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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.
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Att skriva en genres historia kan innebära att be-
skriva dess inre utveckling begränsad till den litte-
rära räckan – diktformens utveckling, typiskt sett 
inom en kultur eller språkområde – men också 
drag av konstans i hur den användes eller uppfat-
tades. Något av det förstnämnda har uträttats tidi-
gare (Ivar Hjertén, Fabel och anekdot inom Sveriges 
1700talslitteratur, utgiven 1910), men som Zillén 
övertygande visar är det först när genren betraktas 
ur brukets och de kvardröjande strukturernas per-
spektiv som dess egenart framträder. Valet att be-
handla en makroperiod (tidigmodernitet) tillåter 
just denna kombination av kontinuitet och innova-
tion. Å ena sidan är det litterära och retoriska sys-
temet trots alla skillnader mellan enskilda stilrikt-
ningar relativt intakt under hela perioden, å andra 
sidan påbörjas de modifikationer och upplösningar 
som den latenta teleologin i periodbeteckningen 
pekar hän mot. Denna breda men välmotiverade 
ansats, genomförd med stor noggrannhet och med 
ett överraskande rikt material, gör det frestande att 
betrakta detta arbete som uttömmande.

De tre första undersökningskapitlen (II–IV) äg-
nas vardera en av de nämnda bruksarenorna, och 
följer den historiska utvecklingen inifrån dessa te-
matiska indelningar, medan de återstående (V–
VII) har ett mer diakront perspektiv på genrens 
modernisering med en tyngdpunkt på 1700-talet. 
Den språkdidaktiska bruksarenan (kapitel II, 50–
134) utgör den mest konkreta och praktiska sidan 
av fablernas tidigmoderna karriär: deras använd-
ning som material vid inlärningen av huvudsakli-
gen klassiska språk. Detta var en nyhet bara på så 
vis att renässanshumanismen hade återupptäckt ett 
fabelbruk som redan rekommenderats av Quinti-
lianus. Mer specifikt är det den tyska reformatio-
nens pedagogiska principer som bildar bakgrunden 
till den svenska användningen av fabeln som kres-
tomati i språkundervisningen. Zillén går igenom 
de svenska skolordningarna för år 1571, 1611, 1693 
och 1724 och urskiljer några mönster i den tänkta 
användningen av fabler. Vad gäller själva det litte-
rära materialet är det viktigt att betona att detta tog 
formen av nyproducerade latinska fabler utifrån 
de aisopiska typerna (Zilléns begrepp): de latinska 
”originalfabler” (varianter med Zilléns termino-
logi) som vid början av vår tideräkning författats av 
Phaedrus spelade en underordnad roll jämfört med 
de många fabelsamlingar som tillkommit i direkt 
pedagogiskt syfte. Phaedrus kom med tiden att få 
en större betydelse, och på samma sätt som den in-
tensifierade användningen av fabler i grekiskaun-

dervisningen, kan man här tala om en gradvis star-
kare klassicitet med riktning mot de textliga eller 
språkliga källorna. Trots det behåller den nylatin-
ska fabelsamlingen av Joachim Camerarius sin cen-
trala ställning under hela undersökningsperioden. 
Zillén går också noggrant igenom dess editioner på 
svensk mark, diskuterar dessa utgåvors tillkomst, 
urval och paratexter. Den stora nyheten kommer 
under den senare delen av perioden och rör skiftet 
av språk. Medan det under 1500- och 1600-tal själv-
klart varit de klassiska språken vars grammatik in-
hämtas via fabler, kommer framväxten av privatsko-
lor med ny målgrupp och nytt klientel att innebära 
ett större intresse för de moderna språken. Kapit-
let avslutas med ett försök att gå närmare in på fa-
belns språkdidaktiska användning: hur tänktes det 
gå till, och hur gick det till i verkligheten? Genom 
en analys av elevers skrivhäften ges en viss inblick i 
forna tiders pedagogiska praktik.

I det nästföljande kapitlet (III, 135–219) behand-
las den moralpedagogiska funktionen hos fablerna. 
En viktig poäng är här att bruket av fabler, åtmin-
stone under den tidigare fasen, bör ses i ljuset av den 
svenska statens konfessionaliseringsprojekt. Den 
moral fablerna framför uttöms inte av den klassiska 
och allmänna dygdeetiken, utan har i många fall 
mer specifika kopplingar till lutherdomen. Detta 
åskådliggörs inte minst genom det noggranna ar-
betet med att leta upp förlagor till de svenska fabel-
samlingarna och visa hur synpunkter från Luther, 
Melanchton och andra gör sig påminda antingen 
som inspiration eller som faktiska paratexter. Den 
noggranna undersökningen av skillnader vad gäller 
editioner, förlagor och kontexter kan här avvinna 
intressanta betydelser ur en textproduktion som 
annars kan te sig rent iterativ. Exempelvis demon-
strerar Zillén hur fabelsamlingen Allehanda sedo
lärande fabler (1767) bygger på en samling av den 
engelske katoliken L’Estrange, vilken sedan då den 
kombinerats med Luthers fabelförord anpassats till 
den svenska kontexten. Vad gäller den historiska 
dynamiken inom denna arena pekar Zillén på in-
tressanta förskjutningar under tidsspannets senare 
del. Eric Kiellbergs fabeltidskrifter Gullhönan/
HerreGårds Tuppen (1773–1774) lyfts fram som 
en anpassning av fabelbruket till mer utilistiska syn-
punkter. Exempelvis förvandlas fabeln om det fö-
dande berget från en sensmoral om falsk rädsla till 
ett inlägg i nationalekonomi: berget tänktes inne-
hålla malmfyndigheter! Zillén visar också hur epi-
mythiet, den till berättelsen påhängda förklaringen 
av dess innebörd, expanderar och på ett för gen-
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ren otypiskt sätt blir partikulär snarare än gene-
rell: istället för praktisk visdom ges utläggningar 
i värdet av salpeterutvinning och detaljer i en ju-
ridisk tvist om en lantegendom. Exemplet är be-
tecknande för hur det moraliska intresset utveck-
las under epoken men också för fabelgenrens an-
passningsförmåga.

Därpå följer ett omfattande och synnerligen 
uppslagsrikt kapitel (IV, 220) om fablers använd-
ning som exempla, det vill säga när de används för 
att understödja andra texters argumentation sna-
rare än att själva utgöra en sådan. Det rör sig i detta 
fall alltså om genreblandning: fablerna plockas in 
i andra texter som kan vara av nog så olika art, från 
formella orationer till historieskrivning och veten-
skapliga pamfletter. I detta kapitel höjs också den 
textanalytiska temperaturen: vi har i högre grad 
att göra med närläsningar än med utredningar av 
kulturhistoriska bakgrundsförhållanden och in-
stitutionella sammanhang. I de femton exempel 
som väljs ut för granskning söker Zillén bena ut 
fablernas funktion i en värdtext, observera de me-
kanismer med vars hjälp en eftersträvad similitudo 
åstadkoms och tolka dess mening i det specifika 
sammanhanget. Resonemangen blir mer djupgå-
ende och på ett sätt mer intressanta än i föregå-
ende kapitel. Det lika envetna som till synes plan-
lösa genomtröskande av abstrusa tryckprodukter 
som krävts för denna uppgift bör applåderas, då vi 
alltså har att göra med förekomsten av fabler som 
ligger väl gömda i texter vilka tillhör en annan genre 
och inte röjer deras närvaro genom titel eller eti-
kett. Det torde sällan hända, ej ens en tidigmodern 
litteraturhistoriker, att man ströläser Petrus Rud-
beckius diktsamling Insignis Adolescentia eller den 
anonyma skriften Hans Hanβons drömmar och all-
deles oförhappandes stöter på en i textmassan in-
mängd aisopisk fabel. Genom dessa exempel – och 
genom det flertal varianter av fabeln om ”fågeln 
med de lånta fjädrarna” som också analyseras – de-
monstreras övertygande fabelns centralitet i den ti-
digmoderna mentaliteten och dess enastående för-
måga att anpassa sig till nya sammanhang och att 
utvinna nya betydelseskikt ur de aisopiska berättel-
sernas kärna. Kapitlets mer än ymniga empiri be-
visar effektivt denna bredd. Ett intressant detaljre-
sultat är att epokens predikningar är fattiga på fa-
belexempla, vilket förklaras med lutherdomens in-
riktning på Skriften allena. Här vore det möjligen 
upplysande med komparativa perspektiv, såväl di-
akront som med en blick på den samtida katolska 
predikan. Just samlingar av exempla för bruk i pre-

dikan har ju tidigare varit ett av de främsta fordo-
nen för fablers och sagors migration.

Ett mellankapitel (V, ”Fabelbrukaren Aisopos 
och genretraditionen”, 308–352) behandlar synen 
på Aisopos som auctor i den vida bemärkelse detta 
ord hade i den klassiska traditionen: som genrens 
instiftare och legitimerande instans. Detta kan 
framförallt analyseras genom hur den antika Aiso-
posbiografin förmedlas till senare brukare av gen-
ren. Detta är inte bara en editionsfilologisk detalj 
utan rymmer flera viktiga frågor. Dels ger Aiso-
posgestaltningen läsaren en sorts bruksinstruktio-
ner: i biografin visas användningen av djurfabeln i 
konkreta situationer, med en individualiserad, fö-
rebildlig brukare. Undersökningen visar att den 
svenska situationen avviker en del från resten av 
Europa: Aisoposbiografin hade inte samma själv-
klara ställning som portal till fablerna utan utgavs i 
begränsade eller separatpublicerade översättningar. 
En annan viktig aspekt av Aisopos var att han fram-
ställdes på ett sätt som utgör en allegori över gen-
ren. Genom sin kombination av å ena sidan kropps-
lig fulhet och ställning som slav, å andra sidan för-
medlare av livsvisdom, förkroppsligar Aisopos 
själv den centrala spänningen inom genren: mel-
lan animalitet och intellekt, mellan ”låga” ämnen 
och upphöjd visdom. Här gräver Zillén fram några 
intressanta texter som inte utgör svenska versio-
ner av biografin utan hypertextuella variationer i 
diktform. En fråga kunde möjligen ha fördjupats 
i detta sammanhang: om det är så att Aisopos för-
kroppsligade en blandning av högt och lågt – vad 
säger det om ställningen för den genre som han 
ansågs ha gett upphov till? Några utblickar mot 
resten av genresystemet och dess olika värderande 
faktorer (framställningssätt, ämnen, uppträdande 
personer, omfång etc.) hade eventuellt varit intres-
sant för att fånga kopplingen mellan de allmänna 
värdenas sfär och den inomlitterära dimensionen. 
Liksom huruvida denna värdering skiftar genom 
undersökningsperioden.

I kapitlen VI (”Fabelbrukets modernisering”, 
353–516) och VII (”Fabeln – en förbrukad genre?”, 
517–584) behandlas dynamiken hos den svenska fa-
beln under huvudsakligen 1700-talet: den fas då fa-
beln genom impulser från utlandet började moder-
niseras. Startskottet till denna förändring består i 
publiceringen 1668 av Jean de la Fontaines Fables 
choisis, de första sex böckerna av de inalles tolv han 
skulle publicera. Dessa fabler gav nya impulser till 
genren genom sin omsorg om formen men fram-
för allt genom att inslagen av ambivalens och ironi 
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tar plats på det direkt didaktiska värdets bekostnad. 
Inflytandet från la Fontaine är inget man behöver 
gissa sig till utan har synnerligen konkreta effek-
ter på det fortsatta fabelförfattandet: han stimu-
lerar till översättning eller imitation av sitt speci-
fika maner. En intressant konsekvens av detta är att 
tyngdpunkten förskjuts från det allmänna förrådet 
av aisopiska fabeltyper till individuellt utmejslade 
varianter: snarare än att nya versioner hela tiden al-
stras utifrån en kollektiv corpus, får vi nu en serie av 
specifika tolkningar som är stämplade med sin upp-
hovsmans namn. Senare försök att modernisera fa-
beln genom att uppfinna nya teman för en ny tids-
ålder eller på annat sätt i reaktion på La Fontaine 
åter stärka den didaktiska funktionen, har samma 
effekt: det uppstår ”nyproducerade fabler” – ”en fa-
bel som utgör varken en variant av en fabeltyp ur 
den klassiska aisopiska korpusen eller en översätt-
ning av en nyskapad fabel från ett annat språkom-
råde” (456). Detta är särskilt fallet med Houdart 
de la Mottes ambition att helt fritt uppfinna nya ve-
hiklar till ett nytt innehåll. Kapitlet undersöker dels 
hur de nya utländska fabelmodellerna (förutom La 
Fontaine och de la Motte även Gellert, Gay och 
Lessing) introducerades på svenskt område, dels 
produktionen av originalfabler i deras kölvatten.

Att undersökningen på denna punkt övergår 
från en undersökning av bruksarenorna till att följa 
dynamiken hos genren kan till en början tyckas lite 
oförmedlat: jämsides undersökningen av bruksa-
renorna får vi nu en skildring av en genres interna 
förändringar och karakteristiska produkter. Men 
denna tudelade disposition visar sig vara ganska 
logisk. Som ett problem hos den tidigare svenska 
forskningen framhåller Zillén (44) att den i så hög 
grad låtit La Fontaine definiera genren på bekost-
nad av den betydligt bredare, men mindre konst-
närligt framstående, bakgrunden. Att undersök-
ningen av bruksarenorna kombineras med denna 
mer konventionellt litterära historia av en genres 
utveckling, innebär att de rätta proportionerna 
återställs, och många av egenheterna hos fabelns 
karriär på svenskt område blir därigenom begrip-
liga. En slutsats av analyserna av enskilda nya fa-
bler (liksom översättningar av nyare fabelförfat-
tare) är nämligen att det svenska litterära systemet 
visade en påtaglig tröghet. Det ges flera exempel 
på hur landvinningar i estetiserande eller mer filo-
sofiskt komplicerande riktning mildras av de kvar-
dröjande bruksföreställningarna. Men här doku-
menteras också många intressanta exempel på gen-
reinnovation, så t ex tendensen att i tidskrifter an-

vända nyckelfabler för personlig polemik. Längs 
vägen hinner Zillén också med att ge korrigerande 
perspektiv på en av få svenska fabler som uppnått 
kanonisk status: Anna Maria Lenngrens ”Björn-
dansen”. Det avslutande kapitlet undersöker kri-
sen för fabeln i slutet av 1700-talet. I anslutning 
till internationell forskning ges här perspektiv dels 
på den interna utvecklingen hos genren i riktning 
mot allt större utmattning och/eller upplösning, 
och förändringen vad gäller de bakgrundsfaktorer 
som utgjorde betingelsen för dess framgång: dyg-
detiken, exemplumtänkandet, uppfattningen att 
dikten bör gagna och förnöja, och antropomorfi-
seringen av djuren. Den svenska utvecklingen avvi-
ker inte i dessa avseenden på något påfallande sätt 
från den allmänna europeiska, och huvuddragen 
i denna omvandling är välbekanta. Samtidigt bör 
det påpekas att just fabeln, med dess många ten-
takler mot morallära, människosyn, litteraturupp-
fattning och pedagogik, är synnerligen lämpad för 
att ge perspektiv på kulturomvandlingen runt se-
kelskiftet 1800.

Framställningen saknar en konventionell av-
rundning, och pressar istället vidare med en ”coda” 
(576–584) som behandlar den aisopiska fabelns 
öde under senare århundraden, då den försvin-
ner som seriös och erkänd genre, men också sking-
ras och sätter sina spår på olika håll. Kanske hade 
det varit att föredra att den tillryggalagda vägen 
sammanfattats och man påmints om de stora lin-
jerna, detta särskilt då coda-avsnittet är lika laddat 
med material som de föregående och introducerar 
många nya tankar. Denna slutliga kritiska anmärk-
ning kan i någon mån utsträckas till arbetet som 
helhet, som åtminstone bitvis hotar att drunkna 
i mångfalden av uppslag och textexempel; några 
delar torde ha kunnat kortas för större läsbarhet 
och överblick. Detta är möjligen en oundviklig si-
doeffekt av den lovvärda och infriade ambitionen 
att lyfta fram ett förbisett och väl gömt material 
och att närma sig det på ett sätt som gör rättvisa 
åt dess oväntade komplexitet. Som torde framgå 
av det föregående präglas verket genomgående av 
stor grundlighet, och det bör framhållas att denna 
präglat såväl insamlings- som analysfasen av arbe-
tet. Även om de inledande kapitlen främst över-
tygar genom sin lärdom, präglas särskilt de senare 
kapitlen av uppmärksamhet på detaljer och upp-
finningsrikedom i sättet att vrida och vända på de 
skenbart ganska torftiga fablerna.

Fabelgenrens centrala ställning i den svenska ti-
digmoderniteten och dess mångskiftande använd-
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ningar har här åskådliggjorts på ett sätt som vore 
svårt att säga emot: är man van att betrakta fabeln 
som en genre bland många i den tidigmoderna lit-
teraturen upptäcker man snart att denna ö i själva 
verket utgör näset på en väldig kontinent. Man 
har också svårt att föreställa sig hur denna så ut-
tömmande undersökning skulle kunna komplet-
teras. Det enda som förblir obelyst är väl egentli-
gen den muntliga, folkliga kulturen, dit en hel del 
aisopiskt kulturgods sjunkit ned genom århund-
randena. Interaktionen mellan lärd skriftkultur och 
folklig, muntlig dito skulle med fördel kunna un-
dersökas med fabeln som ansatspunkt, men då läm-
nar vi också den tryckta litteraturens historia. Vad 
gäller den språkliga framställningen är den genom-
gående effektiv och exakt, med en viss dragning åt 
det pedantiskt latiniserande (”kollokvial”, ”devia-
tion”, väl många ”de facto”). I den stora textmassan 
har jag knappt hittat mer än ett par tryckfel.

Alfred Sjödin


