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Recensioner av doktorsavhandlingar

Vilhelmsdotter den episka framställningen om Engel
brekt och inkluderar i denna alltså inte de avslutande fri
hetsstroferna, vilka hon ser som en separat text. Hennes 
val av perspektiv innebär alltså en syn på litteraturen 
som en funktion av den historiska verkligheten och 
närmare bestämt av ett precist kommunikativt syfte i 
denna. Detta lovar gott inför den fortsatta läsningen. 
Hypotesen innebär att man i de olika sociala miljöerna 
använder olika litterära strategier. Stor betydelse för 
hela problemställningen får därför dateringen av de tre 
dikterna (livligt diskuterad i tidigare forskning) liksom 
frågan om det verkligen är riddarens, bondens och 
biskopens perspektiv som kommer till uttryck i dem. I 
min recension av boken i Historisk tidskrift (2001:2) har 
jag utförligare granskat hennes argumentering i dessa 
avseenden. Jag problematiserar där Vilhelmsdotters syn 
på Erikskrönikan som en av en författare från början 
koncipierad helhet vars yttersta syfte är att leda fram till 
valet av hjältens (hertig Erik) son till kung på Mora äng, 
ett kungaval som genom en cirkulär komposition ställs i 
relation till valet av kung Valdemar år 1250. Hennes syn 
på Dikten om kung Albrekt som en av (eller på uppdrag 
av) en bondegrupp författad klagoskrift avsedd att som 
en politisk partsinlaga presenteras för drottning Marga
reta och hennes råd, skymmer sikten för satirens verkliga 
verkan liksom för textens allmännare moraliska inne
börd. Enligt min uppfattning är diktens syfte att på ett 
skämtsamt sätt och med hjälp av bibliskt material (allu
sioner och kompositionsmönster) framställa en moral 
med vidare syftning än det dagspolitiska. Analysen 
av Engelbrektsdikten är mer oproblematisk, men här 
menar jag att Vilhelmsdotter ödslar onödigt mycket 
kraft på författarfrågan utan att egentligen komma när
mare en lösning.
 Vilhelmsdotters uppfattning att Erikskrönikans pro
log fungerar som retoriskt exordium är säkert korrekt och 
hennes framställning om hur det narrativa kontraktet 
(ungefär: detta är en hövisk dikt och det hoppas jag att 
du nu har förstått, käre läsare) här etableras ger stöd åt 
hennes helhetssyn på krönikan. Resten av texten är enligt 
Vilhelmsdotter uppbyggd i form av olika episoder som 
förbinds med varandra med hjälp av s.k. fogningsverser, 
alltså ett slags tidsangivelser som ordnar in episoderna i 
ett litterärt snarare än i ett historiskt sammanhang. Detta 
implicerar i sin tur att den historiska sanningshalten inte 
är det primära. Det är detta som möjliggör för krönikö
ren att ibland göra omkastningar av det historiska hän

Gisela Vilhelmsdotter, Riddare, bonde och biskop. Stu-
dier kring tre fornsvenska dikter jämte två nyeditioner 
(Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies 
in History of Literature 42). Stockholm 1999.

Erikskrönikan, tillkommen under första halvan av 
1300talet, tillhör förmodligen en av de mest utforskade 
litterära texterna på svenskt språk. Jag skriver medvetet 
”litterära”, eftersom detta är ett perspektiv som alltmer 
kommit att betonas i forskningen. Annars ligger väl 
krönikans gåtfullhet och lockelse i det som en nutida 
betraktare gärna uppfattar som en inneboende spänning 
mellan historieskrivning och fiktion. Som de flesta vet 
utmynnar krönikan i hertigpartiets storartade seger över 
den fördrivne kung Birger Magnusson, en seger som 
tydligt manifesteras genom valet av hertig Eriks son 
Magnus till kung år 1319. En annan för forskningen väl
bekant medeltidstext som flitigt nagelfarits är den s.k. 
Frihetsvisan, sannolikt författad av biskopen i Sträng
näs Thomas Simonsson. Uppmärksamheten har främst 
inriktats på diktens avslutande strofer som inleds med de 
oförglömliga orden ”Frihet är det bästa ting”. Många har 
undrat över vilket slags frihet det är som här besjungs, 
särskilt mot bakgrund av diktens mer episka inled
ningsparti, här benämnd Engelbrektsdikten, som behand
lar Engelbrekts uppror mot kung Erik av Pommern. 
Denna mer prosaiska skildring har dock aldrig tiller
känts samma litterära betydelse som den lyriska höjd
punkten. En tredje dikt, här benämnd Dikten om 
kung Albrekt, har visserligen undersökts av flera fors
kare men är i huvudsak mindre bekant än de båda tidi
gare. Tillkomsttiden ligger mitt emellan dessa (slutet av 
1380talet). Det rör sig om en knitteldikt som i kritiska 
ordalag behandlar förhållandena under den utländske 
kungen Albrekt av Mecklenburg.
 Dessa tre dikter utgör materialet för Gisela Vilhelms
dotters doktorsavhandling i litteraturvetenskap Riddare, 
bonde och biskop, framlagd vid Stockholms universitet i 
november 1999 med undertecknad som fakultetsoppo
nent. Författarens syfte med undersökningen är att stu
dera de litterära medel med vilka kritiken mot de tre 
kungarna framförs. En viktig tanke är här att diktver
ken är tillkomna i de tre olika sociala sfärer som anges i 
avhandlingens titel, nämligen för Erikskrönikan en aris
tokratisk miljö (riddare), för Dikten om kung Albrekt 
en bondemiljö (bonde) och för Engelbrektdsdikten en 
kyrklig miljö (biskop). Med Engelbrektsdikten menar 
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delseförloppet till förmån för det litterära eller att införa 
helt fiktiva episoder. Ett exempel på det senare är Birger 
jarls omdiskuterade korståg till Tavastland. Tidigare fors
kare har ägnat avsevärd möda åt att försöka komma fram 
till när eller överhuvud taget om detta ägde rum. Vil
helmsdotter stannar för att hela denna episod sannolikt 
är fiktion. Den övergripande kompositionen och berät
telsens inre logik kräver att Birger jarl försvann ett tag 
för att lämna plats för Joar blå och valet av Valdemar 
till kung. Annars hade ju inte valet av Magnus Eriksson 
till kung i krönikans slutparti haft något att framträda i 
relief mot. Här möts på ett lustigt vis historikerns och lit
teraturforskarens perspektiv. Vad som är viktigt för Vil
helmsdotter är att korståget inte ägde rum vid den tid
punkt som impliceras av krönikesammanhanget, alltså 
ungefär 1249/50. Om det hade gjort det, skulle man näm
ligen inte kunna förklara dess placering i krönikan som 
resultat av en medveten litterär komposition, enligt vil
ken alltså episoden införts för att bereda plats för kunga
makaren Joar blå, utan i stället tvingas konstatera att en 
ovanligt lycklig historisk slump här spelar krönikören i 
händer. Men så är det alltså inte enligt författaren. Som 
skäl anförs (förutom det redan nämnda övergripande 
kompositionsmönstret) bl. a. stilistiska skillnader mel
lan denna korstågsepisod och två andra korstågsepisoder 
som förekommer längre fram i krönikan.
 Redogörelsen för dessa stilskillnader är tankeväck
ande och väl genomförd, även om Ingvar Andersson rätt 
så utförligt redogör för samma sak (Erikskrönikans för-
fattare, 1958, s. 84 f.). Här kontrasteras alltså den höviska 
stilen i den mytisktlitterära episoden mot en mer rea
listisk i de båda senare som är mer entydigt historiskt 
belagda. Härigenom får stilundersökningen också ett 
principiellt intresse. Man anar nämligen ett samband 
mellan stil och vad man skulle kunna kalla fiktionalitet, 
eller om man vill uttrycka sig annorlunda, mellan den 
höviska epikens uttrycksmedel och den mytiska tids
uppfattningen. Sedan kan man möjligen invända att 
också ibland mycket realistiska stridsscener var ett van
ligt inslag i den höviska epiken. Skillnaden ligger väl 
snarare i att man fokuserar slagskämparnas hjältemod 
och ridderlighet.
 Tidsuppfattningen i krönikan är för övrigt ett ämne 
som SvenBertil Jansson behandlar rätt utförligt i en 
artikel i boken Från hymn till skröna från 1989. Han 
menar att det finns flera tidsplan representerade i kröni
kan: ett religiöstmoraliskt med vertikal snarare än 
horisontell riktning, ett mytiskt, som också är den 
höviska epikens, och den vanliga horisontella kronolo
gin enligt vilken episod fogas till episod. Vilhelmsdot
ter har uppenbarligen läst denna artikel, men borde ha 
kunnat anknyta mer explicit till Janssons teori.
 Resonemanget om episoder och litterär kronologi är 
viktigt. Frågan är dock hur man som läsare skall kunna 

förhålla sig till författarens uppfattning om vilka episo
derna och fogningsverserna är? Endast ett fåtal av dem 
behandlas mer utförligt i undersökningen. Vi har redan 
nämnt att kungavalen spelar en avgörande roll i fram
ställningen. I bägge dessa fall tycks berättelsens egen 
kronologi avvika från det historiska skeendet och därför 
ge stöd åt uppfattningen att krönikören här gjort med
vetna ingrepp. De båda kungaval som behandlas är 
emellertid inte de enda som beskrivs i krönikan. År 1275 
väljs till exempel Magnus Ladulås till kung, för vilket 
det redogörs kortfattat på sex versrader (v. 951–56). Vil
helmsdotter skriver också (s. 85) att information om 
mellanliggande kungaval medvetet undertryckts. Frågan 
är då i så fall varför. Kan krönikören redan från början 
ha uppfattat den cirkulära kompositionen som så effek
tiv att han medvetet tonat ner händelsen? Eller är det 
kanske så att han faktiskt utnyttjar möjligheten? I likhet 
med flera andra episoder är också denna kronologiskt 
felplacerad. I det litterära sammanhanget var kung Val
demar påpassligt borta och valet förrättas av de upp
ländske. Omedelbart efter det summariska referatet av 
valet (v. 958 ff.) talas det om hur väl riddarna kommer 
överens med den nyvalde kungen. I skildringen av slaget 
vid Ettak som i krönikans tidssammanhang föregår 
kung Valdemars uttåg till Danmark och valet av Magnus 
Ladulås, framträder den oövervinnlige riddaren Bengt 
av Alsö på Magnus sida. Enligt min uppfattning ligger 
det en metodisk svaghet i att basera en teori om en 
hel text, särskilt en text av Erikskrönikans omfång, på 
endast ett fåtal episoder, särskilt när det finns fler att 
välja mellan.
 Analysen av Engelbrektsdikten reser inte lika många 
frågor och är i huvudsak väl genomförd. Här lyckas Vil
helmsdotter visa hur det episka förloppet byggs upp med 
hjälp av berättande episoder (narrationes) förbundna 
med s.k. transitiostrofer, alltså ungefär som i Erikskrö
nikan. I likhet med de flesta andra som under 1900talet 
uttalat sig i frågan delar jag inte hennes uppfattning att 
berättelsen om Engelbrekts levnadsöde är en annan text 
än de avslutande frihetsstroferna. Och i så fall skulle det 
som nu betraktas som diktens avslutning i stället bli en 
transitiostrof eller en upptakt till det högre stämnings
läget i Frihetsvisan. Man kan för övrigt fråga sig om det 
är denna föreställning om två dikter som avhåller förfat
taren från att hänvisa till Magnus von Platens utmärkta 
forskningsgenomgång (bl. a. när det gäller diktens date
ring) i Tvistefrågor i svensk litteraturforskning (1966). 
Mycket i denna behandlar ju tidigare forskares syn på 
just frihetsbegreppet. Det går att finna fler exempel på 
att en strukturell diktanalys kan göras på olika sätt. För
fattaren menar sålunda (s. 158) att diktens exordium 
utgörs av den korta första strofen: ”Thet war en man 
han heet Engilbrikt / aff honum nw börias thessa dikt / 
j Swerghe war han föddir / Han fördhe vm land klubbo 
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oc swerd / han fäktadhe fast forvtan flerd / oc ther til 
war han nöddir”. Frågan är om man inte lika gärna 
skulle kunna se de sju hela första stroferna som diktens 
exordium. Det är ju här bakgrunden tecknas och den 
känslomässiga grundtonen slås an, t. ex. genom parallel
len till Israels lidanden under Farao. Nu spelar inte detta 
så stor roll här, men jag nämner det för att frågan har ett 
principiellt intresse. Min uppfattning är att en retorisk 
analys aldrig får göras mekaniskt – t. ex. genom att varje 
inledning kallas exordium utan hänsyn till dess innehåll 
eller funktion – och det är faktiskt ungefär vad som här 
sker. I sin tur kan detta nämligen negativt påverka tro
värdigheten i utsagor om författarens retoriska skicklig
het, och det är ju detta Vilhelmsdotters bok handlar 
om.
 Som ett av syftena med boken anges att edera Dikten 
om kung Albrekt och Engelbrektsvisan på nytt, och 
detta bör ske ”på ett sätt som tillgodoser moderna krav” 
(s. 16). Den förra dikten finns endast delvis (t.o.m. vers 
116) bevarad i medeltida avskrift; resten av texten är 
känd genom ett tryck från 1600talet. Som exempel på 
en brist i G. E. Klemmings gamla utgåva av denna dikt 
nämner Vilhelmsdotter att utgivaren här anpassat orto
grafin i 1600talstrycket till den medeltida avskriften. 
Hon väljer för detta parti av dikten att presentera bägge 
textvittnena i form av en parallellutgåva (s. 205 ff.). 
Detta är mycket bra, och det går nu att tydligare se lik
heter och skillnader mellan dem. Sammanhanget talar 
här för att hon med ”moderna krav” menar att utgåvan 
skall vara så trogen förlagan som möjligt. Detta hindrar 
inte att åtskilliga felaktigheter insmugit sig i utgåvorna. 
I inledningen till dessa sägs således att förkortningar på 
sedvanligt sätt markeras med kursiv, men på fem ställen 
har detta inte skett. Mer flagrant är kanske några fall av 
rena felläsningar. I utgåvan av Dikten om kung Albrekt 
läser sålunda Vilhelmsdotter ”han” i stället för ”hon” 
(r. 96), nætir i stället för ”nættir”(r. 111). I utgåvan av 
Engelbrektsdikten (s. 225 ff.) står på samma sätt ”tient” 
(strof 6, rad 5), ”honom” (7:3), ”giorde” (8:6), ”knutsson” 
(18:4), ”vthan” (19:1), ”eller” (22:1), ”omwädha” (26:3) 
och ”egith” (26:5) i stället för det rätta ”tienth”, ”honum”, 
”giordhe”, ”knwtsson”, vtan”, ”ellers”, ”omvändha” res
pektive ”eghit”. Fler exempel finns. Även när det gäller 
återgivningen av vissa bokstäver råder förvirring. I utgå
van av Dikten om kung Albrekt efter den medeltida 
förlagan används t. ex. ”æ” medan ”ä” i stället används 
i thomasdikterna. Ingenting sägs om skälet till denna 
variation, vilket gör att läsaren inte kan avgöra om det 
är ett medvetet val av utgivaren, grundat på paleogra
fiska fakta, eller om det är rent slarv. Att bokstäverna 
efter kontroll visar sig ha likartad utformning i bägge 
texterna talar för det senare alternativet. Det kan möjli
gen förefalla orättvist att lyfta fram läsfel av detta slag, 
men då texterna nu alltså presenteras i rätt anspråks

fulla nyeditioner fann jag det nödvändigt att göra dessa 
tillrättalägganden.
 Även om jag här meddelat en del kritiska synpunkter 
får detta inte skymma sikten för att Gisela Vilhelmsdot
ter lyckats lyfta fram många tidigare obeaktade litterära 
kvaliteter i den medeltida litteraturen. Som exempel vill 
jag nämna hennes behandling av episoden om Birger 
jarls korståg i Erikskrönikan, som vittnar om initia
tivrikedom och god analytisk skärpa. Hennes iakttagel
ser om strukturella likheter mellan Dikten om kung Alb
rekt och samtida homiletisk litteratur är vidare ett intres
sant exempel på influens mellan olika genrer. Framställ
ningen bär vittne om en stor respekt för materialet och 
den kärnfriska iver med vilken Vilhelmsdotter griper sig 
an analysarbetet torde kunna entusiasmera till ytterli
gare forskning. Kanske kan en och annan mer filolo
giskt inriktad medeltidsforskare lockas att lyfta blicken 
också till innehållsliga frågor.
 Genreproblematiken är ju en förutsättning för hela 
upplägget och författaren fördjupar på flera punkter 
kunskapen om våra äldsta genrer. Möjligen hade man 
förväntat sig en mer samlad redogörelse för detta. Det 
storartade anslaget med synen på kungamakten hade 
också kunnat följas upp med en bredare diskussion om 
t. ex. det augustinska inflytandet på den svenska med
eltidens fursteideal. I sammanfattningen summeras vis
serligen vilken syn på de tre kungarna som kommer till 
uttryck i texterna, men i själva analyserna är kungarna 
märkvärdigt frånvarande.

Roger Andersson

Petra Söderlund, Romantik och förnuft. V. F. Palmblads 
förlag 1810–1830 (Skrifter utgivna av Avdelningen för lit
teratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutio
nen i Uppsala, 43). Hedemora 2000.

Titeln på Petra Söderlunds avhandling, ”Romantik och 
förnuft”, antyder den bärande synpunkten i hennes 
undersökning: Vilhelm Fredrik Palmblads verksamhet 
som förläggare styrdes både av syftet att lansera de 
romantiska idéerna och de romantiska författarna och 
av nödvändigheten att driva förlaget på ett ekonomiskt 
rationellt sätt, eller med PS:s formulering: ”För Palm
blad gällde det att balansera mellan romantik och bok
marknadens ekonomiska logik. Hans vardag var en 
balansgång på slak lina mellan romantik och förnuft” 
(Slutord, s. 317).
 PS:s avhandling är en imponerande och viktig forsk
ningsprestation. Den bygger, som framgår av källför
teckningen och av översikten av källäget (s. 20 f.), på 
ett omfattande material; till väsentlig del består detta av 
brev från Palmblad bevarade på flera bibliotek i Sverige 
och utomlands, men också av bland annat förlagskatalo


