte minst exemplet med ansiktet i vilket en distinktion som görs mellan vad som 

här kallas form och innehåll inte överensstämmer med den vanliga uppdelningen mellan yttre 

och inre egenskaper hos människor. I Palmblads beskrivning av ansiktets element skulle båda 

elementen, såväl form som innehåll, med vår vardagliga begreppsanvändning snarast vara att 

betrakta som yttre egenskaper – inre skönhet, såsom en vacker själ, är något som inte har med 

saken att göra. Ansiktet behandlas som ett avgränsat fysiskt objekt och dess samband med 

exempelvis bärarens personlighet eller moraliska egenskaper ligger alltså utanför diskussio-

nen. 

    Först diskuteras alltså två olika sorters ansikten. Det första behagar inte, men det är ”bild-

skönt”, det andra behagar (”har tycke”) men är inte vackert. I det första ansiktet saknas ”ut-

tryckets” fullkomlighet – vilket motsvarar vad vi här kallar form. Vad det har är ett vackert 

innehåll, vilket som vi sett hos människan består av benbyggnaden. Ansiktets grundstruktur är 

alltså vacker, men det behagar ändå inte. Det andra ansiktet saknar vad det första har: inne-

håll, benbyggnaden (eller grundstrukturen) är inte fullkomlig. Däremot behagar det, men detta 

beror inte på den vackra strukturen utan på att det i ansiktet finns ett uttryck, det ideella kan 

uppfattas genom det. 

                                                 

apokryphiska skriften, att uppfatta de fördolda signaturerna och utföra det idealiska, som i gestalten eller i cha-
rakteren blifwit mer eller mindre ofullkomligt antydt” (Palmblad, 1836 a, sp. 103). Jfr Aspelin, 1967, s. 52. 
197 Palmblad, 1836 a, sp. 97. 
198 Ibid., sp. 97 f. Osteologi är läran om skelettet och dess delar. 
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    Återstoden av den citerade passagen klargör hur samma obalans mellan de två elementen 

tar sig uttryck inom målarkonsten och litteraturen. Innehållet visar sig inom den förra genom 

konstnärens skicklighet att hantera teckningen (d.v.s. framställningen av själva motivet genom 

linjer), formen genom skicklig färghantering. Vad de båda elementen innebär inom litteratu-

ren har vi redan tidigare sett, men det kan här klargöras ytterligare. Innehåll innebär sådant 

som ”en sinnrik plan-ritning” och ”den plastiska bildningsgåvan”, där det sistnämnda torde 

innebära skicklighet i avbildningen, d.v.s. motsatsen till att teckna ”swagt, falskt eller olikt”, 

medan form består i ”expressionen”, att kunna ”måla själen” och ”lidelserna”. 

    Mot bakgrund av att ett fulländat konstverk kräver harmonisk förening av form och inne-

håll är Hugos kritik mot de innehållsliga sidorna av Ramido Marinesco – att orden har ”så 

godt som ingen mening” och planen ”ingen rimlighet” – att betrakta som hård. 

    Vid bedömningen av Ramido Marinesco gjorde, som vi sett, ”den sköna formen” att Atter-

bom och Runeberg, enligt Hugo, inte gjorde en korrekt bedömning av verkets kvalitet. Även 

på ”Signora Luna” tillämpar Hugo distinktionen mellan form och innehåll. Som vi sett (ovan 

s. 51) är i detta verk ”motiverne […] så invecklade” och ”plananläggningen så konstlad” att 

det inte är att betrakta som organiskt utan som mekaniskt sammansatt. Här finns alltså klara 

brister i innehållet. Av samma orsaker som i Ramido Marinesco upptäcker läsaren emellertid 

inte omedelbart dessa brister. Som Hugo – även om han trots allt ”sätter […] Signora Luna i 

första classen” – konstaterar: 

Der finnes denna musik, detta främmande sydliga doft, som vi redan prisat i Don Ramido, en un-
derbar och främmande ton, som tjusar och förtrollar, som åtminstone första gången så oemot-
ståndligen rycker med sig, att man icke har tid att komma till rigtig besinning.199 

En variant på samma kritik är det när Hugo med utgångspunkt i samma stycke, ”Signora 

Luna”, påpekar att en av Furumos ”starkaste sidor är hans originalitet”, vilken Hugo tycker 

om men som ”upphör att behaga” honom om han ser att den är ”vehikel för ett osannt, ett 

omöjligt, ett falskt”. Originalitet är alltså positivt, men den får inte användas för att dölja 

brister hos innehållet. Furumos originalitet åstadkommer ”alltid något pikant”, men han tycks, 

menar Hugo, ”lägga för starkt an derpå” vilket gör att man alltför ofta skönjer ”deruti någon-

ting beräknadt, afsigtligt, utstuderadt; någonting, som lurar på bifall och beundran”.200 Hos 

Furumos verk händer det sålunda ofta att harmonin mellan form och innehåll saknas, det blir 

ett formmässigt effektsökeri som inte utgår från innehållet utan som tvärtom kan användas för 

att skyla över dess svagheter. 

                                                 
199 Palmblad, 1840, s. 29. 
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    Kritiken mot formförtjänster som döljer innehållsliga brister är viktig även i Palmblads 

recensioner i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning. I sin anmälan av den första delen av 

Beskows Dramatiska Studier återberättar Palmblad händelseförloppet i det däri ingående 

sorgespelet ”Hildegard”, d.v.s. han återger innehållet i en annan form än den Beskow givit 

det, för att på så sätt påvisa svagheterna. Själv skriver Palmblad att han ska ”granska detta 

sorgspel på det sättet, att han deraf anställer en analytisk exposition”.201 Efter att han genom-

fört denna granskning och riktat en del anmärkningar mot svagheter i planen konstaterar han: 

    De anmärkningar, wi nu gjort, äro likwäl af den art, att de icke falla många läsare in: det torde 
gå dem, som det gått Rec. wid första genomläsningen. Omdömet bestickes, känslan hänföres af 
den poetiska själ, som går genom det hela, af det intagande språket, den wälljudande versen, skön-
heten i detaljerna. Det är först när man afkläder den wackra formen, när man såsom wi, upplöser 
poesien till platt prosa, som styckets benbyggnad blir synlig, och de trådar fullt märkliga, som 
sammanfoga det hela.202 

Genom att på detta sätt analysera stycket riktar Palmblad uppmärksamheten på vad som 

egentligen händer i det och låter det därigenom granskas av förnuftet. Känslan, som ”hänfö-

res” av textens ”poetiska själ” tillåts inte förvillas av formen – vilket vanligen händer, åtmin-

stone ”wid första genomläsningen” – och innehållet framträder. 

 

Moral 

I det andra kapitlet av TBN riktas en hel del kritik mot den (brist på) moral som sägs uttryckas 

i Furumos verk. Denna kritik, som också exemplifierar hur Furumo i sina verk anses dölja 

innehållets sanna karaktär genom en vacker form, framförs huvudsakligen av Hugos brors-

dotter Ulla. Ulla utgår från berättelsen ”Baron Julius K*” och diskuterar i denna särskilt två 

ställen. Det första beskriver hur det förlovade paret Julianus och Aurora (som dessutom är 

kusiner) under en resa med häst och vagn försvinner ut i skogen där de diskuterar botaniska 

liknelser. I det andra partiet försvinner i sin tur herr Hugos son Frans och en mamsell Rönn-

qvist under livlig diskussion iväg in i en lund.203 Ulla säger härom: ”Jag hoppas att herrskapet 

erinrar sig Juliani och Auroras, och straxt derefter Frans och Mamsell Rönnqvists ensliga 

skogspromenader, deras kärleksförklaringar, och slutligen upplösningen på dessa scener! 

Hvilka oanständigheter! Se här, läsen *)!”204 Asterisken hänvisar till en fotnot i vilken det 

                                                 
200 Ibid., s. 24 f. 
201 Palmblad, 1836 c, sp. 769. 
202 Ibid., sp. 780. 
203 Almqvist, 1998 a, s. 81 ff. och s. 88-93. Mamsell Rönnqvist lånade Almqvist från Fredrika Bremers Presi-
dentens döttrar, den första delen av hennes Nya Teckningar utur Hvardagslifvet (1834), se Romberg, 1998, s. X 
samt, s. XXVIII, not 4. 
204 Palmblad, 1840, s. 36. 
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preciseras vilka textställen som åsyftas. Det handlar om två parenteser som avslutar varsitt av 

de båda partierna och som lyder ”(Trogna, älskvärda skog, du behöfver nu ingenting vidare 

omtala.)” resp. ”(Täcka, älskvärda lund – omtala ingenting vidare.)”.205 Detta syftar alltså, 

enligt Ulla, på osedligheter. Om detta är familjen dock inte helt överens – trots att Ulla påpe-

kar det ”afsigtliga” i ”parallelismen” – och Ulla fortsätter därför.206 

    Ulla visar nu på ett ställe där det sägs att Julianus och Aurora, väl hemkomna, har ”under 

resan ’nog pröfvat hvarandra’” och att det därför ”anses […] vara lagom att ’de giftas 

[…]’”.207 Och vidare: 

Brudklädningen skall nu göras: i detta ändamål efterskrifvas ett par ”o v a n l i g t  t y s t l å t n a  sy-
mamseller”; de kasta sina ”säkra k ä n n a r b l i c k a r  på p a t i e n t e n ”; taga sina ”m y s t e r i ö s a  
m å t t ”; och ”börja med att göra ett nytt s n ö r l i f ”. Hvem ser icke, hvarom här är frågan! Läggen 
härtill detta ställe […]: ”Isynnerhet arbetade en märkbar och stor förändring inom Julianus och 
Aurora. En färg af nästan hög eld brann i deras ögon och hela tycke. Mig förkom flera gånger, att 
de sågo ut som herre och fru, ehuru blott en jorsalafarare [Jerusalemfarare, vilket syftar på Julius 
K* som ger Julianus och Aurora sin välsignelse] hittills vigt dem”. Vidare denna ironiska anmärk-
ning efter Tantes vackra tal om jungfruligheten hos nyförlofvade och nygifte […]: ”Julianus såg 
litet mörk ut i ansigtet, hvilket utan tvifvel betydde, att han var rörd.”208 

Dessa ställen skulle alltså vara antydningar om sexuella förbindelser före äktenskapet och en 

därav resulterande graviditet. Herr Hugo tycker att det hela ser ”[f]ördömdt tvetydigt” ut, men 

är ändå inte riktigt övertygad.209 Ulla fortsätter därför sin granskning genom att på det sätt 

som vi sett att Palmblad tillämpade i sin undersökning av Beskows dramatik (se föregående 

avsnitt) återberätta händelseförloppet i de sammanhängande berättelserna Hinden – som utgör 

duodesupplagans tredje band, utgivet 1833 – och Baron Julius K*, d.v.s. hon ger innehållet en 

annan form. Historien handlar om herr Hugos släkt, och framförallt hans bror Andreas och 

dennes fru Cecilia. Cecilia rymmer med en baron, ”oäkta son af en förträfflig hertig och en 

förträfflig mamsell”, men hon återkommer senare och sägs vara ”lika ’hvit’ och ’englaren’ 

som förut”.210 Maken fortsätter dock trots Cecilias påstådda renhet att sörja och hustrun dör 

efter kort tid. Ulla anför även de händelser som hon nyss diskuterat, d.v.s. Julianus förförelse 

                                                 

 

205 Almqvist, 1998 a, s. 85 resp. s. 93. 
206 Palmblad, 1840, s. 37. 
207 Ibid., s. 37. Den citerade meningen återfinns i Almqvist, 1998 a, s. 138 och lyder: ”Jag tycker, att de begge 
två nog hafva pröfvat hvarann, jag anser dem böra giftas.” Palmblads citat är alltså inte helt ordagranna. 
208 Palmblad, 1840, s. 37 f. I Almqvist, 1998 a återfinns de citerade passagerna på s. 141 f., s. 113 resp. s. 153. 
Citaten om symamsellerna är – även om de inte förvanskar innebörden – tämligen fria i förhållande till texten. 
Spärrningarna är Palmblads. Passagen där Julius K* ger paret sin välsignelse återfinns på s. 111 f. 
209 Palmblad, 1840, s. 38. Algot Werin har påpekat att berättelsens ”hänsyftningar” naturligtvis inte ”undgingo 
[…] en Palmblads spårsinne” (Algot Werin, C. J. L. Almquist. Realisten och liberalen (diss. Lund; Stockholm 
1923), s. 140). Jfr Romberg, 1998, s. XXI. 
210 Palmblad, 1840, s. 39. Palmblads citat är ungefärliga och återfinns, med moderniserad stavning, i C[arl] 
J[onas] L[ove] Almquist, ”Hinden” (1833), i Samlade skrifter, 5, red. Fredrik Böök (=Törnrosens bok, 1-3) 
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av sin kusin Aurora, som blir gravid, och deras följande äktenskap samt Frans´ förförelse av 

mamsell Rönnqvist som han endast känt en dag. I denna sin sammanfattning menar sig Ulla 

ha ”samlat quintessencen” av historien om familjen och hennes framställning gör de övriga 

närvarande stumma eftersom ”ingen visste rätt hvad man skulle säga”.211 Ulla pekar sedan 

även på en historia som berättas i Hinden om en greve och en fröken som brinner för varandra 

”af den mest svärmiska lidelse” när de är förlovade, men som blir omsams så fort de gifter 

sig. Detta förklaras i berättelsen med ett ”räsonnement om klipporna för den äktenskapliga 

kärleken” vilket mynnar ut i ”att det nästan är lika sällsynt att finna lycka och enighet i äkten-

skap som att se en kamel gå genom ett nålsöga.212 

    Berättelsen ”Hermitaget” – vilken utgjorde merparten av duodesupplagans andra band, 

utgivet 1833 – handlar om kung Waldemar (Birgersson, ca 1240-1302) som är gift med den 

danska prinsessan Sofia men dessutom har ett förhållande med hennes syster, nunnan Judith, 

även kallad Juta. Han böjer sig dock för folkets och prästernas ogillande, förhållandet upphör 

och Judith spärras in varpå kungen drabbas av själslig sjukdom. Waldemar och Judith har en 

dotter, som även hon heter Sofia, vilken älskar och är älskad av målaren Patrik.213 Ulla an-

märker att Waldemar 

[s]å länge han lefde tillsammans med de båda systrarna, så länge gick honom allt väl, han var 
”stark och fullkomlig,” och alldeles i sitt rätta e s s e; men sedan han nödgades blifva from och af-
skeda Juta, blef han svag, förvirrad och allt kom för honom i olag. Så säger han sjelf, och den he-
lige Patern [munken Amaury] svarar derpå […]: ”Du har rätt; detta var verkligen tidpunkten för 
din sjukdoms början, då du vek från din började bana och Juta inneslöts.” Är icke detta en reli-
gionstjenare alldeleles à la Furumo?214 

Enligt Ulla framställs alltså här det monogama äktenskapet snarast som något icke önskvärt 

och Furumos negativa inställning till äktenskaplig lycka ser hon även i relationen mellan So-

fia och Patrik: 

Mellan dem var ”en evig, ovansklig kärlek,” – de ”älskade hvarandra rätt,” men ”jorden skulle 
icke få skryta, att hon sett dem förenas”; de borde ”icke önska ett halft, i mörker tynande förbund, 
ett gift, det gröna jorden erbjuder.” Deras kärlek var således för ren, för god för äktenskapet; de 
måste i kloster – och det är en m o d e r  som drifver dem dit.215 

                                                 

(Stockholm 1920), s. 287-498 [1920 c], här s. 415, där Andreas berättar om Cecilias ”änglalika ansikte” och 
”rena vithet”. 
211 Palmblad, 1840, s. 40. 
212 Ibid., s. 41. Egentligen är det emellertid bara förhistorien som berättas av Furumo, den del av berättelsen som 
Ulla refererar svarar Hugos syster Eleonora för, se Almquist, 1920 c, s. 303-349. 
213 C[arl] J[onas] L[ove] Almquist, ”Hermitaget” (1833), i Samlade skrifter, 5, red. Fredrik Böök (=Törnrosens 
bok, 1-3) (Stockholm 1920), s. 89-269 [1920 b] 
214 Palmblad, 1840, s. 43. Citaten ur ”Hermitaget”, vilka endast obetydligt avviker från texten, återfinns i Alm-
quist, 1920 b, s. 202 f. Stavningen är i denna utgåva moderniserad. 
215 Palmblad, 1840, s. 43. Citaten ur ”Hermitaget” är ungefärliga och återfinns i Almquist, 1920 b, s. 269. 



 59

Denna syn på de unga älskandes kärlek förs i berättelsen fram av Judith, Sofias mor, enligt 

vars uppmaning två kloster – ett för kvinnor, ett för män – grundas. Judith företräder uppfatt-

ningen att de sant älskande kommer att förenas efter döden medan det jordiska äktenskapet 

alltså framställs som ”ett gift” och ett ”i mörker tynande förbund”.216 

    Men Ulla pekar inte bara ut tvivelaktigheter i enskilda verk, hon sammanför också sina 

iakttagelser till en helhet. Ulla menar att Furumo har ”en egen åsigt af kärleken” och enbart 

”känner […] en enda art deraf: den första berusningen, passionen”. Vad han gör är att ideali-

sera den sinnliga kärleken och ”deruti inlägga så mycket himmelskt han kan”. Särskilt är det 

Furumos äktenskapsuppfattning hon kritiserar; denne ”tror icke på äktenskaplig lycka, inser 

icke att kärleken, under samlefnaden, antager en lugnare, men dock icke mindre skön, ja, som 

mig tyckes, mera helig charakter”. Furumo tror istället att ”kärlekens låga snart slocknar, 

flyttad på hymens altar, qväfd af huslighetens dimmor, blottställd för vidrigheternas större och 

smärre vindar”.217 Denna brist på förståelse för annat än den tillfälliga kärleken ser Ulla som 

upphovet till hans moraliska förvillelse: 

Just derföre, att Furumo är obekant med den högre och renare kärleken, lifvets central-sol, så 
kommer så mycket annat på sned i hans skrifter: gränsorna för dygd och last upprifvas, och vi få 
en ny sedelära, en ny religion.218 

Sådant är alltså, menar Ulla, innehållet i Furumos skrifter, det är den lägre – sinnliga – kärle-

ken som där försvaras. Om Furumo – som Hugos son Henrik påpekar – ”icke bildar vällus-

tiga, förföriska målningar” så gör han, svarar Ulla, ”hvad värre är: han smyckar lasten med ett 

fint æsthetiskt doft, han sätter okyskheten i system, och låter den sanktioneras af moralen”.219 

Enligt Ulla döljs alltså innehållets sanna karaktär av en estetiskt tilltalande form. Ullas ut-

talande om att okyskheten sätts i system och ”sanktioneras af moralen” är inte helt lättförståe-

ligt. Innebörden torde emellertid vara att hos Furumo okyskheterna inte framstår som osedliga 

eftersom de inte uppträder som sådana utan görs till del av ett system där de framstår som 

moraliskt motiverade. Detta moralsystem är dock inte det som Ulla, herr Hugo och Palmblad 

företräder utan den nya, och falska, ”sedelära”, där ”gränsorna för dygd och last upprivas”. 

    Hugo protesterar mot Ullas kritik och menar att hon ”går för långt” och ”öfverdrifver”. Helt 

utan verkan passerar emellertid inte hennes ord. ”[T]ill hälften för sig sjelf” funderar Hugo 

över Furumos ”villfarelser” och tror att de om denne gifte sig snart skulle skingras, ifall de 

                                                 
216 Almquist, 1920 b, s. 268 f. 
217 Palmblad, 1840, s. 41 f. 
218 Ibid., s. 44. 
219 Ibid., s. 44. 
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skulle vara något mer än vad Hugo tidigare sett dem som, och ännu ser dem som, nämligen 

”tillfälliga infall”.220 Almqvist var sedan 1824 gift med Anna Maria Andersdotter Lundström 

(1799-1868) något som den tidigare vännen Palmblad naturligtvis har i åtanke när han låter 

Hugo göra detta uttalande.221 Vad Palmblad säkerligen också kände till var att detta äktenskap 

var mycket olyckligt, något som framhållits som betydelsefullt för Almqvists författarskap 

och hans äktenskapssyn.222 Mot bakgrund av detta torde uttalandet snarast innebära att om 

Almqvist fick uppleva ett lyckligt äktenskap skulle dennes uppfattning bli en annan. 

    Trots att Hugo ser den av Ulla framställda bilden av Furumos kärlekssyn som en produkt av 

tillfälliga förvillelser menar han att det hela är ”curiöst” och säger att han inte tidigare tänkt 

sig ”alla dessa saker i ett dylikt sammanhang och i denna rigtning”. Vid ”ett särskildt tillfälle” 

måste Ullas ord tas ”i ett närmare öfvervägande”.223 

 

Summering 

En ganska god summering av den kritik som så här långt riktats mot Furumo erbjuder följande 

uttalande av herr Hugo: 

Rimlighet och orimlighet, guld och glitter, sannt och falskt, det platta och höga, det fula och sköna, 
natur och förkonstling hafva hos honom, i vers och prosa, sammanväft sig till en så tät och konst-
rik väf, att de särskilda trådarne icke utan yttersta möda kunna utredas. Han delar ut, med frikostig 
hand, både juveler och Fahlu-brillanter, louisd´orer och spelpenningar, men han känner icke sjelf 
skillnaden dem emellan.224 

Gränserna har blivit otydliga och motpolerna är därför svåra att skilja från varandra. Allt har 

vävt sig samman till en ”tät och konstrik väv”, det har alltså satts samman på ett estetiskt 

(konstrikt) sätt. Vardaglig spenatsoppa blandas med något så allvarligt som en mordhistoria. 

Historisk sanning blandas med ren fantasi på ett felaktigt sätt. Texterna spretar åt en mängd 

olika håll och Furumo kan inte själv bearbeta dem så att det goda separeras från det dåliga. 

Problemet ligger i att skillnaden mellan det falska och det sanna, det fula och det sköna etc. 

döljs av den estetiska form som det hela har givits. 

                                                 
220 Ibid., s. 44 f. 
221 Ruben G:son Berg, ”Carl Jonas Lovis (Love) Almquist”, i Svenskt biografiskt lexikon, 1, red. Bertil Boëtius 
(Stockholm 1918), s. 473-494, här s. 474. 
222 Henry Olsson, Törnrosens diktare. Den rike och den fattige (Stockholm 1966), s. 62 f. 
223 Palmblad, 1840, s. 45. 
224 Palmblad, 1840, s. 25. 
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”Fortsättning af Sessionen” 

Efter att akademins sammankomst ajournerats för tedrickande återupptas sammanträdet i bo-

kens tredje kapitel (s. 46-78). Herr Hugo fastslår nu vad alla hittills tycks vara överens om, 

nämligen  

att Furumo bäst lyckas i produkter af en rent poetisk natur, der hans fantasi friast kan slå ut sina 
vingar, eller der han har en vacker natur att måla; och ju längre bort scenen i tid och rum är för-
flyttad, ju mindre det är frågan om sträng verklighet, dess bättre för honom!225 

Furumo bör alltså inte skildra verkligheten. På detta område måste han hålla sig till sanningen 

och detta är, som vi sett, något han har svårt för – istället tenderar han att sammanblanda san-

ning och fantasi på ett problematiskt sätt. Det är när Furumo ägnar sig åt ”produkter af en rent 

poetisk natur”, utan förankring i verkligheten, han lyckas bäst. I detta påstående ligger skarp 

kritik vältaligt inlindad. Sett utifrån den av Palmblad förespråkade föreningen av ideellt och 

reellt innebär denna uppmaning att inte ägna sig åt det reella att Furumo inte ska försöka 

skriva den främsta sortens litteratur utan istället syssla med det som inte är fulländat men som 

han behärskar. 

    När Furumo ”inlåter sig i praktiska och didaktiska ämnen, särdeles sådana, som röra 

fosterländska och medborgerliga förhållanden” tycker sig Hugo ”finna motsatsen af poeten 

och tänkaren”. Diskussionen rör sig här över till politikens område. Hugo menar sig på detta 

område ”stå på någorlunda fast mark” och förklarar att för att akademin rätt ska förstå ”diffe-

rencerna” mellan hans eget och Furumos ”system” är det nödvändigt att han först beskriver 

sin egen position.226 För att förstå denna får vi emellertid börja med Palmblads politiska 

åsikter för att på så vis kunna relatera dessa till Hugos. 

 

Palmblads politiska åsikter 

År 1830 innebar i Sverige ett viktigt genombrott för den framväxande liberala rörelsen, fram-

förallt på det publicistiska området – det var detta år Aftonbladet började ges ut. Liberalismen 

var främst medelklassens ideologi, en medelklass som motarbetade ståndssamhället och 

krävde näringsfrihet, marknadsekonomi, ett nytt representationssystem, reformer och akade-

misk satsning på naturvetenskap. Kritik riktades mot traditionella institutioner, som kyrkan 

                                                 
225 Ibid., s. 47. 
226 Ibid., s. 47. 
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och statsbyråkratin, vilka kunde uppfattas som motståndare till en utveckling mot ett modernt 

samhälle.227 

    Som konservativ hade Palmblad inte mycket till övers för den liberala rörelsen. I sin själv-

biografi skriver han exempelvis om de tidskrifter i vilka han var medarbetare att dessa, ”ehuru 

egentligen af litterär syftning” inte kunde ”undgå att komma i strid” med ”den falska Libera-

lismens läror” eftersom ”fosterlandets interessen omöjligen kunna vara likgiltiga för litteratu-

ren”.228 

    Palmblads politiska åsikter har – med särskilt fokus på romanen Familjen Falkenswärd – 

utretts av Alf Kjellén och detta avsnitt gör inga egentliga anspråk på att tillföra något nytt. 

Emellertid är det här av intresse att titta närmare på några av de frågor av politisk art som 

Palmblad i sina artiklar i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning – i viss mån i recensioner 

av skönlitterära verk, men framförallt i recensioner av historiska och politiska skrifter – dis-

kuterar för att på så sätt i detalj belysa hans syn på liberalismen vad gäller några för denna 

framställning viktiga aspekter. Där Kjelléns undersökning överlappar påpekas detta i noterna. 

    En central del av Palmblads politiska åskådning är hans inställning till folket och till stats-

skick där majoritetens åsikt är den avgörande, d.v.s. demokrati. I en artikel som 1838 upptog 

fyra nummer av Swenska Litteratur-Föreningens Tidning, och som samma år utgavs som ett 

särtryck med titeln Dagens strider samt Skrifterna i detta ämne bedömde av en medlem af 

Upsala universitet, konstaterar Palmblad att 

[d]en som kallar den råa maßan till domare öfwer twistiga samhällsfrågor, den som wädjar till deß 
omdömen och uppretar deß passioner, inlåter sig med krafter, hwilkas rigtning och styrka af intet 
förstånd låter beräkna sig.229 

                                                 

 

227 Bo Bennich-Björkman, Lars Furuland & Lars Lönnroth, ”Liberalismens tidsålder – en periodöversikt. 1830-
1890” (1988), i Den Svenska Litteraturen, 2, Genombrottstiden. 1830-1920, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc 
(Stockholm 1999), s. 9-34, här s. 9 f. 
228 Palmblad, 1845, s. 31. 
229 V[ilhelm] F[redrik] Palmblad, ”Dagens Strider samt Skrifterna i detta ämne”, i Swenska Litteratur-Förening-
ens Tidning 1838, sp. 609-672 [1838 e], här sp. 638. I början av artikelns första avsnitt, d.v.s. i nummer 39, an-
ges inte den här använda titeln utan enbart titlarna på de i artikeln recenserade skrifterna. När artikeln fortsätter i 
följande nummer anges emellertid endast den här angivna titeln, vilket även är fallet i registret till 1838 års år-
gång. De recenserade skrifterna är Några Blickar på Tidens politiska Strider och Svenska Tidnings-Litteraturen 
(anonymt utgiven) av en H. Hildebrandsson (möjligen Hildebrand Hildebransson, 1791-1858), Assessor Cru-
senstolpes Svar till Kongl. Svea Hofrätt af den 12 Juni 1838, bedömdt af Författaren af Bihanget, d.v.s. Hans 
Axel Lindgren (1780-1843), Reflexioner öfver Herr Assessoren M. J. Crusenstolpes Majestätsbrott, Domstol och 
Jury, samt Sveriges Konstitution och Lagskipning (anonymt utgiven) av en J. L. Brudin, Ställningar och förhål-
landen efter den 19 Juni 1838. 1:sta brefvet av Georg Swederus (1796-1888), Sändebref till Kongl. Sekreteraren 
Herr Lars Hjerta av Swederus, Dagens Händelser, bedömde af en Landtman (anonymt utgiven) av Bernhard 
von Beskow, Ett Ord efter Stormen (anonymt utgiven) av Adolf Ivar Arvidsson (1791-1858) samt det åttonde 
numret av Geijers Litteratur-Bladet. Samtliga skrifter gavs ut 1838. Bakgrunden till Palmblads artikel är de 
upplopp som 1838 utbröt i Stockholm efter att assessorn och författaren Magnus Jacob Crusenstolpe fällts för 
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Vi ser här att folkmassan för Palmblad är förnuftslös, den agerar utifrån känslor, ”passioner”, 

som man kan påverka men inte kontrollera.230 

    Att massan är irrationell innebär också att den inte vet vad som är bäst för den. När Palm-

blad 1837 recenserar de sju första häftena av en historiebok av den tyske författaren Karl von 

Rotteck (1775-1840) i svensk översättning från 1836 vänder han sig mot dennes åsikt att 

makten endast ska utgå från folket, utan inblandning av prästerskap och adel, i det att han 

skriver: 

Tomma phraser. Kan den rena f o l k s m a k t e n , såsom sådan, när den ej ledes af sedlighet och re-
ligion, någonsin wara en wälgerning för folket? En revolution är ju det mäktigaste yttrande af 
”folkskraft” och ”folkfrihet” – men är den också s å s o m  s å d a n  alltid en lycka för nationerna? 
Är då christendomen en ”f r ä m m a n d e  och f r ä m m a d a r t a d  makt, farlig och osäker” för den 
sanna friheten? Är då den blinda folkwiljan sig sjelf nog; behöfwer den ej, likasom all annan makt, 
ett ljus från höjden, en gudomlig och sedlig ledning, förädling och utbildning?231 

Folket förmår alltså, enligt Palmblad, inte av sig självt styra – det vet inte sitt eget bästa och 

behöver därför ”gudomlig och sedlig” vägledning. Vad som händer om folkets vilja okon-

trollerad får styra antyder Palmblad i samma recension. Han konstaterar att innan ”wetenska-

pen [vilken här får förstås i en tämligen vid betydelse] spridt sig till alla stånd, wärmt och 

upplyst alla folkklaßer”, d.v.s. innan folket blivit tillräckligt upplyst för att använda sig av 

förståndet, ”är ingenting owißare och osäkrare än folkopininen: den är också mera tyrannisk 

än den enskilda despoten, emedan den är mera månghöfdad”.232 Genom folkstyre kommer 

alltså en än så länge okunnig majoritet att förtrycka en bättre vetande minoritet. Dessutom är 

massans makt mer fullkomlig än den som ”den enskilda despoten” besitter eftersom den utgår 

från många personer. 

    I förlängningen leder, skriver Palmblad i artikeln om ”Dagens Strider”, detta att man gör 

”mängdens wiljor” till ”h ö g s t a  l a g e n  i samhället” – vilket han menar är den liberala pres-

sens mål – ”ofelbart” till ”den följden, att upplösa alla samfundsband och öppna portarna för 

den inbrytande anarchien med alla deß olyckor”. ”Och huru slutar anarchien?”, undrar Palm-

blad och besvarar själv frågan: ”Antingen genom en inhemsk militärdespotism […]; eller ock 

                                                 

majestätsbrott och fängslats, se Göran Moldén, ”Magnus Jacob Crusenstolpe – rabulist och ’skandalskrivare’”, i 
Folkets historia 1980, s. 7-15 och s. 26-36. 
230 Kjellén påpekar, utifrån en diskussion av samma artikel som här citerats, att en vanlig tankegång bland 
konservativa som Palmblad var att ”den borgerliga liberalismen grundades på principen om folksuveräniteten 
och övergick av den anledningen med klar konsekvens till en rörelse, där den oansvariga massan tog makten” 
(Kjellén, s. 93). 
231 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Allmän Historia från de äldsta Urkunder, till närwarande. För tänkande Wän-
ner af Historien bearbetad af K a r l  v o n  R o t t e c k , Juris Doktor, StorHertigl. Badiskt Hofråd, och Profeßor 
wid Högskolan i Freiburg. Öfwersättn. från 10:e Uppl. Häft. 1-7” [Recension], i Swenska Litteratur-Föreningens 
Tidning 1837, sp. 33-43 och sp. 52-58 [1837 a], här sp. 40. 
232 Ibid., sp. 41. 
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sålunda, att en sådan stat blifwer ett lätt rof för en mäktig granne […].”233 Massans tyranni är 

alltså för Palmblad detsamma som anarki, och denna anarki kommer i slutänden att slås ned 

militärt – antingen av det egna landets armé eller av en som tillhör en främmande makt. 

    Hittills har det verkat som om Palmblads politiska synsätt präglas av förakt och misstro 

mot, samt fullständig avsaknad av förståelse för, folket. Så enkelt är det emellertid inte, vilket 

framgår av Palmblads 1838 publicerade anmälan av Geijers Den blå Boken (1837). Utifrån 

två i Geijers bok ingående uppsatser om England och Irland diskuterar Palmblad samhällsför-

hållandena i dessa länder. Han skriver: 

Att egentliga orsaken till pauperismen och den dermed förknippade osedligheten äro machinerna, 
kring hwilka tallösa slägten af halfdjuriska proletarier […] swamplikt uppwäxa och hastigt förgås, 
är allmänt erkändt; men i England älskar man att tro, att samma onda, som medfört deßa werk-
ningar, också framledes skall medföra, och r e d a n  till någon del har medfört sitt eget correctif.234 

Industrialiseringen har alltså, menar Palmblad, orsakat såväl fattigdomen som det osedliga 

levernet hos det stora antalet engelska proletärer – dessa är ”halfdjuriska”, men det är inte 

deras eget fel. 

    Palmblad konstaterar vidare att ”i det egentliga England är kyrkan och de adeliga storher-

rarne i besittning af nästan all jorden”. Detta innebär att ”hela medeltids-feodalismen med deß 

tallösa skaror af vasaller, födda att tjena och skatta” ännu kvarstår. Men, tillägger Palmblad – 

och det är ett viktigt men – 

men utan den medeltidsåsigten, att egendomsherren är sina underhafwares fader; den har förswun-
nit, sedan många af de stora godsen blifwit belastade med skulder, och deras herrar i följd deraf 
blifwit twungna att antaga den sednare tidens utsugnings- och plundrings-system, ehuru dock utan 
egentlig winst för förtryckaren, emedan han i alla fall måste försörja de frälsebönder och dag-
lönare, han förwandlat till församlingarnes nådehjon.235 

Numera suger jordägarna ut sina undersåtar – även om det till sist ändå blir de själva som får 

försörja de allt fler fattiga. Vi ser hur Palmblad blickar tillbaka mot en tid, medeltiden, då 

förhållandet var annorlunda – då herrarna var som fäder för sitt folk. Ett patriarkalt system är 

att föredra framför dagens. Kjellén menar att grunden för ”Palmblads nedlåtande syn på det 

lägre folket” är ”idén om den stränga patriarkaliska regimens förträfflighet” och han under-

stryker också betydelsen av Palmblads ”intelligensaristokratiska attityd”.236 Det lägre folket 

behöver alltså tas omhand. 

                                                 
233 Palmblad, 1838 e, sp. 643. 
234 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Den blå Boken. Strödda Anteckningar af E. G. G e i j e r ” [Recension], i 
Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1838, sp. 81-87 [1838 b], här sp. 84. 
235 Ibid., sp. 85. 
236 Kjellén, s. 103. 
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    De fasta egendomarna, jorden, ägs av adeln och kyrkan. ”En annan del af rikedomen, den 

rörliga, har samlat sig i fabriksherrarnes och köpmännens händer”, skriver Palmblad och ser 

här ”samma tendens till aristokrati” som på jordegendomarnas område, d.v.s. en koncentration 

av ägandet 

i det att de större mer och mer uppswälja de mindre, i samma mån machinerna fullkomna sig och 
således fordra stora capitaler, i samma mån prisen å tillwerkningarne falla och således de industri-
ella företagen måste wara beräknade på en ringare winst i detaljen, men på en enorm production i 
det hela, hwartill således fordras ofantliga anläggningar och ett ofantligt förlag, och i samma mån 
handeln blifwit werldsomfattande.237 

Industrin växer och makten koncentreras till allt färre ägare när det i allt högre grad blir ge-

nom kapitalkrävande massproduktion, med hela världen som avsättningsmarknad, man tjänar 

pengar. Palmblad påpekar dessutom att ”folkmängdens tillväxt i åkerbruksclaßerna och bland 

de förmögnare, är obetydlig, men deremot ofantlig inom manufactur-racen” – fabriksarbe-

tarna kommer alltså med tiden att utgöra majoriteten av befolkningen.238 Vart denna utveck-

ling – massproduktion med små vinstmarginaler, världsomspännande handel och allt fler fa-

briksarbetare – kommer att leda beskriver Palmblad på följande sätt: 

[I] följd af den förundranswärda utweckling, hwartill slöjder och handel i detta land hunnit, bero 
flera hundra tusendes öden på en oscillation i handelswågen, en förändring i tulltaxan, en con-
junctur, ett krig i en annan hemisphär, en genomgripande upptäckt eller technisk förbättring inom 
eller utom England […].239 

Den industriella utvecklingen leder alltså till instabilitet. Mängder av människor kan plötsligt 

få sina levnadsförhållanden helt förändrade av främmande faktorer som konjukturer och av-

lägsna krig. Detta är för Palmblad ett onaturligt samhälle, han kallar t.o.m. England ”det hwita 

slafweriets land”. ”[H]är är allt konstladt, allt stäldt på spetsen, och tyckes blifwa det mer och 

mer”, sammanfattar han.240 

    Palmblad vänder sig i flera av sina artiklar i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning mot 

ekonomisk vinning som motiv till handling. I en anmälan av Magnus Jacob Crusenstolpes 

anonymt utgivna Skildringar ur det inre af dagens historia. De frånvarande (1834) skriver 

han om (den liberala) pressens utveckling: 

Den Journalist, som, om ej först dock kraftfullast och med mesta talent, förfäktade Allmänhetens 
oinskränkta rätt till nästan alla offentliga och enskilda hemligheter, – som, i stället för Sanning, 
Rättwisa och Moral, satte Opinionen till domare i högsta instancen öfwer handlingar, meningar 
och snillets alster, – som till säkraste proberstenen på en skrifts duglighet bestämde deß – afsätt-
ning, – som wederlade alla inkast emot honom medelst en hänwisning på sina 1400 Prenumeran-
ter, – samme Journalist har nu sett sig nästan öfwergifwen af samma allmänhet, hwilken han 
smickrat och bortskämt, sett wid sin sida uppstå en wida lyckligare medtäflare, som gått ännu 

                                                 
237 Palmblad, 1838 b, sp. 85. 
238 Ibid., sp. 86. 
239 Ibid., sp. 86. 
240 Ibid., sp. 86. 
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längre på hans egen bana och som bättre än han utstuderat publikens swaga sidor och konsten att 
behaga henne.241 

För Palmblad sammanfaller, som här framgår, strävan efter ekonomisk vinning med anpass-

ning efter majoritetens åsikt – den som bäst behagar ”publikens swaga sidor” säljer också 

bäst. När man på detta sätt gör massans åsikt till norm ignorerar man de positiva värden som 

man, enligt Palmblad, istället borde använda som rättesnören: ”Sanning, Rättwisa och Moral”. 

Genom ständig strävan efter ekonomisk vinning avlägsnar man sig allt mer från dessa positiva 

värden i sina försök att överträffa sina konkurrenter i att tilltala publiken. Detta är vad Palm-

blad i artikeln om ”Dagens Strider” formulerar som ”det tyranni, den demoraliserande makt 

som Preßen i demokratiska länder utöfwar”.242 Möjligheten att trycka (mer eller mindre) vad 

som helst, leder alltså till en demoralisering av samhället genom att strävan efter maximal 

avsättning – inte positiva värden som sanning och moral – avgör vad pressen skriver. Här ska 

understrykas att Palmblad ser de moraliska normerna som något helt oberoende av männi-

skorna och de samhällen och kulturer i vilka dessa lever. Sålunda skriver han 1836 – i en re-

cension av en utgåva från 1835 av Platons dialog Symposion – att ”moralen är […] e n  och 

absolut, och kan således inte bero af enskilda tycken, hwarken individuella, nationala eller 

temporella”.243 

    För Palmblad beror tryckfrihetens demoraliserande verkan på människans defekter. I sin 

recension av Hagbergs ”Om den nya Fransyska Vitterheten” skriver han om den frihet den 

franska nationen ”så länge jagat” – ”en frihet i en widsträcktare scala, än ännu på jorden nå-

gonsin blifwit satt i werket” – att denna är 

en frihet, som swårligen låter förena sig med menniskonaturens ofullkomlighet; en frihet, som är 
fiendtlig mot allt slags regering, samhällsinrättning, borgerlig ordning och positiva lagar, och som 
svårligen kan tänkas, förrän menniskan upphunnit det sedliga fullkomlighetstillstånd, till hwilket 
alla Christne fika, men som dock ewigt förblifwer ett oupphinneligt ideal.244 

Det är alltså möjligt att tänka sig en utopi där samhället inte behöver regleras av institutioner 

och lagar, men mänskligheten kommer aldrig att nå dit. På så sätt fastslår Palmblad behovet 

av rättesnören utanför människan själv och därför måste också pressens frihet inskränkas så 

att den inte används på fel sätt. ”[M]ånne det icke ändock är nödwändigt, att stadga wißa po-

sitiva yttre lagar för de mest exstanta fallen af sådana mißbruk?”, frågar han sig retoriskt i 

                                                 
241 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Skildringar ur det inre af dagens historia. – De Frånwarande” [Recension], i 
Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1834, sp. 321-330 och sp. 337-343 [1834 a], här sp. 323 f. 
242 Palmblad, 1838 e, sp. 666. 
243 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”P l a t o s  Symposion. – Text. Med Anmärkningar och Ordbok, Af A n d e r s  
M e l a n d e r , L.L. Gr. et Hebr. Lector wid Wexjö Gymnasium” [Recension], i Swenska Litteratur-Föreningens 
Tidning 1836, sp. 753-764 [1836 b], här sp. 757. 
244 Palmblad, 1837 e, sp. 579 f. 
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artikeln om ”Dagens Strider”.245 Detta Palmblads krav på ett ordnat samhälle styrt av lagar 

sammanhänger med hans kritik av den subjektiva idealismen (se ovan, avsnittet ”Palmblads 

tidiga estetik). Märta Oléhn konstaterar mot slutet av sin avhandling om Palmblad att han med 

sitt ”öppna sinne för denna världens ordning […] så småningom [kom] att övervägande in-

rikta sin kritik av den subjektiva idealismen på det politiska området”: 

I liberalismens genombrott såg han ett hot om en ny revolution, ett den mänskliga egenviljans upp-
ror mot Guds av evighet bestämda världsordning. Att bekämpa ett dylikt våld som enligt hans upp-
fattning endast kunde skapa nytt våld och leda till kaos, kom han alltmer att betrakta som sitt 
skriftställarskaps förnämsta mål.246 

Vad Palmblad uppfattade som hotfullt med den subjektiva idealismens estetik, godtycklighe-

ten och avsaknaden av en fast måttstock, gör sig alltså gällande även på det politiska och mo-

raliska området. 

 

Herr Hugos politiska åsikter 

Var står då herr Hugo politiskt? Frågan är inte alldeles enkel att besvara eftersom han tycks 

inta en något motsägelsefull position. Till att börja med ber Hugo att få bekräftat av akademin 

att han ”alltid varit […] en öm och huld fader” samt ”en god husbonde, huld och hjelpsam 

emot alla sina underhafvande”, vilket ledmöterna håller med om. Ett krav har han dock alltid 

ställt, det ”att ingen bland dem, öfver hvilka jag äger rätt att befalla, måtte fördrista sig att det 

ringaste säga eller tala mig emot”.247 Vad Hugo här gör sig till talesman för är sålunda en 

patriarkal ordning där fadern och husbonden på egen hand bestämmer allt. Men han fortsätter: 

”I allt annat bekänner jag mig till liberalismens grundsatser”, och inte vilken liberalism som 

helst utan ”förstås: den sansades och modererades”.248 Som Hugo själv medger kan man tycka 

att han inte är ”fullt consequent” i sina åsikter, men han förklarar att hans position ”kommer 

sig deraf, att liberalismen har flerfaldiga skepnader, eller kanske rättare rigtningar”, av vilka 

en exempelvis går ”nerifrån och uppåt”: 

Det ligger i sakens natur, att den som står på en lägre plats vill uppåt, och derföre bröstar sig, gör 
sig stor och klok, klandrar, mästrar, spjernar emot: allt för att sjelf komma sig opp. Jag finner detta 
naturligt, jag klandrar således icke detta, om det sker på beskedligt sätt; förmodligen skulle jag 
sjelf göra så med, ifall jag ej vore fullt belåten med min ställning och således har ingen att tränga 
undan.249 

                                                 
245 Palmblad, 1838 e, sp. 666 f. 
246 Oléhn, 1967, s. 70. 
247 Palmblad, 1840, s. 47 f. 
248 Ibid., s. 48. Texten har här ”sansade” vilket har korrigerats i enlighet med bokens lista över rättelser, s. [140]. 
249 Ibid., s. 48. 
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Vad Hugo här förespråkar är alltså att individen ska ha rätt att med egna krafter försöka ta sig 

upp i samhället. Så skulle han även själv göra om han befann sig i denna position. Hugos 

syster Eleonora menar att brodern inte alls skulle bete sig på detta sätt för att ta sig uppåt utan 

att han ”i hvilken ställning som helst vore densamme som nu, god, mild, öfverseende mot 

höga och låga”. Hugo ser detta som ett ifrågasättande av hans konsekvent liberala grundsyn. 

”Hvad! Skulle jag förneka liberalismens grundsatser?”, invänder han och fortsätter sedan: 

”Dervid gör jag blott det undantaget, att oppositionen icke får innästla sig i mi t t  hus, ty 

denna passar blott för samhället, icke i familjelifvet.”250 Vi ser här en tydlig brist på konse-

kvens i Hugos politiska grundsyn – vad som gäller på ett område gör det inte på ett annat. 

    En annan ”rigtning af liberalismen” går ”uppifrån och nedåt”, vilket innebär, förklarar 

Hugo, 

att den, som redan ä r  något, h a r  något, håller sina underlydande på behörigt afstånd, i tukt och 
ordning (förstås: med tillbörliga lämpor); ty hvad skulle det annars bli för en hushållning af, och 
hvad skulle dessutom den välbehållne ha för nöje och njutning af sitt goda?251 

Den som befinner sig på en hög position i samhället måste alltså hålla de som står lägre i 

schack, d.v.s. bevara den rådande ordningen. För Hugo är dessa riktningar två olika yttringar 

av samma liberalism och han bekänner sig följaktligen till båda. Som två sidor av samma 

mynt kan man se dem om man därmed avser att de båda är uttryck för vad man skulle kunna 

kalla ”den starkes rätt” – individerna kämpar om sina samhälleliga positioner och någon rik-

tig, sann ordning finns inte. Detta innebär alltså en upplösning av de högre positiva värden 

och normer vilka vi sett att Palmblad värnar om. 

    Brorsonen Julianius kommer emellertid med invändningar mot att de båda riktningarna 

egentligen skulle vara densamma: 

Oss har det väl alltid så förekommit, som hade regeringssättet i detta hus varit helt och hållet patri-
archaliskt i det Gamla Testamentets äldsta stil; men i theorien tyckes mig farbror icke hylla e t t , 
utan t v e n n e  rakt motsatta systemer, af hvilket det sista torde vilja liksom stöta på despotism.252 

Julianus sätt att se på saken utgår från vem som har makten. Den tidigare riktningen stöder då 

folkets rätt att – om än ”på beskedligt sätt” – sätta sig upp mot de överordnade och själva 

överta makten, medan den senare istället legitimerar att folkliga resningar slås ned. Hugos 

svar, ”med en röst, som i början röjde någon osäkerhet”, visar på den avsaknad av fasta värde-

ringar som hans liberala grundsyn – eller egentligen all liberalism – innebär: 

Det kan så tyckas, min kära Julianus, det kan så tyckas. Men . . . men . . . allt i världen kan icke 
uppställas så noga i systemer. I verkligheten korsa sig möjligheterna oupphörligt med idealerna. 

                                                 
250 Ibid., s. 48 f. 
251 Ibid., s. 49. 
252 Ibid., s. 49. 
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Det finnes någonting, som kallas la force des choses [omständigheternas makt], min gosse; emot 
denna makt får man icke stångas, ty annars går alltihop ikull.253 

Tidens liberalism har, säger Hugo, ”sina undantag, sina convenanser, dem man tyst måste 

erkänna, ehuru de litet afvika från systemet”. Han påpekar att ”de största frihetshjeltarne i 

Plena, i tidningarne, på sockenstämmorna just äro de, som inom sina hus och af sina underly-

dande kräfva den strängaste och ovillkorligaste lydnad” och konstaterar sedan bara att ”[s]å 

går det till i verlden och detta kan icke hjelpas”.254 

    Hugo markerar därefter sitt avståndstagande från den mer radikala liberalismen i det att han 

säger att det finns saker ”i hvilka man ej för långt får utsträcka consequenserna”. Det är ”en 

lycka”, menar han, ”att våra hedervärda Publicister äro inga öfverdrifvet djupa tänkare, samt 

att de hvarken k u n n a  eller v i l j a  gå så långt vägen räcker”. Som exempel tar Hugo ”bördens 

ärftlighet”, vilken han själv ”fruktar, från naturrättens ståndpunkt också icke kan försvaras”. 

Men, fortsätter han, ”nu fordrar consequensen […] att man i sådant fall också upphäfver 

egendomens ärftlighet”. Nästa steg blir ”förmögenhetens gemensamhet, vidare qvinnans 

emancipation jemte det fria äktenskapet, och följaktligen upplösningen af familjen, som ju 

också intet annat är än ett skrå, en sluten corporation”. Genom den franska revolutionen har 

”[b]örjan till denna sakernas omhvälfning […] skett […], men den förskräcktes för följderna”, 

”stadnade på halfva vägen” och ”lemnade familjen oantastad”. Emellertid har ”St. 

Simonismen”, som Hugo betraktar som en religiös sekt, utfört ”i tankeverlden hvad Revolu-

tionen skonade” och är därför ”det mest storartade och enda consequenta af alla radikalismens 

försök”.255 Men sekten var tvungen att, ”sedan alla samhällselementer voro upplösta”, ”kasta 

sig i händerna på en hierarchi, vidskepligare och dystrare än sjelfva Dalaï Lamas” för att 

kunna ”rädda sig från anarchi” och därigenom slutade ”[d]enna frihetens högsta utveckling 

[…] således som all egentlig Revolution, med tyranni”.256 Här har alltså Hugo och Palmblad 

                                                 
253 Ibid., s. 50, originalets kursivering. 
254 Ibid., s. 50. 
255 Ibid., s. 50 f. Om saint-simonismen, se nedan s. 83 f. Herr Hugos uttalande liknar mycket vad Palmblad 
hävdar i en kort anmärkning om saint-simonismen i en recension publicerad 1835 av Historiskt och Geo-
graphiskt Arkiv (1834-35), nämligen att ”deß stränga conseqvens har blifwit deß förderf i en tid, som sjelf är så 
föga conseqvent; när denna conseqvens jemwäl sträckt sig till arfrättens och äktenskapets upphäfwande, stöter 
den all känsla tillbaka, och gifwer systemet i den allmänna opinionen sitt dödshugg; det föll och måste ohjelpli-
gen falla i det ögonblick, då det nedbryter deßa murar för den sociala och moraliska ordningen” ([Vilhelm Fred-
rik] P[almblad], ”Historiskt och Geographiskt Arkif”, i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 1835, sp. 501-
508, här sp. 507 f.). 
256 Palmblad, 1840, s. 51. För Tibets Dalaï Lama och föreställningen om att denne är ”en på jorden boende gud” 
redogör Palmblad i ett av sina geografiska arbeten, se Vilhelm Fredrik Palmblad, Handbok i den physiska och 
politiska, äldre och nyare geographien, 1:2, Inledn. till Hög-Asien (slutet). Korea. Mantschuriet. Mongoliet. 
Turfan eller Lilla Bukhariet. Tibet (Upsala 1827), s. 645 ff, citatet från s. 646. 
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samma inställning till den långtgående radikalismens konsekvenser. Hugos beskrivning av sin 

politiska ståndpunkt mynnar ut i följande råd som sammanfattar hans åsikter: ”[T]ag dig till 

vara för att drifva consequensen till det yttersta: var liberal, du som andra, men endast nätt 

opp så mycket som passar för din egen ställning!”257 Hugos liberalism är sålunda inte mycket 

annat än en kappvändarideologi att anpassa efter omständigheterna. 

 

Furumos politiska åsikter 

Efter att ha redovisat sin egen politiska position övergår Hugo till Furumos. Att de båda hit-

tills kommit överens i sina ”politiska tänkesätt” beror, menar den förre, på att den senare ”icke 

särdeles befattat sig med det ämnet”. På senare tid har Furumo dock ”slagit an vissa strängar” 

och emedan han ”har ett excellent hufvud” fruktar Hugo ”att han går i botten med sakerna”, 

d.v.s. är just så konsekvent och radikal i sin liberalism som man inte ska vara. En början till 

detta menar sig Hugo finna i essän ”Svenska fattigdomens betydelse”, publicerad 1838 i duo-

desupplagans tionde band. Hugo ”kan inte tåla den skriften” och förklarar att han ”sätter P för 

dessa dämagogische Umtriebe” (ungefär: demagogiska ränker).258 

    I ”Svenska fattigdomens betydelse” låter Almqvist Furumo hävda att ”herrskapet” och 

”bondfolket” står i ”fiendtligt förhållande” till varandra och att detta beror på att det förra bli-

vit ”onationellt”, d.v.s. dess bildning och smak står ”icke […] på grundvalen af svensk 

känsla”.259 Känslan för det svenska kan inte läras ut och medan ”[d]en ungdom, som ännu 

icke har sin bildning gjord” kan skaffa sig denna känsla låter detta ”knappt göra sig” för äldre 

herrskapsfolk – och om det går ”medför det mycken smärta”. Därför är det ”[f]örfattarens 

stora allmänna önskan rörande flertalet af det svenska herrskapets nu lefvande individer […], 

att de ju förr dess hellre måtte utdö, och lemna ättlingar efter sig, som gå folket närmare”.260 

Detta sistnämnda uttalande torde vara av central betydelse för vad herr Hugo uppfattar som de 

demagogiska ränkerna. 

    Lite senare tar herr Hugo på nytt upp samma skrift och kritiserar då bl.a. att Furumo up-

penbarligen utgår ”från det axiomet […] att om det finns någon bra karl i herreståndet, och 

                                                 
257 Palmblad, 1840, s. 51 f. Schück och Warburg påpekar att Hugos förhållande till liberalismen, såsom det fram-
ställs i TBN, ger ”en ganska träffande karakteristik av den liberalism, som den tiden fanns hos åtskilliga hög-
adliga herrar” (Schück & Warburg, 1930, s. 346). 
258 Palmblad, 1840, s. 52, originalets kursivering. 
259 C[arl] J[onas] L[ove] Almqvist, ”Svenska fattigdomens betydelse” (1838), i Samlade Verk, 8, red. Bertil 
Romberg (=Törnrosens bok. Duodesupplagan, 8-11) (Stockholm 1996), s. 277-312 [1996 a], här s. 279 resp. s. 
282, originalets kursivering. 
260 Almqvist, 1996 a, s. 288. 
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om det finns någon dålig i folkclassen, äro bådadera att betrakta såsom undantag”. Detta, me-

nar Hugo, är ”i hög grad […] orättvist”, enligt hans mening är de båda klasserna i moraliskt 

hänseende ungefär jämbördiga.261 Vidare hävdar han att det ”inom det så kallade folket på 

landet gifves en långt starkare ståndsskillnad, en skarpare rangordning än inom både herre- 

och medelclassen” och exemplifierar med att ”den frie, sjelfägande skattebonden anser sig 

icke obetydligt ’fö r  me r ’ än den tjenstepligtige frälsebonden”.262 Dessutom invänder Hugo 

mot att det skulle ha varit bättre förr. Tvärtom, säger han, var ”ståndsskillnaden emellan de 

högre classerna och allmogen just i de äldre tiderna […] vida strängare än nu”. Han frågar sig 

också ”om nationen verkligen skulle blifva mycket lyckligare, om alla herremän kunde utro-

tas” – vilket ju inte riktigt är vad som förespråkas i ”Svenska fattigdomens betydelse” där det 

bara gäller de äldre herremännen. Är man ”consequent i sitt hat mot aristokratien, så borde 

också bönderna utrotas – ty hvarföre skola de ensamt representera folket, nationen, – hvarföre 

icke med lika rätt den lägre talrikare classen”.263 Här tillskriver Hugo i viss mån Furumo åsik-

ter som det inte finns stöd för i texten. Något ”hat mot aristokratien” som sådan är det inte, 

åtminstone inte explicit, fråga om i ”Svenska fattigdomens betydelse”. Det är inte herremän-

nen i sig Furumo vänder sig mot utan deras brist på svensk känsla – en brist som emellertid 

hos kommande generationer kan åtgärdas. 

    Hugo fortsätter med att berätta att han inte har något emot att ”de såkallade sämre classerne 

lyftas upp till en högre bildning, till sinne för det täcka, snygga, trefliga”. Men detta får inte 

ske så att en ”plogens son” förlorar ”kärleken till sin torfva, sitt hem, sitt läge, för att i stället 

eftertrakta det, hvarpå den nya culturen gaf honom anvisning” eftersom han då blir ”olycklig, 

så vida han nödgas qvarstå på sin ursprungliga plats i samhället” och dessutom kan bli ”mo-

raliskt förderfvad” av ”en sådan halfbildning”.264 Här avslöjar Hugo ännu tydligare än 

tidigare sin patriarkala åskådning och visar därigenom också att han knappast är att betrakta 

som liberal. Vad Hugo förespråkar är ett omhändertagande av de lägre klasserna, men ett 

omhändertagande som samtidigt strävar efter att motverka social rörlighet och bevara det 

gamla ståndssamhället. Bakom Hugos lättgenomskådliga liberala fasad är det Palmblads 

konservatism som här gör sig gällande. 

                                                 
261 Palmblad, 1840, s. 65 f. 
262 Ibid., s. 67. 
263 Ibid., s. 69 f. 
264 Ibid., s. 70 f. 
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    Om Furumos politiska åsikter, eller snarare vad Hugo anser att Furumo har för politiska 

åsikter, får vi av den ovan refererade utläggningen inte explicit veta så mycket. Däremot kan 

vi utifrån Hugos kritik dra en del slutsatser. Hugo ser Furumo som en demagog, en person 

som söker uppvigla folket mot de högre klasserna – en klass i vilken det, enligt denne, huvud-

sakligen finns dåliga personer som inte har något existensberättigande. Åtminstone i det sist-

nämnda överdriver Hugo, men vad Furumo – eller egentligen Almqvist – i själva verket anser 

har ingen betydelse; vad vi här tittar på är Hugos föreställningar om honom. Vi ser att bilden 

av Furumo överensstämmer med Palmblads bild av den liberala pressen, vilken söker styra 

massan genom att hetsa dess känslor. 

    Här ska också konstateras att Hugo finner stycket ”Poesi och politik” – som ingick i duo-

desupplagans tolfte band, utgivet 1839 – ”endast i det hänseendet märkligt […] att Furumo 

också vill befatta sig på allvar med lösningen af politiska problemer”.265 Till detta önskar 

Hugo – med en märkbart spydig ton – honom lycka eftersom ”skalder […] annars sällan [har] 

lang [sic] dermed”, något som vi snart ska återkomma till.266 

 

Det tragiska 

När Almqvist 1839 gav ut Amorina – verket hade, i en tidigare version, redan 1822 tryckts 

nästan färdigt men aldrig publicerats – hade berättelsen försetts med ett företal av en anonym, 

fiktiv utgivare som förklarar hur han funnit och kommit att ge ut manuskriptet och som även 

kommenterar detsamma.267 Bland det som företalet kommenterar finner vi en av personerna i 

berättelsen, mördaren Johannes. När dennes mor var havande med honom tvingade hans far 

henne att svälja varmt djurblod vilket gjorde att sonen föddes med ”en oändlig hunger efter 

rått kött” som med tiden blef ”en fasansfull törst” efter blod.268 Som vuxen är Johannes 

medveten om vad hans blodtörst beror på och plågas av den, men han kan ändå inte motstå 

den.269 I företalet argumenterar utgivaren, utifrån figuren Johannes, för att ”[d]et förskräck-

liga” i Amorina består i ”att en menniska genom födseln och genom sin mors tillstånd före 

den, skall kunna bekomma anlag, som sedan under lefnaden utgöra hela dess vandels karak-

                                                 
265 Ibid., 56 f. 
266 Ibid., s. 58. 
267 Bertil Romberg, ”Inledning”, i C[arl] J[onas] L[ove] Almqvist, Amorina eller Historien om de Fyra (Samlade 
Verk, 18, red. Bertil Romberg) (Stockholm 2000), s. VII-XXVI, här s. VII och s. XI. 
268 Almqvist, 2000, s. 44. 
269 Ibid., t.ex. s. 109 ff. och s. 242 ff. 
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ter”. Anlagen utgör ”det nödvändiga i personen” men ”tillika, och lika mycket, utgöra [de] det 

fria hos honom”.270 Detta eftersom anlagen inte ligger 

utom viljans autonomi, utan just utgöra sjelfva viljans egna beskaffenhet hos personen, så är hela 
hans frihet der: han vill så. Det är sant att han måste så; men det är lika, att han just vill så. Och han 
måste det alldeles icke längre eller mera, än han vill. […] Kommer man till en rätt kännedom här-
af, så finner man följaktligen, att frihet och nödvändighet alldeles sammanfalla till ett.271 

Detta jämförs med den antika tragedin och utgivaren berättar att han ”icke i den grekiska tra-

gedien, och än mindre i den romerska eller i den på grekisk form baserade äldre franska, fin-

ner något element af rätt förskräcklighet; ingenting fruktansvärdt, ingen fasa” vilket beror på 

att ”i den gamla tragedien blott visar sig ett yttre och tillfälligt fruktansvärdt, ett löjligt, ett 

plågsamt: men intet att med himmelskt sinne rysa för”. Enligt utgivaren är det av Johannes 

representerade tragiska mer ”sublimt” än den antika tragedins.272 De gamla tragediernas ”nöd-

vändighet” är en nödvändighet ”utanför menniskans vilja […] som derföre icke är frihet 

tillika, utan är tvång”. Detta är ”ett öde, som är ett yttre”, som ”tvingar med jordiska bojor” 

och som ”är af samma slag, som när en bödel torterar ett inqvisitionsoffer”. I detta finner ut-

givaren ”mera otäckt, förargeligt och nästan infamt […] än något sublimt”.273 

    I TBN kritiserar herr Hugo denna uppfattning om det tragiska (vilken tillskrivs Furumo). 

Efter att först ha återgett ovanstående resonemang hävdar herr Hugo – eller egentligen lärde 

män med vilka han resonerat – att ”[d]et antika Ödet […] icke [är] så b l i n d t , som man van-

ligen föreställer sig det” utan bygger på ”att barnen äfven måste lida för fädernes missger-

ningar” även om ”de förföljde hjeltarne sjelfva icke äro rent af skuldfrie”.274 Antikens öde är 

”ingen ’bödel,’ ej heller något ’jordiskt hiskligt,’ utan en sedlig Princip, ehuru mest verksam 

såsom Nemesis, d. v. s. straffande och hämnande; visserligen icke efter christendomens re-

nade moralbegrepp, utan efter de n  verlds, för hvilken dessa tragedier voro skrifne”.275 I dessa 

tragedier består 

[d]et tragiskt sublima […] deruti, att denne Nemesis just träffar de störste och ädlaste af men-
niskor, som, antingen genom förfädernes brott, eller genom conflicten mellan pligter, eller genom 
öfvermod eller ögonblickets passioner hemfallit under dess gissel, och måste försona sin skuld ge-
nom döden.276 

                                                 
270 Ibid., s. xxiv f., originalets kursiveringar. 
271 Ibid., s. xxv, originalets kursiveringar. 
272 Ibid., s. xxvii. 
273 Ibid., s. xxv, originalets kursivering. 
274 Palmblad, 1840, s. 72 f. Att Palmblad inte låter Hugo själv besitta dessa kunskaper om antikens uppfattning 
av ödet kan, mot bakgrund av verklighetsproblemet, ses som ett sätt att öka trovärdigheten. 
275 Ibid., s. 74. Citaten ur Amorina återfinns i Almqvist, 2000, s. xxv resp. s. xxvii. 
276 Palmblad, 1840, s. 74 f. 
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Hugo försvarar alltså antikens uppfattning om det tragiska, om än utifrån vad han lärt av 

andra. De som straffas är inte oskyldiga utan får svara för antingen egna eller förfäders hand-

lingar, hävdar han och vänder sig därefter till Johannes. 

    Johannes historia finner Hugo visserligen ”[ö]mklig, beklagansvärd, hisklig” men ”ett in-

nerligare deltagande, än detta” kan han inte ”egna en så beskaffad varelse på annat villkor, än 

att hans [varelsens] bättre natur (ty ingen saknar en sådan) med kraft och på fullt allvar käm-

par emot olyckan”. För Hugo är Johannes ett ”af instinkten drifvet odjur” och precis ”hvad 

Furumo förebrår grekiska tragedien” finner Hugo hos hans figur vilken ”i det hela [är] en kall, 

känslolös bödel, som blott lyder en främmande drift”.277 

    Den tyska klassicismens teori om tragedin kretsade kring begreppen ”frihet” och ”nödvän-

dighet” och bildningsidealet låg i förlikningen av dessa båda element.278 Att försöka gå emot 

ett oundvikligt öde var dumdristigt, istället skulle hjälten bejaka det för att på så vis försona 

viljans frihet med ödets nödvändighet, varigenom människans värdighet kunde gå segrande ur 

striden. På detta sätt kräver Schiller, den klassicistiska tragedins siste store teoretiker, som 

behandlar motsättningen mellan frihet och nödvändighet utifrån ett moraliskt och estetiskt 

perspektiv, att även om människan i dramat till det yttre dukar under för ödet ska hon till det 

inre segra. För honom är människan i första hand en moralisk, andlig varelse som genom sjä-

lens frihet höjer sig över den yttre, materiella nödvändigheten – till skillnad från de primärt 

driftsstyrda varelserna. 

    Även Schelling ser motsättningen mellan frihet och nödvändighet som central i dramat, 

men han behandlar den ur ett mer existensfilosofiskt perspektiv. Han vänder sig mot att det 

ena elementet visas såsom segrande över det andra, istället ska de framträda såsom jämn-

bördiga och samverkande. Ett drama där det onda segrar över det goda är, menar Schelling, 

inte tragiskt utan bara sorgligt och upprörande. Hos Schiller ska friheten – och därigenom 

människan –, med rätten på sin sida, segra över nödvändigheten. Hos Schelling däremot är 

friheten och nödvändigheten likvärdiga uttryck för en och samma princip vilken bara kan exi-

stera som motsatta krafter. I Schellings världsbild är föreställningen om en grundläggande 

disharmoni central. Tragedins uppgift är för honom att återställa harmonin genom att förena 

motsatserna frihet och nödvändighet. Hur detta i praktiken är möjligt exemplifierar han utifrån 

Sofokles´ (ca 497-406 f.Kr.) Konung Oidipus där det tragiska ligger i att Oidipus inser att de 

                                                 
277 Ibid., s. 76. 
278 Framställningen av Schillers och Schellings teorier om tragedin följer Margret Dietrich, Europäische 
Dramaturgie im 19. Jahrhundert (Graz 1961), s. 83-93. 
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brott han begår är hans öde och, trots att han är utan skuld (han kunde inte ha handlat annor-

lunda), av fri vilja tar konsekvenserna – han sticker ut sina ögon och lämnar staden. Tragedin 

kan för Schelling aldrig bygga på syndiga handlingar eftersom dessa inte är nödvändiga – 

människan måste inte synda, hon kan istället välja att göra det goda. Oidipus utför däremot 

sina brottsliga handlingar utan att egentligen veta vad han gör. 

    För Schelling ska tragedin visa att såväl friheten som nödvändigheten är underordnade 

samma högre princip inför vilken skillnaden mellan de båda försvinner. Principen är förnuftet 

(eller anden, det absoluta, det gudomliga) av vilket båda elementen beror: människans frihet 

beror av hennes förnuft och detta förnuft förstår samtidigt förnuftskaraktären hos det nöd-

vändiga. Därigenom förs motsatsparet till harmoni: 

Der Mensch benutzt seine Freiheit des Geistes dazu, die Notwendigkeit des ihm Zukommenden 
einsehend, sein Schicksal selbst zu bejahen, da er es in seinem höheren Vernunftcharakter begreift. 
Dadurch entsteht die Identität der Gegensätze.279 

Den högre harmoni som uppstår genom att motsatserna på detta sätt förenas gör tragedin sub-

lim och tröstande. 

    I sin recension av den första delen av Beskows Dramatiska Studier behandlar Palmblad det 

tragiska i samband med dramat ”Hildegard”. Han skriver här att ”[k]atastrophen” vilar på 

styckets ord ”[h]wad, som är skedt, ett blodigt ögonblick / kan då en lefnads qwal ej plåna ut”, 

vilket sägs vara ”en sann tanke”, men, fortsätter han, 

för att denna katastroph måtte wara f u l l t  tragisk, bör förutsättas, i fall Rec. ej bedrager sig, att 
detta af Försynen sända slag, som kroßar trenne ädla lif, måste grunda sig på ett större och rysli-
gare brott än det, kring hwilket detta sorgespel hwälfwer sig. Skulle nu emellan dem båda 
(mißgerningen och wedergällningen) ett mißförhållande äga rum, så wisar sig de trenne hufwud-
personernas död icke såsom ett s t r a f f  af Försynen, utan såsom en nyck, en lek af omständighe-
terna, ett werk af slumpen.280 

Som det straffande ödet framträder i detta drama är det av just det slag som utgivaren av Amo-

rina kritiserar, d.v.s. något slumpmässigt som inte står i samband med den straffades gär-

ningar. Detta slags straff, som egentligen inte är ett straff utan bara ”en lek af omständighe-

terna” kritiserar även Palmblad och menar att straffet istället ska stå i proportion till brottet. 

Detta stämmer överens med synen på konstverket som en organism; straffet ska växa fram ur 

förutsättningarna på samma sätt som en berättelses händelseförlopp ska hänga samman genom 

”en sträng artistisk sjelfnödwändighet” (se ovan s. 46). Den slumpmässiga katastrofen 

kan tillhöra epos, eller romanen, men, strängt taget, icke tragödien, ty till deß wäsende hör så wäl 
undergång som försoning: individen går antingen under i följd af egen eller för fädernes skuld (så-

                                                 
279 Människan använder sin själsliga frihet till att inse nödvändigheten av det kommande, att själv bejaka sitt öde 
när hon förstår dess högre förnuftskaraktär. Därigenom uppstår motsatsernas identitet. Ibid., s. 88. 
280 Palmblad, 1836 c, sp. 778 f. 
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som i den antika tragödien) eller han måste falla, såsom offer, för att ej störa werldsordningen eller 
för att genom sin död befordra utwecklingen af högre ideer, äfwen om de, för hwilka han dukar 
under, icke inse detta, utan blott handla af låga motiver. De skådespel, som sluta utan att öppna en 
sådan utsigt, eller som icke stödja sig på en gudomlig rättwisa […], äro sönderslitande, men 
egentligen icke tragiska.281 

För Palmblad, liksom för herr Hugo, är alltså den antika tragedins straffande öde inte slump-

mässigt – här skiljer han sig från utgivaren av Amorina – utan orsakat av eget eller förfäders 

brott. I det att han betonar vikten av att tragedin utmynnar i en försoning, och inte en seger för 

endera sidan, företräder Palmblad, även om han naturligtvis inte behöver ha formulerat sin 

uppfattning utifrån någon av dessa, snarare Schellings teori om det tragiska än Schillers. Där 

den senare betonar den moraliska och andliga människans kamp mot ett oförnuftigt öde häv-

dar den förra istället att världen styrs av förnuftet och att den enskilda människan är under-

ordnad denna högre ordning. Som vi ser stämmer detta överens med Palmblads politiska upp-

fattning där människornas åsikter och känslor ska underkastas högre normer. Vad gäller Jo-

hannes är denne, som Hugo påpekar, en person som styrs av drifter, inte av sitt förnuft. Det 

förakt som Hugo uttrycker gentemot honom är detsamma som Palmblad hyser inför massans 

känslobaserade handlingar. I att vara ett offer för det låga driftslivet ligger inget i sanning 

tragiskt. 

                                                 
281 Ibid., sp. 779. 
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”Bilaga till Protokollet” och ”Mellanscener” 

Bokens fjärde kapitel bär rubriken ”Bilaga till Protokollet. Bref från Prosten Bromelius och 

hans Son till Hofmarskalken Löwenstjerna” (s. 79-87) och utgörs alltså av ett brev till herr 

Hugo. Brevet är ett svar på en förfrågan om en teologisk bedömning av det religiösa dramat 

”Marjam” – publicerat i imperialoktavupplagans första band 1839, men sedan tidigare känt av 

Hugo och hans familj.282 Eftersom detta brev enbart behandlar teologiska frågor finns här 

ingen orsak att närmare skärskåda innehållet. Emellertid kan i all korthet påpekas att prosten 

Bromelius´ teologistuderande son tolkar Furumos syn på den kristna läran som att denne anser 

att kristendomen i sin nuvarande form är ”en fullständig Ochristendom; eller (hvilket är det-

samma) en Christendom, som, i bottnen förfalskad, har utbildat sig till en högre Hedendoms-

grad”. Om detta är vad Furumo menar inser man lätt, fortsätter sonen Bromelius, ”hvari 

tillämpningen af denna åsigt på de menskliga sakernas nuvarande skick, eller oskick, skall 

komma att bestå”. Innebörden i detta påstående specificeras inte närmare men Furumo ses 

alltså som fientligt inställd mot den kristna kyrkan och sonen Bromelius konstaterar att ”mot 

vännen Furumos radicalism är då all annan, så kallad, en bagatell, en lumpenhet, en platthet 

hvarom ej lönar mödan att tala”.283 

    I början av följande kapitel av TBN, ”Mellanscener” (s. 87-108), vilket utspelar sig dagen 

efter de föregående, anländer Det går an och det första bandet av imperialoktavupplagan av 

Törnrosens bok med posten när familjen sitter till bords. Till att börja med granskar herr Hugo 

imperialoktavbandet, vars innehåll han som vi sett delvis redan känner. Bland det som kom-

menteras finns ”Jagtslottet”, som här publicerades i en utökad version. I denna berättelse hop-

pas Hugo att Furumo ”tagit bort spenatsoppan, morötterna och spritärterna” som han tidigare 

kritiserat (se ovan s. 34), men han finner ”hela anrättningen åter uppdukad”.284 

    Därefter diskuterar Ulla, Hugos brorsdotter, moralen i några av imperialoktavens texter. 

Stycket ”Om menniskans stöd” menar hon ”klingar mycket vackert, ty der talas om ’kärleken 

till Christus’ i nästan varenda rad”. Men, fortsätter Ulla, denna kärlek är ”[i]ntet annat än en 

ihålig, steril abstraction, som ställer kärleken till Frälsaren i rak motsats till den för våra 

                                                 
282 Holmberg placerar in ”Marjam” bland verk skrivna under perioden 1836-40. Eftersom dramat publicerades 
redan 1839 får den senare tidsavgränsningen naturligtvis förkortas med ett år (Holmberg, 1922, s. X). Att Palm-
blad låter den teologiska kritiken framföras inte av lekmän som herr Hugo och hans familj utan av experter på 
området är ett grepp som förstärker kritiken. Detta sätt att framföra kritiken kan även ses mot bakgrund av verk-
lighetsproblemet och det orimliga i att sällskapet skulle inneha dessa teologiska specialkunskaper. Jfr ovan not 
274. 
283 Palmblad, 1840, s. 82. 
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medmenniskor”. Ulla fäster sig särskilt vid påståendet ”att man aldrig ’bör gifva en menniska 

löfte om tycke för personens skull, icke heller ovillkorligt och för alltid, utan med villkor, att 

den personen lefver i Christi sinne och för så lång tid den är fast deri […]’” och finner i 

”[d]essa ord […] ett uppslag till författarens favoritsats om det fria äktenskapet”.285 Ulla note-

rar här tidigt något som vi snart kommer att återkomma till. 

    Ulla anför här även ”Marjam” där hon påpekar att Joseph av Arimathaia, som ”framställes 

såsom en representant af den r e n a  Urchristendomen” och som omvänder den arabiske emi-

ren Ivilek till kristendomen, inte har ”den ringaste betänklighet vid att låta Emiren behålla alla 

sina tjugesju hustrur och alla sina sextiosju frillor”. Ulla ”bestrider visserligen ej, att ju icke 

Herr Furumo också är religiös, och att han har allvar med s i n  religion: men denna religion är 

icke, så vidt jag kan finna, den christna, utan den muhammedanska”.286 De likheter hon finner 

mellan Muhammed och Furumo består i 

å ena sidan en ytterst abstrakt, sublimerad, alldeles ofruktbar åsigt af Gud och kärleken till honom; 
å andra sidan en i grunden rå, ehuru poetiskt smyckad sinnlighet, i förening med ett djupt missför-
stånd om qvinnans väsen och bestämmelse.287 

Att Furumo poetiskt smyckar sinnligheten är samma tanke som Ulla redan tidigare (se ovan s. 

59), i samband med bl.a. ”Baron Julius K*” uttryckt och som alltså innebär att en estetiskt 

tilltalande form döljer innehållets sanna karaktär. 

    Hugo besvarar Ullas kritik mot Furumo med utropet ”Flicka, du är stark i dina apathier!”, 

vilket tyder på att han ännu (jfr ovan s. 59 f.) har en viss skepsis inför hennes påståenden om 

Furumos moraluppfattning.288 Dock ställer även han sig oförstående till Furumos syn på 

kristendomen – vilken sägs innebära att ”[h]an vill ha den qvar i sitt ursprungligaste skick, 

sådan han tycker den vara framställd af Evangelisterna, utan dogmer, utan system, utan form” 

– och frågar sig var det har funnits ”en religion utan lagstiftning”.289 Furumo företräder alltså 

                                                 
284 Ibid., s. 88. Om den utökade versionen av ”Jagtslottet”, se Holmberg, 1922, s. XIV. 
285 Palmblad, 1840, s. 90. ”Om menniskans stöd” publicerades ursprungligen 1834 i tidskriften Skandia som en 
del av Almqvists uppsatsserie ”Några drag” (Olle Holmberg, ”Inledning”, i C[arl] J[onas] L[ove] Almquist, 
Samlade skrifter, 4, red. Fredrik Böök (=Filosofiska och estetiska avhandlingar) (Stockholm 1921), s. V-XXVI, 
här s. XV). Citatet ur Almqvists text uppvisar några smärre avvikelser och återfinns med moderniserad stavning i 
C[arl] J[onas] L[ove] Almquist, ”Om människans stöd” (1834), i Samlade skrifter, 4, red. Fredrik Böök 
(=Filosofiska och estetiska avhandlingar) (Stockholm 1921), s. 321-335 [1921 a], här s. 329. 
286 Palmblad, 1840, s. 90. Den passage som åsyftas återfinns i C[arl] J[onas] L[ove] Almquist, ”Marjam”, i Sam-
lade skrifter, 13, red. Fredrik Böök (=Törnrosens bok. Imperialoktavupplaga, 1) (Stockholm 1922), s. 305-360 
[1922 b], här s. 337 f. 
287 Palmblad, 1840, s. 91. 
288 Ibid., s. 91. 
289 Ibid., s. 93. Jfr Almquist, 1922 b, s. 356 ff. 
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här en långtgående radikalism som vill se en upplösning av den reglerade religionen till för-

mån för en fri, individuell trosutövning. 

    Efter denna diskussion avslutas måltiden, varefter Hugo tar med sig imperialoktavbandet 

för att läsa det däri ingående stycket ”Ifrån Leonard” medan Flabbe får i uppdrag att skära upp 

Det går an inför akademins sammankomst ”kl. precist 4”.290 

 

Högläsning av Det går an 

Akademin samlas punktligt klockan fyra, utom Flabbe som dröjer en kort stund. Förklaringen 

till hans sena ankomst är att han utöver att skära upp boken även hunnit skriva en recension 

och skicka iväg denna, trots att han bara haft boken i ”knappt tvenne timmar”. Flabbe för-

klarar: ”Jag flög igenom innehållet medan jag skar opp den; upptecknandet af mina tankar 

kostar mig så godt som ingen tid. Dessutom ha vi, i vår redaktion, hittat på vissa handgrepp 

och genvägar.” Udden är här riktad mot tidskriften Eos´ redaktion och kritiken blir än tydli-

gare när Hugo svarar att ”[g]envägarna […] väl inte [måtte] bestå i att i c k e  läsa hvad man 

recenserar”.291 Eos anklagas alltså för att slarva med sina recensioner och när Hugo lite längre 

fram återvänder till ämnet framhåller han som motpol ”de Upsaliska LitteraturTidningarna” – 

d.v.s. Swensk Literatur-Tidning och Swenska Litteratur-Föreningens Tidning. I dessa kunde 

visserligen, säger Hugo, en recension ”låta vänta på sig fjerndels och halfva år” men man fick 

”ändå der skäligen besked om en bok, och stundom ibland litet deröfver”. I Eos däremot 

måste kritiken ”stadna vid blotta maktspråk”, ibland ”nästan endast vid blotta epitheter” och 

man hinner där sällan ”anföra rigtiga skäl och motiver”.292 Medan de tidningar i vilka Palm-

blad var medarbetare motiverade sina omdömen med riktiga argument nöjer sig tidningar som 

Eos alltså med själva bedömningen, utan att förklara vad som är grunden för denna. 

    Trots att Flabbe redan läst boken erbjuder han sig att ”bli den föreläsande” eftersom man 

inte kan läsa ”[s]å trefliga, så genialiska saker […] för ofta”.293 Hugo godkänner detta och 

läsningen börjar. Efter att bokens inledning lästs upp konstaterar Hugo att han förstår att 

”denna roman har en stor tendens: den vill lösa, heter det, en af tidens problemer”.294 Till en 

                                                 

 

290 Palmblad, 1840, s. 94. 
291 Ibid., s. 95. 
292 Ibid., s. 106 f. 
293 Ibid., s. 95. 
294 Ibid., s. 96. Jfr C[arl] J[onas] L[ove] Almquist, ”Det går an” (1839, denna version 1850), i Samlade skrifter, 
16, red. Fredrik Böök (=Törnrosens bok. Imperialoktavupplaga, 3) (Stockholm 1923), s. 171-304, här s. 293. 
Eftersom 1839 års version av Det går an ännu inte finns tillgänglig i en vetenskaplig utgåva hänvisas här istället 
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början är Hugo positiv till boken. Han påpekar att ”allt är så lifligt, så friskt, så nätt berättadt: 

det är i sanning en rigtig ’tafla ur lifvet […]’”, tycker att sergeanten – Albert – är ”en rask och 

hurtig karl” även om han svär för mycket och menar att Sara är ”ett Furumoiskt svenskt 

qvinno-ideal: det är ett förståndigt, klokt, bastant fruntimmer; för öfrigt en äkta prosaisk, 

karlavulen och köttig person”.295 När man kommer till ”den första kyssen” undrar han 

emellertid om Sara inte har några ”seder, som låter kyssa sig af en så godt som vildfräm-

mande karl och låtsar – ’som ingenting händt’”.296 Hugo påpekar – i ett påtagligt vasst tonläge 

– att ”Furumo har sin egen theori om kyssar” och ”tycks enkom anse dem vara uppfundna till 

kyskhetens iståndsättande”. Detta yttras med avseende på en episod i ”Jagtslottet” där Furumo 

”kysste den vackra men lättfärdiga Magdalena, på det hon skulle bli ’ärlig och täck i sin själ’” 

varefter han ”knuffade henne ned i strömmen, på det hon skulle få dö ’i sin skönhets stund’”. 

Det är, menar Hugo, ”en ganska betänklig historia”, men han har ”alltid trott att Furumo ljugit 

på sig sjelf”.297 Hugo är här på väg att ändra åsikt om Furumo genom att han i ljuset av Det 

går an läser en tidigare berättelse på ett annat sätt – vad han trodde var betydelselöst, om än 

märkligt, visar sig nu viktigt. 

    Senare får åhörarna vet att ”de båda älskande haft fyra nattläger mellan Arboga och Marie-

stad”, varpå Hugo brummar att ”det här måtte bli en rätt uppbygglig historia” och frågar 

Flabbe om ”våra fruntimmer [kan] få vara med längre”, vilket denne menar att de kan få.298 

Det dröjer emellertid inte länge förrän Hugo skickar ut damerna. Snart kommer nämligen 

”förklaringen öfver den långa resan och hvad som tilldrog sig om natten på Bodarne”.299 Efter 

att ha skickat ut damerna citerar Hugo den klargörande passagen men censurerar den och er-

sätter en del av texten med punkter. I 1839 års utgåva av Det går an lyder passagen – med den 

första meningen nedkortad på samma sätt som i TBN – som följer: 

[N]är de […] om morgonen stego upp, var Sara icke fullkomligt väl. Hon hade icke förr varit utsatt 
för så mycken rörelse, och hennes ögon, ehuru nu nästan klarare än annars, glimmande och fulla af 

                                                 

till den version som ingick i imperialoktavupplagans tredje band där inledningen, dock placerad efter berättelsen, 
finns med. 
295 Palmblad, 1840, s. 96 f. 
296 Ibid., s. 98. Palmblads citat är ungefärligt och återfinns i C[arl] J[onas] L[ove] Almqvist, Det går an; Hvarför 
reser du? (1838 års versioner) (=Samlade Verk, 21, red. Bertil Romberg) (Stockholm 1993), s. 54. 
297 Palmblad, 1840, s. 98. För historien om Magdalena, se Almquist, 1920 a, s. 59 ff. Det framgår inte uttryckli-
gen av texten att det är Richard Furumo som knuffar Magdalena utför klippan, men det antyds tämligen tydligt. 
Citaten är något modifierade och återfinns i ibid., s. 60 f. 
298 Palmblad, 1840, s. 99. Jfr Almqvist, 1993, s. 78 där det berättas att resan inte gick ”så fort, som efter första 
uträkningen. Ty nog måtte väl det vara bra mycket, att hafva fyra nattläger emellan Arboga och Mariestad?”. 
299 Palmblad, 1840, s. 99. 
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högsta innerlighet, då hon såg på Albert, visade likväl spår af att knappt hafva sofvit halfva nat-
ten.300 

Vad Hugo utelämnar är större delen av den andra meningen – från och med ”hade” till och 

med ”spår af att”. Medan Flabbe undrar om ”någonting [kan] finnas oskyldigare” och förkla-

rar Saras tillstånd med att hon ”rest flera dar på en bondkärra” och att man ”ofta […] inte kan 

sofva, då man är rigtigt trött” antyder herr Hugo alltså att paret ägnat sig åt osedligheter.301 

    Läsningen fortsätter och snart utvecklar Sara sin ”philosophi öfver äktenskapet”.302 Vad 

denna innebär berättas inte, för kunskap om det får vi istället vända oss direkt till Det går an. 

Där berättar Sara om sina föräldrars olyckliga äktenskap som gjorde hennes mor ”förstörd och 

förslöad”. Detta är grunden till hennes idéer om äktenskapet. ”Hiskeligt är och blir det alltid”, 

säger Sara, ”att en menniska skall kunna få en rättighet, hvarigenom hon sättes i ställning att 

in i döden förgöra en annan. Dermed vinner Guds vackra kärlek visst inga framsteg på jor-

den.”303 Äktenskapet gör alltså inget gott, och inte heller för barnen medför det något gott, 

”[ä]ro föräldrarne goda och förnuftiga menniskor […] så se de nog om sina barn, så länge de 

lefva”.304 Albert erbjuds hyra några lediga rum i Saras hus, men Sara gör klart att de ska sköta 

sina hushåll separat: ”aldrig, aldrig vill jag taga af det ditt är, eller lägga mig i ditt hus-

väsende”. Skulle Albert ta över hennes hus, tillhörigheter och arbete skulle Sara ”börja bli 

förtretlig” och plågas av oro.305 Sara målar upp ett scenario över hur deras liv med tiden 

skulle kunna bli allt mer olyckligt om de skulle ha ett gemensamt hushåll och menar att ”[d]et 

gagneligaste och bästa” för dem är att bara ha kärleken gemensam. Att gifta sig innebär bara 

”signerier” som ”tjena till intet”.306 Albert invänder att det åtminstone inte skadar att gifta sig, 

men Sara menar att det visst kan göra det. Om två människor har gift sig och sedan bara 

åsamkar varandra olycka ”så vill och påstår man ändå, att de ytterligare skola vara ihop och 

bråka sönder hvarandra” och giftermålet har sålunda skett ”i onödan”.307 

    Efter att fått höra denna Saras äktenskapsfilosofi utbrister herr Hugo: 

Aha! är detta nu lösningen på den stora samhällsknuten; är det på detta sätt, ”menskligheten skall 
räddas i sedligt afseende”? Har någon skruf nu till julen gått lös i Richards hufvud? Jag tycker, att 

                                                 
300 Almqvist, 1993, s. 78 f. Texten har på ett par ställen justerats i enlighet med den textkritiska förteckningen 
över varianter (s. 143 och s. 163) för att stämma överens med 1839 års utgåva. Jfr Palmblad, 1840, s. 100. 
301 Palmblad, 1840, s. 100. 
302 Ibid., s. 100. 
303 Almqvist, 1993, s. 81. Citatet har ändrats i enlighet med den textkritiska variantförteckningen (s. 163) för att 
överensstämma med 1839 års utgåva. 
304 Ibid., s. 82. 
305 Ibid., s. 85 f. 
306 Ibid., s. 88 f. 
307 Ibid., s. 90. Om Sara Videbeck och äktenskapsläran i Det går an, se vidare Karin Westman Berg, Studier i C. 
J. L. Almqvists kvinnouppfattning, Kvinnohistoriskt arkiv, 3 (diss. Uppsala; Göteborg 1962), s. 220-327. 
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han borde hålla sig för god att gå i skole hos Ny-Fransoserne. Är det inte nog, att han till oss im-
porterat Victor Hugos och Eugène Sue´s sträckbänkshistorier; skola vi nu också få oss St. 
Simonismen och den fria qvinnan på halsen! Jag tar alldeles min hand ifrån Richard, jag emanci-
perar mig från den menniskan.308 

Den idémässiga bakgrunden till Saras äktenskapsteori finner Hugo alltså hos ”Ny-Franso-

serna” till vilka han här räknar Victor Hugo (jfr ovan s. 40), Eugène Sue (1804-57) och 

utopisten Henri de Saint-Simon (1760-1825). I den tidigare nämnda avhandlingen ”Om den 

nya Fransyska Vitterheten” hade Carl August Hagberg presenterat författarna Hugo, Pierre 

Jean de Béranger (1780-1857), Alphonse de Lamartine (1790-1869), Alexandre Dumas d.ä. 

(1802-70) och Honoré de Balzac (1799-1850).309 Sue presenteras inte, men det framgår att 

Hagberg i en planerad fortsättning hade för avsikt att ta upp även denne.310 Saint-Simon näm-

ner Hagberg däremot inte alls. I sin recension av den första delen av Hagbergs avhandling 

redogör Palmblad för sin uppfattning om den nya franska litteraturen. Som en tidig före-

trädare för denna ser såväl Hagberg som Palmblad Jean-Jacques Rousseau (1712-78).311 Om 

denne skriver Palmblad att han 

slog sönder de gamla rimbojorna, och hänwisade witterheten till twenne positiva elementer, natu-
ren och lidelsen. Men olyckligtwis ställde han den förra i opposition mot Samhället, den sednare 
emot Förnuftet, lärde att Frihet icke sämjdes med borgerlig lag, icke med konsten och själscultu-
ren, och predikade egoism, materialism och barbarism i det mest wältaliga och förfinade språk. 
Det war i denna hänsigt som Roußeau war, såsom Förf. [Hagberg] sjelf uttrycker sig, ”d ä m o -
n i s k ”, och denna stiftarens charakter har den nya fransyska skolan icke afklädt sig.312 

Den nya franska vitterheten är alltså för Palmblad demonisk i det att den vänder sig emot så-

väl samhället som förnuftet för att istället förespråka ”egoism, materialism och barbarism” – 

den samhälleliga ordningen får ge vika för en individualistisk och kaotisk frihet. Palmblad 

skriver om denna vittra revolution – som utbröt efter att den franska revolutionen följts av den 

politiska restauration som, enligt honom, återställde ”lugn, frid och lycka […] i den borgerliga 

werlden” – att den ”hotade att med sig bortsopa nästan allt, hwad nationen hittills wördat så-

som dyrbart, kärt och heligt”.313 Den nya franska vitterheten och det som däri skildras be-

skriver Palmblad på följande sätt: 

                                                 
308 Palmblad, 1840, s. 100 f. Palmblads citat är något modifierat och hämtat från inledningen till Det går an där 
det, med moderniserad stavning, lyder: ”mänsklighetens räddning i sedligt avseende” (Almquist, 1923, s. 293). 
309 Carl August Hagberg, ”Om den nya Fransyska Vitterheten”, i Skandia. Tidskrift för vetenskap och konst 
1836:8, s. 131-210 och 1837:10, s. 143-196. Hagbergs avhandling och dess bakgrund behandlas i Aspelin, 1967, 
s. 111-188. 
310 Hagberg, 1837, s. 164. 
311 Jfr Hagberg, 1836, s. 144-156 och Aspelin, 1967, s. 173 f. 
312 Palmblad, 1837 e, sp. 565 f. 
313 Ibid., sp. 566. 
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Det är endast styrkans rätt och listens makt, som der gör sig erkänd och aktad, hwaremot den 
wärnlösa dygden, hittills wördad i theoriens och diktens werld, nu äfwen här förbarmningslöst 
lemnas till pris åt deßa dämoniska makter.314 

Ingen utför detta ”med mera sträng consequens” än Sue, hos vilken ”ondskans seger [är] lika 

säker, som ett lyckligt giftermål i en komedi” och som låter  

lasten triumphera och dygden slagtas, stekas, ja stundom äfwen i lekamlig måtto uppspisas; läsaren 
inser icke rätt klart, antingen sådana katastropher skola wara en bitter ironi öfwer tingens wanliga 
gång i det närwarande samhället, en medelbar anklagelse af wåra samfundsförhållanden, eller om 
Förf. sjelf werkligen har ingenting emot detta ”s å  g å r  d e t  t i l l  i  w e r l d e n ”, under det att han 
likt tigern leker med sitt byte och har sin lust af deß plågor och qwidande.315 

Sålunda är den nya franska vitterheten fientlig mot de värden Palmblad själv håller högst: 

sanning, rättvisa och moral (se ovan s. 65) Den upplöser dessa värden och ersätter dem med 

individens fria kamp för att ta sig framåt och uppåt. På så vis bryts den samhälleliga ord-

ningen ned och ersätts av ett kaos styrt av den starkes rätt. 

    För saint-simonismen och Almqvists relation till denna redogör Stig Hellsten. Saint-Simon, 

som var motståndare till bördsprivilegier och ville se en fördelning där alla fick del av indu-

striproduktionens vinster – inte utan privategendom, men med arvsrätten avskaffad –, var inte 

själv upphov till den kärlekslära som kom att bli en del av den s.k. saint-simonismen. De radi-

kala tankarna om äktenskapet och kvinnans emancipation utvecklades istället efter hans död 

av hans efterföljare, och bland dessa särskilt Prosper Enfantin (1796-1864) vars långtgående 

idéer ledde till splittring inom rörelsen men dock blev betydelsefulla för efterföljande saint-

simonisters äktenskapsuppfattning. Enfantin menade att kärleken var olika varaktig hos olika 

individer. Som äktenskapet såg ut var det endast anpassat efter människor vars kärlek varade 

länge, hela livet, och Enfantin ville därför vid sidan om det varaktiga äktenskapet införa en 

annan typ med ”ombyte av kärleksföremål” i form av en ”progressiv kärlek, där en kontinuer-

lig förbättring av könsrelationen äger rum”. Till denna form av äktenskap med succesiv poly-

gami, vilket Enfantin ville inrätta som ”en normal social institution”, skulle även det mono-

gama äktenskapet kunna övergå – inte heller detta behövde alltså vara varaktigt.316 

    Från dessa håll – den nya franska vitterheten och saint-simonismen – anser alltså herr Hugo 

att Saras idéer om äktenskapet kommer. Liksom hos en författare som Sue styrkan och listen 

                                                 
314 Ibid., sp. 569. 
315 Ibid., sp. 569. 
316 Hellsten, s. 207 ff., citaten från s. 210. Jfr även Westman Berg, s. 77-85. Hellsten påpekar att det finns 
”[m]ånga överensstämmelser på enskilda punkter mellan Almqvist och saint-simonismen” men att ”någon direkt 
påverkan […] icke [kan] uppvisas”. 1839 skriver Almqvist, konstaterar Hellsten, i ett brev till Lénström att han 
aldrig läst Saint-Simon – vilket ju dock, med avseende på vad Hellsten skriver om äktenskapsidéernas uppkomst 
först efter Saint-Simons död, är av mindre vikt – men ”naturligtvis kände han till de saint-simonska lärornas 
huvuddrag genom de presentationer därav, som gåvos i dagspressen” (Hellsten, s. 210). 
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segrar över dygden segrar hos saint-simonismen och i Det går an kärlekens flyktiga känsla 

över det av kyrkan och samhället – vilka representerar de fasta normerna – sanktionerade 

äktenskapliga samlivet. Det är individens godtycke som segrar över de för Palmblad fasta och 

högre värdena. 

    Att även herr Hugo ser äktenskapsteorin som en upplösning av de högre värdena framgår 

när han – under det att han citerar ur inledningen till Det går an – frågar sig om ”då de t , som 

vi hittills ansett för religion och moralitet, intet annat [är] än ’en tusenårig osanning’, – ett 

’oupphörligt hyckleri’” och om Saras teori skall vara ”ett af den nya tidens försök till en 

’räddning af det sköna och oskyldiga i grunden för vår tanke’ – till ’upplifvandet af det i san-

ning goda’ – af ’en i årtusenden misskänd himmel’ – af bemödandet att ’finna harmonien 

emellan verklig, ren sed, och verklig, ren lycka’”. ”Hvilka colossala förvillelser!” kommente-

rar han.317 Saras tankar om äktenskapet står alltså i strid med (traditionell) religion och moral 

och hon söker också visa på uppfattningen om dessa normer såsom varande en osanning. 

    Här är det värt att notera att Palmblad låter kritiken mot äktenskapsteorin i Det går an 

komma från en moderat liberal, d.v.s. en person som borde dela de grundläggande värdering-

arna. (Även om det utmärkande för Hugos liberalism är att den egentligen inte bygger på 

några grundvärderingar.) Furumos liberalism skiljer sig från Hugos genom att den konsekvent 

drar konsekvenserna av grundvärderingarna fullt ut. Det är mot denna bakgrund Hugo kon-

staterar att ”när en man af snille börjar vurma, så gör han det med besked; men vid det här lär 

det ändå inte komma att stadna”.318 

    Hugo tar nu upp stycket ”Ifrån Leonard” och anknyter det till dramat ”Colombine” – publi-

cerat 1835 i duodesupplagans sjunde band. ”Colombine” handlar om den unge greven Fredrik 

som tar avstånd från den s.k. dygd som härskar i den fina världens salonger – han vänder sig 

”bort ifrån det, som blott kallas förträfflighet, till det […] som är förträfflighet”. Fredrik 

”älskar en egentligare dygd än konsten att sitta väl i ett förmak, och gå skickligt på en prome-

nad” och finner den hos den prostituerade Colombine. Efter att han gjort en utläggning om 

den sanna dygden enleverar han henne. Hon lägger av sig sitt syndiga liv – och det visar sig 

att hennes olycka har sin grund i att hon som treåring rövades bort från sina föräldrar –, kon-

firmerar sig och gifter sig till sist med Fredrik.319 I TBN sammanfattar Hugo handlingen, med 

                                                 
317 Palmblad, 1840, s. 103. Citaten ur Det går an återfinns i Almquist, 1923, s. 292 ff. 
318 Palmblad, 1840, s. 103. 
319 C[arl] J[onas] L[ove] Almqvist, ”Colombine” (1835), i Samlade Verk, 7, red. Bertil Romberg (=Törnrosens 
bok. Duodesupplagan, 5-7) (Stockholm 1998), s. 353-410 [1998 c], citaten från s. 361. 
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viss förvanskning – han hävdar att Fredrik menar att den äkta dygden ”endast är att söka på 

bordellerna”, vilket inte har stöd i texten.320 Fredrik har, menar Hugo, inget ”annat prof på 

Colombines bättre natur och benägenhet att återvända från lastens stråt” än att hon, efter att 

Fredrik hållit en ”för henne mestadels obegriplig discurs”, följer med honom, vilket alla ”hen-

nes systrar” också skulle ha gjort. Nu hyser Fredrik emellertid ”ärliga grundsatser” och Hugo 

accepterar därför historien.321 

    Annorlunda ser herr Hugo på ”Ifrån Leonard”, som består av ett kort brev från Leonard, en 

man som har ”det svårast tillfredsställda tycke” vad gäller kvinnor men som faller för en 

flicka som genast blir hans. Under deras förhållande blir flickan smittad och hamnar på ”vene-

riska sjukhuset” – det är dock inte Leonard som har smittat henne, utan en annan man. Leo-

nard kan emellertid inte se henne som en bedragerska eftersom hon, som hon säger, inte upp-

hört att älska honom. När han besöker henne på kurhuset ler hon och säger att hon snart ska 

bli frisk och hennes himmelska röst är ”[f]ull av den ömmaste uppriktighet, den finaste san-

ning”.322 Hugo menar att flickan var ”hvad man annars på vanligt menniskospråk kallar en 

h—” och frågar sig om Furumo ”inte mer [kan] skilja serafer från gath—r” – flickan var 

alltså, menar han, prostituerad liksom Colombine.323 

    Flabbe menar att det, även om han själv inte förstår den, i ”Ifrån Leonard”, måste finnas 

”en djup betydelse, en ’andemening’”, vilket Hugo på sätt och vis håller med om i det att han 

svarar: 

Betydelse? Hvarföre inte, Herr Flabbe? Richard gör visst ingenting för ro skull, och förmodligen 
icke eller nu, då han så djupt doppat sina vingar i smuts. Denna kurhus-historia är blott ett litet för-
spel till qvinnans fullkomligaste emancipation, som slutar med polygami, ja äkta tibetansk poly-
andri.324 

Vid det här laget har herr Hugo helt och hållet ändrat uppfattning om Furumos författarskap. 

Medan han tidigare inte kunde ”upptäcka en bestämd grundåsigt” i dennes verk (se ovan s. 

43) ser han nu en riktning i hans arbeten: Furumo ”gör visst ingenting för ro skull”. För Hugo 

är dessa berättelser således uttryck för Furumos moraliska förvillelser. Berättelserna innebär 

ifrågasättanden av den konventionella och traditionella uppfattningen av dygden och plä-

deringar för en ny sexualmoral. I ”Ifrån Leonard” ser Hugo ett steg på vägen mot kvinnans 

                                                 
320 Palmblad, 1840, s. 104, min kursivering. 
321 Ibid., s. 104. 
322 C[arl] J[onas] L[ove] Almquist, ”Ifrån Leonard” (1839), i Samlade skrifter, 13, red. Fredrik Böök 
(=Törnrosens bok. Imperialoktavupplaga, 1) (Stockholm 1922), s. 181-190 [1922 a], citaten från s. 186, s. 187 
resp. s. 190. Stavningen är moderniserad. 
323 Palmblad, 1840, s. 104 f. 
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emancipation som i sin tur leder vidare till månggifte. Furumo stannar inte innan han fullt ut 

tagit konsekvenserna av sina grundvärderingar.325 

    En annan invändning Hugo har gäller ”huru oskickligt saken är inledd”. I Det går an utgår 

[p]rojektet […] icke från mannen, utan från qvinnan. Sara Widebeck är en hederlig borgardotter, 
och har således fått en christlig uppfostran; svårligen har hon dessutom läst någon af Unga Frank-
rikes eller Unga Tysklands romaner; hennes natur är kall, ytterligt prosaisk och beräknande; hen-
nes kärlek för Sergeanten är blott ett par dagar gammal. Huru är det nu rimligt, att hos en sådan 
person, och under dylika förhållanden, en så afvita idee kunnat upprinna och mogna: och detta 
e n d a s t  af det lösa motivet, att hon sett sina föräldrars äktenskap vara olyckligt? Hela hennes 
galna theori har endast sin grund i en kall egennytta.326 

Vad Hugo i detta uttalande kritiserar är inte Saras teori utan det osannolika i att just hon har 

kommit upp med den. Kritiken riktar sig alltså primärt mot framställningen av Sara som per-

son; det är inte ”rimligt” att ”en sådan person […] under dylika förhållanden” kommer upp 

med en sådan teori.327 Grunden för denna invändning är sålunda att personteckningen ska 

vara trovärdig – de tankar Sara uttrycker ska komma från henne själv. Intressant är att 

Almqvist utgick från samma synsätt när han försvarade sin roman. I artikeln ”Våra nyare 

romaner” – publicerad i Aftonbladet 1849 och i valda delar återgiven i efterordet till den 

version av Det går an som ingick i imperialoktavupplagans tredje band, utgivet 1850 – hävdar 

han att en tendensroman är en roman där ”det man kallar ’tendens’ ligger i en hop inströdda 

satser, läror och maximer, vilka läsaren sålunda bekommer till sin undervisning och 

handledning”.328 Men en roman 

                                                

betyder vida mer då den är äkta artistisk, det vill säga, då den är fri från alla utväxter och parasit-
skott av reflexioner, nämligen sådana, som icke höra till konstverket själv, utan där stå insatta så-
som författarens särskilda tankar för egen räkning (ej för sina handlande personers – d.ä. då dessa 

 
324 Ibid., s. 105. För den tibetanska polyandrin, d.v.s. månggifte där en kvinna är gift med flera män, redogör 
Palmblad i sin Handbok i physiska och politiska, äldre och nyare geographien, se Palmblad, 1827, s. 613 ff. 
325 Här bör dock påpekas att Leonard i slutet av sitt brev överväger självmord och ber den vän till vilken han 
skriver skicka honom en kula (Almquist, 1922 a, s. 190). Den dygd som hans älskade företräder är alltså inte 
oproblematisk. 
326 Palmblad, 1840, s. 102. Unga Tyskland, Das junge Deutschland, uppstod i kölvattnet efter Julirevolutionen i 
Paris 1830 och kom under det följande decenniet att prägla den tyska litterära offentligheten. Till de viktigaste 
företrädarna hörde Karl Gutzkow (1811-78), Theodor Mundt (1808-61) och Ludwig Wienbarg (1802-72) men 
Das junge Deutschland utgjorde ingen fast sammanhållen grupp eller vänkrets. Med förebilder i Heinrich Heine 
(1797-1856) och Ludwig Börne (1786-1837) kritiserade de liberala författarna kyrkan, censur och despotism och 
förespråkade frihet, jämlikhet och kvinnlig emancipation (Lerke von Saalfeld, Dietrich Kreidt & Friedrich 
Rothe, Geschichte der Deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart (München 1989), s. 392 f.). 
327 Åtminstone kan Hugo inte se motiv därtill i en vilja att förbättra världen – Saras motiv är endast ”en kall 
egennytta”. Sara framställs alltså här såsom egentligen företrädande enbart sig själv. Detta är individens kamp 
och hänvisningar till motiv som samhällsförbättring och uppdagande av en verklig moralisk sanning är ingenting 
annat än svepskäl. 
328 C[arl] J[onas] L[ove] Almqvist, ”Våra nyare romaner” (1849), i Journalistik, 2, 1846-1851, red. Bertil Rom-
berg (Hedemora 1989), s. 243-247, här s. 244. Utgåvan har moderniserad stavning. Jfr även här och i det följan-
de Almquist, 1923, s. 300 ff. 
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reflexioner icke genetiskt och sant tillhöra personernas karaktär att yttra, och icke nödvändigt eller 
åtminstone sannolikt påkallas av tillfället, då de yttras).329 

Som här framgår bekänner sig även Almqvist till synen på konstverket som en enhet utan 

ovidkommande ”utväxter och parasitskott” – notera dessutom metaforens organiska karaktär. 

För honom innebär detta, i det här fallet, att de tankar som uttrycks måste ”genetiskt och sant” 

komma från personerna själva – inte från författaren. Även i ”sanna konstverk”, fortsätter 

Almqvist, får det förvisso finnas ”lärande reflexioner, satser och dylikt” men dessa får inte 

finnas där för sin egen skull ”utan endast såsom den och den handlande personerns tanke, och 

levande uttryck av denna tanke för tillfället”.330 Skillnaden mellan herr Hugo och Almqvist 

ligger här alltså inte i deras åsikter om vad som gäller för ”lärande reflexioner” etc. i litterära 

konstverk utan i hur de bedömer det trovärdiga i Saras lansering av, och motivering till, sin 

äktenskapsteori. 

    Läsningen av Det går an är ännu inte avslutad och med hopp om att ”den moraliska disso-

nansen” ska ”lösas på ett tillfredställande sätt” ber Hugo Flabbe fortsätta. Men Hugos för-

hoppning uppfylls inte. Genom avslutningen blir tvärtom hans ”förakt för Sara Widebeck […] 

än mer stegradt” eftersom hon ”[s]amma dag hon begrof sin moder, skickar […] bud efter sin 

courtiseur, för att ta honom till sig i huset! […] Icke engång en så allvarsam händelse, som en 

moders död, kan ett ögonblick lägga band på hennes lustar!”331 Istället för av moral och heder 

styrs Sara av sina passioner. Än en gång segrar de tillfälliga känslostormarna över de högre 

värdena. Arg över att förknippas med denna bok, att ses som ”en patron för osedligheter”, 

bestämmer sig Hugo för att han ”måste inlägga en protest inför allmänheten” och börjar 

fundera över på vilket sätt. Nästa dag klockan fem ska han meddela sitt beslut.332 

                                                 
329 Almqvist, 1989, s. 244 f., originalets kursivering. 
330 Ibid., s. 245. 
331 Palmblad, 1840, s. 107. 
332 Ibid., s. 108. 
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”Andra Sessionen” och ”Hvad som vidare tilldrager sig på Jagtslottet” 

I bokens korta sjätte kapitel, ”Andra Sessionen” (s. 108-112), utlyser Hugo i sin akademi en 

tävling som har till ”prisämne […] en vederläggning af den äktenskapstheori, som finnes ut-

tryckt i skriften Det går an. Denna vederläggning får författas i hvilken form och stil hvar och 

en finner för godt, helst dock med inskränkning till det allvarsamma.”333 Tävlingsskrifterna 

ska inlämnas senast om fjorton dagar – ”med iakttagande af öfliga formaliteter, såsom val-

språk, namnsedlar, anonymitet, cacherade stilar” – varefter resultatet tre dagar senare kommer 

att kungöras.334 

    Det sjunde kapitlet, ”Hvad som vidare tilldrager sig på Jagtslottet” (s. 112-123), utspelar 

sig under den tid som förflyter i väntan på att tävlingsresultatet ska kungöras. Hugo fördriver 

denna tid med att läsa recensioner av Det går an. I Aftonbladet ”halkar [man] […] lätt förbi 

den anstötliga äktenskapstheorien, man låtsar ingenting märka”. Dagligt Allehanda har ”e t t  

pa r  artiklar i ämnet” av vilka ”[d]en ena är emot; den andra loverar mellan j a  och n e j ”.335 

Dessa tidningars oklara hållning ses som något 

helt naturligt: å ena sidan vill man inte hacka ut ögonen på en broder (ty Richard är ju med i båda 
bolagen), å den andra sidan vill man icke stöta sig med allmänheten; ty, som jag förnimmer af bref 
från flera håll, är man ännu inte mogen för denna ”samhällsförbättring”, och allraminst tyckas våra 
fruntimmer låta påskina någon lust, att bli emanciperade.336 

Av hänsyn till Furumo kan tidningarna alltså inte ta ställning mot äktenskapsteorin och av 

ovilja att väcka folkets ogillande kan de inte heller ta ställning för. Här företräder herr Hugo 

Palmblads syn på pressen såsom strävande efter maximal ekonomisk vinning (se ovan s. 66) – 

av denna orsak anpassar den sig efter massan, även om intressekonflikten i detta fall istället 

inte leder till något ställningstagande alls. Att tidningarna själva skulle ha åsikter i frågan är 

något som Hugo helt lämnar åt sidan, det är inte av sådana skäl de skriver vad de skriver. 

    Hugo ifrågasätter också vad Furumo har i ”de stora tidningarna” (de liberala) att göra efter-

som 

[d] e r a s  strävanden måste […] förekomma h o n o m  såsom en barnlek; ty h a n s  reformförslager 
äro, såsom jag n u  tydligt märker, så vidunderligt tilltagne, att de förutsätta en ny uppenbarelse, en 
ny sedolära, ett nytt samhälle, och vid ett sådant storstöp lära väl våra Publicister ändå inte ha lust 
att lägga handen.337 

                                                 
333 Ibid., s. 108, originalets kursivering. 
334 Ibid., s. 111 f. 
335 Ibid., s. 113. 
336 Ibid., s. 113. Om receptionen av Det går an i Aftonbladet och Dagligt Allehanda, se Warburg, 1908, s. 16 f. 
och Hellsten, s. 217 ff. Almqvist var medarbetare i både Dagligt Allehanda och Aftonbladet (Berg, 1918, s. 487). 
337 Palmblad, 1840, s. 113 f. 
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I jämförelse med Furumos radikalism är tidningarnas inte särskilt långtgående. Hugo under-

stryker hur extrema de förändringar Furumo vill se är, de kräver en helt ny värld – d.v.s. ett 

nedbrytande av den existerande ordningen vilket, som vi sett, för Palmblad är helt främ-

mande. Hugo spekulerar över att Furumo och tidningarna endast ömsesidigt söker utnyttja 

varandra och utbrister sedan: ”Poeten Richard Furumo, medarbetare i Aftonbladet och Dagligt 

Allehanda! sådant hade jag för ett par år sedan aldrig kunnat drömma om!”338 Herr Hugo stäl-

ler här Furumo i egenskap av poet i motsatsställning till den liberala pressen och är häpen 

över att motsatserna förenats. Samma motpoler ställer Palmblad upp i sin anmälan av Hag-

bergs ”Om den nya Fransyska Vitterheten” där han om Victor Hugo skriver att det hos denne 

”finnes en dualism af poetiska och liberalistiska åsigter, som med hwarandra swårligen säm-

jas”.339 Någon närmare förklaring till varför de olika åsikterna inte går ihop ger Palmblad inte 

i artikeln. En liknande tankegång finns i en recension, publicerad 1838, av den samma år ano-

nymt utgivna skriften Också Några Ord om Styrelse- och Oppositions-Pressen i Swerige av 

Peter Adam Wallmark (1777-1858). Palmblad hävdar här att Sveriges ”oppositionella” press 

sedan länge har ”betraktat all intelligens, alla snillen, åtminstone inom den sköna litteraturens 

sphär, såsom sina swurna fiender”. Däri har den ”utan twifwel rätt, ty ingen författare af första 

ordningen har någonsin, alltsedan swenska tryckfrihetens begynnelse, tillhört Oppositions-

preßen, utan de hafwa antingen uppenbart ställt sig å den motsatta sidan eller på det neutrala 

området”.340 Palmblad ger inte heller här någon förklaring till motsättningen gentemot den 

sköna litteraturen. En sannolik orsak till denna står dock att finna i vad vi redan konstaterat 

om Palmblads syn på liberalerna som fiender till de för honom viktiga högre värdena. Efter-

som hans uppfattning om det poetiskas väsen bygger på dess förmåga att uppenbara en högre 

sanning (se ovan, avsnittet ”Verklighetsproblemet”) skulle alltså poesi vara oförenligt med en 

sådan materialistisk och falsk ideologi. Säkerligen styrs Palmblad på denna punkt också av 

mer renodlade politiska motiv såtillvida att han – oavsett huruvida han teoretiskt kan motivera 

sin uppfattning – torde hysa motvilja mot att betrakta en liberal skribent som en första rangens 

författare. 

                                                 
338 Ibid., s. 114. 
339 Palmblad, 1837 e, sp. 584. 
340 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Också Några Ord om Styrelse- och Oppositions-Preßen i Swerige. Ett bidrag 
till wår tryckfrihets- och wår Journalistiks historia för år 1837” [Recension], i Swenska Litteratur-Föreningens 
Tidning 1838, sp. 193-199 [1838 c], här sp. 197. Det ska påpekas att detta förhållande här framställs som något 
för Sverige unikt. I andra länder har, enligt Palmblad, även oppositionspressen duktiga medarbetare (ibid, sp. 
198 f.). 
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    En tidning vars recension Hugo är nyfiken på kommer inte med posten som den ska. Det 

handlar om Eos och Flabbes recension. När tidningen väl kommer visar det sig att det är det 

tredje numret och att det andra har uteblivit. Numret visar sig ha tagits omhand av Flabbe som 

gömt det och som ”synbart förlägen” och stammande ursäktar sig med att ”hans lilla recen-

sion vore ett hastverk, en obetydlighet, som på intet sätt förtjente läsas”.341 När tidningen 

plockats fram läses Flabbes recension upp. Denna recension är alltså i verkligheten skriven av 

Lénström som om den politiska sidan av Det går an skriver bl.a. att Almqvists 

fasta tro [är] att vår tid, långt ifrån att vara ett ”förvridningens tidehvarf”, en det materiellas och 
praktiskas segertid, fiendtlig mot alla ädlare och högre interessen, förstörande för allt bestående 
och sedan sekler och årtusenden heligt, är en tid af det ädelt menskligas uppklarning ur fördomar-
nes förmörknande dimmor, en uppklarning af himlen på jorden, som af tusentals dumheter, men-
niskobud, fördomar, convenanser blifvit höljd af moln.342 

Den uppfattning om samtiden som förvriden, materiell och ”fiendtlig mot alla ädlare och 

högre interessen” som Almqvist enligt Lénström vänder sig mot är precis den uppfattning som 

är Palmblads. Föreställningen att det ädla nu skulle komma fram ur ”fördomarnes förmörk-

nande dimmor”, d.v.s. den traditionella moralen och ordningen, är sålunda direkt motsatt den 

hållning Palmblad intar. Det är därför logiskt att denne låter en rasande herr Hugo säga åt 

Flabbe att han, när han ”i ett blad, hvars flesta läsare kanske består af ungdom, träder in på 

religionens och moralens område”, borde vakta sig för att ”förvexla svart med hvitt”.343 

    Något senare erbjuder sig Flabbe full av ånger att ”under titel af Qvinnans Emancipation, 

skrifva […] en afhandling af alldeles motsatt rigtning mot sina i den olyckliga recensionen 

uttalade åsigter”.344 Detta syftar på Lénströms artikel ”Om Qvinnans Emancipation, det perio-

diska äktenskapet och qvinnans historia” – publicerad i Eos kort efter recensionen av Det går 

an – i vilken den kvinnliga frigörelsen kritiseras utifrån föreställningar om kvinnan och man-

nen såsom kompletterande varandra. Kvinnans emancipation skulle, skriver Lénström, ”un-

dergräfva alla samhällets ethiska band”, men han förespråkar en förändring av äktenskapet 

som dock inte ska bestå i att ”upphäfva det eller förvandla det till periodiskt och sympathi-

                                                 
341 Palmblad, 1840, s. 115. 
342 [Carl Julius Lénström], ”Det går an. En tafla ur lifvet af Förf. till Törnrosens bok” [Recension] i Eos. Litterär 
Tidning 1840:2 [1840 a]. Jfr Palmblad, 1840, s. 117 där emellertid en stor del av passagen – från och med ”långt 
ifrån” till och med ”heligt” – utelämnats. Att Lénström är artikelförfattaren framgår exempelvis av Hellsten, s. 
217 f. där artikeln kort kommenteras. Jfr även Warburg, 1908, s. 18. 
343 Palmblad, 1840, s. 119. Det bör dock påpekas att Lénström inte egentligen tar ställning för äktenskapsteorin i 
Det går an utan säger att han ska återkomma till frågan om ”denna reformations lämplighet” (Lénström, 1840 a).  
Jfr Warburg, 1908, s. 18 och Hellsten, s. 217 f. 
344 Palmblad, 1840, s. 121. 
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förbindelse, utan ceremoni, utan det bör återföras till sin sedliga renhet”. Detta sistnämnda 

var, hävdar han, vad han menade med sin recension av Det går an.345 

                                                 
345 [Carl Julius Lénström], ”Om Qvinnans Emancipation, det periodiska äktenskapet och qvinnans historia”, i 
Eos. Litterär Tidning 1840:5, 8 och 9 [1840 b], här nr. 5 resp. nr. 8. Att Lénström är artikelförfattaren framgår 
exempelvis av Hellsten, s. 218 där artikeln kort kommenteras. Jfr även Warburg, 1908, s. 18 ff. 
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”Akademiens stora Högtidsdag” 

Det åttonde och sista kapitlet i TBN har rubriken ”Akademiens stora högtidstag” (s. 123-139). 

Berättelsen har nu nått fram till dagen för prisutdelningen och akademin, ”åtskilliga […] för 

tillfället inbjudne vittra gäster”, har samlat sig.346 En särskild ”extra” belöning tilldelas Henrik 

Löwenstjernas uppsats, och med ett annat pris belönas Frans Löwenstjernas bidrag. Herr 

Hugo meddelar att han kommer att ”föranstalta om skrifternas offentliggörande” genom att 

skicka in ”den förra till tidningen Svenska Biet, och den sednare till Freja” och i en not med-

delas att uppsatserna tagits in i nr. 3 resp. nr. 4 av dessa tidningar.347 Härigenom tillskriver 

Palmblad alltså fiktiva personer författarskapen till verkliga texter och flyttar på så vis in dem 

i fiktionsvärlden. 

    I nämnda nummer av Svenska Biet publicerades artikeln ”Det går an”, antagligen skriven 

av Christoffer Olsson Angeldorff (1808-66), i vilken skribenten till att börja med spydigt iro-

niserande återberättar händelseförloppet i Det går an, varefter han retoriskt frågar sig om allt 

detta går an och om äktenskapet är en av de osanningar ”som göra samhället vacklande i sina 

grundvalar”. Den enda slutsats man kan dra ur ”taflan ur lifvet” sägs vara att ”Sara Videbeck 

är en med christendom skrymtande hedning, en mammons trälinna, och Sergeant Albert en 

fårskalle”. Eftersom berättelsen är ”blott ett fragment” uppmanas dess författare fullborda den 

– ”conseqvent” och ”utan slingerbultar” – varvid ”Det går icke an” skulle bli den ”lämpligaste 

titeln”. Slutligen uppmanas författaren undersöka sina egna och sina bekantas erfarenheter av 

”äktenskapliga och concubinatsförhållanden” varvid han kommer att se att flera av de förra 

men inga av de senare är lyckliga. Skribenten i Svenska Biet framhäver vigselns betydelse. 

Till ett pars ”sällhet” är ”helgandet af deras förening” huvudsakligen bidragande. Gud är 

nämligen ”den tredje i dessa makars förbund och välsignar det”, medan han i ett konkubinats-

                                                 
346 Palmblad, 1840, s. 124. Bland sällskapet har denna gång även ”en främmande qvinsperson” tagit plats, vilken 
visar sig vara ”Herr Furumos såkallade ’vildnarciss’, Brita på Skällnora Qvarn”. Hon råkade befinna sig i byg-
den, berättar betjänten Jacques, och hade inte velat resa därifrån ”förr´n hon fått uppvakta Hans Nåd, om hvilken 
hon hört talas så mycket”. Brita visar sig alltså, som Hugo konstaterar, vara en verklig person och ”ingen diktad, 
ingen idealisk”, vilket han finner rimligt eftersom hon är ”alldeles för naturlig” (Ibid., s. 125 f.). Här leker Palm-
blad med fiktionsnivåerna i det att han för upp en person som först framställts som fiktiv även för de fiktiva 
åhörarna av ”Skällnora Qvarn” en nivå och låter henne vara verklig för ramberättelsens personer medan hon 
naturligtvis fortfarande är en fiktiv person för den verklige läsaren. Det är sålunda högst förståeligt att herr Hugo 
– sedan han förklarat vilka av Furumos figurer han skulle vägra inträde i sitt hem – säger sig vara ”alldeles för-
bryllad” (Ibid., s. 127). 
347 Ibid., s. 128 f. 
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förhållande saknas.348 Skribenten kritiserar alltså Det går an främst utifrån ett religiöst 

perspektiv. Argumentationen består inte i mycket annat än konstaterandet att ett äktenskap 

behöver Guds välsignelse och herr Hugos kommentar om att artikeln är ”något kort, och bevi-

sen alltså för ofullständigt utförda” är därför fullt förståelig.349 

    I 1840 års fjärde nummer av Freja – som då hette Nyaste Freja – publicerades anonymt 

Johan Vilhelm Snellmans (1806-1881) artikel ”Mennisko-rätt och Naturens lag”. Snellman 

menar att den ”sofism” som ligger bakom läror som den i Det går an kan sammanfattas som 

att ”all mensklig ordning är tvång, – menniskan är fri och bör krossa bojan; – men detta hen-

nes bemödande kallas brott; ergo är den menskliga ordningen brottets upphof”, en slutledning 

som han därefter går att motbevisa. För att kunna finna en naturlig, d.v.s. inte människoska-

pad, rätt skulle man kunna vända sig till vildar, ”naturens barn”, men dessa, påpekar han, vi-

sar sig ”tillhöra skilda filosofiska skolor” och har ”om sina rättigheter […] från hvarandra 

afvikande föreställningar” – det som anses rätt av vissa andra anses fel av andra. Om man 

under dessa förhållanden ska avgöra vilka ”mensklighetens naturliga rättigheter” är resulterar 

detta i ”en fullkomlig despotism” eftersom någon ju måste fatta detta beslut, menar Snellman 

och hävdar att föreställningen om sådana naturliga rättigheter därför i sig själv innehåller ”be-

greppet om godtycke”. Naturlig rätt innebär därför bara varje individs rätt att göra som hon 

själv vill. Vid tillämpning av detta uppstår dock lätt problem och människan bör därför agera 

efter sitt förnuft. I samhället finns lagar för människan att följa men Snellman anser att man ”i 

dessa band kan vara fri, ja till och med göra hvad man behagar” och menar sig visa detta ge-

nom att anledningen till att en människa inte stjäl är att ”det icke behagar honom att stjäla”, 

inte att det är förbjudet. När en persons vilja och lagens krav på detta sätt stämmer överens – 

Snellman benämner överensstämmelsen ”sedlighet” – har personen förnuft, vilket emellertid 

inte är fallet med alla människor, och därför behövs lagar. Utan lagar ”finnes ingen skillnad 

mellan rätt och orätt, utan godtycket vore då högsta lag”. Att förkasta äktenskapet ”såsom ett 

hinder för mensklig lycksalighet” innebär just att göra ”det Subjektiva, godtycke och lycksa-

lighet, till det högsta”, vilket är fel eftersom ”den sanna lycksaligheten är sedlighet”, och sed-

lighet innebär alltså att frivilligt följa lagen.350 

                                                 
348 [Christoffer Olsson Angeldorff?], ”Det går an” [Recension], i Svenska Biet 1840:3. Artikeln är undertecknad 
”–g–”. För författarattributeringen och en kort diskussion av recensionen, se Warburg 1908, s. 17 f. Jfr även 
Hellsten, s. 219. 
349 Palmblad, 1840, s. 128. 
350 [Johan Vilhelm Snellman], ”Mennisko-rätt och Naturens lag”, i Nyaste Freja 1840:4, originalets kursivering. 
Författarskapet framgår av Warburg, 1908, s. 90. 
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    Herr Hugo menar att artikeln visar ”mycken qvickhet, mycken styrka i bevisningen, och 

[den] saknar dessutom icke philosophisk blick”.351 Vi ser att åsikterna i artikeln i mångt och 

mycket överensstämmer med Palmblads (jfr ovan, avsnittet ”Palmblads politiska åsikter”). 

Liksom Palmblad vänder sig Snellman mot ett samhälle där godtycket görs till högsta lag och 

påpekar att mänsklighetens ofullkomlighet gör lagar nödvändiga. Notera även att Snellmans 

uppfattning om att den fria viljan och lagarnas krav förenas genom förnuftet har stora likheter 

med Schellings teori om tragedins försoning av frihet och nödvändighet genom förnuftet (se 

ovan, avsnittet ”Det tragiska”). 

    I den not där det hänvisas till Svenska Biet och Freja påpekas även att nyligen ”helt oför-

tänkt fortsättningen af Det går an” utkommit – en bok om vars författare herr Hugo med gil-

lande påpekar att han ”tagit saken” ungefär som Hugo tänkt sig och att ”[h]an skrifver som en 

karl; ja bättre […] än sjelfve Furumo, innehållet oberäknadt” – ”[m]an gissar på Julianus Lö-

wenstjerna, såsom dess författare”.352 Den åsyftade boken är Snellmans Det går an. En tafla 

ur lifvet. Fortsättning som anonymt utgavs i februari 1840 och som trycktes på samma tryck-

eri som Almqvists bok med imiterande typografi och stil så att man kunde tro att det var en 

fortsättning skriven av samme författare.353 

    Det största, och egentliga, priset tilldelas Hugos syster Eleonora Löwenstjerna för skriften 

Månne det går an? som nu läses upp av Frans, en uppläsning av vilket dock ingenting åter-

ges.354 Liksom i fallen med Henriks och Frans uppsatser är detta en verklig skrift som av 

Palmblad inlemmats i fiktionsvärlden. Månne det går an? skrevs av Malla Montgomery-

Silfverstolpe (1782-1861) och är, liksom Snellmans skrift, en fortsättning av Det går an.355 

Herr Hugo lovordar författarinnans val att genom en fortsättning ”visa följderna af en så be-

skaffad förbindelse”, vilken kan ”slå ut på flerahanda sätt, men alltid olyckligt, åtminstone så 

                                                 
351 Palmblad, 1840, s. 129. 
352 Ibid., s. 131 f. 
353 Warburg, 1908, s. 91 f. I sin bok låter Snellman Albert lämna Sara och deras barn och resa till Stockholm där 
han lever tillsammans med en kvinna, Celestine, som bekänner sig till samma äktenskapssyn som Sara. Mot 
slutet av boken begår Albert självmord (J[ohan] V[ilhelm] Snellman, ”Det går an. En tafla ur lifvet. Fortsättning” 
(1840), i Samlade arbeten, 1, red. Kari Selén m.fl. (Helsingfors 1992), s. 247-310). Hellsten skriver att för 
Snellman ”var den yttre institutionen, äktenskapet, samhället, staten såsom det rättas objektiva verklighet på 
jorden något heligt. Sedligheten innebar inordningen av det personliga, av den egna viljan under samhällsord-
ningen” (Hellsten, s. 221). Jfr även Borgström, s. 203 f. och Agneta Rahikainen, ”Går det an för J.V. Snell-
man?”, i Festskrift till Johan Wrede. 18.10.1995, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 594 
(Helsingfors 1995), s. 99-104. 
354 Palmblad, 1840, s. 132 f. 
355 [Malla Montgomery-Silfverstolpe], Månne det går an?. Fortsättning af ”Det går an” (Upsala 1840). Om 
författarskapet, se t.ex. Warburg, 1908, s. 94 och Hellsten, s. 221, not 3. En tämligen utförlig behandling av 
bokens argumentering finns i Borgström, s. 207-218. 
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länge vår religion, våra känslor, vårt samhälle, våra lagar, ja […] sjelfva menniskonaturen 

icke undergått en fullkomlig förvandling”.356 Hugo anknyter här till en passage i den prisbe-

lönta boken där kyrkoherden Carlson förklarar för Sara att ”[v]ore menniskorna alla goda och 

fullkomliga, se, då behöfdes ingen lag utom samvetets” men eftersom ”vi äro så eländigt 

oförutseende, svaga och ombytliga, behöfva vi att en gudomlig myndighet vakar öfver oss, på 

det att vi ej må göra oss sjelfva och andra olyckliga”.357 Detta är återigen det synsätt som vi 

sett är Palmblads (ovan s. 66 f.) och som innebär att ett regellöst samhälle är tänkbart, men 

aldrig praktiskt genomförbart, och att människan därför behöver rättesnören utanför sig själv. 

    Ett lätt sätt att framställa ”detta såkallade äktenskaps fortsättning” hade enligt Hugo varit 

att därav göra ”en högst tragisk, en högst upprörande tafla”, exempelvis genom att låta paret 

skiljas åt, och låta Sara ingå ”det ena hjonelaget efter det andra” och få ”kullar af barn” som 

blir ”utskum i samhället”. Författarinnan till Månne det går an? har emellertid inte gått till-

väga på detta sätt utan valt en ”bättre väg”. Istället för att ”utveckla det fräcka, det egoistiska” 

hos Sara har hon låtit henne ”undergå en verklig moralisk förädling”.358 Genom att på så vis 

endast framställa ”de allra-vanligaste och nödvändigaste” olyckorna som förbindelsen leder 

till torde skriften ”verka så mycket större öfvertygelse”.359 Här är inte platsen att närmare 

undersöka Månne det går an?, men värt att påpeka är att det till största delen är samhället och 

människors skvaller och ogillande som sätter käppar i hjulet för de båda älskande – vilket gör 

att kyrkoherde Carlsons ovan anförda tal om det icke äktenskapliga samlivets svårigheter 

p.g.a människornas ofullkomlighet framstår som en aning missriktat.360 Intressant är också att 

Carlson menar att de ”bländsatser” som Sara argumenterar för om de segrade skulle ”återkasta 

menskligheten till godtyckets och den kroppsliga styrkans råa herravälde”.361 Godtycket inne-

bär, säger han också, en rubbning av ”den ordning, som Guds bud först grundat, och utan 

hvilken intet samhälle kan bestå”.362 Detta är, som vi sett (ovan s. 63 ff.) även Palmblads syn 

på vad som händer när massans godtycke görs till lag: det fundament av fasta värden och 

normer som bär upp samhället bryts ner och en kaotisk, individuell kamp om makten följer. 

                                                 
356 Palmblad, 1840, s. 133. 
357 Montgomery-Silfverstolpe, s. 50.  Se även ibid., s. 48. Jfr Borgström, s. 211. 
358 Palmblad, 1840, s. 133 f.  
359 Ibid., s. 134 f. Warburg skriver att Månne det går an? ”accepterar de båda kontrahenternas goda karaktärer, 
men visar att samlifvet, så som Sara tänkt sig det, ej låter sig utföras till lycka för alla parter”, detta till skillnad 
från exempelvis Snellmans bok som av Almqvist kritiserades för att, med Warburgs ord, personerna i denna 
hade ”förändrat inre karaktär och begått handlingar, som icke stodo tillsammans med de primitiva personerna i 
det egentliga ’Det går an’” (Warburg, 1908, s. 94 resp. s. 92). Jfr även Hellsten, s. 221 f. och Borgström, s. 208. 
360 Montgomery-Silfverstolpe, passim men särskilt s. 20 ff. och s. 56 f. 
361 Ibid., s. 44 
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    Innan akademins sammanträde avslutas vill Hugo ”tillägga ett slut-ord om Richard Furu-

mos skrifter i allmänhet”. Redan från första början har Hugo ansett Furumo för ”ett stort, men 

’brustet’, ett både utomordentligt och oordentligt snille” och han ”misströstade således, att det 

någonsin skulle lyckas honom, att utbilda sig till en helgjuten konstnär, att blifva fullt herre 

öfver sitt ämne, samt att någonsin kunna frambringa annat än interessanta fragmenter”. Denna 

Hugos ”fruktan” har emellertid ”på ett lysande sätt” vederlagts av ”[å]tskilliga” av Furumos 

”bättre skaldeverk”, d.v.s. Furumo och hans verk har nu uppnått den av Hugo önskade enhet-

ligheten.363 

    Medan Hugo tidigare alltså inte trodde att Furumo skulle kunna bli ”en helgjuten konstnär”, 

d.v.s. behärska de estetiska krav som ställs på ett konstverk, trodde han däremot att ”Furumos 

förnämsta styrka låge i speculationen” och att när denne ”engång hunne få sina tankar ord-

nade, vi då skulle få se någonting storartadt och rigtigt djuptänkt framkomma: t. ex. ett nytt 

philosophiskt system, en theosophi, en öfverbyggnad till Svedenborgs lära eller något ditåt”. 

Detta har emellertid inte blivit fallet och istället finner man hos Furumo ”[a]ntingen någonting 

så ytterst flackt och trivialt, att man rigtigt måste studsa dervid; eller också någonting så yt-

terst förvändt, orimligt och tillika så crasst och materielt, att man icke begriper hur en skald så 

kunnat tänka”.364 Tyngdpunkten hos kritiken flyttas här från det estetiska området till det poli-

tiska och moraliska, ett område där Furumos tänkande är antingen trivialt eller krasst och 

materiellt. Upptagenheten med det materiella, d.v.s. det ensidigt reella, ses som oförenlig med 

Furumos roll som diktare, vilken ju innebär att han ska uppenbara den högre sanning som är 

immanent i den jordiska verkligheten. 

    En tendens i denna riktning – mot det förvända och materiella – menar sig Hugo ”redan i 

början” ha märkt, men han ”ansåg dessa ännu blott liksom händelsevis framkastade och ännu 

dunkelt antydda satser för blotta infall och nycker, eller såsom coquetterande paradoxer, be-

räknade på att väcka uppmärksamhet”. Hugo trodde alltså att dessa inslag var att räkna som 

effektsökeri – d.v.s. snarast något formmässigt – och inte som sammanhängande tankar. Han 

erkänner nu att han ”gjort Furumo orätt” vad gäller detta. Tvärtom ligger ”alla dessa villfarel-

ser, som nu temligen tydligt trädt i dagen […] i frö redan uti hans äldsta skrifter; de utgöra ett 

af honom noga genomtänkt system, som är hans djupaste och fullaste allvar, och hvarmed han 

                                                 
362 Ibid., s. 49. 
363 Palmblad, 1840, s. 137. Jfr ovan avsnittet “Enhet och organism”. Den här och i det följande diskuterade 
passagen kommenteras, om än mycket knapphändigt i Warburg, 1908, s. 94 f. 
364 Ibid., s. 137 f. 
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tillika menar både väl och upprigtigt”.365 Detta system menar sig Hugo kunna konstruera i 

form av en geometrisk figur som vi nu ska titta närmare på. Han börjar på följande sätt: 

Rita först upp en figur pro lubitu [efter behag]; fyll denna figur med en religiös känslo-substans, 
sammansatt af egna förunderliga elementer, men måhända närmast liknande Hamanns, så vidt jag 
känner denne författare. Sätt i denna massa en medelpunkt, som föreställer sinnlig lusta, och låt 
derifrån radier utgå åt alla håll. Omskrif denna figur med en poetisk triangel af den mest glänsande 
colorit. Omskrif åter samma poetiska triangel med en musikalisk cirkel.366 

Centrum i Furumos system utgörs alltså av ”sinnlig lusta” – på samma sätt som, enligt Hugo, 

Sara Widebeck styrs av sina drifter (se ovan s. 87) och på samma sätt som, för Palmblad, 

liberalismen medför att folkets tillfälliga nycker och känslor ersätter högre normer (se ovan s. 

63 ff.). Johann Georg Hamann (1730-1788) var en tysk teolog vars verk kom att få stor bety-

delse för Sturm und Drang och tysk romantik.367 Att utreda på vilket sätt Furumos religiositet 

skulle likna Hamanns ligger utanför denna uppsats område. Eftersom den formulering (”så 

vidt jag känner denne författare”) Palmblad lägger i herr Hugos mun tyder på avsaknad av 

ingående kunskap om Hamann torde en sådan utredning inte heller ha särskilt mycket att ge. 

Den poetiska triangeln och den musikaliska cirkeln representerar Furumos formmässiga 

skicklighet. Sammantaget beskrivs denna del av figuren väl av Ullas uttalande om att Furumo 

”smyckar lasten med ett fint æsthetiskt doft” (se ovan s. 59). Hugo fortsätter: 

Låt vidare denna cirkel inskrifvas i en qvadrat, hvars ena sida föreställer Svedenborgianism, dess 
andra Basedowisk philanthropism, dess tredje Carl-von-Carlsbergska ”Menskliga Eländet”, dess 
fjerde modern radicalism.368 

Här identifierar Hugo ett antal influenser på Furumos system. Emanuel Swedenborgs (1688-

1735) betydelse för Almqvists tankevärld har behandlats utförligt av Martin Lamm. Lamm 

betonar särskilt inflytandet från Swedenborg på Almqvists äktenskapssyn. Även om detaljerna 

i Det går an-läran inte är hämtade från Swedenborg är grundteserna beroende av dennes lära. 

Swedenborg såg äktenskapet som en andlig förening och menade att den äktenskapliga kär-

lekens enda grund var religionen. Visserligen förespråkade Swedenborg bröllop men lade 

ingen större vikt vid det utan betraktade alla genom vigseln helgade förbindelser som oäkta 

om de saknade verklig äktenskaplig kärlek, vilket gjorde att han i vissa fall kunde försvara 

utomäktenskapliga förbindelser.369 

                                                 

 

365 Ibid., s. 138. 
366 Ibid., s. 138 f. 
367 Oswald Bayer, ”Hamann, Johann Georg (1730-1788)”, i Theologische Realenzyklopädie, 14, red. Gerhard 
Müller (Berlin & New York 1985), s. 395-403. 
368 Palmblad, 1840, s. 139. 
369 Martin Lamm, ”Studier i Almquists ungdomsdiktning”, i Samlaren 1915, s. 51-198, här s. 63 ff. Lamm note-
rar även att Almqvist, framför allt i sina brev, ofta lät ”förhållandet mellan linjer, cirklar och andra matematiska 
figurer […] motsvara allehanda djupa moraliska satser i Swedenborgs anda” (Ibid., s. 60). Det är möjligt att 
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    ”Basedowisk philanthropism” syftar på den tyske pedagogen Johann Bernhard Basedow 

(1723-90) och den av denne grundade pedagogiska rörelsen filantropismen, vilken under på-

verkan av Rousseau betonade inlärning av det praktiska och nyttiga istället för teoretisk kun-

skap.370 Vad hos filantropismen Furumo ska ha påverkats av är naturligtvis svårt att svara på. 

Möjligt är att vad som avses är rörelsens moraliska och religiösa barnuppfostran där, som 

Wilhelm Sjöstrand skriver i sin Pedagogikens historia, ”det förnuftsmässiga och sedelärande 

samtalet” var mindre viktigt än ”det konkreta föredömet och den egna träningen i utövandet 

av dygder”.371 Exempelvis försökte man använda sig av ”ofogstimmar” som skulle ”leda till 

sådant kaos, att kravet på ordning spontant skulle växa fram bland eleverna”.372 Detta är den 

moraluppfattning vi sett att Lénström beskriver som Almqvists – dold under ”fördomar”, 

”menniskobud” och ”covenanser” finns det ädelt mänskliga, d.v.s. en moral som inte styrs av 

samhällets ordning (se ovan s. 90). Detta är naturligtvis rakt motsatt Palmblads krav på regler 

som hindrar människan från att styras av det individuella godtycket. 

    Det ”Carl-von-Carlsbergska ’Menskliga Eländet’” syftar på en roman av en annan tysk 

pedagog och filantropist, Christian Gotthilf Salzmanns (1744-1811) Carl von Carlsberg oder 

über das menschliche Elend (1783-88) som gavs ut i svensk översättning 1799-1809. Även 

här är det förstås svårt att veta exakt vad Furumo ska ha påverkats av, men något som troligen 

är av vikt är romanens kritik av de kärlekslösa äktenskap som uppstått av praktiska orsaker. 

Dessa förnuftsäktenskap framställs som olyckliga och ställs mot de kärleksbaserade äktenska-

pen.373 Kritiken av äktenskap som uppstått p.g.a. samhälleliga konventioner har Salzmanns 

roman gemensamt med Saras äktenskapsteori i Det går an, och även om det i den förra inte 

pläderas för ett avskaffande av äktenskapet ses i båda böckerna kärleken som den primära 

grunden för parrelationen. 

                                                 

Palmblad när han låter herr Hugo beskriva Furumos system genom geometriska former avser att karikera denna 
Almqvists vana. 
370 Wilhelm Sjöstrand, Pedagogikens historia, 1, Från antiken till första världskriget (1954), 4. uppl. (Lund 
1964), s. 168-174. Att filantropismen var känd och omdiskuterad i Sverige visar Carl Ulric Broocman, Berättelse 
om Tysklands Undervisningsverk ifrån dess äldsta intill närvarande tider, 2 (Stockholm 1808), s. 17-60 och den 
kritiska framställningen i Lor[enzo] Hammarsköld, Om Adertonde Århundradets märkvärdiga Uppfostringsför-
slag och deras inflytande på tidslynnet, Nya handlingar af Kongl Wettenskaps och Witterhetssamhället i Göthe-
borg [Följd 2], 2 (Götheborg 1817), särskilt s. 25-51. 
371 Sjöstrand, s. 171 f. 
372 Ibid., s. 173. 
373 Signe Mellemgaard, ”Natur og unatur. Oplysning og opdragelse i C.G. Salzmanns roman Carl von Carls-
berg”, i Folk og Kultur. Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab 2001, s. 89-104, här s. 97. 
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    Furumos långtgående och konsekvent radikala hållning har vi tidigare tittat på och det 

räcker därför att konstatera att Hugo även här framhåller ”modern radicalism” som en del av 

Furumos system (jfr ovan, avsnittet ”Furumos politiska åsikter”). 

    På följande sätt fullbordar Hugo sin figur: 

Sätt utanför sistnämnda sida en punkt, kallad S:t Simonism med alla dess emancipationer, dock 
utan hierarchi. Drag ut från nämnda sida räta och sneda linier, till dess de råkas i bemälta punkt. 
Drag slutligen från qvadratens trenne öfriga sidor oändeligen många linier, föreställande tidens 
tendenser, och låt dem räcka så långt ske kan, till dess de förlora sig i den aflägsnaste rymden.374 

Hugos uppfattning om saint-simonismens förhållande till Furumos system har vi också tidi-

gare tittat närmare på (ovan s. 83 f.) och vi nöjer oss därför med att notera att denna lära här 

ses i intimt sammanhang med den sistnämnda sidan, d.v.s. ”modern radicalism”. Slutligen 

framhåller Hugo Furumos förbindelser med ”tidens tendenser” – Furumo framstår alltså som 

en person som ständigt tar emot och påverkas av nya idéer från alla möjliga skilda håll. Vi 

kan anta att dessa nymodigheter varken för Hugo eller Palmblad ses som något positivt. 

    ”Denna figur är visserligen confus nog”, säger herr Hugo men det är inget han kan hjälpa 

och därför presenterar han istället – och därmed slutar boken – sin lösning på vad som bör 

göras med Furumos författarskap: 

Låt oss behålla den vackra poetiska triangeln och den musikaliska cirkeln, samt bringa reda i figu-
rens innersta central-chaos, – och sedan stryka ut allt det öfriga! – Med andra ord: må Furumo låta 
fara alla sina reformförsök, alla sina välmenta fuskerier med religion, sedelära, historia, samhälle, 
uppfostran, universiteter! Vi hafve sett, hvartut allt detta bär. Må han istället ånyo tillreda sin poe-
tiska char; må han på den åter gifva sig upp i poesiens ljusaste och ætherblåaste rymder, så högt, 
att hans öron icke förbryllas af jordens sorl, hans ögon icke omtöcknas af dess dunster! Det är der 
vi älske, att återfinna honom.375 

Detta är samma uppfattning om Furumo som tidigare i boken uttalats (se ovan s. 61) och som 

då föranleddes av den problematiska sammanblandningen av sant och falskt, fult och skönt 

etc. Tidigare hade sålunda denna uppfattning estetiska orsaker – Furumos verk spretade åt en 

mängd olika håll och deras oreda doldes av en skön form. Han borde därför, ansåg Hugo, av-

stå från att skildra verkligheten och istället renodla denna form. Även här är det formen han 

bör hålla sig till men orsaken till detta är nu – efter att Hugo blivit bekant med bl.a. Det går 

an – de förvridna och falska politiska och moraliska föreställningarna, vilka står i strid med 

alla högre värden. Man har nu sett hur det går när Furumo ger sig på att reformera samhället 

och ber honom därför avhålla sig från detta. Boken avslutas i vänlig ton, men bakom dessa 

ord gömmer sig den flera gånger tidigare förekommande skarpa kritiken mot Furumos oför-

måga att vara en fulländad diktare. Med Walter Scott som förebild förespråkar Palmblad en 

                                                 
374 Palmblad, 1840, s. 139. 
375 Ibid., s. 139. 
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förening av reellt och ideellt som med utgångspunkt i verkligheten lyfter densamma över sig 

själv och skapar en dikt ”sannare än sjelfwa werkligheten” (se ovan s. 30). Vi har sett hur 

krasst och materiellt Furumo uppfattar verkligheten – han sätter människans lägre drifter i 

första rummet och uppfattar dessa som rättesnören – och han uppmanas därför att ”icke för-

bryllas af jordens sorl” utan ägna sig åt en ensidigt ideell konst, det är endast till detta han 

duger. 
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En gemensam grundsyn 

Litteraturhistoriker har hos Palmblad velat se en utveckling från romantiker till realist, eller 

vad som snarare – med tanke på dessa begrepps vaghet och obestämbarhet – skulle kunna 

beskrivas som en rörelse mot ett allt större intresse för den omgivande verkligheten. 

    Fredrik Böök ser, i Svenska litteraturens historia, den roman Palmblad publicerade i Poe-

tisk Kalender under 1810-talet som ”ingenting annat än en kaotisk samling halvsmälta läsein-

tryck, utan spår till verklighetshalt” men menar att redan i Palmblads sena noveller från 

samma decennium – ”Amala” och ”Holmen i sjön Dall” – ”[d]et överspända, overkliga och 

ansträngt poetiska träder mycket tillbaka”.376 I dramat De ensidige (1831) visar sig, enligt 

Böök, ”[d]en övergång till en nyktrare åskådning, som, sedan de överväldigande intrycken av 

den romantiska rörelsen bleknat, småningom ägde rum inom Palmblads egentligen rätt kärva 

och kritiska natur” och när kalenderromanen omarbetats till Familjen Falkenswärd sägs ”[a]llt 

det romantiskt förvirrade och obestämda” vara ”bortrensat”. Även om i denna roman ”många 

av de sällsamma äventyren” finns kvar har de nu ”sin rot i en borgerlig miljö, skildrad med 

livfull realism och ofta med saftig humor”.377 I Palmblads sista roman, Aurora Königsmark 

och hennes slägt, menar Böök att ”[r]ealismen härskar” och hävdar att det inte finns ”många 

samtida verk, där det förflutna är så litet idealiserat och förskönat, där så mycket av det nakna, 

cyniska och brutala har fått komma med”.378 

    En bild liknande Bööks, om än något mer nyanserad, ger Schück och Warburg som, i den 

tredje upplagan av Illustrerad svensk litteraturhistoria, karakteriserar kalenderromanen på så 

sätt att man i denna ”ej rätt vet, om man befinner sig i verklighetens eller i sagans värld”, me-

dan i Familjen Falkenswärd ”[d]et vilt fantastiska är borta, och det hela tilldrar sig […] – de 

satiriska utflykterna frånsedda – i en värld, som betydligt mera liknar den verkliga. Romanti-

ken finnes kvar, men den är vingklippt.”379 I Aurora Königsmark och hennes slägt sägs Palm-

blad söka ”giva en historiskt trogen bild av själva tidevarvet” och vilja ”komma den verkliga 

historien så nära som möjligt”. Palmblads utveckling summeras som att ”[r]omantiken […] så 

småningom [hade] givit vika för den läggning, som var hans naturs ursprungliga, han hade 

                                                 
376 Böök, s. 145 f. 
377 Ibid., s. 148 f. Att omarbetningen av kalenderromanen till Familjen Falkenswärd skulle vara en så tydlig 
omvandling från ren fantasi till realism är dock överdrivet, se Wallheim, s. 4. 
378 Böök, s. 150. 
379 Schück & Warburg, 1930, s. 140 resp. s. 143. 
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blivit realist, och bättre än sina samtida har han lyckats teckna både människor och en gången 

tids lynne”.380 

    En likartad utveckling hos Palmblad ser även Holger Frykenstedt. I Ny illustrerad svensk 

litteraturhistoria hävdar han att kalenderromanens avslutande del, ”Åreskutan”, publicerad i 

Poetisk Kalender för 1818, skiljer sig från de tidigare delarna i det att i denna ”[a]llt är […] 

mänskligare och naturligare framställt med större verklighetsförankring och en säkrare psy-

kologi”. Frykenstedt menar även att ”[d]en blandning av romantik och realism, som man se-

dan finner hos Almqvist […] redan [är] förebådad hos Palmblad” och kallar Familjen Falk-

enswärd för Palmblads ”stora realistiska och satiriska samtidsroman”.381 

    I Den Svenska Litteraturen behandlas i princip enbart Palmblads tidiga författarskap, och 

då huvudsakligen kalenderromanen. Någon utveckling mot ökat verklighetsintresse diskuteras 

följaktligen inte heller, med undantag för ett uttalande om att ”Amala” och ”Holmen i sjön 

Dall” ingenting har av kalenderromanens ”formlöshet och […] krampaktiga fantasterier”.382 

Av Palmblads sena romaner nämns bara Aurora Königsmark och hennes slägt och det sker 

endast i förbifarten som ett exempel på en historisk roman i Scotts efterföljd.383 

    En av de sista recensioner Palmblad publicerar i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 

behandlar den anonymt utgivna boken Dikter i Prosa (1838) av Fredrika Lovisa Lindqvist 

(1758-1841). Bokens fyra noveller handlar, skriver Palmblad, ”om hjertan, som, i början 

swällande af ungdomens gyllene drömmar, och närda af idealiska rosendofter, sedermera in-

träda i det werkliga lifwets prosa”. Sådana drömmar har ”[d]e flestas ungdom […] aldrig 

blifwit besökt af” men ”hwarje swärmande yngling och […] jungfru […] hoppas upptäcka 

och taga [en sådan värld] i besittning”. Palmblad betonar alltså en viss exklusivitet, det är bara 

vissa som har dessa känslor och de blir allt färre, för ”[m]ed hwarje dag tyckes wår tid blifwa 

                                                 
380 Ibid., s. 150 f. Notera att såväl Böök som Schück och Warburg förefaller hålla en ”realistisk”, 
verklighetsskildrande litteratur betydligt högre än en ”romantisk”, världsfrånvänd. Sålunda använder den förre 
det värdeladdade ”bortrensat” när romantiken sägs ha försvunnit medan de senare ser positivt på verklighetstro-
gen teckning av människor och tidslynne. I båda dessa verk ses dessutom Palmblads utveckling som en rörelse 
mot hans sanna natur, med Bööks ord mot en ”nyktrare åskådning”. 
381 Holger Frykenstedt, ”Atterbom och nyromantiken”, i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, 3, Romantiken. 
Liberalismen, red. E[ugène] N[apoleon] Tigerstedt, 2. bearb. uppl. (Stockholm 1967), s. 59-144, här s. 101 f. Att 
Familjen Falkenswärd skulle vara en samtidsroman är för övrigt en sanning med viss modifikation eftersom 
handlingen utspelar sig omkring 30 år tidigare än boken utgavs, även om, som Kjellén visat, samtidens politiska 
strider satt sin prägel på den, se Kjellén, s. 94. 
382 Börje Räftegård, ”Salongernas prosa” (1988), i Den Svenska Litteraturen, 1, Från runor till romantik. 800-
1830, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm 1999), s. 517-526, här s. 521. 
383 Lars Lönnroth, Arne Melberg & Börje Räftegård, ”Romanens väg till Röda rummet” (1988), i Den Svenska 
Litteraturen, 2, Genombrottstiden. 1830-1920, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm 1999), s. 53-88, 
här s. 83. 
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mera kall och hård”. ”Swärmeriet är ett ord, åt hwilket tidehwarfwet endast medlidsamt små-

ler” och man ”nedblickar med förwåning och förakt” på ”sentimentalitet”. Vid denna tid 

”sjunger redan poesien sin swanesång” och när ”hon [poesin] hwiskar om hjertats mysterier, 

om swärmeriets längtan, om drömda idealer; så talar hon ett språk, som i detta werldens sorl 

icke mer förnimmes”. Palmblad fruktar därför att boken ”utkommit ett par tiotal af år för 

sent”.384 Detta kan ses som den första delen av Palmblads recension: de drömmar som svärm-

ande ungdomar har håller på att försvinna i en prosaisk tid som inte längre förstår denna poe-

tiska längtan. 

    I fortsättningen understryker Palmblad till att börja med – och detta är något Aspelin i sin 

analys av recensionen, som vi snart ska se, inte har noterat – att Lindqvists bok ”[o]beräknadt 

tidens eget lynne har […] wißa beskaffenheter, som göra deß horoscop mindre lyckligt”, 

nämligen att dess personer är ”nästan blott andar utan kroppar”, tycks ”wäfda af idel luft” och 

”äro för litet menniskor” för att ”kunna […] rätt winna läsarens sympathi” eftersom ”men-

niskan […] egentligen endast [kan] intereßera sig för sina likar”. Novellernas korthet gör 

också att man ”icke kan fatta något rigtigt deltagande hwarken för hjeltarnas egen personlig-

het, eller för de lidelser, för hwilka de falla ett offer”.385 Denna kritik – riktad mot att per-

sonerna är ensidigt ideella och därför svåra att som läsare känna för – är inte beroende av 

tidslynnet, det är alltså inte så att detta hade varit annorlunda några decennier tidigare.386 Det 

är nödvändigt att skilja Palmblads inledande uttalanden om tidens oförståelse för svärmeriet 

från denna kritik för ideell ensidighet. Det förstnämnda gäller ämnesvalet – vilket egentligen 

inte kritiseras – medan det sistnämnda är kritik mot utförandet. 

    Aspelin påpekar mycket riktigt att Lindqvists noveller för Palmblad ”representerar den 

ideal-abstrakta konsten som saknar kontakt med den jordiska verkligheten” – detta är vad som 

sägs i den senare delen av recensionen. Men Aspelin skiljer inte mellan de båda delarna av 

Palmblads recension utan ser även denna kritik som beroende av att boken ”hör till en passe-

                                                 
384 [Vilhelm Fredrik] P[almblad], ”Dikter i Prosa. Swenskt Original” [Recension], i Swenska Litteratur-
Föreningens Tidning 1838, sp. 801-803 [1838 g], här sp. 801 f. 
385 Ibid., s. 801 f., min kursivering. 
386 Även om påpekandet om att människan ”egentligen” bara intresserar sig för sina likar kan tänkas innehålla en 
viss kritik av människors trångsynthet bör ställningstagandet mot de ensidigt ideella personerna förstås som 
något Palmblad själv står för – inte som ett resultat av uppgivenhet och anpassning –, vilket understryks av att 
han i fortsättningen även kritiserar att författarinnan ”behandlar kärleken som ett abstraktum” och ”döden, eller 
åtminstone wansinnighet, eller inre förstening såsom nödwändiga, axiomatiska följder af kärlekens upplösning”. 
Palmblad menar exempelvis inte att människor dör av sorg ”så hastigt och omedelbart” som i denna bok (Ibid., 
sp. 802, originalets kursivering). Kärleken behandlas alltså inte på ett trovärdigt sätt utan abstrakt och ideellt. 
Detta är kritik som Palmblad inte skulle föra fram om problemet med novellerna endast låg i människors brist på 
förståelse. 
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rad litterär epok” och får det på så vis att framstå som att Palmblad innerst inne inte bekänner 

sig till det estetiska synsätt som innebär att konsten ska förena reellt och idellt.387 Aspelin 

menar alltså att Palmblads pläderande för denna i grunden verklighetsbaserade estetik innebär 

en egentligen motvillig anpassning till en ny tid. I denna recension ”avslöjar sig”, skriver As-

pelin, 

en gammal romantiker vars hjärta hör hemma i ett för alltid förlorat. Runt kring honom bryts ro-
mantikens blåa blommor av politikens stormilar. Trots allt sitt tal om verkligheten och vardagslivet 
som nya områden för konsten är Palmblad […] med mer än hälften av sitt förnuft och sin känsla 
viss om att poesins timma är slagen i en skönhetsfientlig samtid.388 

Om detta att Palmblad drömde sig tillbaka till en annan, mer poetisk, tid kan Aspelin säkert ha 

rätt, men poängen är att detta inte behöver medföra ett avståndstagande från en estetik med en 

förening av reellt och ideellt som central grundtanke. Aspelins resonemang bygger på en out-

talad föreställning om ett nödvändigt samband mellan en ensidigt ideell estetik och en före-

ställning och förhoppning om en värld där poesin har betydelse, d.v.s. vad Aspelin här kallar 

”romantik”. 

    Att konsten ska fungera som en förmedlare mellan reellt och ideellt är inte ett synsätt som 

skiljer ”realister” från ”romantiker”. Det är istället en gemensam föreställning hos fosfo-

risterna, Runeberg, Christer Westlings ”idealrealistiska” epok (ca 1830-1870) och Kurt Aspe-

lins ”poetiska realism” (kring 1830-talet) och det förefaller därför relevant att betona konti-

nuiteten i estetisk grundsyn under stora delar av 1800-talet – om än med skillnader i hur starkt 

och på vilket sätt denna är förankrad i filosofiska läror. Av Aspelin framgår ju också, som vi 

sett (ovan s. 24), en sådan kontinuitet. En utveckling mot en mer verklighetstillvänd litteratur 

kan, som hos Palmblad, ske utan förändring av den teoretiska synen på förhållandet mellan 

konsten och verkligheten. Vi ser att de estetiska uppfattningar Palmblad företräder i Swenska 

Litteratur-Föreningens Tidning har stora likheter med Runebergs samtida estetik (se ovan, 

avsnittet ”Runeberg och förhållandet mellan konsten och verkligheten”): utöver den gemen-

samma synen på föreningen av reellt och ideellt menar de båda att litterära personer ska för-

ena goda och onda sidor, hävdar att det litterära verket ska vara koncentrerat kring enda hu-

vudidé och  framhåller vikten av att alla delar av ett verk ska motiveras av helheten. Dessutom 

vänder sig båda mot den nyfranska skolans, främst Victor Hugos, skildringar av vad man ser 

som meningslösa grymheter och ensidig materialism. 

                                                 
387 Aspelin, 1967, s. 54. 
388 Ibid., s. 54. 
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    Även om verklighetsorienterad teori i fosforisternas fall kanske inte innebar verklighetsori-

enterad praktik – man ägnade sig exempelvis inte åt empiriska naturstudier (se ovan s. 20) – 

är det ändå intressant att det under de decennier som följer fosforismens storhetstid och som 

brukar ses som den realistiska litteraturens födelsetid råder konsensus kring en föreställning 

om relationen mellan konst och verklighet som är densamma som den fosforistiska. Intressant 

är också att, som vi sett (ovan, avsnittet ”Kritiken mot fosforismen”), mycket av kritiken mot 

fosforismen var politisk och inte estetisk – det var den konservativa hållningen, och även av-

saknaden av samhällsdebatterande inslag, man vände sig mot, snarare än avsaknaden av, eller 

det felaktiga hanterandet av, verklighetsskildring. 



 106

Avslutning 

Sammanfattning och slutsatser 

Denna uppsats försöker utreda innebörden av den kritik Vilhelm Fredrik Palmblad i sin år 

1840 utgivna Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veritabla (TBN) riktade mot Carl Jonas 

Love Almqvists författarskap. Bokens kritik undersöks mot bakgrund av Palmblads verksam-

het som kritiker i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning. Dessutom sätts Palmblads este-

tiska hållning vid denna tid i relation till dels den han själv som ung, under 1810-talet, ut-

tryckte, dels till den som dominerade 1830-talets debatt. Uppsatsens metod är huvudsakligen 

idéhistorisk. 

    I början av TBN är kritiken mot Richard Furumos, d.v.s. Almqvists, författarskap huvud-

sakligen formulerad utifrån ett estetiskt perspektiv. Centrala är här de båda begreppen ”reellt” 

och ”ideellt” som ofta placeras i motsatsställning och där det förra står för den empiriska, 

jordiska, verkligheten och det senare för en högre, sannare verklighet eller en ren fantasivärld. 

Herr Hugo menar, liksom Palmblad, att konsten ska utgå från (den empiriska) verkligheten 

men spegla denna på ett ideellt sätt varigenom reellt och ideellt förenas på ett sätt som mildrar 

eller döljer fula och stötande sidor och visar det högre, bättre och ädlare. 

    En tydlig gräns dras mellan det sannas område och fiktionens område. I historiska fiktions-

berättelser ska det verkliga historiska skeendet endast utgöra en bakgrund medan huvudhand-

lingen och huvudpersonerna ska vara fiktiva. 

    Vad gäller personteckning – och då främst personteckning i litteratur med verklighetsskild-

rande anspråk – ska utgångspunkten finnas i verkligheten (vilket inte är liktydigt med verkliga 

personer) och utifrån denna ska sedan personerna anpassas så att de blir mer karakteristiska 

och inte är alltför vardagliga. På så sätt förenas i figurerna reellt och ideellt. Ensidigt onda 

eller goda – d.v.s. ensidigt ideella – personer är tråkiga och ska inte skildras. Viktigt är också 

att personerna agerar på ett psykologiskt trovärdigt sätt. 

    Det sanna konstverket är för Palmblad en sammanhängande organisk helhet. Dess olika 

delar ska alla vara nödvändiga och knytas samman kring en gemensam centralpunkt. I ett be-

rättande verk ska handlingen inte bestå av händelser som godtyckligt placerats tillsammans 

utan hänga samman genom en självnödvändighet där det ena leder till det andra. I denna 

självnödvändighet och enhetliga sammanhållning ligger också det som gör ett verk konstnär-

ligt, det som höjer det över det blott reella. Ett verk som inte på detta sätt är organiskt sam-

manhängande är inte i strikt mening ett konstverk utan – även om det ändå kan ha kvaliteter – 

något mekaniskt hopfogat. 
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    Hos ett konstverk kan man särskilja två element vilka här benämns ”innehåll” och ”form”. 

Innehållet består i ett berättande verk av själva händelserna och sättet på vilket dessa samman-

fogats (d.v.s. planen eller händelseförloppet). Formen är ett konstverks omklädnad. Ett fullän-

dat konstverk ska harmoniskt förena de båda elementen, men formmässiga kvaliteter kan 

också dölja innehållsliga brister. 

    I början av TBN är det alltså utifrån detta estetiska perspektiv Almqvist kritiseras. Denne 

visar stundtals – och tydligast i Amorina – i sina verk det fula och stötande. Att verkligheten 

är sådan är inget försvar – konstnären ska nämligen uppenbara det ideella i det reella och inte 

bara spegla verkligheten. Almqvist sammanblandar – exempelvis i Drottningens juvelsmycke 

– på ett otillåtet sätt den historiska sanningens och fiktionens områden. I ”Signora Luna” har 

Almqvist inte tecknat personerna med utgångspunkt i verkligheten, de är istället helt och hål-

let fantasiskapade idealgestalter. Ofta, exempelvis i ”Svangrottan på Ipsara”, saknar han figu-

rer psykologisk trovärdighet. Vidare brister Almqvists verk i enhetlighet och sammanhållning. 

Det påstås att han inte bearbetar sina texter, vilket leder till att inte alla delar framstår som 

nödvändiga för helheten, och verken kretsar ofta inte kring någon centralpunkt. Ett stycke 

som ”Signora Luna” är därför inte ett organiskt verk utan mekaniskt tillverkat vilket också 

betyder att det i strikt mening inte är ett riktigt konstverk. Slutligen harmonierar inte hos 

Almqvist formen med innehållet utan den förra döljer fel och brister hos det senare. 

    I fortsättningen av boken kritiseras Almqvist huvudsakligen utifrån ett politiskt och mora-

liskt perspektiv. Palmblad ser i den liberala rörelsen, strävan efter demokrati och kapita-

lismens rent ekonomiska drivkraft en hotande upplösning av de högre värden han menar 

måste vägleda människan: sanning, rättvisa och moral. Almqvist företräder i hans ögon en 

utveckling mot just denna långtgående normupplösning, fientlig mot hela den traditionella 

(patriarkala) samhällsordningen. Störst intresse ägnas Det går an – det är genom denna bok 

det som tidigare endast framstod som effektsökande paradoxer träder fram som delar av ett 

genomtänkt, men förkastligt, system. Därmed förändras också synen på Almqvist som konst-

när; hans verk har nu uppnått den önskade artistiska enhetligheten och den politiska och mo-

raliska kritiken har nu blivit den primära. Den äktenskapsteori som presenteras i Det går an 

ses som ett uttryck för en moraluppfattning där tillfälliga sexuella känslostormar segrar över 

högre normer och värderingar. Almqvists förvirring på det politiska och moraliska området 

gör att att han uppmanas att inte sysselsätta sig med den jordiska verkligheten utan istället 

ägna sig åt en ensidigt ideell konst – vilket också innebär att han inte duger som fulländad 

diktare. 
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    Den syn på förhållandet mellan konsten och verkligheten som Palmblad uttrycker i TBN 

och Swenska Litteratur-Föreningens Tidning är i grunden densamma som den han under 

1810-talet bekände sig till. Samma position finner vi även hos Runeberg – en författare som 

ses som en företrädare för en ny, mer verklighetsinriktad skönlitteratur – och i den estetik som 

Christer Westling beskriver som typisk för tiden mellan ungefär 1830 och 1870. Denna teore-

tiska ståndpunkt rymmer sålunda både vad som kallats ”romantik” och vad som kallats för 

begynnande ”realism” och det är därför viktigt att understryka att praktiska skillnader beträf-

fande verklighetsskildring inte nödvändigtvis bottnar i principiellt olika teoretisk grundsyn. 
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Bilaga: Palmblads artiklar i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning 

Nedan förtecknas, i kronologisk ordning, samtliga artiklar publicerade i Swenska Litteratur-

Föreningens Tidning som undertecknats med Palmblads signatur, ”P.”, en artikel, ”Om Ko-

nungariket Greklands nordligaste gräns” (1836), undertecknad ”Vilh. Fr. Palmblad” samt två 

artiklar, ”Greklands norra Gräns” (1837) och ”Dagens Strider samt Skrifterna i detta ämne” 

(1838), som undertecknats ”V. F. Palmblad”. I uppsatsen anförda artiklar markeras med vid 

hänvisning använt årtal och bokstav inom hakparentes. 

 

1833 

”Aftonstjernan. Poetisk Kalender för år 1833. Af C. Da h l g r e n ” [Recension], sp. 12-16 och 

sp. 23-25 [1833 a] 

”Femton Månader af en ung Schweitzares Lefnad, eller Resor i Scottland, England, Irland, 

Belgien, Rhentrakterne och Schweitz, Åren 1830 och 1831. Swenskt Original i twenne 

Delar; Ett År i Spanien. Af en ung Amerikanare. Öfwers. från Engelskan i twå Voly-

mer” [Recension], sp. 33-42 och sp. 145-153 

”Den siste Friseglaren, af Pe h r  Sp a r r e” [Recension], sp. 69-71 [1833 b] 

”Reise durch Norwegen nach den Loffoden, (und) durch Lappland und Schweden. Von Chr. 

Fr. Lessing. Nebst einem botanisch-geogr. Anhange und einer Karte” [Recension], sp. 

75-80 

”Handbok för den eleganta Werlden, eller Strödda Anteckningar af La d y  M o r g a n . Öfwer-

sättn. från The Book of the Boudoir; Frankrike, åren 1829 och 1830. Af Lady Morgan. 

Öfwersättning från Engelska Originalet” [Recension], sp. 214-222 och sp. 273-281 

”Jorden och deß Innewånare, Historisk Tafla af det Adertonde Århundradets Upptäckter om 

främmande Folkslag och Länder af E. A. W. v. Z i mme r ma nn . Tolfte delen: Tibet, 

Butan, Birmanernes Rike och Riket Assam” [Recension], sp. 268-270 

”Underwisningsskrifter i Geographi och Historia utkomne sedan början af år 1832”, sp. 289-

298, sp. 350 och sp. 569-574 

”Constance Soligny eller Kärlek och Försakelse; Georg och Maria; Henrik och Hilma, eller 

Återseendet; Flygtingarna från Wadstena, eller Bannlysningen; Alarik eller Wikingarne; 

Sigfrid Thuresson Ryning; Ande-Lunden wid Kaffin. Swensk[a] Original af F r ö ke n  

R***” [Recension], sp. 331-334 och sp. 345-347 [1833 c] 

”Smärre Witterhets-alster”, sp. 804-810 [1833 d] 
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1834 

”Sjötrollet, eller Ströfwaren på Hafwet. Af J a me s  Fe n i mor e  Coo pe r , Författare till Lot-

sen, Spionen m. m. Complett i trenne Delar. Öfwersättning” [Recension], sp. 92-94 

“Strödda Anteckningar under en Resa i Swerige år 1831. Af T. G. R.” [Recension], sp. 121-

122 

”Demagogerna (Demagogerne?). Lustspel af Ar i s tophanes . Öfwersättning af Ca r l  Au-

g u s t  Ha g b e r g ” [Recension], sp. 305-311 och sp. 356-362 

”Skildringar ur det inre af dagens historia. – De Frånwarande” [Recension], sp. 321-330 och 

sp. 337-343 [1834 a] 

”Förbundsbröderna. En romantisk Berättelse om Wermland” [Recension], sp. 389-392 

”Kärlekshistorierna. Novell af Po s ga r u” [Recension], sp. 392-394 [1834 b] 

”Om Greklands nuwarande Tillstånd. Första Artikeln”, sp. 465-477 

”Anteckningar under en Resa till och ifrån Warschau wid slutet af Polska Frihets-kriget, ut-

gifne af S. J. S t i l l e ” [Recension], sp. 497-505 

”Nya Teckningar utur Hwardagslifwet. Swenskt Original. Första Delen i twenne häften” [Re-

cension], sp. 520-524 

”Om Greklands nuwarande Tillstånd. Andra och sista Artikeln”, sp. 529-538 och sp. 550-556. 

”De Trolofwade. Milanesisk Berättelse från XVII:e seklet, bearbetad af A l e s s a n d r o  M a n -

z on i . Öfwersättning från Italienska Originalet” [Recension], sp. 538-540 

”Anteckningar under Resor i England, Frankrike och Nederländerna, åren 1825 till 1828. Af 

A. G. C a r l s u n d . Capten wid Flottans Constructions-Corps. Första Delen” [Recen-

sion], sp. 561-572 och sp. 577-585 

”Witterhet”, sp. 587-590 [1834 c] 

”Waldemar Seier; Erik Menveds Barndom; Konung Erik och de Fredlöse. Historisk[a] Ro-

man[er] af B. S. I n g e ma n n ” [Recension], sp. 599-604 [1834 d] 

”Statistik öfwer Swerige, grundad på offentliga Handlingar. Andra Upplagan, tillökt och för-

bättrad. (Företalet undertecknadt ’Ca r l  a f  Fo r se l l ’)” [Recension], sp. 609-612 

 

1835 

”Resa genom Norrland och Lappland år 1834 af J. En g s t r öm” [Recension], sp. 257-265 
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