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torn. Man läste mycket elegant, alamodisk, ko-
misk och burlesk litteratur i -talets Sverige 
och särskilt inom adeln. Mycket köptes in under 
de mångåriga bildningsresorna på kontinenten, 
le grand tour. Det vore fel att kalla detta ”Unter-
haltungsliteratur”, eftersom ordet ”underhåll-
ning” så lätt för tankarna till vårt sätt att kon-
sumera deckare och Rederiet eller andra såpor 
på TV. Den här -talslitteraturen demon-
strerade i stället en sofi stikerad retorisk konst 
genom en rik fl ora av parodier liksom en ”li-
bertinsk” livsvisdom som anstod en elit inom 
samhället. Här hade Markolf en naturlig plats 
vid sidan av Rabelais och Montaigne som hörde 
till husgudarna i denna genre. Det är också slå-
ende hur Markolf dyker upp i den boklista som 
Fru Lusta rekommenderar för tidens ädlingar i 
Stiernhielms Hercules. Detta bekräftas av en för-
teckning på de böcker som greve Claes Tott hade 
på sin kammare  – han var då tio år och hade 
nyss börjat sina studier i Uppsala (handskriften 
U , Kungliga bliblioteket, Stockholm). Där 
fi nns bland en rad skämtsamma och burleska 
skrifter på svenska, tyska, franska och italien-
ska även ”Marcholphi disputation med konung 
Salomon”. Detta är som synes en annan titel än 
den översättning som trycktes tio år tidigare, 
. Här kan man tänka sig två förklaringar. 
Antingen har den som fört pennan erinrat sig att 
skriften liknar en disputation. Eller också står vi 
inför en annan och hittills okänd översättning.
    Iris Ridder har beskrivit den svenska Markolf-
traditionen fram till  utifrån de handskrif-
ter och tryckta upplagor som fi nns i de större 
svenska biblioteken. Hon har analyserat dem på 
ett skickligt sätt. Det är möjligt att bilden kunde 
berikas om man gick till adelsbibliotek och bok-
kataloger från -talet. Det vore också intres-
sant med en diskussion av upplagorna efter  
– nu behandlas de tämligen summariskt.
    Avhandlingen reser ett problem av stort in-
tresse inom litteraturvetenskapen, nämligen de 
”Funktionsverschiebungen” (s. ) som varje verk 
måste genomgå så snart det lever kvar inom tra-
ditionen. Det behövs otvivelaktigt mer studier 
av denna typ. I detta fall har Iris Ridder velat 
urskilja tre existensformer hos samma text: den 
skolastiska läroboken som blir en världslig un-
derhållningsroman och slutligen en folkbok. Jag 
tror att tesen måste nyanseras på ett antal punk-
ter. Dialogus var knappast en regelrätt lärobok 
för någon klosterskola. Samtidigt visar analysen 

hur denna text får nya dimensioner i ett reto-
riskt perspektiv. De mer tematiska studierna av 
Markolf-traditionen bekräftar bilden av en upp-
slagsrik och engagerad forskare. Därför kan av-
handlingen ge uppslag till fortsatt forskning 
kring de litterära traditioner som ibland sträckt 
sig från medeltiden till vårt eget sekel.

Kurt Johannesson

Janne Lindqvist, Dygdens förvandlingar. Begreppet 
dygd i tillfällestryck till han delsmän före  (Skrif-
ter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutio-
nen vid Uppsala universitet ). Uppsala 

Det övergripande mottot för Janne Lindqvists 
avhandling är ett citat ur en grav skrift från : 
”Ack! är då Dygden sjelf förvandling under kas-
tad?” Just detta är också avhandlingens huvud-
fråga: det handlar om att undersöka hur be-
greppet ’dygd’ defi nieras, och förändras, i till-
fällesskrifter till eller över handelsmän från ti-
digt - till sent -tal. Undersökningen 
av handelsmannaskrifterna gäller tre perioder: 
tiden före , åren – och åren –. 
Dessa skrifter, av handlingens primär ma terial, 
relateras till ett jämförelsematerial som består 
av till fällesskrifter till alla andra typer av adres-
sater, även dessa knutna till tre peri oder: tiden 
före , året  och ”nedslag i diktningen 
från -talet”.
    Dispositionen är föredömligt klar, från de 
stora dragen ner till enskildheter. Efter en 
bakgrunds ori enterande och pro blemställande 
inled ning följer tre stora de lar om var och en 
av perioderna och sum me ring/slutdis kus  sion. 
Innanför den na ram inleds varje del med ett lit-
teratursociologiskt inrik tat avsnitt om handels-
män  nens respek tive poeternas villkor under 
perioden och med ett avsnitt om de regler och 
nor mer som då styrde tillfäl les  dikt ningen. Så 
föl jer en över sikt över den mo ral fi lo so fi s ka el-
ler etiska diskussion som perioden kan sägas 
av teck na sig emot. Därefter re dovisas de empi-
riska undersökning ar na: först möter vi här jäm-
 förelsema teria let, tillfällesskrifterna till andra än 
han delsmän, och därefter handelsmanna skrif-
terna. Varje del avslutas så med en kort diskus-
sion av resul taten, diskussioner som sedan sam-
las ihop i slutsummeringen.
    Såväl det primära som det sekundära un-
dersökningsmaterialet bygger alltså på urval 
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– nödvändigt när det gäller en så oöverskådligt 
stor och samtidigt ock så så stereotyp diktart som 
tillfällesdiktningen. Här har tre variabler varit 
avgö rande, förutom den kronologiska också pu-
bliceringsformen och dikternas språk.
    När det gäller primärmaterialet motiveras det 
kronologiska urvalet på föl jande sätt: tiden före 
 har ”valts för att täcka in de älds ta han dels-
 man na skrif ter na”, tiden – därför att till-
fälles dikt ning en då nådde sin första kvantita tiva 
topp, därför att den föregår reduk tio nen  
och därför att fl era forskare har pekat på att 
handeln ”tycks ha vunnit ett ökat anse en de un-
der denna tid”. Ti den – har valts där-
för att det ta var tillfäl lesdikt ningens kvantitativa 
stor  hetstid i Sverige och ”samti digt i någon mån 
dess sista fas”: därefter minska de tillfällesdikt-
ning en totalt sett och sökte sig ock så andra 
publi ce ringsvägar (s.  f.). Den första perioden 
verkar vara betryggande lång, men den visar 
sig se nare bara kunna bidra med fyra bevarade 
handels mannaskrifter. För att kom plettera detta 
magra material borde även -talet ha fått 
ingå – under detta decennium skrevs, får vi veta 
(s. ), ytterligare fem handels man naskrifter. Yt-
ligt sett ser också det oliklånga avståndet mellan 
perioderna egendomligt ut, med två nedslag un-
der -talet och ett hopp på hundra år fram 
till nästa nedslag. Re dovisningen av undersök-
ningen (se vidare nedan) övertygar dock om att 
även ’-talstäckningen’ är tillräcklig. För det 
kronologiska urvalet av jämförelse material fi nns 
inga motiveringar alls. Respondenten uppgav 
vid disputationen att det viktigaste kriteriet hade 
varit att få fram tillräckligt mycket relevant jäm-
förelsematerial. Även om det hade sett bättre ut 
om jämförelsematerialet hade valts efter någon 
enhetlig och redovisningsbar modell, fyller det 
utan tvekan det ta kriterium: det är fylligt nog för 
att ge säkerhet och precision åt författarens jäm-
förelser.
    Andra urvalsvariabeln var alltså publicerings-
formen. Vad Lindqvist har undersökt är de se-
parattryckta tillfällesskrifterna, den ’nor ma la’ 
publice rings  formen för tillfällesskrifter un der 
första och andra under sök ningsperioden. Un-
der den tredje bör jade också tid nings publicerade 
tillfälles skrifter förekomma. Men eftersom det är 
rimligt att tro att den nya publi ce ringsformen 
(som ’frigjor de’ tillfällesskrifterna från det ’till-
fälle’ de tidigare hängt så nära samman med) 
hade en del att betyda för deras ut form ning och 

därmed kanske också för synen på ’dygd’ i dem, 
måste koncentra tionen på de separattryckta dik-
terna sägas vara ett klokt val i relation till fråge-
ställningen.
   Tredje urvalsvariabeln är språket. Avhand-
lingen undersöker enbart tillfäl les  skrifter på 
svenska. Även detta kan sägas vara en smula be-
kymmersamt när det gäller den första perioden, 
eftersom svenskan ännu inte sågs som ett dugligt 
litteraturspråk och därför var ett mycket ovanligt 
me dium för till fällesdiktning. Men Lindqvist 
har å andra sidan haft möjlighet att göra jämfö-
relser med de dik ter som behandlas i Jan Dress 
tyska doktorsavhandling om tyskspråkiga till fäl-
lesskrifter från svenskt område (, med bibli-
ografi skt tillägg ). Ännu ett skäl för språkva-
let var också, som påpekades vid disputationen, 
avhandling ens syfte: vad det handlar om är in-
ne börderna i det svenska begreppet ’dygd’, vilka 
ju inte, automatiskt, måste an tas vara desamma 
som i det tyska ’Tugend’.

Inledningskapitlet öppnar med en intresse väck-
ande kontrastering av en grav skrift från  
med en bröllops skrift från : i båda fallen 
handlar det om handelsmän, men där den yngre 
skriften är ordrikt lovprisande är den äldre syn-
nerligen återhållen: kontentan här är egentli-
gen bara att handelsman nen har fört ett krist-
ligt liv och inte begått några brott. Lindqvist kan 
konstate ra, att vä  gen till den emfatiska handels-
mannahyllningen  ”verkar lång”.
    Den välgjorda inled ning en bjuder nödvän-
dig reskost på denna långa väg. Först hand lar det 
om vad tillfäl les dikt ning är och hur denna och 
besläktade ter mer används i avhandling en. Där-
  efter följer en översikt av tidigare forskning kring 
tillfällesdiktning. Det konsta teras att den enty-
digt har visat att ”Dygd – ägd eller sak nad – är 
tillfällesdikt ning ens huvudbegrepp.” (s. ) Men 
Lind qvist vill inte, som en del av föregångarna, 
stanna vid att studera vilka dyg der som till skrivs 
olika typer av ad res sater, utan i stället fokusera 
på de för änd ring ar i han delsmannaskrifterna 
som består i omtolk ningar av ”vad själva be grep-
pet dygd egentli gen inne bär.” (ibid.)
    En utgångspunkt för ett sådant studi um är, 
slås det sedan fast, den status kon kurrens mellan 
företrädare för olika stånd som kom att ut spela 
sig inom till fällesdiktningens ramar. Efterfrågan 
på denna hedersbevisning steg nämligen brant 
även bland handelsmännen: under -talets 
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första del gällde tillfälles diktningen i huvudsak 
bara de allra förnämaste i landet, vid slutet av 
-talet rikta des ”omkring vart tredje tillfälles-
tryck till en han delsman” (s. ) och från -ta-
let fi nns det på Carolina Redi viva så mycket som 
runt  tryck till eller över han delsmän (denna 
antalsuppgift ges dock först på s. ).
    Så diskuteras den defi nition av dygd som 
gällde under avhandlingens första period, un-
dersökningens utgångsläge. Dygd var då likty-
digt med förträffl   ig het, duglighet och förtjänst 
(det påpe kas att en författare  kunde tala 
om vit lö kens dygd mot olika krämpor). Dygd 
var också något, som om den förelåg, bor de vi-
sas upp. Dygd var därtill i första hand en adlig 
egenskap – ”adel och dygd betingade var and ra” 
(s. ). Tillfällesdiktningen fungerade, tillsam-
mans med den övriga represen ta ti va ståt som 
de förnäma omgav sig med, som ’propagan-
daapparat’ för ad res sater nas dygd. Men den var 
samtidigt också en av de arenor ”där föreställ-
ningen om dyg den – dess betydelse, vär de och 
funktion – repro ducerades och kanske om for mu-
lerades och föränd rades” (s.  f.).
    Men trots att konsumtion av lyxartiklar sågs 
som ärofullt i -talets Sve ri ge, sågs det ing-
alunda som ärofullt att tillhandahålla dessa ar-
tiklar. Mot denna bakgrund kan avhandlingens 
utgångspunkt formuleras: ”Såväl dygden som 
till fällesdikt ningen i sig var av tradition främst 
aristo kra tins och ämbets män nens attribut, me-
dan han del som sådan tvärt om kun de be traktas 
med viss mo ralisk skepsis. Men den dik tare som 
ställdes in för upp gif ten att skriva en hyll nings-
vers till en handels man hade ändå att visa hur 
och i vil ken mån denne utmärkte sig av dygd.” 
(s. ) Därefter följer en koncis syftesbeskriv-
ning: det handlar om ”att un dersöka hur poe-
terna bar sig åt för att uppnå det ta mål, hur de 
argumen terade och inte minst var i från de häm-
tade sina argu ment.” (ibid.) Det blir där med, 
metodiskt sett, fråga om ett retoriskt studium, 
om att under söka ”själva ar gumentatio nen” i 
dik ter na, ”de de fi ni tioner som poeten själv gör 
och de exempel han ger” (ibid.). Två klassisk-re-
toriska komplex skall fungera som de vikti gaste 
analytiska redskapen, skriver avhandlingsförfat-
taren sedan, den så kallade sta tus läran samt lä-
ran om de loci eller ’sökställen’ som poeterna upp-
sök te för att fi nna argument för sina texter.
    Statusläran presenteras både med utgångs-
punkt från Cicero – där den gäll de bedöm-

ningen av rättsfall – och i en pedagogiskt bely-
sande egen tillämpning på lovtal (s.  f.). Bäst 
ansågs den strate gi vara som här kallas för be-
visande ar  gu menta tion, där begreppets innehåll 
uppfattas som givet och där det bara gällde att 
visa att vederbörande motsvarade begreppet: 
’den  ne man bör kallas modig där för att han varit 
tapper i strid’. På andra plats när det gällde kraft 
att övertyga kom   defi nierande argumentation. 
Här visas att be grep  pet inte står för precis sam ma 
sak som folk vanligen tror: ’ef tersom det är orätt 
att kriga är denne man mo dig, för han har aldrig 
gett sig ut i strid’ På tredje plats kommer kvalita-
tiv argu men ta tion (som är svår att skilja från den 
fö regående): ’denne man är modig där för att han 
alltid plöjt sin åker trots barbarer och vilddjur 
runt omkring’. På  är de plats, som den sämsta 
retoriska stra tegin, kommer överförande argu-
men ta tion, när man låter tillämpningen gälla ett 
helt an nat område: ’denne man är kan ske inte 
mo dig, men han är i stället barmhärtig efter som 
han alltid varit fri kostig mot be hö vande’.
    När det gäller lociläran påpekar avhandlings-
författaren att de ’ställen’, dit poeterna vände sig 
för att ’fi nna’ vad som var dygd, rimligen var den 
moral fi   lo sofi ska eller etiska diskurs som uppfat-
tades som den giltiga i sam tiden och som där-
för förekom inte bara i de moralfi losofi ska trak-
taterna utan i alla möjliga sam tida texter. Sam-
tidigt som poeterna ”an vän der begrep pet dygd 
på ett sätt som är an pas sat ef ter situa tio nens 
egentliga mål – att hylla till exempel en han dels-
man – måste de också i någon mån an vända sig 
av reso nemang som var så att säga ’accep tab la’ 
eller möjliga utifrån den konkreta histo riska si-
tuationen.” (s. ) Poeterna gick knappast till be-
stämda ’läror’ för att fi nna dessa argument, på-
pekar Lindqvist, men detta hindrar ju inte att vi, 
i efterhand, försöker hänföra argumenten till så-
dana läror.
    Metodavsnittet avslutas sedan med en kort 
diskussion om avhandlingens främ sta teo re tiska 
inspirationskälla, den engelske politiske his tori-
kern Quen tin Skinner, vars idéer författaren har 
bearbetat för sitt eget syfte (s.  f.). Skinner har 
häv dat betydelsen av att studera sådana värdebe-
grepp (”evaluative terms”) i en kultur som legiti-
merar ett visst handlande eller maktför hållande. 
Man kan, anser han, se var je text som antingen 
ett försök att förändra innebör den i en så dant 
begrepp för att nå ett visst, till exempel maktpo-
litiskt, mål, eller tvärtom, att försvara begrep pet 
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mot sådana betydelseförändringar. Lindqvist vill 
dock inte, som Skinner,  sö ka fi nna författarens 
intention med en viss text: ”Om Skin ner sö ker 
ef ter författarnas medvetna avsikt så kommer jag 
alltså sna rare att in tres sera mig för vad de – med-
vetet eller inte – faktiskt gör.” (s. )
    Den välgjorda och eff ektiva inledningen av-
slutas så med påpekanden om materialets art och 
upplägg ning en av avhandlingen, samt med defi -
nitioner av centrala ter mer som handelsman och 
köpman.

Avhandlingens första del, om perioden före , 
har undertiteln ”Att legi ti me ra makten och för-
svara handelsmännen”. Här kommer alltså först 
av snitt om handelsmännen och poeterna och de-
ras ställning och om de regler och nor mer som 
styrde tillfäl les dikt ningen. Sedan presenteras den 
moralfi losofi ska bak grun den till det tidiga -
talets tillfällesskrifter. Här fokuseras på tre ’lä ror’: 
aristotelisk, stoisk och luthersk etik, vilkas hu-
vuddrag har vaskats fram genom vidsträckt läs-
ning av moralfi lo so fi skt relevanta texter i olika 
genrer och med helt olika krav på begreppslig 
pre cision. Lä rorna är, poängterar Lindqvist, att 
betrakta som ’idealtyper’ – man möter dem säl-
lan i denna renhet i de mo ralfi losofi ska skrifterna 
själ va. Här, liksom i de båda följande moralfi lo-
sofi ska genomgångarna i andra och tredje delen, 
har förfat taren, på ett skickligt och be lysande sätt 
förmått lyfta fram de huvudtankar som är sär-
skilt relevanta i relation till avhandlingens frå-
geställning.
    I aristotelisk etik ses dygd som en vana, nå-
got man kan öva sig i och er öv ra. Den ses också 
som en förträffl  ighet, som något som gör män-
niskan skickad för de uppgifter som gäller just 
henne. Därmed kan man alltså tänka sig olika 
dygdedefi ni tio  ner för olika stånd, men i prak-
tiken handlade det ju, påminner för fattaren, 
nästan bara om adlig dygd vid denna tid. I re-
lation till samhället inne bar dygd att leva ett 
ak tivt liv i statens tjänst och i individens liv vi-
sade den sig i ära och jordiska fram gång ar (sam-
manfattande defi nition av ’aristotelisk dygd’ på 
s.  f.). I slutet av av snit tet fi nns en diskussion 
om skillnader na mel lan aris totelisk och ramistisk 
etik (s.  ff .): de är svåra att skilja från varandra, 
skri ver förfat ta ren, och gäl ler snarare kyrkopoli-
tiken än de etiska grundfrågorna.
    Stoisk etik skiljer från aristotelisk, får vi sedan 
veta, framför allt i hur man uppfattar det högsta 

goda: för aristotelikerna visade sig alltså detta i 
yttre fram gång ar, men för stoikerna var det hög-
sta goda tvärtemot om att uppnå likgiltig het för 
alla yttre ting (s.  ff .).
    Den tredje och sista läran är den lutherska eti-
ken som, i prakti ken, inte hel ler den sär skilt tyd-
ligt skilde sig från den aristoteliska. Den vikti-
gaste skill naden var att den byggde på gudstron, 
som sågs som den främsta dygden och övriga dyg-
ders förut sätt ning. Grundläggande var uppfatt-
ningen att det mänskliga livet kunde de las upp 
i två aspek ter: det världsliga respektive det and-
liga rege men tet. Vi dare var den lutherska etiken 
en lagetik – det var inte dygden som sådan utan 
lagen, t. ex. tio Guds bud, som var dess kär na. 
Lik som i aristotelismen räknade man med olika 
dygder för olika stånd. Detta hade samband både 
med hus tav lans regleringar och med de lutherska 
kra ven på att man idogt skulle verka i det kall 
där Gud placerat en. Förutom arbetet sågs också 
äktenskapet som en aspekt av kallet, och välför-
hållandet på dessa båda arenor som aspekter av 
dygd (sam  man fatt ning om den lutherska etiken 
fi nns på s.  f.).
    I kapitelavslutningen konkluderar Lindqvist 
att de tre lärorna hade ännu en sak gemensam 
– ingen av dem var ”särskilt in  tres serad av vilka 
dygder – eller plikter – som är särskilt lämpliga 
för han dels  män” (s. ).
    Så följer de två kapitel som redovisar under-
sökningen. Först behandlas allt så skrifterna till 
andra än handelsmän, dels genom en rad ingå-
ende analyser av ar gu men ta tionen i några repre-
sentativa dikter, dels genom kompletterande ex-
empel från andra dikter i materialet. Jag går di-
rekt på resultaten (som sam man fattas på s.  f.): 
De tidiga trycken till icke-handelsmän byg ger 
van ligen på den aristo te lis ka etiken och dess 
föreställningar om dyg den som en inlärd egen-
skap, som skick lighet att utföra förelagda upp-
gifter – för detta lov prisas också de kvinnliga 
adressaterna vid denna tid – som aktiva egen ska-
per brukade i fos terlandets tjänst och som något 
som leder till makt, ära och ri ke domar. I vissa 
avseenden passar argumentationen också sam-
man med luthersk etik, till exem pel skicklighets-
aspekten med detta att arbeta fram gångs rikt i sitt 
kall. Uppfattar man det som att skrifterna främst 
handlar om vad Lut her kal lade det världs liga re-
gementet blir det knappast heller några kolli sio-
ner mellan aristoteliskt och lut herskt tänkande, 
påpekar författaren. Så ges en samman fatt ning 
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om hur argu men tationen i dessa skrif ter typiskt 
förhåller sig till statusläran: ”poe tens fram ställ-
 ning går ut på att visa att adressaterna ägt den 
aris toteliska eti kens grunder, utan att på nå-
got sätt vilja – eller behöva – om tolka detta be-
grepp.” (s. ) Det handlar alltså om bevi san de 
argumentation, den mest övertygande typen en-
ligt Cicero.
    Så är vi framme vid de fyra handelsman-
nadikter som är undersöknings ma te rialet för 
denna del av avhandlingen. Mot bakgrund av 
ingående och välgjorda ana lyser visas det här, 
att poeterna i handelsmannatrycken använder 
sig av en stra tegi som knappast alls förekom-
mer i skrifter till andra adressater – överfö ran de 
argu mentation, som alltså enligt Cicero var den 
sämsta och svagaste. I sak går det ut på att po-
eterna framhåller att adressaterna – trots att de 
är han dels   män – inte alls har varit falska och 
oärliga. Överföringen sker alltså till lageti kens 
om   rå de – budorden – och i anslutning till den 
lutherska läran. Han delsman natrycken har 
också överlag en mer kristen prägel än trycken 
till övriga adressa ter, och det är också bara i re-
ligiöst av se ende som dygden får nå gon lön: en 
sådan kan adressaterna förvänta sig först i him-
len! Handels man nahyllningar na bygger allt så 
på lutherska argument, sammanfattar författa-
ren (s.  f.) och tillfogar, att detta kanske inte 
hade varit så betydel se fullt om inte den na argu-
mentationstyp hade varit så ovanlig i övriga till-
fällesskrifter. Berodde detta, frågar han sedan, på 
att den aristoteliska etiken med sin aris to kra tiska 
in riktning helt en kelt inte erbjöd material nog 
för att lovprisa han delsmän, och på att lut hersk 
etik var mer utförlig om de lägre ståndens plik-
ter? Förklaringen av visas  bland annat med en 
hänvisning till en rad i Johan Skyttes kunga spe-
gel, där det sägs att de dygder som en skomakare 
måste äga är de som gör honom skick lig i att till-
verka skor – alltså borde även andra än adels män 
kunna hyllas på aris   to te liskt vis. Skill naden mel-
lan handelsmannatryck och andra tillfälles skrif-
ter be står alltså i, ”att han dels männen försva-
ras mot en outtalad anklagelse om girig het och 
falskhet medan andra hyllas för att de va rit skick-
liga yrkesmän” (s.  f.).
    Slutsatserna övertygar trots att undersök-
ningsmaterialet är magert. Vad man kunde 
önska sig i denna avhandlingsdel är dock en dis-
kussion kring den så kal lade principen om de-
corum, som innebar att allt i en tillfällesskrift – 

adres sater, framställningsform, språk, bilder med 
mera – skulle överensstämma. Lindqvist påpe-
kar till exempel (s. ) att tillfällespoeten Arnold 
Johannis Schult tog sig två ovanliga saker före i 
sin bröllopsskrift i november : han skrev till 
ett han delsmannapar och han skrev på svenska. 
Men rimligen hade väl också dessa två ovanlighe-
ter ett samband med varandra som kan relateras 
just till de co  rum? Slutsatsen om hur handelsmän-
nen betraktas berörs inte av denna in vänd ning, 
men däremot hur det bör förklaras. Det behö-
ver med andra ord inte nödvändigt vis handla 
om moralfi losofi  utan lika gärna om estetiska 
förgivet ta ganden i ti den.

Undertiteln i avhandlingens andra del, ”Skick-
liga yrkesmän och kristliga han dels män” antyder 
att något tycks ha hänt från -talets första del 
fram till -talet. Men detta gäl ler snarast yttre 
ting, som att handelsmännen nu på all var har 
etablerat sig som mottagare av till fällesdiktning. 
Det kor ta avsnittet om handelsmän och poeter 
konkluderas också med att han dels  män nen har 
blivit fl er, mäktigare och mer benägna för sta-
tuskonkurrens, och att poeterna därför har fått 
mer att vinna på att uppvakta dem (s. ). Kort 
är också av snittet om regler och normer för till-
fällesdiktning: det enda som skiljer sig från si-
tuationen före  är, sägs det (s.  f.), att 
svenskan nu har fått en starkare ställning som 
littera tur språk. Kapitlet om etiska läror är likaså 
kort och består i en presenta tion av na tur rätten 
och vissa ekonomiska doktriner. Den aristo te-
liska, stoiska och luthers ka eti ken var, hävdas 
det, lika aktuella som tidi gare.
    ”Naturrätten ha de”, påpekar Lindqvist ”sin 
grund i fördragstanken, upp fatt ningen att männi-
skorna i själv bevarelsedrift och ’av naturen’ slu-
tit sig sam man i stater och frivil ligt överläm nat 
makt och myndighet till de styrande” (s. ). 
Dess grund var alltså en syn på människorna 
som ursprungligen jämlika, som stred mot aris-
totelisk etik. Mo ralen och dyg der na, ibland till 
och med religio nen, uppfattades som me del för 
sta tens bestånd, och detta stred ju i sin tur mot 
luthersk etik. Men i prakti ken, hävdar författa-
ren, skilde sig naturrät ten inte sär skilt radikalt 
från någon av dessa läror (s. ). Av de nya eko-
nomiska doktri ner na var merkantilismen den 
viktigaste, eftersom den medförde att handel 
kom att ses med blidare ögon. Enligt denna lära 
borde en han delsman inte bara vara ostraffl  ig 
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utan också vara skicklig i sitt yrke, en tanke som 
för övrigt också gick väl ihop med den aristote-
liska etikens betonande av skickligheten och den 
lut herskas om att var och en skulle göra sitt bästa 
i sitt kall.
    Den välgjorda analysdelen om  års tillfäl-
lesskrifter till andra än han delsmän summeras på 
följande sätt: det är fortfarande, på det hela taget, 
den aristoteliska etiken som styr uppfattningen 
av dygd när det gäller dessa adres sa ter, och dygd 
är – precis som i skrifterna till övriga adressater 
från det tidiga -talet – något som särskilt an-
ses känneteckna samhällets förnäma (s. ).
    Analyserna av handelsmannaskrifterna från 
-talet, som därefter följer, visar att handel i 
sig visserligen nu oftast ses som något gott, men 
att detta inte återfaller på dem som bedriver den 
– handels männen. Undersökningen redovi sas 
i fyra avsnitt som koncentrerar sig på olika ty-
per av handelsmannahyllning ar. Deras rubriker 
ger, tillsammans med korta avsnittssammanfatt-
ningar, en god bild både av innehållet och resul-
taten.
    De båda första avsnitten studerar handels-
mannatryckens huvudfåra. Första avsnittet heter 
” ’I mjugg och Lönde’ – köpmannen som girig-
buk” och handlar om de skrifter som – liksom 
de från första delen av -talet – fram håller 
att den hyllade inte alls är någon typisk köpman, 
alltså en girigbuk. Andra avsnit tet heter ” ’Han 
brukad’ ingalund vthi sin Handel swijka’ – den 
ostraffl  ige köp man nen” och koncentrerar sig på 
den hyllades uppriktighet i handel. Ett viktigt 
tema blir här också, att handelsmannen inte har 
intresserat sig för att tjäna peng ar för egen räk-
ning, utan bara för att med dem kunna hjälpa 
sin nästa. Poeterna argumenterar alltså, skriver 
Lindqvist, precis som i de tidigare handelsmanna-
trycken i enlighet med den lutherska lag etiken, 
och de använder sig också, lik som ti digare, av 
överförande retoriska strategier: ”En dygdig 
han dels man är, om vi får tro tillfällespoe ter na, 
framför allt en person som inte bedrar någon, 
som in te lju ger och inte drivs av girighet; han är 
ostraffl  ig.” (s. )
    De två följande avsnitten gäller handels-
mannatryck som på olika sätt mo di fi erar el-
ler rent av motsä ger denna dominerande bild. 
De är få till antalet – det handlar här om ro-
pandes röster i öknen. Första avsnittet heter 
” ’Hans Arbethe goda’ – den skicklige köpman-
nen” och handlar om några skrifter som ”lägger 

just fl iten, tålamodet, kun nigheten – och i nå-
got fall till och med framgången – som grund 
för han dels mannahyllningar” (s. ). De argu-
mentationsstrate gier som här används är framför 
allt de kvalitativa och de överfö ran de: antingen 
beskriver poeten handels mannens gärningar på 
ett sådant sätt att de kan föras in under det aris-
toteliska begreppet dygd, utan att detta behöver 
omtolkas, eller också används begreppet i en ny, 
sna rast luthersk, betydelse. Här fi nns dock också 
en handelsmannadikt, över en av samtidens stora 
järnexportörer, som pre cis som i skrifterna över 
adliga, på aristoteliskt vis tar den dö des jordiska 
fram gångar till intäkt för hans dygd. ”Det tycks”, 
skriver författaren, ”därmed vara frå ga om en be-
visande argumentation, den strategi som helt en-
kelt går ut på att man visar att den hylla de haft 
den kvalitet som saken gäller. Eftersom detta 
är mycket ovanligt under -talet är det värt 
att notera. Men skriften är inte sär skilt utför-
lig, så karakte ristiken får göras med försiktig-
het.” (s. ) Det andra av dessa avsnitt studerar 
de fåtaliga skrifter som framstår som ”en sorts 
utma ning mot vissa av den aristoteliska etikens 
grundsatser” (s. ): avsnittet heter ” ’Hwar bru-
kar egen konst’ – att ifrå gasätta dygdeläran”. Vad 
argumentationen här handlar om är att en män-
niskas yrke är oväsentligt för hur hon moraliskt 
skall bedömas: att vara dygdig är att vända sig 
bort från det jordiska (s. ). För fattaren kon-
staterar att man alltså dels ”vidgar begreppet 
dygd så att det kan tillämpas på handelsmän”, 
dels ”hävdar att vissa av de traditionella (aristote-
lis ka) aspek terna på dygden inte är giltiga: de in-
skränker begreppet.” (s. )
    Slutsummeringen av avhandlingens andra del 
blir ändå – trots att nya lä ror skulle kunna ha bi-
dragit till en ny syn på handelsmännen – att det 
inte har hänt särskilt mycket sedan första delen 
av -talet: ”medan andra adressater hyllas för 
att de varit aktiva och skickliga yrkesmän, hyllas 
handels männen sna rare för att de va rit ostraffl  iga 
och lydiga kristna” (s. ).

Avhandlingens tredje del handlar alltså om 
-talet, eller ”Upplösningstiden” som titeln 
lyder. För poeterna innebar -talets situa-
tion inte mycket nytt jäm fört med -talet. 
Handelsmännen däremot hade blivit långt fl er 
och mäk tigare som grupp – nu fanns det till och 
med adliga handelsmän – men liksom förut var 
de ekonomiska skillnaderna stora inom grup-
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pen. De inbördes status skill naderna spelade 
dock en liten roll i tillfällesdiktningen: såväl de 
mycket rika som de mindre rika handelsmännen 
hyllades på ungefär samma sätt. I av snittet om 
poetiska normer och regler konstateras, att några 
förromantis ka drag knap past alls fö rekommer 
inom tillfällesdiktningen, men att kritiken mot 
denna typ av diktning hade växt sig stark och 
att dess prestige också hade sjunkit i takt med 
att den rik tade sig till allt bre dare grupper i sam-
hället.
    Kapitlet om de etiska lärorna fokuserar först 
på förhållandet mellan lut hersk ortodoxi och 
pietism och därefter på medborgerliga dygdelä-
ror. Luthersk etik står fortfarande stark, men på-
verkas nu av infl ytanden från pietismen. Detta 
medför att gärningarna fi ck ett högre dygde-
värde än tidigare. Yrkesframgång kunde ses 
som Guds lön för ett kristligt leverne; men 
framgångarna fi ck inte an vändas för egen njut-
ning utan skulle gå till produktiva investeringar 
(s. ). In fl ytandet från pietismen gav alltså, 
skriver Lindqvist, tillfäl lespoeterna en ny upp-
sättning argument för lovprisning av handels-
män. Avsnittet om medbor ger liga dygdeläror 
inleds med deklarationen att ”den alltmer ly-
sande ledstjärnan för alla moraliska ställningsta-
ganden under detta sekel var ’den all män na nyt-
tan’.” (s. ) En av för ut sättningarna för detta 
synsätt var naturrätten, som vi mötte redan i fö-
regående avhandlingsdel. Men samtidigt, påpe-
kar Lindqvist, öppnade den medborgerliga dyg-
deläran för en ny syn på vad som var dygd, som 
märks särskilt i den ekonomiska debatten. Vid 
sidan om mer kantilismen fanns det nu en liberal 
attityd som hyllade uppfatt ning en, att sam hället 
som helhet gagnades av att var och en av med-
borgarna agerade för sitt eget bästa (s.  f.). Det 
fanns därtill tänkare i tiden som hävdade han-
deln som en av de viktiga käl lorna till väl stånd 
och i konsekvens därmed, att de som bedrev 
handel var minst lika he dervärda som krigare 
och ämbetsmän. Gamla och nya inställningar 
levde alltså sida vid sida. Men aristotelisk och 
luthersk etik hade nu kompletterats med nya in-
slag som kunde innebära ”en accepterande eller 
till och med starkt gillande in ställning till han-
del.” (s. )
    Kapitlet om -talets tillfällesskrifter till 
andra än handelsmän heter ” ’Vett och värja’. 
Yrkesskickligheten ännu en gång”. Den numera 
ganska bre da och brokiga adressatskaran hyllas 

för aristoteliska dygder: det gäller adeln, som ti-
digare, men även präster och vissa andra mindre 
förnäma ad ressater. Yr kesskick  ligheten betonas, 
och – precis som under första perioden av -
talet, men däremot inte under den andra – pri-
sas också kvinnor för detta (alltså för skickl ighet 
i hus hållsgöromål). De kristna inslagen spelar 
också en ganska stor roll. Den största skillnaden 
i förhållande till ”-talets aristoteliska skrif-
ter” är, påpekas det, ”att hyllningarna nu näs-
tan alltid tar sin utgångspunkt i att ad ressaterna 
ut märks av oegennytta” (s. ). När det gäller 
argumentationsstra tegier i skrifterna till övriga 
har däremot knappast någonting hänt: som tidi-
gare handlar det här om bevisande resonemang 
– att visa att den som hyllas har ägt de egenska-
per som avses med begreppet dygd (s. ).
    Nästa analyskapitel heter ” ’Dygdens ächta, 
rena spis’. Handelsmannadik ter na”. En påfal-
lande förändring i förhållande till tidigare kon-
stateras redan i dess inledning: förr ”hyllades” 
handelsmännen nästan aldrig, men nu sker 
detta på ett påtagligt sätt. När det gäller de etiska 
ståndpunkterna samsas dock gam malt och nytt. 
Redovisningen av undersökningen sker i fem 
avsnitt, och liksom tidigare skall jag presentera 
dem med hjälp av avsnittsrubriker och korta sam-
manfattningar.
    ” ’Ingen kan Den Handlen klandra’ – den 
ostraffl  ige köpmannen” handlar om handels-
mannatryckens huvudfåra, och den i sin tur be-
står av skrifter som fortsätter i traditionen från 
-talet: som betonar att den hyllade inte har 
gjort något klandervärt och som använder sig av 
luthersk, lag etisk ar gumentation. Det fi nns vis-
serligen en och annan dikt bland dessa som i 
stället hänvisar till sam hällets krav (s. ). Det 
handelsvänliga tänkandet i tiden har alltså inte 
gjort något större intryck på tillfällespoeterna 
(s. ). Den gamla stereotypen, ”handel be-
drivs vanligen oärligt och egoistiskt” lever kvar 
och präglar huvud delen av handelsmanna tryc-
ken (s. ). Det fi nns emellertid också ”exempel 
på hyllningar som följer att helt annat mönster” 
och dessa studeras i de fyra föl jande avsnitten. 
(s. )
    ” ’At sina pund till nytta bruka’ – den skick-
lige köpmannen” ägnas åt de hyll ningar som ut-
går från handelsmännens yr kes skicklighet och åt 
poeternas strategier för att få denna att framstå 
som lov värd. I avsnittssummeringen kon staterar 
Lindqvist att denna argumentation följer tre pri-
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mära mönster: det kan handla om att handelman-
nen genom yrkesskicklighet har levt upp till den 
lut hers ka etikens krav, om att fram gång arna i 
handel varit ett villkor för handels man nens giv-
mildhet (kristlig dygd) och om att framgångarna 
har varit samhälls nyttiga (medborger lig dygd) 
(s.  f.).
    Skrifterna enligt det sistnämnda mönstret, 
allt som allt några enstaka tryck, specialstude-
ras i nästa av snitt, ” ’Ett stöd för fattigt Land och 
Folk’ – köpman nen som patriot”. Här framställs 
dygden inte längre som en plikt mot Gud utan 
mot fosterlandet. Trots att instanserna är få inne-
bär detta ett viktigt steg, poäng terar Lindqvist 
– nu får även handelsmän ta del av det som 
tidiga re ”var adels männens, ämbetsmännens och 
de lärdes privilegium: att bidra till ett blomst-
ran de samhälle” (s. ).
    Så följer ett avsnitt om skrifter som lägger 
andra aspekter på handelsmän nen än de yrkes-
mässiga, ” ’J. Wän skap. Och. Umgänge.’ – köp-
mannen i pri vat livet”. Dessa skrifter tar fasta på 
dygder som relateras till intimsfären, till exem pel 
vänskap och kärlek. De har ofta en in nerlig, näs-
tan sentimen tal prägel, som knyter dem till de 
pietistiska skrifterna, och ett honnörsord som 
sammanfattar deras defi nition av dygd är ’äkt-
het’ (s. ).
    Sista avsnittet i handelsmannakapitlet heter 
” ’Mer heder, mindre ära’ – mot ett nytt dygde-
be grepp” och handlar om de – ävenledes fåta-
liga – skrifter som tar avstånd från tanken att 
dygd ”består i ryktbara och grandiosa bedrifter” 
(s. ). Dygd kan vara särskilt berömvärd just 
därför att den utövas i det för dolda. Här upp-
rättas till och med ibland en åtskillnad mellan 
dygd och ära: ”att äkta dygd är motsatsen till 
ära” (s.  f.). Argumentationen förefaller vara 
sto iskt påverkad, skriver författaren, men bygger 
också på de nya ekonomiska dokt rinerna om vad 
som verkligen är samhällsnyttigt. Den utgår från 
den aris toteliska föreställ ning en om att dygden 
ska gagna samhället, men ifrågasätter samtidigt 
samma läras idé om att dygden visas på slagfältet 
eller i politiken (s. . Det fi nns till och med, 
påpekar författaren, en och annan skrift som 
hävdar, att eftersom dygd är motsatsen till ära, 
är dygd också någonting som en adels man har 
särskilt svårt att uppnå. ”Dygden ställs på ena si-
dan, allt som är falskt, fl ammande och bullrande 
på den andra” (s. ). Lindqvist anser, att denna 
ic ke-braskande, äkta dygd snarare har med pietis-

men än med stoicismen att göra: det handlar ju 
inte om någon in ställning som man tillägnar sig 
utan om hur den inre människan är beskaff ad 
(s. ). I senare delen av avsnittet läggs fokus på 
poeterna, som även de betonar att deras ord är 
äkta vara. Deras hyllningar är inte smicker utan 
sanning, och ibland framställer sig poeterna till 
och med så tagna av ett dödsfall att rörelsen ger 
sig till känna på textens yta, i form av tank streck 
som skall visa att poeten inte förmår skriva vi-
dare på sitt tema.
    Därefter påpekar Lindqvist, på ett ganska till-
spetsat sätt, att hans avhand ling nu nått fram till 
en slags slutpunkt: ”För nu är rollerna i viss mån 
om vända i förhållande till åt minstone det tidiga 
-talet. Nu är det inte längre handels mannen 
som inte kan tillräkna sig dygd, utan adelsman-
nen. Och ett av de mål som dygden då tjä nade 
till att uppnå – äran – har förlorat sin betydelse. 
I nå gon mån har tillfäl les poeterna – i varje fall 
inom tillfällespoesins snäva gränser – lyckats 
med den uppgift de hela tiden stått inför, att de-
fi niera om begreppet dygd så att det pas sar för 
handelsmännen.” (s. ) Därefter tillfogar han 
att den na seger var dyrköpt, för genom den ”för-
lorar dygden egentligen sin funktion som ett va-
pen i statuskonkur rensen.” Om dygd har att göra 
med inre kvaliteter som inte hör till något sär-
skilt stånd och inte heller har med landets väl att 
göra, kan ju den dygdige inte heller längre göra 
anspråk någon sär skild, framskjuten samhälls-
ställning. ”Handelsmännen kan hävda att de 
äger den sanna formen av dygd, men endast ge-
nom att säga att det kan också de fl esta andra.” 
(s. ) När dygden på detta sätt har blivit omde-
fi nierad, konkluderar Lindqvist sedan, kan också 
poeterna, även i tillfällesskrifterna till eller över 
han delsmän, ta sin till fl ykt till den bästa, den be-
visande argumentationsstrategin.
    I förhållande till denna slutsats, att det alltså 
’hänt’ någonting mycket ge nomgripande med 
handelsmannadiktningen under -talet, vill 
jag lyfta fram en kritik som gäller avhandlingen 
generellt, men alldeles särskilt -talsdelen 
– att uppgifter om antal, proportioner och lik-
nande genomgående är så vagt for  mulerade. Det 
är knappast problematiskt när det står att ’hu-
vuddelen av skrif terna’ har den eller den karak-
tären, men däremot när det sägs att någonting 
fi nns i ’ett antal skrifter’, i ’några skrifter’, ’vissa 
skrifter’, eller att ’det före kom  mer skrifter som’ 
tar upp det ena eller andra på ett visst sätt. Det 
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besvärliga med denna vaghet är att läsaren läm-
nas i ovisshet om hur pass viktig en påpekad ten-
dens är, vilken beviskraft den bör tillmätas. Ett 
exempel bland många valba ra i avhandlingen är 
den nyss redovisade slutsatsen om den påfallande 
vändning en mot en ny defi nition av dygd i -
talets handelsmannatryck. Vi förstår vis serligen 
av framställningen att det inte handlar om ’hu-
vudfåran’ utan bara om ’vissa skrifter’. Men om 
det är rimligt att tillmäta just dessa skrifter den 
stora tyngd som de fått här, i slutet av den tredje 
avhandlingsdelen, är en fråga som lä sar na av av-
handlingen inte får några redskap för att han-
tera.
    Lindqvist hävdade vid disputationen att det 
hade varit svårt, om inte omöj ligt, att kvantifi -
era avhandlingens iakttagelser på ett tydligare 
sätt: skrifterna är synnerligen disparata, argu-
menten formuleras inte sällan oklart och sida vid 
sida om andra argument som hävdar något an-
nat. Avhandlingen kunde alltså inte skri vas med 
klarare kvantitativ precision än den har skrivits. 
Och dessutom är ju också den rena förekomsten 
av en tendens – helt bortsett från i hur många 
skrif ter den formuleras – det viktiga i relation till 
avhandlingens huvudfråga om dygdens förvand-
lingar.
    En annan kritikpunkt, som specifi kt gäller 
-talskapitlet, är frågan om förromantiska 
drag i tidens tillfällesdiktning. I kapitelinled-
ningen slås följande fast: ”I vilken mån man än 
kan tala om ett ge nom brott för en ’förromantisk’ 
es te tik [vid denna tid], fi ck den knappast någon 
särskilt stor betydel se för tillfälles poeterna. För 
deras del förblev antagligen de lärdomar som 
trade rades i Vossius Elementa Rhetorica, Scaligers 
Poetices Libri Septem och dess efterföljare de mest 
infl ytelserika.” (s. ) Jag håller med om detta 
påstående när det gäller hu vuddelen av de poe-
ter som skrev vad avhandlingen studerat, näm-
ligen sepa rat tryckta tillfällesskrifter. Men for-
muleringen är för det första alltför generell – ett 
pågående av hand lingsarbete om Bellmans grav-
diktning av Stefan Ekman i Göteborg, som jag 
handleder, har visat att det fi nns en hel del förro-
mantiska drag i de tillfällesskrifter som publice-
rades i -talets tidningar och tidskrifter – och 
för det andra egendomlig i ljuset av hur starkt av-
handlingen betonar just de nya inslagen i -
talets handelsmannaskrifter. Är inte de tenden-
ser som här lyfts fram – betonandet av äktheten 
som en dygd hos såväl adressater som poeter, pri-

sandet av de på känsla byggda nära relationerna, 
hyllningarna av den dygd som utövas i det för-
dolda och poeternas sätt att med hjälp av grafi ska 
me del illudera känslor i skrifterna – just något 
som kan ses som förromantiska drag? Skulle där-
med inte, rent av, själva vändningen mot en ny 
defi nition av dygd i dessa handelmannadikter 
kunna relateras till förromantiska idéer?
    Av diskussionen framgick det, att Lindqvist 
nog också kunde tänka sig att se saken så, men 
att han i relation till sina undersökningar inte 
hade vågat säga mer än vad han sagt – och att 
han gärna skulle vilja gå vidare med just denna 
frågeställning.

I avhandlingens slutord (s. –) sammanfat-
tas först de dygdens förvandling ar i handelsman-
naskrifterna som vi här har följt. I den avslu-
tande diskussionen understryks, att tillfällesdikt-
ningen under -talet användes som ett medel 
för att representera adressaternas dygd, men att 
vi, i vissa av dikterna från -talet mött före-
ställningen om att dygden varken kan eller skall 
representeras. Skulle man ta detta argument på 
allvar, skulle tillfällesdiktningen egentligen upp-
höra, skriver Lindqvist sedan, och knyter sam-
man detta med att tillfällesdiktningen också 
inledde sin nedgångsperiod i och med -ta-
let (s. ). Men det hand lade ju bara om några 
enstaka röster som inte ens de samtida tog på 
särskilt all var – tillfällesdiktningen blomstrade 
ju för övrigt länge än och sökte sig dess utom 
också andra publiceringsvägar. Så ’poänglöst’ 
som Janne Lindqvist fram ställer det borde det 
alltså inte ens då ha varit för adressaterna att lov-
prisas för dygd, helt oavsett om den var av den 
braskande eller den fördolda typen. Slut satsen är 
alltså alltför tillspetsad. Här kunde det ha varit 
nog att stryka under att avhandlingen har kun-
nat lyfta fram en tendens, som förefaller vara ett 
viktigt tecken på ett nytt förhållningssätt till till-
fällesdiktningen både som ”propaganda appa rat” 
och fenomen. Det är nämligen i högsta grad 
vackert så!

Med detta är jag framme vid mitt eget slutord, 
som skall ge några övergripande synpunkter på 
avhandlingen som helhet.
    Jag har kommit med kritik på vissa punkter, 
framför allt då det har gällt kvantitativ redovis-
ning och viktning av resultaten. Men som min 
solidariska genomgång ovan har visat, är jag 



 · Recensioner av doktorsavhandlingar Recensioner av doktorsavhandlingar · 

överlag mycket positiv till Janne Lindqvists ar-
bete. Formalia har jag inte kommenterat i det fö-
regående och har trots detta inte mycket att till-
lägga. Det fi nns ett besvärande tryckfel på själva 
titelbladet: istäl let för ”före ” skall det stå 
”före ” (trots idogt överklistringarbete från 
respondentens sida kan felaktigheten kvarstå 
i några exemplar). De övriga, ganska fåtaliga 
tryckfe len är av samma karaktär, det vill säga av 
den arten att de inte kan orsaka några missför-
stånd hos den som läser boken. Stickprovkontroll 
på citaten har inte visat några fel. Fotnoter, per-
sonregister och lit te raturlista fungerar väl, och 
den sistnämnda demonstrerar också med all tyd-
lighet att Lind qvist är väl orienterad i det stora 
material som varit aktuellt för hans, såväl vad 
gäller tids period som ämnesinriktning, ovanligt 
omfattande avhandling. Jag har redan talat om 
bokens klara disposition och nämnt något om 
dess pedagogiska förtjänster. Här måste tilläg gas, 
att Lindqvist inte bara i teorin utan också i prak-
tiken är en dri ven retoriker: att läsa hans avhand-
ling är, trots det magistrala äm net, inte bara lätt 
utan också roligt. De olika bakgrun der som ges 
är välgjorda och koncentre rade på väsentligheter 
och analyserna är fria från såväl övertolk ningar 
som miss förstånd och överlag genomförda på ett 
utmärkt sätt. Avhand lingens allra vikti gaste för-
tjänst – utöver de resultat den har givit och som 
ovan har redovisats – har jag sparat till sist. Den 
består i att Janne Lindqvist arbetar både med 
ett genomtänkt teoretiskt perspektiv (Quentin 
Skinner, retorisk status teori och locilära) och via 
noggranna empiriska undersökningar – inte så 
att det ena kom  mer först och det andra sedan, 
utan i ett samspel som ger bådadera sam ma vikt 
för genomförandet av helheten. Detta är inte 
bara ovanligt utan också ovan ligt stimulerande!

Stina Hansson

Dick Claésson,  e Narratives of the Biographical 
Legend.  e Early Works of William Beckford. 
Göteborgs universitet .

 e early works of William Beckford have re-
ceived little critical attention up to now.  at is 
at least in part because of the lack of good mod-
ern editions of some of these, and in some cases 
the lack of any editions at all. Dick Claésson has 
now remedied this by editing two of these texts 
from manuscript, and appending them to an ex-

cellent critical-biographical study centering on 
the role of Beckford’s early narrators in establish-
ing his personal myth.
    Claésson early on introduces two terms: “bi-
ographical legend” (from Boris Tomashevsky’s 
“Literature and Biography”), which he defi nes 
as “the canonised bare-bones form of any given 
biography” (p. ); and “biographeme,” used in 
a number of works by Roland Barthes to de-
note “the smallest coherent narrative structure 
within the framework of a larger biographi-
cal legend” (p. ).  ese terms are used to 
elucidate the celebrated visit of Sir William 
Hamilton, Lady Hamilton, and Rear Admiral 
Horatio Nelson to Beckford’s as-yet-uncom-
pleted Fonthill Abbey on  December . 
 e presence of the eminent collector of Greek 
antiquities, his famously beautiful wife, and the 
great naval hero who was her lover, all in the 
framework of James Wyatt’s neo-Gothic ex-
travaganza, aroused enormous public interest, as 
Beckford knew it would.  is episode is taken 
as a biograopheme. After summarizing the con-
temporary accounts of this visit, the author dis-
cusses its presentation by six of Beckford’s biog-
raphers and by the novelist Susan Sontag (in  e 
Volcano Lover), Claésson shows how his exposi-
tion of this biographeme can be related to “the 
four variations on the biographical and critical 
discourse in which an author and his biography 
are described” (p. ).  ese are “historical fact,” 
“biographical and critical construct,” “autobio-
graphical construct,” and “fi ctional construct.” 
His own emphasis is on Beckford as stage-man-
ager of the event, as would-be creator of his own 
biographical legend. Later in the book (pp. –
), a parallel is drawn between the Hamilton-
Nelson visit and Beckford’s staging of a three-
day fête in December .  en, with the aid 
of the artist and scene designer Philippe Jacques 
de Loutherbourg, Beckford had the interior of 
Fonthill Splendens (the house that preceded 
Fonthill Abbey) transformed into an illusory 
realm, which he described much later as the ori-
gin of the Halls of Eblis at the end of his best-
known book, Vathek. In this account (pp. –
) we also see Beckford as creating a biogra-
pheme that will become part of his biographical 
legend.
    Having argued that Beckford attempts to be-
come in eff ect his own author in the dramatic 
spectacle of the  visit, Claésson moves on 


