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Eyrbygg ja saga och Svarfdœla saga (110–115). Ut-
övare av magi vållar stor ekonomisk skada på om-
givningen genom förstörelse av egendom (135–
136). Att genom magi ödelägga bördiga marker och 
göra dem ofruktbara är ett återkommande inslag  
(140).

Konceptet social disruptiveness och Merkel-
bachs analys av fenomenet hör till det mest gi-
vande i monografin. Det faktum att monstren i så 
hög grad stör den sociala och ekonomiska stabili-
teten bringar islänningasagornas monster nära is-
länningarnas vanliga sociala liv och berövar dem 
den ”fantastiska” karaktär många tidigare forskare 
har tillskrivit dem.

Ett separat kapitel, nummer sex, ”The social pre-
sentation of monstrosity”, utreder den allmänna 
meningens roll för att konstruera ett monster. Som 
en del av dessa undersökningar för Merkelbach en 
principiellt viktig diskussion om möjligheten att 
skilja berättarens röst från den allmänna meningen, 
som sagorna gärna refererar till. Forskningen har 
ofta likställt dessa, men Merkelbach argumente-
rar för att de måste hållas åtskilda (150). Resone-
manget är övertygande och har stor betydelse för 
den narratologiska forskningen kring islänninga-
sagan överlag.

I det avslutande kapitlet ”Reading monstrosity” 
vill Merkelbach sätta in sagornas bild av de sociala 
monstren i en kontext av den samtid i vilken sa-
gorna skrevs (175). Här avviker hon från mycket 
av den nyare forskningen kring det övernaturliga 
i sagorna, som snarare sett motiven som ett äldre 
muntligt arv. Merkelbach tar bland annat upp sa-
gornas skildring av hur häxor genom magi ödeläg-
ger hela landskap och kopplar motivet till föränd-
ringarna i klimatet under 1200-talet (200).

Under lång tid gjorde man inom sagaforsk-
ningen en skarp åtskillnad mellan ”klassiska” och 
”efterklassiska” islänningsagor. Även de senare 
räknades till genren och togs med i de större utgå-
vorna, men de uppmärksammades mycket lite – de-
ras frånvaro eller ringa roll i standardverk av Theo-
dore Andersson och Carol Clover är påfallande. I 
svenska översiktsverk har de knappt noterats alls. I 
nyare forskning har detta ändrats. Rebecca Merkel-
bachs monografi är ett exempel på detta, och i hen-
nes undersökningar är traditionellt negligerade ”ef-
terklassiska” verk som Harðar saga, Flóamanna saga 
och Svarfdœla saga lika viktiga som de ”klassiska” 
Gísla saga, Eyrbygg ja saga och Fóstbrœðra saga. De 
analyseras på lika villkor och ses som lika självklara 
delar av undersökningskorpus. Merkelbach note-

rar själv denna förändring i förhållande till tidi-
gare forskning och argumenterar för det befogade 
i den (212). Då de ”efterklassiska” sagorna utgör en 
stor del av gruppen islänningasagor – det handlar 
om bortåt en tredjedel – och nyare forskning har 
problematiserat gängse dateringar av sagorna över-
lag, finns inte längre några skäl att exkludera dem 
från undersökningar av islänningasagorna. Merkel-
bachs ståndpunkt är väl motiverad.

Rebecca Merkelbachs monografi är ett starkt 
bidrag till norrönforskningen. Denne recensent 
skulle ibland ha uppskattat en bredare kontext av 
norrön litteratur och även uppskattat om frågorna 
kring det ”paranormala” hade belysts även av folklo-
ristiska infallsvinklar och begrepp – inom folklo-
ristiken har man länge sysslat med många av de frå-
gor Merkelbach behandlar. Men det är ingen tve-
kan om att de begrepp hon använder och utvecklar 
är funktionella. De leder till resultat som är både 
nya och övertygande. De infallsvinklar hon ger kan 
med säkerhet inspirera andra till vidare forskning.

Forskningen kring norrön litteratur svarar san-
nolikt för den internationellt mest omfattande de-
len av forskningen kring nordisk litteratur. Man 
skulle önska att även svenska litteraturvetare upp-
täckte detta sjudande forskningsområde i ständigt 
spännande utveckling.

Daniel Sävborg

Daniel Möller, Rolldiktningens poetik. Olof von 
Dalins experimentella tillfällesdiktning. Makadam. 
Göteborg & Stockholm 2019.

Daniel Möllers studie av rolldiktningen hos Olof 
von Dalin är ett försök att fiska upp en stor svensk 
författare ur den litteraturhistoriska glömskans 
flod. Visserligen ges Dalin alltid ett kapitel i litte-
raturhistoriska översikter, men man kan knappast 
säga att hans verk och betydelse är allmänt kända. 
De flesta litteraturvetarstudenter vet att hans Then 
Swänska Argus (1732–1734) sätts som grindstolpe 
för den yngre nysvenskan, och att Dalins språk 
innebar en förnyelse och modernisering av hur 
man kunde uttrycka sig litterärt på svenska. Om 
alla har den historiska lästräningen att de förmår 
känna friskheten i hans stil är emellertid en annan 
sak. Inte heller är det säkert att hans väl utveck-
lade humor bär över seklerna. De flesta känner nog 
också till Sagan Om Hästen (1740), vilken Sverker 
Göransson i Lönnroth-Delblancs Den Svenska Lit-
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teraturen (1988) säger är ”det enda av hans arbeten 
som blivit en verklig klassiker”.

Kunskapen om Dalin är måttlig, både hos den 
litteraturläsande allmänheten och många littera-
turforskare. Många har nog ändå uppfattningen 
att det hos Dalin måste ha funnits sådant som vore 
värt att förstå bättre. Onekligen är han en av de vik-
tiga svenska författarna i äldre tid, och hans för-
fattarskap gav nya impulser till den inhemska lit-
teraturen.

Möllers syfte med studien är inget mindre än att 
”företa en genomgripande omvärdering av Dalins 
insatser som poet” (44). Det är stora ord, och jag 
är osäker på om boken fullt ut lever upp till detta. 
Men det Möller gör är intressant nog. Han försö-
ker beskriva Dalins betydelse och särprägel som till-
fällesdiktare, en uppgift som sannerligen inte är en-
kel. Trots pågående insatser av inte minst Ingemar 
Carlsson – som arbetar med utgivandet av Dalins 
författarskap – går det ännu inte att få en samlad 
bild av författarskapet. Det är spritt i olika tryck 
och i olika textversioner, och ofta bara bevarat i 
handskrifter. Dessutom stöter man hela tiden på 
problem med kronologi och datering. I själva ver-
ket är nog det faktum att Dalin aldrig fått någon 
samlade-verk-utgåva, varken i äldre eller nyare tid, 
ett av huvudskälen till att han inte fått sin rättmä-
tiga ställning i svensk litteraturhistoria. Utgivning 
kanoniserar, inte minst vetenskaplig sådan. Dess-
utom förutsätter forskning överblick. Den postumt 
utgivna och hårt redigerade Witterhets-Arbeten, J 
bunden och obunden Skrif-Art, I–VI (1767) kritise-
rades redan av gustavianerna, men då för att vara 
alltför osovrad.

Det är alltså Dalins tillfällesdiktning som intres-
serar Möller, och författaren har lämnat efter sig si-
sådär 2 500 dikter inom denna typ av litteratur, den 
typ av diktning som kvantitativt helt dominerade i 
äldre tid. Begravningar, bröllop, promotioner och 
alla andra märkeshändelser i det sociala livet inbjöd 
till diktande. Möller menar att som ”helhet betrak-
tad är tillfällespoesin från 1600- och 1700-talen nu-
mera relativt väl genomlyst” (19). I viss utsträck-
ning är väl detta sant. Under de senaste fyra–fem 
decennierna har en rad forskare tagit sig an tillfäl-
lesdiktningen och spridit ljus över den, inte minst 
litteratursociologiskt. Men att den verkligen är ”väl 
genomlyst” är starka ord. Inte ens de tiotusentals se-
parattryckta tillfällesdikterna finns i nationalbib-
lio grafin, och de är bara delvis katalogiserade vid 
de största forskningsbiblioteken, och då i special-
kataloger, normalt på papper och inte digitalt sök-

bara. Därtill kommer väldiga mängder handskrifts-
cirkulerad tillfällesdikt och dikt som gömmer sig 
som lyckönskningsdikter i exempelvis de akade-
miska avhandlingarna. Det finns alltså åtskilligt 
kvar att hämta. Möllers bok visar detta.

Titeln är magistral: Rolldiktningens poetik. Olof 
von Dalins experimentella tillfällesdiktning. Förfat-
taren lyfter fram hur Dalin använder tillfällesskri-
vandet för att kritisera prästerskapet eller samhäl-
lets institutioner, och hur han använder sitt skri-
vande för att kritisera andra författare. Inte minst 
ger sig Dalin på undermåliga tillfällesdiktare som 
saknar tillräcklig litterär förmåga. Möller hävdar att 
Dalin uppfinner ”pekoralpastischen” och betraktar 
denna som en teknisk innovation (36). En huvud-
linje i Möllers argumentation är att Dalin utfor-
mat en personlig version av rollbegreppet, och att 
pekoralpastischen är en central del i detta. Grep-
pet, menar författaren, är ”häpnadsväckande mo-
dernt” (36). Linjer dras inte bara till C.J.L. Alm-
qvist och Gunnar Ekelöf (som under pseudonym 
skrev i Grönköpings Veckoblad), utan också till Wil-
liam Butler Yeats och Fernando Pessoa.

Dalin blir därmed ett tydligt exempel på den hu-
vudhypotes som Möller driver, nämligen ”att stra-
tegierna inom 1600- och 1700-talens tillfällespo-
esi inte sällan var långt mer komplicerade än vad 
som framkommit i tidigare forskning” (37). Att 
detta gäller för Dalin är uppenbart av Möllers un-
dersökning, och det hade varit intressant att få en 
bredare bild av hur dessa strategier såg ut under ti-
digmodern tid. Möller har en viktig poäng här. Till-
fällesdikten är intressantare än vad den tycks vara 
vid första anblick. Den som själv har arbetet med 
diktarten har ofta sett ett sofistikerat spel med rol-
ler och språk. Inte minst märks detta i anpassning 
till mottagare, ämne och situation, och spelet blir 
helt uppenbart när dåtidens författare skriver i an-
nans namn eller under förklädnader – till exempel 
under ett välklingande herdenamn. Inte sällan mär-
ker man rollspelet när en informator förser sin ton-
åriga elev med en dikt, som skall låta rätt i gossens 
mun och i den situation där eleven behöver visa sin 
vittra förmåga. Spökskrivande är en gammal del av 
diktandets rollspel.

Med sin studie lyckas Möller inte bara visa att 
Dalin använder sin diktning som litteraturkritik 
utan också hur rolig, skarp och intressant Dalin 
kunde vara som tillfällesdiktare. Eftersom tillfälles-
dikt skrevs för en händelse i tiden och rummet och 
för en bestämd publik blir studier av sådan diktning 
alltid i någon mening litteratursociologiska. Möl-
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ler placerar ofta Dalins dikter i sin sociala kontext, 
vilket naturligtvis är nödvändigt. Något jag gärna 
skulle ha läst mer om är det faktum att hans litterära 
miljö normalt är adelns. Vad innebar detta? Hur 
mycket av kritiken av ”undermålig” begravnings- 
och bröllopsdiktning hänger ihop med att denna 
skrevs i samhällets mellanskikt – ofta av blivande 
präster eller i borgarklassen? Där kan man tänka sig 
att utrymmet för litterära innovationer och skarp 
samhällskritik var mindre än i mondäna societets-
salonger dit nya europeiska vindar nått in. Jag kan 
tänka mig att man skulle kunna gå ännu längre i stu-
diet av Dalins radikala subversivitet, och hur den 
gjordes möjlig politiskt och socialt.

Viktigast är undersökningen av ”pekoralpasti-
schen”. Jag övertygas av Möllers läsningar av Dalin-
dikter som medvetet ”dåligt” skrivna. Dalin gör så 
för att vara underhållande, men också för att uppnå 
olika litterära och funktionella mål. Sverige har ju 
också en intressant tradition på området. Almqvist 
skrev som bekant 1840: ”Det är svårt, det är otro-
ligt och obeskrifligt svårt, det öfverstiger nästan 
menskliga krafter, att skrifva strunt.” När Möller 
reder ut vad pekoral och ädelpekoral är konstaterar 
han att den som likt Dalin skriver pekoralpastischer 
måste ”lära sig den utomordentligt svåra konsten 
att spela rollen som en omedveten poet” (155).

Jag tror att Möller har hittat något viktigt i 
Dalins poetik, men jag känner mig inte fullt över-
tygad om att man skall tala om en medvetet ny tek-
nik. Dalin visste nog inte att han skrev pekoralpas-
tischer, även om han var fullt medveten om effekti-
viteten i att efterhärma det löjliga och skrattretande 
i vissa typer av litteratur. Jag skulle kunna tänka mig 
att detta grepp alltid har använts av vissa författare, 
men att Dalin kanhända drivit det längre än de 
flesta, med större systematik och med en ovanligt 
stor repertoar av roller och personae. Att skratta åt 
den som visar sin dumhet genom att göra sig märk-
värdig med sitt språk är ju tyvärr något som går som 
en röd tråd genom litteraturhistorien. Som alltid 
ger Shakespeare några av de bästa exemplen.

Möller lyckas alltså förklara Dalins teknik, och 
samtidigt tycker jag det är intressant hur han stäl-
ler sig i en rätt traditionell position vad gäller litte-
rär kvalitet. Möller skriver att Dalin avsiktligt skri-
ver ”naivt och aningslöst, simulerat enfaldig, fum-
lig och abderitisk” (79). Möller väjer inte för starka 
ord när han beskriver uselheten i den diktning Da-
lin satiriserar. Därmed kan jag tycka att han ställer 
sig lite för mycket på smakdomarens och vinnar-
nas sida. Vi är ganska långt från Birger Sjöbergs 

försonliga konstaterande att: ”I himlens klara sal | 
där goda tankar blomma, | jag och konditor Ofvan-
dahl | få vila bland de fromma” (1940).

En svårighet för en recensent är att riktigt roll-
bestämma Daniel Möllers bok. Den har drag av läs-
vänlig äreräddning av Dalin, men också av antologi, 
av textkritisk undersökning och av estetisk-poeto-
logisk studie. Beroende på hur man väljer sätt för 
sin läsning faller bedömningen av boken olika ut. 
Möller skriver rappt och utmanande och därmed 
blir läsningen rolig. Dessutom är boken vackert 
formgiven. Ändå kan jag tänka mig att den som 
inte har åtskillig förförståelse kan ha svårt att helt 
hänga med. Bokens tilltal är inte lika populärt som 
den först ger sken av. Samtidigt finns förklaringar 
som känns onödiga för den insatte läsaren. Det är 
dock lätt att uppskatta snygg formgivning och in-
tressant bildmaterial, även om några av handskrifts-
avbildningarna inte ger så mycket. Desto roligare 
är Dalins egna teckningar och rebusar.

Jag kan också tycka att en av styrkorna – att 
många dikter återges i sin helhet – samtidigt blir ett 
problem. Det är utmärkt att otryckta dikter på det 
här sättet dokumenteras, men samtidigt kan man 
kanske tycka att de fullständiga texterna hade kun-
nat läggas i en bilaga för att inte störa argumenta-
tionen. I sammanhanget vill jag gärna understryka 
värdet av Möllers omfattande arkivarbete. Han har 
lyckats få tillgång till föga kända manuskriptsam-
lingar och där vaskat fram nytt material.

Den textkritiska ansatsen är god. Det är viktigt 
att komplexiteten i textsituationerna lyfts fram. 
Även om läsaren behöver sättas in i hur censur-
väsen och handskriftstransmission fungerade, är 
dock detta ett särskilt spår som inte riktigt pekar i 
samma riktning som undersökningen av Dalins sär-
präglade pekoralpastisch. Ett intressant textkritiskt 
problem är hur man skall bedöma olika faser i en 
texts liv. Möller håller ett visst avstånd till Jerome 
McGanns syn på verket som format av mötet med 
en publik – det vill säga att verket är en ”produkt 
av sociala processer” (63). Mer traditionellt beto-
nar Möller istället författarens ursprungliga inten-
tioner. Hållningen är rimlig med tanke på att Möl-
ler vill studera vad han menar är en medveten tek-
nik hos Dalin, men det vore ändå intressant med 
en fördjupad diskussion om hur en texts liv och be-
tydelse är beroende av mötet med läsarna, i synner-
het hos en socialt aktiv skald som Dalin.

Det finns i boken en viss spretighet som kan 
ha att göra med både uppgiftens omfattning och 
Dalins svårstuderade författarskap. Undersök-
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ningen avslutas med två exkurser. Den ena hand-
lar om latindiktningen under Dalins tid som stu-
dent i Lund, den andra om ”Dalin och traditionen, 
i synnerhet svensk barock”. Båda exkurserna hade i 
utvecklad form med fördel kunnat ingå i ett inled-
ningskapitel som placerade Dalin i hans tid. Nu läg-
ger de inte så mycket till helheten. Dalin verkade i 
en övergångstid och för att fullt ut förstå hans för-
fattarskap behöver man förstå den inhemska tradi-
tion han var uppfödd i och tog spjärn mot.

Skriver man en samlarrecension ingår det att 
peta i sådant som vi inom branschen kan ha de-
lade meningar om eller sådant som är ens egna 
käpphästar. När Möller beskriver antipetrarkismen 
som ”ett slags omkastad och perverterad petrar-
kism” (310) värjer jag mig för ordvalet. Här skulle 
det behövas förtydligande. Shakespeares antipet-
rarkistiska sonetter är inte perverterad petrarkism, 
utan istället ett dynamiskt sätt att förhålla sig till en  
tradition.

Intressant är också den betydelse dalslänningen 
Sveno Dalius (1604–1693) tycks ha haft för Dalin 
som inbegrepp för dålig litterär smak. Veteranen 
från trettioåriga kriget skrev och tryckte flitigt, och 
utvecklade med tiden en märklig stil full av latin-
ska ord, gärna i rimställning. Ibland kan man få in-
trycket av att Dalius excellerade med sin originali-
tet, både som diktartyp och med sin skruvade stil. 
Att Dalius är en central inspirationskälla för Dalin 
visar Möller tydligt. I sin Salig gubben-roll kan Da-
lin i Dalius gestalt lysa som medvetet usel pekoral-
författare. I en enskildhet vill jag dock anmäla av-
vikande mening. Lorenzo Hammarsköld menade 
1818 att Dalius var porträtterad i Stiernhielms Par-
nassus Triumphans 1650. Till detta ställde sig ut-
givarna till Svenska Vitterhetssamfundets Stiern-
hielmsutgåva avvisande, eftersom Dalius började 
trycka sina texter först senare. Möller går på Ham-
marskölds linje, men utan att argumentera särskilt 
väl för saken. För mig räcker det inte att handskrif-
ter av Dalius fanns (144). Längre fram i boken blir 
antagandet att Stiernhielm porträtterat Dalius som 
”latinsk kapten” ett faktum. Det hade varit klokt 
med större försiktighet, kan jag tycka.

Ännu en gnällighet. Varför i Alla Smådjurs Be-
skyddares namn har noterna placerats efter varje ka-
pitel? I en bok läggs de samlat i slutet eller som fot-
noter (antologier undantagna). Båda tillvägagångs-
sätten har fördelar, beroende på vem man vill skall 
läsa boken. Men det mellanting som finns i Roll-
diktningens poetik stör läsningen, och ger i värsta 
fall en upplevelse av löst sammansatta delar.

Olof von Dalin är värd uppmärksamhet och Da-
niel Möller visar med entusiasm hur intressant och 
rolig hans diktning kan vara. Möller har med sin 
bok öppnat en ny dörr i studiet av den tidigmo-
derna svenska tillfällesdiktningen.

Lars Burman

Maria Nilson, Blott Sverige svenska kvinnor har? 
Birgit Th. Sparre, Margit Söderholm och det na-
tionella projektet. Makadam. Göteborg & Stock-
holm 2019.

Vems litteraturhistoria skriver vi? Och för vem skri-
ver vi litteraturhistoria? Och varför? När litteratur-
historien uppfanns vid början av 1800-talet verkade 
uppgiften enkel. Nationen var svaret på alla frågor. 
Titeln Svenska siare och skalder (1841–1855) talar 
sitt tydliga språk – som sedan dess visat sig vara 
allt annat än entydigt och enkelt. Samtliga begrepp 
i titeln till Atterboms litteraturhistoria har proble-
matiserats och omvärderats; idag är det oklart om 
vi ens kan svara på de för litteraturvetenskapen 
grundläggande spörsmålen. Klart är dock, att om 
läsarnas litteraturhistoria skulle skrivas, så skulle 
Birgit Th. Sparre (1903–1984) och Margit Söder-
holm (1905–1986) inta en framträdande plats.

Sparres genombrott med romanen Gårdarna 
runt sjön (1928) var starten på ett framgångsrikt för-
fattarskap i försäljningssiffror mätt, med romanse-
rier som Herrgårdsserien och serien om Glimringe. 
Söderholms succéroman Driver dagg, faller regn 
(1943), likaledes första romanen i vad som skulle bli 
en populär serie, såldes i hela 40 000 exemplar, och 
filmatiserades ett par år senare. Flera andra av både 
Sparres och Söderholms romaner skulle komma att 
filmatiseras under 1950-talet, båda författarskapen 
kommer nu ut i nyutgåvor i e-bok och är dessutom 
föremål för författarturism. Gårdarna runt sjön är 
sedan decennier en angelägenhet för Ulricehamns 
turistbyrå. Fortfarande vid mitten av 1970-talet låg 
Söderholm på 18:e plats i bibliotekens utlåningssta-
tistik (19). All anledning för litteraturvetenskapen 
att undersöka såväl texter som tillkomst, lansering, 
cirkulering! Så har emellertid skett i mycket blyg-
sam omfattning. Blott Sverige svenska kvinnor har? 
Birgit Th. Sparre, Margit Söderholm och det natio-
nella projektet råder bot på denna brist.

Maria Nilsons studie är populärvetenskap i or-
dets bästa bemärkelse: både populär och vetenskap. 
Framställningen är lättillgängligt skriven i nätt for-


