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James Massengale, Ämneswennen & Hofskalden. 
Om sambandet mellan Olof von Dalin och Carl 
Michael Bellman. Olof von Dalinsällskapet, Fal-
kenberg; CAL-förlaget. Varberg 2013.

Olof von Dalinsällskapet har sedan grundandet 
1995 givit ut en rad vackert formgivna och illustre-
rade böcker i ämnet Dalin. Man startade 1997 med 
en populärt hållen biografi och har sedan fortsatt 
med böcker om Dalin som tecknare (2003) och om 
Hovskalden i konflikt och knipa (2006); en kom-
menterad faksimilupplaga av Sagan om Hästen 
kom 2008 och senast alltså en bok om förhållandet 
mellan Dalin och Bellman. En huvudroll i sällska-
pets litterära liv har från början innehafts av Inge-
mar Carlsson, sedan doktorsavhandlingen 1966 vår 
obestritt främste kännare av Dalin och hans tid. 
Han är huvudförfattare till biografin, har själv skri-
vit de båda därpå följande böckerna, står för kom-
mentarerna till Sagan om Hästen och har nu för-
fattat en inledning till James Massengales arbete 
om Dalin och Bellman. I denna inledning diskute-
rar han en ofta citerad uppgift i Bellmans självbio-
grafi att Dalin skulle ha censurerat ”ett enda ord” 
i hans ungdomsdikt Månan. Carlsson har mycket 
av intresse att meddela om relationerna mellan Da-
lin och Carl Michaels far, Johan Arndt Bellman, 
som på 1730-talet hade konkurrerat om tjänsten 
som kunglig bibliotekarie och som nu tjänstgjorde 
i varandras närhet. Censuren kan ha ägt rum priva-
tim, menar Carlsson, som en tjänst från Dalins sida 
gentemot den äldre Bellman och hans förhopp-
ningsfulle son.

En annan eller kompletterande bild av förlop-
pet ger Bo Bennich-Björkman i en artikel i Da-
gens Nyheter den 4 december 2002, ”När Bellman 
for till månen”. Bennich-Björkman har funnit att 
Bellmans dikt, då med titeln ”En resa till månen”, 
lämnades in till kanslikollegium den 15 april 1760 
av censor librorum Niclas von Oelreich, som väl 
ville ha ryggen fri innan han gav sitt imprimatur för 
den politiskt känsliga texten. I en promemoria pe-
kar han särskilt på ett inslag i dikten där en munk 

uttalar sig, ett inslag som inte finns med i trycket. 
Kanslikollegium, med kanslirådet Dalin som en av 
de närvarande ledamöterna, fann att arbetet måste 
”undergå någon förbättring” innan det kunde of-
fentliggöras, en förbättring som för det nämnda 
inslaget innebar strykning. Censuren gällde alltså 
inte bara ett enstaka ord. Även här fungerar Dalin 
som censor, men på ett mera formellt plan. Varken 
Carlsson eller Bennich-Björkman tror för övrigt att 
Dalin någonsin mötte Bellman personligen.

James Massengale låter dem i stället mötas på det 
musikalisk-litterära planet, ett möte som han har 
förberett genom decenniers forskning i Dalins och 
framför allt Bellmans melodivärld. Båda använde 
sig av den för tiden gängse paroditekniken, som 
innebär att författaren skrev sin text till en given 
melodi. Det är alltså fråga om en återanvändning 
av kända toner, i texten angivna med en ”timbre”, 
bestående av inledningsorden i den äldre visan, som 
läsaren förutsattes vara förtrogen med. Massengale 
illustrerar mötet mellan Dalin och Bellman med 
tretton exempel, där Bellman använt kända Dalin-
visors melodier. Ibland har dessa melodier dragit 
med sig formelartade refrängtyper eller en gammal 
balladform. Också innehållet kunde i den yngre vi-
san variera eller besvara den äldre, som i några fri-
arvisor. Men samtidigt som Bellman kan sägas be-
vara och föra vidare traditionen från Dalin har han 
oftast radikalt brutit mot den belevade espri som 
den äldre poeten aldrig övergav. Avståndet i tid och 
miljö mellan Dalin och Bellman tydliggörs mycket 
effektivt när visorna som här ställs direkt mot var-
andra. Som Massengale påpekar kände sig Bellman 
och hans vänner ”betydligt friare än den gamla ge-
nerationen, mera vågade, frispråkigare” och kunde 
tillåta sig en grövre ton. Här återges melodierna på 
samma sätt, med samma notbild för Dalin och Bell-
man. Något annat vore heller inte möjligt. Men no-
teringen får betraktas som ett slags stomme som ex-
ekutören hade att smycka eller till och med variera 
efter eget skön. 1700-talets vissångare hade stor fri-
het att improvisera. Säkerligen hade också de dalin-
ska melodierna ändrat karaktär och lät helt annor-
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lunda när Bellman sjöng dem till sina nya texter än 
när de trettio år tidigare framfördes i Dalins krets.

James Massengale har arrangerat ett mycket gi-
vande möte mellan hovskalden och ämnessven-
nen och pekat på samband som lätt förbises. Man 
vill hoppas att han fortsätter sin detektiviska verk-
samhet inom svensk visforskning. Står inte Hedvig 
Charlotta Nordenflycht på tur?

Torkel Stålmarck

Emin Tengström, Broar till antiken. Antikens infly-
tande på svenskt samhälls- och kulturliv 1780–1850 
(Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum 
Gothoburgensis. Humaniora, 47). Kungl. Veten-
skaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Gö-
teborg, 2014.

Det är en vanlig uppfattning att antiken haft en 
relativt liten betydelse för den svenska kulturen. 
Svenskarna har aldrig på samma genomgående 
sätt som fransmännen eller tyskarna sett sig som 
förvaltare av arvet från Grekland och Rom. När 
fransmännen poserade som romerska republikaner 
och när tyskarna utnämnde sig själva till det mo-
derna Europas greker, lyfte svenskarna istället fram 
den nordiska forntiden. Den klassiska bildningen 
har inte heller haft samma självklara ställning som 
klassmarkör och gemensam referensram för de le-
dande skikten som den haft i exempelvis England. 
Trots det kan det finnas anledning att ompröva sy-
nen på den klassiska kulturens roll i Sverige, som 
annars riskerar att cementeras på ett olyckligt sätt. 
Om inte annat riskerar denna uppfattning att bli 
alldeles för bekväm, då de kunskaper som krävs för 
att undersöka förhållandet länge varit i avtagande. 
Även om antiken i Sverige sällan haft den riktnings-
givande funktion den haft i många andra europe-
iska länder har dess inflytande knappast varit obe-
tydligt. Bilden av svensk kultur, inte bara under 
1600- och 1700-tal utan långt in i modern tid, blir 
lätt förvrängd om detta inflytande förbigås.

En olycklig konsekvens av den minskade förtro-
genheten med antiken är också att forskare inom 
exempelvis litteraturvetenskap ofta har liten eller 
ingen insyn i den forskning som bedrivs inom 
antikdisciplinerna. Förlusten av den klassiska bild-
ningens breda bas motsvaras nämligen inte av nå-
gon avmattning inom forskningen. De senaste år-
tiondenas omprövningar och nya perspektiv inom 
den internationella antikforskningen har varit av 

minst lika omvälvande art som utvecklingen inom 
mindre traditionstyngda discipliner. Studier av 
antikreception, som idag lika ofta bedrivs inom de 
klassiska som de moderna ämnena, leder till nya 
insikter både vad gäller de mottagande kulturerna 
och betydelsepotentialen hos det antika arvet. En 
bättre kommunikation mellan universitetsämnena 
skulle säkerligen leda till en hel del intressanta upp-
slag och ge anledning att ompröva mycket av det 
som hållits för sant om antiken i svensk kultur.

För att möjliggöra framtida undersökningar av 
det slaget behövs dock grundläggande invente-
ringar som kan påminna om det antika inflytandet 
i hela dess vidd. Som en sådan kan man betrakta 
Emin Tengströms Broar till antiken. Antikens infly-
tande på svenskt samhälls- och kulturliv 1780–1850. 
Tengström är emeriterad professor i latin vid Göte-
borgs universitet, och har förutom sina studier av la-
tinska författare och latinet i Sverige gjort sig känd 
som miljödebattör, ett intresse som skymtar till i 
detta verks avslutande del. Arbetet kompletterar 
hans tidigare översikt över latinets roll i svensk kul-
tur (Latinet i Sverige, 1973), liksom Bo Lindbergs 
studier av latinets roll i svenskt 1700-tal (De lärdes 
modersmål, 1984) och dennes undersökning av det 
svenska antikstudiets historia (Humanism och ve-
tenskap, 1987). Men till skillnad från dessa tidigare 
undersökningar som varit fokuserade antingen på 
ett specifikt språk (latinet) eller en forskningstradi-
tion (den klassiska filologin) vill Tengström ta ett 
helhetsgrepp på antikens inflytande på såväl kultur 
i vid mening som på samhälleliga institutioner. Just 
detta helhetsgrepp är en av verkets klara förtjänster. 
Den period som studeras innebär visserligen att an-
tiken gradvis förlorar sin roll som en i sin helhet 
mönsterbildande civilisation, men spår av antiken 
kan också dyka upp där man minst anar det. Ett pa-
norama av den här typen är möjligen det enda sättet 
att fånga upp det motsägelsefulla i detta inflytande.

Vad gäller periodvalet (1780–1850) motiveras 
dess bakre och främre gräns med att den förra un-
gefärligen betecknar genombrottet för den föränd-
rade antiksyn som kallas nyhumanismen, medan 
den senare (kanske ännu mer ungefärligt) markerar 
början på en moderniseringsprocess i det svenska 
samhället. Dessa betecknar också två skilda brott 
med den renässanshumanistiska uppfattningen, 
enligt vilken antiken i sin helhet – dess tänkande, 
vetenskap, konst och politiska institutioner – an-
togs utgöra en modell värd att efterbilda. Under-
sökningens bakre gräns innebär att denna tidigare 
beundran splittras, såtillvida att antikens roll som 




