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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 
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den folkliga Bellmankulten ställs aldrig. I välma-
tade kapitel visar han hur Bellmans person och 
diktning användes på olika sätt, i olika konstarter. 
Vi får en generös och välinformerad genomgång av 
det tjugotal större och mindre teaterstycken med 
motiv ur Bellmanvärlden som skapades och i fler-
talet fall också framfördes under seklets lopp. Sten-
ström har studerat dem alla och presenterar vart 
och ett för sig med innehållsredogörelse och upp-
gifter om uppförande och mottagande. Samman-
fattande går han sedan igenom pjäsernas miljöer 
och persongalleri och finner inte oväntat att det 
är epistlar och sånger och i någon mån Bacchi or-
den-diktningen som har tjänat som förrådskam-
mare. Men också Bellman själv och personer ur 
hans omgivning får agera med i dessa lustspel, ofta 
med mycket svag anknytning till den kända verk-
ligheten. ”Författarna till dessa pjäser tog i regel 
fasta på vissa enskildheter i biografin eller hellre i 
de anekdoter som cirkulerade om hans person eller 
allra helst i rena fantasier om hans liv”, skriver Sten-
ström.

Med samma övertygande behärskning av ma-
terialet och med samma obönhörliga utförlig-
het behandlar han gestaltningen av Bellman och 
Bellmanvärlden i bildkonst och diktkonst. I utta-
lad motsats till sin föregångare på 1920-talet G.M. 
Silfverstolpe låter han inte kvaliteten bestämma 
urvalet av konstverk utan snarare kvantiteten. Det 
är den stora spridningen som speglar tidens domi-
nerande Bellmanuppfattning, menar han. Följakt-
ligen ger han ett rejält utrymme åt den ”folklige” 
Chiewitz, vars grovt tillyxade porträtt och scener 
ur epistlarnas och sångernas värld bestås en nog-
grann och allvarlig granskning. Man känner stor 
tacksamhet över att han därefter ägnar ett lika kär-
leksfullt studium åt mer begåvade och intressanta 
konstnärer som Carl Andreas Dahlström och Jo-
seph Wilhelm Wallander.

Stenström tar sig slutligen an den 1800-talsdikt-
ning som efterbildar, hyllar eller bara alluderar på 
Bellman. Perspektivet är här mindre folkligt än i 
de föregående avsnitten. Det är i första hand litte-
raturhistoriskt etablerade diktare av andra rangen 
som kommer i fråga, poeter som Nicander, Wir-
sén och Wennerberg, men här figurerar också be-
tydande namn som Stagnelius och Snoilsky. Till-
fällesdikter i Bellmans stil skapades heltvisst av ett 
otal amatörer men glömdes bort lika fort som de 
kom till, medan de ”riktiga” poeterna gav sina Bell-
maninspirerade alster plats i tryckta diktsamlingar. 
Efter en allmän överblick över skaldernas använd-

ning av Bellmans diktning under 1800-talet presen-
terar Stenström ett urval av åtta diktare som han 
finner värda en närmare granskning. Hans analyser 
är känsliga och välavvägda och man måste beundra 
hans aldrig sviktande tålamod med en oftast ganska 
medioker poesi. Ett försök till äreräddning bestås 
den i allmänhet lågt värderade Carl Fredrik Dahl-
gren; bland bellmanianerna hör han onekligen till 
gräddan, men i större sammanhang lär han också i 
fortsättningen få leva ganska obemärkt.

Med sina nära 500 sidor kan Bellman levde på 
1800-talet synas ha tömt ämnet till botten, men 
framställningen saknar trots allt inte luckor. Till 
den verksamhet som på ett avgörande sätt höll Bell-
mans diktning levande hörde utgivningen av hans 
egen diktning. Stenström tycks ha varit så uppta-
gen av andrahandsproduktionen att han i stort sett 
har bortsett från de seriösa utgivningsföretag av ori-
ginalen som genomfördes under seklet. En gransk-
ning av de större samlingsutgåvorna från Sondéns 
till Eichhorns borde ha haft en given plats i ett verk 
som detta. Det är ändå till slut dessa ambitiösa ut-
gåvor som utgör grunden för skaldens överlevnad. 
– En annan förvånande brist i boken är avsaknaden 
av kritiska röster. Man kan få intrycket att Bellman 
under 1800-talet överallt mottogs med öppna ar-
mar. Så var det nu inte. Stenström har naturligt-
vis inte kunnat bortse från högljudda opponen-
ter som Anders Fryxell och Strindberg, men de av-
färdas på jämnt två sidor. Fryxells moraliskt grun-
dade angrepp initierade en av 1800-talets stora lit-
terära fejder, som här hade varit värd större upp-
märksamhet. Men också tidigare hade röster höjts 
som ifrågasatte formerna för idoliseringen av Bell-
man. Den 29 juli 1832 publicerades i Uppsalatid-
ningen Correspondenten en anonym kritisk arti-
kel med anledning av Bellmanfesten på Djurgår-
den. Artikeln trycktes om i P.A. Wallmarks Jour-
nalen och gav upphov till en tidningspolemik som 
fortgick under hela hösten. Stenström har inte för-
summat 1870-talets skämtpress med anknytning 
till Bellmandagen, men han har ingenting att be-
rätta om den seriösa diskussionen fyrtio år tidigare. 
Misstanken att det kan finnas mer av samma slag 
att hämta i pressen och på andra håll är nog inte 
alldeles ogrundad.

Hur kommer det sig då att Bellman fick ett så 
oerhört kraftigt genomslag på 1800-talet? Vad man 
sammanfattningsvis kan utläsa ur Stenströms un-
dersökning är att Bellmans diktning var användbar 
som ingen annans. Den lånade sig till sång, till sce-
nisk framställning, till bildskapande och var en out-
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sinlig inspirationskälla för nytillverkad dikt. Hans 
1700-talsidyll kunde efter en försiktig retusch sam-
sas med 1800-talets småborgerliga trevnadsideal, 
hans erotiska djärvhet tjänade, lagom hårt bets-
lad, seklets undertryckta behov. Som ett porträtt 
av 1800-talet är Stenströms bok av vitalt intresse. 
Som referensverk kommer den att för lång tid räk-
nas till de oundgängliga.

Torkel Stålmarck

Uwe Wirth, Die Geburt des Autors aus dem Geist 
der Herausgeberfiktion. Editoriale Rahmung im 
Roman um 1800: Wieland, Goethe, Brentano, 
Jean Paul und E.T.A. Hoffmann. Wilhelm Fink. 
München 2008.

Försök att beskriva det sena 1700-talet och tidiga 
1800-talet enligt något slags linjär modell, där 
en period eller riktning följs av en annan, är ofta 
dömda att misslyckas. Inte minst decennierna före 
och strax efter sekelskiftet 1800 uppvisar en ovan-
lig mångfald av idéer och uttryck, vilka i regel inte 
går att knyta till en viss estetisk riktning. Upplys-
ning, Sturm und Drang, sentimentalitet, klassicism 
och romantik är alla tendenser som på ett eller an-
nat sätt samverkar med varandra, på idé- och/eller 
individplanet. Goethe är ett utmärkt exempel på 
hur en enskild person har del i olika skolbildningar. 
Han börjar inom Sturm und Drang, rör sig senare 
mot ett klassicistiskt ideal, samtidigt som han ger 
avgörande impulser till de unga romantikerna, från 
vilka han dock själv tog avstånd.

För att undvika de svårigheter som det innebär 
att använda olika periodbegrepp talar forskare i 
stället om Goethezeit eller mer neutralt och mindre 
personcentrerat helt enkelt om um 1800. Till det 
senare bruket sluter sig Uwe Wirth, som i sin bok 
Die Geburt des Autors aus dem Geist der Herausge-
berfiktion. Editoriale Rahmung im Roman um 1800: 
Wieland, Goethe, Brentano, Jean Paul und E. T. A. 
Hoffmann kartlägger en period på närmare sextio 
år, från 1766, då den första volymen av Christoph 
Martin Wielands roman Geschichte des Agathon 
utkom, till 1821, då E.T.A. Hoffmann publicerade 
den andra och avslutande delen av sin ironiska bild-
ningsroman Lebens-Ansichten des Katers Murr 
nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeis-
ters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblät-
tern. Denna period, som inleds med vad som ofta 
beskrivs som den första moderna romanen på tyska 

och som avslutas med ett av de sista betydande ro-
mantiska romankonstverken, kan betecknas Tysk-
lands ”rise of the novel” och bevittnar födelsen av 
i stort sett hela landets ”klassiska” romankanon: 
Goethes Werther, Wahlverwandtschaften och de två 
romanerna om Wilhelm Meister, Jean Pauls Hespe-
rus, Leben Fibels och Siebenkäs, Hölderlins Hype-
rion, Tiecks William Lovell och Franz Sternbalds 
Wanderungen, Schlegels Lucinde, Novalis Heinrich 
von Ofterdingen, Eichendorffs Ahnung und Gegen-
wart med flera. Av dessa kan Wirth naturligtvis en-
dast behandla ett fåtal, vid sidan av Wielands och 
Hoffmanns berättelser också Goethes förstlingsro-
man, Brentanos Godwi samt de tre omnämnda ro-
manerna av Jean Paul. Med hjälp av dessa fem för-
fattarskap förmår emellertid Wirth dra en linje från 
de första originella försöken i Tyskland att skapa en 
inhemsk romankonst till 1900-talets experiment i 
genren. Det ska genast sägas att det är en rad fasci-
nerande – om än inte oproblematiska – läsningar 
som författaren bjuder sina läsare på, och hans slut-
satser är värda att diskuteras även utanför germa-
nistiken och appliceras på verk från såväl före som 
efter perioden um 1800.

Syftet med boken är tydligt angivet redan i den 
på Nietzsche anspelande titeln. Wirth vill under-
söka förhållandet mellan den under 1700-talet så 
vanligt förekommande utgivarfiktionen, som åter-
finns i snart sagt varje roman från den här tiden, 
och den moderna uppfattningen av författaren, 
som håller på att formas ungefär samtidigt. Den hy-
potes Wirth utgår ifrån är att romanernas redaktio-
nella inramning (Rahmung), det vill säga angivan-
det av en fingerad eller fiktiv utgivare på bokens ti-
telsida, användandet av för- och efterord och andra 
paratextuella fenomen, bildar själva födelseorten 
för geniestetikens emfatiska författarbegrepp. Idén 
är alltså, ”daß es keine Autorschaft ohne Herausge-
berschaft gibt – eine These, aus der sich die Aufgabe 
herleitet, zu klären, wie Autorschaft von der Funk-
tion Herausgeber gerahmt wird und inwiefern Au-
torschaft als ’Selbstherausgeberschaft’ aufzufassen 
ist” (s. 13). Utgivarens språkhandlingar, vilka sker 
genom förord, efterskrifter, fotnoter osv., ramar in 
den text i vilken den moderna författaren (så som 
den formuleras av Michel Foucault i den inflytel-
serika essän ”Vad är en författare?”) tar form, vil-
ken så småningom kommer att spränga dessa ramar 
och bli sin egen utgivare (Selbstherausgeberschaft).

I de första fyra kapitlen (s. 19–189), vilka utgör 
knappt hälften av den omfångsrika boken, disku-
terar Wirth ingående och med klar blick för vä-




