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Övriga recensioner

Stina Hansson: Ett språk för själen. Litterära former i 
den svenska andaktslitteraturen 1650-1720. (Skrifter 
utg. av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Gö
teborgs universitet 20.) Göteborg 1991.

Frågar man vilket slags litteratur som det under sena
re delen av 1600-talet och början av 1700-talet kunde 
vara värt att satsa på och som alltså fick flest avnäma
re blir svaret inte det vi vanligen menar med littera
tur, det som behandlas i våra litteraturhistorier. Nej, 
det var andaktslitteratur, det vill säga bönböcker och 
uppbyggelseskrifter. För många var detta nästan den 
enda litteratur de kom i kontakt med och man kan 
anta att denna litteratur haft ett långt större inflytan
de än tidens diktsamlingar. Ändå har litteraturfors
karna inte brytt sig mycket om den. Genren under 
1500- och 1600-talen är kartlagd, men det arbetet har 
gjorts av teologer som Estborn och Lindquist och 
dessa har nästan bara intresserat sig för innehållet. 
Den litterära formen har man inte brytt sig om.

Det är därför en pionjärgärning -  även internatio
nellt sett -  när Stina Hansson nu i en mäktig under
sökning beskriver andaktslitteraturens olika former 
under epoken 1650-1720. Men Stina Hansson vill 
något mer än bestämma denna litteraturs former, vil
ket hon gör med hjälp av retorikens mönster. Hon har 
en tes: den förändring av den svenska litteraturen 
som sker under 1700-talet, från Nordenflycht fram till 
förromantik och romantik och som Martin Lamm 
undersökt i sitt klassiska verk om Upplysningstidens 
romantik, den har hämtat modellerna för uttrycken i 
andaktslitteraturen. I andaktslitteraturen finns redan 
på 1600-talet de »inre bilder» som Horace Engdahl 
menar känneteckna den romantiska texten. Det är 
alltså inte bara, som Lamm menade, en ny sensibilitet 
det rör sig om utan själva sättet att uttrycka denna.

För Stina Hansson har det då gällt att först se i vilka 
avseenden andaktslitteraturen skiljer sig från det hon 
kallar ’konstlitteraturen’ -  utan att det från början 
fanns en skillnad vore ju ett inflytande som ledde till 
förändring av konstlitteraturen inte möjligt. Hansson 
tar sin utgångspunkt i Auerbachs bekanta försök att 
visa det specifika i den kristna litteraturen, nämligen 
att den måste förkasta retorikens lära om stilarterna, 
en lära som förutsatte en hierarki, eftersom för den 
kristne det högsta också är det lägsta: Kristus blev ju 
människa och led döden. Hansson menar, som många 
andra, att kristen litteratur inte var så främmande för 
retoriken som Auerbach menade utan tvärtom i hög 
grad har bestämts av den. Dock har kristen litteratur 
använt retoriken på sitt sätt. Den var fri från genrer
nas tyranni, använde sig ofta av genresynkretism och 
tog upp senare utvecklingar av retoriken som genus 
familiare, mönstret för breven. Hansson visar så i 
bokens största och mest centrala kapitel, det fjärde,

hur den svenska andaktslitteraturen kan uppdelas i 
olika genrer, var med sitt speciella bruk av retoriken. 
Genreindelningen känns välgrundad och den retoris
ka analysen är grundlig och klarläggande. Dock 
känner man här som så ofta vid retorisk analys, att en 
aspekt går förlorad, nämligen den som gäller samver
kan mellan formen och innehållet. Analysen känns 
ibland mekanisk.

Det undersökta materialet utgör 58 »texter» och är 
tillräckligt stort och representativt för epokens pro
duktion av andaktslitteratur. Hansson fäster inget av
seende vid om texterna är svenska original eller över
sättningar och har inget skäl att göra det med tanke på 
syftet. På någon punkt hyser jag tveksamhet vad gäl
ler urvalet. Av Haquin Spegel har Hansson tagit med 
Himmelsk brud-kammar från 1686 och hon påstår (s. 
196) att Spegel inte skrivit någon bönbok. Men han 
skrev en samling betraktelser, Vptände Stjernor a f Det 
Gudomeliga Ljuset, som dock kom ut först 1762. Den 
hade passat väl i materialet. Himmelsk brud-kammar 
är en bibelutläggning och kan knappast hänföras till 
andaktslitteraturen, vilket också visar sig i Hanssons 
analys.

Det märkligaste i andaktslitteraturen, det som mest 
skiljer den från konstlitteraturen, är bildspråket, bil
dernas karaktär och funktion. Åt andaktslitteraturens 
bildvärld ägnar Hansson ett mycket givande kapitel, 
där hon får anledning att diskutera Auerbachs fram
hävande av figuratankens betydelse för kristen littera
tur men även allegorins roll i allmänhet i bildspråket. 
Särskilt intressanta är dock de »inre bilder» med vilka 
en själsprocess uttrycks. Dessa hade ingen motsvarig
het i konstlitteraturen. I de inre bilderna råder identi
tet mellan bilden och det bilden gestaltar, saken.

Hansson kan så i slutkapitlets resumé över Resultat 
och konsekvenser genom analys av konstlitterära tex
ter av Bellman och Lidner visa att dessa använder 
modeller som länge brukats i andaktslitterära genrer 
som processbeskrivande betraktelser och böner. Där 
fanns ett språk för själen, som konstlitteraturen kun
de överta.

Det Stina Hansson gör för att demonstrera riktighe
ten av sin tes om andaktslitteraturens betydelse för 
utvecklingen inom konstlitteraturen under 1700-talet 
är alltså av generell art och rör enbart uttrycksmodel- 
ler. Man skulle kunna gå en annan väg och undersöka 
vad enskilda författare har läst av andaktslitteratur 
och se hur de kan använda denna i sitt poetiska ska
pande. Det är känt att Hedvig Charlotta Nordenflycht 
var förtrogen med äldre andaktslitteratur och man 
kan förutsätta detsamma om Lidner. En fråga som 
aldrig besvarats gäller Johann Arndts betydelse för 
diktarna från Nordenflycht till Stagnelius. Hans San
na christendom och Paradijs lustgård -  den senare 
analyserad i Hanssons bok -  hörde till var mans egen
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dom. Och när man läser Amnelius’ översättning av 
Quirsfälds Himmelske örtegårdz sällskap vill man 
gärna tro att den med sitt exalterade, ibland sensuellt 
vackra språk och sin av Höga visan inspirerade ero- 
tism har hört till det modellskapande för Stagnelius:

Ty först see wij them tilsammans under en blomst
rande Sommar-Hydda / til at förmedelst then swale 
Skuggan / the heeta Solennes strålar undwijka / effter 
the om theras Eldzbrinnande kärleeks heeta Loga 
tala / och the sielfwa med många hiertrörige ord hwar 
annan ther om tilkänna gifwa. Men hennes Siäls 
Brudgumme / förer henne ther på uti sitt himmelska 
Lusthuus / hwarest the intet annat än andelig och 
himmelsk ting hafwa at tala om. Ther effter förfoga 
the sigh uthi en tröstrijk Liljegård / ther inne Siälen / 
sin himmelska wederqweckning finner.

Bernt Olsson

Ur Bellmans värld. En uppsatssamling utgiven avBell- 
manssällskapet. Carlsson Bokförlag 1991.

Med en uppsats om Bellmans levernesbeskrivning in
leder Magnus von Plåten Bellmanssällskapets skrift 
Ur Bellmans värld. Helt sonika konstaterar han att 
såväl glättigheten i levernesbeskrivningen som den 
vårdslösa pikturen talar för att Bellman tecknat ner 
den under spritpåverkan. Årstafrun hade försett ho
nom av sitt körsbärsbrännvin under hans arrest på 
gäldstugan i »Kongl. Slottet». Plåten slår ner på den 
välkända deklaration som fått avsluta det förra av
snittet av hans »lefwerne» och där han bedyrar att 
han ser en kärleksgudinna i var loppa »och en Astrild 
i var utkastad nedandel». »Det är svårt», menar Plå
ten, »att inte känna sig illa berörd av denna passus.» 
Om uttryckssätten visserligen får betraktas som 
skämtsamt överdrivna biktar Bellman som sin egen 
känsla vad som »i själva verket var ett erotiskt tids- 
mode, en egenart i tidens amorösa sensibilitet av klart 
fetischistisk prägel».

Magnus von Plåten går vidare och spårar en lönnlig 
förbindelse mellan den föremålserotik som han så 
öppenhjärtigt beskriver i självbiografin, och den egen
artade fixeringen vid klädespersedlar och accessoarer 
i epistlarnas kvinnoskildringar. »Bellmans skildringar 
av sådant kan ha haft en erotisk färgton för honom 
och andra män i tiden, som vi har svårt att uppfatta.»

Förvisso bevarar Ullas och de andra nymfernas 
plagg och bijouterier sin erotiska laddning. Magdale
na Hellquist som i en uppsats samlat »fula ord hos 
Bellman och mindre fula» avslöjar utan hämningar 
mer eller mindre fördolda betydelser i epistlarnas er
otiska bildspråk. »Bellmans erotiska måleri är virtu
ost, något annat ord går knappast att använda», för
klarar hon och dröjer hos Mowitz vid stafflit i ep. 66: 
»Har en ’ljuflig barm’ besjungits vackrare?» Men 
Magdalena Hellquist medger att »den ursprungliga 
Fredmansvärlden var åtskilligt råare och burleskare 
än den i trycket presenterade». Plåten frånkänner 
Bellman i likhet med Mozart så gott som all »intellek- 
tualism», men säkert bestrider han för den skull inte

att Bellman, som Magdalena Hellquist betonar, var 
»en hårt arbetande skald, oerhört medveten om såväl 
ord som ordvalörer, rytm som rim, för att inte tala 
om melodi».

Också Örjan Lindberger uppehåller sig vid Mowitz’ 
snabbskrift med penseln, hur han återger utsökta de
taljer och det med en stark erotisk fascination. I upp
satsen Apollo, Wetz och Mowitz, där frågan »vad 
konsten var för Bellman» tas upp, förklarar Lind
berger att denne i och med episteldiktningen just av
såg att »bland virtuoser ta stämma och rang». Han tar 
fasta på Anton Blancks iakttagelse att Bellman i ep. 
51, Mowitz blåste en Concert, med bibehållande av 
de parodiska elementen lyfter scenen till ett högre 
plan: »Ack hur ljuflig då den ton/När Apollo med 
mildhet förlustar vårt öra!» I sina mogna år känner 
Bellman en mer stilla glädje över att se och återge det 
sköna. James Larsson ägnar sig åt ännu en Mowitz- 
epistel, nr 52, där Fredman presiderar vid likvakan 
över den unga Charlotte, Mowitz’ älskarinna: 
»Mowitz, Mowitz!/Jag ser din fästmö kall och dö
der.» Larsson talar om hur Bellman med osviklig 
känsla för effekter väljer ögonen och hyn som ung
domens och livskraftens insignier. Och han framhål
ler diktens subversiva kraft, som han säger; genom att 
Fredman helt och fullt accepterar Charlottes sätt att 
leva kullkastar han också samhällets skick och bruk.

Det är vanskligt att bestämma förväntningar och 
tankemönster i det gustavianska Sverige, fastslår 
James Larsson. Sven Thorén vill i sin uppsats karak
terisera »Fredmans religion» som ett parodiskt alter
nativ till kristendomen och han går så långt att han 
undrar om man inte inom kyrkan rentav kunde finna 
att Bellmans dikter demonstrerade otillräckligheten i 
den materialistiska njutningsläran och på så vis be
redde jordmån för kyrkans budskap.

Lars-Göran Eriksson spårade i en Bellmanstudie 
likheter mellan Fredman i dödsstunden och Kristus 
på korset: »Hufvud på axeln hänger, / Kroppen sig 
framåt lutar/Nacken den slår och slänger.» När 
Eriksson lade fram sin tolkning på ett seminarium för 
Victor Svanberg förklarade denne att man hädanefter 
inte kunde läsa episteln utan att erinra sig den nu 
gjorda parallellen. Jag uppfattade det så att Svanberg 
fann tolkningen alltför långsökt liksom senare Lönn
roth och Fehrman. Lars Lönnroth har påvisat hur i de 
bacchanaliska kvädena bohemens uppror »utmyntas i 
skämtsamt hedonistiska antinormer». Sven Thorén 
synes mig dock gå ett steg för långt, måhända i teolo
gisk nitiver, när han alltså gör gällande att Bellman i 
episteldiktningen avsåg att drabba den hedonistiska 
livsfilosofin eller i varje fall blottlägga dess otillräck
lighet. »Bellman kunde i fiktionen identifiera sig med 
Fredman. En sådan fiktiv identifikation framstår 
emellertid för mig som osannolik för att ej säga olidlig 
ifall Fredman vore något slags lidande Messiasgestalt 
och parallell till Kristus.»

Jag vill också nämna Anita Ankarcronas försök att 
stämpla »Fredmans epistlar som pastoral utopi». 
Hon gör i anslutning till Thomas G. Rosenmeyers 
analys av den pastorala genren i The Green Cabinet 
(1969) en jämförelse mellan pastoralens värld och 
epistlarnas och visar på de många överensstämmel




