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för all framtid skall bli omöjliga. Detta borde, me-
nade han, kunna bli hans viktigaste pacifistiska in-
sats. Fredsaktivisten Alfred Nobel som eventuell 
kärnvapenfabrikant! Tanken svindlar. Men samti-
digt inställer sig misstanken: var han verkligen all-
deles främmande för det moraliska ansvar som åvi-
lar även vetenskapsmän och uppfinnare?

Battail belyser ingående Alfred Nobels filan-
tropiska verksamhet och skildrar hur han gång 
på gång omformulerade sitt testamente, utan att 
ändå lyckas få ordalagen juridiskt otvetydiga och 
bindande. Bara en sådan sak som att Nobeltesta-
mentet inte hade någon adressat, kom donatio-
nerna att hänga i luften. Vilka akademier eller vil-
ken institution som skulle utdela Nobelpris fick 
man gissa sig till och blev föremål för åtskillig tve-
kan. Den svenska opinionen, från kung Oscar II 
till Hjalmar Branting, tyckte att det vittnade om 
skral fosterlandskärlek att börja donera stora pris-
summor till förmågor i utlandet. Hur Carl David 
af Wirsén som ständig sekreterare i Svenska Aka-
demien såg en chans att reparera sitt eget och aka-
demiens skamfilade rykte genom att lägga beslag 
på Nobelprisutdelningen i litteratur, tillhör de mer 
komiska inslagen. Battail följer också försöken att 
tolka vad som avsågs med bestämmelsen att det 
litterära priset skulle utdelas åt det bästa arbetet ”i 
idealisk riktning” och skildrar, hur Svenska Aka-
demien från tid till annan tvingas omtolka testa-
mentets ordalydelse. De många misstagen och fa-
däserna får sin tillbörliga uppmärksamhet. År 1901 
var ännu Émile Zola, Leo Tolstoj, Henrik Ibsen och 
August Strindberg kvar i livet och kunde ha pris-
belönats. Men samtliga dessa storheter förbigicks, 
ty ingen av dem ansågs ha verkat i tillräckligt ”ide-
alisk riktning”. I stället valde man oförargliga och 
blekare kandidater, 1901 den franske poeten René 
Sully Prudhomme och 1902 den tyske historikern 
Theodor Mommsen. Och med tiden ansågs det 
fullt i sin ordning att prisbelöna inte bara skönlit-
teratur utan även facklitteratur (Bertrand Russell, 
Winston Churchill). Till sist kom rentav en gitarr-
knäppande popartist med mer eller mindre efemära 
låtar i fråga (Bob Dylan).

Battail går systematiskt fram och behandlar även 
priserna i naturvetenskap, medicin och ekonomi 
liksom fredspriset. Och han redogör noggrant för 
konvulsionerna inom Svenska Akademien, ända 
fram till den tidpunkt då församlingen lamslås av 
skandalerna kring den så kallade kulturprofilen 
Jean-Claude Arnault och diskussionerna om en ut-
slutning av Katarina Frostenson. Jean-François Bat-

tail har tidigare utgivit viktiga arbeten om Henri 
Bergsons inflytande i Sverige och om det fransk-
svenska kulturutbytet, Une amitié millénaire. Han 
har nu berikat området med ännu en lärorik, stimu-
lerande och nyanserad bok om en av den svenska 
kulturhistoriens mest motsägelsefulla och fascine-
rande personligheter. En översättning till svenska 
kunde vara befogad.

Thure Stenström

Böckernas tid. Svenska Förläggareföreningen och 
svensk bokmarknad sedan 1943. Red. Johan Sved-
jedal. Natur & Kultur. Stockholm 2018.

Det är välsignat med tjocka böcker och inte minst 
så när dessa skrifter dignar av information. När det 
som här handlar om en bok som summerar många 
böcker under den långa tiden av trekvartssekel är 
flera goda ting uppfyllda. Boken hugfäster där-
till att den i titeln nämnda sammanslutningen till 
bokutgivningens fromma, Svenska Förläggareför-
eningen, fyller svåröverträffade 175 år. Samman-
slutningen bär därtill sina många år med all heder 
och full livaktighet. Redovisning och analys därav 
resulterar i god ordning i en redan till omfånget 
svåröverträffad volym som skapats av några av lan-
dets bästa kännare av böcker. Med sina drygt fyra 
centimeter i tjocklek och en vikt av 1 733 gram be-
tingar volymen en avsevärd slant redan när den ska 
distribueras. Men genom att den inte kommer in i 
vanliga brevlådor löper den heller ingen risk att bli 
förbisedd. För oss som är däran vad gäller innehålls-
rika skrifter är den ett fynd. Utgiven i slutet av 2018 
är den höggradigt aktuell också under 2019 och av-
sevärt längre än så.

Johan Svedjedal är den naturlige redaktören för 
en boklärd skara som i övrigt rymmer ytterligare 
nio bidragsgivare: Kristina Ahlinder, Gunnel Fu-
ruland, Jerry Määttä, Leif Olsson, Jan-Erik Petters-
son, Erik Peurell, Ann Steiner, Petra Söderlund och 
Åsa Warnqvist. Vare därmed de informativa preli-
minarierna undanstökade vadan det övriga utrym-
met kan ägnas åt det omöjliga uppdraget att göra 
rättvisa åt drygt halvtannat kilo med litteraturin-
formation.

Uppsala är med sin tradition från legenden Hen-
rik Schück centrum för litteraturvetenskap med en 
bred litteratursociologisk inriktning som anmäler 
sin sakkunskap i det här sammanhanget. Schück 
är främst knuten till Uppsala, där han också ver-
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kade som rektor för universitetet, men han bör-
jade sin professorsbana i Lund. Där verkar också 
Ann Steiner som lektor i förlags- och bokmark-
nadskunskap. Hennes bidrag om ”Förlag och bok-
utgivare” har fått rubriken ”En (o)lönsam affär”, 
och det är en mera entydigt lönsam utredning än 
den rubriken leker med. Den formar till en drygt 
åttiosidig genomlysning av den svenska bokmark-
naden. De i marginalerna återgivna illustrationerna 
startar med titelsidan av legendariska Sju sorters ka-
kor, den i miljoner exemplar spridda boken som vi 
nästan alla har i vår särskilda köksbokhylla. En rad 
centrala böcker lyfts vidare fram för att ge konkre-
tion åt den svenska bokmarknaden. Här finns ge-
nomgående god pedagogik från den erfarne lära-
rens sida, och den är också exemplarisk i sitt utpe-
kande av fortsatt läsning, i inte så ringa grad till 
författare som finns med i den föreliggande boken. 
För oss som läst bokens åttahundra sidor och vill 
peka ut framgångsväg för dem som vill härma oss 
ligger det nära till hands att peka på Ann Steiners 
tiondedel som en lycklig ingångstext. Avslutning-
ens upptakt talar balanserat för det: ”Översikten av 
förlagens utveckling under perioden har paradoxalt 
nog visat på både stor rörlighet och en påfallande 
stabilitet. Även om förläggare, bransch, medier och 
utredare under perioder har beskrivit förändringar 
i ordalag av omvälvningar och systemskifte fram-
träder snarast en bild av en utveckling som främst 
hänger samman med ekonomisk, teknisk och sam-
hällelig förändring i stort.” (175 f.)

Leif Olsson ger med över sjuttio sidor en väl-
kommen bild av ”Den svenska bokhandelns struk-
tur” (199–268). Han tillhandahåller också en rad 
upplysande bilagor. Tabellerna talar väl liksom dia-
grammen och där har färgtrycket också fått en vik-
tig pedagogisk funktion. Här finns både sånt som 
tecknar mörker och ljus. På ett och samma uppslag 
(254–255) hittar man exempelvis en tabell som vi-
sar hur många kommuner som saknar bokhandel; i 
riket i sin helhet är de tyvärr hela 125. Men på mot-
stående sida tröstas man av hur osannolikt många 
bokhandlare som funnits med redan före 1850 och 
som fortfarande är i farten. Öbacka Bok i Härnö-
sand har exempelvis funnits med sedan 1843. Slut-
orden rymmer både hopp, fruktan och självklarhe-
ter: ”Mot denna bakgrund är en nedläggning av en 
bokhandel på en ort inte bara en förlust för sam-
hället, utan också ett smärtsamt nederlag för bok-
handlaren själv. Det har känts väsentligt att få ana-
lysera utvecklingen i denna bransch, med förhopp-
ning att sista ordet inte är sagt.” (250)

Gunnel Furuland har bland mycket annat skapat 
standardverket Romanen som vardagsvara (2007). 
Här följer hon upp och hinner fram till nutida för-
hållanden i ”Billigbokens förändringar 1940–2017 
från folkböcker till pocketserier” (275–337). Vi som 
både som säljare och läsare varit inne i Folkets i Bilds 
värld lockas redan av hennes inledning och kan se-
dan läsa vidare om det som kunde annonseras som 
”vårt lands största boksuccé”. Även om det har föga 
allmänintresse, kan jag inte stoppa undan att det 
för mig spelade in för att låta mig förstå att jag inte 
hade någon framtid som säljare av böcker utan fick 
nöja mig med att bli litteraturforskare.

Man läser med oavvänt intresse och gläds över 
att minnesbilderna också blir till så många vackra 
bokomslag. Men vid sidan av det som man nästan 
alltför gärna anammar i de ljusa minnenas ljus får 
vi en vägande genomgång från den forskare som 
har specialstuderat detta fält alltifrån 1800-talets 
begynnelser. Man blir djupt tacksam för att ha det 
samlat och slutligen summerat:

”Billigbokens förändringar speglar givetvis även 
konkurrensen mellan olika förlag. Billigböckerna 
hade under lång tid varit ett konstant inslag i dyna-
miken på bokmarknaden. De var en vital del av den 
litterära processen från produktion, distribution 
till konsumtion, beskriven i den modell som lit-
teratursociologerna lanserade på 1970-talet.” (329)

Petra Söderlund satte tidigare titeln Romantik 
och förnuft över sin avhandling om V. F. Palmblad 
(2000). Hon visar själv upp båda dessa sorter, när 
hon under den öppna men lockande rubriken ”Mel-
lan bokstäverna och siffrorna” tar sig an ”Författar-
nas villkor” över 46 sidor. Hon spänner över åtskil-
ligt och jag gläds inte minst över att hon påminner 
om den bortgångne Staffan Björck och därmed om 
hur denne geniale forskare med sin legendariska Ro-
manens formvärld inte bara skapade en enastående 
belysning av denna centrala genre utan också visade 
sig tillhandahålla en handledning för romanförfat-
tare. Det är ett av många exempel på hur också il-
lustrationerna i den här boken bidrar till berättel-
sen, när man som här studerar ”författarnas villkor, 
främst med fokus på försörjningsmöjligheter, kon-
traktsförhållanden och rättighetsfrågor” (347). Det 
öppnar för information om nästan allt, inklusive 
”litterära agenter och självpublicering” (378)

Åsa Warnqvist disputerade på en avhandling med 
en ovanligt lockande titel, nämligen Poesifloden 
(2007). Från sin nuvarande utkikspunkt som forsk-
ningsledare på Svenska barnboksinstitutet tar hon 
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sig an vad hon i en undertitel benämner ”Statistik-
problemet” (399–431). Hennes tillbakablick hinner 
ända bort till 1478. Lite senare, eller närmare bestämt 
från 1976, finns nationalbibliografin som en egen 
databas. Men från 2004 finns det sorgligt nog inte 
längre några tryckta kataloger. ”Den svenska natio-
nalbibliografin finns alltså i dag endast tillgängligt 
digitalt.” (404) Men visst har vi försetts med en rad 
viktiga studier och översikter, inte minst stammande 
från den Avdelning för litteratursociologi där Warn-
qvist liksom många av hennes medförfattare funnit 
sin väg. Det hon som kännare ger är en viktig över-
sikt över bokutgivningen. Hon pekar på den i sig 
oumbärliga nationalbibliografins statistik, men kon-
staterar samtidigt att den också har avgjorda brister 
(410). Här ryms information som varje litteraturstu-
derande borde inhämta vid sidan av sina upplevelser 
av de litterära skönheterna. Summeringen fullföljer 
vad som talar för och emot: ”Sammantaget kan sä-
gas att statistikläget för bokbranschen i dag lämnar 
en hel del övrigt att önska, men i vissa avseenden är 
det bättre än på länge.” (424)

Erik Peurell, också han skolad i Uppsala, har mer 
än de flesta handlagt litteratur i samhällets tjänst 
och gör numera nytta som verksamhetssamordnare 
på Myndigheten för kulturanalys. Han har här satt 
sig att reda ut ”[l]itteraturstödets tillkomst och ef-
fekter ur Svenska Förläggareföreningens perspek-
tiv” (498–568). Han tar itu med en ny aspekt, näm-
ligen att se det från förläggarhåll. Men han kom-
mer på sig med att han måste redogöra för hur han 
skaffat sig sitt insidesperspektiv på förhållandena: 
”I januari år 2000 blev jag anställd som handläg-
gare inom litteraturstödet och hade i perioder an-
svar för olika arbetsgrupper som beslutade om ti-
telstöd till förlagen.” (501)

I någon mening är det litteraturens politik som 
här blir kartlagd. Det innefattar bland annat en 
period när en förläggare, nämligen Jan-Erik Wik-
ström, trädde in som minister för litteraturen. Det 
formar sig till en viktig utredning om vilka kretsar 
som tagit ledningen på litteraturens område. Man 
blir därvid påmind om den livliga och uthålliga 
debatt som ägnats åt litteraturstödet (536). Efter 
hand blev den nu jubilerande förläggarföreningen 
rentav en försvarare av denna stödform (544). Roll-
bytena var eftertryckliga. ”Ett och ett halvt decen-
nium in på 2000-talet har litteraturstödet blivit så 
etablerat att debatten om dess existens nästan helt 
har upphört.” (550) Det slutar i god ordning med 
en framåtblick som dock inte är utan oro. Det är 
en hel värld som ryms i en summerande mening:

Frågan är hur argumenten för att utgivningsstöd 
för 2020-talet ser ut, i en tid när kvalitetslitteratur 
säljs som marknadsvaror, när egenutgivningen – 
som i princip saknar produktionskostnader andra 
än den egna nedlagda tiden – breder ut sig i takt 
med tillgången till digitala verktyg och frågan om 
läskunnighet blivit viktigare än frågor om läsvanor 
och litterär kvalitet. (552)

”Prisade vare böcker!” är titeln på Jerry Määttäs 
uppsats om Augustpriset (577–651). Denna analys 
av det kanske viktigaste priset i skaran efter Nobel-
belöningen är värd att själv prisas, eftersom den på 
en gång ger en inblick i prisutdelarnas värld och en 
utblick över den litterära situationen från slutet av 
1980-talet. Över ett halvt hundratal sidor får vi på 
köpet veta mer om det mesta och därmed en avgö-
rande hjälp att staga upp minnet av det nära för-
flutna som vi upplevt men inte själva har helt upp-
sorterat. Det visar sig också att redogörelsen för 
detta centrala pris ger anledning till speglingar av 
den aktuella svenska litteraturen. Visst har det fun-
nits invändningar mot åtskilliga belöningar men i 
det stora hela måste det sägas att det pris som fått 
sitt namn – och betecknande nog bara förnamnet 
August – efter en som var för stor och nydanande 
och rörlig och besvärlig för att själv få pris. Ändå är 
han, tycker inte så få av oss, den störste inom den 
svenska litteraturen. Kritik har det funnits, skanda-
ler kanske också (603 f.). Bonniers starka ställning 
uppvisas i en rad färgglada cirkeldiagram. Den lit-
terära situationen har, som Määttä likaså visar, för-
ändrats avsevärt under de tre decennier det handlar 
om. Han menar ändå att ”dess första tre decennier 
kan summeras med att priset i hög grad uppfyllt 
det ursprungliga syftet. Att uppmärksamma första-
gångsutgiven svensk kvalitetslitteratur för att på så 
vis öka försäljningen av ett litet urval av den.” (627)

Kristina Ahlinder sysslar med ”Arbetet för att 
sänka varuskatten på böcker” (657–707) och det 
förkortas i sidrubrikerna klokt nog till ”Bokmoms-
frågan”. Det är en sakrik framställning och den kan 
också sägas återge en lyckad utgång: ”I dag, efter 
mer än 15 år med reducerad moms på böcker, hörs 
i princip inga krav på en återgång till en normal-
skattenivå. Författarförbundet som var kritiskt in-
ställt under kampanjåren har numera inga invänd-
ningar.” (698)

Sist men inte minst måste man förstås stanna 
inför den viktigaste och mångsidigaste bidragsgi-
varen, tillika bokens redaktör Johan Svedjedal. I 
god och för honom vanlig ordning gör han mer 
än alla andra. Hans anda svävar också i övrigt över 
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det hela. Han är som bekant en nära nog omöjlig 
flitmyra. Han har skrivit böcker om en rad cen-
trala diktare, främst Almqvist men också om stora 
1900-talsdiktare. Men han har också presterat stora 
översikter. Han har skrivit om nästan allt inklusive 
Den sista boken. Dit får man räkna också den här 
föreliggande boken, även om han här haft sällskap 
med andra forskare. Men av den här bokens åtta-
hundra sidor svarar han själv för betydligt mera än 
en fjärdedel (213), vartill kommer att han som re-
daktör hållit ihop det hela.

Redaktören kommer först till orda, så i form av 
”en bruksanvisning” om en dryg handfull sidor, se-
dan han helt förtjänt prisats för ”sin okuvliga en-
tusiasm” av Eva Gedin. Han kan tyckas starta lite 
uppgivet med att tala om en detronisering av de 
böcker som måste gälla som det centrala ämnet för 
skriften. Men han kommer strax med tröst: ”Para-
doxen är nämligen att boken hela tiden har ingått 
olika slags allianser med de nya medierna, lärt sig 
att dra nytta av dem.” (13) Efter att ha avskrivit yt-
terligare några hot finner han titeln på den tjocka 
boken som starkt motiverad: ”Vi lever fortfarande i 
en böckernas tid. Och böckerna fortsätter att forma 
sin tid.” (13) Javisst måste vi ha tid för böcker.

Det finns ytterligare något som måste förklaras 
eller rentav försvaras. De enskilda böckerna och 
deras skapare har på ett minst av allt givet sätt fått 
träda i bakgrunden i den stora boken om böcker-
nas tid: ”syftet har varit just att ge den övergripande 
bild som sådana individuella fördjupningar sedan 
kan utgå ifrån” (14). Det låter sig sägas och, som det 
visar sig, också göras. En specialisering av den sor-
ten ska nog till för att det valda ämnet ska kunna 
täckas in under tre kvarts sekel.

Varde gränserna för framställningen därmed 
givna och försvarade och den verklighet som inne-
fattas översiktligt nämnda och till någon del gran-
skade. Och det blir den dominerande redaktören 
som först av allt tar på sig den överordnade histo-
riken och tecknar bokmarknaden under trekvarts-
sekel (19–106). Det formar sig till en mönstergill 
och pedagogiskt upplagd översikt som på ett na-
turligt sätt sönderfaller i en tematisk och en kro-
nologisk halva. Underrubrikerna kan på båda fäl-
ten vara talande: ”Bästsäljare – från bokhandeln till 
Månadens bok, Augustpriset och deckarboomen” 
och ”1965–1975: frihet, förlagskris och kulturpoli-
tik”. Om man har genomlevt och genomläst denna 
tidrymd, tar man med tacksamhet emot denna för-
klarande beskrivning över det man varit med om. 
Aha-upplevelserna står vackert nog i kö. Översik-

ten ger också en nyttig bakgrund till en rad av de 
specialstudier som får plats i boken, både av hans 
egen hand och av andras.

”När bokpriserna blev fria” är titeln på Johan 
Svedjedals andra större studie. Över ett halvt hund-
ratal sidor skildrar han en litterär verklighet som nu 
kan framstå som en avvikande saga, eftersom den 
1970 införda friheten var en avgörande händelse. 
”Friprissystemet var i själva verket den största för-
ändring som hade inträffat i en svenska bokbran-
schen sedan [Förläggare]föreningen grundades, 
och det väckte farhågor – och förhoppningar – i 
hela bokens samhälle.” (441) Det var en omvälv-
ning och ännu ett halvsekel senare kan saken inte 
anses avgjord. Saken behandlas här men också av 
andra medverkande i skriften. Och man höjer nog 
ögonbrynen lite extra högt eftersom något entydigt 
svar inte kan ges: ”friprisbeslutet var alldeles för ge-
nomgripande och effekterna alltför svåravgränsade 
för att det ska vara möjligt. Snart liknade den nya 
friprismarknaden ett fullskaligt experiment där nya 
variabler kontinuerligt fördes in.” (441 f.) Jag gläds 
också av principiella skäl över att den störste specia-
listen av dem alla visar det genom att inte vara tvär-
säker. Det finns nämligen många självutnämnda 
specialister som inte inhämtat denna principiellt 
viktiga hållning.

Med en rubrik som alluderar på Jonas Jonason 
uppmärksammade roman avslutar Johan Svedjedal 
sin insats med en tredje längre uppsats under rubri-
ken ”Hundraåringen som klev ut genom kriget och 
förnyades” med en historik om ”Förläggarefören-
ingens verksamhet” över ett drygt sextiotal sidor. 
Den intresserar på två helt olika sätt. Det första och 
självklara är att ge en historik över den 175-åriga 
föreningens moderna utveckling. Den andra och 
för jubileumsbokens bredd och djup viktiga är att 
den alltså visar att det strängt taget alltså bara är en 
mindre del som i egentlig mening behandlar den 
värda sammanslutningen.

Böckerna har ett naturligt företräde i den här 
tjocka boken, men i form av intervjuer får vi också 
lära känna viktiga bokpersonligheter som Jonas 
Modig (191–198), Lars Lundberg (270–274), Ann-
Marie Skarp (338–344), Mona Hallén (392–398), 
Lasse Bergström (432–438), Dag Hernried (493–
498), Per I. Gedin (569–598), Lars Grahn (652–
656), Eva Bonnier (708–713). Allt är alltså med 
och också nästan alla.

Men som ett överordnat och viktigt besked om 
redaktörens synsätt får vi här bekräftat att en fram-
ställning av den här sorten handlar om så mycket 
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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-


