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Varje ord en värld som krymper eller växer i över-
föringen. Här får man påtagligt syn på ländernas 
kulturella, språkliga och historiska olikheter som 
Tenngart berör i inledningen, och hans grundliga 
genomgångar öppnar för jämförelser med annat 
material i liknande undersökningar samt tänker jag 
mig för metodologiska diskussioner. Besläktat med 
språkanalysen är kapitel fem om ”Nya berättelser” 
(207–254) där han avhandlar hur bland annat nya 
format medför berättartekniska förändringar. Här 
illustreras hur nedskärningar, förändrade rad- och 
sidbrytningar, nya kursiveringar eller ändrade tem-
pus kan eliminera spänningsskapande strukturer i 
originalet, eller för den delen hur ett skiljetecken 
märkbart kan påverka innebörden. Både Eyvind 
Johnsons, Moa Martinsons och Vilhelm Mobergs 
romaner är rika på tempusskiften som i flera fall 
försvinner i översättningarna. Analysen kommer 
fram till att detta skapar större distans mellan be-
rättare och litterära gestalter än vad som är fallet 
i källtexten där tempusväxlingarna ofta används 
för att komma nära protagonisternas inre, existen-
tiella upplevelser.

I Tenngarts tolkning verkar de flesta revideringar 
till det sämre: avmattad dramatik, försvagad käns-
loladdning och subjektivitet, nedtonade stildrag. 
Ett undantag finner han i Naomi Walfords stilis-
tiskt lyhörda Martinsonöversättning. Oftast över-
tygar hans närläsningar, men med de utförliga 
exemplen inbjuder han också läsaren att återvända 
till texterna och bilda sig en egen uppfattning.

Och publiken? Som alltid är läsarna svåra att 
fånga ju längre tillbaka i tiden undersökningen 
sträcker sig. Tenngart konstaterar i sitt kapitel ”Nya 
läsare” (169–206) att de kan spåras genom verkens 
spridningsvägar. Det borde också gå att göra lä-
sarundersökningar idag, primärt bland studenter i 
skandinavistik där vissa av romanerna fortfarande 
är aktuella. Men Tenngart vänder sig till texterna 
för att mäta de kulturella skillnaderna mellan käll- 
och målspråkets läsare. De senare, hävdar han, för-
enas av att ”de har mötts av ett tilltal som förutsät-
ter en distans mellan dem och källtexterna” (169). 
Det sker till exempel, som han demonstrerar, när 
de svenska person- och ortnamnen får stå kvar, 
eller i återgivningen av lokala sedvänjor och maner. 
Dricks det någon annanstans kaffe (eller snusas) så 
ofta som i svenska romaner? (Såvitt jag minns var 
kaffekonsumtionen något som uppmärksamma-
des ända fram i översättningarna av Stieg Larssons 
Millennium-succé.) Men Tenngart dröjer också vid 
problemen med mer djuplodande skillnader som 

historiska eller socialpolitiska referenser, givetvis 
aktualiserade på olika sätt i översättningarna från 
1930- respektive 1980- eller 90-tal. Han formule-
rar det pregnant:

Den brittiska läsare som sätter sig ner med 1914 
idag måste i sin tolkning balansera mellan sitt eget 
2020-tal, [översättaren] Mary Sandbachs 1970-tal, 
Eyvind Johnsons 1930-tal och Olofs 1910-tal (187).

Han slår fast att en bristande eller annorlunda för-
förståelse kan innebära bekymmer men även er-
bjuda vidgande nyläsningar. I sin nya 1980-tals-
dräkt ställdes Moa Martinsons romaner fram som 
i första hand feministiska i en internationell kon-
text. Därmed löstes Martinson ur sin roll som mel-
lankrigstidens kvinnliga undantag bland arbetar-
författarna.

Boken belyser fint översättningarna mot fon-
den av den brittiska och amerikanska arbetarlitte-
raturens utveckling under 1900-talet. Det skänker 
ett sammanhang och inbjuder till jämförelser samt 
kastar ljus över särdragen hos den svenska arbetar-
litteraturen på hemmaplan. Bland annat var den 
mer bakåtblickande än den brittiska och amerikan-
ska som skrev om den pågående verklighetens eko-
nomiska kriser med depression och arbetslöshet.

Med sin imponerande insats har Paul Tenngart 
vidgat förståelsen av den svenska mellankrigstidens 
arbetarlitteratur. De omsorgsfulla analyserna kan 
betraktas som nyläsningar som borde kunna inspi-
rera till fortsatta studier av såväl originalverken som 
de transnationella flöden de ingår i.

Anna Williams

Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfälles
diktning under tidigmodern tid, red. Arne Jöns-
son, Valborg Lindgärde, Daniel Möller & Arse-
nii Vetushko-Kalevich. Makadam förlag. Göte-
borg 2020.

I april 2017 hölls ett symposium i Lund med ti-
teln ”Att dikta för livet, döden och evigheten. Nya 
teorier, metoder och infallsvinklar i forskningen 
kring tillfällesdiktningen 1500–1800”. Kort före 
nyår 2020/2021 återfanns en sällsynt vacker och 
välredigerad konferensvolym med modifierad un-
dertitel – Att dikta för livet, döden och evigheten. 
Tillfällesdiktning under tidigmodern tid – utgiven 
av Makadam förlag på bokhandelsdiskarna. Van-
ligtvis brukar konferensvolymers skönhet blott 
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vara av det inre slaget och sedan Svensk Littera-
turhistorisk Bibliografi försvann ur Samlaren är det 
till och med si och så med bibliograferandet. Men 
detta är ett undantag! Redan på den 832-sidiga vo-
lymens omslag ser vi en figurdikt, föreställande ett 
krönt lejon, långt mer komplicerad än de timglas 
och pokaler vi känner från barockantologier eller 
Apollinaires, Ekelöfs och Lindegrens försök i gen-
ren. Det rör sig om en hyllningsdikt till Karl X Gus-
tav tryckt av Zacharias Brockenius och presente-
rad vid kungens återkomst till Stockholm efter krö-
ningen i Uppsala 1654. Hela tryckarket återges på 
sida 726, varvid framgår att det krönta djuret om-
ges av riksvapens- och regalieprydda pelare. En av 
redaktörerna, Valborg Lindgärde, har bemött det 
frekvent förekommande argumentet att vår verk-
samhet bör digitaliseras med ett lysande motar-
gument: vacker bokkonst! Bildmaterialet i denna 
volym är inte bara imponerande; det är också valt 
med yttersta omsorg. Den som anser att det är onö-
digt att återge David von Kraffts porträtt av Karl 
XII tystnar skamset när han får veta att Karl XII 
var missnöjd och skar sönder målningen, varefter 
tillfällespoeten Magnus Rönnow skildrade både 
porträtt och kunglig reaktion. I volymen utreder 
Elena Dahlberg detta.

Göteborgsprofessorn Stina Hansson, vår tids 
främsta forskare om tillfällesdiktning – den term 
som numera ersatt ”tillfällighetsdiktning” – bidrar 
med en översikt: ”Dikt i drängstugan, eller de bäs-
tas vädjobana”. Hon relaterar det moderna intres-
set för tillfälleslitteratur till ett nytt intresse för ba-
rocklitteraturen på 1950-talet. Hon förlägger till-
fällesdiktningens avtagande till (den nog alltför 
kategoriskt uppfattade) övergången från reper-
toardiktning till verkdiktning under romantiken. 
Möjligt är att Hansson har rätt vad gäller Sverige, 
men internationellt företogs ju omvärderingen av 
den tyska barocken redan av Fritz Strich, som över-
förde konsthistorikern Heinrich Wölfflins kontras-
ter mellan renässans och barock till litteraturen re-
dan på 1910-talet (se hans text ”Der lyrische Stil des 
17. Jahrhunderts“), och Walter Benjamin skrev sin 
Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) decen-
niet därefter. T.S. Eliot verkade för en omvärdering 
av de engelska metafysiska poeterna ungefär sam-
tidigt och Herbert J.C. Griersons antologi Meta
physical Lyrics & Poems of the Seventeenth Century 
utgavs 1921.

Märkligt är att Hansson i sin diskussion utgår 
från en handbok av E.N. Tigerstedt, där Lucidors 
tillfällesdikter beskrivs som ”snabbt och slarvigt 

hopkomna” (23). Nog hade det varit mer givande 
om vi fått veta hur hon ställer sig till Carl Fehrmans 
betydligt mer initierade avsnitt i Ny Illustrerad 
Svensk Litteraturhistoria (1955–1958), fortfarande 
vårt främsta litteraturhistoriska översiktsverk. Hon 
nämner forskare som Joachim Dyck och Ferdinand 
van Ingen, däremot inte den något tidigare Hein-
rich Lausberg, vars retoriska handbok kan sättas i 
samband med romanisten och komparatisten Ernst 
Robert Curtius (hans mentor) och efterkrigstidens 
nya starka intresse för nylatinsk diktning. Över-
huvudtaget hade många av artiklarna i denna vo-
lym vunnit på internationella utblickar. I England 
vittnar fortfarande såväl tillfällespoem av Simon 
Armitage, poet laureate, som gravstenar över 
Elizabeth II:s hundar i Sandringham om genrens  
aktualitet.

Det är nog inte bara kvalitetsskäl som hållit fors-
karna borta från tillfälleslitteraturen. Svenska fors-
kares intresse kan som bekant fokusera det mesta 
från murkna brädstumpar i kyrkväggar till magin-
nehåll hos hädangångna medeltidsmänniskor, men 
via tillfällesdiktningen kommer vi sällan särskilt 
långt ned i folkdjupet. I gångna tider ledde såväl 
ordkonst som bildning till karriär, men vilken et-
nologisk relevans har de karriärlystna studenternas 
skaldeförsök för sentida läsare, speciellt om de ut-
förts på latin eller grekiska och imiterar och fåfängt 
tävlar med Vergilius eller Pindaros?

En av de allra intressantaste av de cirka 40 
texterna i volymen är just ett internationellt bi-
drag, nämligen Sebastian Olden-Jørgensens ”Fra 
adelsvælde til enevælde i lejlighedsdigtningens 
spejl” med lyriska exempel från Tideman, Lyschan-
der, Bording och Kingo som visar hur tillfällesdikt-
ningen ändrar ideologisk karaktär i och med Frede-
rik III:s införande av enväldet 1660. Andreas Hel-
lerstedt söker i sitt bidrag ”Far fort, wår Unders-
kung til thet Tig Herren drifwer” visa hur det luth-
erska begreppet ”Wundermann” appliceras på Karl 
XII i dikter av Frese och Lohman. Poeternas för-
sök att samtidigt plädera för fred och ge en positiv 
bild av Karl XII är uppenbart ett fenomen värt att 
närmare belysa.

Hanssons översikt följs av ytterligare fyra all-
männa texter om dikter för tillfället. Kirsti Viiding 
visar i ”Humanist occasional poetry in Early Mo-
dern Estonia and Livonia” hur latinsk och tysksprå-
kig tillfällesdiktning skriven före den lutherska re-
formationen bidrog till den senare utvecklingen 
av poesi på folkspråken. Dikterna tycks ha hand-
lat om lokala händelser och ha varit tonsatta, ehuru 
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med övertagna melodier. Det stora nordiska kriget 
1700–1721 var katastrofalt för de baltiska länderna, 
men den litterära traditionen återupptogs i Reval 
och Riga, dock inte i Dorpat.

Verner Egerland ägnar sitt bidrag åt genrens klas-
siker Pietro Aretino (1492–1546), verksam såväl 
vid påvehovet, särskilt under en Medicipåve, som i 
Mantua och Venedig. Särskilt viktigt blev hans epi-
stolarium, en samling fiktiva brev. Hans satiriska 
författarskap kombineras även med religiös dikt-
ning. Egerland blixtbelyser hans problematiska re-
lation till Michelangelo och skildrar kort hur nu-
tida forskning omvärderat den negativa bilden av 
Aretino under 1800-talet. Boktryckarkonsten var 
en förutsättning för hans genomslag och han före-
faller ha kunnat leva på sitt författarskap oberoende 
av furstarnas gunst. Egerlands bidrag är ett av dem 
som stimulerar till ytterligare läsning. Mera riktat 
till en läsekrets av specialister är Johanna Akujär-
vis artikel om Josef Thun (1661–1721) och tillfälles-
diktning på grekiska i allmänhet under den svenska 
stormaktstiden.

Föredömligt pedagogiskt tydlig är Tegnérfors-
karen Christina Svenssons ”En genre i förändring”, 
där författarinnan belyser hur Esaias Tegnér, som 
företrädare för romantiken, fullföljer men föränd-
rar tillfällesdiktens tradition. Hos honom är tillfäl-
lesdikten alltid tillkommen i en personligt upplevd 
situation. Tegnérs dikter riktas, i motsats till exem-
pelvis Lucidors, till personer som betytt mycket för 
honom; de är bevis på vänskap eller kollegialitet. I 
och med tilltagande berömmelse skrev han också 
dikter på uppmaning, men beklagade sig av förstå-
eliga skäl brevledes. Svensson visar i en analys av 
Tegnérs födelsedagsdikt till Wilhelm af Klinteberg 
1826 hur skalden lustfyllt parodierar tillfällesdik-
tens retoriska element och höga stil. Därefter dis-
kuterar hon ”Till de Resande”, en dikt skriven till 
biskop Faxes dotter Lovisas bröllop med Carl von 
Greiff. Högtidligare är gravdikterna, men de har 
ibland drag av rebus, vilket Svensson exemplifie-
rarar i en diskussion av gravdikten till Sven Hylan-
der. Svensson övergår sedan till en diskussion av de 
stikiska dikterna vid magisterpromotionerna 1820 
och 1829, dikter vi kanske inte vant oss vid att be-
trakta just som tillfällesdikter. Här fokuseras synte-
sen av grekisk gudavärld och kristen kyrka. Svens-
son ansluter till Louise Vinge som betonat hur dik-
taren i dylika texter framstår som siare och präst. 
Promotionsakten med promotionsdikten blir, med 
Svenssons ord, en ”performance”, såväl för offent-
ligheten som för skalden själv.

Fyra av artiklarna, varav två skrivna av redak-
tör Lindgärde själv, handlar specifikt om bröllops-
poesi. Lundabiskopen Peder Winstrup, som upp-
märksammas av historiker för sin hållning vid tiden 
för freden i Roskilde och Skånes införlivande med 
Sverige och av fotografer i kraft av sitt välbevarade 
ehuru något förtorkade anlete, var som ung en vad 
gäller formen mycket skicklig retorikstudent. Hans 
latinska diktsamling Epigrammata, först tryckt i 
Jena 1632, omfattar hela 1 057 sidor. Cajsa Sjöberg 
belyser, med Winstrups bröllopsdikt till den äldre 
systern Anna från 1627 i fokus, såväl hans plats i 
en internationell idéhistorisk kontext som hans 
bruk av dekorum och stilfigurer – Justus Lipsius 
var en förebild. Hon menar sig omvärdera Winst-
rups diktning, vilken likt hans generationskamra-
ters tidigare kritiserats för redundans och konstlat 
språk. Förmodligen hade Winstrup nått en något 
bredare sentida publik om han valt sitt modersmål, 
danskan, i stället för latinet. Lindgärde visar hur en 
bröllopsdikt av Johan Runius, vilken som sig bör 
propagerar för äktenskapet, bemöts av en delvis 
skämtsam, delvis allvarlig ”Contra-vers” av Greta 
Giädda, riktad mot äktenskapet, en uppenbarligen 
redan då problematisk institution. Det andra bi-
draget beskriver en dialogdikt på gotländska (!) 
författad vid ett bröllop i Göteborg 1748.

Vältalighetsprofessor Magnus Brynolph Malm-
stedts (1724–1798) rykte i litteraturhistorien har, 
i motsats till hans dotters, Anna Maria Lenngrens, 
inte varit det bästa. Ann Öhrberg lyckas dock i ett 
mycket balanserat och välskrivet bidrag, ”Man går 
ju glad till sälla Brölops borden”, göra hans tillfäl-
lesdiktning idéhistoriskt givande. Hon diskute-
rar med talrika exempel Malmstedts herrnhutiska 
skrifter, i synnerhet hans syn på äktenskapet och 
kärleken mellan man och kvinna. Därefter belyser 
hon med exempel ur Malmstedts bevarade bröl-
lopsdikter och i någon mån hans begravningsdik-
ter hur tillfällesdiktens retoriska element finns kvar 
men reduceras till förmån för ett översvämmande 
religiöst idéinnehåll uttryckt med ett ordval och 
ett bildspråk som liknar stilen i Malmstedts reli-
giösa sånger. Med Öhrbergs formulering blir tillfäl-
lesdikten ”retoriskt multifunktionell, det vill säga 
den epideiktiska texten som knuten till en social 
kontext, ett tillfälle, kan även läsas som andaktslit-
teratur” (143). Tillfällesdikten reproducerar för-
visso normer – men den bidrar också till att skapa 
normer.

Sex artiklar ägnas begravningspoesi. Beate-
Christine Fiedler gör en inträngande specialstu-
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die i diktningen kring Otto Wilhelm von Königs-
marcks begravning i Stade, huvudstaden i den då 
svenska provinsen Bremen-Verden, 1691, där hon 
även diskuterar familjen Königsmarcks betydelse 
över huvud. Artikeln är skriven på tyska. Þórunn 
Sigurðardóttir väljer däremot engelskan som 
språk för sin argumentation att den isländska be-
gravningspoesin bör indelas i smärre genrer för att 
bättre förstås, ett påstående som nog kan vidgas till 
begravningspoesi över huvud. Redan i en skrift av 
Christian Weise från 1678 ges anvisningar om hur 
inskriptionen kan användas som medium för po-
litiska budskap. Elena Dahlberg diskuterar såväl 
Magnus Rönnows Karl XII-panegyrik som en se-
dermera avlägsnad obelisk i Fredrikshald med smä-
desskrifter på danska och latin mot den svenske 
kungen, vilka också fick ett svar.

Redaktören Daniel Möller har skrivit tre av vo-
lymens texter om begravningspoesi. Som skick-
lig stilist är han en utmärkt lärd ciceron i ämnet. 
I den tyngst vägande artikeln ”Gothia Me Genuit. 
Svenska autoepitafier från tidigmodern tid” går 
han tillbaka till runstenarna och antiken, särskilt 
Vergilius ofta imiterade ”Mantua me genuit”, och 
med en noggrann forskningsöversikt i bakgrun-
den fokuserar han svenska skalders epitafier över sig 
själva; Wiwallius skrev tre, liksom Tessin, medan en 
lång rad diktare från Stiernhielm och Messenius till 
Franzén och Wallin nöjde sig med ett eller ibland 
två. Det primära syftet är (givetvis) att ge en äro-
fylld bild av den egna personen, men när det bör-
jar dyka upp dikter till husdjur, ting eller ampute-
rade kroppsdelar torde syftet vara ett annat. Möl-
ler, som ju disputerat på en avhandling om gravdik-
ter över hädangångna djur och givit oss en ny bild 
av Olof von Dalin som en subtil och ofta ironisk 
poet, visar hur politiska och personliga motiv samt 
skämtsamma syften gör genren mer mångsidig, vil-
ket även gäller skalders epitafier över fortfarande le-
vande kolleger, vilka ägnas en egen artikel, i likhet 
med djurgravpoesin. Här skärskådas dikterna över 
änkedrottning Hedvig Eleonoras hundar. Särskilt 
lustig är en i och för sig ganska sen gravskrift, näm-
ligen Johan Peter Kjellbergs metagravskrift över en 
av ålder utplånad gravskrift från 1828, vilken cite-
ras på sidan 209!

I sex artiklar studeras ”Dikt som lyckönskan 
och supplik”, en genre som stått sig rätt gott ge-
nom seklen. Arne Jönsson betraktar en nyårsdikt 
till Ebba Brahe av Simon Ruuth från 1671. Fred-
rik Tersmeden fokuserar akademikerhustrun Ly-
che Sophia Friis och Kristiina Savin skriver initierat 

om en marginell genre, versifierade svenska suppli-
ker från 1695 till 1819. Men avdelningen domineras 
av tre bidrag av Valborg Lindgärde. Det första, där 
Sophia Elisabet Brenner står i centrum, rör dikter 
skrivna vid hemkomst (exempelvis en anförvants 
eller en konungs) eller som avsked, inklusive pro-
pemptika, det vill säga dikter till den som far bort 
på en resa, och det tredje rör så kallade bindebrev 
skrivna till namnsdagar och födelsedagar. Mest om-
fattande är dock den drygt femtiosidiga studien 
över nyårsdikter 1680–1730 ”Som skugga föllier 
Kropp”. Analysen kompletteras med kulturhisto-
riska reflexioner över nyårstraditioner och nyårs-
gåvor, men det som gör den så speciellt läsvärd är 
Lindgärdes exakta teologiska kunskaper. Bland an-
nat betonar hon att Titusbrevet 3:4–7 var nyårsda-
gens episteltext fram till 1921. Nyårsdikten ändrar 
karaktär under den studerade perioden; efter slaget 
vid Poltava tenderar den att klaga över det gångna 
årets mödor och uttrycka förhoppning om fram-
tida fred och trygghet.

Skribenter fördjupar sig också i tillfällesdikter 
till boktryckare (bokhistorikern Anna Peräläs rikt 
illustrerade bidrag), kopparstick, medaljer, vignet-
ter, dikter som icke blott riktas till den ”gunstige” 
läsaren utan också till dem illvillige (Kristiina Sa-
vin), studenters föregivna missbruk av boktryck-
arkonsten (Peter Sjökvist) samt musik för tillfäl-
let (Maria Schildt och Dag Hedman; den senare 
om prologerna till Boxbergs opera Sardanapalus) 
och avrättningsvisor i skillingtryck (Karin Strand). 
En artikel som säkert kommer att väcka stort all-
mänt intresse, även utanför forskarkretsar, är Da-
niel Möllers på omsorgsfulla arkivstudier byggda 
”Erotisk och skabrös tillfällesdiktning”, där bland 
andra Stiernhielm och Columbus citeras. Och vad 
vore en Lundavolym utan en artikel om Lunds uni-
versitets grundande? Arne Jönsson bidrar med en 
utom ordentlig sådan med den poetiska retoriken i 
fokus, där även vissa särskilda diktare kommer till 
sin rätt, exempelvis den briljante 1600-talspoeten 
Eric Lindeman/Lindschöld (1634–1690), (vars 
psalmdiktning för övrigt belystes av en annan Lun-
daforskare, Esbjörn Belfrage, för ett halvsekel se-
dan). Hos Jönsson liksom tidigare hos Eva Hættner 
Aurelius framträder han som profan skald.

Det finns en etisk och ekonomisk skandal i till-
fällesdiktsforskningens historia, men eftersom 
Lundaforskarna inte har del i den förlåter man dem 
gärna för att inte nämna den förrän på sidan 706, 
då KB-bibliotekarien Östen Hedin tar bladet från 
munnen. Per S. Ridderstad beviljades medel för att 
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upprätta en databas i projektet ”Tillfällesdiktning 
i Sverige 1600–1829. En sociolitterär dataanalys”. 
Assistenter engagerades, men när Ridderstad blev 
förste bibliotekarie och chef för bokvårdssektionen 
på Kungliga Biblioteket 1981 avbröts projektet. Det 
framgår inte om det var ekonomin eller assistenter-
nas bristande energi och kompetens som var orsa-
ken. Databanden finns kvar, men är numera tyvärr 
tekniskt oåtkomliga!

En skepsis mot större tekniska projekt kan så-
lunda vara befogad och jag måste också känna viss 
skepsis mot Stina Hanssons förslag (sedan hon själv 
föredömligt skrivit om bröllopspoesi) till en fram-
tida forskare att skapa en översikt över ”det väl-
diga ämnet svensk gravdiktning” (31). Skälet är icke 
att umgänget med liemän, dödskallar och timglas 
skulle vara deprimerande (denna volym rymmer 
bevis på det motsatta!), men betraktad utifrån da-
gens ideologi med begravningsbyråer som i skylt-
fönstren anger hur billigt en begravning kan ord-
nas kan exempelvis Lucidors eller Brenners reto-
riska praktstycken inte bara göra melankolikern, 
utan vilken forskare som helst, uppgiven och de-
primerad. Vart är vår tid på väg? Såväl barock som 
romantik rymmer inte bara lovtal till döden utan 
också till livet. Kanske är det förra ett villkor för 
det senare? Förträngning av död kan leda till för-
trängning av liv!

Att dikta för livet, döden och evigheten visar i sin 
rikedom att kvantitativ metod kanske inte är rätt 
väg att gå. Bidragen och de lovvärt ymniga notap-
paraterna spretar åt en mängd olika håll och landar 
ibland i ren kuriosa. Detta skall inte ses som något 
negativt, men däremot som något mycket lunden-
siskt. I den traditionen är akademiska bidrag all-
tid baserade på grundlig bildning och röjer ibland 
även en diskret ironi. Måhända är bidragen mest gi-
vande när de belyser politisk utveckling eller per-
sonhistoria, men också glädjen i detaljforskningen 
förmedlas till läsaren. Den enda invändningen mot 
denna i flera avseenden tungt vägande volym är att 
den försätter honom/henne till Oliver Twist-posi-
tionen att ständigt ”ask for more”. Även om voly-
men icke alltid rehabiliterar tillfällesdiktningens 
konst eller sociologiskt belyser dess spridning och 
relevans, så visar den med stil och styrka bokkon-
stens möjligheter!

Roland Lysell

Erik Zillén, Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. 
En genrehistorisk studie. Makadam. Göteborg & 
Stockholm 2020.

Djurfabeln torde vara det perfekta objektet för 
komparativa litteraturstudier: universell genom sin 
förekomst på flera kontinenter och kultursfärer, 
men också samlad i kluster som är tillräckligt spe-
cifika för att vara genetiskt relaterade. Studiet av 
denna spridda genre ledde fram inte bara till dif-
fusionshypotesen inom sagoforskningen (Theo-
dor Benfey), utan också indirekt till de första mer 
systematiska reflektionerna över berättelsers be-
ståndsdelar. Begränsar man sig till den tradition 
som märkts med namnet Aisopos, finner man på 
snart sagt alla europeiska språk varianter som med 
mer eller mindre originalitet för vidare de grund-
läggande berättelserna. Till denna stora rörlighet 
i geografin måste läggas fabelns rörlighet mellan 
olika typer av litteratur och olika typer av sociala 
sammanhang: från barnlitteratur till klassiker för 
vuxna, från högreståndsmiljöer till småskolan och 
ut i de allmänna ordspråken (”surt, sa räven om 
rönnbären”, ”den som gapar efter mycket mister 
ofta hela stycket”). Ändå har ett helhetsgrepp på 
den svenska fabeln lyst med sin frånvaro. Denna 
brist råder Erik Zillén bot på med ett arbete som 
redan i sina yttre dimensioner (672 sidor, varav 48 
sidor litteraturförteckning) utlovar en ordentlig 
granskning.

Zilléns undersökning utgör närmast en total-
historia över den aisopiska fabelgenren i svensk ti-
digmodernitet. Den begränsas inte till konstnär-
liga eller originella alster hos välkända författare, 
utan kan snarare sägas vilja kartlägga denna gen-
res hela liv i periodens kultur. Således rör det sig 
lika mycket om produktionen av fabler på svenska 
(eller översättningar av utländska sådana, och i Sve-
rige producerade samlingar på främmande språk) 
som om deras reception och hur de användes i olika 
institutionella sammanhang. Det är inte en fråga 
om framstående individuella insatser utan i högsta 
grad en kollektiv historia, där pojkar i stormakts-
tidens skolbänk och söndagsrimmare i 1700-talets 
landsortspress har sin givna plats vid sidan av po-
eter som Anna Maria Lenngren och Bengt Lidner. 
Tyngdpunkten läggs på fabeln som en bruksgenre: 
en form av litteratur med klara (om än mångfaldiga 
och överlappande) funktioner knutna till sig. Zil-
lén talar om fabelns ”bruksarenor” och intresserar 
sig för tre sådana: den språkdidaktiska, den moral-
pedagogiska och den exemplumretoriska.


