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övriga recensioner

Inger Selander, När tron blir sång. Om psalm i text 
och ton. Artos och Norma bokförlag. Skellefteå 
2008.

Hymnologins Mecka ligger i Lund, det är bara att 
konstatera. Allan Arvastson, Esbjörn Belfrage, Gö-
ran Bexell, Sven-Åke Selander, Folke Bohlin, Per 
Olof Nisser, Anna Evertsson – och Inger Selan-
der. I Lund finns traditionen och kontinuiteten. 
Traditionen etablerades inte minst genom Allan 
Arvastsons grundliga och inspirerande framställ-
ningar, i bredd och djup jämförbara med nestorn 
Emil Liedgrens insatser på området, vidarefördes 
genom litteraturforskaren Esbjörn Belfrages pion-
järarbete om 1600-talspsalmen och genom teolo-
gen Sven-Åke Selanders mot det sena 1800-talets 
och 1900-talets psalm inriktade studier. Till detta 
kommer det musikvetenskapliga arbete som bedri-
vits och bedrivs särskilt inom det s.k. koralsemi-
nariet under Folke Bohlins ledning. I Lund finns 
med andra ord också en tvärvetenskaplig forsk-
ningsmiljö som visat sig gynnsam för utvecklan-
det av hymnologin. Traditionen och kontinuite-
ten manifesterades senast i den imponerande pro-
jektvolymen, Martin Luthers psalmer i de nordiska 
folkens liv (2008), resultatet av ett framgångsrikt 
projekt inom forskarnätverket nordhymn. Denna 
åttahundrasidiga volym är också ett levande bevis 
på den livaktiga internordiska forskarmiljö där inte 
minst de båda redaktörerna Sven-Åke Selander och 
Karl Johan Hansson (Åbo) varit sammanhållande 
och drivande. I denna volym finns en uppsats sig-
nerad litteraturvetaren Inger Selander – ”Luthers 
psalmer i kommunikativa genrer och skönlitteratur 
i Sverige” – som sedan avhandlingen ”O, hur saligt 
att få vandra”. Motiv och symboler i den frikyrkliga 
sången (1980) under tre decennier breddat och ut-
vecklat sitt hymnologiska författarskap och pre-
senterat resultaten av sina forskningsinsatser vid 
konferenser och i olika publikationer. Det är där-
för glädjande att hon i denna bok samlat omarbe-
tade och i regel utvidgade äldre artiklar tillsammans 
med några nya uppsatser.

Inger Selander är själv ett fint exempel på den 
moderna psalmforskning som svarade på den 
svenska psalmrenässans som ägde rum i Sverige un-
der senare hälften av 1900-talet. Hon ägnar också 
bokens inledande översiktsartikel åt detta uppsving 
för genren, särskilt förknippat med den närmast 
legendariske psalmdiktaren Anders Frostenson. I 
övrigt består boken i dominerande grad av presen-
tationer av enskilda moderna psalmförfattare med 
vidhängande kommentar av en eller ett par psal-
mer samt ett par mer övergripande och samman-
fattande författarskapsintroduktioner. Utöver in-
ledningsartikeln ”Den svenska psalmrenässansen 
från ett litterärt perspektiv” har Selander också ta-
git med två ämnesinriktade artiklar: dels det hög-
intressanta längdsnittet ”Psalmens bottenväv. Bi-
beln i psalmen från Olaus Petri till Anders Frosten-
son”, dels den avslutande uppsatsen som behand-
lar den svenska sommarpsalmstraditionen. Det är 
en kommentar till paradnumret ”Den blomster-
tid nu kommer” och dess historia, funktion och 
bruk i samtiden kompletterat med en utblick mot 
andra skolavslutningssånger som ”Om sommaren 
den gröna” och den numera närmast obligatoriska, 
åtminstone i de lägre klassernas avslutningar, ”Idas 
sommarvisa”.

Selanders introducerande presentationer av en-
skilda psalmdiktare som Arne H. Lindgren, Bo Set-
terlind, Ylva Eggehorn, Nils Frykman, Siri Dahl-
quist utmärks samtliga av stor kunnighet. Men det 
är ingen tvekan om att Selanders verkliga styrka 
som psalmforskare ligger i hennes förmåga att med 
klarhet och precision reda ut det många gånger in-
trikata samspelet mellan text och musik. Hon torde 
ha få medtävlare bland dagens litteraturforskare 
när det gäller klargörande utredningar av relatio-
nen mellan en text och dess ibland många olika 
tonsättningar. Ett bra exempel på detta är hennes 
jämförande diskussion av Arne H. Lindgrens psalm 
”Kom nära, Gud” och tonsättningarna av Roland 
Forsberg respektive Åke Kullnes. Hennes skicklig-
het på denna punkt demonstreras också i analy-
sen av Harry Martinsons underbara sommarpsalm 
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”De blomster som i marken bor”, en av den nu-
varande psalmbokens (1986) lyriska höjdpunkter. 
När hon ska utreda hur Martinsons text förhåller 
sig till ”genren sommarpsalm” – genre är kanske en 
väl generös beteckning i sammanhanget – och när 
hon ska diskutera texten som estetisk artefakt ten-
derar hennes resonemang att bli kontursvagt. Men 
när hon avslutningsvis går i närkamp med texten 
och dess förhållande till Erland von Kochs tonsätt-
ning är hon skarp och precis. Bättre balans mellan 
textutläggande kommentar och inträngande ana-
lys av det intermediala samspelet mellan ord och 
ton är det i uppsatsen om Ylva Eggehorns ”Innan 
gryningen”, den så kallade millenniepsalmen som 
tonsattes av Benny Andersson.

Psalmgenren är vad man med ett metaforiskt 
uttryck skulle kunna kalla den ”gröna” litteratu-
ren, det är återanvändandets genre framför andra. 
Här kan man verkligen tala om eko-kammare, eller 
med tanke på det särskilt i äldre tider väldiga krets-
loppet av psalmer och andlig visor, snarast om en 
ekande katedral. Det är därför i allmänhet tämli-
gen utsiktslöst och skäligen ointressant att söka en 
psalms ”ursprung”, men det kan ofta vara givande 
att vid ett mer ingående psalmstudium antyda de 
spår och sammanhang som ger resonans i den en-
skilda texten. Det händer att Selanders läsningar 
av den moderna psalmen blir en smula traditions-
grunda. Därmed inte alls sagt att hennes kompara-
tioner är irrelevanta, men ibland förefaller de mig 
uddlösa. Ett exempel som däremot visar på en ana-
lys där psalmen blir läst i ett sammanhang som vid-
gar och berikar dess innebörd är Setterlinds tradi-
tionsutmanande julpsalm ”Kanske det är natt hos 
dig”. Det är för övrigt glädjande att Selander upp-
märksammar den idag sällan nämnda Setterlinds 
poetiska insatser, och hon nämner Bo Strömstedts 
dikturval som gavs ut delvis som ett genmäle mot 
en orättvis bild av Setterlind som en okomplicerad, 
i negativ mening naiv och ojämn poet, Jag ligger i 
mörkret hos dig (1993). Hon kunde som lundensare 
kanske ha nämnt den korta men lysande essän ”Set-
terlind: Två grepp” av Göran Printz-Påhlson, ingå-
ende i hans med tiden klassiska bok Solen i spegeln. 
Essäer om lyrisk modernism (1958). Det var en verk-
lig tribut till den unge lyrikern Setterlind.

Nils Frykman, den stridbare folkskolläraren och 
lekmannapredikanten, som till följd av kontrover-
ser med skolråd och domkapitel i Värmland emig-
rerade till Amerika på 1880-talet, porträtteras in-
gående med stöd i Oscar Lövgrens biografi Nils 
Frykman. Den kristna glädjens sångare (3 uppl. 

1972). I sin analys av den frykmanska sångskat-
ten är Selander på sin mammas gata. Hon rör sig 
hemvant och säkert bland väckelsesångens gudsbil-
der, frälsningsmotiv och karakteristiska stilmedel. 
Även i denna innehållsrika uppsats uppmärksam-
mas musiken, eller rättare sagt förhållandet mel-
lan text och musik. Frykman var ”melopoet”, han 
skrev också musiken till flera av sina sånger. Fryk-
man arbetade som så många andra psalm- och vis-
diktare medvetet i en tradition, han utgick från en 
känd melodi när han skrev sin text varpå i vissa fall 
melodin omvandlades något för att skapa en funge-
rande helhet av text och musik.

Kapitlet ”Psalmens bottenväv. Bibeln i psalmen 
från Olaus Petri till Anders Frostenson” är ett lov-
värt försök att diskutera den för varje psalmforskare 
oundvikliga frågan om psalmens relation i stort 
som smått till Bibelns texter. Men det är svårt att 
tycka att Selander här gör annat än att peka ut pro-
blematiken och med några väl valda exempel il-
lustrera den. Skälet till att Selander just här inte 
lyckas bibringa läsaren fördjupade insikter i denna 
intertextuella problematik bottnar till stor del i att 
hon valt att endast ”ställvis” kommentera ”formen, 
hur något uttrycks”. Det är bibeltextens eller bi-
belordets eller bibelallusionens funktion i psalmen 
som estetisk-teologisk helhet som bör stå i bränn-
punkten vid ett intertextuellt studium av detta slag. 
Först när interpreten närstuderar psalmtexten och 
gör observationer av de små förskjutningarna i ci-
tatväven uppdagas inte bara den hantverksmässiga 
sidan av psalmdiktandet utan inte sällan också be-
tydelseladdade teologiska och ideologiska aspekt-
förskjutningar.

Psalmforskaren Susan Tamke konstaterade i in-
ledningen till sin bok Make Joyful Noise Unto the 
Lord. Hymns as Reflection of Victorian Social At-
titudes (1978) att historiker och litteraturvetare 
ännu mot slutet av 1970-talet i anmärkningsvärt 
stor utsträckning ignorerade den religiösa littera-
turen. Särskilt illa ställt var det med psalmen, en-
ligt Tamke. Under de senaste tre decennierna har 
dock det tvärvetenskapliga området litteratur–re-
ligion präglats av expansion och kontinuerlig teo-
retisk/metodisk utveckling. Man kunde ha hop-
pats att den moderna hymnologin i något högre 
grad skulle ha påverkats av denna utveckling. När-
mare tjugo år efter Tamke efterlyser J.R. Watson i 
The English Hymn. A Critical and Historical Study 
(1997) ett mer teoretiskt medvetet studium av psal-
men. Den kvalificerade psalmforskning som idag 
äger rum inte minst i Norden och som Inger Se-
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lander själv är en betydande företrädare för präg-
las av stor sakkunskap och ett utvecklat sinne för 
psalmens samspel med olika samtidsfaktorer. Men 
det finns samtidigt en risk att studierna blir ämnes-
introverta. Det genomarbetade och respektingi-
vande studiet kan ibland lida av viss perspektivlös-
het. Psalmen som forskningsämne växer i intresse 
och betydelse när psalmen oavbrutet kontextuali-
seras på nya och oväntade sätt. Kanske är det så att 
först när psalmstudiet tillåts ingå förening med teo-
rier från andra discipliner än de omedelbart givna, 
som litteratur- och musikvetenskap och kyrkove-
tenskap, kan de hymnologiska problemställning-
arna fortsätta att skärpas och vidgas.

Håkan Möller

Johan Stenström, Bellman levde på 1800-talet. 
Atlan tis. Stockholm 2009.

I en omfångsrik, vackert färgillustrerad volym med 
utsökt papper och i stort format har Johan Sten-
ström skildrat Bellmans fortsatta liv på 1800-talet. 
Intresset och manifestationerna för Bellman under 
detta århundrade – och även under de följande – 
är något unikt. Ingen annan av 1700-talets svenska 
kulturpersonligheter kommer i närheten av denna 
postuma upphöjelse – Linné möjligen undantagen.

Ett inledande kapitel behandlar de teoretiska ut-
gångspunkterna för Stenströms undersökning. Ett 
centralt begrepp är det kulturella eller kollektiva 
minnet, som han har hämtat från tysk och fransk 
religionsvetenskap och sociologi och som beteck-
nar en folkgrupps gemensamma, sammanhållande 
minnesförråd. Det kan knytas till speciella minnes-
platser, i Bellmans fall bäst exemplifierat med por-
trättbysten på Djurgården, där man varje år på en 
viss dag utför vissa kulthandlingar. Bildkonst, dra-
matik, sällskapsordnar och andra mer eller mindre 
offentliga hyllningsformer är ytterligare aspekter 
av en gemensam inlevelse i Bellmans värld. Linda 
Hutchesons adaptationsteori anförs vidare som 
en primär förutsättning för Stenströms studium 
av hur Bellmans verk överfördes från ursprungsme-
diet till andra genrer och konstarter med allt vad 
det kunde innebära av överraskningar och igenkän-
nande. I sin inledning diskuterar Stenström slutli-
gen vilka överväganden som måste göras då ett verk 
överförs från ett normsystem till ett annat, när det 
gäller Bellman från det ”frivola” 1700-talet till det 
”bigotta” 1800-talet. Mötet mellan skilda värde-

ringar och kontrollsystem hör till de centrala pro-
blemställningarna.

Men Bellmans position som den främste, den 
ojämförlige bland 1700-talets svenska skalder var 
under åren kring sekelskiftet 1800 långtifrån själv-
klar. Den litterära smaken förestavades av Svenska 
Akademien och poeten för dagen hette Anna Ma-
ria Lenngren, varmt omhuldad av akademien. Var-
ken De aderton eller fru Lenngren var angelägna 
om att hålla Bellmans diktning levande. Först 
med Atterboms uppsats om Bellman och Vale-
rius i Phosphoros 1812 blev Bellman på nytt aktuell 
i offentligheten. ”När nyromantikerna nu går till 
storms mot de förhatliga akademisterna, var det 
särskilt tacksamt att få spela ut den av dessa förbi-
sedde Bellman som det stora trumfkortet”, skriver 
Olof Byström i en essä om ”Bellman i nyroman-
tisk belysning” från 1929. I sin bok tar Johan Sten-
ström avstamp i denna enligt hans mening felak-
tiga uppfattning om Bellman som återuppväckt av 
de unga romantikerna halvtannat decennium efter 
sin död. I stället lägger han stor vikt vid den fortle-
vande Bellmankult som odlades i ordenssällskapet 
Par Bricole, ”om än halvt underjordiskt”. Men det 
var inte Par Bricole som kom med den nya och frä-
scha synen på Bellman, och som författaren själv 
nämner var det unga romantiker, däribland den av 
Stenström mycket uppskattade förre fosforisten 
Carl Fredrik Dahlgren, som i Stockholm bildade 
kotterier som Gröna Rutan (1816) och Bellman-
ska sällskapet (1824). Att Byströms viktiga studie 
inte ens nämns av Stenström är obegripligt, särskilt 
som han är helt överens med föregångaren i synen 
på Bellman som en ikon för nya skolan. Att han så 
starkt betonar den ”underjordiska” fortlevnaden 
kan möjligen bero på att han har sett den tradition 
som förvaltades av Par Bricole och folkliga skil-
lingtryck som uttryck för det äkta kollektiva min-
net till skillnad från den nytändning som roman-
tikerna åstadkom. Man får väl snarast tänka sig ett 
slags symbios mellan traditionsbärarna och ”upp-
täckarna” som förutsättning för seklets personkult.

Det liv som Bellman levde under 1800-talet 
äger i Stenströms version rum framför allt i vad 
han kallar ”det borgerliga mellanskiktet”. Med på-
taglig berättarglädje tecknar han interiörer från de 
Bellmananknutna sällskapen, karakteriserar de vik-
tiga Bellmansångarna och besöker platser som hel-
gats Bellmans minne. Den akademiska forskningen 
från Atterbom till Levertin lämnar han i stort sett 
därhän. Den intressanta frågan om och i så fall hur 
denna forskning kan ha sipprat ner och påverkat 




