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av platser har en temporal dimension, vilket beto-
nas med eftertryck av Westphal, är att detta aktive-
rar det förflutna i nuet genom de minnen från olika 
tidslager som möblerna och föremålen berättar om.

I det sista analyskapitlet, Kristina Malmios ”The 
Miracle of the Mesh: Global Imaginary and Eco-
logical Thinking in Ralf Andtbackas Wunderkam-
mer”, behandlas ett urval dikter ur finlandssvenske 
Ralf Andtbackas Wunderkammer från 2008. Ti-
mothy Mortons diskussion av ekologiskt tänkande 
i Ecological Thought från 2010 lyfts fram som en 
teoretisk utgångspunkt. Termen ”mesh”, som syftar 
på ett nätverk utan centrum, är hämtad från Mor-
ton: ”the ecological thought imagines the inter-
connectedness of all living and non-living things, 
the mesh” (279).

Ett annat central begrepp, som används i en dis-
kussion av Andbackas bruk av kuriosakabinettet 
respektive ask i ask-strukturer som rumsmetafo-
rer, är ”uncanny”. Andbackas sammanställningar 
av disparata ord och referenser sägs åstadkomma 
en ”uncanny” effekt. En konklusion är att de rum 
som metaforerna syftar på är öppna och porösa och 
att de skildrar det slags nätverk som Morton disku-
terar. Avslutningsvis argumenterar Malmio för att 
Andtbacka gestaltar rum och platser på ett sätt som 
överskrider en konstnärlig eller global kontext ge-
nom att vara i linje med en planetarisk vändning (”a 
planetary turn”) (296). Detta utvecklas dock inte 
närmare, inte heller på vilket sätt Andtbackas dik-
ter är uttryck för ekologiskt tänkande.

Volymen avslutas med ett index. Av förordet 
framgår att bokens tillkomst är kopplad till ett se-
minarium år 2016 som ingick i projektet Late Mo-
dern Spatiality in Finland-Swedish Prose 1990–
2010. Detta torde förklara det undersökta materi-
alets något skeva geografiska, språkliga och socio-
kulturella fördelning. De enskilda analyskapitlen 
förhåller sig inte till varandra och beröringspunk-
ter mellan dem kommenteras inte. Jag saknar en 
diskussion i inledningen som klargör vilka teore-
tiska begrepp som lämpar sig för analyser av rum 
och platser i olika texttyper. Uppenbart är att he-
terotopi och ”smooth space” lämpar sig för ana-
lys av postmodernistisk litteratur som förhåller sig 
till en verklighetsförståelse färgad av poststruktu-
ralism och dekonstruktion, medan Mortons, och 
Malmios, diskussion av ”mesh” har beröringspunk-
ter med teorier och kulturella traditioner med fo-
kus på holism. Skribenterna använder understun-
dom olika begrepp för likartade sätt att represen-
tera rum och plats, men frågan om de ses som ut-

bytbara, överlappande, eller olika berörs inte. Frå-
gor om referentialitet är centrala, liksom förhål-
landet mellan litterärt platsskapande, poetik och 
estetik. En övergripande fråga som inte behandlas 
är vilka linjer som utkristalliseras på temat litterärt 
platsskapande i nordisk samtidslitteratur utifrån 
den analyserade litteraturen. En annan fråga av in-
tresse är hur representativt urvalet är för att ge en 
bild av tendenser i den nordiska samtidslitteratu-
ren. I introduktionen ges intrycket att den primära 
målgruppen är en internationell läsekrets, men en 
stor del av den diskuterade litteraturen torde på 
grund av språkbarriärer och marknadsrelaterade 
utmaningar vara obekant även i en nordisk kon-
text. Det sammanfattande omdömet är att boken 
innehåller tänkvärda analyser av ett urval nordisk 
litteratur och att den utgör ett intressant bidrag till 
en pågående diskussion om olika aspekter av plats-
skapande i samtidslitteraturen.

Anne Heith

Olof von Dalin, Samlade skrifter. Första delen: 2, 
Poesi, samt Andra delen: 2, Kommentar till poesi. 
Red. Ingemar Carlsson, James Massengale, Gun 
Carlsson och Barbro Ståhle Sjönell. Svenska för-
fattare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet, 
XXVI. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 
2017 samt 2018.

Olof von Dalin är idag mest känd som prosaförfat-
tare. Then Swänska Argus, hans tidskrift från tidigt 
1730-tal, har inom svensk språkhistorieskrivning 
fått inleda en ny period, den yngre nysvenskan. Ut-
gåvan av Argus var också den allra första inom se-
rien Svenska författare utgivna av Svenska Vitter-
hetssamfundet: den utkom redan 1910–1919, redi-
gerad av Bengt Hesselman och Martin Lamm, och 
trycktes om på 1990-talet. Mindre känt är att Da-
lin också var en produktiv poet, och därtill drama-
tiker och historiker. På editionssidan har det länge 
saknats en vetenskaplig utgåva av dessa delar av för-
fattarskapet. Medan Hedvig Charlotta Norden-
flychts Samlade skrifter publicerades av Vitterhets-
samfundet redan på 1920- och 30-talen, har hennes 
manlige medtävlare Dalin fått vänta till 2000-talet 
innan samfundet återupptog arbetet med hans 
verk. En volym Dramatik kom 2008 (kommentar 
2009), följt av eposet Swenska Friheten 2010, samt 
Brev och skrivelser (text 2013, kommentar 2014). 
Dalins Svea Rikes Historia från 1747–1762 kom-
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mer troligen inte att ingå i utgivningen; den finns 
tillgänglig i faksimil i Litteraturbanken (www.lit-
teraturbanken.se). Däremot är Svenska Vitterhets-
samfundet i full färd med att ge ut Dalins poesi. 
Den första av fyra mäktiga textvolymer publice-
rades 2017, den ackompanjerande kommentaren 
2018. När detta skrivs sommaren 2020 har den 
andra textvolymen gått till sättning, och återstoden 
– med en kommentardel för varje textdel samt en 
registervolym – planeras utkomma under de när-
maste åren. Hela utgivningen läggs in i Litteratur-
banken. Det är ett gigantiskt arbete som här sker 
i det tysta. Resultaten ger en förnyad bild av Da-
lin som poet, inte minst som musikalisk diktare.

Redaktionen för Dalinutgåvan är synnerligen 
kvalificerad för uppgiften. Textredaktören Ingemar 
Carlsson är förtrogen med Dalin och djungeln av 
frihetstida handskrifter alltsedan doktorsavhand-
lingen Olof Dalin och den politiska propagandan in-
för ”lilla ofreden” från 1966 samt året därpå en bib-
liografi över Frihetstidens handskrivna politiska lit-
teratur. Han kartlade nätverksförbindelser i boken 
Parti – partiväsen – partipolitiker 1731–43 redan 
1981, långt innan nätverksforskning kom på modet. 
Insikter om släktnätverk är ofta avgörande för att 
analysera handskriftsmaterialet och tolka Dalins 
texter; dennes dikter tillkom i hög utsträckning 
inom ett antal adliga familjekretsar. Musikredaktö-
ren James Massengale har genom mångårig erfaren-
het av Bellmanutgivning skaffat sig unika kunska-
per om melodierna i 1700-talets musikhandskrifter 
och -tryck. I tandem med textredaktören Gunnar 
Hillbom har han svarat för nydanande utgåvor av 
Fredmans epistlar (1990), Fredmans sånger (1992), 
Bellmans ungdomsdiktning, med mera. Han har 
under åren utvecklat en metod för att spåra möj-
liga melodier till svenska 1700-talsvisor, från en tid 
då det var normal praxis att man lånade melodier 
från tidigare verk. Till redaktionsarbetet har knu-
tits litteraturvetaren Daniel Möller, som efter en 
avhandling 2011 om djurgravspoesi från 1600- och 
1700-talen, av bland annat Dalin, utkommit med 
en monografi om rolldiktaren och experimenta-
torn Dalin (2019). Därmed säkras överföringen av 
Dalinkompetens mellan forskargenerationerna.

Redaktionens detektivjakt bland 1700-talshand-
skrifter och -tryck har resulterat i en kraftig kvan-
titativ ökning av antalet kända dikter och möjliga 
melodier. Den postuma utgåvan i sex volymer av 
Dalins poesi, Witterhets-Arbeten från 1767, hade 
som Paula Henrikson påpekat ambitionen att vara 
fullständig, något som väckte kritik i samtiden 

(Detta tryckpapperstidevarv. Litterär editionshisto-
ria i Sverige under det långa 1800-talet, 2018). Den 
innehåller ca 1670 dikter. Vitterhetssamfundets ut-
gåva beräknas bestå av totalt ca 2170 dikter, en ök-
ning med 500. På melodisidan har man gått från 
ett fåtal kända till 49 säkra eller möjliga melodier 
samlade i en bilaga, enbart för utgåvans första del; 
mer är att vänta i de kommande tre delarna. James 
Massengales tes är att ”Betydligt mer än hälften av 
Dalins dikter har sjungits, eller åtminstone bevis-
ligen skapats med musikaliska mönster som mall” 
(Kommentar 2018, s. XXXI).

Till skillnad från den tematiskt organiserade 
utgåvan Witterhets-Arbeten, är den nya editio-
nen kronologiskt upplagd. Första delen sträcker 
sig till och med 1743. Det återstår att utge 20 år 
av Dalins poetiska produktion, fram till hans död 
1763; från 1751 var han knuten till Lovisa Ulrikas 
och Adolf Fredriks hov. Det är alltså den tidige Da-
lin vi möter i denna första volym. Hans karriär föl-
jer ett vanligt mönster för ofrälse manliga förfat-
tare i 1700-talets Sverige, från universitetsstudier 
via en informatorstjänst till en bana vid något äm-
betsverk. Hallänningen Dalin, född 1708, stude-
rar vid universitetet i Lund, och han anställs nit-
ton år gammal som informator hos kammarrådet 
Claes Rålamb i Stockholm. Det blir en språngbräda 
för honom in i huvudstadens sociala, politiska och 
kulturella elit. Hans poetiska ådra uppskattas inom 
familjen Rålamb och andra högadliga släkter, han 
diktar om stort och smått i sällskapslivet, briljerar 
som ordensdiktare i sällskapet Awazu och Walla-
sis. Parallellt inleder han med stöd av sina adliga 
gynnare en lysande ämbetsmannakarriär, utnämns 
redan 1737 till kunglig bibliotekarie, efter någon 
tid också med lön, vilket ingalunda var självklart 
i 1700-talets Sverige. Karriären har fått skjuts av 
framgången med Argus. Dalin blir involverad i opi-
nionsbildningen kring de dramatiska händelserna 
i början av 1740-talet, hattarnas katastrofala krig 
mot Ryssland och tronföljarvalet 1743.

Dalins poetiska produktion under denna tidiga 
epok utgörs till stor del av tillfällesdikter. Som 
brukligt är uppvaktar han vid födelsedagar, bröl-
lop och begravningar, de sistnämnda må gälla kung-
ligheter eller husdjur (jfr Daniel Möllers avhand-
ling). Små anekdoter skildrar han i skämtsamma 
balladpastischer, som ”Kämpewjsa om Herr Hen-
rik och Herr Arwed” (nr 38), där hedniska jättar 
och dvärgar korsar sig när Herr Arwed – Dalins 
elev Arvid Rålamb – och en kamrat kör omkull på 
väg till en bal. Han firar Karl XII:s åminnelse med 



Övriga recensioner · 235

högstämda dikter i sällskapet Awazu och Wallasis – 
långt senare, som kronprins Gustavs (Gustav III:s) 
historielärare, skulle han anklagas för att ingjuta 
hos sin elev en kärlek till enväldiga konungar. Han 
vässar sin penna på satirens område. Prästsonen Da-
lin, som på 1750-talet höll på att råka illa ut för sitt 
gyckel inför hovet med löjliga präster, författar re-
dan kring 1730 en frän satir mot prästeståndet: ”De 
få frit sufwa [suga] märgen uhr behn och ostraffade 
fehla” (”En Malcontentes Röst på Riksdagen 1719”, 
nr 5, Textvolym 2017, s. 14). Många visor tillkom-
mer inom ramen för tidens politiska strider; Inge-
mar Carlsson har utrett den snåriga bakgrunden. 
Dalin leker också med pastoralens och kärlekslyri-
kens konventioner, han experimenterar med roll-
dikter som Daniel Möller visar i sin monografi från 
2019. Stilistisk och metrisk virtuositet präglar re-
dan hans tidiga poetiska författarskap.

Dalins poesi tillförs nya dimensioner tack vare 
James Massengales systematiska musikhistoriska 
utredningar i Kommentaren. Ett exempel är ”Tan-
kar om Guds Försyn” från 1736 (nr 41). Inom litte-
raturhistorisk forskning har den uppfattats som ett 
inlägg i teodicéfrågan, som alltsedan Leibniz sys-
selsatte europeiska intellektuella, från Voltaire till 
Nordenflycht; det är en möjlig tolkning av dikten. 
Men den utgavs från och med 1736 i skillingtryck 
med titlar som Christelige Tanckar Om Guds Gu-
domeliga Försyn […] Jemte Upmuntran At täncka 
på Döden och Ewigheten – här bli texten bärare av 
en ortodoxt kristen förtröstan på Skaparen. Det är 
inte känt om Dalin haft någon kontroll över skil-
lingtrycken. Säkert är att dikten har sjungits bland 
allmogen som en andlig visa långt in på 1800-talet, 
till varianter av melodin för en ”andelig wisa” av Ru-
nius (Kommentar 2018, s. 84–88, samt Melodi nr 
7). Diktens receptionshistoria komplicerar bilden 
av Dalin som modern upplysningsman.

I sitt sökande efter melodier följer James Massen-
gale två huvudspår. Dels analyserar han strofens met-
riska schema och sållar fram en melodi som mönst-
ret passar in på. Han har lagt upp en Dalindatabas 
med fler än 2400 diktanalyser. Dels använder han in-
dikationer om timbre, dvs. ”anteckningar i en hand-
skrift eller tryckt källa att den nya texten ska sjungas 
som eller går som en äldre visa” (Kommentar 2018, 
s. XXXIII f.). Det är ett långt och intrikat arbete 
som ligger bakom identifikationen av nya melodier. 
Bland melodikällor finner man exempelvis en aria 
av Samuel Columbus med musik av Gustaf Düben 
ur Odae Sveticae (nr 25 samt melodi nr 4), kyrkliga 
koraler, folkligt traderade visor, samt inte sällan sam-

lingar av franska visor från sällskapslivet eller från 
lätta musikskådespel. Till de franska källorna hör 
fyndiga refrängvisor som ”Vous m’entendez bien”, 
på svenska ”I förstån mig wäl”, där man antyder en 
undermening, t.ex. politisk eller erotisk, men låter 
bli att utsäga den. Refrängen och melodin återan-
vändes av Bellman och den gustavianske pjäsförfat-
taren Carl Envallsson (nr 299, Kommentar 2018, s. 
385 f.). Dalin var alert och receptiv för nya impulser.

Att återanvända en existerade melodi kunde ge 
den nya texten ett plusvärde, ett betydelsetillskott 
för den som kände till melodin och den tidigare 
texten – jfr James Massengales föredrag ”Vad bety-
der Dalins melodier?”, Svenska Vitterhetssamfun-
det 2009. Så arbetade ibland Dalin, så kom också 
Bellman att göra. Dalins herdevisa ”Philæmon dref 
ut sina fåhr i en äng”, där Philemons långa uppvakt-
ning av Camilla i slutändan visar sig bara ha gynnat 
hans rival, är en fri efterbildning av en fabel av frans-
mannen La Fontaine. Melodin å andra sidan bygger 
på det som idag kallas ”Gamla Dalvisan”(”Om som-
maren sköna när marken hon gläds”). Den franska 
1600-talskurtisen kläs i svensk bondedräkt, Phile-
mon blir en låtsas-mas. (Nr 49, Kommentar 2018, 
s. 99 f.) Sådant var en lek för de invigda. Tillgänglig 
för alla var och förblir Dalins känsla för rytm, som 
polskarytmen i Wår-Wisa 1741: ”Gumma, dräng 
och piga, / oxe, ko och qwiga, / kalf och lam i glä-
dien hoppa: / tuppen med sin fru / har förgätit 
nu, / at han en gång skall bli soppa” (nr 159, Text-
volym 2017, s. 257).

Att Dalin i hög grad framstår som en musika-
lisk diktare lockar fram nya frågor. Kanske är de 
omöjliga att besvara, kanske kan ett lyckligt arkiv-
fynd bidra med någon pusselbit framöver. I vad 
mån sjöng Dalin själv sina visor för den publik som 
han skrev för? I så fall – hur var hans röst, hans 
sångsätt, hans gestik? ( Jämför den unge Oxenstier-
nas begeistrade skildring av underhållaren Bellman 
1769.) Mer allmänt: hur framfördes Dalins visor? 
Det verkar rimligt att anta att sällskapsvisor och 
politiska visor ofta sjöngs unisont, alternativt att 
en eller några personer sjöng stroftexterna medan 
alla församlade stämde in i refrängen. Men hur har 
det gått till med exempelvis begravningsdikter som 
visar sig vara sångbara? Ska man tänka sig unison 
sång – solosång – ackompanjemang av något slag? 
Ett förbryllande fall är gravskriften över ”dwergin-
nan” Kerstin Danielsdotter, ca 89 cm lång, som 
tycks ha haft någon form av anställning hos presi-
denten Conrad Ribbing, chef för Bergskollegium, 
det mäktigaste organet inom tidens näringsliv; Da-
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lin umgicks nära i släktkretsen. James Massengale 
föreslår hypotetiskt en psalmmelodi. (Nr 7, Kom-
mentar 2018, s. 29 f., samt melodi nr 1.) Om dikten 
sjöngs vid dvärginnans grav, hur kan framförandet 
ha tett sig? Generellt aktualiseras frågor om even-
tuell musikalisk uppförandepraxis när man stude-
rar sångbara tillfällesdikter av Dalin och andra för-
fattare.

Låt oss återvända till dikttexterna. Textredak-
tören Ingemar Carlsson och hans medhjälpare har 
ställts inför ett jättelikt material: Dalins egenhän-
diga manuskript, avskrifter av olika proveniens, se-
parattryck, skillingtryck, tryckta versioner i Witter-
hets-Arbeten, senare utgåvor. Kommentaren ger för 
varje dikt en fyllig textkritisk apparat inklusive va-
rianter, och därtill sammanställningar av tidigare 
litteraturhistorisk forskning, ord- och sakförkla-
ringar, med mera. Läsaren får säker och sakkunnig 
ledning. Jag har bara en randanmärkning, avsedd 
inte som kritik utan som en önskan inför det åter-
stående editionsarbetet. Kommentaren vänder sig 
i första hand till specialister, med tillgång till ett fy-
siskt forskningsbibliotek. Men genom att materia-
let nu ligger på nätet i Litteraturbanken, tillgäng-
ligt för alla, kan man hoppas på en breddning av lä-
sekretsen. Jag skulle någon gång önska att kommen-
taren gav tillräckliga upplysningar för att göra en 
dikt begriplig utan att kräva sökningar i litteratur 
utanför Vitterhetssamfundets utgåva. Ett exempel 
är ”Kämpe-Wisa”, nr 143. Kommentaren hänvisar 
till Ingemar Carlssons tidigare utredningar om vi-
san. Går man till dennes doktorsavhandling, fin-
ner man en kristallklar presentation av det politiska 
sammanhanget (1966, s. 199–201). Det skulle räcka 
med ett tillägg på ett par rader i Kommentaren för 
att klargöra visans tendens, ungefär så här: ”Texten 
är ironiskt menad: Dalin riktar sig mot de unga yt-
terlighetsmän inom hattpartiet som drev fram kri-
get mot Ryssland 1741–1743.”

Svenska Vitterhetssamfundets utgåva med sitt 
breddade textbestånd, sina melodier och belysande 
kommentarer öppnar vägen för ny framtida forsk-
ning – om Dalin, men också till exempel om till-
fällespoesi, om frihetstidens offentligheter, om text 
och musik. Förhoppningsvis kan intresse väckas 
för vissångaren Dalin bland musikaliska utövare. 
Martin Bagge visade vägen med cd-skivan ”Kom 
fria sinnen hit!” från 2011 (Proprius). Vitterhets-
samfundet och Dalin-redaktörerna är att lyckönska 
till ett magnum opus.

Marie-Christine Skuncke

Henrik Fürst, Debutant! Vägar till skönlitterär de-
but och ett särskilt uppmärksammat mottagande. 
Skrifter utgivna av Avdelningen för litteraturso-
ciologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen 
i Uppsala 77, Uppsala universitet. Uppsala 2019.

Den skönlitterära debututgivningen är av många 
anledningar intressant att undersöka ur ett bok- 
och förlagsmarknadsperspektiv, inte minst för att 
den kan användas som mått för hur marknaden 
egentligen mår. I En bok om böcker (SOU 1972:80) 
konstaterade Lars Furuland och Hans Olof Johans-
son att debutantutgivningen och den översatta lit-
teraturen var två grenar som särskilt led av den då 
pågående förlagskrisens nedskärningar 1965–1970 
(Furuland & Johansson 1972, 265). Att debuten 
hänger samman med många olika delar av bok-
marknaden syns tydligt i sociologen Henrik Fürsts 
studie Debutant! Vägar till skönlitterär debut och 
ett särskilt uppmärksammat mottagande (2019). En 
djupgående undersökning av debutfenomenet i en 
svensk bokmarknadskontext är mycket välkommet, 
inte minst eftersom det omgärdas av en hel del sto-
rytelling både från förlagens och författarnas sida.

Debutant! ”fortsätter på och vidgar” Fürsts dok-
torsavhandling Selected or Rejected? Assessing As-
piring Writers’ Attempts to Achieve Publication 
(2017), som fokuserade den ofta snåriga vägen 
fram till debuten (7). Sammanläggningsavhand-
lingens tre delstudier undersökte hur aspirerande 
författare hanterar spänningen i att vilja bli utgivna 
och osäkerheten kring kvalitén i detta arbete, hur 
förläggare upptäcker prosafiktionsmanus när det 
inte finns en standard för hur dessa upptäcks samt 
hur aspirerande författare handskas med förhopp-
ningen om att bli utgivna och hur de hanterar be-
svikelsen av att ha blivit refuserade (Fürst 2017, 17). 
Om avhandlingen på många sätt tog fasta på osä-
kerheter, otydligheter och misslyckade försök, un-
dersöker den föreliggande studien den framgång en 
särskilt uppmärksammad debut innebär. Den skön-
litterära debuten tillskrivs här en särskild ställning 
på bokmarknaden.

De 229 sidor som utgör Debutant! är indelade 
i åtta kapitel och har försetts med två förord, ap-
pendix, notapparat och index. I författarens förord 
sammanfattas även avhandlingens viktigaste punk-
ter och på det sättet knyts de båda studierna tyd-
ligt ihop. Debutant! kan alltså sägas vara den klara 
uppföljaren på Fürsts egen debut. Frågeställning-
arna som har styrt arbetet är ”hur ser karriärvägen 
ut fram till den skönlitterära debuten? Och hur ser 


