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förligare register och ett tydligare referenssystem 
för den som ytterligare önskar fördjupa sig i någon 
aspekt av detta generösa informationsflöde hade 
mycket varit vunnet.

Berättelsen om ”den första svenska romanens” 
tillkomst och fortlevnad genom otaliga omtryck 
och nyutgåvor, hamnar inte sällan i otakt med de 
avsnitt som i ett helt annat tonläge beskriver ty-
pografiska traditioner och regelverk, radbryt-
ningar, spaltbredder och bokformat. Avsnitten 
om Johannes Gutenbergs europeiska 1400-tal, 
William Morris ornamentrika bokkonst och Jan 
Tschicholds avgörande insatser för synen på ty-
pografi och bokdesign är spränglärda och mycket 
spännande, men anknyter sällan sömlöst till avsnit-
ten om Röda rummets olika metamorfoser. Istället 
kan ett kapitel rubriceras ”Strindberg möter Gu-
tenberg”, trots att så inte alls är fallet i den därpå föl-
jande texten, där den förstnämnde endast omtalas i 
förbigående och mest som en formsak.

Trots dessa anmärkningar vill jag betona att 
Alexandra Borg och Nina Ulmaja med Strindbergs 
lilla röda har gjort en högst imponerande insats för 
att introducera vår tids svenska läsare för bokhis-
torien. Med sitt djupa kunnande om historisk och 
samtida bokdesign, typografi och trycktekniker, 
lyckas de visa hur boken som fysisk artefakt kan 
fungera simultant som både en spegling av och en 
drivkraft för olika samhällsprocesser.

Den uppmärksamhet som deras bok har fått se-
dan den publicerades för snart ett år sedan visar 
tydligt att böcker om böcker och bokens samhälle 
har ett stort allmänintresse. Det är helt enkelt väl-
digt kul att de tagit sig an detta jätteprojekt där 
bokhistoriska ämnen behandlas på ett populärt sätt 
och med stort allvar. Själv tänker jag att bokens 
respektive styrkor och svagheter tydligt visar på 
den tveeggade självbild som bokhistorisk forskning 
tampas med. Å ena sidan utgår man – med rätta, 
enligt mig! – från att bokens symboliska kraft allt-
jämt är stark och utövar en stor lockelse på läsande 
människor. Å den andra finns fortfarande så lite 
skrivet om vårt forskningsområde att vi tenderar 
att beskriva alltför mycket, för kontextens skull.

Ragni Svensson

Carina Burman, Bellman. Biografin. Bonniers. 
Stockholm 2019.

”Träd då fram, ty du är buden”, skaldade Carl 
Michael Bellman i den andliga samlingen Zions 
högtid (1787), vilket kan ses som signifikativt för 
diktaren. Det är någonting generöst och inbju-
dande, inte bara över hans diktning, utan över hela 
hans gestalt, som gör att snart sagt varje svensk har 
sin Bellman. Forskningen över författarskapet är 
förstås också omfattande. Att ge sig i kast med att 
skriva en vetenskaplig biografi över skalden kan 
därför tyckas vara ett vågat projekt, ett projekt att 
förlyfta sig på. Biografier finns (de viktigaste, av 
bland andra Paul Britten Austin, Lars Huldén och 
Torkel Stålmarck, används förstås flitigt av Bur-
man), liksom vetenskapliga monografier över för-
fattarskapet i dess helhet – inte minst Lars Lönn-
roths Ljuva karneval! från 2005. Om någon skall 
kunna gå i land med detta vågstycke är det dock Ca-
rina Burman, som inte bara är forskare i 1700-tals-
litteratur och omvittnat skicklig biograf – med bio-
grafier över bland andra Klara Johansson, Fredrika 
Bremer och Gösta Ekman d.ä. – utan också skönlit-
terär författare och mycket god stilist. Också denna 
gång har Burman lyckats väl med företaget. Hon 
har producerat en författarbiografi som inte bara 
är djupt lärd utan också så spännande och under-
hållande att man inte gärna lägger den ifrån sig. 
En invändning, om man vill läsa boken som ren 
nöjesläsning, är då möjligen den fysiska tyngden. 
Boken omfattar 750 sidor, är stor och tjock och 
mycket tung – ingenting man har med sig i sängen, 
med andra ord.

Burman definierar boken som en vetenskaplig 
biografi – den första heltäckande över Bellman – 
och anger att bokens målgrupp är såväl forskar-
samhället som andra intresserade. Biografin byg-
ger på omfattande och gedigen forskning, egen 
och andras, och på Burmans betydande kunskaper 
om – framför allt det litterära – 1700-talet. Det 
allra mesta av hänvisningarna till, diskussionen av 
och polemiken mot Bellmanforskningen återfinns 
i rikhaltiga slutnoter. En Bellmanintresserad all-
mänhet kan alltså njuta av den fängslande berät-
telsen om skalden, hans liv och värv och hans sam-
tid, utan att alltför mycket störas av bokens veten-
skapliga akribi.

”Hela denna bok syftar till att måla Bellmans 
porträtt utifrån hans omgivning”, skriver Burman 
i början av bokens första kapitel (30). Skalden själv 
har naturligtvis huvudrollen, men boken handlar 
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också om många av de människor som var hans fa-
milj, hans vänner, hans bekanta – och ibland be-
kantas bekanta. Läsaren får inte bara en bild av hur 
Bellman levde – eller kan ha levat – utan också av 
vardagsliv, umgängesseder, fest och nöjen hos de 
högre stånden i och omkring 1700-talets Stock-
holm. Arkivmaterialet sviker dock många gånger 
och Burman måste konstatera att ”vi vet inte”. ”Bell-
mans liv är så dåligt dokumenterat att minsta ljus-
bringande notis är en glädje”, skriver hon apropå de 
upplysningar hon utvinner ur en kryddkrämares 
räkning (362). Som Lönnroth, karakteriserar också 
Burman Bellman som en maskbärare; det är inte 
lätt att skönja människan Carl Michael bakom alla 
rollerna. Hurdan var han som far? Som make? Som 
vän? Vilka var de egentliga orsakerna till skaldens 
ekonomiska problem? Fanns det orsaker i hans per-
sonlighet? Faktaunderlaget företer stora luckor. 
Dessa lakuner söker Burman ofta – som brukligt 
är när säkra belägg saknas eller när källmaterialet 
är bristfälligt – reparera genom gissningar och för-
modanden. Stundtals målar hon rentav upp scener 
över hur det kunde ha varit. Hon är noga med att 
ange skillnaden mellan dokumenterade fakta och 
egen fiktion. De fiktiva scenerna bygger dock på 
hennes breda kunskaper ”omkring” skalden, vilket 
gör att de tillför den helhetsbild hon vill förmedla 
en hel del färg. Inte sällan avvisar hon tydligt tidi-
gare uppfattningar om Bellman – ibland med klara 
belägg för sin skiljaktiga mening (”så var det inte”), 
andra gånger genom att argumentera och rada in-
dicier och åter andra gånger genom att fastslå: ”Jag 
tror inte det”. Ibland gör hon framställningen le-
vande och åskådlig med hjälp av frågor, när fakta-
underlaget tryter. Så till exempel redogör hon för 
den brand som, sommaren 1759, rasade i grannska-
pet av Lilla Daurerska huset, där familjen Bellman 
bodde under större delen av Carl Michaels barn-
dom. Burman skriver att familjen ”kanske” tog med 
sig värdeföremål och flydde hem till några vänner, 
att de ”säkert” inte vågade stanna hemma, att de 
”möjligen” inte sov den natten. Så frågar hon sig: 
”Fick Bellman hjälpa till att hålla reda på småsys-
konen? Sjöng han för dem? Hittade han på sagor? 
Grät de med huvudena i storasystrarnas kjolar? Var 
fadern upprörd och domderade – eller var det mo-
dern som styrde och ställde? Ojade hon sig? [– – –] 
Kanske sökte makarna tröst hos varandra när de 
väl kom till ro – nio månader efter branden föddes 
nämligen deras sista barn, Adolph Ulric” (86 f.). Så 
görs framställningen åskådlig och livfull, utan att 
Burman påstår någonting som hon inte kan veta. 

Hon belyser också då och då anekdoter ur Bell-
mans barndom och ungdom med hjälp av dikter 
ur Fredmans epistlar (1790) och Fredmans sånger 
(1791). Så illustreras till exempel brandscenen med 
citat ur epistel 34, om när elden kom lös i Kolmä-
targränd i Gamla stan. Det är knappast långsökt 
att föreställa sig att Bellman hämtade inspiration 
ur barndomens brandkatastrof, när han skrev epis-
tel 34. Burman kryddar och levandegör också allt 
som oftast sin framställning genom ”moderna” jäm-
förelser – som när hon benämner Bellman singer-
songwriter, rolighetsminister och ståuppare (104). 
Om Gustav III skriver hon: ”under hans regering 
skockades unga författare kring tronen som tonårs-
flickor kring ett pojkband” (187).

Efter ett härligt pastischerande ”Förspel” sön-
derfaller boken i tre rikhaltigt illustrerade delar – 
Morgon (1740–1771); Middag (1771–1789); Kväll 
(1789–1795) – samt en Epilog (som kortfattat skild-
rar Bellmansbildens förvandlingar till dags dato). 
Framställningen är alltså i huvudsak kronologisk 
och berättar skaldens historia från förfäderna (far- 
och morföräldrar) och födelsen till hans död och 
efterliv. Det kronologiska perspektivet komplet-
teras stundtals också av ett tematiskt. I ett kapitel 
behandlas till exempel operan och Bellmans försök 
däri, i ett annat relationen till Johan Henric Kell-
gren, i åter andra ordensväsendet, Svenska Akade-
mien, Bellmans familjebildning och hans ”muser”.

Den första delen utspelar sig under frihetstiden, 
behandlar Bellmans familj och barndom och hans 
tidiga diktning. Den avslutas med att berätta om 
Fredmansfiktionens tillkomst och hur de första 25 
epistlarna diktades under loppet av år 1770.

I del II, som är den mest omfattande delen, får 
vi följa Bellman från det att hans karriär som hov-
skald tar fart med sången ”Gustafs skål”, i samband 
med Gustav III:s statskupp. Här kan vi läsa om hur 
Bellman bildar familj, hur välkänd han är i staden, 
hur han diktar om allt möjligt och försöker få sina 
dikter tryckta, vilka han umgås med, med mera. 
Talrika dikter kommenteras. En bild växer fram 
av en oupphörligt diktande, skrivande, kompone-
rande man, ständigt full av nya påhitt, ofta uppträ-
dande – vid denna tid i stor utsträckning vid Gustav 
III:s hov. Men vi ser också en man som sätter sig i 
större och större skuld, genom att med sin familj – 
likt många i sin tid – leva över sina tillgångar, och 
en man som drabbas av flera svåra kriser: som när 
Kellgren förlöjligar och förringar honom i ”Mina 
löjen” (1778) och när kungens ynnest mer och mer 
flyttas över på en yngre generation skalder. Det hår-
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daste slaget var dock den blott tvåårige sonen Elis 
död i smittkoppor.

Del III, som bär underrubriken ”De mörka åren”, 
inleds med kriget mot Ryssland, berättar om det 
stegrade missnöjet med Bellmans gynnare, Gustav 
III, och om skaldens tilltagande ekonomiska pro-
blem och sjuklighet – men också om hur Fredmans 
epistlar äntligen kom i tryck och om arbetet med 
redigeringen. Burman demonstrerar till exempel 
hur omarbetningarna av Epistel 72 inte minskade 
diktens erotiska laddning men gjorde den elegan-
tare och mer stilren. Vi får också läsa om hur Fred-
mans sånger och översättningen av Gellerts fabler 
utkom, om mordet på kungen, om Bellmans tid i 
bysättningshäktet och om hans död i lungsot vid 
55 års ålder.

Som också Lönnroth påtalar, har Bellmansbil-
den ensidigt och envist präglats av Fredmans Epist-
lar och Fredmans Sånger. Lönnroth söker själv i 
Ljuva Carneval! i viss mån råda bot på detta, men 
ägnar ringa uppmärksamhet åt skaldens många till-
fällesdikter. Genom att Burman i så stor utsträck-
ning uppmärksammar, citerar och kommente-
rar den ständiga strömmen från skaldens penna 
av smärre och mer omfattande tillfällesdikter får 
man inte bara en bredare bild av författarskapet, 
utan också av skaldens umgängesliv, familj, vän-
ner och hur han levde och vad han och familjen 
företog sig. Bellman var genom hela sitt liv en 
mycket flitig tillfällesdiktare. Dessa dikter följer 
mallen för dikttypen och är följaktligen varken 
originella eller spännande i sig själva. De har inte 
heller i någon större utsträckning uppmärksam-
mats av forskningen. Undantaget är Stefan Ekmans 
studie i Bellmans begravningsdiktning (2004), där 
han konstaterar att den inte skiljer sig mycket från 
den gängse. Att Burman så frikostigt citerar, refe-
rerar och kommenterar denna diktning ger en ny 
och vidare bild av skaldens rastlösa poetiska verk-
samhet – och av hans liv. Han diktar förstås, som 
sig bör, om bröllop och begravningar men också 
om namnsdagar, baler, hemkomst efter resor, kopp-
ympning, ölbryggning, skötsel av kanariefåglar och 
mycket mer. Denna typ av diktning lånar sig gi-
vetvis många gånger som källmaterial, eftersom 
den förhåller sig till inträffade händelser – ibland 
hos mer eller mindre främmande personer (tillfäl-
lesdiktning kunde ju betala sig), men oftast bland 
Bellmans vänner och bekanta. Burman tolkar och 
utlägger dikterna men hämtar också information 
ur dem – inte så att hon naivt skulle tolka dikter-
nas utsagor som verklighet, men de kan ändå säga 

en del om vem Bellman umgicks med, i vilken re-
lation till dessa han stod, var han uppehöll sig och 
kanske också ibland om hans egen sinnesstämning.

Låt mig som exempel anföra de dikter som till-
kom sommaren 1773. Dessa är inte tillfällesdik-
ter i strikt mening, men dikter tillkomna i och för 
stunden och tydligt relaterade till tillvaron och um-
gänget vid tiden. Burman benämner dem lekfull 
”fritidsdiktning”, tillkommen som skämt och tids-
fördriv. Bellman befann sig under några varma och 
soliga augustiveckor i glatt sällskap på lantgården 
Fållan, vid Magelungens strand, ditbjuden av sin 
släkting Magnus Zetterman. Tack vare att Zetter-
man tog vara på handskrivna manuskript till dikter 
och divertissemang kan Burman teckna livfulla tav-
lor över umgänget, nöjena och Bellmans bidrag till 
och deltagande däri. Med utgångspunkt i de dikter 
Bellman skrev tecknar hon en förtjusande scen av 
sommarnöjen med mer eller mindre erotiskt – men 
ärbart – spel mellan unga män och kvinnor. När vi 
till exempel i en dikt får veta att såväl Ernestina som 
Wilhelmina vilar i skaldens famn, nämns också att 
mor Margaretha satt intill döttrarna i gräset. Vi lä-
ser om mat, om kurtis, om rodd, simturer och fiske 
och om naturens skönhet. Pastoralfiktion kommer 
väl till pass, liksom antik mytologi förflyttad till 
svenska landskap – en diktning som pekar framåt 
mot den sena Fredmansdiktningen. Det var också 
här Bellman diktade den sång som inleds ”Opp 
Amaryllis!” och som sedermera blev Fredmans 
sång no 31 – den konstnärligt mest högtstående 
av Fållan-dikterna, säger Burman. ”Bellman var en 
glad sällskapsmänniska”, konstaterar hon, och han 
var alltid villig att sjunga och bidra till underhåll-
ningen. Han var därför en välsedd gäst (217–231).

Burman tolkar en del dikter mer utförligt – inte 
sällan för att kunna dra slutsatser om skaldens liv 
och karaktär. Så ägnar hon till exempel en hel del 
utrymme åt de 17 – först på 1900-talet återfunna 
– dikterna till hustrun Lovisa (273–289). Detta för 
att kunna leda i bevis att Bellman alls inte var någon 
dålig make, utan att han visst älskade och brydde 
sig om sin hustru. Hon avvisar också bestämt före-
ställningen att Bellman skulle ha varit alkoholist. 
Här opponerar hon sig mot Bellmanuttolkare som, 
med alltför vidlyftiga teorier och tolkningar, ur ett 
magert dokumentärt material velat dra slutsatser 
om skaldens leverne och karaktär.

En annan dikttyp som av förklarliga skäl har 
setts över axeln är förstås de många kungahyllning-
arna. Också dessa uppmärksammas ibland särskilt 
av Burman. Hon visar hur visserligen många är ste-
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reotypa men hur också inte så få faller helt utanför 
mallen, med bacchanaliska stildrag och allehanda 
genrebrott. Hon ägnar inte mindre än fyra sidor 
åt att uppmärksamma och kommentera ett fest-
ligt versbrev (skrivet till vännen Elis Schröderheim, 
men med kungen själv som egentlig adressat) som 
skrevs med anledning av kungens eriksgata i Fin-
land 1775. Burman jämför här Bellman med Home-
ros. Liksom den store föregångaren kan Bellman 
inte hejda sig när han har kommit in på ett sidospår:

Stränderne prydas med tusende liv, som skimra  
 av färgor och ränder,
Lika den rand, det brokiga prål, då regnbågen  
 stormen avvänder.
Brantaste berg förvandlas i fält, Där Fröja med  
 hela sin skara
Sitter förnäm, bekymrad och trött, men orkar ej  
 tala ell’ svara,
Lutar sig fram, betraktar så ömt den glimmande  
 slupen i fåren.
[– – –]
Modren försagd sitt sömniga barn upplyfter på  
 armen och frågar:
Ser du vår Kung? nu reser han bort: Gud vet vad  
 mitt hjärta så plågar.
Ser du hans skepp? där glimmar hans vakt; där  
 blåser hans mäktiga flagga;
Minns vad du sett; sov sött på min arm; rättnu  
 skall jag bädda din vagga. (262)

Burman karakteriserar dikten som mästerlig.
Burmans biografi ger oss en bild av en människa 

hos vilken kreativiteten är konstant och överflö-
dande. Bellman har lätt att hitta på roligheter och 
är ständigt full av infall – som när han tillsammans 
med Kexél ger ut en tidning, Hwad Behagas?. Här 
kan också nämnas det handskrivna, oorganiserade 
diktmyller i skriftrullens – eller tygrullens – form 
som En Stuv Rim (1780) utgörs av. Rullen skänktes 
till Elis Schröderheim, förmodligen för att denne 
skulle visa den för kungen. Ur diktrullen kommen-
terar Burman bland annat en dikt om en sovande 
värdshuspiga, som i halvsömn ägnar sig åt autoero-
tik (332 f.). Att pigan faktiskt tillfredsställer sig själv 
i dikten är uppenbart, men Burman tycks vara först 
med att observera detta. I kommentarerna till Stan-
dardupplagan uppmärksammas det inte.

Stort utrymme ägnas, som sig bör, utgivningen 
av Fredmans Epistlar. Också här jämför Burman 
Bellman med Homeros. Här handlar det om in-
samlings- och redigeringsarbetet inför utgiv-
ningen, som inte var något enmansverk. Liksom 
när Homeros båda epos sammanställdes måste 

man för Fredmans Epistlar förlita sig på flera manu-
skriptsamlingar av åtskilliga vänner och samlare, 
och Bellman var inte heller den ende som hade nå-
gonting att säga till om i redigeringsarbetet, även 
om Burman påpekar att Kellgren visade Bellman 
stor respekt genom att flertalet epistlar får gå helt 
orörda av hans hand. Genom att lägga en tidigare 
version intill den omarbetade epistel 72 demon-
strerar hon också vilken typ av förbättringar som 
görs. Burman utlägger, kommenterar och karak-
teriserar nu de nya epistlar som Bellman skrev in-
för utgivningen. Hon argumenterar övertygande 
för att även Epistel 79 tillkom nu. Hon analyserar 
och utlägger också Kellgrens företal, vilket så länge 
präglat synen på Fredmans Epistlar – och på Bell-
man. När Kellgren skrev sitt namn under företalet 
”gjorde han med ett penndrag sin forne fiende res-
pektabel”, skriver Burman (489).

Burman menar att det ”finns goda skäl att be-
trakta människorna omkring” Bellman (29). Åt 
detta ägnar hon också mycket utrymme – någon 
gång kanske litet för mycket. Hon tecknar en bred 
och livfull bild av tillvaron i Stockholm under 
1700-talets senare hälft. Hon berättar en mängd 
underhållande och – för en 2000-talsmänniska – 
mer eller mindre kuriösa detaljer och anekdoter 
från Bellmans tid och miljö. Hon tecknar porträtt 
av hans förfäder och av hans vänner. Så berättar 
hon till exempel i kapitlet ”Musernas tid” i del III 
om de kvinnor som stod Bellman nära – särskilt 
under hans senare levnadsår. Å ena sidan kan man 
här tycka att Burman ibland avlägsnar sig väl långt 
från skaldens omedelbara närhet – syftet med alla 
dessa digressioner står inte alltid helt klart – men å 
andra sidan får vi veta mer om vilka Bellmans vän-
ner och förtrogna var och får dessutom en större 
bild av hans miljö och tid. Kapitlet om Bellmans 
”muser” – Anna Charlotta von Stapelmohr, Eli-
sabeth Westman, Gustava Palmstedt och Helena 
Quiding – handlar inte bara om Bellmans diktning 
till dessa kvinnor, utan ger oss också en bred bild 
av kvinnligt högreståndsliv och av några kvinno-
öden under det sena 1700-talet. Vi får veta mycket 
som är högst intressant – som om bryggarfamiljen 
Westmans hus och hem, om deras arbets- och nöj-
esliv, om Gustava Palmstedts salong och hennes 
intresse för fåglar, om Helena Quidings göranden 
och låtandet efter sin skilsmässa, hur hon kom till 
ett stort arv och vilka som ägde hennes sommarhus 
efter henne. Inte minst får vi en viss inblick i det be-
gränsade liv som stod intellektuella och skapande 
kvinnor till buds under 1700-talet. Frågan är dock 
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om inte dessa kvinnor och deras liv borde kunna 
bli föremål för en helt egen studie. I detta samman-
hang kan berättelserna om deras livsöden stundtals 
upplevas som alltför långt från ämnet – även om 
Burman snart återför oss till en ny dikt som Bell-
man skrivit till någon av kvinnorna.

Någon gång tar hon också in alltför mycket in-
formation samtidigt, vilken då blir ytligt behand-
lad. Som när hon nämner Voltaires dikt om jord-
bävningen i Lissabon och Hjalmar Gullbergs ly-
riska kommentar till denna, men ingenting mer 
om innehållet i Voltaires dikt eller om dess enorma 
betydelse för filosofi och livssyn under det sena 
1700-talet.

En viktigare invändning är däremot att det kom-
binerat kronologiska och tematiska upplägget 
ibland leder till tröttsamma omtagningar. Uppläg-
get är väl valt; ett rent kronologiskt upplägg hade 
förmodligen blivit bra mycket tråkigare, men då 
behöver man kanske vakta sig litet mer för upprep-
ningar, vilka kan upplevas som ringaktande gent-
emot läsaren. Med litet mindre redundans hade 
man också kunnat få en något mindre omfångs-
rik volym. Här hade man önskat en mer uppmärk-
sam redaktör. Ett exempel är att Bellmans nära vän-
skap med Anna Charlotta von Stapelmohr, som be-
handlas utförligt i del II, kapitlet ”Den diktande 
älskaren”, återkommer i del III, kapitlet ”Musernas 
tid”, och då med en hel del repriser.

Epilogen behandlar kort och översiktligt Bell-
mans fortlevnad efter döden: Bellmanmyten, Bell-
mankulten, Bellman genom tiderna. Burman re-
dogör för de mest centrala Bellmansångarna och 
-estradörerna. Hon berättar om flera Bellmanfes-
ter, -firanden, -spektakler och -festivaler. Hon be-
rättar om Bellmans efterföljare, där förstås Evert 
Taube är den störste. Hon berättar också om Bell-
mans liv i konsten och om författares hyllningar 
av och skildringar av Bellmangestalten. Ett namn 
jag här saknar är Gustaf Frödings. I sin lilla skrift 
”Om humor” (1890) låter Fröding Bellman utgöra 
exempel på det som är den verkliga humorns kän-
netecken, nämligen den medkännande och förso-
nande blicken på människan i all hennes skröplig-
het. De som tillhör ”löjets brödraskap” – som Bell-
man och som Fröding – ”söker upp de förkomna 
och eländiga och visar att de äro värda intresse”, 
skriver Fröding. Detta är helt i linje med hur Bur-
man på flera ställen väljer att karakterisera Bellman: 
Han är den som ser. ”Få sjuttonhundratalsförfat-
tare är så visuella som Bellman”, skriver hon. ”Man 
levde ett bildfattigt liv […]. Bellman, däremot, ser 

– och kunde skildra det sedda så att också publiken 
kan se” (251). I det pastischerande förspelet skriver 
hon: ”De andra kan skriva om det tänkta och kända, 
men han ser. Blicken må vara sänkt över instrumen-
tet, men han urskiljer hela världen omkring sig – 
staden och människorna” (12). Just så fångar också 
Fröding Bellman.

Att benämna sin bok Bellman. Biografin och att 
säga att den är den första heltäckande vetenskap-
liga biografin över författarskapet kan förefalla an-
språksfullt i överkant. Skulle detta då vara den defi-
nitiva biografin över skalden? Det menar Burman 
förstås inte. I epilogens slut skriver hon att varje ut-
tolkare har sin Bellman och att hennes bok är ut-
tryck för just hennes. Och i det avslutande tackor-
det liknar hon Bellmanforskningen vid ett enormt 
katedralbygge, där var och en bidrar med sina ste-
nar. Färdigt blir dock inte bygget – inte förrän till 
domedagen. Burman hoppas dock att hennes stu-
die skall vara ett bidrag till katedralbygget – kan-
ske ett högt fönster där solen kan lysa in. Att många 
stenar återstår att infoga innan bygget riktigt kan 
börja likna ett hus påtalar hon. En sten som jag sak-
nar och skulle önska att någon infogade är inpla-
ceringen av Bellman i tidens kristna troslandskap. 
Lars Lönnroth men särskilt Sven Thorén har inlett 
forskningen om detta. Här skulle kyrkohistoria, 
teologi och litteraturvetenskap behöva samverka. 
Visst inflytande från Johan Arndts innerliga from-
het har påvisats, men man har framför allt menat – 
och Burman ansluter sig till denna syn – att Bell-
man var gammalluthersk och anslöt sig tämligen 
oproblematiskt till tidens lutherska ortodoxi. Om 
man nu väljer att inte främst söka utröna vad skal-
den själv trodde eller inte trodde, utan att istället 
utgå från de av hans texter som på olika vis berör 
kristna spörsmål – och dessa texter är långt ifrån 
få – förefaller Bellman mer inspirerad av den ti-
dige Luther än av den samtida, svenskkyrkliga or-
todoxin. Tidens svenska teologi var mer inspirerad 
av Luthers lärjunge Melanchton än av Luther själv 
och Melanchtons teologi är inte bara mer systema-
tisk än Luthers, utan också torrare och mer legalis-
tisk. Ett annat, närbesläktat, spår för den fortsatta 
Bellmanforskningen att följa vore den diskussion 
av det i tiden så aktuella teodicéproblemet, eller li-
dandets och ondskans problem, som till exempel 
kan skönjas i Zions högtid – tydligast och mest ex-
plicit i dikten från fjärde dag jul, som handlar om 
Herodes barnamord – men också på annat håll i 
författarskapet. Många fler luckor finns i Bellman-
kunskapens katedralbygge, så det finns all anled-
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ning för hugade forskare att komma med sina kom-
pletterande stenar.

Nej, detta är inte den slutgiltiga biografin över 
Carl Michael Bellman, men Carina Burman ger ge-
nom sin bok ett substantiellt bidrag till byggandet 
av katedralen Bellman. Hon har dessutom åstad-
kommit en bok som inte bara är lärd utan också 
på alla sätt njutbar att läsa.

Helene Blomqvist

Contemporary Nordic Literature and Spatiality, red. 
Kristina Malmio & Kaisa Kurikka. Palgrave Mac-
millan. Basingstoke 2020.

Contemporary Nordic Literature and Spatiality, 
redigerad av Kristina Malmio och Kaisa Kurikka, 
innehåller tolv artiklar som syftar till att undersöka 
skildringar av rum och platser i nordisk samtidslit-
teratur. Frågan som ställs i förordet är ”[w]hat kind 
of spaces and places does contemporary Nordic li-
terature depict, create, invent, and deconstruct af-
ter the spatial turn” (vii). Teorier om den rumsliga 
vändningen och platsskapande samt en presenta-
tion av ett urval översiktsverk om nordisk littera-
tur från senare årtionden tas därefter upp i intro-
duktionen. Ett obligatoriskt inslag i akademisk lit-
teratur med ordet ”nordisk” i titeln är att begrep-
pet diskuteras och att den betydelse som läggs i det 
preciseras. Redaktörerna nämner volym 1 av Nordic 
Literature: A Comparative History, med titeln Spa-
tial Nodes, som behandlar litteratur från Danmark, 
Norge, Sverige, Finland, Färöarna, Grönland och 
Island (Dubois och Ringgaard 2017). Avsaknaden 
av artiklar om färöisk, grönländsk och isländsk lit-
teratur i Contemporary Nordic Literature and Spa-
tiality motiveras med att det är litteratur från den 
nordiska kontinenten, ”the continental North”, 
som analyseras (5). Emellertid är det oklart i vilken 
relation ”the continental North” står till de konti-
nenter som omfattas av etablerade definitioner som 
utgår från att det finns sju kontinenter.

”Den rumsliga vändningen” är ett centralt be-
grepp. En viss ambivalens uttrycks om huruvida 
den rumsliga vändningen är relevant eller överspe-
lad i den nordiska samtidslitteraturen. I avsnittet 
med underrubriken ”Nordic Literature and / after 
the Spatial Turn” presenteras dels teorier och ström-
ningar relaterade till den rumsliga vändningen, dels 
hänvisningar till forskare som argumenterar för att 
en ”planetarisk vändning” ägt rum. Denna utveck-

ling omnämns med hänvisningar till Elias och Mo-
rarus The Planetary Turn (2015). Det är intressant 
att ställa olika teoretiska perspektiv och utveck-
lingslinjer mot varandra, men det är också proble-
matiskt då teorier och forskningsbidrag nämns som 
inte är relaterade till bokens huvudsyfte. Om re-
daktörerna väljer att lyfta fram den rumsliga vänd-
ningen som central för volymens analyser verkar 
det retoriskt kontraproduktivt att påstå att den spe-
lat ut sin roll, eller blivit mindre relevant.

Beträffande diskussionen av den rumsliga vänd-
ningen noterar jag att redaktörerna inte gör kopp-
lingar till poststrukturalismens utmaningar av idéer 
om universella förklaringsmodeller och stora berät-
telsers legitimitet. Det förtjänar att beaktas att för-
nyelse av akademiskt skrivande är relaterad till nya 
teoretiska perspektiv och att det efter den rums-
liga vändningen skapats utrymme för feministiska, 
queera, postkoloniala och ekokritiska berättelser. I 
introduktionen finns referenser till Bertrand West-
phals Geocriticism (2011 [fr. orig. 2007]), men just 
kopplingar mellan den rumsliga vändningen och 
nya berättelser som utmanar tidigare narrativ grun-
dade på de stora berättelserna berörs inte.

Det finns i introduktionen en stark betoning på 
att Contemporary Nordic Literature and Spatiality 
presenterar något nytt. Detta nya relateras till fe-
nomen som postmodernism, globalisering och ny 
teknik. Som hastigast nämns även postkolonialism. 
Det understryks att den teoretiska, estetiska, tek-
nologiska, ekonomiska och politiska utvecklingen 
som ligger bakom den rumsliga vändningen fort-
sätter att förändra världen. Frågetecken finns när 
det gäller synen på platser i verkligheten och i lit-
teraturen. Det betonas flera gånger att ett centralt 
tema är hur platser blir berättade. Formuleringen 
”storied spaces” återfinns även i introduktionens 
rubrik. Detta signalerar att det är berättande om 
platser som står i fokus. Mot den bakgrunden är 
det tveksamt vad som avses med formuleringar som 
”the analyzed fiction does not merely depict the 
spaces of our real world but they also imagine the 
spaces and tell the stories of fictional locations.” (8).

Westphal beskriver ämnet för geokritik på föl-
jande sätt: ”Geocriticism probes the human spa-
ces that the mimetic arts arrange through, and in, 
texts, the image, and cultural interaction related 
to them.” (Westphal 2011, 6). Problemet med den 
ontologiska svävningen mellan geografiskt avgrän-
sade platser i en utomtextlig verklighet och repre-
sentationer av platser blir ännu tydligare i beskriv-
ningen av innehållet i kapitel 12 i vilken Monika 


