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Recensioner av doktorsavhandlingar

Jan Drees: Die soziale Funktion der Gelegenheitsdich- 
tung. Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdich- 
tung in Stockholm zwischen 1613 und 1719. Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Alm
qvist & Wiksell. Sthlm 1986.

Ser man till kvantiteten var tillfällespoesin 1600-ta- 
lets viktigaste genre. Produktionen av bröllopsdikter, 
gravdikter och olika slags hyllningsdikter var enorm 
överallt i Europa. Redan tidigt kom dock kritik både 
mot överdrifterna i hyllningarna och mot ofoget att 
foga in tillfällesversen i diktsamlingarna; ett svenskt 
exempel ger Samuel Triewald. Litteraturforskarna 
har också länge ägnat tillfällespoesin mindre upp
märksamhet än den litteratur som hade mer generell 
syftning. Det vore dock fel att påstå att tillfällespoesin 
varit bortglömd. I synnerhet gäller detta inte Sverige, 
där en rad forskare från Castrén till Fehrman och von 
Platen gjort viktiga studier. Något annorlunda förhål
ler det sig inom det tyska språkområdet. De stora 
framstötarna har där kommit först på senare år, och 
Wulf Segebrechts Das Gelegenheitsgedicht från 1977 
är något av ett pionjärarbete.

Senare års forskning har särskilt intresserat sig för 
tillfällespoesins sociala funktion. Här bör nämnas Sti
na Hanssons doktorsavhandling från 1975. Den är 
dock begränsad till i huvudsak ett författarskap, Luci- 
dors. Det är självklart att en undersökning av detta 
slag bör omfatta ett stort material. Samtidigt bör ma
terialet dock ha naturliga gränser. Ett sådant material 
har den tyske (egentligen frisiske) litteraturforskaren 
Jan Drees behandlat i sin mäktiga avhandling (drygt 
600 sidor) om den sociala funktionen i den tysksprå
kiga tillfällesdikten i Stockholm under stormaktsti
den.

Från början skall sägas att avhandlingen har ome
delbart intresse för svensk litteraturhistoria. Tillfäl- 
lesdikt på tyska skrev inte bara inflyttade tyskar utan 
också många författare med svenska som modersmål. 
Samuel Columbus, Sophia Elisabeth Brenner och inte 
minst Lucidor är viktiga namn i Drees’ arbete. 
Svenskspråkig tillfällespoesi anförs också ofta som 
jämförelsematerial.

Drees ser litteraturen under 1600-talet som repre- 
sentationslitteratur. Diktarnas uppgift är att synliggö- 
ra de hyllade personernas position i samhället. Efter
som samhället var differentierat måste också sättet att 
omtala personerna bli differentierat. Man skrev inte 
på samma sätt om ett riksråd som om en hantverkare, 
inte på samma sätt om en kung som om en bruksäga
re. Den första uppgiften blir därför att ge en bild av 
samhällsstrukturen under stormaktstiden. Det gör 
Drees i sitt första kapitel. Han tecknar en mycket 
säker bild av förhållandena. Givetvis bygger han hu

vudsakligen på svensk forskning, men han känner 
denna väl och använder den väl. Det ämne han valt 
har givetvis gjort det nödvändigt att ägna den tysk
språkiga befolkningen och det tyska språkets ställning 
i Sverige särskild uppmärksamhet. Ett långt avsnitt, 
till stor del grundat på egen forskning, ägnar han detta 
problemområde. Sedan medeltiden hade Stockholm 
haft ett betydande inslag av tysktalande. Under stor
maktstiden blev Sverige en mångspråkig nation, 
mängder av tysktalande inom olika samhällskatego- 
rier flyttade in, och tyskan uppfattades inte av de 
svensktalande som ett främmande språk. Självklart 
förde den stora tysktalande befolkningen med sig ett 
behov av personverser på tyska. Men dikter på tyska 
riktades också till svensktalande; att visa sin språk
kunnighet var ett av motiven för tillfällesdiktaren.

Ett andra kapitel rör materialet och dess fördelning 
på adressater och perioder. Drees lämnar där intres
santa statistiska uppgifter. Bland annat belyses hur 
högadelns minskade betydelse efter reduktionen och 
den samtidigt framväxande borgerligheten speglas i 
fördelningen av person verser. Ett tredje kapitel hand
lar om produktionen och distributionen av tillfälles- 
diktningen. En viktig utgångspunkt utgör rättegångs
handlingarna kring Lucidors »Gilliare Kwaal» 1669. 
Även annat svenskt material har utnyttjats. Man kan 
nog säga att Drees genom att ställa samman de upp
gifter av olika karaktär som finns om hur dikterna 
kom till, spreds och belönades har gett oss en mycket 
säkrare bild av tillfällesdiktens villkor än den vi tidi
gare haft.

Först i fjärde kapitlet är Drees färdig att presentera 
den egentliga undersökningen. Ett urval viktiga för
fattare från olika perioder behandlas: Petrus Pachius 
från tiden före 1650, Ambrosius Mauritius från tiden 
1650-65, Christoph Hering och Lucidor från tiden 
1665-75, Michael Hahn från tiden 1675-90 och Jo
hann Bernhard Steinmeyer och Sophia Elisabeth 
Brenner från tiden 1690-1719. Men även andra för
fattare som Samuel Columbus, Dahlstierna och Runi- 
us behandlas. Drees’ omsorgsfulla och om goda arkiv
kunskaper vittnande studier har resulterat i att vår 
kännedom om flera av författarnas biografier har bli
vit fylligare och säkrare.

Om författarna stått i fokus i detta kapitel riktas 
uppmärksamheten i det följande mot adressaterna 
och deras samhällsposition och mot genrerna. Av gen
rerna behandlas gravdikten utförligast. Drees visar 
övertygande att adressatens plats i samhället har be
stämt dikternas karaktär. Av de många värdefulla 
iakttagelserna vill jag bara nämna den som gäller det 
ökade borgerliga självmedvetandet under enväldet, 
när högadelns position fått en knäck. Nu framhålls
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ofta de ny adlade borgarnas rent borgerliga förtjänster, 
något som förtigits under tidigare perioder.

Till avhandlingen ansluter sig en stor exkurs, där 
författaren vill göra troligt att Lucidor under fängelse
tiden skrivit ett antal tillfällesdikter. Den etablerade 
uppfattningen är att han under denna tid försiktigt 
höll sig borta från scenen. De dikter det är fråga om är 
dels tre dikter tryckta med författaruppgiften J. P., 
vilket kan stå för Johannes Prillwitz, som det är känt 
att Lucidor samarbetade med, dels sex dikter med 
talande författarpseudonymer av typen »Laurinus der 
Getreue», en typ som Lucidor själv ofta använde 
1668-71. Drees framhåller det tidigare förbisedda 
faktum att Lucidor var ute ur fängelset ett par måna
der senvintern 1670 men också att han mycket väl 
kan ha skrivit och fått utsmugglad poesi under fängel
sevistelsen. Motivet fanns: Lucidor hade stort behov 
av pengar. Som stöd för attributionen anför Drees 
bland annat att dikterna i fråga visar på influens från 
Fleming, vilket finns också i Lucidors egna dikter. 
Det är dock ett svagt argument; som Drees själv säger 
var det många som imiterade Fleming. Drees håller 
inte hårt på sin attribution utan framför den närmast 
som ett förslag. Han trycker av dikterna i fråga, så att 
läsaren själv kan ta ställning. Utan att ha gjort den 
stilanalys som är nödvändig för ett mer markerat 
ställningstagande vill jag för min del mena att attribu
tionen har starkt fog för sig. Särskilt alexandrinparti- 
erna med sina överklivningar, sina meningsslut mitt i 
raderna och sina talrika parenteser men särskilt sin 
kraftfulla diktion påminner mycket om Lucidors 
autentiska dikter. Det är verkligen ingen dussinförfat
tare som skrivit dessa dikter.

Jan Drees’ avhandling utgör ett mycket viktigt bi
drag till utforskningen av den svenska stormaktsti
dens litteratur.

Bernt Olsson

Carina Burman: Vältalaren Johan Henric Kellgren. 
(Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociolo
gi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Upp
sala, 23.) Uppsala 1988.

Carina Burman inleder sin avhandling med en pre
sentation av vältalaren Kellgren i några olika talarrol- 
ler: »en vitklädd lintott som predikar i Skara skola -  
den unge magistern som presiderar vid sin första dis
putation -  informatorn som förser sina smågrevar 
med pedagogiska vältalighetsstycken -  den med or
densband och stjärnor behängde ämbetsmannen un
der en parentation i det vittra Utile Dulci -  och 
slutligen Svenska Akademiens första direktör som 
iklädd hovets skimrande galadräkt harangerar bisko
par och baroner» (s. 13). De båda första bilderna 
knyter huvudsakligen an till avhandlingens studium 
av Kellgrens retoriska utbildning, de tre senare till 
dess studium av Kellgren som utövande talare.

Första avhandlingskapitlet, »Kellgren och retori
ken» inleds med korta anmärkningar kring syfte och 
metod samt avhandlingens avgränsning -  det är Kell
grens bevarade tal på prosa som skall behandlas -  och

med en kort teckning av »Den retoriska bakgrunden». 
Här pekar Burman först på ett äldre litteraturbegrepp, 
som jämställde ’vitterhet’ med ’vältalighet’, där den 
litterära framställningen sågs som ett medel att åstad
komma något, inte som ett mål i sig. Detta litteratur- 
begrepp var, understryker hon, dominerat av retori
ken. Hon går så igenom några retoriska grundbegrepp 
och ger en kort sammanfattning av retorikens och 
retorikkritikens historia, för att snabbt landa i Kell
grens svenska 1700-tal och vältalighetens roll under 
detta skede. Så följer ett avsnitt om »Den vittra meri
teringen» som ansluter till Bennich-Björkmans syn på 
författarskapet som en ’meriteringshjälp’. I ännu ett 
avsnitt, som kort presenterar Kellgrens bevarade pro
satal, ställs några frågor som delvis kommer att styra 
den fortsatta framställningen. Kellgren var, sägs det, 
ju inte bara en »karriärsugen» utan också en »radikal 
ung man» (s. 20):

»Spelade kanske hans upplysningsidéer in på hans 
vältalighet? Man skulle ju kunna tänka sig att han 
använde den som ett redskap för att föra fram sina 
egna uppfattningar också i sammanhang där detta 
inte förväntades av honom och därmed visade sig 
mer eller mindre öppet oppositionell. Hur var egentli
gen hans förhållande till den klassiska retoriken -  att 
han var beroende av den är uppenbart, men i hur hög 
grad? Kan man skönja någon utveckling i hans välta
lighet, kanske en frigörelse från traditionen till för
mån för en ny inriktning på talekonsten?»

Sista avsnittet i första kapitlet är en forsknings
översikt. Inledningsvis går Burman här till rätta med 
den gamla litteraturhistoriska sedvanan att identifi
era poeten Kellgren med privatpersonen Kellgren och 
att avvisa talaren Kellgren som en förkonstlad och 
förklädd roll. Med fog slås det fast att ’Kellgren poe
ten’ och ’Kellgren vältalaren’ båda är litterära rollges
talter. Själva forskningsöversikten är knapp: här be
rörs först, i anslutning till Habermas, 1700-talet som 
genombrottstid för en ny typ av offentlighet och, di- 
kotomin mellan en äldre litterär kod, ’repertoardikt
ning’, och en nyare, ’verkdiktning’. Därefter ges såväl 
ris som ros åt makarna Eks Kellgren. Skalden och 
kulturkämpen, en bok som ju inte arbetar med be
grepp som ’roller’, ’institution’ eller ’kod’, och så 
nämns några ytterligare viktiga verk inom Kellgren- 
forskningen. När det gäller retoriken fästs uppmärk
samheten på Lausbergs Handbuch der literarischen 
Rhetorik samt på tre svenska avhandlingar som sägs 
innehålla inslag av betydelse för studiet av vältalighe
ten under 1700-talet. Kerstin Ekmans essäsamling om 
inträdestalen i Svenska Akademien får också ett om
nämnande. Till sist ges en kort skiss över avhandling
ens uppläggning.

Redan i detta första kapitel introduceras en am
bivalens i synen på vältalaren Kellgren. Dels ses han 
som en litterär rollgestalt, styrd av sin vilja till vitter 
meritering och i grunden helt bestämd av den äldre 
uppfattningen av ’institutionen litteratur’. Dels frågas 
det, utifrån en mer romantiskt präglad syn på littera
turen som uttryck för personligheten, efter Kellgrens 
’egna åsikter, i förhållande till de åsikter han föresprå
kar i talen (se citatet ovan). Men om det nu är så att




