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Thomas Bredsdorff, Den brogede oplysning. Om 
følelsernes fornuft og fornuftens følelse i 1700-tal-
lets nordiske litteratur. Gyldendal. Köpenhamn 
2003.

Thomas Bredsdorff, professor i nordisk litteratur 
vid Köpenhamns universitet, har en lång forskar-
gärning bakom sig. I boken Den brogede oplysning. 
Om følelsernes fornuft og fornuftens følelse i 1700-
tallets nordiske litteratur (2003) löper en del trådar 
från hans tidigare verksamhet samman: intresset 
för författarrollens förändring i och med roman-
tiken, kärleken till Holberg och Ewald och hur 
man ska se på upplysningen. Bokens syfte är att 
i ett antal författarskap spåra upplysningsidéer i 
det nordiska 700-talet. Det här görs genom his-
toriskt kontextualiserade närläsningar av förfat-
tare från dubbelmonarkin Danmark-Norge och 
Sverige. (Om man ska vara petig kan man notera 
att Bredsdorff aldrig nämner Sveriges östra riks-
halva Finland, vilket förstås hade varit relevant.) 
De författare vars texter analyseras är för nord-
iska litteraturforskare idel kanoniserade kändisar: 
Hans Adolph Brorson, Carl Michael Bellman, Jo-
hannes Ewald, Ludvig Holberg, Johan Herman 
Wessel, Thomas Thorild och Jens Baggesen. En-
ligt Bredsdorff kännetecknas de alla av att de på 
ett eller annat sätt har bidragit till den nordiska 
upplysningen.

Men det förekommer också ett helt galleri med 
mindre kända personer. En av bokens huvud-
personer är exempelvis timmermannen Christian 
David, som var en utsänd emissarie (ett sände-
bud) från den herrnhutiska församlingen i Tysk-
land. En annan viktig person är Maria Wulf, Jo-
hannes Ewalds mormor, också hon en aktiv herrn-
hutare. Bredsdorffs centrala poäng är nämligen att 
han vill visa på beröringspunkter och förbindel-
ser mellan religiösa tankeströmningar och upplys-
ningen. Närmare bestämt behandlas i första hand 
herrnhutismen, den radikala evangeliska väckel-
serörelse med rötter i pietismen som nådde Nor-
den under 730-talet. Boken blir på så sätt också 
en indirekt uppgörelse med den religionsblind-
het som inte sällan kännetecknar litteraturhisto-
rieskrivningen.

Konsekvensen av Bredsdorffs inriktning, och 
en av bokens stora förtjänster, är att han lyckas 
problematisera den dikotomisering mellan känsla 
och förnuft, som så ofta schabloniserat synen på 
700-talets känslokult, upplysningen och roman-
tiken. Knastertorr brist på fantasi har ställts mot 

individuellt formulerad känsla och inlevelse, ra-
tionalitet och förnuft mot religiöst svärmeri, vid-
skepelse och extas. I Martin Lamms klassiska stu-
die Upplysningstidens romantik bildar ju denna 
uppdelning i två strömningar själva förutsätt-
ningen för resonemangen. Detta gör förstås var-
ken rättvisa åt de komplexa idéerna hos exempel-
vis en sådan som Kant, eller greve Ludvig Niko-
laus Zinzendorf, herrnhutismens ledande ideo-
log. Till skillnad från Lamm, vilken som bekant 
ser intresset för känsla under 700-talet som be-
bådande av romantiken och därtill närmast som 
en upplysningens (irrationella) underström, me-
nar Bredsdorff att religiösa föreställningar och 
formuleringen av känsla var en central förutsätt-
ning för upplysningen. ”Hos de vakte har tro-
safvaskningen naturligtvis et andet endemål end 
hos de fornuftstro oplysere. Men selve proces-
sen – at prædike folk ud af den autoriserade tro 
– er i sit væsen et oplysningsprojekt. 700-tal-
let, og ikke mindst det danske, er ofte set som en 
tid der er splittet mellem fornuft og følelse, mel-
lem rationalisme og ’sværmeri’ […]. Her søger 
jeg broen mellem de to indstillinger.” (s. 22, För-
fattarens kursiv)

Utgångspunkten är dock litteraturhistorisk. I 
fokus står de konstlitterära texterna, men dessa 
texter förankras också historiskt och biografiskt. 
Bredsdorff är noga med att framhålla att hans 
studie knappast har ambitionen att ställa upp en 
heltäckande eller kronologisk modell av nordisk 
upplysning. Istället får analyserna betraktas som 
nedslag, eller ”fragmenter”. (s. 4)

I boken varvas fortlöpande nedslag i historien 
och litteraturen – beskrivningar av historiska ske-
enden, personporträtt och analyser av texter – med 
abstraherande och mer teoretiska resonemang. 
Boken har därtill ett omfångsrikt persongalleri 
och spänner över en stor tidsrymd (från 730-ta-
let till 700-talets slut). Denna sammanställning 
av fragment, detta relativt sett ’oakademiska’ essay-
istiska sätt att skriva, har både för- och nackde-
lar. Texten blir levande och stimulerande att läsa. 
Men emellanåt hamnar boken på gränsen till att 
bli alltför fragmentarisk, det vill säga spretig. De 
gånger detta är överhängande lyckas dock Breds-
dorff för det mesta knyta ihop sina diskussioner. 
Ibland görs till exempel kopplingar mellan olika 
personer – inte sällan något överraskande sådana 
– genom att han lyfter fram faktiska, eller idémäs-
siga förbindelser dem emellan. Det finns också en 
kronologi i bokens textanalyser; vi får följa förfat-
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tare från 700-talets första del till dess slut. Men 
det viktigaste är att bokens centrala begrepp åter-
kommer som ledmotiv och därmed fungerar som 
hållpunkter, i första hand begreppen upplysning, 
förnuft och känsla, men också orden herrnhutism, 
pietism, frälsning och tolerans.

Bredsdorffs bok är något så uppfriskande som 
en tesdrivande studie. Någonting vi kanske inte är 
så bortskämda med i nordisk litteraturforskning. 
Men vad är det då för tes som drivs? Bredsdorff 
hävdar att vi hade en upplysning i de tre skandi-
naviska länder han behandlar och ”at den var en 
sammensat, men dog egenartet hovedstrømning i 
700-tallet, specielt i dets litteratur” (s. 23). Bokens 
tio kapitel ska betraktas som argument för detta.

Det här är förstås inte ett helt okontroversiellt 
påstående och dessutom beroende på hur man de-
finierar begreppet upplysning. Vad är upplysning? 
Som alla epok- och idéströmningsbeteckningar 
har den stötts och blötts såväl internationellt som i 
Sverige och övriga Norden. Inledningsvis i bokens 
andra kapitel (kap. ”Glimt af oplysning”) konsta-
terar Bredsdorff att svaret besvarades på olika sätt 
redan i samtiden. Utgångspunkten för hans reso-
nemang är ett brev över ämnet ”Aufklärung” skri-
vet av grevinnan Charlotte Schimmelmann till 
en väninna. Genom brevet får vi en glimt, säger 
Bredsdorff, av de diskussioner om upplysningen 
som fördes i grevinnans salong. Det handlar om 
att göra människor fria och att ”bestræbe sig på 
selv at få det bedre”, men också om att ”frelse” 
andra. (s. 6)

Här gör Bredsdorff en etymologisk koppling 
mellan ordet frälst, i den kristna betydelsen, med 
ordet frihet, att frälsas från eller till något. Den ge-
nomgripande drömmen under 700-talet var att 
frälsa människor från mörkret, vare sig det var i 
religiös eller sekulär mening, menar Bredsdorff. 
Och det är något som är en beröringspunkt mel-
lan Kant med Zinzendorf. Om Kant i sin ofta 
citerade formulering säger att upplysningen ger 
människan möjlighet att kasta av sig den själv-
påtagna omyndigheten, så menar Zinzendorf att 
den verkliga friheten finns då människan kan se 
bortom de ortodoxas tolkningar av Ordet och in 
i ljuset i det egna hjärtat. Det som förenar är tan-
ken på att individen själv kan söka sanningen/
frälsningen, vilket hos dem båda uttrycks meta-
foriskt i bilden av det befriande ljuset. Bredsdorff 
för oss sedan åter till det schimmelmanska tesäll-
skapet, vars samtal nu visar sig handla om såväl 
tidens ateism, som den alltför överdrivna religio-

siteten, ”la bigoterie”, fromleriet skulle man kan-
ske kunna översätta. Det här blir sedan utgångs-
punkten för en introduktion av några aktörer: 
Søren Lintrup, Enevold Ewald och Marie Wulf, 
de senare diktaren Johannes Ewalds far och mor-
mor. Varför är de då intressanta? Jo, alla blev de 
herrnhutare och Bredsdorff fortsätter sedan med 
en diskussion om den danska herrnhutismen, där 
han fortsätter att drar paralleller till tidens upp-
lysningsströmningar.

Ett utmärkt exempel till Bredsdorffs resone-
mang om att frälsningen i Kristus kunde innebära 
att man kastade av sig den självpåtagna omyn-
digheten finner vi i teologie kandidaten Lintrup. 
Han blev avskedad från sin lärartjänst 733, efter-
som han mitt under en predikan avbrutit sig för 
att uppmana församlingen att komma med in-
vändningar mot hans utläggningar! Det kunde 
finnas andra beröringspunkter mellan en herrn-
hutare och en upplysningsman. Bredsdorff tar 
upp och jämför Lintrups idéer om pedagogik med 
upplysningsmannen Holbergs. Den senare hade 
inte mycket till övers för vare sig pietister eller 
herrnhutare, men när det gällde inställningen till 
pedagogik finner man ett gemensamt drag: de 
ville alla lämna över en del av ansvaret för kun-
skapssökandet till eleven.

De ovan refererade resonemangen kan få illus-
trera det bredsdorffska sättet att skriva. Vindlande 
resonemang, besök i olika personers tankevärl-
dar, ständiga konkretioner, ofta associativa och 
tidsmässiga språng. Tråkigt blir det aldrig. Det 
är emellertid i de litterära analyserna som Breds-
dorff excellerar. Ofta är det elegant och innova-
tivt, men inte alltid invändningsfritt, några ex-
empel kan nämnas.

I ett centralt kapitel, för övrigt en av bokens 
höjdpunkter, (”Oprøret i København 732”) be-
handlar Bredsdorff förhållandet mellan dansk pie-
tism och herrnhutism. Kapitlet startar med en 
redogörelse för det religiösa uppror år 732 som 
blev följden då den radikala evangeliska väckel-
sen nådde Danmark. Danmarks första ungdoms-
uppror, enligt Bredsdorff. Poängen i detta kapitel 
är att analysera religiösa texter och skeenden, för 
att ytterligare visa på de gemensamma drag som 
fanns mellan upplysning och radikal väckelse. Ge-
nom en djupdykning i arkiv, som bland annat re-
sulterat i fynd av nya brev, kan Bredsdorff kasta 
nytt ljus över både förbindelser mellan tysk och 
dansk herrnhutism och den herrnhutiska missio-
nen på Grönland.
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Här tas också en liten versifierad andaktsbok 
från 733 av den ovan nämnde Christian David 
upp. I denna ger David sin egen och högst egen-
sinniga tolkning av de åtta saligheterna, eller nå-
dens ordning, det vill säga vägen till frälsning och 
nåd. David var en autodidaktisk timmerman, vars 
beläsenhet sträckte sig till Bibeln. Men hans enkla 
och okonstlade stil väckte bland annat Enevold 
Ewalds beundran. Poängen hos David är att män-
niskan själv kan förmera sig och nå frälsning. I 
sann herrnhutisk anda förkunnar han också att 
den sanna frälsningen enbart kan uppnås i mö-
tet med den lidande och korsfäste Jesus. Om Da-
vids stil var okonstlad var den pietistiske bisko-
pen Hans Adolph Brorsons religiösa diktning mer 
elaborerad. Trots att Brorson tillhörde den eta-
blerade statspietismen hade han ”en svaghed for 
den radikale herrnhutiska pietisme” (s. 82). I hans 
psalmer finner man spår av det Bredsdorff kallar 
”oplysningspietisme” (s. 83). Genom en analys av 
struktur och metaforik i en av Brorsons psalmer 
kan Bredsdorff visa på hur psalmen förvissar sina 
åhörare/läsare om att de kan bli frälsta här och 
nu. Det är i sin betoning av människans möjlig-
het till att stå på egna ben och själv söka frälsning 
som pietismen visar sin förbindelse med upplys-
ningen, framhåller Bredsdorff.

För svenska läsare borde kapitlen som behand-
lar Bellman och Thorild vara av störst intresse, 
kanske är vi dessutom inte vana att se den först-
nämnde som en upplysningsman. Bellman disku-
teras i ett kapitel med den talande rubriken ”Lo-
gen och latteren”. Som framgår av rubriken är 
det logeväsendet och humorn (och därmed Bell-
mans parodier) som står i fokus för analyserna. 
För att påvisa att detta ingår i upplysningen måste 
Bredsdorff först knyta ordensväsendet till upp-
lysningen. Här lutar han sig på Margaret Jacobs 
omvärdering av frimureriet (framför allt i The Ra-
dical Enlightenment. Pantheists, Freemansons and 
Republicans, 98), vilket hos henne förbinds med 
en radikal upplysning. I viss polemik mot Jacobs 
vill han däremot även lyfta fram ordensväsendets 
parodiska sidor, inte enbart dess egalitära ideal. 
Det handlar om humorns funktionalitet. Upp-
lysningen är inte bara förnuft och nyttotänkande 
utan också livsglädje – kort sagt utile dulci.

Bellmans paroditeknik och relativa sekulari-
tet i de bacchanaliska visorna och bibelparodi-
erna passar förstås bra in i dessa resonemang. Med 
hjälp av Bachtin lyfter Bredsdorff också fram den 
(jäm)likhetsutopi som finns i Bellmans parodiska 

ordnar. Men egaliteten har sina gränser och fung-
erar endast inom ramen för de slutna sällskapen, 
påpekar Bredsdorff. I slutet av kapitlet skruvas re-
sonemangen ett extra varv när en koppling görs 
mellan Bellman och herrnhutismen. Bellmans 
första lärare, den sedermera kände herrnhutiske 
prästen Anders Carl Rutström, skulle kunna ha 
influerat den unge Bellman i herrnhutisk rikt-
ning. Och det rör sig inte enbart om inslagen 
av brud- och passionsmystik i Bellmans religiösa 
diktning, utan också om att Rutström kan ha va-
rit en herrnhutisk ”rollemodel” när det gäller Bell-
mans humor och livsglädje. Det finns förstås alla 
skäl att vara försiktig. Bellman hade en lång räcka 
informatorer efter Rutström och även om denne 
enligt skaldens egen utsaga ”älskade mig mycket” 
så var faktiskt Bellman bara en liten pojke då det 
begav sig. Rutströms eftermäle vittnar inte hel-
ler om vare sig humor eller livsglädje, men desto 
mer om stridbarhet och brinnande trosvisshet. 
Hur han var som lärare vid den här tiden finns 
det föga information om.

Att utnämna Thomas Thorild till en radikal 
upplysningens förespråkare är givetvis enklare. 
Denne upplysningstidens Jan Myrdal, som Breds-
dorff kallar honom. Genom analyser av Passio-
nerna och dikten Harmen (som inte publicera-
des i Thorilds livstid) visar Bredsdorff hur känslan 
hos Thorild blir förutsättningen för sanningen. 
Hos honom finner vi en herrnhutism utan Gud, 
skriver Bredsdorff med en träffande formulering. 
Thorild är ingen romantiker, men däremot vill 
han ”gøre känslan og sinnet til det højeste erken-
delseorgan” (s. 280 f., förf. kursiv). Sanningen blir 
hos Thorild resultatet av upplevelse. Den bekanta 
striden om kritik i Stockholms Posten mellan Kell-
gren och Thorild diskuteras ett kapitel med rub-
riken ”Tålsomhed”. Här står alltså begreppet to-
lerans i fokus. Bredsdorff utgår i diskussionerna 
från upplysningens pionjärer, bland annat från 
Locke och hans kända brev om tolerans (A Letter 
Concerning Toleration, 689). I striden med Kell-
gren visar Thorild sann tolerans genom att han 
kan se att något kan vara annorlunda, utan att 
det för den delen är sämre.

Lyckas då Bredsdorff driva sin tes? Att vi inte 
hade en upplysningsrörelse av franskt snitt el-
ler dignitet i Sverige är ställt utom all tvivel och 
har exempelvis framhållits i en rad artiklar och 
en bok av Tore Frängsmyr, nu senast i artikeln 
”Defining Enligthenment: The Swedish Case” (i 
Centre(s) and Margins(s). Enlightenment from Bel-
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fast to Beijing, red. Marie-Christine Skuncke, Pa-
ris 2003). Här hävdar han att man inte heller ens 
kan tala om en strömning, än mindre en huvud-
strömning som Bredsdorff gör. Många forskare 
har inte desto mindre visat på de upplysnings-
idéer och praktiker som förekom i Norden, på 
senare år Jakob Christensson, Arne Jarrick, Mag-
nus Nyman, Marie-Christine Skuncke, Hanna 
Östholm med flera. I ett kapitel med den talande 
rubriken ”– men hvad var oplysningen?” synte-
tiserar Bredsdorff sin egen uppfattning, efter en 
grundlig genomgång av tidigare framför allt in-
ternationell forskning på området. Att Bredsdorff 
använder en bred definition av begreppet upplys-
ning har väl redan framgått. Till sin natur var upp-
lysningen inte entydig, utan motsägelsefull och 
brokig, menar Bredsdorff. Upplysningen innebar 
att människan försökte bli myndig; hade mod att 
ompröva. Men detta i sin tur handlade inte enbart 
om att med Kant säga ”hav mod til at vide”, eller 
om att ha mod till att agera, utan det handlade 
också om att ha mod att känna (s. 208).

Bredsdorffs studie är också framåtpekande i 
det att den behandlar upplysningens betydelse för 
moderniteten. Bredsdorff visar exempelvis (i kap. 
”Oplysningens pris”) hur Johannes Ewald prövar 
den yttersta konsekvensen av upplysningens se-
kularisering. Går religionen att förena med upp-
lysningen? Priset kan synas högt. Bredsdorff lyf-
ter genom analyserna fram hur Ewald i sina texter 
på olika sätt gestaltar den ångest som följer med 
människans frihet att själv välja. Här är han pi-
onjär, menar Bredsdorff. Kierkegaard fulländande 
analysen av begreppet ångest, men det var Ewald 
som först uppmärksammade det.

Liksom andra forskare som har sysslat med pie-
tism och herrnhutism, exempelvis historikerna 
Arne Jarrick (Psykologisk socialhistoria, diss., Stock-
holm 985) och Carola Nordbäck (Samvetets röst. 
Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konserva-
tiv pietism i 1720-talets Sverige, diss., Umeå 2004) 
lyfter dessutom Bredsdorff fram en paradox. Ge-
nom sin speciella formulering av tro bidrog 700-
talets evangeliska väckelser till den begynnande 
sekulariseringen. Det här påpekades för övrigt 
redan under 700-talet och oroade många av då-
tidens ortodoxa lutheraner, även om Bredsdorff 
inte nämner det. Den höglärde tyske teologen 
Ernst Salomon Cyprians tar till exempel upp 
frågan i ett traktat om den religiösa indifferen-
sen, Förnuftig Warning För Wilfarelser, Som wore 
alla sätt, at tjena GUD, Eller Alla Religioner Lika 

Goda …(748). Boken utgavs på svenska för att 
motarbeta herrnhutismens utbredning i Sverige. 
Denna typ av idéer om, eller krav på, religiös to-
lerans understödjer enbart ateisterna, framhål-
ler Cyprian, och angriper följaktligen häftigt inte 
bara de religiösa svärmarna utan också allt från 
tänkare som Spinoza och Descartes till religions-
toleransens Holland. I slutändan ledde tanken 
på alla religioners lika värde, kraven på religions-
tolerans och medborgerlig samvetsfrihet, till seku-
larisering eller rentav ateism. Sett ur det perspek-
tivet öste så väl herrnhutare och radikala pietis-
ter som Voltaire och Locke alla på sitt sätt bensin 
på indifferensens bål – och bidrog därmed till en 
ökad sekularisering.

En sak man dock kan fundera över i samband 
med Bredsdorffs diskussioner om upplysningens 
fortsatta betydelse i modern tid är bokens up-
penbart apologetiska anslag. Den kan ses som ett 
rungande försvar för upplysningsprojektet. Det 
är främst Theodor Adorno och Max Horkheimers 
Upplysningens dialektik (944) som står i skott-
gluggen. I den fokuseras som bekant även mo-
dernitetens och upplysningsprojektets nattsida, 
framför allt som en konsekvens av nazimens över-
grepp. Polemiken mot dem hör knappast samman 
med undersökningens huvudfråga och känns där-
till överflödig. Inte minst eftersom Adorno och 
Horkheimer själva i förordet till andra upplagan 
från 969 skriver att de inte längre orubbligt hål-
ler fast vid det som hävdas i boken.

Min största invändning mot Bredsdorffs stu-
die gäller dock urvalet. Varför har just dessa för-
fattare och texter valts ut? Det finns nämligen en 
viss diskrepans mellan bokens breda definition 
av upplysning jämfört med den relativa snävhe-
ten i materialurvalet. Även om det åter bör un-
derstrykas att Bredsdorffs syfte inte är att ge en 
heltäckande eller invändningsfri bild så väcks en 
del frågor här. Min största är: Var är de kvinnliga 
författarna? Det ska till Bredsdorffs försvar sägas 
att han nu och då lyfter upp kvinnliga aktörer till 
ytan och att han diskuterar dåtidens kvinnosyn, 
framför allt i samband med analyserna av Hol-
bergs texter. Med jämna mellanrum dyker kvin-
nor också upp i Bredsdorffs bok, som de ovan 
nämnda grevinnan Schimmelmann och Maria 
Wulf. Han studie är långtifrån könsblind. Vi för-
står att kvinnor hade en betydelse, men i Breds-
dorffs bok spelar de trots allt i birollerna och inga 
texter skrivna av kvinnliga författare analyseras 
grundligare. En författare som borde ha legat nära 
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till hands är Anna Maria Malmstedt, g. Lenngren, 
dotter till den herrnhutiska författaren Magnus 
Brynolph Malmstedt. Eller varför inte Hedvig 
Charlotta Nordenflycht, en av Nordens djärvaste 
förespråkare för kvinnans rättigheter och upplys-
ningen, vilken därtill ibland setts som en käns-
lans profet. Liksom Ewald gjorde hon ambitiösa 
försök att förena upplysning och religion. För att 
nämna ett par för oss svenska läsare näraliggande 
exempel. Med viss trötthet kan man konstatera att 
upplysningen kan innehålla mycket, men inte ens 
den bredsdorffska brokigheten innebär att kvinn-
lig aktivitet synliggörs på allvar.

Invändningarna till trots ska det slutligen sägas 
att det är en ren njutning att läsa Bredsdorff. Trots 
sin höga densitet är boken skriven med ett lätt 
handlag. Bredsdorff har därtill ett högst person-
ligt tilltal och boken är fylld av träffsäkra, ofta hu-
moristiska, formuleringar. Här finns dessutom ett 
generöst kulturhistoriskt anslag som borde kunna 
appellera till en bredare publik. Detta är popu-
lärvetenskap i dess bästa mening. Men man ska 
inte förledas att tro att undersökningen därför är 
ytlig; Bredsdorffs analyser går, som jag framhöll 
ovan, bortom detta. I det avslutande kapitlet, som 
med en lekfull blinkning till Kierkegaard har fått 
rubriken ”Afsluttende, ret uvidenskabelig efter-
skrift”, ställs vi med Bredsdorff att begrunda den 
brokiga arkitekturen på Zinzendorfplats i Herrn-
hut. Vi som har varit där, i ett av den dåtida evang-
eliska väckelserörelsens epicentra, kan bara nicka 
instämmande. Den här platsen bör också finnas 
med i diskussionerna om den europeiska upp-
lysningen.

Ann Öhrberg

Carl Gustaf af Leopold, Samlade skrifter, Förra av-
delningen, Andra delen: Dikter 1785–1829, utgivna 
av Torkel Stålmarck, band , Text, och 2, Kom-
mentar (Svenska författare utgivna av Svenska Vit-
terhetssamfundet, II). Stockholm 2002–2003.

”Att tilltala en konung” var den fyndiga titeln 
när 700-talskännaren Torkel Stålmarck för några 
år sedan höll föredrag om hovskalden Leopold.¹ 
Denne behärskade till fulländning konsten att 
turnera en komplimang som föll majestätet i sma-
ken. Idag har Leopolds texter försvunnit från lit-
teraturlistorna på grundnivå i litteraturvetenskap, 
men han har behållit sin plats i kanon som en av 
centralgestalterna i det gustavianska litterära li-

vet. I handboken Den Svenska Litteraturen ägnas 
han ett avsnitt av Sven Delblanc under rubriken 
”En idealtypisk hovskald” (II s.  ff., 988). Det 
är med förvåning man finner att större delen av 
Leopolds vittra författarskap inte har förelegat 
i någon modern, vetenskaplig edition. Svenska 
Vitterhetssamfundet tog upp Leopold som num-
mer två i sin serie ”Svenska författare” och Knut 
Fredlund utgav redan 92 hans ungdomsskrifter 
770–784 (”Förra avdelningen, Första delen”), 
men arbetet med ”Förra avdelningen” avstan-
nade. Däremot har Leopolds brev (”Senare av-
delningen”) publicerats i olika omgångar av re-
daktörerna Knut Fredlund och senare Olle Holm-
berg och Åke-Hugo Hanson. Resultatet av brev-
utgåvan har blivit en mäktig svit på drygt 2 000 
trycksidor täckande över ett halvsekel, 774–829 
(95–2002).

Efter nittio år har Svenska Vitterhetssamfun-
det återupptagit utgivningen av det vittra förfat-
tarskapet. De nu föreliggande volymerna, Dikter 
1785–1829, kan hälsas med glädje av forskarsam-
hället. Redaktör är Torkel Stålmarck, som under 
senare år bland annat svarat för utmärkta editio-
ner av Jacob Wallenbergs skrifter (Svenska Vitter-
hetssamfundet) och av Bellmans tidskrift Hwad 
Behagas? samt brev och skrivelser (Standardupp-
lagan av Bellmans skrifter). Utgåvan av Leopolds 
dikter tar vid där Fredlund stannade. År 785 är 
Leopold ännu bibliotekarie i Uppsala med sik-
tet inställt på en akademisk bana, men redan året 
därpå flyttar han till Stockholm för en lysande 
hovkarriär. Dikterna publiceras i kronologisk ord-
ning, fram till den blinde skaldens sista år. Ett 
stort insamlings- och attributionsarbete ligger 
bakom de 82 inkluderade dikterna. Stålmarck 
nämner i sitt förord föregångarnas insatser: Knut 
Fredlund, den förste redaktören, Olle Holmberg, 
författare till den monumentala Leopold-biogra-
fin 953– 965, samt även Viktor J. Johansson och 
Kerstin Anér med monografier om Extra Posten 
resp. Läsning i blandade ämnen (Leopolds texter 
utgavs ofta anonymt i pressen).

Som bastexter för editionen väljer Stålmarck 
första tryck, eller, då sådana saknas, egenhän-
diga manuskript, till skillnad från gängse praxis 
inom äldre textkritik att utgå från den sista av 
författaren godkända versionen (”Ausgabe letz-
ter Hand”). Målet är ”att presentera texterna så-
dana de första gången mötte publiken” ( s. VI). 
Den valda principen är alltså receptionshistoriskt 
betingad och gör det samtidigt lättare att följa ut-




