
Samlaren
Tidskrift för forskning om

svensk och annan nordisk litteratur

Årgång 140 2019

I distribution:
Eddy.se

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Berkeley: Linda Rugg
Göteborg: Lisbeth Larsson
Köpenhamn: Johnny Kondrup
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius
München: Annegret Heitmann
Oslo: Elisabeth Oxfeldt
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Tartu: Daniel Sävborg
Uppsala: Torsten Pettersson, Johan Svedjedal
Zürich: Klaus Müller-Wille
Åbo: Claes Ahlund

Redaktörer: Jon Viklund (uppsatser) och Sigrid Schottenius Cullhed (recensioner)
Biträdande redaktör: Karl Berglund, Niclas Johansson, Camilla Wallin Lämsä

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word till info@svelitt.se. 
Konsultera skribentinstruktionerna på sällskapets hemsida innan du skickar in. Sista inläm-
ningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 15 juni 2020 och för recensioner 
1 september 2020. Samlaren publiceras även digitalt, varför den som sänder in material till 
Samlaren därmed anses medge digital publicering. Den digitala utgåvan nås på: http://www.
svelitt.se/samlaren/index.html. Sällskapet avser att kontinuerligt tillgängliggöra även äldre 
årgångar av tidskriften.
 Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till för-
fogande som bedömare av inkomna manuskript.
 Svenska Litteratursällskapet PG: 5367–8.
 Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.svelitt.se.

isbn 978–91–87666–39–1
issn 0348–6133

Printed in Lithuania by
Balto print, Vilnius 2019



382 · Övriga recensioner

mera än den jubilerande kretsen. Det är ytterst det 
som är det överordnade budskapet i den här boken 
både för honom själv och de övriga medarbetarna. 
Det går väl samman med att den ärevördiga kret-
sen efter hand har sitt sätt att vara och verka, ”även 
om den nya rollen” – för att citera Johan Svedjedals 
utgångsord – ”kan sägas vara en logisk konsekvens 
av den gamla”. Det visar sig in i det sista alltså att 
Böckernas tid är nu och nära. Det känns välsignat.

Det förtjänar avslutningsvis att sägas att Böck-
ernas tid också utmärks av bokkonst på hög nivå. 
Bilderna, till stor del i färg, är många, och den ge-
nerösa marginalen rymmer också många bilder lik-
som interna korshänvisningar till andra medarbe-
tare. Eftersom man knappast läser åttahundra sidor 
kvalificerad text i ett enda svep är det lyckosamt att 
här finns vackra boksnören för att markera var man 
håller hus. På ett unikt sätt är de rentav dubbla. 
Men var och en som vill veta mer om hur den egna 
läsning ser ut i perspektiv har anledning att läsa 
denna bibeltjocka bok – som säkert därtill kan ge 
underlag för trosvissa predikningar om läsningens 
nytta. Det är alltså en av de där böckerna där man 
noterar att allt finns på plats – och så lite till.

Per Rydén

Efter Tegnér. Experiment med traditionen. Red. Al-
fred Sjödin & Jimmie Svensson. Absalon. Lund 
2018.

Esaias Tegnér var nationalskald, han skrev dikten 
Svea och han dyrkade hjältar som Karl XII och Na-
poleon, han gjorde förmodligen oönskade närman-
den till kvinnor, han var biskop och han levde för 
länge sedan. Det finns många omständigheter som 
skulle kunna göra honom till föremål för en norm-
kritisk och nutidsenlig granskning med följande ut-
mönstring ur litteraturkanon. I den mån det längre 
finns en kanon, och Tegnér över huvud taget är 
känd. Den föreliggande antologin är inte ett för-
sök i den riktningen utan en kvalificerad reflexion 
över hans diktning, utförd av sju mestadels yngre 
Lundaakademiker. Fyra av dem tar upp aspekter av 
hans diktning, två behandlar hur han använts och 
återbrukats av eftervärlden och den sjunde, Rikard 
Schönström, placerar honom till sist i det Lund 
han verkade i.

Alfred Sjödin berör i sin inledning Tegnérs ställ-
ning som nationalskald, som främst grundade sig 
på Frithiofs saga, där man i slutet av 1800-talet såg 

svenska folkets bästa egenskaper representerade. 
Det temat hade kunnat utvecklas mera, med tanke 
på hur det nationella problematiserats i nutiden – 
intrycket av hans verk i dess helhet är ju inte natio-
nellt annat än i den meningen att han diktade på 
svenska och gjorde det bättre än det flesta. Tyngd-
punkten ligger emellertid på den senare Tegnér, den 
konservative, erotiskt extravante och småningom 
sjuklige skalden snarare än på den diktare som ef-
tervärlden gjorde till nationalskald.

Sjödin skriver i sitt bidrag om hur Tegnér 1839 
putsar upp en diktgenre från 1700-talet, heroiden, 
för att låta Georg Adlersparre, en av 1809 års män, 
från graven varna för liberalismen kring Afton-
bladet. Det var en opinionsmässigt misslyckad men 
litterärt intressant inplantering av en diktgenre i 
det nya medielandskap där liberalerna dominerade. 
Anna Hultman undersöker Tegnérs ”damdikter”, 
det vill säga dem han riktade till de kvinnor han od-
lade mer eller mindre vågade kontakter med. Teg-
nér gick här förvånansvärt långt, men intentions-
djupet är svårt att avgöra; gränserna mellan parodi 
och allvarliga avsikter, och mellan voyeurism och 
vad vi skulle kalla pornografi är oklara.

Den åldrade Tegnér handlar det också om i Ken-
neth Lindegrens uppsats om bilden av Tegnér i ef-
tervärlden. Han framhåller betydelsen av Edvard 
Brandes studie Esaias Tegnér: en litteraturpsykolo-
gisk studie (1878) för att revidera den idealiserade 
bilden av Tegnérs personlighet som hade byggts 
upp efter hans död; det räddade intresset för ho-
nom in i 1900-talet. Huvudnumret i Lindegrens 
uppsats är emellertid Stewe Classons Rönndruvan 
glöder, där författaren i romanens fiktiva form un-
dersökt skaldens relation till Emili Selldén med ut-
gångspunkt i Den Döde, den synbarligen mest ge-
nuina av damdikterna.

I bidraget Tegnérs cirklar tar Peter Henning upp 
det cykliska motivet i Tegnérs diktning, tydligast 
representerat i Flyttfåglarnas kretslopp mellan syd 
och nord men närvarande i mer komplexa varian-
ter i en stor del av hans diktning. Motivet var inte 
ovanligt i den romantiska samtiden, där kretslop-
pet gärna kombinerades med en evolutionär di-
mension, men hos Tegnér är det snarare fråga om 
en mörkt fattad återkomst utan utveckling, vilket 
kan ge plats åt både synd och försoning och den 
skräckblandade förtjusning som den eviga åter-
komsten inger. Det kan tilläggas att Tegnér 1802, 
samtidigt som han började använda cirkelmotivet, 
framförde en typiskt 1700-talsmässig rätlinjig fram-
stegstanke vid promotionen i Lund. Man kan dis-
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kutera uppriktigheten i den plaidoyern – som var 
ett svar på latin på en av fakulteten uppställd så 
kallad magisterfråga – men intentionsdjupet i de 
olika versionerna av cirkulariteten är inte så enty-
digt det heller.

Jimmie Svensson ger sig i kast med versifikatio-
nen i Frithiofs saga, det vill säga i vad mån rytm och 
meter är betydelsebärande och förstärker menings-
innehållet i dikterna och även skiftningarna inom 
samma dikt. Det är ett svårt och tekniskt, men in-
tressant ämne, med begreppet ikonicitet som teo-
retisk plattform. Att Tegnér ansett att växlingen i 
metern svarar mot skiftningar i innehållet förefaller 
klart. Effekten av en rytm är inte alltid densamma, 
menar Svensson, varken hos Tegnér eller i allmän-
het. Men den metriska aspekten av Tegnér är att-
raktiv, om inte annat har den mnemoteknisk effekt. 
Hur mycket hågkomst av dikter, och inte minst av 
Tegnérs, beror inte på rytmerna?

Den synpunkten har en viss betydelse i Eve-
lina Stenbecks bidrag ”Värdeförhandling och po-
etiskt återbruk” som ägnas återbruket av Tegnérs 
Det Eviga bland poeter från 1940-talet in i nutiden 
(Werner Aspenström, Björn Håkansson, Ulf Karl 
Olov Björn Nilsson och Lars Mikael Raattamaa). 
Det idealistiska budskapet i Det Eviga, framfört i 
välbekanta fraser, bryts hos dem ned till fragment 
och ställs i motsats till upplevelser av relativism, 
vardagstrivialitet, militarism och politiskt hyckleri. 
Exempelvis Nilsson anspelar på Det Eviga i en iro-
nisk lamentation över vardagens trista iterationer: 
Det eviga livet, Det eviga regnandet, Det eviga gra-
tisjobbandet, Det eviga näthatet… Detta poetiska 
återbruk är värt att notera, men måste man kalla 
det värdeförhandling? Det är ett evigt förhand-
lande i humanistisk forskningsprosa numera, tyd-
ligen spritt också till litteraturvetenskapen.

Detta är en välgjord antologi som bekräftar att 
Tegnér är en diktare värd att läsas, och då har man 
ändå inte närmare behandlat några av hans allra 
bästa stycken. Perspektivet är litteraturvetenskap-
ligt – det framgår vilken omfattande och viktig 
forskning som utförts om Tegnér, också under de 
senaste decennierna. Jag saknar dock produktio-
nen på prosa, breven och skoltalen, som inte kom-
menteras alls. De hör, stilistiskt och innehållsligt, 
i hög grad till beskrivningen av Tegnérs oevre, men 
är kanske inte förstahandsobjekt för den litteratur-
vetenskapliga forskningen.

Bo Lindberg

Esaias Tegnérs kyrkliga tal del I och II, åren 1813–
1823 samt 1824–1830. Utgivna av Barbro Wallgren 
Hemlin på uppdrag av Tegnérsamfundet. Artos. 
Skellefteå 2017 och 2019.

Tegnérsamfundets textkritiska utgivning av Esaias 
Tegnérs skrifter håller på att avslutas. Detta arbete 
inleddes med Nils Palmborgs första volym av Teg-
nérs brev 1953 och fullbordas nu med utgivningen 
av Tegnérs kyrkliga tal. Det beräknas så småningom 
bli fyra band. De två första delarna av Tegnérs kyrk-
liga tal föreligger nu i två mycket vackra volymer, 
som är rikt illustrerade. Det är en sällsynt njutning 
att få hålla en sådan bok i sin hand. Utformningen 
skiljer sig markant från samfundets tidigare utgiv-
ning till design och upplägg. Kanske kan det tolkas 
symboliskt som om textkritiken har fått en välför-
tjänt högre status i Sverige än den tidigare har haft.

Vitterhetssamfundet har gjort ett viktigt arbete 
med att lägga grunden till en kvalificerad utgivning 
av svenska klassiker. Förutom textkritiska upplagor 
av svensk litteratur och stimulerande konferenser 
har samfundet också presenterat en grundläggande 
introduktion Textkritisk utgivning. Råd och riktlin-
jer (2007), skriven av Paula Henrikson. Textkritiskt 
arbete är grunden för all humanistisk forskning, 
som skulle befinna sig i ett opålitligt och förvirrat 
utgångsläge om den inte hade säkert etablerade och 
daterade texter att utgå ifrån. Ett sådant komplicerat 
textarbete tar tid och måste få ta tid. Arkivkunskap 
är idag en bristvara, därför att tid är något som i da-
gens samhälle inte ger en snabb karriär. Följaktligen 
är det speciellt glädjande att Barbro Wallgren Hem-
lin har vågat ge sig in på detta område och bringat 
ordning och reda i de kyrkliga talen, som har varit, 
skulle man nog kunna säga, i ett tillstånd av kaotisk 
oreda både vad det gäller datering och etablering.

Tegnér (1782–1846) var en av sin tids mest kända 
författare. Han blev senare kallad nationalskald, 
och hans dikter har blivit översätta till många olika 
språk, bland andra tyska, engelska, franska, polska, 
danska och norska. Frithiofs Saga var hans mest be-
undrade verk. Tegnér liksom andra författare på 
den tiden kunde inte försörja sig på sin diktning 
utan var också tvungen att ha ett borgerligt yrke. 
Han gjorde karriär vid Lunds universitet och blev 
professor i grekiska 1812. Så småningom utnämn-
des han till biskop i Växjö 1824 och som sådan var 
han också riksdagsman. I centrum för den tidigare 
forskningen har diktaren Tegnér, inte professorn 
eller biskopen Tegnér stått.

Barbro Wallgren Hemlin ger nu ut de kyrkliga 


