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Polyfem och den moraliska tidskriften
Av LOUISE VINGE

Inledning: tidigare forskning, syfte
Omständigheterna kring »bladet» Polyfems till
komst 1809-1810 är väl utredda av den äldre roman
tikforskningen. Denna intresserade sig för Polyfem 
därför att den spelade en så viktig roll som organ i 
debatten mellan ungdomarna i den tyskorienterade 
Nya skolan och företrädare för den äldre, franskin- 
fluerade smak som ännu dominerade inom Svenska 
akademin och de kretsar som stod nära den. Rudolf 
Hjärne och Gudmund Frunck publicerade tidigt det 
stora brevmaterial där de viktigaste källorna finns, 
och i sin avhandling gav Frunck en kritisk analys av 
de olika versionerna av själva debuten och därtill en 
balanserad och utförlig skildring av de första två 
halvårssamlingarna av Polyfem. '1 Också hos Gustaf 
Ljunggren finns en rikedom av detaljinformation 
om tillkomsten, om de olika bidragen och deras 
bakgrund och effekt i debatten.2 Ljunggren har 
behandlat hela sviten, men liksom Frunck belyser 
han Polyfem främst som organ för Nya skolan i den 
hetsiga litterära debattens upptakt; de enskilda bi
dragen blir intressantare än publikationen i sig.

Den som bar huvudansvaret för Polyfems redi
gering var Johan Christoffer Askelöf. Tyvärr har 
hans publicistbana ännu inte fått någon mer ingåen
de behandling, vilket däremot är fallet med hans 
mest betydande medarbetare, de två nära vännerna 
Lorenzo Hammarsköld och Clas Livijn. Båda dessa 
har fått sina monografier: Torsten Ljunggrens om 
Hammarsköld 1954, Johan Mortensens om Livijn 
redan 1913.3 Över Agardh, som tillsammans med 
Askelöf och Hammarsköld lade upp de första pla
nerna men endast skrev ett bidrag, finns numera 
också en idéhistoriskt inriktad biografi, där den av 
en resa snart avbrutna kontakten med polyfemis- 
terna behandlas i början.4

Det finns sålunda ett stort och väldokumenterat 
vetande samlat om Polyfem. Ändå förefaller det 
mig som om publikationen också borde sättas in i 
andra sammanhang, betraktas ur press- och kritik- 
historiskt perspektiv, för att dess karaktär och be
tydelse verkligen skall framgå.

I det följande skall jag försöka visa, att Polyfem 
fick sin första form och framtoning med en bestämd 
äldre typ av publikation som mönster, nämligen den 
moraliska tidskriften, och att det var mot denna 
bakgrund som dess utveckling från satiriskt skämt
blad till kritisk kulturtidning försiggick. Polyfems 
kvalitet som kritiskt organ har enligt min mening 
underskattats, och det är sannolikt att detta delvis 
beror på dess ursprungliga genrekaraktär, som lik
väl samtidigt inte helt har genomskådats. Eftersom 
Polyfem företrädde den nya skolan som ställde sig 
kritisk till det föregående seklets litteratur och kul
tur och ofta nog dömde ut dem en bloc, så har 
förhållandet att bladet genremässigt tog arv från 
samma förkättrade sekel inte varit så iätt att få syn 
på.

Tillkomst, intentioner, formval
Polyfem är som bekant ett barn av den efter mars- 
revolutionen 1809 uppmjukade tryckfriheten. 
Själva den nya tryckfrihetsförordningen hade ännu 
inte stadfästs när Stockholm började flöda av nya 
publikationer; Jöran Wibling talar i sin avhandling 
Opinioner och stämningar i Sverige 1809-1810 
(1954) om »det publicistiska uppvaknandet» som 
förde med sig en rik vegetation av »flygande pap
per» (s. 9-10). Också i Polyfems fall var det den nya 
politiska friheten som gav både uppslaget till publi
kationen och möjligheten att tillskapa den. Incita
mentet var »alla de stora dårskaper, som här dagli
gen och stundligen passera» i det offentliga, poli
tiska såväl som litterära, livet. Citatet är hämtat 
från det ofta citerade brev av den 3 september 1809, 
där Hammarsköld berättar för Livijn om hur han 
tillsammans med Agardh och Askelöf hade inrättat 
sig som ett »särskildt lärdt Sällskap», som till he
dersledamöter väljer personer, »som begått en bra 
stor, himmelsskriande dumhet» och till osynliga 
ledamöter likasinnade vänner, däribland Livijn 
själv. Nu, berättar Hammarsköld, utvidgas verk
samheten; man ämnar »på obestämda tider utgifva 
en slags tidning», där skämtet skall drivas »en
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gros», och man har redan börjat utforma de första 
bidragen; han väntar sig att den skall »göra ett 
förknäfladt uppseende».5

Den 18 oktober återkom Hammarsköld till pla
nerna; nu talades det om att »utgifva ett litet flyg
papper under namn af Polyfem». Samtidigt berät
tade han för vännen Livijn om sina egna mer ambi
tiösa tidskriftsplaner med Lyceum.6 Strax före ju
len 1809, den 21 december, skrev Hammarsköld en 
tredje gång om saken till samme adressat. Nu var 
planerna fasta: »Askelöf kommer med nästa års 
början att utgifva ett komiskt dagpapper, riktadt 
mot dårskaperna så väl i vår literatur som i all
männa lefvernet, och dertill önskar han att få dig till 
medarbetare. Med nästa post lärer du få ett bref 
från Sällskapet för det Löjliga, tillika med en prenu- 
merationssedel på Polyfem, hvari Sällskapet an
håller, det du täcktes biträda det samma i dess 
bemödanden att genom det mäktiga vapnet, Löjet, 
bereda Herrans väg.»7

Intentionerna bakom Polyfem framgår av detta: 
att förlöjliga det man ogillade i politik och kulturliv 
och att förbereda ett genombrott för det nya man 
ansåg sig företräda. Den positiva delen av program
met tycks ha kommit till senare -  möjligen under 
intryck av den epokbildningsförväntan som Atter- 
bom hade uttryckt apropå Hammarskölds förbere
delser för Lyceum. På en inbjudan att medarbeta 
hade Atterbom diplomatiskt svarat: »Med redli
gaste fägnad blickar jag mot den annalkande dagen 
öfver vår hittills högst föraktliga Litteratur» (27 
oktober 1809).8

Askelöf, Hammarsköld och Agardh var alla tre 
unga män som just hade lämnat universitetet. Aske
löf var tjugo år och var på väg att bli kanslist i 
ecklesiastikexpeditionen, där hans chef var Nils 
von Rosenstein. Han hade varit kamrat i Lund med 
den nu tjugofyraårige Agardh, som nu som nybliven 
docent var i Stockholm som informator hos utrikes 
statsministern Lars von Engeström. Hammarsköld 
var jämnårig med Agardh, han hade legat i Uppsala 
ett par terminer och var nu amanuens vid Kungliga 
Biblioteket, där hans närmaste överordnade hette 
Per Adam Wallmark. Denne i sin tur var också 
utgivare av den nystartade Journal för Litteraturen 
och Theatern, organ för det som de tre mest ogil
lade och ville åt. Bakom Journalen fanns nämligen 
även Leopold och Svenska akademien; den stod för 
ett vidareförande av traditioner från 1700-talet som 
man ville bekämpa: klassicismen som stilideal, upp
lysningen som kulturmönster och den »gusta
vianska» oppositionens politik.

Polyfem började utges någon dag före nyåret 
1810. Den utgavs sedan med två nummer i veckan 
med fyra sidor i varje nummer; då och då gjorde 
man dubbelnummer. Den trycktes i Marquardska 
tryckeriet och spreds till prenumeranterna i Stock
holm via en boklåda-först Wikfors’, sedan Deléns. 
Den hade också en del prenumeranter i landsorten.

Polyfem inleddes med en »Underrättelse till All
mänheten», rubricerad »Sällskapet för det löjliga». 
Här beskrev man sammanslutningen som en fort- 
sättare av sällskapet Pro Sensu Communi, Kell
grens och Rosensteins fiktiva klubb för kritik och 
satir. Här gjorde man alltså en explicit anknytning 
till den upplysningsanda, som man sedan så ener
giskt skulle ta avstånd från. Eftersom med förstån
det inget kan uträttas, vill man nu försöka nå sam
ma mål med löjets hjälp, heter det. Man beskriver 
så sällskapets principer, främst den om inval av 
hedersledamöter som besitter en eller flera löjliga 
egenskaper. Slutligen refererar man sällskapets 
»bekymmer, rörande sättet att meddela Allmänhe
ten sina arbeten». Man har avvisat tanken att an
vända redan förefintliga tidningar; inte ens Stock- 
holms-Posten har befunnits användbar, trots dess 
stora förflutna. Så har man då beslutat att själv utge 
bladet Polyfem.

I den revy över de övriga Stockholmstidningarna 
som Polyfem i eget namn anställde som en fortsätt
ning av presentationen, får Journal för Litteraturen 
och Theatern en särställning. Det är en knappt dold 
krigsförklaring som utfärdas: »Dig skall jag tid efter 
annan ihågkomma i mina tacksägelser och böne
suckar, förväntandes att icke eller af dig, älskelige 
Broder, varda glömd.»

Varken i första numret eller i de följande finns 
egentligen något positivt program angivet, något 
uttalande om eller beskrivning av vad Polyfem ville 
verka för. Den kritisk-satiriska, negativa uppgift 
som man hade åtagit sig var tydligen lättare att 
beskriva och lättare att göra produktiv i ett blad av 
den typ man hade tänkt sig än det var att där 
uttrycka den nya anda man ville ersätta den gamla 
med. Snart nog skulle ramen, så vagt den än var 
uppdragen, bli för trång, genregränsen överskridas 
och Polyfem förvandlas så att den kunde framföra 
Nya skolans program. Men den första samlingen, 
det vill säga det första halvårets femtiotvå nummer, 
domineras av skämtet och satiren, och det är här 
som närheten till de äldre förebilderna är starkast.

Valet av form kan förklaras med hjälp av modern 
satirteori. I det som Jörg Schönert har kallat för 
»den satiriska situationen» ingår satirikern och det
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han riktar sig mot, men också den publik som han 
vänder sig till och de värdenormer som rättfärdigar 
angreppen och som han vill överföra till publiken. 
Satirikern måste ha eller skaffa sig auktoritet och 
publiken måste uppfatta honom som en legitim kri
tiker om han skall ha framgång. Satirikern arbetar i 
ännu högre grad än andra författare i ett socialt rum 
och måste bemöda sig om att skapa konsensus och 
etablera gemenskap med läsarna. Han hänvisas 
därför till särskilt publikrelaterade former -  och en 
sådan var just den moraliska tidskriften på 1700- 
talet.9 Vid 1800-talets början hade i Sverige ännu 
inte romangenren utvecklats så att den var en själv
klar arvtagare till den moraliska tidskriften såsom 
den var i Tyskland, men betecknande nog gjordes 
försök att skriva satir även i romanform i Sverige 
just vid denna tid, bland annat av Livijn. Inten
tionen att förlöjliga litterära och allmänt kulturella 
fenomen fann alltså en adekvat form i den moralis
ka tidskriften. När den satiriska intentionen blev 
mindre dominerande i Nya skolan och ett positivt 
program allt tydligare framfördes, så försvann ock
så de drag som mest markant förenade Polyfem 
med 1700-talets moraliska tidskrifter.

Valet av form kan också belysas med hänvisning 
till den historiska situationen i landet. När tryckfri
heten återställdes och ett intensivt politiskt partiliv 
vaknade i samband med riksdagen, var det på 
många sätt självfallet att anknyta till frihetstidens 
publicistiska former. Även om nivån i de många 
småskrifterna och pamfletterna stilistiskt och inne
hållsligt hade höjts, så var själva den yttre formen 
snarlik den som hade använts långt tidigare. Wib- 
ling betonar just denna säregna brist på nya former: 
någon frigörelse från äldre metoder ägde inte rum 
(s. 316). Att också de nya periodiska publikationer
na formades efter äldre inhemska mönster är inte 
förvånande; man hade ju också dålig tillgång till 
samtida utländska förebilder. Polyfem fick så små
ningom en egen profil, men den började med fri
hetstidens moraliska tidskrifter som modell.

Man bör också komma ihåg, att dessa tidskrifter 
inte var så efemära och i glömska sjunkna alster 
som man skulle kunna tro. Det vanliga var, att de 
vid tryckningen lades till rätta för inbindning och 
sålunda gjorde anspråk på att bli bevarade och lästa 
som böcker.10 Man kan även se att då sjökapten 
Baggfot i Polyfem (I: 8) redogör för läsvanorna i sitt 
barndomshem, omtalar han att man »lurade middag 
vid Ärlig Swensk eller Skuggan af den döda Argus. 
Dock läste min far äfven gerna det nya, som ut
kom». Tidpunkten får tänkas vara förlagd till 1770-

talet, och de två nämnda tidskrifterna kom ut 
1755-56 respektive 1735 -  fyrtio år gamla skrifter 
kunde alltså tänkas finnas till hands som förströel
seläsning, och ännu 1810 var dessa skrifter inte mer 
bortglömda än att man kunde anspela på dem som 
något välkänt för Polyfems publik.

Själva det namn som den nya publikationen fick 
anger också vilka dess genreförebilder var. Det var 
inte det första bladet i Sverige som hade fått sitt 
namn efter ett grekiskt vidunder med groteska 
ögon. Titeln Then svenska Argus innehåller ju nam
net på ett monster med hundra eller tusen ögon, av 
vilka alltid några var öppna och vakande. Namn av 
liknande innehåll är vanliga i genren: efter The 
Spectator kunde de moraliska tidskrifterna i Tysk
land kallas sådant som Der Menschenbeobachter, 
Der nordische Aufseher, Die Deutsche Zu- 
schauerin; en dansk motsvarighet hette Den patrio
tiske Tilskuer.u I namnet Polyfem låg också ett 
angivande av den bestämda kulturpolitiska ambitio
nen: bladet skulle, som man skrev, se rätt fram, 
även om andra tidningar då och då ser i kors.12 Det 
ville säga att man ämnade föra en enhetlig och 
kanske också ensidig linje.

Också bladets undertitel, som endast figurerar i 
första samlingen, anknyter til genren. Genom att 
kalla Polyfem »ett blad att läsa på sängen» angav 
man avsikten att vara lättsam och underhållande; 
de moraliska tidskrifternas popularitet berodde ju 
också på att de försökte presentera sitt material på 
ett lättillgängligt och roande sätt.

Likheter mellan innehållet i 
Polyfem och de moraliska 
tidskrifterna
Vid en närmare jämförelse mellan 1700-talets mora
liska tidskrifter och Polyfem kan man först konsta
tera att det finns en viktig likhet mellan dem i fråga 
om vad de inte innehåller, men som förekommer i 
samtidiga tidningar av dagbladskaraktär. I Polyfem 
finns inga politiska nyhetsartiklar, vare sig in- eller 
utrikes. Där finns heller inga egentliga teaterrecen
sioner -  men väl mer allmänna diskussioner om 
teaterns kvalitet och repertoar. Där finns inga spek
takelannonser eller notiser om ordenssammanträ- 
den, och inga annonser om lediga platser -  annat än 
som skämt -  eller om vargskinnspälsar till salu eller 
om fint vetemjöl och ritorrt rågmjöl. Sådant stoff 
trängdes däremot i Stockholms-Posten, Journalen 
och Dagligt Allehanda. Inget liknande förekommer
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i Polyfem, inte heller i 1700-talets moraliska tid
skrifter. Endast vissa tillkännagivanden om utgi
vandet av Polyfem närstående publikationer, som 
Asts Poesins Historia, Phosphoros och Poetisk ka
lender kunde ibland tas in i Polyfem, men i princip 
lät man inte det praktiska vardagslivet invadera 
sidorna.

I Gunnar Svanfeldts avhandling Posten 1768- 
1769 och dess författare (1937) har den efter Dalins 
Den svenska Argus mest betydande svenska mora
liska tidskriften fått en ingående behandling. Svan- 
feldt har där sammanfattat genrens utmärkande 
drag och dess olika artikeltyper. »Deras centrala 
uttrycksmedel är den korta essay som Addison 
bragt till fulländning» (s. 9); till denna kommen 
brevet. Inom ramen för essän och brevet används 
en rad olika grepp. Svanfeldt anför »fabeln och 
olika typer av allegoriska berättelser, icke sällan 
maskerade som drömmar; 'karaktärer ; [...], den 
rätt ofta till ’de dödas rike’ lokaliserade dialogen, 
osv.» (s. 10). Nästan alla dessa former finns repre
senterade i Polyfems första samling. Några tidiga 
bidrag har ett helt allmänt innehåll och det är i 
dessa icke-litterära artiklar som man tydligast kan 
iaktta de genremässiga sambanden mellan Polyfem 
och den äldre tidskriftstypen. Deras former röjer 
det likaväl som deras innehåll. Där finns ett fiktivt 
brev med titeln »En faders bref till sin son» med råd 
om hur man skall bete sig^och klä sig för att ta sig 
fram i huvudstaden (1:5). Det är en adelssatir av 
typiskt 1700-talssnitt.13 Det samma är fallet med 
brevet om herrmodets snabba växlingar (I: 11), som 
också tar upp en företeelse som var »en av de 
förnämsta måltavlorna för de moraliska tidskrifter
nas pilar».14 Polyfems första samling innehåller 
också två kåserande essäer, »Enfaldiga betraktelser 
om spel» (I: 19) och »Några ord om Kurtisörer» 
(1:21), som kunde ha stått i något av frihetstidens 
blad, som redan Torsten Ljunggren har påpekat i 
sin bok om Hammarsköld.15 Dessa inslag antyder 
en allmänt borgerlig hållning -  också detta torde 
vara ett arv från förebilderna. Svanfeldt samman
fattar sin beskrivning av dessa inslag i deras materi
al så här: »Decennium efter decennium tyckas alla 
dessa små veckoskrifter ha stridit för ungefär sam
ma breda, praktiska, upplysta, storborgerligt-libe- 
rala juste-milieu-program som Steele och Addison 
gjort till sitt» (s. 10). I Polyfems fall har väl detta 

—accentuerats av att de romantiska revolutionärerna 
uppfattade det de bekämpade som ett uttryck för en 
ytlig hov- och adelskultur.

Ännu i andra samlingen av Polyfem finner man

ett par inslag av en av de arter som Svanfeldt anför 
som typiska för 1700-talets moraliska tidskrift; det 
är ett par »Karaktersmålningar» av Elgström, »Pas
torsadjunkten» (II: 16-17) och »Professor Synthe- 
sius» (II: 18). Möjligen är de försök att förnya gen
ren i humoristisk riktning.

Det finns en intressant kommentar till de moral
satiriska inslagen i de tidigaste numren i Polyfems 
första samling som belyser intentionerna med dem. 
Hammarsköld förklarade i ett brev den 29 maj 1810 
till en utomstående anhängare, A. J. Spaldencreutz, 
deras tillkomst så här: »I början trodde vi det vara 
nödvändigt att för att skaffa bladet något mer all
mänt intresse inblanda då och då några anmärk- 
ningar öfver det allmänna lefvernet. men småning
om antog det ensamt den bestämda litterära ten
dens, som ursprungligen låg i dess plan.»16 Detta 
visar hur redaktionen för Polyfem under det första 
halvåret sökte sin form och ansträngde sig för att 
anpassa sig efter sin publik. Man hade ju inte några 
direkta förebilder för det man egentligen ville göra, 
nämligen en publikation som var inriktad på litterär 
och kulturell debatt i skämtets och satirens form. 
Därför formade man Polyfem till en början efter en 
genre där satiren förut hade odlats, den moraliska 
tidskriften.

I övergången till det nya kunde den moraliska 
tidskriftens typiska artikelformer också brukas för 
det specifikt litterära ärendet. Brevformen togs i 
bruk i »Amarullis resa till Poeternas land. I bref till 
den Sköna Uzana», som publicerades i nummer 15 
och 16 av den första samlingen. I dessa brev an
vänds greppet med det fiktiva resebrevet från ett 
låtsasland; det ansluter sig samtidigt till den satiris
ka genren »dialog i de dödas rike». Amarulli -  
Valerius -  får möta både Anakreon, Shakespeare, 
Ariosto och andra med för honom själv förödande 
resultat. »Bref till en vän i landsorten» (I: 17) är en 
kvick och journalistiskt elegant artikel i brevform 
om Journalens senaste attacker på den tyska filoso
fin och kritik av den. Man använder det vanliga 
satiriska greppet att uppträda i motståndarens roll. 
Brevformen har lockat fram en lättsam ton som gör 
det tunga ämnet överraskande underhållande. 
»Missionären Pater Athanasii Bref» i nummer 45, 
46 och 47 är upplagda efter en likartad idé om än 
med mindre framgång.

Drömmen eller visionen används som grepp i den 
litterära polemiken i ett tidigt inslag (1:12). »Den 
lille profetens uppenbarelse» är en artikel där den 
gammaldags bibelstilen imiteras och parodieras. 
»Och thet var vid tredje timmen af nattene» osv.
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Stycket låter en poet av gamla skolan berätta om en 
nattlig syn: först har Apollon uppenbarat sig för 
honom i Voltaires skepnad och manat honom till 
handling: att producera sig i »Charader, vers-prosa, 
nonsens-bitar och krystade lustigheter», men denna 
syn förflyktigas inför en annan, där en yngling i ett 
starkt sken i gåtfulla ordalag förkunnar att stora 
omvälvningar förestår som skall omintetgöra och 
straffa dem som nu pryder sig med »tillröfvade lag
rar». Den allegoriska berättelsen, en av 1700-talets 
mest omhuldade polemiska former, finner man i 
nummer 46 under rubriken »Käringsaga». Där får 
de tidningar som Polyfem närmast debatterar med, 
Journal för Litteraturen och Theatern och Nya Pos
ten, uppträdasom personer i en saga; de framställs 
som bortskämda småpojkar som bär sig illa åt mot 
en hygglig jätte som till sist ger dem en minnesbeta. 
Någon finare poäng har greppet inte avvunnits. 
Också dialogen förekommer en gång som form för 
den litterära satiren. »Samtal hållit på Kaffehuset 
Fläckta Örnen d. 29 Jan.» (1:12) låter ett antal 
herrar diskutera litteratur och tidningar; återigen 
används greppet att karikera motståndarna eller 
deras publik. De samtalande får framstå som en 
samling illitterata och självbelåtna kannstöpare.

Grepp och former från 1700-talets moraliska tid
skrifter hjälpte alltså till att ge den litterära polemi- 
ken och satiren dess form i Polyfems första sam
ling. Det kanske betydelsefullaste arvet som Poly
fem  lyfte från den äldre tidskriftsgenren var dock 
själva tonen, hållningen till publiken. Stilen hos 
Addison -  »å ena sidan kåserande, lättläst, lättill
gängligt, ’populärt’, å den andra sidan ett fint utar
betat konstverk, skrivet i en elaborerad, väl avvägd 
stil av latinsk, intellektuell, halvt lärd karaktär»17 -  
hade kanske inte alltid övertagits på samma höga 
nivå av hans efterföljare, men själva den urbana 
samtalstonen, som skapar en förtrolig stämning av 
införståddhet och samhörighet, är dock utmärkande 
för hela genren av moraliska tidskrifter. Den utgör 
ju också förutsättningen för att det självpåtagna 
»sedelärande» uppdraget skall ha framgång. När 
Polyfem i första samlingen vänder sig till allmänhe
ten sker det i en hövlig ton med ett inslag av älsk
värd humor; man tilltalar en publik som man har 
respekt för och tilltror ett kritiskt omdöme men som 
man samtidigt vill påverka för sin egen sak. Det 
upprättas en gemenskap mellan Polyfem och dess 
läsare som bland annat bekräftas av de insända 
bidragens samstämdhet med de redaktionella.

Till det som vittnar om samhörighet mellan Poly- 
fem och publiken hör också de många anspelningar

na på gemensamma erfarenheter och kunskaper i 
fråga om beläsenhet i äldre litteratur och aktuell 
tidningspress och till och med i fråga om den per
sonliga omgivningen. Polyfem förutsatte att läsarna 
var införstådda och kunde gissa vilka som åsyftades 
med de i 1700-talssatirens manér fingerade namnen. 
Följdriktigt kom det också klagomål från läsare som 
kände sig utestängda. I april 1810 citerar Livijn i ett 
brev ett yttrande av en bekant, som hade berömt 
Hammarskölds bidrag, men som också hade öns
kat, att »Polyfems vänner på landsorten ej så ofta 
behöfde noter för att förstå den.»18 Polyfem per
sonifierades till en karaktär som så många tidigare 
tidskrifter i genren; det är också betecknande att 
redaktören själv, Askelöf, av vännerna ibland kun
de omtalas som »Polyfem».19

Sällskapet Pro Joco som Polyfems 
utgivare
Det hörde ända från Spectatorklubbens dagar till de 
moraliska veckoskrifternas stående grepp att pre
sentera sig som utgivna av ett sällskap. Så hade  ̂
Dalin gjort i Den svenska Argus, och hur vanligt det 
var framgår av inledningen till Extra Posten:
Läs. Hvad! Ännu et dagblad! Det är mycket. Hvem 

skrifver det?
Red. Efter vanligheten, ett Sällskap.
Läs. Men hela det Sällskapet, har det mer än en råck? 
Red. Det kan få om Skriften säljer sig. Vill Ni pränu- 

merera?

Liksom många föregångare introducerades också 
Polyfems första samling som organ för ett sällskap, 
men vid sidan av detta kommer också av och till en 
enskild person som kallar sig »utgifvaren af detta 
blad» till tals. För förståelsen av Polyfems första 
form är det inte oviktigt att något utreda detta 
förhållande. Det sällskap som sägs ligga bakom 
Polyfem, Pro Joco, har mer av reell existens än 
Spectatorklubben och Dalins efterbildning av 
den.20 Om Kellgrens och Rosensteins »Sällskapet 
Pro Sensu Communi» skall betraktas som fiktion 
eller verklighet är en avvägningsfråga; det var i 
varje fall i dess efterföljd som Askelöf, Hammar
sköld och Agardh bildade sin lilla klubb och gav 
den dess namn, »Sällskapet för det Löjliga» eller 
Pro Joco. Det skämtande sällskapet var för dem, 
som vi setKdet som kom först, beslutet att utge en 
tidning följde därefter. Men i och med att tidnings- 
planerna tog form, vidgades och konsoliderades 
också sällskapet. Det kan man se av det brev till
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Livijn som Hammarsköld skrev den 21 december 
1809 och det där omnämnda kallelsebrevet som 
återges av Frunck.21 Hammarsköld har senare be
rättat att efter det att Askelöf, Agardh och han själv 
hade böljat leka med Pro Joco-idén »inrättades i 
september en slags litterär klubb», som hade sju 
ledamöter till vilka Hammarsköld och Agardh hör
de, men inte Askelöf. Denna klubb kallade sig på 
skämt De sju vise. »Men sedan Journalisterna låtit 
trycka sin bekanta Parodi på Prospectus till Ly- 
ceum och Polyfem utkommit samt vår klubb af hr 
Lindegren anfallen, upptogs Askelöf i densamma 
och klubben förändrade sig till skällskapet Pro 
Joco. Det förstärktes äfven med flere ledamöter 
såsom Magister P. Elgström, Secret. Rääf, secret. 
Hartmansdorff, Audit. Livijn, W. F. Palmblad, 
Häradshöfding Brunskog och Brukspatron Spal- 
dencreutz.»22 Som ledamöter nämns i andra sam
manhang också F. A. Wrangel och J. F. von Bre
da.23

Det var alltså ett tämligen stort sällskap som en 
tid fanns bakom Polyfem. Askelöf stod för det dag
liga redaktionsarbetet, men att sällskapet samman
trädde och diskuterade verksamheten framgår 
bland annat av ett brev från Askelöf till Hammar
sköld den 19 juni, där han berättar om hur Agardh 
kritiserat utgivningen av Asts verk.24 Det framgår 
också att Askelöf då var grundligt missnöjd med 
situationen: »Dass eine Reform mit der Gesell- 
schaft nöthig ist, das ist wenigstens ausge- 
macht».25 Några dagar senare skriver han om sitt 
redaktörsarbete: »Idéerna ligga färdiga. Det är så 
mycket jag ville fram med. Men ofta kommer också 
det olyckliga pseudosällskapet Pro Joco med sina 
mogna förmaningar etc. Du känner detta anhang. 
Det var ju i en olycksalig stund, som, Gud vet 
hvem, fick det infallet att förvandla denna klubb af 
laici, med hvilken jag intet hade att skaffa, till
S.P. J. och med detsamma till våra förmyndare.»26 
Hammarsköld svarade överslätande: »Var ej så 
missnöjd med pseudosällskapet Pro joco. Om det 
än ibland skulle vara oss till någon slags ledsamhet, 
så är det åter till mycket gagn därmed, att vi kunna 
öppet resonera öfver hvarjehanda vårt ändamål till
hörande ämnen, en fördel, som ej är liten, ty det är 
synnerligen gagneligt att under samtal stadga sina 
tankar och sina åsigter, hälst när man helt och 
hållet i alla fall kan följa i utförandet sin egen me-

27ning.»
Klubben omtalas eller rättare efterfrågas ännu i 

november 1810 i brev från Agardh i Lund, i ett 
annat av Spaldencreutz i Söderköping.28 I februari

1811 omnämns det i brev av Palmblad.29 Alla dessa 
tre är utsocknes; av stockholmarna själva nämns 
sällskapet inte i breven från denna tid eller senare. 
Någon gång under andra halvåret 1810 tycks det ha 
slutat att fungera och i varje fall har Askelöf lyckats 
göra sig oberoende av det som redaktör.

I Polyfem tar sällskapet Pro Joco självt till orda i 
tre fall, och ett par artiklar anges vara utdrag ur 
dess handlingar eller riktas till det. I första samling
ens första nummer framträder sällskapet med en 
»Underrättelse till Allmänheten», där man i vi-form 
redogör för sina ambitioner med Polyfem. I num
mer sju finns en »Förteckning på Hedersledamö- 
terne af det vidtberömda, klartglänsande och Riks- 
gagneliga Sällskapet pro joco», där under fingerade 
namn en rad personer blir presenterade på ett in
famt sätt. I nummer 28 återges ett »Tal hållit af 
Presidenten i Sällskapet för det Löjliga, vid öpp
nandet af dess sista allmänna sammankomst.» Där 
gör man en översikt över det som dittills uträttats i 
Polyfem och polemiserar häftigt mot motståndarna 
och deras metoder. Snart därefter, i dubbelnumret 
38-39, finns en liknande artikel: »Sällskapet pro 
joco till Skrikarne mot Polyfem i gemen, så ock till 
Redaktören af Journalen för litt. och Theat. i syn
nerhet.» Det är en ny genomgång av den polemik 
som hade förekommit; man diskuterar om det i den 
har förekommit något som kan betecknas som 
plumpt i Polyfem och låter därpå följa en revy över 
»plumpa uttryck eller så kallat pöbel-ovett i Journa
len». I slutet av första samlingen finns två bidrag av 
Livijn som begagnar Pro Joco som fiktionsram. I 
nummer 43 intogs »Öppet Fejde- och Varnings- 
bref», en skrift som utges för att vara skriven av 
motståndarna och riktad till Sällskapet för det löj
liga »jämte dess skötebarn Polyfem» som förklaras 
offentligt och hemligt krig. I nummer 44 intogs Olof 
Mollbergssons, dvs. Livijns, »Sändebref», där han 
i bibliskt högtidliga ordalag riktar sig till bröderna i 
sällskapet, varnar dem och önskar dem framgång i 
den strid som Fejdebrevet kungör. Båda dessa in
lägg känns ansträngda och Hammarsköld uttryckte 
öppenhjärtigt sitt ogillande till författaren själv: 
»Varningsbrefvet tyckte jag däremot så litet om, att 
jag ifrigt voterade mot dess införande i Polyfem».30

Nästan hela det dubbelnummer som börjar andra 
samlingen upptas av artikeln »Sällskapet Pro Joco 
till Allmänheten». Här omtalas Polyfem som »det 
under sällskapets uppseende redigerade bladet». 
Sällskapet redogör i eget namn för sin bakgrund, 
sina avsikter och sin tillkomst. Som forskningen för 
länge sedan har visat, förlänges sällskapets historia
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avsevärt genom att man påstår att det hade existe
rat åtminstone »några år» innan trycktvånget upp
hörde: vare sig man avser Askelöfs, Agardhs och 
Hammarskölds lilla grupp eller den större som de 
anslöt sig till och som övertog namnet Pro Joco, så 
tycks detta vara en överdrift. Mot slutet anmäles 
Polyfems nya inriktning, avsikten att införa »styc
ken af rent Dogmatisk beskaffenhet» och litterära 
recensioner.

Härefter förekommer sällskapet Pro Joco bara 
två gånger i Polyfem och då i en annan roll: som 
förlag och utgivare av andra skrifter än Polyfem. I 
andra samlingens nummer 30 annonseras andra häf
tet av Hammarskölds Läsning i Hvarjehanda, i 
nummer 36 dels detta, dels Poesiens Historia av 
Ast, som utgivna av sällskapet.31 Dessa tryck 
anger också på motsvarande sätt Pro Joco som sin 
förläggare. Sällskapets sista aktiva uppträdande i 
Polyfem var alltså i juni 1810 och även om det 
nämns som förlagsnamn ännu ett par månader sena
re, så har det inte längre någon funktion för bladet 
som sådant.

Det är tydligt att det från början gav Polyfem en 
viss styrka att kunna framträda som språkrör för en 
grupp. Askelöf tycks dock snabbt ha utvecklat sina 
ambitioner och intentioner med bladet och lyckats 
göra det till sitt eget med Hammarsköld som medar
betare. Sommaren 1810 genomgick bladet tydligen 
en mindre kris eller maktkamp. Att viljorna kring 
det drog åt olika håll framgår dels av de redan 
citerade breven mellan Askelöf och Hammarsköld, 
dels av brev från Livijn till Hammarsköld i juli 
1810, särskilt det den 20, där Livijn önskar att 
Polyfem skall »vända sin uppmärksamhet på något 
reelare och mera allmänligt gagnande än det litte
rära käbblet med Journalen»; Polyfem borde »med 
sarkasmens gissel aga dårskaperne och blotta de 
politiska misstag, som dageligen begås», och han 
vill vädja till Sällskapet för det löjliga i ärendet. 
Men han inser själv att hans förslag inte skall bifal
las; Askelöfs och Hammarskölds »entusiasm för 
litteraturen» kommer att hindra det.32 Polyfem 
blev allt mer ett organ för litterär och kulturell 
debatt; politiken kom bara indirekt in i dess intres
sefält.

Samtida uppfattning om 
Polyfems genre
Att Polyfem i publikens ögon till en början hade den 
moraliska tidskriftens allmänt sedekritiska karaktär

framgår på flera sätt. I det nyss citerade brevet från 
Livijn anför denne följande som ett argument för att 
slå in på en mer politisk linje: »Jag vet flera, som, 
då de i början ansågo Polyfem såsom ett ris för 
dårskaper och brott, ehvar de funnos opåtalt af 
lagarne, skärpte sin penna, men deras produkter 
vänta en gynsammare tid».331 nummer 21 av första 
samlingen kommenterar redaktören »en skrifvelse 
från Landsorten» som dock inte tryckes -  därför att 
den är alltför vänlig! Brevet har emellertid bevarats 
bland Askelöfs papper och där sägs bland annat: 
»Det var hög tid att nogot KraftSnille, eller en 
Corporation af flera, vaknade, för at, om ej utrota, 
det står icke i mänsklig magt, åtminstone förlöjliga 
dårskaperna i alla Classer, så träffande at de måste
ärkiännas och föragtas. [-------] I denna agt och
mening vare Polyfem oss dubbelt välkommen!»34 
Också vittnar några av de insända bidrag som verk
ligen intogs om att man uppfattade Polyfem som 
organ för en sådan allmännare satir. Ett sådant 
stycke har titeln »En afton på Källarn Fugtiga Poli
tiken» (1:22). Det är en i kåserande ton hållen, 
mycket övertygande skildring av ett kvällsbesök på 
en rökig och trivsam Stockholmskrog, med avlyss
nade samtal och tydligt återgivna detaljer av toddy- 
servering och kreditgivning. Författaren morali
serar som sig bör på ett par rader över dryckenskap 
och slöseri. Men det insända styckets syfte var 
egentligen att pika Polyfems utgivare: det slutar 
med att berättaren beslutar sig för att lösa sitt eko
nomiska bryderi genom att börja ge ut en tidning 
som »skall heta Lille-Pytt». Styckets särskilda in
tresse ligger dels i att det visar hur den allmänna 
moralsatiren liksom hos Dalin blir sedeskildring 
och realistisk genrebild, dels i att det visar att lä
sarna kunde uppfatta Polyfem som en publikation 
där sådana stycken hörde hemma.

Ett annat exempel på publikens medverkan är 
»Tal, hållit i Skomakargesellernes Herberge [...]», 
som är en direkt parodi på ett riksdagstal (I: 10). 
Det var Jakob de la Gardies tal den 13 januari 1810 
om adelsprivilegierna i riddarhuset, som persifle- 
rades på detta sätt.35 »Den Niirnbergska Bardale- 
ken» (I: 35-36) hade också ett politiskt syfte; enligt 
Frunck gällde satiren där »åtskilliga förhållanden 
inom fortifikations- och fältmätningskåren».36 
Också detta stycke var insänt av en för redaktionen 
okänd skribent.

Ytterligare ett par väsentliga vittnesbörd om att 
publiken knöt Polyfem an till den moraliska tid
skriften som genre finns. Ett är det samtal mellan 
Johan Gabriel Oxenstierna, den då sextioårige skal
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den, och boktryckaren Delén som Askelöf refererar 
i ett brev till Hammarsköld den 8 juni 1810. Oxen
stierna hade låtit hälsa till redaktören, »att Polyfem 
vore ett förträffligt blad, att han fullkomligen upp
hunnit Argus och otvifvelaktigt skulle bli en Ad- 
dison, om han endast ville något mildra sin grufliga 
och förkrossande stil på somliga ställen».37 Oxen
stierna har alltså utan reservation funnit att det var 
till Spectators och Argus’ genre som Polyfem hör
de och att den väl kunde mäta sig med dem även 
kvalitativt.

Ett indicium av annan art, men kanske ännu mer 
påtagligt, om uppfattningen av Polyfems genre, är 
tillkomsten och utformningen av Nya Posten. Den
na publikation har blivit föremål för forskningens 
uppmärksamhet; Jöran Wibling har ställt den på en 
central plats i sin avhandling om opinionsbildningen 
efter 1809 års revolution. Det var nämligen i Nya 
Posten, som Bengt Törneblad tryckte fabeln »Räf- 
varne», som anses ha haft ett starkt inflytande på 
den händelseutveckling som ledde fram till Fer- 
senska mordet. Wibling karakteriserar Nya Posten 
utförligt. Han påpekar, att den »i viss mån» kan 
sägas höra till »Spectatorgenren», dvs. vara en av
läggare av 1700-talets moraliska veckoskrifter, »ett 
sent skott på 1700-talets överrika träd av resoneran
de och kåserande tidskrifter» (s. 62). Redan det 
namn som publikationen fick ger vid handen att 
redaktören ville anknyta till tidningen Posten, som 
kom ut 1768-1769; Wibling har också kunnat stödja 
sig på Svanfeldts undersökning av detta blad när 
han beskriver Nya Posten.

I Wiblings karakteristik av Nya Posten anförs 
olika drag som förenar den med det föregående 
århundradets former. Först nämns utgivarfiktionen: 
den utger sig för att ha ett »sällskap» som utgivare. 
Nya Posten kom inte ut dagligen, utan två gånger i 
veckan. Den innehöll inga egentliga nyheter, men 
däremot artiklar med agitation och debatt, och den 
hyste en mångfald av artikeltyper. Alla dessa drag 
kännetecknar, som jag har visat, också Polyfem. 
Nya Posten startades i början av april 1810; Poly
fem  hade då funnits i tre månader. Båda bladen 
trycktes i Marquardska tryckeriet, med samma 
frakturstilar och i samma kvartoformat och med 
samma antal sidor per nummer.38 Nya Posten kom 
ut på måndagar och torsdagar, Polyfem »ons- och 
lördagligen», liksom på sin tid Posten. Att Wibling 
har kunnat beskriva Nya Posten som 1700-talsmäs- 
sig visar i själva verket utmärkt att också Polyfem 
var det, särskilt i sin första samling. Det är i Poly
fem , inte i Posten, som Nya Posten har sin allra

närmaste förebild. Likheten var antagligen ett led i 
en krigföring: Nya Posten hade till en början udden 
direkt riktad mot Polyfem.39 En not till anmäl- 
ningsartikeln lyder:

Vi hafva ej utan ledsnad erfarit, huru man trott, att 
denna Tidning torde blifva medarbetare af den nya Sekt i 
Filosofi och Skaldekonst, som för någon tid hos oss upp
stått. Vi anse med vårt intresse enligt, att härstädes upply
sa, det man misstagit sig i denna förmodan.

Redan andra numret av Nya Posten innehöll en 
direkt attack mot Polyfem genom »Ännu ett nytt 
försök till orimmad Vers», man fortsatte med tea
terkritik som skulle ta udden av Polyfems artiklar 
om skådespelare, och i nummer 20 skrev man arti
keln »Lille-Pytt, eller den modernaste Kokkonsten 
och det besattaste Förnuftet; Populär Själaspis», 
ett kåseri som anknyter i stil och form till Polyfems 
»En afton på Källarn Fugtiga Politiken», även om 
porträtten av polyfemisterna är grövre än något 
man hade tillåtit sig i Polyfem. Vid sidan av Journa
len hade alltså Polyfem nu en ny motståndare. Lä
get kom dock att ändras och tonen i Nya Posten 
gentemot Polyfem blev under en tid, särskilt 1811, 
mycket mer positiv medan man vände sina anfall 
mot Journalen i stället.40 Nya Posten och Polyfem 
upphörde båda med första halvåret 1812.

Avslutning
De drag i Polyfems första samling som jag har 
diskuterat här -  de icke-litterära, allmänt sedekri- 
tiska eller politiskt-satiriska inslagen, artikelformer 
och grepp som brev och dialog, fabler och allegoris
ka drömmar, diskussionsklubben som utgivare, allt
så det som allra tydligast förband Polyfem med den 
moraliska tidskriften från föregående sekel -  hörde 
till det som man under utgivandet av andra samlin
gen efter hand lät försvinna. Däremot hade^tfeir 
första samlingen redan tidigt också innehållit mate
rial av andra typer än de nu berörda. DärTtadeT 
också förekommit helt seriösa recensioner, debatt
artiklar om teatern, litterära stridsdikter och dikt
parodier, de satiriska Baggfotspapperen (som i sin 
tur omfattade olika genrer som diktparodier, tea
terkritik och reseberättelser) och till sist den stort 
upplagda litteratursatiren i dramaform, »Rimmar
bandet». Det var dessa typer av inslag som i fort
sättningen karakteriserade Polyfem. Det var alltså 
inte så att satiren övergavs, men den blev nu enbart 
litteratursatir och kvantitativt mindre dominerande. 
De kulturella debattartiklarna fick allt större



Polyfem och den moraliska tidskriften 77

utrymme, medan till exempel stridsdikterna för
svann, och grundliga recensioner och informerande 
litterära essäer blev allt vanligare som inslag. Poly
fem upphörde att vara »ett blad att läsa på sängen» 
och blev ett organ för litterär och kulturell opinions
bildning, där visserligen satiren, parodin och det 
avslöjande citatet från antagonisterna hade sin plats 
och gav den en säregen ton. Den övergav den mora
liska tidskriftens allmänna sedekritik men behöll 
ändå, när man antog en rent litterär prägel, den 
ambition som redan angavs av Den svenska Argus: 
att åtminstone ibland låta skämtet och satiren vara 
dess ton. Stilen blev med tiden mera högstämd i de 
redaktionella artiklarna och hållningen till publiken 
mindre familjär, men man bibehöll och rentav för
stärkte den moraliska tidskriftens grundläggande 
idé, den att vara »sedelärande», folkuppfostrande. 
Det var de litterära sederna som först skulle bätt
ras, men genom dem hela nationens moral:
Denna Tidning har småningom börjat blifva hvad den skall 
vara, och hvartill den ifrån början var bestämd: en neder- 
lagsplats för idéer af högsta vigt för vår National-bildning 
och National-karakter. (III: 37)

Polyfems släktskap med den moraliska tidskrif
ten visar att banden mellan 1700-tal och 1800-tal är 
fler än man föreställer sig. Polyfem, det organ där 
propagandan mot upplysningstiden började, hade 
ironiskt nog ett av upplysningsandans förnämsta 
medier, den moraliska tidskriften, som sin förebild.
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