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SVEN G. H A N S S O N

Olof von Dalins Witterhets-Arbeten
Tillkomst, textkaraktär, mottagande1

I december 1767, fyra år efter Dalins död, utkom i sin helhet hans Witterhets- 
Arbeten, 1 bunden och obunden Skrif-Art.1 2 Med sina sex oktavband om sam
manlagt ca 3 200 textsidor framstår detta verk som ett imponerande bevis på 
Dalins produktivitet och tillika som ett vittnesbörd om det stora intresse, vilket 
samtiden förutsattes äga för skalden. Men dessutom betecknar utgåvan märkligt 
nog det hittills enda försöket att — om än med vissa undantag3 — fram
lägga Dalins samlade produktion. I WA avspeglas hans påtagliga mångsidig
het: poesi, från epos, bröllops- och begravningsdikter till visor och impromptun; 
dramatik; prosa, från litterära epistlar till åminnelsetal och polemiker. Det är 
ett sällsynt omfattande verk, inte bara i genrernas och formernas utan även i 
stämningslägenas mångfald: från den religiösa betraktelsens och den officiella 
solennitetens höjder till didaktikens, satirens och skämtets lägre sfärer. Otvivel
aktigt hör WA såväl i fråga om yttre omfång som inre kvaliteter och betydelse 
till 1700-talets största och viktigaste litterära utgivningsföretag.

Dalins Poetiska Arbeten, som i två band utgavs 1782-1783, utgör däremot 
endast ett huvudsakligen från franskklassisk smaksynpunkt4 sovrat urval av 
skaldens dikter. I fråga om materialet innebär denna utgåva knappast något 
nytt: alla dess dikter utom en återfinns i WA.5 Senare omtryck av Dalins 
smärre skrifter torde nästan samtliga6 ända in i våra dagar ha utgått från 
WA, som också väsentligen utgjort grundvalen för litteratur- och språkhisto
riska framställningar.

1 Föreliggande studie utgör första kapitlet 
av en lic.-avh., vilken ventilerades hösten 1958 
vid Stockholms högskola. De återstående ka
pitlen, II. Den officiella censuren, III. Redige- 
ringsprinciper och texttrohet, IV. Mottagande 
och kritik under de närmaste decennierna, 
kommer att införas i följande årgång av denna 
tidskrift.

2 De förkortas hädanefter WA. De två 
första delarna citeras med angivande av under
avdelning.

3 Bland dessa märks i första hand Argus, 
som tidigare utkommit i en andra upplaga, 
Svea Rikes Historia, varav de båda första de
larna ånyo utgivits 1763 resp. 1765, och
Herde-Spel. Utelämnandet av Argus liksom av
Dalins översättning av Montesquieus Consi
dérations sur les causes de la grandeur des

romains et de leur décadence påpekas i ut
givarnas företal (WA 1: I, opag.).

4 Jfr dock P. D. A. Atterbom, Svenska siare 
och skalder [...], 3, 1862, s. 197 f.

5 Förhållandet mellan de båda utgåvorna 
och deras texter hoppas förf. få tillfälle att 
närmare belysa i en särskild undersökning av 
Poetiska Arheten. Nytillskottet i den senare 
utgåvan är dikten Behaglighetens Födelse (2, 
s. 31 f.), vilken också särskilt uppmärksam
mas i en otvivelaktigt av Gjörwell författad 
recension av Poetiska Arheten i Upfostrings- 
Sälskapets Tidningar, den 12.6.1783, s. 353 ff.

6 Undantag utgör de fall, där man kan gå 
tillbaka på de separata tryck, vilka tillkom
mit redan under Dalins livstid. Till denna 
kategori hör J. MjÖbergs utmärkta utgåva av 
Sagan om Hästen, 1920.
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Denna studie har föranletts av påträffade skiljaktigheter mellan WA å ena 
sidan och original och avskrifter från Dalins ungdomsproduktion å den andra. 
Då dessa avvikelser knappast föreföll att vara av en tillfällig karaktär, har jag 
ansett det befogat att överhuvudtaget ifrågasätta WA:s tillförlitlighet och deras 
lämplighet som utgångspunkt vid ett studium av Dalins texter. För att vinna 
full klarhet i detta spörsmål är det dock nödvändigt att ta upp jämförelserna 
på en bredare front än den, som ungdomsproduktionen erbjuder. Det lämpli
gaste materialet härvidlag utgör de Dalinmanuskript, vilka utgivarna av WA 
bevisligen själva begagnat. Emellertid har det visat sig att först en närmare 
kännedom om WA:s utgivningshistoria liksom av deras kontakt med den offi
ciella censuren kan ge den rätta bakgrunden till en sådan undersökning.7 Slut
ligen har framställningen kompletterats med ett kapitel om utgåvans motta
gande och dess betydelse för den närmaste eftervärldens uppfattning av Dalin.

I. Tillkomst och utgivare

1 . Situationen under Dalins livstid

Under 1750-talet ombesörjde Dalin själv nya upplagor av de båda verk, på 
vilka hans litterära ryktbarhet hos samtiden främst grundade sig, Argus och 
Swenska Friheten.8 Dessutom vill det synas som om någon beundrare av Dalins 
författarskap vid början av samma årtionde haft planer på att utge hans poe
tiska arbeten. En underrättelse härom lämnar Abraham Sahlstedt i sin bekanta 
antologi Samling af Verser på Swenska. I detta verk, som utkom under åren 
1751—1753, förekommer märkligt nog ingen dikt under Dalins namn.9 Detta 
förbigående av samtidens främste skald är avsiktligt; utgivaren förklarar näm
ligen i en efterskrift:
Orsaken är, at man igenom en annans berömliga flit och omsorg wäntar at se häraf en 
särskilt Samling framkomma. Om allmänhetens längtan kunde skynda på detta företa
gande, så finge wi snart det nöjet, at liksom ur en Skattkammare hämta hwad högt, 
behagligt och sinnrikt af et Poetiskt snille kunnat uptänkas. Jag twiflar ock icke, at ju 
Samlaren lärer oss känna wärdet af denna Samlingen; hwarföre jag låter blifwa at här 
något säga, som på sit ställe torde lämpligare och bättre sägas.1

7 Med ett likartat tillvägagångssätt har O. 
Byström tidigare undersökt Bellmans vikti
gaste verk i avhandlingen Kring Fredmans 
Epistlar. Deras tillkomst och utgivning, 1945. 
Från äldre tid föreligger en grundlig under
sökning av B. Wahlström, Studier över till
komsten av 1695 års psalmbok, 1951. B. 
Bengtsson har (företrädesvis ur boktryckarens 
synpunkt) studerat Tillkomsten av Carl Xll:s 
Biblia, 1953, och M. v. Plåten har i Johan 
Runius, 1954, inledningsvis följt utgivningen 
av Runius’ efterlämnade skrifter (s. 8 ff.).

8 Beträffande den starkt omarbetade Argus- 
upplagan hänvisas till Ruth Wikander, Stu
dier över stil och språk i Dalins Argus [...],
1924. För de omständigheter under vilka

Swenska Friheten 1755 utkom redogör K. J. 
Warburg, Olof Dalin (SAH, 59), 1884, s. 
422 ff. Uppslaget till dessa nyutgåvor tycks 
inte i någotdera fallet ha kommit från Dalin 
(Then Swänska Argus utg. av B. Hesselman 
och M. Lamm, [SFSV, 1, 1910—19], 3, s. XV; 
Warburg, a. a., s. 422).

9 Sahlstedt beklagar, a. a., 4, 1753, s. 127, 
att en av Dalins dikter råkat bli införd utan 
författarnamn. I själva verket härstammar ett 
tiotal av antologiens anonyma bidrag från Da
lin. Förhållandet är karakteristiskt för samti
dens bristande kännedom om Dalins produk
tion.

1 A. a., 4, s. 128; se även R. Alvin, Abra
ham Sahlstedt, 1914, s. 136.
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Vem denne flitige samlare varit låter sig inte fastställas; det enda man kan 
utgå ifrån är att han tillhört Dalins bekantskapskrets.2 Något verk av åsyftat 
slag kom emellertid aldrig till stånd under skaldens livstid.

Dalins inställning till dessa och andra planer på en edition av hans dikter 
går inte med säkerhet att fastställa. Det är mycket möjligt att han ämnat följa 
den samtida tradition, som bjöd skalden att före sin bortgång söka åstadkomma 
en sovrad och översedd samling av sina verk. Det finns uttalanden som tyder 
härpå. En senare Dalinutgivare, Pehr Rudin, uppger nämligen 1763 att han 
under skaldens livstid blivit bemyndigad att utge dennes »Poetiska Skrifter»,3 
och en insändare — sannolikt av Rudin — i Dagligt Allehanda 1777 låter 
förstå, att Dalin »i Samling» ämnat utge sina främsta poetiska verk, »dem 
han dock tänkte rätta och granska i åtskilligt».4 Men Rudin är part i målet 
och hans uttalanden om Dalins avsikter kan därför inte betraktas som alldeles 
tillförlitliga.

Det föreligger inget uttalande av Dalin själv om att han planerat en utgåva 
av sina smärre tryckta och otryckta skrifter. Inte heller synes han ha tagit något 
initiativ till att förverkliga en sådan.0 Bland hans efterlämnade papper på
träffades inga mera betydande samlingar av vitterhet, vilket dock kan ha berott 
på att han sett sig nödsakad att förstöra manuskript efter 1756 års misslyckade 
revolutionsförsök.6

2 Att det skulle ha varit någon av de se
nare verksamma Dalinutgivarna är osannolikt. 
Alvin förmodar, a. a., s. 136, att Sahlstedt 
åsyftat WA:s utgivare, Dalins halvbror Jonas 
Böckman. Dennes utgivningsplaner och manu
skriptsamlingar synas emellertid härstamma 
från tiden efter skaldens död; dessutom var 
Böckman från 1749 och under långa perio
der av 1750-talet bosatt i utlandet (nedan 
s. 211).

3 Se därom nedan s. 199. — Den av Sahl
stedt åberopade samlaren kan inte ha varit 
identisk med Rudin, vilken 1751, då Sahlstedt 
började utge sin antologi, var en adertonårig, 
nybliven student i Uppsala.

4 Dagligt Allehanda den 6.11.1777 (n:o 
2  5 4 )·

5 En annan uppfattning har Atterbom, vil
ken uppger om Dalins planer och sysselsätt
ningar under tiden närmast före dödsfallet: 
»Bäst hans tankar voro rigtade på värdigt 
utarbetande af den store Gustaf Adolfs häfda- 
bild, och dessemellan väl ock (såsom åtskil
liga ändrings-förslag i hans efterlemnade hand
skrifter syntes vittna) på en granskad samling 
af sina skaldeverk, angrep honom, under ett 
sommarvistande på Drottningholm 1763, en 
häftig feber.» (A. a., s. 106 f.) Då Atterbom 
inte lämnar någon närmare källhänvisning till 
stöd för sin förmodan om Dalins rent litte
rära planer är det mycket tvivelaktigt om hans 
framställning bör tillmätas någon betydelse. 
De »ändrings-förslag» som han nämner kan 
lättast förklaras med hänvisning till att Dalin 
i flera samlingar efterlämnat talrika koncept

(exempelvis i UUB, V 44), vilka i sitt mer 
eller mindre utarbetade skick (vanligen med 
mängder av strykningar och ändringar) av 
Atterbom kunnat uppfattas som försök till 
omarbetningar av äldre verk.

6 Om Dalins vittra kvarlåtenskap se nedan 
s. 218 f. Manuskriptförstöringen berörs i Lilie- 
stråles åminnelsetal över Dalin, vari uppges 
att denne »samlade i flera stora paqueter sin 
Rese-Journal och alla antekningar öfver mer 
och mindre bekanta tilfälligheter i vårt all
männa, alt ifrån 1734 års Riksdags början, 
och dem förbrände: en verkelig förlust för 
eftertiden, och jag hörde honom ofta detta 
sit förhastande mycket ångra». (Kongl. Sven- 
skaVitterhets-Academiens Handlingar, 3, 1780, 
s. 348 f.) Att även vittra alster kan ha gått 
till spillo framgår av ett brev från bruks
patronen och Dalinbeundraren Carl Daniel 
Burén till Samuel Alf den 4.2.1791 angående 
Swenska Friheten: »At Herr Dombprobstens 
öfwersätning deraf på Latinsk wers i manu
script tilsändes Dahlin, är en ibland de oer- 
sätliga förluster, som Witterheten, Historien 
och Wetenskaperne i almänhet togo, när han, 
wid 1756 års Riksdag, förföljd af Partiet syn
nerligen af Prest-ståndet, i en öfwerrumplande 
hastighet upbrände sine papper och deribland 
de kostbaraste och raraste Samlingar» [...]. 
(LSB, Br. 37) I en dagboksanteckning från 
den 17.10.1792 berör Burén »den ansenliga 
skatt af manuscripter» som Dalin bränt och 
tillägger: »Dessa, mäst rörande sednare Seclers 
och tiders hemligheter och driffjädrar samt 
förändringar, hafwer han sedermera med oro
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Det finns flera tänkbara förklaringar till att Dalin aldrig kom att utge någon 
samlad utgåva av sina skrifter. Ett väsentligt skäl mot ett offentliggörande 
låg otvivelaktigt i den även för samtiden mycket privata och efemära karak
tären hos en stor del av hans diktning; det är troligt att han betraktat dessa 
alster som en angelägenhet endast mellan sig och vederbörande mottagare. Dessa 
verk tycks Dalin ha behandlat med en suverän och generös sorglöshet: överallt 
strödde han nya uppvaktningsdikter, sällskapsvisor och impromptun omkring sig, 
spred dem gärna i egenhändiga avskrifter till olika gynnare, men någon auk
toriserad publicering av dessa skrifter kom aldrig till stånd och huvudparten 
av dem förblev otryckt under Dalins livstid.

En annan förklaring är att hans intresse för historiskt författarskap så små
ningom tog överhanden; det blev detta som han ägnade sina allvarligare vittra 
strävanden. Det verk, vars utgivning han under sina senare år med oro och 
otålighet följde, var inte en samling skönlitterära skapelser utan Svea Rikes 
Historia.1

Men även om Dalin avstod från att publicera mycket betydande delar av 
sin litterära produktion, så innebar detta inte att den stora publiken därmed 
var avskuren från all kontakt med dessa sidor av hans författarskap. Under 
hela Dalins verksamhetstid, och långt efter det att WA utgivits, cirkulerade 
en talrik och brokig flora av avskrifter, som omfattade alla slag av hans verk. 
Ända från början av hans bana vann också enstaka arbeten spridning genom 
att företagsamma förläggare på egen hand utgav dem i tryck. Mot slutet av 
Dalins liv tog denna tjuvtryckning betydande proportioner, främst genom Bengt 
Bergius, vilken i sina publikationer Små-Saker Til Nöje och Tidsfördrif (1-8, 
1755-1757) och Allahanda (1-3, 1757-1758) införde en mängd av Dalins 
skrifter.8

Då man talar om de Daliniana, som var bekanta före WA:s utgivande, är 
det emellertid nödvändigt att göra vissa reservationer. Vad som på ovannämnda 
vägar i större eller mindre utsträckning blev allmänhetens egendom, passerade 
ofta utan angivande av upphovsman;9 å andra sidan inträffade det, att Dalin 
tillskrevs verk, som han inte författat. Olof Bergklint erinrade i sitt åminnelse
tal över skalden (1764) om hur »alt hvad qvickt, hvad sinrikt och oväntadt, 
som utan bekant författare kommit i menighetens händer, tildömdes straxt vår

saknat.» Buréns källa framgår av marginalan- 
teckningen: »Hof-marskalken Carl DeGeer om- 
talt det för General-Majoren Baron Pehr Rib
bing.» (KB, Dep. 69/ 1, s. 695.) Händelsen 
berörs ytterligare en gång av Burén i en dag
boksanteckning från hösten 1801 (KB, Dep. 
69/ 3, s. 748). — Av en anteckning i en av- 
skriftsvolym (cit. av G. Stjernström, Något om 
O. von Dalins Handskrifter, Samlaren 1883, 
s. 69) framgår att t. o. m. Dalins bekanta kun
nat göra sig av med handskrifter, som varit 
komprometterande för skalden.

7 Om Dalins intresse för detta verk vittnar 
med all tydlighet hans brev till Carl Fredric 
Piper och dennes maka (Krageholms arkiv, 
Daliniana. I. Brev och original; Engsö arkiv, 
Konvolut med påskriften »Diverse Bref»).

8 I varje del av dessa verk finner man

skrifter av Dalin; jfr Warburg, a. a., s. 252 n., 
391 n. Beträffande Bergius’ utgivningsföretag 
se dennes självbiografiska anteckningar utg. av 
A. Holmberg, PHT 1944-45, s. 94 och O. Syl- 
wan, HT 1893, s. 139 ff.; om hans vitterhets- 
samling se A. Schönberg, Åminnelse-Tal öfwer 
[...] Bengt Bergius [...], 1785, s. 21 f. Ber
gius’ verksamhet har säkerligen — i motsats 
till vad fallet varit med Carl Carlssons (anto
login Försök Til Swänska Skalde-Konstens up- 
hielpande [...], 1737—38; märk dedikations- 
dikten!) — hört till den av Dalin icke auk
toriserade. Man bör observera att företalet i 
första delen av Små-Saker (spec. s. 4 f.) inte 
röjer någon som helst personlig kontakt med 
författarna. Jfr. även J. Kruse, Hedvig Char
lotta Nordenflycht, 1895, s. 228 f.

9 Jfr ovan s. 196 n. 9.
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DALIN, lika som han varit det enda snille i Sverige».1 Någon riktig uppfatt
ning av Dalins litterära verksamhet kunde den samtida publiken under dessa 
förhållanden knappast få.

Med Dalins död kom situationen helt att förändras. Frågan om en utgiv
ning av hans verk blev omedelbart aktuell.

2. Pehr Rudin

Dalin avled på Drottningholm den 12 augusti 1763. Endast några veckor där
efter, den 30 augusti, ingav magister Pehr Rudin en till konungen riktad an
sökan om
privilegium exclusivum i 10 års tid, att på egen bekostnad få upplägga framledne Herr 
HofCancellerns och Riddarens af Eders Kongl. Majts Nordstjerne Orden von Dalins 
Poetiska Skrifter; hwartill såsom bewekande skäl i underdånighet torde få nämnas, att 
jag af bemälte HofCanceller redan hade fått tillstånd, att under hans inseende få göra 
samma upplaga, hwartill jag har fullkomlig samling, samt att jag anwänt min tid på 
det Poetiska studium, och borde fölgakteligen ej wara den oskickeligaste härtill.1 2

Mannen bakom denna överraskande snabba framstöt var en 29-årig »witter» 
och »qwick Wermelänning», som senare skulle komma att göra en icke oväsent
lig insats inom den svenska publicistiken.3 Rudin hade 1751 blivit student i 
Uppsala och 1758 disputerat för magistergraden. Om hans »Poetiska studium» 
vittnar ett mindre antal dikter, som han 1761 och 1763 under pseudonym 
publicerade i Lärda Tidningar.4

Rudins utgivningsplaner skulle bli verklighet först tjugo år senare, då den 
av honom redigerade samlingen av Dalins Poetiska Arbeten utkom. I den pre- 
numerationsanmälan, som han 1782 utsände, gav han tillkänna att han
haft den äran at njuta framledne HofCancellerens särskildta undervisning i Skaldekons
ten. Jag hade redan 1754 en handskrifven Samling af hans Poetiska Arbeten, den jag 
sedan den tiden ständigt förökade och understälde ofta Auctors egna ögon, som benägit 
gaf mig alla de uplysningar jag, så i et som annat, trägit sökte. I anseende härtil tror 
jag mig icke vara aldeles oskickelig til detta mit företagande [.. .].5

Den sista raden är ett eko från 1763 års supplik, men eljest har skribentens 
relationer till Dalin undergått en påtaglig förbättring. Med tanke på Rudins

1 Åminnelse-tal hålne i Konung Adolph 
Friedrichs Loge, Den 27 Februarii År 1764, 
1764, s. 52. — Se även Dalins uttalande i 
ett rimbrev den 17.5.1743 (WA 4, s. 230; 
jfr M. Lamm, Olof Dalin, 1908, s. 373).

2 RA, Kanslikollegii arkiv. E. XIII. Skrivel
ser angående böcker och trycksaker. Vol. 1. 
Från författare, översättare och utgivare. [Da
lin.] Datum enligt anteckning på suppliken. 
— Rudins ansökan har tidigare observerats 
av H. Schuck, vilken dock endast nämner den 
som ett exempel på »Utomståendes privilegie- 
ansökningar» (Den svenska förlags b okhandelns 
historia, 2, 1923, s. 188).

3 Det enda försöket att mera utförligt
teckna Rudins levnad och verksamhet utgör
J. V. Johanssons uppsats Journalisten Pehr Ru-

din {Studier tillägnade Otto Sylwan [...], 
1924, s. 261 ff.). Om Rudins senare verk
samhet har S. Ek, Skämtare och allvars
män [...], 1952, s. m f f . ,  åtskilligt att till- 
lägga. — Citaten ur brev från Gjörwell till 
Schönberg den 19.9.1757 (KB, Ep. G. 9 och 
Ep. G. 8: 1; jfr Johansson, a. a., s. 262 och 
261 n. 3) och från Gjörwell till Warmholtz 
den 4.11.1757 (KB, Ep. G. 8:1).

4 Johansson, a. a., s. 262.
5 Stockholms Posten, den 21.3.1782 (n:o 

67). Citatet till största delen anf. av Johans
son, a. a., s. 262. Prenumerationsprospektet 
publicerades också i Upfostrings-Sälskapets 
Tidningar, den 11.4.1782, s. 221 ff. (jfr O. 
Holmberg, Den unge Leopold, 1953, s. 128, 
300).
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tidigare, mera lakoniska uttalande och med hänsyn till de omständigheter, under 
vilka dessa nya detaljer meddelas, är det förklarligt om man grips av skepsis 
beträffande tillförlitligheten i hans framställning. I alla sina enskildheter kan 
varken detta eller Rudins föregående vittnesmål kontrolleras. Men är själva 
kärnpunkten i hans påståenden — bekantskapen med Dalin — riktig? Och 
när skulle han i så fali ha kunnat sammanträffa med denne? Då frågorna är 
betydelsefulla även med hänsyn till Poetiska Arbeten kan det vara befogat att 
studera Rudins biografi ur denna speciella synpunkt.

Det har tidigare förmodats att Rudin under tjänstgöring som informator i 
förnäma familjer kunnat få tillfälle att komma i kontakt med Dalin.6 Det är 
emellertid inte förut känt att Rudin innehaft mer än en kondition, nämligen 
den för Malte Ramel.7 Den första underrättelsen om denna daterar sig från 
den 5 september 1757, då den tioårige Ramel inskrevs som student i Uppsala 
»Sub Moderamine Privato Dom. Rudin Vermelandi».8 Två brev som Rudin 
våren 1759 riktade till Gjörwell visar honom fortfarande inneha samma syssla; 
vid denna tid befinner sig lärare och elev på familjen Ramels gods Maltesholm 
i Skåne.9 Här uppehöll sig Rudin ännu den 1 januari 1760.1 Säkerligen har 
emellertid hans tjänstgöring omfattat en längre period än vad som framgår 
av dessa data.2 Den 4 april 1761 ventilerades i Uppsala en av Rudin författad 
avhandling,3 vilket bör innebära att han — sannolikt tillsammans med sin 
discipel — tillbragt ytterligare minst en termin vid universitetet.

Det är högst ovisst om Rudin under dessa år, då han var verksam som in
formator för Malte Ramel, kommit att sammanträffa med Dalin. Att Dalin 
dock kan ha haft någon kontakt med familjen Ramel framgår av att han ägnat 
fadern till Rudins principal, Malte Ramel d. ä., en stenstil vid dennes bortgång 

I752·4Fullt säkra vittnesbörd om Rudins bekantskap med Dalin föreligger emeller
tid från en senare tidpunkt. I slutet av 1762 var Dalin sysselsatt med att söka

6 Johansson, a. a., s. 262. — Sylwans upp
gift att Rudin »haft förbindelse med D. själv 
under dennes senare år» (SBL, 10,1931, s. 61) 
stammar säkerligen från det ovan anförda pre- 
numerationsprospektet.

7 Johansson, a. a., s. 261. — Malte Ramel 
(1747—1824), senare riksråd och en av de 
aderton i Svenska akademien, var son till 
översten och friherren Hans Ramel.

8 Uppsala universitets matrikel, 3, utg. av 
A. B. Carlsson, 1925-46, s. 51.

9 KB, Ep. G. 7; 2. Breven är daterade den 
24.3. resp. 14.4.17 59. Johansson synes icke 
ha observerat dessa brev.

1 Denna dag tjänstgjorde han som dop
vittne åt taffeltäckaren vid Maltesholm (LLA, 
Kyrkoarkiv, Ö. Sönnarslöv, Kyrkobok 1692- 
1 7 7 3 )·

2 Johansson uppger, a. a., s. 261, att Rudin 
i Uppsala »inledde» [.·..] »en förbindelse, som 
skulle bli mycket värdefull för honom. Han 
var nämligen där informator för» [...] »Malte 
Ramel». (Kurs här.) Den enda källa som Jo
hansson i detta sammanhang hänvisar till är

Gjörwells ovan (s. 199 n. 3) anförda brev 
till Schönberg, vilket dock inte upplyser om 
hur länge Rudin varit informator för Ramel. 
I själva verket är det, med tanke på att Ru
din nämns redan vid immatrikuleringen, vida 
troligare att informatorskapet varit av äldre 
datum. I denna riktning pekar också ett brev 
från den unge Malte Ramel, dat. Stockholm 
den 1.9.1757 och tillkommet under resan till 
universitetet; här figurerar en tydligen sedan 
viss tid tillbaka verksam handledare, vilken 
med stor sannolikhet bör vara identisk med 
Rudin. (Brevet utan närmare angiven proveni
ens avtryckt av Elsbeth Funch, Gestalter och 
öden, 1953, s. 196.)

3 Vindiciae Livianae [. . .] partem secun- 
dam [...]. (Jfr J. H. Lidén, Catalogus dis- 
putationum [.. .], 1, 1778, s. 405.)

4 WA 1: III, s. 107 f. Stenstilen ingick ur
sprungligen i en likpredikan och minnesskrift 
över den avlidne, Jacob Palms Guds Barnas 
stillhet i Gud [...] Öfwer [...] Herr Malte 
Ramel [...] d. 12. Eehruarii 1752 [...].
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en informator för Magnus Brahe,5 en dotterson till hans gamle gynnare Carl 
Fredric Piper. I ett brev till Piper den 4 januari 1763 meddelar Dalin:
Angående någon tienlig person ad interim hos Gref Magnus har jag ingen flit hafft 
ospard: det bar sig til härom dagen, at en beskiedelig karl, Magister Rudin, som warit 
hos lilla Rammel, och blifwit för sin goda smak i belles lettres recommenderad hos 
Hennes Maijt til pension och widare befordran, blef äfwen adresserad til mig, at der om 
i underdånighet ytterligare påminna: jag giorde det strax och felas, märker jag, intet på 
Hennes Maijts goda wilja, allenast förmågan will så tilsäija: Medan nu detta således 
står under nådigt betänkande, har jag talat med Fru Grefwinnan Brahe, at denna man
nen kan få några timar om dagen, hwartil han ock är willig, gå til lilla Grefwen och 
roa honom med små nyttiga saker, som kunna bli grunden til större: dermed kan han 
hålla ut ända til Skånska resan skier och imedlertid kan han för omaket få mat i huset 
och kanskie mer understöd: det är effter alt utseende en hyggelig och beskiedlig karl, 
som det wärkeligen woro en lycka, at få behålla: Han och lilla Gref Magnus äro nu 
de bästa wänner i werlden.6

Man får här en bekräftelse på att Rudin verkligen kommit i kontakt med 
Dalin. Uttalandet utesluter inte möjligheten av tidigare sammanträffanden, men 
detta förefaller mindre sannolikt. I samma positiva anda som Dalin här uttalar 
sig har tydligen också utlåtandet till Lovisa Ulrika avfattats. Omdömet om 
Rudins »goda smak i belles lettres» behöver inte vara präglat av Dalin — 
det kan ha tillkommit på annat håll i samband med pensionsansökningen — 
men han måste i varje fall sägas acceptera det.

Några dagar senare, den 7 januari, underrättade även Pipers son, kammar
herren Carl Gustaf Piper, sin far om att Dalin skaffat Magnus Brahe »en 
Magister wid nam[n] Rudin som förut warit hos unga Rammel och af Dalin 
oändeligen berömmes».7 Uttalandet bekräftar att Dalin verkligen uppskattat 
Rudins egenskaper. I ett brev till fadern den 22 mars lämnar C. G. Piper 
ytterligare upplysningar om sin systersons lärare, vilken
synes wara en stilla och anständig Person, samt äga insickt i synnerhet i belles letres 
och jämwäl i solidare wettenskaper, utom det han för nöje skull är kännare af Musique. 
[...] Eljest har Magister Rudin äfwen till Magnus tienst kiöpt Les fables de la Fontaine 
hwarmed han och roar honom, i det han på swänska berättar fablerne för honom, och 
jemte Estampen uttyder sensum Moralem för honom. Hos min Syster har han en af de 
små kamrarne, och frit tillträde till min Systers bord, hwilket han och mäst dageligen 
nyttiar, men är för öfrigt af HofCanceleren Dalin endast här till antagen, hwarken till 
wiss tid eller med fixerat appointement, utan kommer alt an uppå hans upförande och 
så länge min Syster kan finna sig med honom belåten, i annor händelse behöfwer min 
Syster endast nämna ett ord till Dalin för at blifwa honom qwitt; men det lärer man 
wäl slippa emedan hela Rudins lycka beror på Dalin, hwilken tänckt employera honom 
till någon befordring hos Hennas Mayt, och nu innan han kan ärhålla den samma, 
finner sig ganska nöjd dermed att nu emellertid få på detta sätt occupera sig utan sin 
kostnad.

5 Magnus Brahe (1756-1826) var postum 
son till den för delaktighet i revolutionsför
söket 1756 avrättade Erik Brahe och hälsades 
vid sin födelse av Dalin med en sedermera 
ofta anförd dikt, »Efterlängtad Grefwe lilla» 
(WA 2: IV, s. 174).

6 Brevet i likhet med övriga i det följande
anförda meddelanden från Dalin till C. F. Pi
per i Krageholms arkiv, Daliniana. I. Brev och 
original. Om denna brev- och manuskriptsam

ling se G. Carlquist, Några återfunna Da
liniana, Samlaren 1916, s. 34 ff. — Jag tackar 
greve Carl Claes Piper, Krageholm, som väl
villigt låtit mig ta del av dessa handskrifter.

7 Detta och efterföljande brev från C. G. 
Piper i Christinehofs arkiv. Jag tackar grevin
nan Marianne Hamilton, Barsebäck, för vänlig 
tillåtelse att studera arkivalierna på Christine- 
hof.
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Brevet ger en god bild av Rudins yttre villkor under denna tid. På den be
tydelsefulla frågan om hans förhållande till Dalin lämnas inte något entydigt 
svar; dock får man snarast ett intryck av att Dalin spelat beskyddarens roll. 
Som framgår av Dalins tidigare brev är det emellertid inte från honom som 
tanken på en befordran för Rudin hos Lovisa Ulrika emanerar.

Efter tillträdet av sin befattning hos familjen Brahe vid nyåret 1763 har 
Rudin säkerligen vid flera tillfällen kunnat råka Dalin. Den senares bekant
skap med C. F. Pipers dotter, grevinnan Brahe, framgår av att underrättelser 
om henne ofta återkommer i hans brev till Piper. Den nye informatorn skymtar 
också i ett senare brev från Dalin, daterat den 15 april 1763:
Så mycket det fägnar mig, at ha råkat på Mag: Rudin, lilla Gref Magnus til nytta och 
hans K. Morfar til behag, så mycket fruktar jag, at mista honom genom en inrättning, 
som R: Rådet Scheffer omtalar af en Société des arts et d’agriculture, der han will ha 
honom til Secreterare med tilräckelig lön; men som sådana saker sent plä hos oss komma 
i stånd, så har jag hopp om godt råderum.

Det skulle falla utom ramen för denna studie att närmare ingå på de nya 
bidrag till Rudins biografi, som Dalins och Pipers brev ger.8 Det behöver knap
past påpekas, att situationsbilden — den unge, framåtsträvande magistern, som 
avvaktar avancemang och understöd från högsta ort, men som under väntetiden 
får nöja sig med att underhålla en sexårig greve — är fullkomligt tidstypisk. 
I Rudins fall skulle väntetiden bli längre än vanligt. Någon gång efter augusti 
1763, sannolikt i slutet av detta år, men i varje fall senast i början av det 
följande, nödgades han för att undgå gäldstugan avvika ur landet.9 Han uppe
höll sig i Danmark och återvände till Sverige först 1767, samma år som WA 
utkom.

Med hänsyn till Rudins dåliga finanser är det troligt att motivet till hans 
utgivningsansökan delvis varit av ekonomisk natur. Dessutom kunde han för
hoppningsfullt ha räknat med att det planerade verket skulle skänka sin upp
hovsman ryktbarhet i den vittra världen — kanske även kunglig nåd med 
tanke på Lovisa Ulrikas kända förkärlek för Dalin. För en person med Rudins 
läggning och litterära inställning bör emellertid uppgiften i och för sig ha 
framstått som lockande.

Rudin har karakteriserats som »en av våra mest ihärdiga Dalinlärjungar».1 
Det litterära och estetiska inflytandet från Dalin har genomgripande präglat

8 Rudins förbindelse vid denna tid med 
Carl Fredrik Scheffer har påpekats redan av 
Johansson {a. a., s. 263; jfr även s. 271), 
ehuru endast med stöd av en förteckning 
över Rudins kreditorer. Denna bekantskap är 
av ett visst intresse i detta sammanhang med 
tanke på att Scheffer kom att bidra till Ru
dins senare Dalinutgåva med den inledande, 
anonyma levnadsteckningen över skalden. 
(Ang. författarskapet till denna se Thelma 
Hanson, Dalinbilden i porträttkonsten och den 
litterära traditionen [GVVH, F. 6. Ser. A, 
6: 6], 1959, s. 101.)

9 Johansson, a. a., s. 262 f., uppger att Ru
dins flykt inträffade 1763. Det brev från Ru
din till Gjörwell 1767 (KB, Ep. G. 10:4),

som Johansson i detta sammanhang anför, upp
lyser emellertid endast om att avvikandet ägt 
rum »för några år sedan» [...]. Fredrik Fryxell 
meddelar i sin otryckta samling Bibliotheca 
wermelandica, att Rudin »Reste till Köpen
hamn 1763» [...]. (KB, U. 16, s. 280.)
Fryxell stod i förbindelse med Rudin (jfr 
handskriftens företal) och kan därför förut
sättas ha fått uppgiften direkt från denne. 
Terminus ante quem för Rudins avvikande 
utgörs av ett intyg om hans vistande i Kö
penhamn, utfärdat först den 13.3.1764 (RA, 
Biographica, Rudin; jfr Johansson, a. a., s. 
263). — Om Rudins återkomst se Johans
son, a. a., s. 273 f.

1 Johansson, a. a., s. 262.
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Rudins senare kulturjournalistiska verksamhet. Vid flera tillfällen har han också 
deklarerat sin varma uppskattning av Dalins författarskap. Det är visserligen 
först Rudins produktion efter Dalins död som tydligt vittnar om denna be
undran och detta lärjungeskap,2 men samma inställning har utan tvivel varit 
för handen under den tid Rudin kunnat sammanträffa med skalden. Man kan 
utgå från att Rudin då tagit väl vara på de tillfällen till litterära diskussioner, 
som kunnat erbjuda sig. Huruvida Dalin härvid givit Rudin tillstånd till en 
utgåva av sina dikter eller övervägt någon form av samarbete med denne, 
undandrar sig vårt bedömande. Rudins framställningar manar till en viss för
siktighet; det ter sig inte osannolikt att han efteråt avsiktligt överdrivit be
tydelsen och omfattningen av sitt umgänge med Dalin i det vällovliga syftet 
att få utge dennes arbeten. Däremot finns det ingen anledning att ifrågasätta 
Rudins kapacitet som utgivare;3 att han långt ifrån varit »den oskickeligaste» 
visar Poetiska Arbeten och den uppskattning, som denna utgåva rönt.4

Av särskilt intresse i Rudins privilegieansökan är de upplysningar, som han 
meddelar om den planerade utgåvan. Denna omtalas som Dalins »Poetiska 
Skrifter», vilket måste innebära att han beslutat utelämna prosaverken. Vidare 
uppger Rudin att han redan innehar en »fullkomlig» samling av Daliniana. 
Man får tolka detta som en »fullgod» och inte som en »fullständig» eller 
»komplett»5 diktsamling. Det är nämligen alldeles otänkbart att Rudin på 
egen hand — eller ens med Dalins hjälp — skulle ha lyckats samla alla 
dennes poetiska arbeten; WA:s utgivningshistoria vittnar om de svårigheter, 
som en sådan målsättning mötte även under de gynnsammaste betingelser. 
Men troligtvis har Rudin inte heller avsett någon kvantitativ fullständighet. 
Hans samling har utan tvivel varit av blygsammare omfattning men tillräck
ligt representativ för hans syfte. Av allt att döma har han planerat en utgåva 
av det mest värdefulla i Dalins poetiska författarskap. Det verk, som här skym
tar, är m. a. o. av samma karaktär som det Rudin senare ederade under titeln 
Poetiska Arbeten.6

För utformningen av WA har Rudins ansökan sannolikt fått en viss be
tydelse. Hans konkurrenter om utgivningsrätten skulle, som det synes till en

2 De äldsta vittnesbörden därom utgör Ru
dins artiklar i tidskriften Den Danske Proteus, 
1766 (Johansson, a. a., s. 263 ff., spec. s. 269 f.; 
Ek, a. a., s. 112); se vidare Johansson, a. a., 
s. 262, 267 f. och Ek, a. a., s. ii2 f . Rudins 
Dalinbeundran framgår med all tydlighet av 
flera senare uttalanden (se Vitterhets Journal, 
s. 64, 377 n., 479 och Ek, a. a., s. 154 f.).

3 Jfr dock Kellgrens livfulla skildring av 
Rudins uppträdande under redigeringen av 
Poetiska Arbeten (J. H. Kellgren, Samlade 
skrifter [SFSV, 9], 6, Brev utg. av O. Syl- 
wan, 1923, s. ii4 f.; jfr s. 108 och Thelma 
Hanson, a. a., s. 117).

4 Se Gjörwells utförliga recension av denna
(ovan s. 195 n. 5) och notisen i Allgemeines 
Schwedisches G eiehrsamkeits-Archiv [...], utg. 
av C. W. Liideke, 5, 1790, s. 239, samt kort
fattade men positiva omdömen av L. Hammar
sköld, Svenska vitterheten, 1833, s. I93> 198;

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige sven
ska män, 4, 1838, s. 48; C. J. Lénström, 
Svenska poesiens historia [...], 2, 1840, s. 637; 
Atterbom, a. a., s. 53 n., 197 f.; Sylwan, SBL, 
10, s. 61.

5 SAOB, 9, 1928, sp. F 1811 f.
6 I prenumerationsprospektet för detta verk 

(ovan s. 199 n. 5) förklarar Rudin, efter ett 
angrepp på WA, att Poetiska Arbeten »icke 
skal innehålla annat, än hvad han [Dalin] 
sjelf skulle godtkänt, i fall han lefvat». Och 
avståndstagandet från fullständighetsprincipen 
motiveras närmare: »En Poets Arbeten är näm
ligen icke alt hvad han skrifvit, utan endast 
hvad han skrifvit förträffeligt, det är sådant, 
som af Kännare med lika nöje läses efter 
hundrade år, som samma dag, då det först 
kom i Almänhetens händer.» Se även Vitt er - 
hets Journal, s. 64.
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del drivna av ambitionen att överträffa honom, komma att inrikta sig på en 
utgåva av ett helt annat slag. Men framför allt har Rudin förtjänsten av att 
mycket tidigt ha aktualiserat tanken på att utge Dalins arbeten. Hans aktion 
blev den direkta impulsen till WA.

3 . Utgivningsrätten

Rudins privilegieanhållan remitterades till kanslikollegium,7 som den 31 augusti 
1763 beslöt att inhämta utlåtande av Dalins arvingar.8 Dalins styvbror, arkiatern 
Jonas Böckman, fick samma dag vid besök i kollegiet ta del av Rudins an
sökan »hwarpå han swarade straxt för sin del, att gerna sjelf tillika med de 
öfrige arfwingarne, willja bestyra om detta arbetes upläggande, öfwertygad att 
de härutinnan med honom wore af enahanda mening».9

Innan arvingarna ännu hunnit ingiva någon skrivelse i ärendet anmälde sig 
emellertid en tredje part: kanslikollegium.1 Den 27 september meddelar kol
legiets protokoll helt överraskande:
Herr Stats Secr eter ar en Benzelstierna anmälte, at sedan Kongl. Collegium updragit til 
honom och Herr CantzliRådet Rabbe, at af Arfwingarne begära til öfwerseende afl. 
Herr HåfCantzleren von Dalins Poetiske Skrifter,2 wore det nu skjedt och hade de 
dertil gifwit sitt samtycke. Herr StatsSecreteraren utfäste sig äfwenledes at igenom dess 
Broder Assessoren skaffa en ansenlig Samling derutaf i fall något ibland Herr Håf- 
Cantzlerens egna papper woro förkomne.

I anseende härtil åtogo sig Herrar CantzliRåden Ekestubbe och Rabbe at denna Sam
ling i ord [n] ing bringa, samt skulle äfwenledes Kammar Rådet Gref Gyllenborg härom 
anmodas; Och på det intet steg måtte förglömmas at få et så wackert arbete complette, 
så skulle, igenom avertissements uti Påsttidningarne, alle som något af bemte Poëtiska 
arbete innehade anmodas at det samma upwisa.3

Härav synes snarast framgå att kanslikollegium med arvingarnas medgivande 
tagit ledningen i planerna på att utge Dalins arbeten. Om bakgrunden till 
detta officiella ingripande har protokollet inga upplysningar att ge.

I Stockholms Post-Tidningar infördes den 13 oktober följande tillkännagi
vande, vilket ytterligare vittnar om att ett samarbete etablerats mellan kansli
kollegium och Dalins arvtagare:
Emedan framl. Hof-Cancellerens och Riddarens Ol. von Dalins Sterbhus, såsom, enligit 
författningarne, närmast rätt ägande, at uplägga de af honom i lifstiden författade skrif-

7 Suppliken inkom till kanslikollegium den 
30.8.1763 énl. anteckning på aktstycket och 
RA, Kanslikollegii arkiv. D. Kanslikollegii an
notationsbok över inkomna mål, 1763 (n:o 
5 3 4 )·

8 RA, Kanslikollegii arkiv. A. Protokoll i 
inrikes ärenden, 1763, pag. 345 v. Jfr även 
i föregående not angivna källor och RA, 
Kanslikollegii arkiv. D. Protokollslista, 1763 
(den 31.8.1763).

9 Kanslikollegii protokoll, pag. 347.
1 Redan tidigare hade detta ämbetsverk vi

sat sitt intresse för Dalins kvarlåtenskap. Då 
det kunde förmodas att denne innehaft hand
lingar som tillhörde Riksarkivet hade kollegiet 
beslutat att låta sig företrädas vid bouppteck

ningen och att dessutom informera hovet om 
att någon representant för detta vid samma 
tillfälle borde bevaka Kungl. bibliotekets in
tressen. (Kanslikollegii protokoll, den 31.8. 
1763, pag. 346 f. Bouppteckningen ägde rum 
den 6-10.9.1763. Det därvid förda protokol
let har publicerats av H. Schiick, Till Dalins 
biografi, Samlaren 1921, s. 134 ff.)

2 Härmed avses säkerligen de handskrifter 
vilka påträffats bland Dalins kvarlåtenskap (se 
därom nedan s. 218 f.).

3 Pag. 374 v. f. I sammanträdet deltog 
kanslipresidenten Ekeblad, statssekreteraren 
Benzelstierna samt kansliråden Ekestubbe, La- 
gerflycht, Rosenadler och Rabbe.
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ter och arbeten, är sinnadt, at nu för det första, af alla dess strödda skrifter och witter- 
hets arbeten, så i bunden som obunden skrifart, göra en fullständig samling, och den
samma, sa snart görligit är, under Högwederbörligt inseende, af Trycket utgifwa: Altså 
warder sadant härmed kundgjordt; på det ingen måtte genom dylikt bemödande göra 
Sterbhuset i denna deras egenteliga rättighet något förfång.

Trots sin allmänna formulering är denna kungörelse naturligtvis i första hand 
riktad mot Rudin. Allierad med det mäktiga kanslikollegiet behövde hans mot
part inte frukta någon konkurrens.

Den 17 oktober ingav Dalins arvingar, representerade av styvbrodern Böck- 
man och kopisten Johan Elers — den senare som fullmäktig för skaldens av
lidne bror Sven Dalins barn — till kanslikollegium sin skrivelse i ärendet. I 
denna bemötes punkt för punkt de omständigheter, som Rudin åberopat i sin 
privilegieansökan: löftet om en utgåva under Dalins överinseende, manuskript
samlingen och slutligen sökandens lämplighet.
Hvad det erhållne löftet angår, Så behöfva wi Så mycket mindre, bestrida det Samma, 
som det i anseende till Sitt wilkor, af Sig Sielf, aldeles försvinner. Det inseende dervid, 
Herr Mgl' Rudin, nu medelst Herr HåfCancellerens dödeliga frånfälle, måste Sakna, 
räckna wi för att hafva varit så nödigt och oumgängeligt; att vi tro denna dess ansök
ning, nu Så mycket mindre lärer kunna nådigst bifallas; Som det vore att gjöra Sökan
den en Nåd, på allmänhetens och vår bekostnad.

En mera fullkomlig och tillförlåtelig Samling, än Magister Rudins kan vara; tro vi 
oss äga, ibland Salig Herr HåfCancellerens egenhändiga skrifter. Flere dess lärda vän
ner, som äga den förmån, att af Edre Excellencer och Höglofl Kongl: Collegium wara 
kände, Hafva af öm wänskap för Herr HåfCancelleren, äfven förklarat Sig willja hafva 
ospard omvårdnad, om både detta och flera Dess arbeten. Vi erkänna en Så ädel om
sorg, med ödmjuk tacksamhet, och uti Så vittre mäns händer, anförtro wi gerna denna 
vår egendom, hvilcken bör öfverlämnas allmänheten, Sådan, att den Svarar emot dess 
billiga wäntan, och dess uphofsmans, längesedan välförtiente beröm.

Vi wåga ej bestrida Sökanden, dess insigt. Vi instämma gerna med Honom, att Han 
ej är den oskickeligaste; men wi hålla tillika före, oss ej gå för långt, uti den Kärlek 
och Högacktning wi hysa, för en afleden blods förvandt, när vi förmena Dess arbeten, 
förtiena att lämnas, i de skickeligaste händer, till urskiljande och utgifvande. Flere öm
tålige och granlaga ämnen, Så väl Som auctorens Heder, fordra det.4

På ett mycket diplomatiskt sätt har Böckman och Elers här ifrågasatt Rudins 
förmåga och befogenhet att ombesörja utgåvan. Det är att märka att detta inte 
sker genom direkta angrepp på denne utan genom hänvisningar till den över
enskommelse, som släktingarna tidigare underhand träffat med kanslikollegium 
och varom protokollet den 27 september vittnar. De Dalins »lärda» och »vittre» 
vänner, som lovat ta hand om manuskript och utgivning, är troligtvis kansli
råden Ekestubbe och Rabbe. Skrivelsen är ett frieri till dessa (och till kansli
kollegium); arvingarna underordnar sig villigt, vilket kommer till uttryck i 
överlämnandet av Dalinmanuskripten. Det är underförstått att Rudin inte kan 
mäta sig med dessa personer, som också bäst kan avgöra vad som lämpar sig 
för publicering.

Samtidigt bifogade Böckman och Elers en supplik till Kungl. Maj:t om privi

4 RA, Kanslikollegii arkiv. E. XIII, vol. 1. av Elers. — Skrivelsen har tidigare berörts av 
Datum enligt anteckning på skrivelsen; jfr Schiick, Den svenska förlagsbokhandelns histo- 
även Kanslikollegii annotationsbok, 1763 (n:o ria, 2, s. 188.
596). Aktstyckets handstil visar att det skrivits



2 0  6 Sv e n  G . H a n s s o n

legium att såsom skaldens »slägtingar och närmaste arfvingar» — Elers givetvis 
fortfarande som ombud — få utge Dalins »Poetiska skrifter och flere witterhets 
arbeten» [...]. Härmed hade de, liksom i kungörelsen i Stockholms Post-Tid
ningar, tillkännagivit avsikten att åstadkomma en fullständigare utgåva än den 
Rudin skisserat. I denna skrivelse heter det:
Vi äga Dess [Dalins] egenhändiga Samlingar, en fri tillgång till Dess Vänners ynnest 
Som låfvat rigta de Samma, och ett fördelacktigt Hopp, om Eders Kongl. Majts och 
Riksens Cancellie Collegii ömma omsorg och vård, om både detta och flera dess ar
beten.

Vi räckna framledne Herr HåfCancellerens skrifter och arbeten, ibland den egendom, 
hvilcken tillkommer allmänheten. Den bör ej vanvårdas; men för de omkostningar, härvid 
blifva oumgängelige, är Eders Kongl. Majts allernådigste Privilegium, den Säkerhet, 
nödig å vår Sida, hvarom wi nu i diupaste underdånighet fördrista oss bönfalla.5

Då ärendet den 17 oktober behandlades i kanslikollegium föranledde den 
förra skrivelsen inga kommentarer — dessa var ju också i realiteten överflödiga 
efter den tidigare kungörelsen i posttidningarna. I fråga om suppliken tog leda
möterna endast ställning till en formsak; man fann arvingarnas begäran strida 
mot tryckerireglementet, enligt vilket manuskriptet först måste uppvisas för kol
legiet innan privilegium kunde erhållas; detta skulle muntligen tillkännagivas 
för släktingarna.6

Rudins aktion slutade således med ett nederlag; medan hans ansökan lades 
ad acta inleddes ett samarbete mellan hans konkurrenter och kanslikollegium 
i syfte att förverkliga de planer, till vilka han givit uppslaget.

4 . Kanslikollegium

Som ovan framgått saknas i kanslikollegiets protokoll en motivering till det 
aktiva ingripandet i Rudins och Böckmans mellanhavande. De former under 
vilka denna samverkan med arvingarna etablerats förefaller åtskilligt dunkla. 
Man måste fråga sig vilka motiv och förutsättningar som förelegat och vilken 
roll som ämbetsverket spelat vid själva utgivningsarbetet.

Det kan synas förvånande att kanslikollegium på detta sätt engagerat sig 
för och tagit aktiv del i tillkomsten av den samlade upplagan av Dalins verk. 
Visserligen hade kollegiet flera kulturvårdande uppgifter och förefaller dess
utom att tidigare ha konsulterats vid kulturellt värdefulla utgivningsföretag,7 
men det råder dock inget tvivel om att ämbetsverket sträckt sig enastående 
långt i fråga om WA. Härtill har säkerligen flera omständigheter bidragit.

Man vågar misstänka att utgivningen på förhand framstått som en ömtålig 
angelägenhet med tanke på den ur politisk och klerikal synpunkt förgripliga 
karaktären hos en del av Dalins skrifter.8 Böckmans och Elers uttalande om 
de »ömtålige och granlaga ämnen», som kräver »de skickeligaste händer, till 
urskiljande och utgifvande» anspelar troligen på detta förhållande. För kansli-

5 Suppliken i RA bland övriga ansöknings
handlingar. Även denna har skrivits av Elers.

6 Kanslikollegii protokoll, den 17.10.1763,
pag. 398. I sammanträdet deltog endast stats
sekreteraren Benzelstierna samt kansliråden La- 
gerflycht, Rosenadler och Rabbe.

7 Se Kanslikollegii protokoll, den 1.2. och 
3.5.1763; vid det förra tillfället diskuteras ut
givandet av Anders Nicanders översättning av 
Eneiden. — Jfr även Kungl. Maj:ts kanslis 
historia, 1, 1935, s. 205 f.

8 Jfr nedan s. 223 f.
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kollegium kan behovet av en förhandscensur i en eller annan form ha tett sig 
önskvärt, inte minst på grund av den officielle censorns eftergivenhet.9

Det är också här nödvändigt att ta hänsyn till Dalins position i samtidens 
litterära och kulturella liv. Han intog vid sin död en erkänd rangplats i vitter
heten, han var hovskalden, drottningens förtrogne, en svensk poeta laureatus. 
Utgivningen måste ha förefallit kanslikollegium som något av ett nationalverk, 
ett officiöst företag, vilket i görligaste mån borde underlättas.

Vid sidan av Dalins litterära ställning måste hans sociala position ha varit 
en väsentlig anledning till kanslikollegiets ingripande. Dalin hade gjort hela 
sin ämbetsmannakarriär inom kollegiet alltifrån den första tjänstgöringen som 
e. o. kanslist vid början av 1730-talet. Med utnämningen till kansliråd och 
1763 till hovkansler hade han nått några av de högsta posterna inom detta 
ämbetsverk och i det officiella Sverige över huvud. Kanslikollegiets medverkan 
vid utgivningen kan sålunda även ses som en önskan att vårda minnet av en 
av dess mest framstående medlemmar.

Otvivelaktigt har också Dalin haft mycket goda personliga relationer till 
enskilda ledamöter av kanslikollegium, något som utgivarna senare kunnat dra 
fördel av. Med kanslipresidenten Claes Ekeblad d. y. hade Dalin varit bekant 
redan vid början av 1730-talet;1 sina kulturella intressen hade de under 1750- 
talet gemensamt kunnat odla i Lovisa Ulrikas vitterhetsakademi. Inför utsikten 
att bli utnämnd till hovkansler skrev Dalin till C. F. Piper: [...] »H. E. Gr. 
Ekeblads ynnest twiflar jag likså litet om som om Öfwerhetens Nåd» [.. .].2 
Det goda förhållandet till Ekeblad avspeglas även i WA.3 — Till statssekrete
raren Mattias Benzelstierna har Dalin också riktat några dikter.4 -— I proto
kollcitaten ovan förekommer kanslirådet Sten Rabbe5 som en av manuskript
granskarna; dennes inställning till Dalin kan närmare belysas.

I ett åminnelsetal över Rabbe uppges att denne ofta sysslat med [...] »Vitter- 
hets-arbeten, i synnerhet Skaldekonsten» [.. .].6 Denna litterära verksamhet är 
något som kunnat förena Rabbe och Dalin och som kanske ytterligare stimu-

207

9 Om censorn se O. Sylwan, Nils von Oel- 
reich sas om censor librorum, HT 1893, s. 
123 ff., spec. 136 ff. (Uppsatsen ingår i om- 
arb. form i Sylwans Från Stångpiskans dagar, 
1901, s. 57 ff.) — En förhandscensur har, att 
döma av ett uttalande av Böckman, också kom
mit till stånd (se nedan s. 223 f.). Det kan 
anmärkas att kanslirådet Ekestubbe i slutet av 
år 1762 av kanslikollegium fått i uppdrag att 
tjänstgöra som särskild censor för Lars Sal- 
vius’ publikation Lärda Tidningar (O. Sylwan, 
Svenska pressens historia [...], 1896, s. 188.) 
Antagligen har denna Ekestubbes reguljära 
kontakt med utgivningen av en vitter tidskrift 
varit en bidragande anledning till att han ut
setts att ordna Dalinmanuskripten.

1 Båda var medlemmar av orden Avazu och 
Wallasis (G. Göthe, Historisk öfversigt af de 
vittra samfunden i Sverige [...], 1875, s. 39).

2 Brev den 26.11.1762; jfr även brev från 
Dalin till Ekeblad den 11.7.1762 i RA, Eke- 
bladska samlingen, vol. 19.

3 WA 2: IV, s. 128 (dikt till Ekeblads maka,

Eva De la Gardie, 1748); WA 2: IV, s. 227 f. 
(födelsedagsdikt till Claes Ekeblad); WA 6, 
s. 410 f. (julklappsrim till densamme, 1762).

4 WA 6, s. 203 och 357 (namnsdagsdikter 
1760 resp. 1762). Båda dikterna ger uttryck 
för intim kollegialitet.

5 Om Rabbe, 1770 adlad af Rabbe, se, utom 
nedan anf. litt., Biographiskt lexicon öfver 
namnkunnige svenska män, 12, 1846, s. 3 f. 
Rabbes kulturella intressen framgår av ett ytt
rande till kanslikollegiets protokoll, cit. av 
A. B. Carlsson, En supplik af Gjörwell 1772 
{Bibliografiska undersökningar tillägnade Claes 
Annerstedt [...] 1914), s. 70 f.

6 J. F. Kryger, Åminnelse-tal, öfver [...] 
Sten af Rabbe [...] den 14 Junii 1773, 
1775, s. 15. Rabbes skrifter har förtecknats 
av S. Rosenhane, Anteckningar hörande till 
Kongl. Vetensk. Akademiens Historia [...], 
1811, s. 304. Förteckningen upptar fyra verk, 
därav ett i bunden form: ett griftkväde över 
Samuel Klingenstierna.
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lerat Rabbes intresse för den planerade postuma utgåvan. Naturligtvis får man 
inte överdriva betydelsen av en dylik tillfällig kollegialitet inom poesien. Men 
det är av särskilt intresse att Rabbe ägnat Dalins minne en hyllning. Härom 
upplyser en minnesskrift över Rabbe:

Rimkonsten, war äfwen wår dödas yrke, hwilket, utom mycket annat, tydeligast syns, 
af dess rara Graf-skrift öfwer den odödeliga Håf-Cantzlern och Riddaren, Herr v. Dahlin.7

Man söker fåfängt efter Rabbes namn under något av de griftkväden, som 
publicerades efter Dalins död.8 Rabbe har emellertid i några självbiografiska 
anteckningar9 närmare berört sitt poetiska författarskap. Han meddelar där att 
han skrivit »en fabel och en Epigramme öfwer framl HofCantzlern v. Dalins 
frånfälle, som äro införde i Götheborgska Magazinet för åhr 1763. N. 13 och 
14.» [...]. I Det Nya Wecko-bladet, som Göteborgstidskriften vid denna tid
punkt kallades, återfinner man Rabbes verk i angivna häften.1 Den första dik
ten föregås av en insändare, undertecknad »Crantor» och daterad Stockholm 
den 12 september 1763. Crantor, som är identisk med författaren till den 
efterföljande dikten, anser »wår oförliknelige» Dalin förtjänt av en »wärdig 
minnes-stod» [...]. Dikten syftar liksom företalet lika mycket till att hylla 
Dalins minne som till att angripa de poeter, vilka enligt Rabbes mening utan 
tillbörlig uppskattning av Dalin framträtt vid dennes död. I fråga om föremålets 
apoteosering lämnas inget övrigt att önska. Epigrammet i n:o 14 av samma 
tidskrift, Öfwer Hof-Cantzlerens och Riddarens, Herr Olof von Dalins, oförwän- 
tade af gång ur werlden, är av samma karaktär.2 Författaren, vilken betraktar 
Dalin som den svenska skaldekonstens fader, slutar:

Men, ädla Själ, som nu med ömkan ser wår pol,
Räds ej, at afund mer, at dumhet Dig förföljer:
När mörker deras namn och wärf och kroppar höljer;

Din Ära, Namn och Gagn skal blänka som en sol.

Den »afund» och »dumhet» som Rabbe här angriper torde inte enbart gälla 
de samtida skaldernas underlåtenhetssynder vid hugfästandet av Dalins minne. 
I sina förut anförda självbiografiska anteckningar nämner Rabbe att de båda 
dikterna »i sorgen öfwer hans [Dalins] tidiga bortgång och harmen öfwer det 
bemötande honom i lifstiden af hans Landsmän och Camerater öfwergick, råkat 
blifwa något skarpe». Troligen syftar Rabbe på räfsten mot Dalin efter stats- 
kuppsförsöket 1756.

Det anförda visar i vilken grad en medlem av kanslikollegiet kunde enga
gera sig för Dalin. Troligen är fallet inte enastående. Man kan utan vidare 
förutsätta att Rabbe, så vitt på honom ankommit, gjort vad han kunnat för

7 Minnes-Skrift, Öfwer Kongl. Maj:ts Tro- 
Man, Cantzlie-Rådet, Herr Sten af Rabbe, 
1775, s. 19.

8 Om dessa se Warburg, a. a., s. 469 n.
9 KV AB, Bergianska avskriftssamlingen, vol. 

19, s. 549 ff. (cit. s. 551). Anteckningarna, 
som föreligger i avskrift efter originalet, är 
daterade den 22 febr. 1769.

1 De båda numren utkom den 24.9. resp. 
den 1.10. 1763.

2 Det »Epigramme» som Rabbe nämner i 
sina anteckningar måste vara identiskt med 
det i Wecko-bladet, n:o 14, s. 105 avtryckta, 
eftersom tidskriftens utgivare uttryckligen med
delar att detta är författat av Crantor. Huru
vida Rabbe även, som samme utgivare för
modat, är upphovsman till det »Epigramme», 
som återfinns på s. 106, är mera tveksamt.
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att befordra utgivningsarbetet. Detta bekräftas av att Rabbe jämte Mattias Ben
zelstierna i WA:s företal tackas för »den öma wårdnad» de »om detta Werk 
på flera sätt behagat wisa» [.. .].3

Jämte Ekestubbe och Rabbe skulle också kammarrådet Gyllenborg, dvs. skal
den Gustaf Fredrik Gyllenborg, anmodas att ordna Dalins skrifter till tryck
ningen. Det är emellertid högst tvivelaktigt om denne verkligen kommit att 
ta någon befattning med utgivningsarbetet. Gyllenborgs namn förekommer inte 
senare i samband med WA. Om han på något sätt bistått utgivarna skulle 
han, med hänsyn till sin sociala ställning, säkerligen ha blivit nämnd i WA:s 
företal, där verkets bidragsgivare och understöd) are katalogartat uppräknas. Dess
utom hade Gyllenborg något tidigare åtagit sig utgivningen av fru Norden- 
flychts arbeten,4 vilket kan ha begränsat hans möjligheter att samtidigt delta 
i Böckmans företag. Slutligen framgår det av Gyllenborgs senare uttalanden 
att han haft en helt annan uppfattning om hur Dalins skrifter bort ederas.5 
Däremot bör Gyllenborg ha ställt sig positiv till planerna på en Dalinutgåva. 
Ett decennium senare skulle han själv i Vitterhetsakademien tillkännage sin 
avsikt att söka åstadkomma en poetisk antologi bestående företrädesvis av Da
lins verk.6

Utgivarna av WA gjorde ingen hemlighet av det officiella stöd de åtnjöt 
och av att verket skulle tryckas »under Högwederbörligt inseende».7 Förbin
delsen med kanslikollegium kom också att medföra flera fördelar. Först och 
främst befriade det dem som framgått från hotet av ovälkomna konkurrenter. 
Vidare underlättades insamlingen av handskrifter. Ett bidrag i detta hänseende 
var den manuskriptsamling som Mattias Benzelstierna förmedlade från sin bror, 
assessorn Erik Benzelstierna.8 Man kan anta att kollegiet även vid andra till
fällen fått tjäna som mellanhand, då det gällt för utgivarna att erhålla Dalin- 
manuskript.9

Men även i rent praktiska angelägenheter, t. ex. vid värvningen av prenu
meranter till WA, måste ämbetsverkets bistånd ha varit betydelsefullt; utgivar
nas flitiga annonserande i Stockholms Post-Tidningar och Inrikes Tidningar 
underlättades säkerligen av att dessa båda organ stod under kanslikollegiets 
och Mattias Benzelstiernas ledning.1 En annan belysande detalj i sammanhanget 
är den anordning, som vidtagits för att underlätta insändandet av handskrifter 
från allmänheten till utgivarna; en annons tillkännager att

3 Däremot nämns inte kanslirådet Ekestubbe 
i företalet.

4 Se därom min uppsats Utgivarna av Hed
vig Charlotta Nordenflychts Utvalda Arbeten, 
Samlaren 1959, s. 90 f.

5 Se uttalande från sommaren 1798 för 
C. D. Buren (KB, Dep. 69:3, s. 439) cit. 
av S. Hedar, Högsjö gård, 1 9 4 5 , s. 90 och 
Gyllenborgs självbiografi, Mitt lefverne, utg. 
av G. Frunck, 1885, s. 119; jfr även Kungl. 
Vitterhetsakademiens Dagbok 1773-1782, utg. 
av Svenska akademien, 1930, s. 20.

6 S. G. Hansson, a. a., s. 92.
7 Se ovan s. 205.

14 -  6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962

8 Kanslikollegii protokoll den 19.1.1764, 
pag. 23. (Jfr även ovan s. 204 och nedan s. 
211.) I WA:s företal nämns Mattias Benzel
stierna bland bidragsgivarna, ej hans bror.

9 Jfr arvingarnas skrivelse till kanslikolle
gium (ovan s. 205).

1 Stockholms Po st-Tidningar var det offi
ciella organet, vars utgivning kontrollerades av 
Benzelstierna; Inrikes Tidningar var dennes 
privata tidningsföretag. (Sylwan, Svenska pres
sens historia, s. 80 ff., 97.) — Man obser
verar även att annonserna om WA under de 
första åren oftast placerats främst bland noti- 
fikationerna.
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uppå Sterbhusets ansökning, Höglofl. K. Cancellie-Collegium lämnat nådgunstigt til- 
stånd, at den, som härutinnan [genom insändande av Dalinmanuskript] täckes Ster [b] - 
hus[e]t biträda, må sin samling på nästa Post-Contoir inlämna under address til K. Öfwer- 
Påst-Directorium, då anstalt är fogad, at den Sterbhuset riktigt til handa kommer [...].2

Det kan påpekas att statssekreteraren Benzelstierna samtidigt var överpostdirek
tör.3

Att sålunda arbetet väsentligt underlättats genom kanslikollegiets stöd fram
går klart. Utan denna hjälp skulle WA antagligen inte ha fått den relativa 
fullständighet som nu uppnåddes. Däremot är det svårare att avgöra i vil
ken utsträckning kanslikollegiet övat inflytande på redigeringen av WA. Böck- 
man tangerar ämnet då han i ett brev uppger att utgivarnas traditionsenliga 
indelning av verket efter skrifternas ämnen med kronologiskt ordnade texter 
inom varje ämnesgrupp »wunnit Kgl: Cancellie-Collegii bifall» [.. .].4 Ämbets
verket har även i en skrivelse till censor framfört ett bestämt önskemål om 
att tidpunkten för skrifternas tillkomst skulle utsättas i trycket;5 anledningen 
härtill synes närmast ha varit faran för politiska misstolkningar. Att eljest 
samarbetet med kanslikollegium kunnat medföra nackdelar beträffande det 
litterära materialet ligger i öppen dag. Kollegiet kan redan vid den första 
granskningen av textmaterialet ha funnit det lämpligt att utesluta eller be
skära misshagliga skrifter.6 Genom sin censurmyndighet hade kollegiet ytter
ligare en möjlighet att ingripa.7 Tryckningen av WA sammanfaller visserligen 
med avskaffandet av censuren, men i detta fall kan man med skäl misstänka 
att hela verket tidigare underkastats en viss översyn. Förbindelsen med en 
officiell myndighet måste på förhand betraktas som ett allvarligt hot mot 
texternas integritet.

Detta innebär ingalunda att utgivningen skulle kunna betecknas som ett 
verk av kanslikollegiets ledamöter. Den aktivitet som dessa i förstone utvecklat 
och varom främst protokollet den 27 september vittnar, har visserligen varit 
betydelsefull: de har tillsammans med utgivarna, Dalins arvingar, skisserat upp 
planen till en fullständig utgåva. Då Böckman i ett brev till Piper uppger att 
kanslikollegium »mig detta arbete uppdragit och högeln anbefalt»,8 så torde

2 Annons i Stockholms Post-Tidningar, den 
22.12.1763 (n:o 100). Till grevinnan Piper 
skrev Böckman: »Hwad mig i Nåder ämnas, 
har Påst-Contoiret i Ystad, så wäl som alla 
andra i Riket, ordres att mig under adresse 
till deras chef, StatsSecr. L. [!] Benzelstierna, 
hitsända.» (Brev den 21.6.1765, liksom övriga 
meddelanden från Böckman till familjen Pi
per i Krageholms arkiv, Daliniana. I. Brev och 
original.) Då C. F. Piper omsider sände sina 
manuskriptsamlingar till utgivarna skedde detta 
»under Herr Stats-Secreterarens» [...] »Ben- 
zelstiernas adresse, at aflemnas til Herr Ar- 
chiatern Böckman» [...]. (Enl. leveransförteck
ningen i Krageholms arkiv, Daliniana. II. Av
skrifter.)

3 Om Benzelstierna se S. Hildebrands art. 
i SBL, 3, 1922, s. 294 ff.

4 Brev till C. F. Piper den 21.6.1765. Se
även nedan s. 222.

5 Kanslikollegii protokoll den 4.3.1765, pag. 
69 v.

0 Dalins politiskt brännbara Herde-Spel 
skulle ursprungligen ha ingått i WA men 
uteslöts sedan Rabbe konfererat med utgi
varna (Kanslikollegii prot. den 4.3.1765, pag. 
68 v.). — Kollegiets befattning med WA 
kommer att närmare belysas i kap. II.

7 Det motsatta förhållandet, att den slutliga 
censureringen kunnat underlättas genom kansli
kollegiets förhandsmedverkan, är även tänk
bart.

8 Brev till C. F. Piper den 21.6.1765. (Jfr 
nedan s. 222.) Böckmans blygsamhet kan na
turligtvis i detta fall vara avsiktlig och be
tingad av hans situation: genom att hänvisa 
till kanslikollegium kan han ha velat ge större 
eftertryck åt sin begäran om handskriftslån.
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detta vara riktigt vad ämbetsverkets initialinsats beträffar. Men denna verksam- 
hetsiver har av allt att döma varit av övergående art. Kollegiet har säkerligen 
i fortsättningen inskränkt sig till att genom någon eller några ledamöter hålla 
kontakt med utgivningsarbetet. Detta bekräftas av vad kanslikollegiets protokoll 
meddelar den 19 januari 1764, då Benzelstierna uppvisade den samling Da- 
liniana, som hans bror insänt
i anledning af den Kundgörelse, som med Kongl. Collegii tillstädjelse skedt uti Avi- 
serne.

Denna samling emottogs af Herr Cantzli Rådet Rabbe, som uppå Collegii anmodan 
åtagit sig någon tillsyn wid desse arbetens utgifwande af Sterbhuset igenom trycket.9

För utgivningens mödosamma och arbetskrävande del har andra svarat.

5 . Jonas Bäckman

Den ledande kraften i arbetet på att utge WA har utan tvivel varit Dalins 
förut nämnde styvbror, Jonas Böckman.1 Denne var född 1716.2 Han inskrevs 
1733 som student i Lund,3 där han blev magister 1738. Därefter ägnade sig 
Böckman åt medicinen, som han studerade i Berlin och Halle. Vid återkomsten 
till Sverige promoverades han till medicine doktor i Uppsala 1744, varefter 
han praktiserade som läkare, mestadels i Stockholm. 1747 lyckades han bli 
utnämnd till professor i medicin vid universitetet i Greifswald, dit han begav 
sig två år senare. Han återvände dock till Stockholm, där han anlitades vid 
Fredrik I:s sista sjukdom och 1753 belönades med fullmakt såsom arkiater. 
Under 1750-talet föredrog han att i största möjliga utsträckning vistas i hem
landet. På våren 17634 erhöll Böckman avsked från sin professur. Sommaren 
detta år fick han vårda sin styvbror under dennes sista sjukdom. 1764 blev 
Böckman stadsfysikus i Stockholm och 17 66° assessor i Collegium medicum. 
I egenskap av känd läkare har han vid slutet av sitt liv rönt hedern att nämnas

9 Protokollet, pag. 23.
1 Vanligen brukar som WA:s utgivare näm

nas J. C. (eller I. C., stundom I. K.) Bökman 
(Ny ill. svensk litteraturhistoria, 2, 1956, s. 
593; Svenska litteraturens historia, 1, 1929, 
s. 339; SBL, 10, s. 61; en sådan uppgift finns 
redan hos Rosenhane, a. a., s. 213). Detta be
ror förmodligen på en sammanblandning med 
några av Jonas Böckmans anförvanter, an
tingen med kungl. sekreteraren, protonotarien 
och samlaren Johan Casten Böckman (1726- 
1780) eller, ännu troligare, med den sist
nämndes son, översten Johan Casten Böckman 
(1767-1829), detta med tanke på dennes 
kända innehav av Daliniana (se därom J. A. 
Almquist, Sveriges bibliografiska litteratur, 2, 
1906, s. 396; jfr även ägareanteckningen i 
en Dalinhandskrift, cit. av Stjernström, a. a., 
s. 68).

2 En utförlig teckning av Jonas Böckmans 
tidigare liv och verksamhet återfinns i C. S. 
Schef fel, Vitae professorum medicinae, qvi in 
Academia Gryphiswaldensi [...], Greifswald

u. å. [1756], s. 299 ff. Dess uppgifter torde 
härstamma från den biograferade själv och 
får därför behandlas med en viss försiktig
het (jfr Gjörwells reservation i Den Swenska 
Mercurius, 1760, V: 3, s. 99). Utgående från 
Scheffel har J. F. Sacklén givit en kortfattad 
biografi av Böckman i Sveriges läkarehistoria 
[...], 1, 1822, s. 120 ff. (jämte Suppl., 1853, 
s. 63). Böckmans verksamhet i Greifswald be
lyses av I. Seth, Universitetet i Greifswald 
och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637 
—1813, 1952, pass. Seths framställning bör 
dock kompletteras med Böckmans skrivelser i 
olika ärenden i RA, Biographica.

3 C. Sjöström, Göteborgs nation i Lund 
1669—1906, 1907, s. 126. Tidigare framställ
ningar uppger oriktigt 1731.

4 Se Stockholms Post-Tidningar, den 17.3. 
1763 (n:o 22); jfr Svenska Mercurius, 1763, 
s. 317.

5 Se Stockholms Post-Tidningar, den 11.12. 
1766 (n:o 97). Sacklén uppger här 1767 (a. a., 
s. 121).
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i en dikt av Bellman.6 Böckman avled 1770. Hans bouppteckning vittnar om 
att han befunnit sig i mycket goda ekonomiska omständigheter.7

Som denna översikt visar har Böckman endast sporadiskt kunnat räknas till 
Dalins omgivning; under långa perioder har de båda styvbröderna uppehållit 
sig på vitt skilda orter. Något stadigvarande, personligt umgänge dem emellan 
kan knappast ha ägt rum förrän vid mitten av 1740-talet, en tidpunkt då Dalin 
redan hade sin viktigaste litterära verksamhet bakom sig.8 En viss kontakt har 
de säkerligen upprätthållit; notiser i några efter Böckman bevarade almanackor 
visar att brevväxling förekommit.9 Däremot kan styvbrodern inte, trots släkt
skapen, räknas till de initierade kännarna av Dalins litterära produktion.1

Till detta kommer att Böckman, även om han karakteriserats som »qvick 
och beläst»,2 knappast förefaller att ha varit en i egentlig mening litterärt 
engagerad person. En jämförelse med exempelvis Pehr Rudin måste på denna 
punkt utfalla till Böckmans nackdel. Förbindelserna mellan Böckman och vit
terheten före redigeringen av WA synas ha varit få och av en mycket tillfällig 
karaktär. Det mest anmärkningsvärda vitterhetsprovet härrör från studieåren. 
Hans avhandling, som angrep stoiska tankegångar, väckte opposition på kleri- 
kalt håll och gav upphov till en häftig polemik på vers.3 Attackerad av kyrko
herden Anders Kahl svarade Böckman med det giftiga och utdragna poemet 
Pollet för twenne Pedanter i en Siäl och lät därefter motståndaren få sista 
ordet.

Det Curriculum vitae över Dalin som Böckman efter styvbroderns död sam- 
manskrev4 gör även ett i flera avseenden torftigt intryck. Den korta levnads
teckningen ger beklagligt få prov på någon närmare kännedom om Dalins liv 
och verksamhet; den är givetvis ytterst uppskattande, men om någon förmåga

6 C. M. Bellman, Skrifter. Standardupplaga 
utg. av Bellmanssällskapet, 8: 1, 1942, s. 81 
(jfr komm. s. 90).

7 SSA, Bouppteckningar, 1770: II, s. 201 ff. 
Tillgångarna i boet uppgick till 130 546 riks
daler kopparmynt (enbart i kontanta medel 
fanns 30000 rdr); därtill kom 18388 rdr i 
osäkra fordringar. Som jämförelse kan näm
nas att Dalins bouppteckning slutat på en 
nettosumma av 19 713 rdr. Böckman måste 
ha haft ett aktningsvärt bibliotek, böckerna 
värderas nämligen till 3 243 rdr (specificerad 
förteckning saknas). Dalins boksamling (Sam
laren 1921, s. 142 ff.) hade inte ansetts värd 
mer än 1 405 rdr.

8 Från denna tid härrör också Böckmans 
nedskrift av en Dalindikt i Hans Gustaf Rå- 
lambs samlingsband av Daliniana (KB, Vf. 
71 a). Dikten, skriven med Böckmans hand
stil, återfinns s. 86-89; inskrivningen bör vara 
av senare datum än den tidigare (s. 66) in
förda gravdikten över Hedvig Taube från fe
bruari 1744.

9 Almanackorna, från 1750 och 1759, i 
KVAB, Bergianska biblioteket (signum XI: 1. 
n. 4. resp. VIII: 2.3. n. 27.).

1 Tydliga belägg härför finner man i Böck
mans brev till C.. F. Piper; se nedan s. 222, 
225 f., 228.

2 Sacklén, a. a., s. 121. Gjörwell har redan 
från början betraktat Böckmans utgivnings- 
verksamhet med misstro (se nedan s. 221). — 
Om Böckmans något egenartade lynne och 
karaktär se Sacklén, a. a., s. 121 och A. Grape, 
Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala uni
versitets bibliotek, 1, 1949, s. 484 f. (jfr 2, 
1949, s. 332). Å andra sidan förefaller karak
teristiken »obskyr» om Böckmans person (S. 
Lindroth, Greifswald och Sverige, Dagens Ny
heter, 17.10. 1956) alltför negativ.

3 För striden redogör i korthet E. Wrangel, 
» V er sekrig» under frihetstiden, Samlaren 1894, 
s. 44 f. — Dikterna finns i avskrift i UUB, 
N 104, s. 95 ff. — Böckman skrev egentli
gen två sammanhörande dissertationer, av vilka 
den första ventilerades 1737 och den andra 
följande år. (Lidén, a. a., 2, 1779, s. 73, 120.) 
Det var den sistnämnda, som vållade strid.

4 Handskrift i UUB, X 241, Dalin. Biogra
fien har tidigare av Warburg (a. a., s. 10 n.) 
förmodats vara författad av Böckman; jfr O. 
Nordberg, En Swensk Adelsmans Äfwentyr och 
dess författare, 1944, s. 34 n. 3. Detta an
tagande bekräftas av att manuskriptet (liksom 
dess koncept) är skrivet med Böckmans hand
stil.
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att bedöma skaldens litterära storhet vittnar den avgjort inte. Böckman har 
f. ö. på ett för resultatet högst olyckligt sätt betraktat Dalin ur läkarens syn
vinkel. Som en inledning till WA skulle skriften ha varit fullständigt olämplig.

Det skall emellertid inte förnekas att Böckman också haft ur utgivnings- 
arbetets synpunkt positiva förutsättningar. I politiskt avseende tycks han ha 
hört hemma bland mössorna,5 något som delvis skulle kunna förklara varför 
han inte ryggat tillbaka från att publicera flera av Dalins för hattarna mindre 
smickrande skrifter. Vidare har Böckmans samhällsställning varit förmånlig; 
det förhållandet att hans läkarpraktik bl. a. omfattat personer ur landets högsta 
samhällslager6 har säkerligen avsevärt underlättat hans tillträde till de kretsar, 
i vilka Dalin spritt sina vittra alster, och blivit honom till hjälp vid insam
lingen av manuskript och upplysningar. Uppräkningen i WA:s företal av bi
dragsgivare vittnar vältaligt om Böckmans framgångar härvidlag.

Man kan utgå från att Böckmans privilegieansökan liksom Rudins åtminstone 
till en del inspirerats av utsikten att företaget skulle bli ekonomiskt lönande 
för utgivaren. Beträffande WA finns det också starka skäl för ett antagande 
att verkets slutliga omfång varit affärsmässigt betingat.7 Att Böckman haft 
ett väl utvecklat sinne för sparsamhet antyds dessutom i ett brev från J. H. 
Lidén.8 Men det visar sig att Böckman också kan ha drivits till utgivningen 
av ett annat motiv.

Ett mycket anmärkningsvärt avsnitt i Böckmans biografi utgör hans förhål
lande till Dalin vid dennes sjukdom 1763. Det var Böckman som vårdade 
skalden under de sista dagarna av dennes liv. Underrättelsen om Dalins bort
gång kom oväntat och ryktet om att styvbroderns ordinationer varit den ome
delbara orsaken till dödsfallet uppstod ögonblickligen. En av dem som flitigast 
bidrog till denna ryktesspridning var Gjörwell.9 Ett karakteristiskt prov på den 
samtida uppfattningen om Böckmans ödesdigra roll lämnar Carl Gustaf Piper 
i ett brev till sin far, då han omtalar Dalins »oförmodade beklageliga dödsfall,

5 Enligt en politisk visa från 1769, anförd 
av P.-E. Brolin, Hattar och mössor i borgar
ståndet 1760-1766, 1953, s. 303. Jfr även 
nedan s. 223 f.

6 Det har redan påpekats att han kallades 
att biträda vid Fredrik I:s sista sjukdom. Två 
brev till generalmajoren Fredrik Henrik Sparre 
(1751 och 1753; RA, Börstorpssamlingen, vol. 
97) vittnar om att denne varit bland Böck
mans patienter. Till dessa hörde också fält
marskalken M. A. von Ungern Sternberg (brev 
från 1762 i KB, Ep. U. 2:1). En större sam
ling recept och ordinationer av Böckman från 
1740- till 1760-talen, bl. a. för brukspatronen 
Jacob Möhlman, finns i UUB, N 604. — 
Upplysningar om Böckmans bekantskapskrets 
och klientel lämnas också av de notiser om 
hans korrespondens, som finns i hans ovan 
(s. 212 n. 9) nämnda almanacksanteckningar.

7 Se därom nedan s. 220.
8 Olof Bergklint hade i Konung Adolph

Friedrichs loge hållit åminnelsetal över bl. a. 
Dalin och riksrådet T. G. Bielke. Ett brev 
från J. H. Lidén till Gjörwell den 19.4.1765

meddelar: »Han [Bergklint] feck i går en kost
bar frimurare Ring, rikt besatt med stenar, 
från Landsh. Bielke» [...]. »För sådant tack
samhets prof laerer Bökman akta sig. Han 
måtte Då skaenka honom ett Exemplar af Da- 
liniana Poémata.» (KB, Ep. G. 7: 3.) Anmärk
ningsvärt är också att Böckman vid boupp
teckningen efter skalden lät anteckna en ford
ran på 3 000 daler kopparmynt »för Läkare- 
tjenst och möda, i Herr HofCancellerens Lifs- 
tid». (Samlaren 1921, s. 150.) ·— Böckmans 
bouppteckning är ett vältaligt vittnesbörd om 
hans ekonomiska framgångar (se ovan s. 212 
n. 7).

0 Se brev dat. 9.9.1763 (KB, Ep. G. 8:2) 
citerat i En stockholmskrönika ur C. C. Gjör- 
wells brev, utg. av O. Sylwan, 1920, s. 
15 ff. (jfr K. F. Werner, Till Olof von Da
lins biografi, Samlaren 1881, s. 59 f. ochWar- 
burg, a. a., s. 468) och vidare brev till G. 
Sommelius, dat. 18.8.1763 (KB, Ep. G. 11) 
samt till Warmholtz den 25.8.1763 (KB, Ep. 
G. 8:2).
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hwartill öfweralt Professor Bökman säges wara orsaken med sin e[n]wishet att 
utan China, endast med laxeringar och täta åderlåtningar wilja bota febern».1 
Om anklagelsens livaktighet vittnar Johan Gabriel Oxenstiernas ännu sju år 
senare gjorda anteckning att Dalin »blef förgifven af sin bror».1 2

Ett annat vittnesbörd om ihärdigheten hos dessa rykten är den omständig
heten att Böckman kände sig nödsakad att dementera dem — sannolikt även 
av omsorg om sin praktik. Detta skedde i Inrikes Tidningar —  här kom Ben- 
zelstiernas stöd väl till pass!3 — den 20 och 24 oktober i form av ett insänt, 
anonymt brev, i vilket förloppet av Dalins sjukdom och resultatet av obduk
tionen ingående skildras.4 Den olyckliga utgången framställs som lika ound
viklig som beklaglig.

Böckmans delaktighet i Dalins bortgång måste ha varit ett allmänt samtals
ämne under sensommaren och hösten 1763. Det är mot bakgrunden av denna 
ryktesspridning som man måste se hans samtidigt inledda verksamhet att be
fordra styvbroderns skrifter till trycket. Djupast sett kan utgivningsarbetet ha 
syftat till en dementi, visserligen av annan karaktär än den i Inrikes Tidningar, 
men i samma riktning. Det kan ha varit fråga om ett försök till rehabilitering 
i det allmänna medvetandet.

Man skulle kunna förmoda att Böckman ganska snart kommit till insikt om 
utgivningsarbetets omfattning och om behovet av litterär sakkunskap och där
för redan på ett tidigt stadium sökt en medhjälpare. Då Böckman inför kansli
kollegium gendrev Rudins ansökan var han lierad med kopisten vid samma 
ämbetsverk, Johan Elers. Denne tillhörde de av samtiden uppskattade och er
kända skalderna; sin viktigaste litterära insats hade han vid denna tid gjort 
med de 1755-1759 utgivna fyra häftena av Mina Försök, i vilka han med all 
tydlighet framstår som Dalinepigon.5 Inte minst denna egenskap borde ha gjort 
honom lämplig som utgivare. Emellertid synes inte det inledda samarbetet 
ha fullföljts. Sista gången Elers skymtar vid Böckmans sida är i juni 1764, 
då den förre fortfarande uppträder som fullmäktig för kyrkoherden Sven Da
lins barn.6 Den välunderrättade Gjörwell har intet att meddela om Elers’ del
tagande i utgivningsarbetet. Av den omständigheten att en av Elers’ dikter av 
misstag råkat bli intagen i W A7 kan man också dra den slutsatsen att denne 
inte haft någon befattning med materialet till utgåvan.

1 Christinehofs arkiv, Brev till C. F. Piper. 
Brevet är dat. 16.8.1763.

2 J. G. Oxenstierna, Dagboks-anteckningar 
åren 1769-1771, utg. av G. Stjernström, 1881, 
s. 118 (den 6.11.1770); jfr Werner, a. a., s. 
59 och Warburg, a. a., s. 468.

3 Se Sylwan, Svenska pressens historia, s. 
107.

4 Warburg har {a. a., s. 469) fäst uppmärk
samheten på denna insändare och angivit Böck
man som dess upphovsman; jfr även Thelma 
Hanson, a. a., s. 94, 96. Att detta är fallet 
framgår med full säkerhet av ett bevarat kon
cept, som är skrivet med Böckmans karakte
ristiska handstil. (UUB, X 240, Dalin.)

5 Om Elers se C.-F. Corins art. i SBL, 13,

1950, s. 262 ff.; om hans lärjungeskap till 
Dalin även H. Schiick—K. Warburg, III. svensk 
litteraturhistoria, 3, 1927, s. 403.

0 UUB, W 994, Genealogier. Avskrift av 
protokoll i Svea hovrätt den 5.6.1764 angå
ende arvdelningen efter skalden.

7 Elers’ dikt Dumhetens Advocat (»Förnuft 
med Dumhet var i strid» i Mina Försök, 1, 
1755, s. 9) återfinns i WA 4, s. 227 under 
titeln Inpromptu. Epigrammet har kommit med 
även i Dalins Poetiska Arbeten, 2, s. 264. 
Jag har inte påträffat det i någon handskri
ven samling av Dalins verk och inte heller 
synes det i avskriftssamlingar ha gått under 
dennes namn.
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6 . O loj Dahlström

Jonas Böckman har emellertid inte ensam ombesörjt utgivningen av WA. I 
editionens företal — där eljest så många bidragsgivares och medhjälpares namn 
publicerats — återfinner man visserligen varken Böckman eller hans medut- 
givare. Vilka som dolde sig bakom benämningen »Utgifwarne» var dock ingen 
hemlighet för samtiden. Gjörwell tillkännagav vid verkets fullbordande i de
cember 1767 att Böckman och »Hr. Ol. Dahlström, Notarius i Kongl. Comm. 
Collegium» var editorer. »Den senare», tillägger Gjörwell, »har egentel. be- 
sörgt Utgifningen, och författat det aldeles Bibliographiske Företalet» [...].8

Om Olof Dahlströms medverkan i utgivningsföretaget erhöll Gjörwell under
rättelse den 8 oktober 1764, då han antecknade: »Archiater Jon Böckman 
låter samla alla sin afl. halfbroders, 01. von Dalins, strödda arbeten, som 
granskas och skola utgifvas af 01. Dalström, notarius i bergscollegio» [.. .].9 
Bindande bevis för dennes deltagande i utgivningen lämnar också några dikt
förteckningar, som Böckman följande år sände till C. F. Piper; de är nämligen 
skrivna med Dahlströms handstil.1 Gjörwell har såväl 1764 som tre år senare 
tydligen betraktat Dahlström som den mest betydelsefulla parten i detta team. 
Av allt att döma har Böckman i huvudsak fungerat som den utåt synlige 
ledaren av företaget, med främsta uppgift att sörja för insamlingen av manu
skript, medan Dahlström fått själva det mödosamma redigeringsarbetet på sin 
lott. I överensstämmelse med denna arbetsfördelning har Böckman inför efter
världen kommit att bära ansvaret för WA, under det att Dahlström knappast 
blivit omnämnd av någon annan än Gjörwell. Icke desto mindre bör den största 
uppmärksamhet ägnas Dahlström; för frågan om WA:s tillförlitlighet måste 
hans verksamhet ha varit av utslagsgivande betydelse.

Om Olof Dahlströms liv och verksamhet finner man tyvärr endast spridda 
uppgifter. Han var född 17 3 5 2 och tillhörde således samma generation som 
Rudin och Elers. Efter studier i Uppsala, där Dahlström inskrevs 1749,3 kom 
han helt att ägna sig åt ämbetsmannabanan. Han blev auskultant i kommers
kollegium 1752 och notarie i samma verk 1762.4 Senare övergick han till 
kanslikollegium, där han befordrades till förste expeditionssekreterare 17 81.5

8 Kongl. Bibliotekets Tidningar om Lärda 
Saker, utg. av Gjörwell, 1767, 2, s. 393 (den 
31.12.1767). Se även Thelma Hanson, a. a., 
s. 108.

9 Cit. efter Carlquist, a. a., s. 34. Gjörwell 
har tillagt att han fått upplysningen av Dahl
ström själv. Det är tänkbart att denne kunnat 
överdriva sin insats, men då Gjörwell också 
fått underrättelser om utgivningsarbetet från 
Böckman (se nedan s. 221) utan att detta 
kommit honom att ändra uppfattning om ar
betsfördelningen, bör Dahlströms framställning 
ha avspeglat det verkliga förhållandet. — Upp
giften om Dahlströms ämbetsverk är däremot 
felaktig.

1 Om diktförteckningarna se nedan s. 223. 
Handstilen i dessa har jämförts med flera 
Dahlströmautografer; det bästa materialet här
vidlag erbjuder ett intyg från 1780 i UUB, 
Barthelsons autografsamling. — Diktförteck

ningarna bekräftar också Gjörwells uppfatt
ning av arbetsfördelningen.

2 Uppsala universitets matrikel, 2, 1919-23, 
s. 371·

3 Ibid.
4 J. A. Almquist, Kommers kollegium och 

riksens ständers manufakturkontor samt kon
suls staten, 1912-15, s. 491; RA, P. Sondén, 
Kungl. Kansliets Ämbets- och tjänstemän samt 
vaktbetjänte, 2, 1714-1801. Se även statskon
torets skrivelse den 12.1.1764 i RA, Statskon
toret till Kungl. Maj:t (vol. 64).

5 Almquist, a. a., l.c. — Om Dahlströms an
strängningar för att vinna befordran vittnar 
hans brev till Patrik Alströmer den n.1.1770 
(UUB, G 6:17). I samband med Dahlströms 
tjänstgöring i kansliet finns ett brev från ho
nom till Fredrik Sparre den 22.8.1776 (RA, 
Börstorpssamlingen, vol. 7).
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Högre steg han aldrig och det är tydligt att hans karriär varit föga lysande. 
Vid slutet av år 1800 riktade Dahlström en mångordig, men ganska välskriven 
supplik till Gustaf IV Adolf och anhöll om ekonomiskt bistånd i den misär 
som hotade honom.6 Troligen var det vid samma tillfälle, som Dahlström över
lämnade en hyllningsdikt, Till Hans Majestät Konungen, d. 1. Novemb: 1800,7 
vilken trots sitt prosaiska syfte röjer en påtaglig poetisk begåvning. Tidens 
intresse för ordensväsen har Dahlström i hög grad delat. Han blev 1763 med
lem av Timmermansorden;8 senare ingick han i Arla Coldinu-orden, där han 
vid slutet av sitt liv tjänstgjorde som »Vice Canzler».9 Dahlström avled i 
Stockholm 1802.1 Bouppteckningen efter honom visar att hans tidigare vekla
gan över sitt ekonomiska nödläge inte varit överdriven.2 Under sådana för
hållanden får hans efterlämnade samling av »500 st: diverse Böcker» [...] an
ses tyda på starka vittra intressen.

I litterära sammanhang möter man Dahlströms namn nästan enbart i sam
band med hans verksamhet i Utile Dulci. Hans aktivitet inom detta sällskap 
låter det emellertid framstå som mycket troligt att han tidigare sysslat med 
vitterhet. För tiden före 1770-talet är det dock endast känt att Dahlström 
översatt en mindre skrift av Fénelon.3

I Utile Dulci invaldes Dahlström hösten 1769.4 Samfundets medlemsförteck- 
ning5 upptar honom som ledamot n:o 18 i andra flocken. Hans framskjutna 
ställning markeras av att han innehade alla fem graderna; 1783 finner man 
honom som »Commendeur» i orden.6 Bland de bevarade ordenshandlingarna 
påträffar man ett flertal aktstycken, vilka genom handstilen röjer att de har 
Dahlström till upphovsman. Sålunda har denne uppsatt flera ceremoniel7 och

6 Böneskriften, odat., i RA, Biographica, 
Dahlström. Skriften kan dateras genom upp
lysningen att Dahlström nödgats ta förskotter 
på lönen för »nästinstundande år 1801» [...]; 
samtidigt ger ordalagen vid handen att supp- 
liken överlämnats på en nationell festdag, vil
ken sannolikt bör ha varit kungens födelse
dag den 1.11.

7 KB, Vt. 104.
8 Dahlström upptas som medlem n:o 56 i 

ordensmatrikeln (Timmermansorden. Minnes
skrift utg. till firande af S:t Georgii Svenska 
Timmermanshyddas 130-åriga bestånd 1761- 
1911, 1911, [andra avd.] s. 4).

9 I ordensmatrikeln återfinns Dahlström som 
medlem n:o 66 och betitlas »Notarie» (Arla 
Coldinu Orden 1763 8)3 1913, 1915, s. 309). 
Dahlströms ställning framgår av hans brev 
till »Arla Coldinu Directorium» den 14.5.1800 
(Ericsbergs arkiv, Autografsamlingen, Dahl
ström) .

1 SS A, Kyrkoarkiv, Maria Magdalena, F. I: 4. 
Dödsdagen framgår av Dahlströms bouppteck
ning. Jfr även Almquist, a. a., l.c. Arla Col- 
dinu-ordens matrikel uppger felaktigt 1801 som 
dödsår.

2 SSA, Bouppteckningar, 1802: III, s. 616 ff. 
Tillgångarna uppgick till 1 144 riksdaler banko 
(därav hade Dahlströms böcker värderats till 
50 rdr; den vid bouppteckningen upprättade

förteckningen över boksamlingen saknas ty
värr). Skulderna belöpte sig emellertid till 
inte mindre än 6 449 rdr.

3 Aristonoi Händelser. Af Engelska uppå 
Swenska Språket öfwersatte, Af O. DA**, 
1749. Översättningen av Dahlström enl. L. 
Bygdén, Svenskt anonym- och pseudonymlexi
kon, 1, 1898-1905, sp. 122.

4 KB, Vo. 41. Utile Dulci. A:A: Almänna 
Protocoller (okt. 1768-dec. 1769). Dahlström 
föreslogs till inval den 13.9.1769 och antogs 
som ledamot den 27.9.

5 UUB, U 169: k. Handlingar rörande säll
skapet Utile Dulci. Beträffande denna hand- 
skriftsvolym se Sylwan, Till Utile Dulcis histo
ria, Samlaren 1907, s. 230 ff.

0 »Ceremoniel wid CantzliRådet Psilander- 
hielms Parentation i Utile Dulci d: 17 Maij 
1783», vilket liksom övriga här berörda cere
moniel ingår bland ordenshandlingarna i den 
i föregående not angivna volymen.

7 Nämligen »Ceremoniel för den 12 Au
gusti», vilket delvis avtryckts av Sylwan, a. a., 
s. 237 f., vidare ett ceremoniel börjande »Se
dan Riddare Graden på förut faststäldt sätt» 
[...] och »Riddares Löftes-Puncter» samt slut
ligen tvenne smärre handskrifter, den ena ett 
fragment av ett ceremoniel, den andra ett in
skjutet tillägg i »Ceremoniel. som bör i agt- 
tagas vid Reception uti Riddare-Graden».
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framför allt ett tal, som lämnar mycket viktiga upplysningar om Utile Dulcis 
uppkomst och ändamål. Det är i det senare dokumentet som ordens innersta 
hemlighet, dess karaktär av minnesmärke över Dalin, fullständigt avslöjas.8

I ordensmedlemmarnas brevväxling skymtar Dahlström vid några tillfällen.9 
Ett brev från läkaren Anton Hoffman till Olof Bergklint den 2 oktober 1777 
ger en skämtsamt lakonisk, men knappast smickrande karakteristik av Dahl
ström, vilken säges tillta »i ålder, wisdom och kinkoghet».1 Den senare har 
å andra sidan efter Hoffmans död hedrat denne med ett åminnelsetal i Utile 
Dulci 1784.2

Det med tanke på Dahlströms redigering av WA intressantaste i hans för
bindelse med Utile Dulci är hans deltagande i utgivningen av sällskapets litte
rära publikationer. Det är inte känt att han på något sätt medverkat i det 
första bandet av Vitt er hets-Nöj en. Till det andra, som utkom 1770, har han 
däremot bidragit med en liten dikt, Lugnet? Men dessutom har han också 
tagit befattning med själva redigeringen av denna volym. Det är knappast för
vånande att Dahlström tillhört de medlemmar, som anförtrotts detta uppdrag; 
i det Dalindyrkande Utile Dulci om någonstädes borde hans tidigare arbete 
med WA ha kommit honom att framstå som väl meriterad. Johan Gabriel 
Oxenstierna, själv medlem av sällskapet, har givit en skildring av ett redak- 
tionssammanträde sommaren 1770:
Vi voro församlade i Utile Dulci att öfverse de stycken, som skola tryckas i vår Andra 
Torne. Dahlström, en man hvars egenkärlek tjänar honom för insigter ock snille, hade 
i synnerhet så ändrat alt det jag hade skrifvit, att det aldeles mer ej dugde. För alt det 
lilla som däruti kunnat vara drägeligt, hade han i stället satt sina egna ock de mäst 
Prosaiska tankar ock uttryck. Om jag ej hade haft Baron Axel Leijonhufvud ock Kyrko
herden Fant till mitt värn, hvilka häldre ville behålla mina fel än Dahlströms föga 
lyckliga förbättringar, hade dessa små försök blifvit aldeles fördärfvade. Han trugade 
dock med våld en hop ändringar in och skämde bort den så mycket han kunde.4

I det följande fäller Oxenstierna några bittra omdömen om det »gransknings- 
lynne», som regerar i vitterhetssällskapet.

Att Dahlström haft en föga pietetsfull syn på det konstnärliga skapandet 
är tydligt. Det kan inte bestridas att denna interiör från Utile Dulci kastar en 
skugga även över det utgivningsföretag, i vilket Dahlström tidigare medverkat. 
Har denne också i WA genomfört sina »förbättringar»? Möjligheten måste 
avgjort lämnas öppen, trots att WA:s företal, vartill Dahlström säkerligen 
bidragit, försäkrar att inga rättelser av detta slag företagits.5

8 Talet har i sin helhet avtryckts av Syl- 
wan, a. a., s. 230 ff.

0 Så i ett brev från Johan Wellander till 
Johan Gabriel Oxenstierna, dat. 31.7.1770 
(Värnbergs arkiv, Brev till J. G. Oxenstierna). 
Se även brev från B. G. Westberg till O. 
Knös den 8.5.1780 (publicerat av G. Lind- 
stén, Några br ef utdrag rörande Utile Dulci i 
början af 1780-talet, Samlaren 1916, s. 207). 
— I Oxenstiernas brevsamling (Värnberg) finns 
inga privatbrev från Dahlström bevarade, en
dast en tjänsteskrivelse från 1786.

1 Brevet i LUB, O. Bergklint. Efterlämnade 
papper, 4. Brev till Bergklint. Brevskrivaren

har identifierats av G. Svanfeldt, Posten 1768— 
1769 och dess författare, 1937, s. 466.

2 Åminnelse-Tal öfver [...] Doctor Anton 
Hoffman; hållit för Sällskapet Utile Dulci. 
Den 30 Martii 1784, 1784. Författarskapet 
enl. Bygdén, a. a., 2, 1906-15, sp. 819.

3 A. a., s. 89. Författarskapet enl. Apelblad, 
Ex Opima Anonymorum messe Spicilegium 
[...] (UUB, U 236) och Hammarsköld, a. a., 
s. 206.

4 Dagboks-anteckningar, s. 79. Sammanträ
det ägde rum den 17.6.1770. Jfr Göthe, a. a., 
s. 112 f. och M. Lamm, Johan Gabriel Oxen
stierna, 1911, s. 159.

5 WA, Företal, opag. [s. 8].
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I den tredje delen av Vitterhets-Nöjen finner man Dahlström representerad 
med en längre dikt, Vänskapen.6 Troligen har han även denna gång deltagit 
i ederingen av samlingen; detta synes bekräftat av uppgiften om att han skri
vit dess företal.7 Här möter emellertid överraskande nog samma synpunkter 
som i WA:s företal. Långt ifrån att röja de övervakande och korrigerande 
tendenser, för vilka Dahlström genom Oxenstiernas skildring framstått som en 
företrädare, visar företalets författare en liberal förståelse för de deltagande skal
dernas subjektiva uppfattning av sina alster:

vår granskning af dessa arbeten har [...] icke eller blifvit sträckt längre, än at genom 
anmärkningar vid de ställen, som vi tyckt fordra någon mera betydande rättelse och 
förbättring, gifva Författarne sielfve dertil anledning, dock med fullkomligaste frihet 
för desse, at af nyssnämde anmärkningar efter eget behag göra bruk. Således, långt 
ifrån, at emot Auctorernes vilja påtruga dem några af oss föreslagne ändringar, hafva 
vi trodt oss jämväl böra lämna detta på deras egen otvungna åtgärd, i den försäkran, 
at sådane förbättringar bäst kunna åstadkommas af Författarne sielfve [...].

Om attribueringen till Dahlström är riktig, så har han här gjort en fullständig 
helomvändning.8 Det är möjligt att denna föranletts av en utbredd opposition 
mot hans redigeringsprinciper, men lika troligt är att man inom Utile Dulci 
velat betona att varje författare inför allmänheten själv fick svara för sitt 
bidrag. En tredje möjlighet är också att i Dahlströms fall teori och praktik 
varit helt skiljaktiga.

7. Utgivningen

Utgivningsarbetet går att följa huvudsakligen i två källor, dels i en rad annon
ser i Stockholms Post-Tidningar och Inrikes Tidningar, vilka visar de utåt syn
liga ansträngningarna, och dels i Böckmans brev till förutvarande presidenten 
i kammarkollegium, Carl Fredric Piper, vilka ger inblickar i själva redigerings- 
arbetet.9

Den tidigaste uppgiften om den blivande utgivarens kontakt med Dalins hand
skrifter lämnar Gjörwell, vilken i ett brev den 25 augusti 1763 omnämner 
Böckman och tillägger: »uti hvars händer des [Dalins] papper och samlingar 
nu är o».1 Vid denna tidpunkt hade någon bouppteckning ännu inte förrättats; 
denna ägde rum den 6-10 september och därvid påträffades bl. a. »3 Buntar

6 A. a., 1772, s. 96 ff. Författarskapet enl. 
Apelblad, a. a., och Hammarsköld, a. a., l.c.; 
jfr P. Wieselgren, Sveriges sköna littera
tur [.. .], 4, 1847, s. 754 f-

7 Apelblad, a. a.
8 Göthe har, a. a., s. 113L, 120, observerat 

den omsvängning som detta företal innebär i 
jämförelse med Oxenstiernas tidigare uttalande; 
dock synes Göthe inte ha känt till uppgiften 
om Dahlströms författarskap till företalet.

9 Breven i Krageholms arkiv, Daliniana. I. 
Brev och original. Sannolikt förde Böckman 
under dessa verksamma år en omfattande kor
respondens i syfte att erhålla handskrifter och 
upplysningar om Dalins verk, men breven till

Piper synas vara de enda som blivit bevarade.
— Om C. F. Piper se A. Schönberg, Åmin
nelse-tal, Öfver [.. .] Carl Fredric Piper [. ..] 
Den 27 Octob. 1772, 1772.

1 Brev till Warmholtz (KB, Ep. G. 8:2).
— Som »närmaste härwarande afledne Herr 
HofCantzellerns anförwandt» (Kanslikollegii 
protokoll, den 31.8.1763, pag. 346) hade 
Böckman tagit ledningen av de praktiska ar
rangemangen efter Dalins död. Böckman var 
dock inte den närmaste kvarvarande anförvan
ten (se Warburg, a. a., s. 6 f. och jfr annon
seringen efter övriga arvtagare i Stockholms 
Po st-Tidningar, den 15.9.1763 (n:o 72) och 
Inrikes Tidningar, den 22.9.1763 (n:o 75).
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Manuscripter i Poesien».2 Samlingen motsvarade, enligt vad utgivarna senare 
meddelat, knappt en sjättedel av vad som publicerades i WA.3 Gjörwell upp
ger att statssekreteraren von Düben, vilken vid bouppteckningen infunnit sig 
på kungaparets vägnar,4 »tog i sit förvar de få poetiska papper, som funnos, 
och skickade dem til Drotningholm, såsom hade de hört til Vitt. Academien».5 
Uppgiften — om den nu är riktig — belyser Dalins intima förbindelser med 
hovet. I varje fall måste handskriftssamlingen snart ha återlämnats till Böck- 
man; senare uttalanden6 visar honom som innehavare av Dalins litterära kvar- 
låtenskap.

Den närmaste tiden blev avgörande för WA:s tillkomst. De överläggningar 
som måste ha förts inom kanslikollegium och mellan detta och utgivarna har 
sannolikt aldrig blivit protokollförda. Frågan om utgivningen var de facto av
gjord redan innan Böckman och Elers inlämnade sin skrivelse.7

Den 22 december började editorerna efterlysa handskriftsmaterial hos all
mänheten. »Sterbhuset» hade, meddelas det, under den förflutna tiden varit 
sysselsatt med arbetet på utgåvan av Dalins vitterhetsarbeten, »hwaraf allra- 
minsta Delen ännu sedt dagsljuset» [...] och
ehuru ibland de efterlämnade Papper funnits et ganska ansenligit antal i Concept: dock 
detsamma på långt när icke utgör en fullständig Samling af det, som af Sal. Håf- 
Canzlerens hand utkommit: så är Sterbhusets wördsamma anhållan, det de respect. W it
terhets-Älskare, som af sådane Arbeten, det wäre sig för den äldre, eller den nyare 
tiden, hafwa några samlingar i Manuscript, täcktes gynna Sterbhuset med sit biträde, 
och dem så snart görligit är, meddela.

Samtidigt försäkras, att »hwad således insändt blifwer, genast efter nyttjandet, 
skal sin Ägare återställas».8

Redan den 21 maj 1764 infördes en prenumerationsanmälan i Stockholms 
Post-Tidningar. Utgivarna uppger sig med »all uptänkelig möda» ha samlat 
Dalins arbeten.
[...] Är igenom biträde af åtskillige Witterhets Gynnare med denna saml. nu så wida 
hunnit, at efter föregången behörig censur, den med första kan lemnas under Pressen. 
Detta har man altså ej bordt undgå at tilkänna gifwa, samt at på hela Wärket, som 
kommer at bestå af åtminstone 4 Tomer, samt tryckas på wackert oplaneradt Skrifpap., 
Praenumeration emottages uti Boklådan i nya Rådhuset wid Riddarhustorget med 36 Dal. 
k:mt för de första 5 Alphabeten, och det til nästk. Junii Månads slut, wid hwilken 
tid med af tryckningen skal göras början; och kommer det som öf wer stiger 5 Alphabet, 
at wid Exemplarets emottagande betalas efter 6 Dal. k:t Alphabetet. De åter, som åstunda 
detta wackra och begärliga Arbetet på Hollänskt Papper, erlägga 48 Dal., och resten 
wid Exemplarets undfående, räknat 10 Dal. Alphabetet. Hela Werket, som ungefärl. 
tyckes blifwa 7 Alphabet, kommer at tryckes med en ny och wacker stil, som til den 
ändan blifwit införskrifwen. I anseende til Förlagets dyrhet, tänker man ej at trycka

2 Bouppteckningsprotokollet, Samlaren 1921, 
s. 149. Jfr H. Schuck, Till Dalins biografi 
(Sv. Dagbl., 6.5.1922); Sylwan, SBL, 10, s. 62.

3 WA:s företal, opag. [s. 1 f.].
4 Jfr ovan s. 204 n. 1.
5 Gjörwell i brev till Warmholtz den 9.9.

1763. (Om detta brev se ovan s. 213 n. 9.)
Det kan anmärkas att Gjörwell denna gång
tydligen inte haft en alldeles tillförlitlig källa;

den i brevet förekommande uppgiften om att 
Dalin inte skulle ha ägt några böcker är full
ständigt oriktig (jfr bouppteckningsprotokol
let, s. 142 ff.).

6 Se ovan s. 205 och nedan s. 226.
7 Se ovan s. 204 f.
8 Stockholms Post-Tidningar, n:o 100, 1763; 

annonsen infördes ännu en gång i samma tid
ning, den 9.1. 1764 (n:o 3).
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flere Exemplar än hwartil Praenumeranter sig anmäla. De som ej praenumerera, få skylla 
sig sielfwa, om de sedan wilja blifwa ägare af detta präktiga Arbetet, då det ej står at 
erhållas.

Dessutom anhöll utgivarna ännu en gång om Dalinmanuskript,
[...] På det man med desto större wisshet måtte se, om man icke, som man redan 
hoppas, lärer hafwa Samlingen så complett, som den kan blifwa: kunnandes Allmän
heten göra sig försäkrad, at uti den för händer warande Uplagan, inga främmande 
stycken skola inblandas, eller sådane, som man icke med wisshet wet utur sal. Hof- 
Canzlerns Penna flutne.9

Som framgår beräknar editorerna WA:s omfång till minst fyra volymer om 
sammanlagt sju »Alphabet», dvs. 2 576 sidor.1 Större delen av verket skulle 
betalas i förskott vid prenumerationen, vilket var tidens vanliga sätt att finan
siera mera kostnadskrävande utgivningsföretag. Vid mottagandet hade prenu
meranterna att betala återstående »alfabeten» — här beräknade till två —  
med ett redan nu fixerat belopp per »alfabet». Utgivarnas vinst måste ha ökat 
i proportion till antalet utgivna »alfabeten». Nu kom emellertid W A i sitt 
slutliga skick inte att omfatta fyra band utan sex, inte sju »alphabeten» utan 
nio, dvs. 736 sidor mer än vad som ursprungligen beräknats.

Det är svårt att här undgå misstanken att utgivarna låtit de rent ekono
miska omständigheterna inverka på WA:s omfång. Genom prenumerations- 
formen var köparna bundna vid uppgörelsen oavsett om utgåvan blev mer om
fattande än beräknat. I annonsen tillkännages med all önskvärd tydlighet ut
givarnas strävan att göra WA så fullständig som möjligt. Vetskapen om att 
avsättningen för »överskjutande alfabeten» på förhand var garanterad, bör ha 
varit ett viktigt incitament vid insamlingsverksamheten.2 Om man således här 
kan se en väsentlig anledning till att WA blivit så omfattande och till att 
även obetydliga rimmerier medtagits, så ter sig å andra sidan verkets begräns
ning till exakt nio »alfabeten» något dubiös. Denna noggranna avrundning 
till en tidigare kungjord måttsenhet av så stora dimensioner som 368 sidor kan 
knappast vara resultatet av enbart typografiska arrangemang. Möjligheten att 
utgivarna av ekonomiska orsaker anpassat sitt material och uteslutit vad som 
överskridit det ur prenumerationssynpunkt lämpliga omfånget, framstår som 
ytterst sannolik.

Naturligtvis blev detta inte det sista tillfället för allmänheten att erhålla 
verket. Prenumerationstiden förlängdes i olika omgångar, först till slutet av

9 Stockholms Post-Tidningar, n:o 40, 1764.
1 Uttrycket »Alphabet» sammanhänger med 

arksignaturen. Varje oktavark (som omfattar 
16 sidor) är på de fem första bladen nedtill 
märkt med en bokstav eller samma bokstav 
jämte ordningsnummer, t. ex. A, A 2, A 3, 
A 4, A 5, börjande med A för det första 
arket i ordningen, B för det andra osv. t. o. m. 
Z (med undantag för bokstäverna J och V, 
vilka överhoppats). Med ett »Alphabet» avses 
således 23 bokstäver (ark) om 16 sidor var
dera, dvs. 368 sidor. (Då den ovan citerade 
annonsen något senare omtrycktes i Inrikes 
Tidningar, den 31.5.1764 (n:o 43) tillädes

också, när »Alphabet» först nämnes, »hwar- 
dera af 23 Ark».) I de volymer, där den van
liga sidpagineringen visar en högre siffra än 
368, har man efter Z vänt tillbaka till alfa
betets början; det 24:e arket har signerats A a, 
A a 2, A a 3 osv., nästa ark B b, B b 2 osv.

2 Man skulle kunna tänka sig att utgivarna 
medvetet underskattat verkets omfång för att 
inte avskräcka de blivande prenumeranterna. 
Men mot detta talar att denna prenumera- 
tionsanmälan utsändes på ett mycket tidigt 
stadium, då allt vitterhetsmaterial ännu inte 
kommit editorerna till handa; bl. a. saknade 
de ännu C. F. Pipers samlingar.
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juli och senare till utgången av september.3 Sommaren 1764 bedrevs en mycket 
livlig prenumerantvärvning, vilken särskilt tycks ha tagit sikte på landsorts- 
publiken. Utgivarnas annonsering visar att beställningar kunde tecknas på de 
flesta svenska och finska landtullkontor,4 5 och tydligen också i samband med 
marknader.0 I Göteborg och Norrköping anlitades även lokalpressen, vilket 
dock troligen får tillskrivas nitiska kommissionärer i de berörda orterna.6 I 
februari 1765 öppnades slutligen en ny prenumerationstermin med anledning 
av den talrika och köpkraftiga publik, som genom riksdagen infunnit sig i 
Stockholm.7

I en viss kontrast till denna yttre aktivitet står den pessimistiskt färgade 
underrättelse, som Gjörwell den 8 oktober 1764 erhöll från Dahlström. Ut
givarna samlar och granskar Dalins strödda arbeten
men de kunna ej snart och lätt få alt tilhopa efter Dalin, som ligger kringspridt i så 
många pappersgömmor. Dr[ottnin]g[e]n och Presidenten, Gref Carl Fr. Piper, som bor i 
Skåne, hafva de störste och bäste samlingarne och tyckas gjöra någon hemlighet af 
dessa Daliniana. Landshöfd. i Nyköping, Gref Nils Bjelke har fåt befalning, att gå 
igenom Dr[ottnin]g[e]ns samling, men har ej ännu kunnat ske, och Gref Piper har 
efter et helt års skriftelige ansökning hos honom, ännu ej skickat up en enda lapp. 
Derföre går det långsamt med utgifningen.8

Det är något överraskande att utgivarna trots dessa hinder låtit inleda prenu- 
merationsteckningen.

I februari 1765 hade tryckningen av WA påbörjats, vilket framgår av en 
skrivelse om utgåvan från censor librorum, Niclas von Oelreich, till kanslikol
legium.9 Den 28 februari meddelade Gjörwell, som tydligen var väl under
rättad om utgivningsarbetet, sin vän Lidén: »Nu tryckes på Daliniana. Jag 
frugtar, at ej sker nog val; ty en Bökman räknar mera på en stor uplaga, af 
flera Delar, än på vår ypperste Skalds heder.»1 Citatet visar att Gjörwell redan 
från början varit på det klara med Böckmans kvantitativa ambitioner; med 
sitt säkra litterära väderkorn har brevskrivaren redan här intonerat ledmotivet 
i den kommande kritiken av WA. En tid senare sammanträffade Gjörwell med 
Böckman och anförtrodde efteråt sin korrespondent: »Med hans [Dalins] Skalde- 
flockars utgifvande går det hjertel. långsamt.»2

En bidragande orsak till denna senfärdighet var säkerligen, som tidigare fram
gått, de svårigheter, som utgivarna mött vid insamlandet av manuskripten. Att 
Böckmans skriftliga förfrågningar hos C. F. Piper inte givit något omedelbart 
resultat är dock knappast förvånande. De underrättelser som Piper erhållit om 
dennes andel i Dalins bortgång3 måste på förhand ha gjort honom ogynnsamt 
inställd. Emellertid hade Böckman genom mellanhänder möjlighet att sondera

3 Annonser i Stockholms Po st-Tidningar, 
den 18.6.1764 (n:o 47) resp. den 20.8.1764 
(n:o 65).

4 Annonser i Stockholms Post-Tidningar, 
den 26.7.1764 (n:o 58) och den 20.8.1764 
(n:o 65).

5 Annons i Stockholms Po st-Tidningar, den 
5.7.1764 (n:o 52).

6 Annonser om WA i Götheborgska Wecko-
bladet, den 4.8.1764 (n:o 31) samt i Norr-

köpings W eko-Tidningar, den 11.8.1764 (n:o 
32) och den 28.9.1764 (n:o 39).

7 Annons i Stockholms Post-Tidningar, den 
18.2.1765 (n:o 14).

8 Cit. efter Carlquist, a. a s. 34.
9 Skrivelsen, dat. den 26.2.1765 i RA, 

Kanslikollegii arkiv, E. IV, vol. 18.
1 UUB, G. 151a.
2 Brev till Lidén den 15.4.1765 i UUB, 

G. 151 a.
3 Se ovan s. 213 f.
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Pipers inställning och förmodligen också att påverka denne i en gynnsam rikt
ning. De äldsta nu bevarade breven rörande WA är daterade den 21 juni 1765, 
det ena riktat till C. F. Piper, det andra till dennes maka, Ulrica Mörner.4 
Det förra röjer en tydlig glädje över att isen äntligen brutits:
Ehuruwäl jag ej ännu blefwit hugnad med wärkeligit ärhållande af min, 3 gånger nästl: 
år, skriffteligen giorda, ödmiukaste ansökning om Nådigt meddelande af de witterhets- 
arbeten, som Eders Excellence af min sal. halfbroders H: C: v. Dalins små snillefoster 
täckts samla: har jag dock, så af Herr Gr: och Cammarherren Piper, som af Lagman, 
H Baron Bennet och särdeles af Cammarherren Bar: Gyllenkrok förnummit, att Ed: 
Excell: låter till samma ändemål afskrifwa dem, nemligen att befordra deras redan på- 
begynta utgifwande af offentel: tryck. Med hwad glädjefull wördnad och tacksamhet jag 
detta ärkänner, kan jag wisserligen ej uttrycka. Ed: Excell: Ädelmod och Nåd uppwäcker 
hos mig, jemte ödmiukesta tack äfwen all ifwer att bryta alla hinder till denna Nådiga 
hielpens winnande. Jag har ej kunnat finna bättre medel dertill än riktig uppsats af 
alla de piecer, jag har, hwaraf största förtekningen här jemte ödmiukast är bilagd och den 
resterande mindre snart skall följa. Tillika är wid hwar piece anmärkt, som ej är mig 
nog bekant, hwad mig felas till dess än ytterligare upplysning, nämligen tillfället, hwar- 
wid, och året, när den skrefs.

Som nu detta register, hwilket jag omöjel11 förr kunnat utarbeta, förminskar afskriff- 
terna elr antalet af de piecer, som Ed: Exc: Ädelmod mig täckes förunna, och kan 
skaffa många stycken af dem, jag har men ej wet tid och anledning till, nytt lif och 
behaglighet när denna uplysning Nådigt meddelas: Finner jag mig aldeles förpliktad 
detsamma att ödmiukast öfwersända, derigenom jag giör mig i all diup och fägnesam 
wördnad försäkrad, att snart få i händer alt, hwad Eder Excellence af Dalinska, strödda 
arbeten har och mig felas. Trycket är redan begynt med de Classer, hwaraf jag har 
största förrådet, hwar Class är rättad effter wissa ämnen, och hwar piece i Classen ran
gerad effter åretalet, då den skrefs. Denna indelning är den bästa, som wunnit Kgl: 
Cancellie-Collegii bifall, hwilket höga Colleg: mig detta arbete uppdragit och högeln 
anbefalt.

Att Eder Excellence med högtprisel: Nit befordrar detta wärk, effter hwilket Allmänn- 
heten brinner af längtan, och hwilket tjenar så efftertryckel11 till dess sal: auctors ewärdel: 
heder effter dess död, giör jag mig ödmiukast försäkrad och i alt wördnadzfullt hopp 
beder att få alla deraf mig ännu felande piecer. Tid och conjuncturer äro just de tjen- 
ligaste till detta wärk: derföre är nu just deras publicerande bäst rammat.

Omnämnandet av de personer, genom vilka Böckman fått underrättelse om 
den gynnsamma utvecklingen, visar att editorerna förstått att skaffa sig goda 
förbindelser; kammarherren Carl Gustaf Piper var son till adressaten5 och bör 
därför ha varit särskilt värdefull. Från kammarherren Fredrik Gustaf Gyllen
krok har ett flertal brev till Piper bevarats, men intet av dessa berör på något 
sätt utgivningsarbetet.6 * I brevet till grevinnan Piper refererar Böckman också 
till andra handskriftsägare, vilkas samlingar han fått utnyttja:
Eder Nåde kan med så mycket större säkerhet meddela mig originalerne, på det af- 
skriffters oriktighet må undwikas och wärket bli complett, som jag underkastar mig

4 Utom dessa och i fortsättningen berörda 
brev finns även i Krageholms arkiv Böckmans 
tillkännagivande av Dalins död, dat. Stock
holm den 19.8.1763, vilket Piper, enl. påskrift, 
besvarat den 3.9. Detta torde ha varit den 
tidigaste korrespondensen överhuvudtaget dem 
emellan.

5 Se ovan s. 201. C. G. Pipers brev till
fadern (Christinehofs arkiv) innehåller inga
underrättelser om Böckmans verksamhet som

utgivare; från juli 1764, då sonen begav sig 
till Skåne, och fram till mars 1766, då han 
uppehöll sig i Stockholm, finns dock endast 
ett brev bevarat, varav framgår att han i 
januari 1765 vistats i Skåne. — Även senare 
anlitades C. G. Piper av Böckman som mel
lanhand; se nedan s. 225 n. 2.

6 Tolv brev från åren 1761-69 i Krage
holms arkiv, Brev till C. F. Piper.
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alla de förbindelser, som Eders Höggr: Nåde täcktes äska till deras riktiga återställande, 
hwilket H: Nåde Grefwinnan Ribbing på Gimmerstad, Herrar Grefw: och LandzHöfd: 
Mörner och Bielke med flera Ädelsinta Herrar kunna intyga, att jag, utan drögsmål 
giort.

Av dessa var Adolph Mörner svåger och Nils Bielke systerson till C. F. Piper.7 
Med detta antydes kanske också på ett diskret sätt att Pipers tidigare avvisande 
hållning varit mindre »ädelsint».

Den till greve Piper bifogade förteckningen över Dalins skrifter8 är med stor 
omsorg utförd av Dahlström; den omfattar tjugo sidor. I brevet till grevinnan 
Piper säger sig Böckman »öfwersända en förtekning, effter Ämnen indelt, af 
de piecer jag har, jemte anmärkningar af det, som mig till uplysning wid en 
del af dem felas» [...]. Man finner här tre, huvudsakligen kronologiskt ord
nade, kategorier: grav-, bröllops- och gratulationsskrifter samt en grupp »Skrif
ter, om hvilkas authenticitet tyckes vara anledning att tvifla» [...]. Samman
lagt har närmare 400 nummer registrerats. Denna förteckning är värdefull inte 
bara därför att den i detalj redovisar utgivarnas kunskaper om varje enskilt 
verk, utan även därigenom att den upptar ett icke obetydligt antal skrifter 
vilka senare, delvis tydligen i brist på upplysningar, uteslutits ur WA.9

I samma brev kommer Böckman in på frågan huruvida allt vad Dalin skrivit 
också skulle kunna tryckas:
Skulle Ed: HögGrefwel: Nåde befara någon elack påfölgd af en el1' annan pieces stickande, 
[. ..]1 på betydande sätt rörande innehåll: så bönfaller jag om den Nådiga Öfwertygelsen, 
att det så mycket mindre kan skie, som alt i censuren återgifwes, som ei blir till tryck 
auctoriseradt, och med sal: Dalins nu lefwande, trogna Wänner, som nogsamt känna herr- 
skande tonen, alt förut är öfwer lagt och jag dessutan måste wara så mycket räddare 
för answar, som alla copier af Dalins små wärk äro elr passera för att wara af min egen 
hand skrefna, så att jag skulle stå allena derföre hos Herrar Censorerne i answar. Dess
utan arbeta nu församlade Riketz Ständer på den oskattbara Tryckfriheten och wittna 
de i tryck dageln utkommande skriffter, att sådant giöres allmännt, som rörer betydande 
Ämnen och personer långt mer än något af Dalinska Arbeten.

Brevskrivaren har tydligen föreställt sig att Pipers tystnad vid förfrågningarna 
om manuskript kunnat ha något samband med de allvarliga angrepp, vilka 
under 1750-talet från klerikalt och hattpolitiskt håll riktats mot en del av 
Dalins skrifter.2 Räfsten mot dennes kalottpredikningar hade 1752 resulterat i 
en kungörelse, som fastslagit det straffbara i att äga eller sprida sådana skrifter, 
som kunde ge anledning till »kallsinnighet för det vedertagna och i Guds Ord

7 Båda har stått i en tämligen regelbunden 
korrespondens med Piper, men i de i Krage- 
holm bevarade breven till denne har dock WA 
aldrig berörts. — De tre i Böckmans brev 
nämnda handskriftsägarna avtackas i WA:s 
företal (»Grefwinnan Ribbing på Gimmer
stad» återfinns här som grevinnan Ebba C. 
Douglas), Bielke dessutom för upplysningar 
om Dalins arbeten.

8 Om denna se även nedan s. 225.
9 I detta sammanhang kan även nämnas att 

Dahlström genomgått en större samling Da- 
liniana — med inslag även av andra skal
der — i tre volymer (KB, Vf. 68:1-3) och

försett dem med värdefulla marginalanteck
ningar. Dahlström har sålunda anmärkt på 
dikter med tvivelaktig autenticitet med kom
mentaren »Oviss» eller »Ej af v. Dalin» i de 
fall där han ej namngivit en annan förfat
tare. De i WA ej införda verken av Dalin 
har försetts med beteckningen »Ej tryckt». 
Dahlström har dessutom själv inskrivit en 
mängd dikter i senare delen av den tredje 
volymen (fr. o. m. s. 103).

1 Några av Böckmans brev är svårt fukt- 
skadade; på detta ställe har ett ord utplånats 
till oläslighet.

2 Se därom Warburg, a. a., s. 410 ff.
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grundade Lärosättet samt mindre aktning för sjelfwa Läroembetet» [.. J .3 Till 
denna kategori kunde flera manuskript i Pipers samlingar befaras höra. Det 
är utan tvivel farhågor för ett ansvar av denna art, som Böckman vill avlägsna. 
Inte heller skulle handskriftsägaren behöva riskera att eventuellt otryckbara 
manuskript konfiskerades av censor. De lugnande underrättelserna om censuren 
tyder på att utgivarna sökt undvika alla konflikter med de maktägande.4 Utom 
till sitt eget ansvar5 hänvisar Böckman i detta sammanhang till de överlägg
ningar (»alt förut är öfwerlagt») med Dalins vänner, vilka äger rum innan 
materialet lämnas till den officiella censuren. Bland dessa personer har säker
ligen någon eller några av de förut nämnda ledamöterna av kanslikollegiet 
befunnit sig.6 För frågan om WA:s fullständighet och tillförlitlighet är existen
sen av denna förhandscensur, vilken dess uppgift än må ha varit, en mycket 
anmärkningsvärd omständighet.

Böckmans skrivelser fick denna gång avsett resultat. Då Piper den 31 juli 
1765 besvarade dem lät han i två omgångar, dels samma dag, dels en vecka 
senare, från Skåne sända upp sina manuskript, vilka ordnats i olika serier. 
Inalles omfattade dessa mer än 400 original och ungefär lika många avskrifter.7 
Det är knappast troligt att utgivarna från någon annan handskriftsägare fick 
mottaga någon så omfångsrik och betydelsefull samling; själv uppger Böckman 
för Piper att dennes »Samling af Dalinianis är den största och äfwen har mästa 
och bästa originalerne» [.. .].8

3 Warburg, a. a., s. 417. Det bör dock till
läggas att stadgandet, som i första rummet 
gällde handskrifter (för tryckta verk sörjde 
den preventiva censuren) blev utan större ver
kan, varom inte minst mängden av bevarade 
kalottpredikningar vittnar.

4 Med dessa förefaller brevskrivaren eljest 
inte att sympatisera. Tryckfriheten, för vilken 
Böckman visar en sådan uppskattning, stod 
på mössornas program och genomfördes under 
den pågående riksdagen. (C. G. Malmström, 
Sveriges politiska historia, 5, 1900, s. 414 f.) 
Vid den tidpunkt då brevet skrevs hade den 
framgångsrika oppositionen ännu inte åstad
kommit en regimförändring; hattarna satt kvar 
i riksrådet till slutet av augusti 1765 (Malm
ström, a. a., s. 306 ff.).

5 Böckmans uppgift om sin ansvarighet för 
cirkulerande avskrifter kan inte beläggas av 
andra källor och är möjligen överdriven. Kan
ske har han för Piper velat antyda att de 
verk, som inte kunde tryckas inte heller skulle 
komma att spridas i handskrift, det eljest van
liga sättet att kringgå censuren.

0 Sannolikt kanslirådet Rabbe och/eller stats
sekreteraren Benzelstierna. Jfr formuleringen 
i utgivarnas skrivelse till kanslikollegium: 
»Flere dess [Dalins] lärda vänner» [...] (som 
lovat ospard omvårdnad om verket; ovan s. 
205). Den »herrskande tonen» bör framför 
allt ha varit känd i kanslikollegium.

7 Data enligt Böckmans svarsbrev till Piper 
och en summarisk förteckning över leveran
serna i Krageholms arkiv (Daliniana. II. Av
skrifter), avtryckt av Carlquist, a. a., s. 35.

— Då Pipers kollektion av originalmanuskript 
spelar en betydelsefull roll i den följande text
undersökningen kan dess sammansättning här 
angivas. (Jfr Carlquist, l.c.) Stommen utgörs 
av en samling »diverse» original, vilka num
rerats från 1 till 297. Antalet enskilda skrifter 
har i själva verket varit något större, ty Da
lin har stundom skrivit mer än en på ett och 
samma manuskriptblad. Denna samling för
varas fortfarande på Krageholm, dock med un
dantag för n:ris 121—169, vilka ej kunnat åter
finnas (jfr Carlquist, l.c.). Enligt Pipers num
rering utgör den bevarade delen av Krage- 
holmssamlingen således 248 original (räknas 
varje skrift för sig uppgår antalet till 263). 
Samlingen Engsöana (numera en inbunden vo
lym) återfinns på Engsö; den räknar 107 ori
ginal. Därtill kommer den på samma slott 
befintliga samlingen Avazu och Wallasis, inne
hållande 20 original. Av de egenhändiga ma
nuskript, vilka sommaren 1763 sändes till ut
givarna finns följaktligen huvudparten eller 
sammanlagt 375 (390) i behåll. — Utöver 
de handskrifter som stått till förfogande vid 
utgivningen förvaras på Engsö en mindre sam
ling original, Daliniana (till stor del bestå
ende av skrifter vilka förekommer i Engs
öana).

8 Brev från Böckman den 1.11.1765. Även 
Liliestråle uppger i sitt åminnelsetal över Da
lin att från Pipers samlingar »det mästa af 
hans [Dalins] strödda arbeten kommit, som i 
trycket är utgifvit» [...]. (Kongl. Svenska Vit- 
terhets-Academiens Handlingar, 3, 1780, s. 
3 4 9 .)
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I ett svarsbrev den 9 augusti framhöll Böckman sin stora tacksamhet och 
glädje över lånet av handskrifterna. Det heter bl. a.
Ifrån alla Orter Oroas jag obeskrifweligen af påyrkande om denna uplagan, särdeles som 
praenumeranter i dessa tider ej tro sig nog säkra: jag kunde der före ej kraftigare hugnas 
än af denna Nådiga och Ädelsinta handräckning, som sätter mig i stånd, att obehindrad 
arbeta på Allmännhetens förnöjande. Eders Excellences Ädelmod har altså rikeln ärsatt, 
hwad jag hittills tyckts mig förlora på tiden; alldenstund ingenting kan gjöra wärket 
begärligare, än när det blir bekant att Eders Excellences Samling är dess hufwuddel. 
Särdeles skattar jag för Nåd och lycka, att Ed: Excellence täcktz meddela mig alla i 
denna thresoren befintela Originaler. Vitieusa afskriffter ha nog plågat mig hittils. När 
man nödgas bruka dem: äro ju fler doubletter, elr flera händers copier, desto mer hjelp- 
reda, att genom jämförande få det bästa.

Redan i ett av de ovan anförda breven hade Böckman framhållit det angelägna 
i att erhålla originalhandskrifter för att därigenom kunna undvika »afskriffters 
oriktighet». Citatet ovan visar även att utgivarna i medvetande om materialets 
bristfälligheter tillämpat förvånansvärt avancerade och kritiska principer. Det 
är en tilltalande strävan efter noggrannhet och korrekthet, som här kommer 
till uttryck.

Sannolikt har utgivarna under en stor del av hösten varit sysselsatta med 
att genomgå och utnyttja Pipers samling. Den 1 november återsände Böckman 
originalen och anhöll ännu en gång om upplysningar:
Nu skulle wäl intet hinder finnas för wärkets skyndsamma utgifwande: derest en brist 
woro upfyld, nämligen nödiga underrättelser om tiden och tilfället, el1' anecdoten och 
sujetten för hwar piece. Dessa brista wid alt för många af wåra samlingar, hwarigenom 
många goda stycken bli osmakela, som genom ett litet ljus om tillfället och anledningen 
blefwo smakele. I alla poësiers samlingar är rangerandet effter åretal en af de stadgade 
hufwudreglorne. Hjelpes altså ej dessa owissheter: blir wärket stympat och mången 
wacker poème utesluten, så framt ej mörker och oredighet skall äfwen insmyga sig.

Liksom vid det tidigare tillfälle då samma begäran framförts, bifogade Böck
man en förteckning över »en hop dylika mangel».9 Anledningen till hans in
tresse för sådana upplysningar framgår klart,1 liksom att han inte stått främ
mande för tanken att i brist på besked om dikternas tillkomsthistorier företa 
uteslutningar. Dessutom bönföll Böckman om att beträffande riddarorden Avazu 
och Wallasis (för vars litterära produktion Dalin till största delen svarat) er
hålla »så mycken underrättelse, som kan allmänn gjöras och ei kan anses som 
anecdote».2 Slutligen önskade han få veta huruvida komedien Den Afwundsiuke,

0 Om denna senare diktförteckning uppger 
Böckman i ett följande brev, dat. den 3.1. 
1766, att den bestått av »några piecer som, 
till sin början woro upteknade på ett sär- 
skildt blad». I Krageholms arkiv finnes emel
lertid endast Dahlströms ovan berörda förteck
ning. Förmodandet att det skulle ha varit den
nas slutparti, som Böckman nu översänt, mot- 
säges av flera skäl: diktförteckningens sista 
(och minsta) avdelning omfattar två sidor och 
innehåller endast skrifter av tvivelaktig auten
ticitet, något som inte stämmer med utgivarens 
beskrivning; dessutom är denna förteckning 
försedd med kustoder av Böckmans hand före 
varje ny avdelning, varför den sannolikt i sin
15 -  6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962

helhet översänts vid ett och samma tillfälle. 
Slutsatsen måste bli att den i breven den 
1.11.1765 och 3.1.1766 omtalade diktförteck
ningen förkommit; eventuellt har den, försedd 
med Pipers kommentarer, återsänts till Böck
man.

1 Jfr beträffande dateringarna ovan s. 210.
2 Beträffande Avazu och Wallasis, där Pi

per varit ständig kommendör och ordförande, 
se Warburg, a. a., s. 36 f. och 190 ff. och där 
anf. litt. — Piper hade, efter vad som fram
går av Böckmans brev till denne den 9.8.1765, 
redan i sin skrivelse den 31.1. utlovat »full- 
kommen underrättelse» om Avazuorden. I bre
vet den r .n .  skymtar C. F. Pipers son Carl
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som försäkrats vara av Dalin och »har nog air deraf», verkligen var författad 
av denne — en förfrågan som ställer utgivarnas kunskaper om Dalins författar
skap i en något egendomlig dager. Böckman visade även sin tacksamhet över 
Pipers tillmötesgående genom att medsända
de bäst renskrifna originaler, jag funnit i sal. Dalins giömmor jemte ett par andra; och, 
som dessa angå Avazu-Orden bland annat, så höra de Eder Excell: med dubbel rätt till. 
Jag beklagar, att jag ei har flera nitida originaler utan Ed: Excs egna.

Vid nyåret 1766 uppvaktades Piper med en svassande skrivelse, i vilken ut
givaren ånyo vädjar om »önskeliga underrättelser», framför allt om Avazu och 
Wallasis »emedan Arbetet nu drifwes på trycket med all flit, och särdeles makt 
ligger på, att det innan Riksdagens slut blir fullbordadt». Det är sannolikt 
tanken på avsättningsmöjligheterna som stimulerat Böckman till att försöka 
pressa fram utgåvan under denna tidsperiod.

Piper hade emellertid nu återfallit i sin förra vana att lämna Böckmans 
brev obesvarade. Den 11 mars 1766 avgav den senare en utförlig redogörelse 
för utgivningsarbetets läge. Man tycker sig skönja en viss irritation över Pipers 
dröjsmål med den utlovade underrättelsen om Avazu och Wallasis.
Denna sistnämda upplysning är mig nu så mycket angelägnare, som den classen af Sam
lingen, till hwilken hon hörer, nu är på trycket och måste besynnerligen fortfrämjas af 
följande orsak: Till att undwika defecter, som lända hwar Bokuppläggare till största 
skada, måste jag fatta den dessein, att intet af Wärket utgifwa förr, än alt woro dertill 
färdigt. Derföre är effter handen stundom af ena, stundom af andra classen något tryckt. 
Således har första och tredje classen hunnit bli aldeles färdiga; men den andra intet 
och det af brist på underrättelse om Avazuorden, som nödwendigt måste deruti inryckas. 
Nu har publiquens häfftiga längtan effter detta Wärk nödgat mig att ändra mitt upsåt 
således, att de 3 första classerna nu, så snart nånsin skie kan, lämnas till Herrar Pré- 
numeranterne; Men, som detta ej kan skie utan någon wälgrundad berättelse el1' för
klaring öfwer offtanämde Orden, så måste jag åter på det högsta supplicera Eders Ex- 
ellence om Nådig handräckning herutinnan ju förr ju heldre. Till faciliterande deraf 
har jag uppsatt, för att af Eders Excellence Nådigt pröfwas, närlagde avertissement, till 
att på behörigt ställe införas. Ehuru wäl jag har af nog autentique documenter hämtat 
det samma: will jag dock ingalunda gie mig till fredz, innan det undergådt Eders Ex- 
ellences censure, om det är riktigt, eller ock behöfwer förbättring eller tillökning? Detta 
är, hwad jag, såsom en trängande angelägenhet, ödmiukast bönfaller, att Eder Exellence 
skyndesammast täckes hugna mig med. Nöden är så stor, att första Arket af denna 2dra 
classen har ännu måst lämnas otryckt, medan de derpå följande äro under arbete.

De tre »classer», som här berörs, utgör tillsammans det första bandet av WA, 
vilket utgivarna nu ville låta utsända separat.3 Såväl Böckmans förslag till redo
görelse för Avazu och Wallasis som Pipers svarskoncept (daterat den 2 april) 
har bevarats; trycket (WA 1: II, s. 3 ff.) visar, att man efter en stilistisk över- 
arbetning följt den senares framställning.

Vid denna tidpunkt återupptog utgivarna också annonseringarna i pressen.

Gustaf Piper som mellanhand för dessa upp
lysningar: »Hr Grefwen och Cammarherren 
Piper försäkrade mig för några dagar sedan, 
att han ännu ingen underrättelse fådt om 
Avazu och Wallasis Orden.» Även av Böck
mans följande brev den 3.1.1766 framgår att 
det är genom sonen, som han väntar dessa 
underrättelser.

3 Sannolikt i avsikt att lugna prenumeran
terna; jfr citatet ovan ur brevet den 9.8.1765. 
Att uppburna prenumerationsavgifter försking
rades och utlovade arbeten förblev otryckta 
var inte ovanligt; jfr Schuck, Den svenska 
förlags b okhandelns historia, 2, s. 263.
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Den 7 april tillkännagavs att man »med all flit» arbetade på utgåvan.4 An
nonsens egentliga ändamål var dock att till allmänheten rikta samma fråga 
som tidigare till Piper, huruvida Dalin, »som föregifwes», var författare till 
Den Afwundsiuke. Man ville nämligen »efter yttersta görlighet» [...] »före
komma, at intet tilägnas denna Auctoren, som tilkommer någon annan» [...]. 
Förfrågningen upprepas den 5 maj, då komedien säges kunna »med så mycken 
sannolikhet» räknas bland Dalins arbeten.5

I slutet av april hade »Första Glassen» av WA (dvs. WA i : I )  lämnat 
trycket, vilket framgår av att Böckman kunde medsända detta parti i ett brev 
till C. F. Piper, daterat den 29 april. Efter tacksägelser för »Flögbewågen 
underwisning både om Avazu-Orden och åtskilliga andra piecers ämne, eller 
anledningar» meddelar han om utgåvan:

Större format och bättre Art papper förbiuda närwarande tider aldeles, om ej prénu- 
merations- och än mer inköps priset skulle blifwit odrägeliga för de allraflästa. Jag 
fruktar utom dess för afsättningen i en tid, då så owanl11 klages öfwer penningebrist. 
De öfriga classerne skola promt i sin ordning nedsändas. De 4 första utgifwas ock all- 
männt till Praenumeranterne så snart en hop prénumerationssedlar, som ännu äro i Or
terna obetalte, af commissionairerne insändas; då ock imedlertid alla 4 classerne hinna 
bli färdiga. Straxt effter Pingest förmodar jag altså kunna afbörda den skulden. Som 
förtalet ej kan skrifwas förr än alla delarne, eller hela Wärket är färdigt: så är bäst, 
att ingen tom rätt inbindes i behageF band, utan allenast häfftas. Säkrast är ock att 
conservera wäl hwar class: ty densamma kan ej utan hela Wärkets förlust compléteras, 
emedan man måste undwika defecter såsom wärsta skadan för Förläggaren.

I överensstämmelse med dessa planer tillkännagav utgivarna två dagar senare 
i en annons6 att de fyra första klasserna blivit färdiga att överlämnas till pre
numeranterna och att tryckningen av de fyra återstående »dageligen fortsättes». 
Överraskande nog uppges samtidigt att de nu utkommande klasserna utgör 
»ungefärligen hälften» av WA. I förhållande till det omfång, som ursprung
ligen utlovats, omfattar denna första »hälft» mindre än en tredjedel —  i för
hållande till det slutligen fullbordade verket mindre än en fjärdedel.7 Man 
bör dock inte dra den slutsatsen att utgivarna plötsligt skulle ha planerat ned
skärningar av stoffet. Åtgärden att utsända det första partiet av WA i en provi
sorisk utstyrsel8 vittnar om en önskan att tillfredsställa allmänhetens otålighet;9 *

4 Stockholms Po st-Tidningar, n:o 27, 1766.
5 Stockholms Post-Tidningar, n:o 35, 1766. 

Utgivarna lämnar här även några komplette
rande upplysningar om uppförandet av Den 
Afwundsiuke och dess tidigare publicering; un
derrättelse om författarskapet önskas före maj 
månads utgång, »emedan et längre drögsmål 
skulle altför mycket hindra Wärkets aftryck- 
ning, som nu med all möjelig skyndsamhet 
fortsättes». — Den Afwundsiuke återfinns i 
WA 2: V, s. 51 ff-

6 Inrikes Tidningar, n:o 34, 1766. Kom-
missionärerna i landsorten anmodades samti
digt att insända oanvända prenumerationssed-
lar, »på det deras uteblifwande icke må hindra
utdelningen». Denna uppmaning återkommer

i den tidigare nämnda annonsen i Stockholms 
Post-Tidningar, den 5.5.1766 (n:o 35).

7 De fyra första klasserna motsvarar WA 
1: I—III och WA 2: IV, tillsammans omfat
tande 49 ark (eller bokstäver, för att välja 
utgivarnas term). Vid prenumerationsanmälan 
hade WA:s omfång beräknats till 7 »Alpha- 
bet» å 23 bokstäver (se ovan s. 220), dvs. 
161 ark. Vid sin fullbordan omfattade WA 
207 ark. — I fråga om själva antalet av i 
WA ingående klasser utgjorde dessa fyra där
emot hälften. — Observeras bör även att upp
giften inte återkommer i de följande annon
serna om WA.

8 Jfr Böckmans brev till Piper ovan och 
annons den 1.9.1766 (nedan s. 228).

0 Jfr WA:s företal, opag. [s. 10].
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troligen rör det sig i detta förhandsmeddelande helt enkelt om en medveten 
överdrift i samma syfte.

Ännu under sommaren 1766 erhöll utgivarna nytt material till WA. Från 
Piper ankom en efterskörd av »100 Lotteriekort, hälfften bestående i frågor, 
hälfften i ritade emblemer med wersar» [...]}  Det är Böckman som lämnar 
denna upplysning i ett svarsbrev den 8 augusti.1 2 Vid detta tillfälle avsände 
han fjärde »klassen» till Piper och meddelade: »Något resterar ännu af 5te och 
6te classerne, som snart skall fullbordas» [...]. »Med Gudz hielp skall alt i År 
bli färdigt; Annat må jag ei förmoda, Åtminstonne arbetas derpå med all 
flit.»

Denna förhoppning kom endast delvis att bli uppfylld. Planenligt fullborda
des visserligen klasserna 5 och 6 (WA 2: V-VI) och utgivaren kunde den 29 
augusti uppvakta sin gynnare med dessa. Men möjligheterna att snart se en 
fortsättning och fullbordan av verket tedde sig ovissare:
Det återstående, som blir nog widlyfftigt, och äfwen innehåller skiämtsakerna, winner 
ännu ej öfwer hinderna, näml: Okunnoghet, om tid och tilfällen för hwar en piece, 
som äro så nödiga till wärkets lustre. Eder Excellence supplicerar jag äfwen att få weta, 
hwilket år de Nådigt communicerade Devis-kort äro gjorde. [...] Jag önskar allenast, 
att snart kunna skicka Eder Excellence alt resterande af detta werk: men dertill är ännu 
ingen särdeles liknelse.

Det är den sedvanliga begäran om upplysningar som återkommer. Huruvida 
Böckman denna gång fick något svar är osäkert.3 Något ytterligare brev från 
Böckman till Piper har i varje fall icke bevarats. Brevväxlingen dem emellan 
synes ha upphört. Den fortsatta utvecklingen av arbetet kan endast följas i ut
givarnas meddelanden till prenumeranterna. Den 1 september annonserades4 att 
de sex första klasserna kunde utlämnas, dock endast häftade och utan titelsida 
och företal. — Därmed hade de två första delarna av WA utgivits.5

»Med resten af detta Arbete skyndas dageligen», är den lugnande försäkran, 
som utgivarna samtidigt lämnade. Det skulle likväl dröja innan det blev något 
resultat av denna verksamhet. Under mer än ett år iakttog utgivarna en full-

1 Därtill tycks utgivarna ha erhållit »lilla 
Nettas portrait». Piper kan ha översänt dessa 
Daliniana i samband med besvarandet av Böck- 
mans föregående skrivelse, vilket enl. Pipers 
anteckning på denna ägt rum den 7.6.1766. 
— I Krageholms och Engsö arkiv har dessa 
papper icke kunnat återfinnas. Det ställer sig 
inte heller lätt att söka identifiera dem i 
WA. Med lotteri dikterna avses måhända de i 
WA 5, s. 389 ff. under titeln Deviser tryckta 
22 smådikterna; »Nettas portrait» är möjligen 
identisk med den lilla dikten Öfwer Hyndan 
Nettas Portrait i WA 4, s. 276. Det är emel
lertid tänkbart att dessa verk aldrig — eller 
i varje fall i mycket begränsad utsträckning — 
införts i WA.

2 Om dessa nya bidrag skriver Böckman:
»Tilläto omkostningarna dessa emblemers ut-
gifwande i kopparstick: skulle wärket derige-
nom winna ansenlig prydnad: men det är hos 
oss i dessa tider aldeles intet att tänka på; 
dock kunna, i mitt tycke, Versarne under

korta och tydeliga beskrifningar af Deviserne, 
wäl införas i samli[n]gens 8de class, som inne
håller hans skämtaktiga satyrer.» (Den åttonde 
klassen upptar hela tre band, nämligen WA 
4-6.) I sitt följande brev den 29.8.1766 skri
ver Böckman om deviskorten: »Imedlertid hål
ler man på att i brist af kopparstick giöra 
så korta och rena beskrifningar af deras inne
håll, som möjeP är.»

3 Piper har inte som eljest på Böckmans 
brev gjort någon anteckning om att det be
svarats.

4 Stockholms Post-Tidningar, n:o 68, 1766.
5 På den titelsida som utkom följande år 

har som tryckår endast angivits 1767. — 
Sannolikt är det denna leverans av WA i 
provisoriskt skick som förklarar förekomsten 
av ett unikt exemplar av WA 1 med omtryckt 
titelblad (i dir. Torsten Måtte Schmidts ägo; 
se dennes kåseri’ Ett fynd i Eiolstraede, Bok
vännen 1959, s. 59 ff.).
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ständig tystnad gentemot allmänheten. Först den 26 oktober 1767 kom under
rättelsen att »det nu lider til slut» med tryckningen,
så at detta Wärket försäkras kunna wara färdigt innom eller åtminstone wid nästa 
eller Novemb. Månads slut [...]. [Prenumeranterna ombeds insända sina prenumerations- 
sedlar och den] resterande Summan, som efter accord borde wara 24 D. K:mt emedan 
Wärket blir 9 Alphabet; men i anseende til tidernas omständigheter, modereras til 21 
Dal. K:mt.6
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Slutligen, den 17 december, annonserades verket som utkommet.7 Det fanns 
då även till salu för icke-prenumeranter.8 Under det följande året uppmanades 
prenumeranterna i landsorten vid flera tillfällen att avhämta sina exemplar.9 
För dem som mottagit de sex första klasserna påpekades även att det återstå
ende utgjorde två tredjedelar av verket.1 — Något privilegium på utgåvan 
hade emellertid Böckman inte erhållit.2

Tryckningen av WA hade utgivarna anförtrott åt Carl Stolpes officin eller 
rättare åt Nyström och Stolpes, av vilka båda kompanjoner den sistnämnde 
efter P. J. Nyströms död i mars 1766 ensam fortsatt rörelsen.3 Tryckeriet hörde 
ingalunda till de största eller mest ansedda. Av ett senare brev från den store 
bibliofilen Warmholtz framgår att denne inte hyst något större förtroende för 
Stolpes förmåga att åstadkomma goda tryckalster.4 Utgivarnas uppgift att WA 
skulle komma att tryckas med en ny och för ändamålet importerad stil behöver 
inte vara någon kommersiellt betingad överdrift; Nyström och Stolpe hade 
tidigare vidtagit åtgärder i just denna riktning.5

Av betydelse i detta sammanhang är förhållandet mellan utgivarna och bok-

6 Stockholms Post-Tidningar, n:o 84, 1767. 
De som prenumererat på den bättre pappers- 
sorten, skrivpappersutgåvan, fick restsumman 
nedsatt till 33 daler (kopparmynt) enl. an
nons i Inrikes Tidningar, den 17.12.1767, 
n:o 99.

7 Exemplaren fanns att avhämta hos bok
tryckaren Stolpe. (Inrikes Tidningar, n:o 99, 
1767; annonsen infördes även i Stockholms 
Post-Tidningar, den 21.12.1767, n:o 100.) ·— 
Företalet i WA är daterat en vecka tidigare, 
den 10.12.1767.

8 WA såldes dels hos Stolpe, dels hos bok
handlaren Holmberg (Inrikes Tidningar, den 
21.12.1767) och dessutom under julmarkna
den även i »Bokbindaren Granbecks Bod» 
(Stockholms Post-Tidningar, den 21.12.1767). 
Priset för oinbundna exemplar var 90, 66 
eller 54 daler kopparmynt, avseende respek
tive finare skrivpapper, finare tryckpapper eller 
grövre tryckpapper.

0 Stockholms Po st-Tidningar, den 5.5.1768 
(n:o 35) och den 22.9.1768 (n:o 74).

1 Stockholms Post-Tidningar, den 26.9.1768 
(n:o 75).

2 Jfr ovan s. 205 f. Schucks uppgift att Da- 
lins arvingar skulle ha erhållit privilegium på 
skrifterna (Den svenska förlagsbokhandelns 
historia, 2, s. 188) är grundlös och måste 
bero på förväxling med frågan om utgivnings
rätten.

3 Om detta tryckeri (och förlag) se G. E. 
Klemming—J. G. Nordin, Svensk boktryckeri
historia 1483-1883, 1883, s. 228,242; Schiick, 
Den svenska förlags b okhandelns historia, 2, s. 
325 ff. En god, om än något kortfattad över
sikt av de samtida tryckerierna och deras verk
samhet lämnar Allgemeines Schwedisches Ge
lehrsamkeits-Archiv [...], i, 1781, s. 240 ff., 
avsnittet »Zustand der Buchdruckereyen in 
Schweden zwischen 1770 und 1780». — Upp
lysningar om Stolpe och hans tryckeri åter
finns i RA, Kanslikollegii arkiv, E. XIII. Skri
velser ang. böcker och trycksaker, vol. 14, och 
i hans konkursakt (SSA, 142 x/2/ 1783).

4 På tal om Lagerbrings stora verk Swea 
Rikes Historia skriver Warmholtz den 10.5. 
1773 till Gjörwell: »Ce seroit bien dommage, 
qu’un aussi bon livre ne fut pas bien im
primé; si c’est Stolpe qui l’a entre les mains, 
je ne m’en promets pas beaucoup.» (KB, Ep. 
G. 10: 7.) Jfr Gjörwell, En stockholmskrönika, 
s. 123.

5 Ovan s. 219. — I en skrivelse till kansli
kollegium (ingiven den 28.8.1759) uppger Ny
ström och Stolpe att de fogat anstalt för im
port av »diverse sorter stilar» [...] och anhåller 
att få disponera den mindre kvantitet därav, 
som redan inkommit, samt även »den quanti- 
tet, som wi framdeles effter handen, intil Tret
tio Centner, införwänte». (RA, Kanslikollegii 
arkiv, E. XIII, vol. 13.)
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tryckaren. Frågan om vilkendera av dessa parter som är att betrakta som den 
egentlige förläggaren kan inte med säkerhet besvaras, men sannolikt är det 
Stolpe.6 Av Böckmans bouppteckning framgår nämligen att Stolpe den 17 juli 
1764, således mitt under pågående prenumerantvärvning, lämnat denne en skuld
förbindelse på 6 000 daler kopparmynt.7 Det är osäkert hur detta bör tolkas. 
Beloppet kan ha utgjort Stolpes ersättning för rätten att få förlägga WA. I 
varje fall bör reversen stå i något samband med det aktuella utgivningsföre- 
taget. Böckman kan naturligtvis eljest ha utnyttjat detta mellanhavande som 
ett påtryckningsmedel för att erhålla bättre villkor vid en uppgörelse om WA. 
Författarhonorar brukade vid denna tid i allmänhet utgå med en viss summa 
per ark;8 för WA:s vidkommande kunde Böckman följaktligen haft anledning 
att räkna med ett betydande belopp.

I ett ovan anfört brev har Böckman uttalat sin oro för verkets avsättning 
»i en tid, då så owanl11 klages öfwer penningebrist» och visat sig angelägen om 
ett relativt lågt prenumerations- och inköpspris; med hänvisning därtill har han 
försvarat verkets format och papper. I besparingssyfte har även fördyrande illu
strationer undvikits.9 I själva verket kunde man knappast ha valt någon mera 
olämplig tidpunkt för WA:s utgivande. Den berörda penningknappheten ut
vecklade sig under år 1767 till en ekonomisk kris (deflation) med svårartade 
följder för en stor del av det svenska näringslivet. Det är förklarligt om man 
vid en tid då konkurser hopade sig, och även välbärgade råkade på obestånd, 
inte kunde ägna något större intresse åt WA. Nedsättningen av de resterande 
prenumerationsavgifterna och de upprepade anmaningarna att inbetala dessa — 
sannolikt kom en mängd prenumeranter aldrig att fullfölja uppgörelsen — är 
återverkningar, låt vara obetydliga, av denna kris. Även den ytterst anspråkslösa 
utstyrsel, som verket erhöll,1 måste betraktas mot denna mörka bakgrund. Det 
är snarast förvånande att WA överhuvud taget kunnat utkomma under dessa 
år. —  Beträffande storleken av WA:s upplaga, som dock inte kan ha varit 
obetydlig, och dennas spridning, finns inga säkra uppgifter.2

Som framgår av denna översikt av WA:s tillkomst har utgivningsarbetet 
krävt mer än fyra år för att nå sin fullbordan; onekligen svarar dock verkets 
omfattning mot denna tidrymd. Företaget, en nästan fullständig utgåva av 
Dalins arbeten, måste ur flera synpunkter betraktas som oerhört ambitiöst.

0 Jfr Schiick-Warburg, a. a., 3, s. 114.
7 Om bouppteckningen se ovan s. 212 n. 7. 

I slutet av 1769 hade Böckman erhållit ytter
ligare två reverser av Stolpe på vardera 2 000 
daler.

8 Exempel på ekonomiska uppgörelser vid 
denna tid mellan författare och förläggare 
(boktryckare) lämnar O. Sylwan, Anteckningar 
om författararvoden under frihetstiden, Sam
laren 1897, s. 156 ff. (i omarbetad form om
tryckt i Från Stångpiskans dagar, 1901, s. 
121 ff.); jfr även Schuck-Warburg, a. a., 3, 
s. ii3 f . Sylwans pessimistiska uppfattning av 
de skönlitterära författarnas förtjänstmöjlighe
ter (Samlaren 1897, s. 159 f.; Från Stångpis
kans dagar, s. 128 f.) kan dock knappast vara 
tillämplig i WA:s fall.

9 Ovan s. 227, 228 n. 2. I fråga om illu
strationerna måste dock på grund av prenu- 
merationsformen de ökade kostnaderna i första 
hand ha kommit att vila på utgivarna.

1 Sylwan karakteriserar WA som den »tarv
ligt utstyrda upplagan» [...]. (SBL, 10, s. 60.)

2 De uppgifter om WA:s förekomst i Göte
borg, grundade på bouppteckningar från se
nare delen av 1700-talet och början av 1800- 
talet, som G. Lext meddelat (Bok och sam
hälle i Göteborg 1720-1809, 1950, s. 267) 
tyder på att verket fått en efter dåtida för
hållanden avsevärd utbredning (jfr å ena si
dan den något större spridningen av Argus, 
s. 267, och å andra sidan den betydligt mindre 
vanliga förekomsten av Dalins Svea Rikes 
Historia, s. 249 f.).
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De närmare underrättelserna om utgivarnas verksamhet lämnar också prov på 
den ihärdighet, med vilken de gått till verket. Till Böckmans förtjänst bör 
dessutom räknas noggrannhet och kritisk vakenhet. Skulle man döma endast 
efter dennes intentioner borde det knappast finnas någon anledning att ifråga
sätta WA:s korrekthet. —  Dahlström utgör dock i detta sammanhang en 
osäker faktor.

Samtidigt står det emellertid klart att Böckman, hur förträffliga hans strä
vanden och avsikter än varit, inte ägt obegränsade möjligheter att förverkliga 
dessa. Breven till C. F. Piper vittnar vältaligt om de svårigheter, som redan 
insamlingen av materialet medfört. Ordnings- och rubriceringsarbetet — för 
att inte tala om fastställandet av författarskapet —  var beroende av upplys
ningar från diktmottagare och andra initierade. Att dylika informationer (eller 
bristen på dem) i vissa fall avgjorde vilka skrifter som kom att ingå i WA 
har Böckman själv medgivit.3 Men framför allt saknade utgivarna frihet att 
på egen hand fastställa vad som skulle tryckas. Av de olika faktorer som övat 
inflytande på utgivningsarbetet framstår censuren som den med tanke på 
verkets tillförlitlighet mest oroväckande. Hela textmaterialet hade från början 
underkastats en särskild granskning av kanslikollegium. Den officiella censuren 
avskaffades visserligen i och med tryckfrihetsförordningen av den 2 december 
1766, men före detta datum hade redan de två första volymerna utkommit, 
försedda med censors imprimatur.

Frågan om censuransvaret skall närmare belysas i samband med granskningen 
av WA:s texter. Dessförinnan bör dock de aktstycken närmare studeras, som 
den officiella censuren efterlämnat vid behandlingen av utgåvan.

3 Ovan s. 225.


