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ling till den samtida kyrkans sexualsyn. Analsex var 
enligt läran kvalificerad sodomi, och det faktum att 
det förekommer i ett bejakande sammanhang som 
detta kräver enligt mitt förmenande en kommen-
tar. Likaså är det lite synd att Olofsson inte kontex-
tualiserar ”Källan och fålen”, som i hög grad exem-
pelvis påminner om en fabliau om en ung kvinna 
som inte tålde ordet knulla, men som i högsta grad 
njöt av aktiviteten som sådan. De har den erotiska 
metaforiken gemensam, fålen, gyllenstaven för 
ynglingens fallos, källan, gyllenkransen, för hen-
nes vulva. Avsnittet ”hänsynslösa karlar” fungerar 
väl och detsamma gäller för det avslutande ”Var 
medeltidens människor mer skamlösa än vi?”. Det 
senare är i hög grad refererande och byggs klokt nog 
upp runt Norbert Elias, Hans Peter Duerr, Michail 
Bachtin och Olle Ferm. Som ovan finner Olofsson 
Ferms resonemang övertygande och igen delar jag 
hans uppfattning.

I det fjärde, avslutande kapitlet, vilket utgör nå-
got av en pendang till Olofssons avsnitt om starka 
kvinnor, diskuterar Byrman genusdebatten i små-
ländska ballader traderade av tre traditionsbärare: 
Gustafva Angel, Catrin Andersdotter och Edith 
Samuelsson. I fokus står genushierarki och genus-
dikotomi, vilkas uttryck utmanas i de traderade tex-
terna, tre skämtvisor, två riddarvisor och en natur-
mytisk ballad. Balladerna har som gemensamt sig-
num, att de alla ”skildrar starka kvinnor som age-
rar bestämt eller krävande på ett eller annat sätt” 
(s. 165). Detta har de gemensamt med de visor som 
Olofsson lyft fram ovan i det tredje kapitlet. Byr-
man inleder varje avsnitt med en kortfattad pre-
sentation av de tre traditionsbärande kvinnorna, 
varefter följer deras visor med Byrmans på närläs-
ning baserade kommentarer. I stort är hennes läs-
ningar övertygande, men på ett par ställen känner 
jag mig tveksam. Exempelvis är detta fallet i fråga 
om Catrin Andersdotters (även nesligen benämnd 
Halta-Cajsa) ”Malins prov” (en satirisk skämtbal-
lad om en frigjord kvinna). Byrman tolkar texten i 
termer av en gestaltning av en ung kvinna som le-
ver ut sin sexualitet som vore hon en man. Slutsat-
sen blir: ”Men att sjunga om sexuell aptit på detta 
sätt på 1800-talet sågs nog inte med blida ögon av 
alla, inte ens i Sverige” (s 180). Här hamnar Byrman 
fel. 1800-talets Sverige hade samma strikta offent-
liga sexualmoral som andra jämförbara länder, så 
det är svårt att förstå vad detta ”inte ens” egentli-
gen står för. Bortsett från detta karaktäriseras Byr-
mans andra kapitel i allt väsentligt av samma veder-
häftiga balans som hennes första, även om hon på 

de avslutande raderna tillåter sig vara en smula spe-
kulativ, då hon för samman Värendkulturens my-
tiska Blända och de tre småländska balladsånger-
skorna: ”de kanske rentav kände sig stärkta av my-
ten” (s 184) i sin genusdebatt.

Efter dessa fyra kapitel följer så en antologi där 
samtliga skämtballader passerar revy, först George 
Stephens manuskriptsamling och senare exemplen 
i Sveriges medeltida ballader (SMB). De förra är 
försedda med Byrmans matnyttiga kommentarer, 
medan författaren i fråga om de senare hänvisar till 
SMB. Antologin är en guldgruva för den som är in-
tresserad av äldre svensk litteratur, och som har all 
anledning att vara djupt tacksam för denna bok. 
I min anmälan har jag väl på några punkter varit 
tveksam eller kritisk, men detta får hänskjutas till 
marginalen. I grunden är jag förtjust över denna 
med påtaglig entusiasm och spänst skrivna bok, så 
rik på fascinerande texter vilka ger en ny inblick i 
svensk medeltida föreställningsvärld och dess litte-
rära avtryck. Bilden av den medeltida balladen är 
nog för de flesta inte längre vad den varit!

Ulf Malm

Stina Hansson, Svensk bröllopsdiktning under 1600- 
och 1700-talen. Renässansrepertoarens framväxt, 
blomstring och tillbakagång (LIR skrifter, 1). Insti-
tutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Gö-
teborgs universitet. Göteborg 2012.

Svensk diktning under 1600- och 1700-talet skapa-
des av välbekanta och inlärda motivkomplex, fär-
diga formler och invanda ordvändningar: det var 
med andra ord en repertoardiktning, i motsats till 
den senare uppkomna verkdiktningen. Horace Eng-
dahl skriver exempelvis om ”ett förråd av material 
och tekniker, genom vilkas mellankomst verklig-
heten på sätt och vis redan är förvandlad till poe-
tiska halvfabrikat, och många av konstutövarens 
val är gjorda åt honom på förhand”. Passagen cite-
ras i inledningen till Stina Hanssons nya, magistrala 
Svensk bröllopsdiktning under 1600- och 1700-talen. 
Renässansrepertoarens framväxt, blomstring och till-
bakagång. Om någon svensk forskare har ägnat 
sin forskargärning åt att undersöka repertoarerna 
i detta äldre litteratursystem är det just Hansson 
själv. I tidigare studier har hon bland annat under-
sökt några av den svenska litteraturens äldre mäs-
terverk ur detta perspektiv. I den nya tegelstenen 
riktar hon blicken mot en mindre utforskad del 
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av den svenska 1600- och 1700-talslitteraturen: 
bröllopsdiktningen. Därigenom kan, skriver hon, 
”repertoarerna studeras på grundval av ett mycket 
stort antal texter av liknande art, vilket […] till-
låter en större precision i iakttagelser och högre 
beviskraft när det gäller resultaten” (s. 14). Men 
undersökningen är något mycket mer än bara en 
precisering eller vidareutveckling av hennes tidi-
gare studier.

Det kan därför sägas omedelbart att boken för 
överskådlig framtid kommer att vara standardver-
ket för varje forskare som intresserar sig för svensk 
bröllopsdiktning från äldre tid. Här kartläggs – 
äntligen, kan man nästan säga med tanke på den 
tidigare forskningens svala intresse för dikttypen 
– materialet noggrant vad gäller statistiska littera-
tursociologiska uppgifter (adressaternas ståndstill-
hörighet vid olika tid, bröllopsorter, språk som an-
vänds i trycken, typografisk utformning och så vi-
dare). Framförallt beskrivs dock bröllopsdiktning-
ens repertoarer och hur de förändrades under de 
tvåhundra år som undersökningen täcker. Därför 
bör boken också bli en självklar referens inte bara 
för den som intresserar sig för tidens diktkonst mer 
generellt, utan också för varje studium av idéer, ce-
remonier och traditioner kring äktenskap och kär-
lek i Sverige under 1600- och 1700-talen.

Boken är uppdelad i elva större kapitel. Efter 
en inledning som presenterar centrala termer och 
begrepp, tillfällesdiktningens bakgrund i retori-
ken och poetiken, tidigare forskning och allt an-
nat som hör till, följer två kapitel som framför-
allt ägnas kvantitativa undersökningar av mate-
rialet: först av beståndet av tillfällesskrifter i all-
mänhet och sedan av bröllopsskrifterna mer speci-
fikt. Det fjärde kapitlet undersöker de äldsta beva-
rade svenska bröllopsskrifterna, ”etableringsfasen” 
med Hanssons ord. Det femte beskriver bröllops-
diktningen som repertoardiktning och bildar där-
med ett slags teoretisk-begreppslig bakgrund till 
de följande fem kapitlen, som undersöker bröllops-
diktrepertoaren under 1670-, 1690-, 1720-, 1750- 
respektive 1790-talen. I det elfte och avslutande  
kapitlet återfinns en slutsummering och diskus-
sioner.

I boken ingår alltså ganska omfattande kvanti-
tativa redovisningar, först för alla typer av tillfälle-
stryck, såsom de bevarats i Carolina Redivivas be-
stånd av verser till enskilda (den stora samlingen 
av tillfällesverser från denna tid), och därefter för 
bröllopsdikterna mer specifikt. Här återfinns ex-
empelvis uppgifter om adressaternas ståndstillhö-

righet, om använda språk, om släktskap och förhål-
lande mellan författare och adressater, om tryck-
ens typografiska utformning och så vidare – allt 
för de skilda perioder som undersökningen spän-
ner över. Tiden har inte tillåtit några kontrollräk-
ningar av det omfattande materialet, men siffrorna 
stämmer relativt väl med tidigare, mindre anspråks-
fulla genomgångar och bjuder – det måste väl er-
kännas – inte på några större överraskningar. Det 
handlar i första hand om att precisera och ge star-
kare och säkrare belägg. Ändå torde de många ta-
bellerna kunna vara av intresse inte endast för den 
som intresserar sig för bröllopsdiktning eller lit-
teratursociologiska aspekter på den äldre svenska 
litteraturen, utan också mer generellt för framtida 
studier av äldre tiders bröllopsseder i vårt land. Här 
får vi exempelvis veta att de flesta brudpar föredrog 
sommarbröllop under 1600-talet, medan höstbröl-
lopen av allt att döma hade blivit mer populära från 
omkring 1720. I motsats till vad tidigare forskare 
påstått var vårbröllop däremot ingen favorit för 
1600- och 1700-talens brudpar – i varje fall inte i 
detta material (s. 55–56).

Dessa kvantitativa genomgångar finns det alltså 
inget särskilt att invända emot, förutom att man 
möjligen kan ifrågasätta redovisningen av en del 
procentsatser, särskilt för perioder när materialet är 
begränsat (som tiden före 1650), och möjligen tolk-
ningen av vissa siffror. Exempelvis måste kanske 
inte den relativa nedgången av gratulationsskrifter 
under 1700-talets början tolkas som att ”de akade-
miska miljöerna nu hamnat ännu mer i marginalen 
vad gäller tillfällesdiktning” (de flesta gratulatio-
ner riktade sig till lärda adressater; citatet ät häm-
tat från s. 39). Också gratulationsskrifterna ökade 
ju i absoluta tal, och det verkar kanske rimligare att 
tänka sig att gratulationer till de lärda snarare var en 
typ av tillfälle som ”mättades” på tillfällesdiktning. 
Att andelen lärda adressater (skolmän och präster) 
ökade under 1790-talet, just när tillfällesdiktningen 
generellt minskade drastiskt, skulle kunna stödja en 
sådan hypotes (s. 50). Men detta sista kan naturligt-
vis också vara ett utslag av att denna miljö var mer 
konservativ än andra. Alla sådana invändningar är 
emellertid småsaker: framtida forskare äger nu i 
alla händelser omfattande kvantitativa uppgifter 
att utgå ifrån.

Efter de kvantitativa genomgångarna följer så 
de delar av boken som bygger på mer eller mindre 
nära läsningar av själva bröllopsdiktningen. I kapi-
tel IV presenteras de äldsta bevarade svensksprå-
kiga skrifterna mot bakgrund av ett par skrifter på 
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lärda språk. Skrifterna undersöks i fråga om såväl 
stil och meter som viktigaste innehållsliga reper-
toarer. Generellt visar sig de svenskspråkiga här-
vidlag ligga på en lägre stilnivå, och framförallt an-
vända sig av psalmens och visans form och metrik 
(som länge hade använts för diktning på svenska 
språket) samt utnyttja ett betydligt mer begrän-
sat urval av repertoarer – nästan helt begränsat till 
biblisk-kristna ämnen – än de som var skrivna på 
latin eller grekiska. Skillnaden förklarar Hansson 
helt rimligt med en hänvisning till principen om 
decorum (s. 127). Det svenska språket ansågs helt 
enkelt inte tillräckligt ärevördigt för att behandla 
exempelvis klassisk-mytologiska ämnen i de vers-
former som var traditionella för diktning på klas-
siska språk. Från 1650-talet börjar detta förändras: 
nu används det svenska språket för allt fler ämnen 
i allt högre stilarter och på allt fler av de klassiska 
versmåtten – naturligtvis en effekt av en höjning 
av det svenska språkets status som diktspråk under 
perioden. Inget av detta är särskilt förvånande mot 
bakgrund av den betydelse som principen om de-
corum spelade för tillfällesdiktningen – vilket inte 
minst visats i Hanssons tidigare studier på fältet. 
Däremot kan Hansson i detta kapitel också visa 
att skrifterna under tiden före 1660 – med något 
enstaka undantag – inte anpassats till adressaternas 
sociala ställning i särskilt hög grad. Denna form av 
socialt decorum tycks alltså framförallt ha blivit vik-
tig när tillfälleslitteraturen kom att få större sprid-
ning utanför universitetsvärlden.

Därefter följer ingående studier av, i tur och 
ordning, 1670-, 1690-, 1720-, 1750 och 1790-talets 
bröllopsdiktning. Den teoretiska utgångspunkten 
för dessa kapitel, som tecknas i kapitel V, är alltså 
att 1600- och 1700-talens diktning var en reperto-
ardiktning, där författare och publik ”från elemen-
tar- och upp till universitetsnivå” lärde sig de äm-
nen och motiv, versifikatoriska och grammatiska 
regler samt genrekonventioner som passade sig för 
diktning (s. 16). Utifrån ett synsätt som det ovan-
stående blir, som Hansson påpekar, en hel del av ti-
digare studiers fokus på genetiska influenser mellan 
enskilda verk missvisande (s. 172–173). Orsakerna 
till att en viss text påminner om en äldre har inte 
främst att göra med en direkt påverkan eller att för-
fattaren läst det äldre verket (även om så skulle vara 
fallet), utan att verken är skapade av författare som 
använt sig av samma inlärda repertoarer.

Dessa kapitel har (med undantag för det sista) 
en likartad, tredelad uppbyggnad: först redovisas 
studier av bröllopsdiktningens metrik under perio-

den, därefter dess ”saker och former” – det vill säga 
de innehållsliga repertoarer som använts – och sist 
finns en genomgång av de mer eller mindre skabrösa 
gåtor som ofta avslutade bröllopsskrifterna. Dess-
utom ges vissa kortare studier av specialfält för de 
skilda perioderna, exempelvis av ”jag och diktjag” 
i 1720- och 1750-talens bröllopsdiktning. Kapitlen 
ger en rik och mångfacetterad bild av bröllopsdikt-
ningens utveckling ur repertoarernas perspektiv. 
Här ges närläsningar av enskilda dikter likaväl som 
mer övergripande resonemang om trender och ut-
vecklingslinjer. Exempelvis visar Hansson hur ord-
rika versmått som alexandrin och i viss mån hexa-
meter dominerade från 1670-talet till 1750-talet. 
Vid denna tid förlorade de något i popularitet och 
kortare versrader blev allt populärare (s. 471–472). 
Hon kan också visa hur poetiska lekar med ”brud-
parets namn” är en vanlig utgångspunkt under det 
slutande 1600-talet, medan temat har förlorat i po-
pularitet från 1720-talet (s. 397); att endast 7 pro-
cent av bröllopsdikterna under 1670-talet använ-
der sig av bibliskt-kristet stoff, en andel som sjunker 
ännu mer under 1690-talet (s. 473); och att ”dygd” 
blir till ett allt viktigare ämne i skrifterna från och 
med 1720-talet (s. 474). En ytterligare generell ut-
vecklingslinje är att skämtsamheterna blir allt färre 
under perioden – i synnerhet blir de avslutande gå-
torna ovanligare och i allt mindre grad skabrösa. 
Men detta är endast ett mycket litet axplock. Un-
dersökningen innehåller mängder av iakttagelser 
om såväl generella mönster som mindre enskild-
heter. Många av utvecklingstendenserna relate-
ras – liksom i flera av Hanssons tidigare verk – till 
övergången från muntlig till skriftlig diktning, där 
Ong, Lindhardt och andra tidigare forskare fun-
gerar som föregångare. Exempelvis förbinds den 
nyss nämnda utvecklingen mot allt kortare versra-
der till en generell utveckling från muntlig ordri-
kedom till skriftlig ordknapphet. Denna domine-
rande teoretiska utgångspunkt för Hanssons tolk-
ningar skulle kunna diskuteras och problematise-
ras, men den ger i varje fall en stabilitet och riktning 
åt hennes iakttagelser. Undersökningarna placeras 
härigenom i ett stringent och konsekvent teore-
tiskt sammanhang som både motiverar och legiti-
merar de frågor som hon ställer och samtidigt be-
gripliggör de utvecklingslinjer och förändringar 
som hon avtäcker.

På 1790-talet hade repertoardiktningen till stor 
del spelat ut sin roll och ersatts framförallt av vad 
Hansson betecknar som förromantiskt respektive 
klassicistiskt inriktad bröllopsdiktning. Dessa dik-
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ter presenteras i den egentliga undersökningens av-
slutande kapitel.

Boken sträcker sig alltså inte endast över ett 
långt tidsspann, utan här ges också en mångfald 
av perspektiv på den svenska bröllopsdiktningen. 
Det krävs en forskare av osedvanligt tålamod för 
att ens orka bläddra igenom de tusentals dikter som 
utgör det bevarade beståndet av tillfällestryck på 
UUB, Carolina Rediviva. Att dessutom – utifrån 
ett urval visserligen, men ändå – ägna dessa ofta rätt 
enahanda dikter kvalitativa läsningar är ett arbete 
som kan trötta ut den mest ihärdige. Men Hansson 
har orkat. Här finns omfattande materialgenom-
gångar sida vid sida med närläsningar av enstaka 
dikter. Ibland stannar hon till för att peka på en 
bortglömd poet som kunde förtjäna en plats i lit-
teraturhistorieböckerna (s. 127), ibland finner hon 
en poetisk pärla i bråtet (s. 124) och ibland nyanse-
rar hon ett äldre omdöme om en dikt (s. 117). Vid 
sidan av det kvantitativa arbetet måste man alltså 
framhålla noggrannheten i både diktläsningar och 
granskningen av tidigare forskning. Dessutom vi-
sar Hansson än en gång att hon förmår förena nog-
granna och (mycket) omfattande empiriska studier 
med ett genomfört och stringent teoretiskt per-
spektiv. Svensk bröllopsdiktning lär inte bli en bok 
som läses av den kulturintresserade allmänheten, 
men den fördjupar och nyanserar på ett osedvan-
ligt välunderbyggt sätt vår bild inte bara av 1600- 
och 1700-talens bröllopslitteratur, utan också av 
den äldre svenska repertoardiktningen generellt. 
Och därmed kommer den att få en bestående bety-
delse för de studier som faktiskt når ut till nämnda 
allmänhet.

Janne Lindqvist Grinde

Anna Nilsson, Lyckans betydelse. Sekularisering, 
sensibilisering och individualisering i svenska skil-
lingtryck 1750–1850. Agerings bokförlag. Höör 2012.

Anna Nilssons doktorsavhandling i historia är klart 
och tydligt disponerad. Den består av en ”Inled-
ning” med fem underavdelningar där olika förut-
sättningar för undersökningen redovisas. På den 
följer två huvudkapitel som är ordnade efter ma-
terial och undersökningskategorier – här stude-
ras lyckans framträdelseformer med hjälp av de två 
kategorierna antropologi och kosmologi i ett antal 
skillingtryck under perioderna 1750–1800 respek-
tive 1800–1850. Den huvudsakliga avhandlingstex-

ten avslutas med ett kapitel med rubriken ”Lyck-
ans betydelse” där de uppnådda resultaten disku-
teras i tre avsnitt med olika ämnesaspekter för ögo-
nen. På det följer en sammanfattning på engelska, 
en notförteckning – löpande och omfattande 605  
noter – samt till sist en käll- och litteraturförteck-
ning.

I inledningsdelens första avsnitt redovisas syf-
tet och ambitionen med arbetet. Avhandlingsför-
fattaren säger sig vilja undersöka hur ordet och be-
greppet lycka använts i skillingtryckens visor och 
berättelser. Målsättningen och arbetssättet har lett 
vidare till ett studium av de försanthållanden om 
människan och världen och andra besläktade te-
man som användandet av lyckobegreppet aktuali-
serar. Men inte nog med det, ambitionen är också 
att diskutera hur ordets och begreppets betydelse 
tycks skifta över tiden. Synkroni samspelar med 
diakron föränderlighet, som avhandlingsförfatta-
ren uttrycker det.

Efter denna föredömligt korta och koncisa de-
klaration följer ett avsnitt som tar upp de problem 
och svårigheter som är förknippade med ett stu-
dium av ett historiskt sett så uråldrigt och vanligt 
förekommande begrepp som lyckan. Här erbjuds 
läsaren en kortfattad begreppshistorisk och etymo-
logisk genomgång av lyckan från antiken fram till 
senantik och medeltid. Till sist kommenteras också 
det svenska ordets ursprung med bland annat Jes-
per Swedbergs Ordabok som exempel.

Det är ändå den begreppshistoriska problemati-
ken som hamnar i centrum för den utredande dis-
kussionen i fortsättningen av inledningen. Nilsson 
gör tidigt ett klokt val som också styr den fortsatta 
framställningen och undersökningen som helhet. 
Hon tar avstånd från en essentialistisk definition 
av ordet lycka som arbetsredskap. I stället under-
söks hur ordet har brukats i historien, variationer 
i bruket och de sammanhang i vilka ordet kom till 
användning. Det är också i detta avsnitt som de 
viktigaste teoretiska utgångspunkterna och meto-
diska förutsättningarna presenteras och diskuteras. 
Tre namn blir föremål för särskild uppmärksam-
het, den idag i det närmaste obligatoriska Michel 
Foucault, åtminstone när det gäller diskursanaly-
tiskt inriktade studier, den kanske inte lika illustre, 
men ofta åberopade Quentin Skinner, som anmärk-
ningsvärt nog inte finns representerad med något 
av sina verk utan bara förmedlad via sekundärkäl-
lor, samt begreppshistorikern Reinhard Koselleck, 
som sedan en längre tid vunnit terräng bland idé-
historiker och andra humanister. Avhandlingsför-


