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Stina Hansson, Från Hercules till Swea. Den 
litterära textens förändringar (Skrifter utgivna 
av Litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet ). Göteborg .

De fl esta litteraturvetare är nog ense om att sy-
nen på litteratur förändrades mot slutet av -
talet. Men vad som egentligen hände, varför det 
hände och hur det påverkade författarna, de lit-
terära texterna och inte minst läsarna är som alla 
vet en helt annan och mer omstridd fråga. Hur 
uppstår det som ibland kallas den romantiska 
texten? Vilka normer bestämmer vad som är lit-
terärt skrivbart i olika tider? I Från Hercules till 
Swea. Den litterära textens förändringar () 
tar sig Stina Hansson an dessa frågor, och andra 
närliggande, genom att analysera en rad olika 
texter från äldre tid, främst –-tal.  
    Det är fl era linjer från en lång och aktiv fors-
kargärning som löper samman i Från Hercules 
till Swea. Begrepp, iakttagelser och en del av 
analyserna återfi nns i andra av Hanssons un-
dersökningar, men ställs nu samman till en hel-
het, eftersom syftet med boken är att frilägga de 
långsiktiga förändringarna och omvärderingarna 
som sker inom litteraturen när det som Hansson 
kallar ”konstlitteratur” övergår i ”skönlittera-
tur”. Tre för undersökningen väsentliga begrepp 
är repertoar, klassisk retorik och muntlighet. 
Dessa har diskuterats och varit betydelsefulla i 
Hanssons tidigare forskning, men de har inte på 
samma sätt satts i relation till varandra och fram-
för allt har de inte placerats i en vidare formhis-
torisk kontext. Begreppen är centrala om man 
vill förstår äldre tiders litteratur menar Hansson. 
Men hon är noga med att poängtera att fenome-
nen är omöjliga att rangordna; det är interaktio-
nen dem emellan som är det väsentliga för litte-
raturen under äldre tid.
    En viktig förutsättning för denna undersök-
ning är också tanken på en litterär institution, 
ett begrepp som Hansson hämtat från Arne 
Melberg. Denna litterära institution består av 
såväl materiella element (litteraturens produk-
tionsförhållanden) som immateriella element 
(genrer, formelement etc.). Det är de sistnämnda 
som i första hand hamnar i fokus här. Enkelt ut-
tryckt handlar det om vad som ses som ”littera-
tur”. Vad kunde man skriva om man ville kalla 
sig ”författare”? Vad uppfattade läsarna som ”lit-
teratur”? I samband med detta kommer termen 
konstlitteratur in. Detta är den litteratur ”som 

utformades med ’konst’ – det slags konstfärdig-
het som lärdes ut av den klassiska retoriken”. 
(s. ) Det var inte bara texter som idag betraktas 
som (skön)litterära som utformades med ’konst’. 
I boken analyseras följaktligen texter som idag 
knappast räknas till skönlitteraturen, som föror-
det till Stiernhielms havererade ordboksprojekt, 
Gambla Swea- och Götha-Måles fatebvr () 
och Linnés dedikation i Skånska resan () (i 
kap. ) och helvetesskildringar (i kap. ).
    Undersökningen bygger på tanken om en his-
torisk och kronologisk utveckling, från -ta-
let fram till -talet. Men detta innebär inte 
att framställningen i sig följer denna kronologi. 
Istället har Hansson i merparten av läsningarna 
valt att sätta texter från olika perioder tillsam-
mans för att sedan göra analyser med utgångs-
punkt från de bärande begrepp som nämndes 
ovan. Urvalet av texter är gjort med tanke på att 
det skall vara som Hansson skriver ”någorlunda 
representativa för de skeden de är hämtade från 
och […] illustrativa i förhållande till de olika slag 
av litterära förändringar som sker över tid”. (s. ) 
Även om alla de texter som tas upp inte tillhör de 
idag mest lästa, eller inom forskningen diskute-
rade, är merparten av dem skrivna av författare 
som intar en självklar plats i den svenska kanon. 
De texter som står i fokus är följaktligen förfat-
tade av t. ex. Stiernhielm, Lucidor, Lenngren, 
Triewald, Geijer och Tegnér. Kapitel med texta-
nalytiskt innehåll interfolieras i boken med av-
snitt där en fördjupad teoretisk diskussion förs 
i anslutning till analyserna, s. k. ”mellanspel”. 
Detta är för övrigt ett väl fungerande grepp som 
gör att läsaren får lätt att följa bokens huvud-
linje.
    Redan i boken första kapitel är det stora tids-
spannet märkbart – och blir poängen. Det skiljer 
 år mellan de båda verk som tas upp; här dis-
kuteras Georg Stiernhielms Hercules från år  
i relation till Anna Maria Lenngrens ”Några ord 
til min k. Dotter, i fall jag hade någon”, första 
gången publicerad i Stockholms Posten år . 
Stina Hansson gör i detta avsnitt läsningar där 
frågan om retorik och muntlighet står i fokus. 
Dikterna förenas, framhåller Hansson, genom 
att i båda används samma textmodell. I bägge 
fallen ställs en person eller personifi kation i en 
fi ktiv och muntlig talposition. Till detta kom-
mer att dikterna också har ett didaktiskt syfte 
och att en ung person är mottagare av bud-
skapet. Hercules ansluter till den klassiska re-
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torikens talmodeller, i detta fallet den delibe-
rativa retoriken, där man råder någon om nå-
got. Dels är fru Lustas respektive fru Dygds tal 
uppbyggda som två olika rådgivande tal, dels är 
dikten i sin helhet också utformad enligt gen-
ren genus deliberativum. Tolkad på detta sätt 
blir de bägge fruarnas tal delar av en större ar-
gumentation. Hansson poängterar att Hercules 
har starka muntliga inslag, d. v. s. de fi ktionali-
serade talarna, men dikten i sin helhet är samti-
digt präglad av skriftlighet eftersom de två talen 
byggs samman till ett enda. Dikten kan på detta 
sätt sägas stå mellan det muntliga och det skrift-
liga. När det gäller analysen av Lenngrens dikt 
så skruvas den retoriska analysen ett extra –  och 
något överraskande – varv. Liksom Hercules är 
Lenngrens dikt baserad på den rådgivande reto-
rikens talmodell, d. v. s. moderns tal till dottern 
Betti, framhåller Hansson. Men talet är i detta 
fall inte särskilt eff ektivt, moderns argument är 
grunda, hon bemöter inte tänkta motargument 
o. s. v. Detta beror knappast på att Lenngren var 
en mindre driven retoriker än Stiernhielm utan 
på att detta tal inte skall läsas på samma sätt som 
talen i Hercules. Det som skett mellan Hercules 
och ”Några ord” var en förändring inom den lit-
terära institutionen: skriftlighetsprocessen hade 
gått ännu längre. Ses dikten som en skriftpro-
dukt, publicerad i en tidskrift delas åhörarrollen 
upp i två: dels diktens Betti, dels läsaren av tid-
skriften. Diktens syfte är inte primärt att råda 
utan istället visar dikten upp en mor som håller 
ett rådgivande tal och den som visar upp modern 
är en anonym skribent i Stockholms Posten anno 
. Hansson menar dessutom att de fl esta av 
tidskriftens läsare utgick från att skribenten var 
manlig och att det var en man som tyckte råden 
utmärkta, vilket då framgår av diktens titel. Det 
som också visas upp är en provkarta på de gängse 
fördomarna om det ’svaga könet’ och Hansson 
sällar sig följaktligen till de uttolkare som menar 
att dikten bör läsas ironiskt. ”[N]ya möjligheter 
till ironi” öppnade sig med ökande skriftlighet, 
framhåller Hansson och citerar Walter Ongs ord 
om skrivkonsten som ”ironins fröbädd”. (s. )
    Onekligen är tolkningen av ”Några ord” in-
tresseväckande. Att ta fasta på diktens ironiska 
klangbotten har ju gjorts tidigare; inte minst av 
feministiska uttolkare, men i Hanssons tolkning 
förläggs ironin på fl era plan, eftersom den på ett 
helt annat sätt förbinds med en intrikat konstru-
erad utsageposition. Men detta gör också att 

vissa frågor väcks. De fl esta är nog överens idag 
att dikten skall läsas ironiskt. Men varför skulle, 
som Hansson menar, dåtida läsare utgå från att 
det ”min” och ”jag” som återfi nns i diktens ti-
tel syftar tillbaka just på en man? Dessutom kan 
man undra om dåtidens läsare verkligen klarade 
av att genomskåda ett så avancerat spel med 
identiteter. Och om de inte gjorde det så gick de 
i värsta fall, om man tar fasta på Hanssons reso-
nemang, miste om budskapet.
    I bokens första mellanspel (kap. ) tas frågan 
om den litterära repertoaren upp. Exemplifi ering 
i detta avsnitt utgörs av den unga adelsfl ickan 
Beata Rosenhanes utbildning, vilken tidigare 
behandlats av Hansson i boken Salongsretorik 
(). Begreppen repertoar- respektive verk-
diktning myntades ursprungligen av Horace 
Engdahl i hans avhandling Den romantiska tex-
ten (), men de har sedan vidareutvecklats av 
Hansson i böcker och artiklar. Repertoaren be-
står, med Engdahls ord, av ” ’stoff kretsar’ ” och 
” ’regler’ ”, vilket Hansson väljer att kalla ” ’sa-
ker’ ”” och ” ’former’ ”. (s. ) Författaren öser ur 
detta gemensamma förråd, vilket i sin tur styr 
diktningen. Verkdiktningen uppstår som följd 
av en ny litteratursyn, där litterär originalitet, 
inte återbruk, blir det centrala. Till skillnad från 
Engdahl, som undersöker mekanismerna bakom 
verkdiktningen, koncentrerar sig Stina Hansson 
i första hand på repertoardiktningen. En grund-
läggande fråga som ställs är om det går att tala 
om repertoar i singular. Istället bör man må-
hända tala om fl era och överlappande repertoa-
rer föreslår Hansson. Exemplet Beata Rosenhane 
illustrerar att detta är rimligt. Centralt i den ad-
liga familjen Rosenhanes utbildning av barnen, 
såväl pojkarna som fl ickorna, var den klassiska 
retoriken. Men när det gällde Beata tränades hon 
för en verksamhet vid hovet, följaktligen anpas-
sades hennes utbildning efter detta och det lärda 
tonades ned. Hon fi ck t. ex. inte som sina bröder 
lära sig latin utan istället ’mondäna’ språk, som 
franska och italienska. Det går följaktligen att 
tala om olika, men också överlappande repertoa-
rer om man jämför Beata med hennes bröder.
    I bokens andra mellanspel (kap. ) utveck-
las de teoretiska resonemangen om repertoar-
diktningen, men denna gång fokuseras främst 
skillnaden mellan repertoar- och verkdiktning. 
Hansson utvecklar också i detta avsnitt tanken 
på repertoaren som ett språk av andra graden. 
När ”saker” och ”former” brukades i repertoar-
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diktningen kan det liknas vid det sätt på vilket 
Ferdinand de Saussure menar att vi i vårt vardag-
liga nyttjande av språket (parole) förhåller oss till 
språket som system (la langue). Hansson ser inte 
heller repertoaren enbart som en normgivande 
grund för det litterära skapandet utan också som 
en ”aktuell resurs”; genom det betonas reper-
toarens förändringspotential och anpassbarhet. 
(s. ) Sedd ur denna synvinkel är repertoaren 
inte statisk utan fl exibel, ständigt uppgraderad 
och aktuell. Detta är för övrigt det kanske vik-
tigaste tillägget som Hansson enligt min mening 
gjort till Engdahls diskussion av begreppet reper-
toar. Hansson framhåller att man bör vara försik-
tig med att tala om litterär tradition när det gäl-
ler äldre tid. Tanken på en litterär tradition byg-
ger på en skriftlig kultur, eftersom det är först 
med skriftligheten som ett (modernt) historie-
medvetande skapas säger Hansson, med stöd av 
Walter Ong och Jan Lindhardt. Det är i och med 
denna förändring, där det litterära arvet går från 
att vara en aktuell resurs till tradition, som möj-
ligheter skapas för en förändrad syn på litteratur 
och författare. I avsnittet utpekas några viktiga 
faktorer bakom denna förändringsprocess. Till 
Ongs resonemang om boktryckarkonstens be-
tydelse för uppkomsten av en skriftbaserad kul-
tur för även Hansson fram andra förklaringar. 
Tryckerikonsten skapade nya möjligheter att ut-
vidga ett kollektivt minne: ”förekomsten av allt 
fl er tryckta böcker på allt fl er händer […] bidrog 
[dessutom] till att placera in de litterära innehål-
len och formerna i en slags historisk dimension”. 
(s. ) Detta förklarar också enligt Hansson det 
minskade intresset i -talets retorikhand-
böcker för arbetsmomentet inventio, under vil-
ket man skall fi nna ”saker”, att jämföras med hur 
momentet elocutio (det språkliga momentet) äg-
nas allt större uppmärksamhet. ”När repertoaren 
började omskapas från resurs till tradition – från 
’saker’ som de bokligt bildade kunde uppsöka i 
sina egna minnen till teman och motiv som andra 
redan skrivit om och som förelåg i tryckta böcker 
– fanns det rimligen inte längre lika mycket som 
förr att hämta fram genom metoden att formu-
lera sökfrågor riktade till det egna minnet.” (s. ) 
Man skulle i och för sig kunna säga att det ökade 
intresset för elocutio kanske också berodde på att 
boktryckarkonsten skapade ökade möjligheter att 
lista ”former” som kunde användas.
    Alla som studerat tillfällesdikter från äldre 
tid, d. v. s. de dikter som skrevs till vissa tillfäl-

len som bröllop, begravningar etc., vet att de är 
hårt form- och innehållsmässigt regelstyrda; här 
tydliggörs repertoardiktningens mekanismer. 
Inte minst intar dessutom tillfälleslitteraturen en 
särställning under –-talen kvantitativt 
sett. Det är därför naturligt att Stina Hansson 
ägnar uppmärksamhet åt denna typ av littera-
tur (kap. ). De normer som avgjorde vad man 
kunde skriva om som tillfällesdiktare var intimt 
förbundna med det på många sätt socialt fi xa och 
skiktade ståndssamhället. Principen om decorum 
(det passande), vilken är central inom den klas-
siska retoriken, styrde vilka ”saker” och ”former” 
som kunde användas i texterna vid olika tillfäl-
len och till olika adressater. Men principen om 
decorum var inte bara grundläggande inom till-
fällesdiktningen utan styrde all konstlitteratur 
påpekar Hansson. I detta kapitel lanserar även 
Hansson den användbara termen ”poetisk steno-
grafi ”, vilken ses som ”typiskt för repertoardikt-
ningens sätt att producera mening”. (s. ) Detta 
exemplifi eras med utgångspunkt från några av 
Lucidors gravskrifter. Antikens sju underverk 
var t. ex. ett vanligt motiv för att gestalta tanken 
på att allt världsligt förgår. Men i de dikter som 
analyseras nämns motivet endast kort och ibland 
på ett kryptiskt sätt, vilket blir särskilt svårtolkat 
för nutida läsare: ”Hwar Nini Drottningz muur 
hwar är Mausolus graf?/ Hwar Jovis Belätt stodd? 
hwar Pharos som för kwaf/ I owäer mången 
hielpt? […]”, frågas t. ex. i en av Lucidors grav-
skrifter. (s. ) Poängen är att denna typ av kom-
primerad information var tillräcklig för den sam-
tida läsaren, eftersom detta fanns i de repertoarer 
som denne med Hanssons ord ”införlivat” (s. ) 
– i detta fallet lärda repertoarer och läsare skulle 
jag vilja tillägga.
    I bokens följande kapitel lotsar Hansson oss 
med imponerande säkerhet igenom en idag i 
många stycken främmande värld där helvetets 
alla plågor visualiseras. Beskrivningarna av hel-
vetet visar stor kontinuitet när det gäller utform-
ningen från medeltiden och fram till -talet, 
men framställningarna av helvetet var därför inte 
statiska. För att gripa tag i nya läsare och åhörare 
behövde alla dess fasor, det Hansson kallar hel-
vetesrepertoaren, aktualiseras om och om igen. 
Den här gången hämtas analysexemplen från 
-talet respektive -talet. I bägge fallen 
fi nns en symmetri mellan det syndiga jordelivet 
och de straff  som väntar syndaren och världen 
ovan har också format helvetet. Helvetet är sig i 
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stort sett likt i de texter som analyseras, men dä-
remot kände läsarna igen sin egen tids rekvisita 
och seder. Så lyfter t. ex. Hansson fram hur en 
syndig adelsfru från -talet visserligen straf-
fas, men att hennes ’vardag’ fortfarande är en 
svart spegelbild av jordelivet. Hon uppvaktas av 
djävlar, som sminkar henne med glödande pens-
lar, klär henne i en brinnande kjortel, spatser-
turen går igenom en mörk skog där döden ro-
par etc. Genom att diskutera Lucidors visa ”O 
Ewighet! dijn längd mig fast förskräkker” () 
vill sedan Hansson demonstrera hur repertoa-
ren var enhetlig och utsträckt i tid och rum. 
Lucidors visa jämförs därför med andra verk 
med samma tema, d. v. s. den osaliga evigheten. 
Dessa är skrivna av författare med olika geogra-
fi sk hemvist, men samtliga är från -talet. 
Genom analyserna påvisas bruket av en gemen-
sam religiös repertoar.
    Som nämndes ovan poängterar Hansson att 
tanken på en litterär tradition bygger på en för-
ändrad historiesyn, därför är det givetvis av vikt 
att ta upp detta närmare. I bokens sjätte kapitel 
blottläggs på ett eff ektivt sätt några av mekanis-
merna bakom äldre tids historiesyn. Hansson lu-
tar sig mot Arnold Hauser som menar att under 
äldre tid så sågs inte historien som evolutionis-
tisk utan med Hausers begrepp ”parmenidisk”, 
d. v. s. i stort sett statisk. En viktig uppgift för 
författarna var att teckna ned och därmed bevara 
händelser eller beskriva personer (s. k. exempla) 
som endast på så sätt kunde få en betydelse 
för framtiden. Denna exempla-repertoar kunde 
fungera som ”ett facit”. (s. ) När olika patrio-
tiska projekt blommar upp, i takt med att natio-
nalstaterna etableras, blir den nationella histo-
rieskrivningen en högt prioriterad verksamhet. 
Efter fl era århundranden och på andra sidan om 
millennieskiftet ter sig försöken i Sverige att an-
passa en klassisk antik exempla-repertoar under 
den första uppfl ammande göticismen närmast 
som rörande. Och visst är det roande att läsa om 
hur svenska amazoner slogs vid Troja, i Johan-
nes Messenius drama Disa () (samma ama-
zoner kunde så småningom för övrigt även med 
fördel nyttjas i kvinnoemancipatoriskt syfte), 
eller hur Olaus Rudbeck försöker hugga av den 
gordiska knuten genom att visa hur alla antika 
exempla egentligen var svenska (i Atland eller 
Manhem, ). Genomslaget hos denna reper-
toar med rötter i antiken förklarar också, menar 
Hansson, varför Johannes Scheff erus tappra för-

sök i verket Memorabilium () att introducera 
en rent svensk nationell exempla-repertoar, som 
skulle ersätta den främmande, aldrig lyckades. 
Diktarna fortsatte att nyttja den redan etable-
rade repertoaren och Scheff erus samling kunde 
fungera som tillägg – inte mer. Ett enda verk 
kunde aldrig ersätta en redan inarbetad reper-
toar.
    Hur skall man se på Samuel Triewalds an-
grepp på ”dumma poeter” under -talets 
början? Kritiken återfi nns i två dikter från  
respektive  och i dessa gör Triewald bl. a. 
upp med amatöristiska tillfällespoeter och de jol-
miga kärleksdiktare som inspirerats av Petrarca. 
Ett viktigt inslag i kritiken rör också mångord-
igheten och det ideliga bruket av en (förment) 
lärd och tyngande retorik. Att Triewald är en av 
de första förespråkarna för en ny litteratursyn, 
d. v. s. franskklassicismen, med dess krav på ele-
gans, lätthet och stringens är den förklaring som 
återkommer inom litteraturhistorieskrivningen. 
Hansson menar dessutom att denna förklaring 
kan vidgas (kap. ). Det Triewald och franskklas-
sicismen gör upp med är muntligheten i konst-
litteraturen – inte repertoardiktningen som så-
dan. Det som kritiseras är däremot vissa inslag, 
som konkretion istället för abstraktion, den 
överdrivna panegyriken och det alltför fl itiga 
återbruket av formler och teman, d. v. s. munt-
liga inslag. Avsnittet om Triewalds litteratursyn 
blir också en brygga över till den del i boken där 
de förändringar som sker inom den litterära in-
stitutionen när verkdiktningen växer fram skall 
behandlas.
   Vari består skillnaden mellan intertextualitet 
respektive bruk av repertoar? När blir det opro-
blematiska användandet av en repertoar sett som 
simpel imitation, eller som pastisch, parodi etc.? 
För att diskutera detta analyseras i nionde kapit-
let en anonym dikt, bröllopsdikten ”Gilliare-
Eff wentyr” (), vilken uppvisar stora likheter 
med Stiernhielms Hercules. Den anonyme dikta-
ren har visserligen använt den gängse bröllops-
diktningsrepertoaren, men åtskilligt i dikten lik-
nar också Hercules: versmåttet är hexameter, det 
fi nns stora tematiska likheter, inte minst när det 
gäller bruket av skiljevägstemat, ordval etc. Här 
rör vi oss på gränsen mot verkdiktningen menar 
Hansson. Stiernhielm och hans Hercules hade 
fått ett sådant status i litteraturen att det snarare 
rör sig om intertextuella referenser av verkdikt-
ningskaraktär, inte enbart om bruk av en reper-
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toar. Resonemanget övertygar inte helt. Om re-
pertoaren hela tiden ’graderades upp’ och gjordes 
aktuell, varför kunde då inte detta gälla även här? 
D. v. s. vad säger att Stiernhielms verk inte kom-
mit att ingå i den gängse repertoaren. Och hur 
är det då med andra poeter som fått en speciell 
ställning och många efterföljare, t. ex. Petrarca, 
som också diskuteras av Hansson?
    Principen om decorum kom att förändras i 
och med romantikens uppkomst. I bokens ti-
onde kapitel exemplifi eras detta genom en dis-
kussion av synen på bonden i litteraturen, med 
utgångspunkt från Geijers ”Odalbonden” (). 
Enligt principen om decorum förknippades be-
skrivningen av människor med lågt socialt sta-
tus, t. ex. bönder, med låga ting och komik. 
I Stiernhielms balett Freds-Afl , som uppför-
des vid drottning Kristinas födelsedag , då 
också den westfaliska freden fi rades, uppträder 
en grupp bönder. Kriget har gjort dem utblot-
tade, det enda som återstår för bonden är att 
”böria galnas” (bli galen). (s. ) Där en person 
av hög rang hade fått sörja i upphöjd grandezza 
dansar bönderna som tokiga. I - -talens 
bröllopsdikter eller dramer talar bönder dialekt 
eller uppträder i mellanspel – allt för att skapa 
komiska eff ekter. I Geijers dikt däremot har 
tonläget förändrats; här tar (den svenska) Odal-
bonden värdigt plats som huvudperson på den 
litterära scenen. Bonden förknippas inte i dik-
ten med det låga, framhåller Hansson, utan är en 
idealgestalt som verkar ha rötter långt ned i den 
svenska historien. Borta är alla associationer till 
de bönder som framställdes tidigare med hjälp av 
en klassicistisk repertoar. Nu ses rentav bonden 
som starkt lierad med kungen, i fred och till och 
med i krig, detta som tidigare var adelsmannens 
prerogativ. En äldre princip om decorum och den 
tidigare repertoarens gestaltning av bonden synes 
härmed vara helt övergiven.
    Den typ av texter som under äldre tid inte an-
sågs tillhöra konstlitteraturens huvudområde, 
såsom andaktslitteratur, dagböcker, brev etc. 
kunde under -talet däremot så småningom 
erbjuda alternativa textmodeller att brukas inom 
skönlitteraturen, eftersom de inte tillhörde den 
klassiska retorikens primärområde. För att belysa 
detta jämförs Kellgrens ”Cantate den I Januarii 
”, publicerad första gången i Stockholms 
Post en samma år, med Tegnérs kända patriotiska 
dikt ”Swea” () (kap. ). Här kan också skill-
nader tas upp mellan klassicism och romantik 

rörande det Hansson benämner ” ’avsändaraukto-
ritet’ ”. (s. ) Kellgrens ”Cantate” ses som starkt 
präglad av andaktslitteraturen, med dess känslo-
mässigt laddade och introspektiva drag. Visser-
ligen är dikten också formad av den klassiska 
retorikens talmodeller – den innehåller t. ex. lik-
som en del av de exempel Hansson diskuterar 
tidigare i boken inlagda tal – men samtidigt får 
dikt jaget en annan funktion än att enbart återge 
eller visa upp andra talande. Diktjaget förmedlar 
också sina egna sinnliga och känslomässiga reak-
tioner på ett sätt som för tankarna till andaktslit-
teraturens betraktelse modeller. Diktarrösten är 
alltså mer ”individualiserad och mer känslosam” 
menar Hansson än i de verk hon analyserat tidi-
gare i boken. (s. ) Det fi nns genetiska likheter 
mellan ”Cantate” och ”Swea”, men också stora 
skillnader. Vad Hansson vill visa med analyserna 
är hur författarinstansen i ”Swea” jämfört med 
i ”Cantate” vittnar om en ny författarroll, där 
diktjaget talar mer i ” ’egen sak’ ”. (s. ) Det 
handlar här alltså här ytterst om auktoritet. Även 
om Kellgren lånade sin textmodell från andakts-
litteraturen för att förmedla diktjagets känslor så 
fi ck trots allt den slutliga argumentationen och 
auktoriseringen i dikten hämtas från annat håll, 
inte minst ges sista ordet till Svea själv. I Tegnérs 
dikt däremot är det diktjaget själv som ytterst be-
sitter auktoriteten.
    Även brevgenren genomgick förändringar i 
och med att en ny litteratursyn växte fram; från 
de av klassisk retorik styrda breven i riktning mot 
brev där brevskivarens känslor och förmåga att 
förmedla en sann bild av sig själv alltmer kom att 
stå i centrum. Den nya brevstilen kunde härmed 
brukas i andra litterära sammanhang. Tegnérs 
dikt ”Den Döde” () är ett exempel på detta 
menar Hansson. Dikten är skriven i den petrar-
ciska traditionen, på temat kärleksövertalning, i 
detta fallet av ett diktjag som redan är död. Men 
här rör det sig om valfrändskap med Petrarca, 
inte petrarcismen som norm för kärleksdikt-
ning. Hansson gör den intressanta iakttagelsen 
att istället för en betraktelse där diktaren lovar 
att den älskande genom honom kan försäkras 
odödlighet kommer dikten att handla om huru-
vida diktjaget själv kan försäkra sig odödlighet 
genom sin diktning. I samband med detta tyd-
liggörs också spänningen mellan axlandet av en 
litterär off entlig roll respektive det ’jag’ som fi nns 
bakom rollen samt de nya möjligheter till dialog 
med läsarna som skapades genom tyst läsning. 
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Det privata har på allvar gjort sin entré i littera-
turen.
    Detta är en rik och stimulerande bok. En av 
dess stora förtjänster är dessutom att framställ-
ningen är klar och redig och att det lärdomsstoff  
som fi nns i den inte tynger. Det gör det lätt att 
följa med och inte minst skapar det goda möj-
ligheter att ta spjärn mot Hanssons resonemang. 
Ett par punkter där vissa frågor har väckts skall 
kort beröras här. En fråga rör den litteratur som 
inte tas upp av Hansson. Det är trots allt en hel 
del som faller utanför framställningen. Givetvis 
är det orimligt att begära att en ensam forskare 
skall täcka in ’allt’, men vissa frågor kan ändå 
ställas. Vad händer alltså när man för in andra 
typer av litteratur i Hanssons ekvation? Den lat-
inspråkiga diktningen lämnas t. ex. helt därhän, 
trots att den utgör en stor och högt värderad del 
av konstlitteraturen under äldre tid. Inte minst 
kunde detta vara av intresse när det gäller resone-
mangen om muntlighet kontra skriftlighet i lit-
teraturen, eftersom latinkulturen ses som skrift-
ligt präglad av forskare som Jan Lindhardt och 
Walter Ong. Tanken på hur textmodeller som 
var mindre bundna av den klassiska retoriken 
(brev, andaktslitteratur etc.) kommer till an-
vändning i övergången mellan konst- till skön-
litteratur är onekligen fruktbar och har ju redan 
med framgång prövats av andra forskare, t. ex. av 
Eva Hættner-Aurelius i hennes undersökning 
av kvinnliga svenska självbiografi er (Inför lagen, 
). Men frågan är givetvis också vilka textmo-
deller man skall lyfta fram som relevanta. I ana-
lysen av Kellgrens ”Cantate” kopplas verket till 
andaktslitterära textmodeller. Marie-Christine 
Skuncke visar emellertid, i en nyligen publicerad 
uppsats, att dikten också med fördel kan analy-
seras med utgångspunkt från de i texten ingå-
ende musikdramatiska elementen (se ”Kellgrens 
’Cantate Den I Januarii ’ ”, i Poetiska värl-
dar, red. Håkan Möller m. fl ., ).
    Ett annat viktigt problem rör begreppet reper-
toar. Tanken på en repertoar framstår på många 
sätt som en abstraktion och blir med naturnöd-
vändighet till stor del frikopplad från de sedan 
länge döda personer av kött och blod som inter-
naliserat dessa språkliga normer och ’talade’ detta 
språk av andra graden. Denna teoretisk distans 
är självklart inte enbart av ondo, men här ska-
pas ändå vissa oklarhet rörande hur repertoaren/
erna skall ses. Det kan t. ex. noteras att en viss 
svävning fi nns hos Hansson när det rör frågan 

om en eller fl era repertoarer. Visserligen talas i 
boken om möjligheten av fl era, överlappande 
repertoarer, men samtidigt framstår det under-
stundom som om det enbart fanns en gemensam 
lärd repertoar. Men kunde en författare förhålla 
sig till många repertoarer, d. v. s. ’tala fl era språk’? 
Vilket ’språk’ aktualiserades om det fanns fl era? 
Frågan torde inte vara enkel att besvara, vilket 
exemplet Kellgren ovan kanske visar. En annan 
intressant fråga är för övrigt vilka värdehierarkier 
som rådde mellan olika repertoarer – inte minst 
är detta väsentligt att ta ställning till om man an-
lägger ett genusperspektiv.
    Men de frågor och invändningar som väcks 
vid läsningen visar bara att detta är en uppfris-
kande och perspektivrik bok. Dessutom fyller 
den en viktig funktion i och med att ett helhets-
grepp tas på den äldre litteraturen. Att vi idag 
 ärmat oss från den förromantiska litteraturen är 
väl bekant, och blir t. ex. tydligt när man under-
visar i litteraturhistoria. Bristen på forskning om 
äldre litteratur är måhända ett utslag av samma 
fenomen. Därför är Från Hercules till Swea sär-
skilt angelägen, inte minst för att den är pedago-
giskt skriven. Som jag framhöll ovan är resone-
mangen lätta att följa och dessutom förklaras ter-
mer och begrepp fortlöpande; detta gör att den 
med fördel går att använda av humanistiska stu-
denter på grundutbildningsnivå.

Ann Öhrberg

Arne Melberg, Försök att läsa Montaigne. Sympo-
sion. Stockholm .

Den franske -talsfi losofen och författaren 
Michel de Montaigne hör liksom sin sentida 
landsman Marcel Proust till de författare vars 
berömmelse härrör från endast ett verk. Mon-
taigne är otvivelaktigt en klassiker, vars verk le-
ver och alltjämt läses. Redan under hans livstid 
kom de banbrytande essäerna ut i fl era upp-
lagor. Rousseau inspirerades av honom, och 
Nietzsche beundrade honom. Under senare 
delen av -talet har intresset för Montaigne 
varit betydande, och hans essäer har getts ut i 
nya översättningar. För Sveriges del bör särskilt 
nämnas Jan Stolpes allmänt prisade översätt-
ning av essäerna i tre band (- ). Bland 
utländska forskare som behandlat Montaigne 
märks från -talet Hugo Friedrich, som gett 
Montaigne det träff ande epitetet ”lyrisk fi losof”. 


