Eva Ström läser en charmig
blandning av realism och hejdlös
romantik med 153 år på nacken.
Sydsvenskan den 14
augusti 20L0
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tjåiqst? Det kan si-igas vara den danske författaren Hans Egede Schacks
fråga i'roman "Fantasterna" som utkom 185? en lekfult uPPgörelse med
ett överdrivet romantiskt fantiseran-

Denronni+tiksomtidigare erbjudit storslagnakiinslorhade inte sälan stelnat ibedrövligaklich6er och
inbjöd nu till paroö, urrgeflir som niir
de.
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i För den jordbundet tvivlande Tho, mäs går det bättre. De ungdomliga
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Fantasterna. Övers
Elisabeth Genett
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Storm. Atlantis.
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pråistsohen Christian, bondsonen
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V?il installerad för studier i Köpenhamn ffu Conrad framgångar som
brilian-t talare - knepet är att han
identifierar sig med olika hjältar. I

studentexamen lyckas han också över
förviintan närhan låtsas vara Napoleon, Homeros och Ivanhoe. Men krisen
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sjiitsliv.
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na, den psykologiska sensibiliteten
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av

, i tecknandet aY.en narcissism som
: kan bli självdestruktiv. Det lyckliga
i slutet har förbryllat - är det inte rent

koqmer. Såsmå.ningomblir Comad,
sin skenande fantasis fånge och ut- :
vecklar en verklig ångestneuros' Ex- :
cesserna i fantasitivet börjar nu ska- i
da honom, och Schack har aldrig va- i
rit intressantare åin nåir han beskriver
detta överhettade

ar Uist. Fantasin måste integreras

; verkligheten.
: tvten det år inte de sedelärande
i visheterna som gör Schacks "Fani tasterna" ldsvärd, utan den spelani de ironin, de vardagliga interiörer-

,
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på ett owunget umgänge med över-

; heten som han kan visa sin duglig: het för. Åven Conrads skicklighet

erkänns och han stiger i graderna,
, dock är kåinslolivet fortfarande intori tat. ttlen kärleken till den spanska
, prinsessan Biancafårhans spontai na kåinslor att leva upp - och liksom
i i en sagaslutarhans fantasiexperi, ment lyckligt under devisen: lagom

i

mas ochhuvudpelsonen Conra{ son i
till en adelsman. Under en ek åignar ,
de sig åt fantåstiska framgangsctröm- i
mar, fullproppade som de iir av låisning om romantiskahjiilt€da4 Dråp- i
n$lllaehr de sE sjåilvaluffslött som ,
depettantisktinreder. Thomas åirmest i
blygsam och nöjer sig med tjugotna
ollonwin i skogen, medan Conradvill '
hatre grevskap. Den stiirstafantasten i

Christian drömmer expansivt om

: fantasierna har förberett honom
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I rcmanenfårviftilia tre unga våinner,

nu på hospitalet med

; fullt uwecklad megaloman PsYkos'

i

blev hans enda roman utgiven under

Denstorclagetfabulerande Chris-

i tian återfinns

Cervantes i Don Quijote drev med riddarromanen. schackl ödd1820 - var i

politik och litteratur, invaldes i folketinget clåir han i liberal anda verkade
för sociala reformer, adelns avskaffande och pressfiihet. 'Tantasterna"

MengenomtotalavhåLllsamhetfrån
och knastertorra juridiska
Conrad sig sjiilv och ffu
studierbotar
', plats som obeffdlig
kopist - det minst
, originella av alla verksamheter, den
, verkliga motsatsen till romantikens
i ideal.

i fantasin
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skanönavist, umgicks med Lars Johan Hierta, startade ettveckoblad för

,
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kiilkborgerligt? Men berättar inte

Hans Egede Schacken saga, nästani
r den danska H C Andersentraditionen
, med sina tre stolliga dummerjönsar?
i Blandningen av realism och roman. titfierartitt den säregna charmen i
i romanen, även om Schacks romantik
i syftar till att driva ut en alltför töcki nig romantik. Så speglar "Fantasteti na-' också i sin form övergången till

, realismen. Etisabeth Genell Storm
i har skickligt översatt denna överdå-
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