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S V E N  G. H A N S S O N

Olof von Dalins Witterhets-Arbeten
Tillkomst, textkaraktär, mottagande1

II. Den officiella censuren

i . Kanslikollegiets censur

De direkta vittnesbörden om WA:s kontakt med de officiella censurinstanserna 
är fåtaliga. Den 27 februari 1765 inkom till kanslikollegium en skrivelse från 
censor librorum, Niclas von Oelreich, vari denne påpekade:

Under det att en Samling af framledne Hr HåfCancelleren von Dahlins Skrifter, så i 
bundet som obundet tal aftryckes, förekommer åtskilligt, som tilförne undergått weder- 
bcrlig censure, men om man ej påminner sig, under hwad tid och wid hwad tillfälle 
en och annan skrift blifwit utgifwen, så torde en derom okunnig läsare taga sig anled
ning till någon critique. Höglåfl Kongl. Collegii Höggunstiga bepröfwande underställes 
derföre i ödmiukhet, om icke alt hwad på en wiss tid och wid särskilda omständig
heter utan skiälig critique kunde tryckas, måtte tillåtas att nu under et nyare uplag 
blifwa orubbadt och oförändradt, i widrigt fall förlora dylika skrifter sin goda smak 
och Historiska sanningen lider derwid.1 2

Censor intar sålunda en positiv ståndpunkt till planen att i WA trycka om 
dessa äldre verk3 och anlägger ett tilltalande historiskt och pietetsfullt betrak
telsesätt på Dalins oeuvre. Det är möjligt att han tänkt att ett verk som Sagan 
om Hästen skulle kunna ge anledning till »critique». Men de skrifter som 
censor i det följande namnger visar vad som närmast måste ha föranlett hans 
förfrågan:

Utom sådana skriffter påminner iag mig, att in för Höglåfl Kongl. Cancellie Rätten 
klagemål warit öfwer någre bemelte H1' HåfCancellers tryckte skrifter, såsom öfwer 
piecen Swänska Friheten kallad och öfwer Herde-spelet, som utgafs wid Hans Kongl. 
Majts återkomst ifrån Finland och kanhända öfwer flere, hwarom iag ingen kunskap 
fått och wet ej heller, hwad derwid tillgiordt är. Hwarföre iag ödmiukast anhåller att 
fa nödig underrättelse om hwad för utslag derutinnan fallit är och om i anledning 
deraf bemelte öfwerklagade skrifter böra wid et nyare uplag undergå någon rättelse 
cch hwilka för otillåtelige utlåtelser äro hållne och huru de böra rättas, eller ock att 
det tillåtes dem oförändrade att aftrycka.

1 Första kapitlet av denna studie, Tillkomst 
och utgivare, infördes i Samlaren 1962, s.
195 ff. Ett avslutande kapitel om WA:s mot
tagande kommer att ingå i följande årgång 
av denna tidskrift.

2 RA, Kanslikollegii arkiv. E. IV, vol. 18.
Ink. skrivelser från censor librorum. -— Skri
velsen är daterad föregående dag.

Enligt förordningarna krävdes censors

godkännande även för nya upplagor av verk, 
vars tryckning tidigare beviljats (K. J. War
burg, Olof Dalin [SAH, 59], 1884, s. 423). 
—  I WA återfinns Dalins förut tryckta verk 
framför allt i de båda första banden, varför 
det troligen var materialet till dessa, som 
Oelreich vid detta tillfälle varit sysselsatt med 
att granska. *
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Det var några mycket ömtåliga punkter, som censor här berörde, och man 
förstår hans önskan att få överlåta censuransvaret på kanslikollegium. De öden 
som Swenska Friheten genomgått illustrerar utmärkt Oelreichs påminnelse om 
skrifternas tidsbundenhet. Då detta diktverk första gången utkom 1742, hade 
det hälsats med stor tillfredsställelse av de styrande, men då det 1755 skulle 
omtryckas, väckte dess rojalistiska tendens censors djupa misshag; trots den
nes förbud kunde dock utgivningen genomföras tack vare en kunglig befall
ning.4 Vid båda dessa tillfällen hade samma parti, hattarna, suttit vid makten. 
Men när det gäller Siv enska Friheten kommer också Oelreichs egen skrivelse 
i en säregen dager. Det var nämligen han som tio år tidigare i egenskap av 
censor varit motståndare till den nya upplagan och som för kanslikollegium 
påtalat vissa olämpliga passager i skriften och som slutligen anmält Dalin 
för detta ämbetsverk. Att Oelreich nu inte kunnat erinra sig de »otillåtelige 
utlåtelser», som han själv beivrat, måste betraktas som en följd av att han 
under tiden bytt politiskt parti. Den 1755 så nitiske hatten Oelreich hade till 
1760 års riksdag knutit förbindelse med mössorna;5 med sin överordnade myn
dighet kanslikollegium råkade han dessutom i ständiga konflikter, framför allt 
genom sin villighet att meddela tryckningstillstånd åt skrifter, som hattarna 
från olika synpunkter, främst politiska, ansåg förgripliga.6

Dalins Herde-Spel, som tillkommit 1752, hade likaledes genom sin rojalism 
blivit en nagel i ögat på hattarna.7 * Då dessa under 1756 års riksdag gick till 
angrepp mot Dalin utgjorde Swenska Friheten och Herde-Spel — jämte kalott
predikningarna — anklagelsematerialet.s Den kanslirätt som suttit till doms 
över Dalin hade grundligt fått penetrera dessa litterära alster. Dåvarande kansli
rådet Matthias Benzelstierna9 hade varit förespråkare för en mild bedömning; 
flertalet av rättens ledamöter (däribland riksrådet Ekeblad) hade biträtt denna 
mening och Dalin hade sluppit undan med böter. — Det var därför en mycket 
grannlaga fråga, som kanslikollegium nu hade att ta ställning till: skulle de 
båda förut så misshagliga verken tillåtas utkomma och därmed i realiteten få 
en officiell upprättelse, eller skulle de till men för det arbete, om vars utgiv
ning kollegiet självt beslutat, utelämnas eller eventuellt beskäras?

I kanslikollegium behandlades censors skrivelse den 4 mars 1765.1 Protokol
let från detta sammanträde har redan tidigare till större delen publicerats,2 
varför diskussionen och dess resultat här endast behöver sammanfattas. Beträf
fande Swenska Friheten och Herde-Spel gick kollegiet till en början igenom

4 Om striden kring den andra upplagan 
se Warburg, a. a., s. 422 ff. och C. G. Malm
ström, Sveriges politiska historia [ . . 4, 1899, 
s. 124.

5 O. Sylwan, Nils von Oelreich såsom cen
sor lihrorum, H T  1893, s. 134. (Uppsatsen 
är med vissa förändringar och under titeln 
Sveriges siste censor omtryckt i samme för
fattares Från Stångpiskans dagar, 1901, s. 
57 ff.) Om Oelreichs verksamhet se även L. 
Breitholtz, Vår första partipolitiska tidning 
{Svenska Dagbladet, 20.11.1955).

0 Sylwan, H T  1893, s. 131, 136 ff., 142 b; 
Malmström, a. a., 4, s. 436 ff., 444 f.

7 Beträffande detta skådespel och uppfatt-
1 2 - 6 3 4 0 4 4  Samlaren 1963

ningen om dess politiska förgriplighet se War
burg, a. a., s. 418 ff. och 443 ff.

8 Anklagelserna och rättegången mot Dalin 
behandlas av Warburg, a. a., s. 435 ff. och 
Malmström, a. a., 4, s. 176 f.

9 Jfr Samlaren 1962, s. 204, 209 om den
nes roll vid WA:s tillkomst.

1 Närvarande vid detta tillfälle var stats
sekreteraren Benzelstierna samt kansliråden 
Lagerflycht, Rosenadler, Rabbe, Arnell och 
Bunge.

2 H. Hernlund, Några anteckningar om 
Dalins »Svenska Friheten», Samlaren 1885, 
s. 49 ff., där också protokollets tämligen ut
förliga referat av censors skrivelse avtryckts.
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hwad uti CantziiRätten, som ock uti ICongl: Collegio år 1756 [. ·.] förewarit, och be
farits därutinnan icke något, som kunde hindra deras nu a nyo tryckande; dock, hwad 
Herda Spelet anginge, berättade Herr CantzliRådet Rabbe sig hafwa talt med upläg- 
garne, som yttrat sig wilja det samma ifrån detta uplaget aldeles utesluta; Men uti 
Poemet Swenska friheten ansåg Kongl: Collegium nödigt, at wid de twenne nedanföre 
uti Extracto Protocolli citerade ställen, sådane anmärkningar til rättelse skulle bifogas, 
som der anförde finnas.3

Mot det senare beslutet reserverade sig kanslirådet Axel Arnell under hänvis
ning bl. a. till att Swenska Friheten ursprungligen utkommit utan anmärkningar. 
Majoriteten av ledamöterna ansåg sig dock inte med tystnad kunna förbigå de 
båda passagerna, i synnerhet som dessa påtalats både i kanslikollegium och i 
kanslirätten och befunnits »mindre tjenlige». Det protokollsutdrag som avsän
des till censor tillkännagav ordalydelsen av de anmärkningar, som i form av 
noter skulle tilläggas vid ifrågavarande textställen.4 Övriga förut censurerade 
skrifter lämnades till Oelreichs prövning
hwarwid likwäl och på det misstydningar, tagne af tidens ändringar, så mycket säkrare, 
utan rubbning af smaken i skrifterne måtte förekom [m] as, Kgl: Collegium höll tj enligt 
at Herr StatsSecreteraren [dvs. Oelreich] söker förmå Editorerne at wid alla skrifterne, 
så de tilförene tryckte, som otryckte, utmärcka tiden af deras författande, så långt sådant 
sig göra låter.5

Kanslikollegiets beslut i fråga om Swenska Friheten får betraktas som en 
lycklig kompromiss: å ena sidan undgicks censurändringar i själva texten, å 
andra sidan desavuerades inte ämbetsverkets (och hattarnas) tidigare ståndpunkts- 
tagande.6 — I WA föregås dikten av ett företal, i vilket utgivarna motiverar 
sitt beslut att till grund för den nya utgåvan lägga 1755 års text. Men man 
meddelar också de förändringar — samtliga av rent formell art — som Dalin 
låtit verket undergå i förhållande till 1742 års tryck; vid en jämförelse »torde 
åtminstone finnas, med huru liten grund man kunnat påstå någon olikhet i 
sjelfwa hufwudsaken imellan bägge dessa Uplagor» [.. ,].7 Det är naturligtvis 
ett eko av striden om den andra upplagan och ett svar på de rykten, som 
cirkulerat om denna. Vidare påpekas att
de Anmärkningar, hwilka man, wid Censuren af denna tredje, funnit nödigt at tillägga 
på twänne ställen i andra Sången, göra tilfylles at utmärka, huru långt den Poetiska 
Friheten utan Politisk förargelse kan sträckas.

Det är svårt att inte läsa detta som en återhållen men spetsig kritik av de 
öden diktverket tidigare genomgått; dessutom ter sig denna passus som ett för
täckt försök att sabotera avsikten med de av kanslikollegium tillagda noterna.8

3 RA, Kanslikollegii arkiv. A. Protokoll i 
inrikes ärenden, 1765, pag. 68 r. f.

4 Dessa tillägg återfinns i WA 2:V :26 
och 33.

5 Protokollet, pag. 69 v.; Hernlund, a. a.,
s. 50.

0 En annan sak är att de formuleringar 
som noterna erhöll blev så urskuldande, att 
de snarast innebär ett underkännande av hat
tarnas beskäftiga uttolkningar; att [...] »Poe
sier icke äro Dogmatiske Skrifter» [...] och
att »Poetiska Friheten binder sig icke wid

Historien» [...] , är sanningar som utmärkt 
försvarar Dalins verk gentemot hans kritiker, 
inte tvärtom.

7 WA 2: V: 6.
8 Kanslirådet Arnell hade i sin reservation 

påpekat att dessa »anmärkningar hos Allmän
heten kunde förordsaka mera upmärksam- 
het» [...]. (Protokollet, pag. 68 v.; Hernlund, 
a. a., s. 49.) I realiteten bör också såväl kol
legiets som utgivarnas åtgärder ha fått till 
följd att läsarna med särskilt intresse stude
rat dessa kätterska textställen.
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En anmärkningsvärd omständighet i sammanhanget är, att denna replik vunnit 
censors godkännande.

Herde-Spel kom däremot inte att ingå i WA. Då Rabbe uppger sig »hafwa 
tal t» med utgivarna och dessa samtidigt utesluter skådespelet, ligger slutsatsen, 
att den förre på något sätt övat påtryckning, synnerligen nära till hands.9 Att 
utgivarna ursprungligen velat ha det med i utgåvan framgår av att det med 
övriga skrifter inlämnats till censurering. Kanslikollegiets ledamöter torde i 
varje fall med en viss lättnad ha sett sig befriade från skyldigheten att disku
tera detta omstridda opus. Då Herde-Spel sålunda helt enkelt ströks från ut- 
givningsplanen, underlättades detta säkerligen av att skådespelet, i motsats till 
Stvenska Friheten, aldrig fått någon rangplats i det allmänna medvetandet.1

Oelreichs skrivelse till kanslikollegium är samtidigt en påminnelse om att 
texterna i Dalins tidigare tryckta skrifter kunnat bli korrigerade redan första 
gången de passerat censurens skärseld. Att detta varit fallet åtminstone beträf
fande fyra av Dalins gravdikter framgår av den journal som förts av Oelreichs 
företrädare i ämbetet, Gustaf Benzelstierna, och vari denne antecknat sina änd
ringsbeslut. Dessa ingrepp behandlas emellertid lämpligen i samband med under
sökningen av WA:s texter.2

Ovan berörda aktstycken synes vara de enda som bevarats från kanslikolle
giets och censors granskning av WA. För denna inblick har man endast att 
tacka den omständigheten, att Oelreich råkat vända sig till sina överordnade 
för att erhålla direktiv; i det stora flertalet av alla censur ärenden från denna 
tid har censor ingripit och avgörandet fallit utan att detta närmare kan belysas 
av officiella skrivelser och protokoll. Detta gäller naturligtvis också i fråga om 
hans behandling av WA. För ett närmare fastställande av censurens verksam
het och omfattning är man hänvisad till en jämförande undersökning av manu
skript och tryck.

I detta sammanhang bör emellertid någon uppmärksamhet först ägnas åt de 
speciella förhållanden, som vid denna tid var rådande inom censuren. Normalt 
borde dess företrädare ansluta sig till de åskådningar, politiska och andra, som 
hans överordnade i kanslikollegium och riksrådet omfattade. Från denna gängse 
föreställning om censorn som ett verktyg för de härskande uppfattningarna 
hade dock Oelreich fullständigt befriat sig. Hans verksamhet utmärks av ett 
sällsynt stort antal konflikter med världsliga och andliga myndigheter, vilket 
i de flesta fall berodde på ett alltför rundhänt utdelande av tryckningstillstånd. 
Delvis har denna Oelreichs liberala hållning sannolikt haft sin grund i den 
censuravgift, som han erhöll för varje till tryckning godkänd skrift, delvis i 
hans politiska motsatsställning till de makthavande och delvis slutligen i hans 
benägenhet att irritera andra myndigheter.3 Med tanke på censurens handhavande

9 Oelreichs skrivelse hade anmälts i kansli
kollegium redan samma dag den inkommit, 
dvs. den 27.2.1765 (vilket framgår både av 
protokollet för denna dag, pag. 64 v. f., och 
av en anteckning på själva skrivelsen), men 
då bordlagts till »en an[n]an gång». Rabbes 
sammanträffande med utgivarna måste ha ägt 
rum under någon av de närmast följande 
dagarna. Kollegiet skulle mycket väl, trots 
protokollets tystnad, ha kunnat fatta ett in

officiellt beslut om Herde-Spel redan vid det 
första sammanträdet den 27.2.

1 Enstaka samtida läsare observerade dock 
att Herde-Spel blivit uteslutet ur WA; Samuel 
Alf påpekar förhållandet i ett brev till J. H. 
Lidén den 28.1.1768 (UUB, G. 151 b).

2 Nedan s. 209, 217 f.
3 Sylwan, H T  1893, s. 134, 141 f., 155; 

jfr ovan s. 177.
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skulle man kunna hävda, att tryckfriheten i praktiken till en viss grad existe
rade redan flera år innan den formellt infördes.4

För WA:s vidkommande måste denna situation ha inneburit en avsevärd 
fördel i fråga om möjligheterna att genomföra utgivningen utan alltför svåra 
censuringrepp. Som än mer sannolikt framstår detta, om man undersöker Böck- 
mans förbindelser med censor.

Jonas Böckmans bekantskap med Oelreich kan ledas åtskilliga år tillbaka i 
tiden. Då den förre under sin studietid i Lund den 13 maj 1738 ventilerade 
den andra delen av sin avhandling, ägde detta rum under dåvarande professorn 
Nicolaus Oelreichs presidium.5 Om förbindelsen dem emellan vittnar även det 
brev som Böckmans far, kyrkoherden Severin Böckman, följande år riktade till 
Oelreich med anledning av det bistånd, som sonen erhållit av denne vid en 
annan disputation.6 Från förra hälften av år 1750 finns tre brev från Jonas 
Böckman till Oelreich bevarade.7 Även om de inte kan sägas förråda någon 
intimitet i umgänget, vittnar de likväl om ett mycket gott förhållande mellan 
parterna.

Givetvis bör denna gamla bekantskap — varom här sannolikt endast mycket 
slumpartat bevarade vittnesbörd anförts — ha underlättat förhandlingarna vid 
WA:s censurering. Som uttryck för en välvillig inställning från censors sida 
kan man tolka Böckmans löfte till C. F. Piper att »alt i censuren återgifwes, 
som ei blir till tryck auctoriseradt» [.. .]8 och likaså Oelreichs för utgivarna 
förmånligt neutrala inställning till frågan om tryckningen av Sivenska Friheten 
och Herde-Spel.

Att censor inte bör ha berett utgivarna några svårigheter förefaller tydligt. 
Å andra sidan behöver det dock inte ha varit just denne, som svarat för det 
egentliga censurarbetet — det är f. ö. endast de tre första volymerna som för
setts med Oelreichs imprimatur. Vad Böckman till Piper meddelat om »redak
tionella» överläggningar innan det litterära materialet överlämnades till den 
statliga myndighetens granskning9 pekar nämligen åt ett annat håll. Det fram
står med detta uttalande som troligare, att någon eller några av kanslikollegiets 
medlemmar (och eventuellt andra av Dalins vänner) i samråd med utgivarna 
tjänstgjort som en förhandscensur med uppgift att på ett tidigt stadium undan
röja eventuella stötestenar. Genom ett sådant arrangemang skulle censors upp
gift närmast ha blivit av formellt bekräftande karaktär.

Detta tillvägagångssätt torde ha berott på kanslikollegiets medverkan vid ut
givningen. Dessutom kunde man på så sätt förebygga att censors beslut upp
hävdes i högre instans. Även om Oelreich godkände samtliga skrifter till tryck
ning, kunde nämligen utgåvan ändå bli indragen, om kanslikollegiet eller riks-

4 Jfr Sylwan, H T  1893, s. 145. Samtidigt, 
under 1760-62 års riksdag, började på all
var debatten om tryckfrihetens införande (se 
därom C. G. Malmström, a. a., 5, 1900, s. 
181; G. Kjellin, R ik sh is to r io grafen  A n d ers  
S ch ön berg , 1952, s. 41 ff.; 68 f.).

5 Avhandlingen i J. H. Lidén, C atalogus  
d isp u ta tio n u m  [...] , 2, 1779, s. 120.

6 Brevet (i avskrift efter originalet i KV AB,
Bergianska avskriftssamlingen, vol. i,s . 293 f.)
är dat. Vinberg den 30.9.1739. »Edle Hr Pro-

fesso. tackar iag och af alt hierta Som näst 
Gud warit Min Sons enda tillflyckt i hans 
beträngda tillstånd» [...], heter det bl. a.

7 I avskrift efter originalen i KV AB, Ber
gianska avskriftssamlingen, vol. 1, s. 335 ff. 
Två av breven citeras av I. Seth, U n iv e rs i
te te t i  G re ifsw a ld  och dess s tä lln in g  i  sv en sk  
k u ltu rp o litik  1 6 3 7 - 1 8 1 5 ,  1952, s. 365 f.

8 Sam laren  1962, s. 223.
0 S am laren  1962, s. 223 f.
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rådet fann anledning därtill.1 Denna möjlighet måste för utgivarna ha fram
stått som betydligt allvarligare än preventiva uteslutningar och ingrepp i WA:s 
texter.

Slutligen bör utgivningen betraktas mot bakgrunden av den inrikespolitiska 
situationen. Böckman började planera WA under slutskedet av hattpartiets långa 
maktinnehav. Den riksdag som i januari 1765 samlades i Stockholm präglades 
helt av mössornas segerrika frammarsch, vilken i augusti-september samma år 
ledde till en regimförändring. Sannolikt inträffade denna —  liksom framför 
allt den av mössorna i december 1766 utfärdade tryckfrihetsförordningen — 
lägligt för utgivarna. Man bör observera Böckmans uppskattande omnämnande1 2 
av den planerade reformen; på det moraliska planet måste denna i varje fall ha 
varit ett betydelsefullt stöd. Utgivarna kunde nu i WA införa skrifter, som 
mer eller mindre öppet kritiserade de forna maktinnehavarna.3

2. D en  k le r ika la  censuren

Kanslikollegiets censor var emellertid inte den enda representanten för statens 
litteraturkontrollerande verksamhet. Under hela 1700-talet vakade därjämte kon
sistorierna över den svenska bokmarknaden. Deras verksamhet bedrevs efter 
två linjer: dels utgjorde konsistorierna censurinstans för alla religiösa och teolo
giska verk, dels höll de nitiskt uppsikt över den utkommande världsliga littera
turen och slog omedelbart larm i de fall, där de funnit religionens eller präster
skapets intressen kränkta.4 I båda dessa sina arbetsuppgifter kunde den klerikala 
censuren ha anledning att intressera sig för Dalins arbeten.

I WA ingår en samling Andeliga Arbeten (WA 1 :1), vilken omfattar reli
giösa dikter och betraktelser. För granskningen av dessa skrifter utgjorde Stock
holms stads konsistorium rätteligen behörigt forum. Det finns emellertid ingen
ting i konsistoriets protokoll och acta som tyder på att WA:s utgivare låtit 
denna myndighet ta del av Dalins texter före tryckningen; bestämmelserna 
måste ha kringgåtts. Att utgivarnas underlåtenhet måste betraktas som synner
ligen förutseende framgår av konsistoriets ställningstagande vid samma tid till 
ett av Dalins andliga arbeten. I detta sammanhang saknar denna granskning inte 
sitt intresse.

Bland Stockholmskonsistoriets handlingar för år 1765 finns ett blad med 
censuranteckningar till Dalins religiösa betraktelse Skriftermål.5 Man skulle 
kunna förmoda att censureringen hänger samman med skriftens förestående 
publicering i WA, men detta visar sig inte vara fallet. Det nämnda bladet 
upptas till större delen av kritiska anmärkningar rörande en traktat kallad

1 Jfr Sylwan, HT, 1893, s. 130, 136, 138, 
141 och G . B en ze ls tje rn a s  censors jo u rn a l 1 7 3 7  
-1746 utg. av L. Bygdén och E. Lewenhaupt, 
1884-85, s. XVII.

2 Samlaren 1962, s. 223.
3 Främst märks här den kända s. k. Hatt

visan (WA 4:236ff.), vars publicerande sä
kerligen varit otänkbart under den tidigare 
regimen.

4 S. Boberg, Gustav III och tryckfriheten

1 7 7 4 - 1 7 8 7 ,  1951, s. 255 f f H .  Schlick, D e n  
sven ska  fö rlags b okh an deln s h istoria , 2, 1923, 
s. 17 ff.; Sylwan, HT  1893, s. 128, 138, 151. 
Införandet av 1766 års tryckfrihetsförordning 
ökade snarast prästerskapets censurmyndighet 
(Schiick, a. a., s. 11).

5 SSA, Stockholms stads konsistorium. Acta, 
1765 (avd. 49). Anteckningarna bär rubriken 
Ö fw er  S k riffte m å le t.
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Människo-frågor och Guda-swar, om ett rättsinnigt Christendoms wäsende, vil
ken inlämnats till censur den 4 juni 1765.6 Protokollet från konsistoriets av
görande av detta ärende den 25 juni upplyser om att Skriftermål förekommit 
»wid slutet» av traktaten.7 Samtidigt som man förberett tryckningen av denna 
skrift i WA, har således en utomstående, anonym person planerat att offent
liggöra den i ett rent religiöst sammanhang.

Granskningen av Dalins betraktelse har utförts av överhovpredikanten och 
kyrkoherden i Riddarholmen och Bromma, Gabriel Rosén.8 Denne har gjort 
sig känd som en sträng och ortodox präst; under sin senare censorsverksamhet 
i konsistoriet har han ingripit påfallande nitiskt mot sekterism och fritänkeri.9 
Hans behandling av Skriftermål ger inte heller prov på någon slapphet. Rosén 
har citerat olämpliga passager i skriften, ibland med kortfattade, kritiska kom
mentarer. Slutomdömet lyder: »Detta Hof-Cancellerens von Dalins skrifftemål 
kan intet tryckas, dels utan ändring, dels utan Arch. Bökmans samtycke.» Det 
sista påpekandet visar att Rosén känt till halvbroderns övertagande av rätten 
att utge Dalins verk och insett, att denna rätt inte fick usurperas av någon 
utomstående. Vid konsistoriets sammanträde den 25 juni beslöts också till följd 
av den kyrklige censorns anmärkningar att icke tillåta vare sig traktatens eller 
»Argi skriftermåls tryckande».

Under dessa omständigheter ter det sig onekligen förvånansvärt att Skrifter
mål följande år kunde offentliggöras i första delen av WA. Den slutsats som 
här ligger närmast till hands är, att Skriftermål — och därmed otvivelaktigt 
även Dalins övriga religiösa arbeten — aldrig undergått någon officiell censur 
i Stockholmskonsistoriet. Till detta förhållande finns flera tänkbara förklaringar. 
Den sannolikaste är att Oelreichs imprimatur, som åsatts även de andliga skrif
terna, i utgivarnas ögon — om än inte formellt oantastligt — gjort ett hän- 
skjutande till konsistoriet obehövligt. Editorerna kan emellertid också, i hopp 
om att därigenom lättare undgå alltför omfattande ingrepp i textmaterialet, 
ha vänt sig till någon annan teologisk censurinstans än huvudstadens konsisto
rium.1 Slutligen är det tänkbart att utgivarna låtit sin egen granskning av Da
lins religiösa författarskap ersätta den officiella klerikala censuren. Men i vilket 
fall som helst stannar man i ovisshet om de tryckta texternas tillförlitlighet.

c SSA, Stockholms stads konsistorium. Pro
tokoll, 1765 (s. 308).

7 Prot., s. 366.
8 Detta framgår såväl av konsistorieprot. 

den 4.6.1765 (s. 308) som av censuranteck
ningarnas handstil (jfr Roséns egenhändiga 
tro- och ämbetsed i konsistoriets handlingar, 
1765, avd. 35). Rosén hade kort förut, den 
7.5., inträtt som assessor i konsistoriet (G. 
Hellström, S to ck h o lm s stads h erd a m in n e  [ .. .] , 
1951, s. 541 f·).

9 Boberg, a. a., s. 266 f., 274 n. 1, 285 
n. 1, 332. Betecknande är att Rosén ville för
bjuda Lidners dikt G refv in n a n  Sp as t  aras d ö d  
{ ib id ., s. 323 f.). Om Rosén se vidare E. Lin- 
derholm, S ven  R o sén  och hans insats i  f r i 
h e ts tid en s ra d ika la  p ie tism , 1911, s. 133, och 
där anf. litt.

1 En vanlig utväg att kringgå ett avslag 
från det nitiska Stockholmskonsistoriet bestod 
i att rikta en förnyad censuransökan till nå
gon av de teologiska fakulteterna eller till 
något annat, medgörligare konsistorium. En 
skrift som blivit improberad i Stockholm 
kunde fullt legalt utges efter att ha erhållit 
tryckningstillstånd i exempelvis Åbo. Följderna 
av denna inkonsekvens i censursystemet har 
för ett senare tidsskede närmare undersökts 
av Boberg, a. a., s. 269 ff.; belysande prov på 
nyssnämnda tillvägagångssätt noteras även av 
Sylwan, H T  1893, s. 128 f. och Schuck, a. a., 
2, s. 24 f. —  För WA vore hovkonsistoriet 
en tänkbar censurinstans, men en genomgång 
av dess protokoll och handlingar från denna 
tid har givit negativt resultat.
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Då Skriftermål tillhör de mera spridda alstren av Dalins penna, kan man 
utgå från att det manuskript som den anonyme utgivaren lämnat konsistoriet 
varit en avskrift.2 Av betraktelsen finns emellertid ett original bevarat,3 och 
det är därför möjligt att fastställa om och i vilken utsträckning texten blivit 
korrumperad vid publiceringen. Som lämplig utgångspunkt för en sådan jäm
förelse kan man välja konsistoriets censuranmärkningar.

De första passager, på vilka Rosén anmärker, återfinns oförändrade i överens
stämmelse med originaltexten — eller med för innehållet betydelselösa avvi
kelser —  i WA.4 Det därefter av Rosén kritiserade textstället lyder i original: 
[...] »Sielfwa Din nåd bereder mitt helwite och min Salighet finner sitt största 
hinder i Dig, som är sielfwa Kärleken...» . WA har i stället: »Din rättfär
dighet bereder mitt helwete, och min salighet finner sitt största hinder i dig, 
som är sjelfwa Heligheten.»5 Roséns citat är ofullständigt men överensstämmer 
i huvudsak med originalet.6

Om ett följande avsnitt har Rosén anmärkt: »Här confunderas twän[n]e 
distincta ting: Gud som i sin rättferdighet fordrar satisfaction, och Christus, 
som erlägger satisfactionen.» Några passager i detta sammanhang lyder i Dalins 
egen nedskrift:

Men, Store Gud, [...]. Ja g  ser D ig  Sielf i menniskioskepnad utgiuta för mig Din 
blod! [...]  Derföre har han ock Sielf för mig gådt i död och fördömelse. [ ...]  så 
hiärteligen gläder jag mig, när jag anser D ig som min Frälsare.

I WA finner man en annan version:

Men, Store GUD! [...] . Jag ser din Son sjelf i människo skapnad utgjuta för mig sin 
blod! [ ...]  Derföre har din Son sjelf för mig gådt i död och fördömelse. [ ...]  så hjerte- 
ligen gläder jag mig, när jag anser din Son, som min Frälsare.7

Däremot återfinns några andra av Rosén tydligen underkända formuleringar 
i det närmaste oförändrade i WA.8 — Övriga avvikelser är endast av rent

2 Därpå pekar även att betraktelsen i kon
sistoriets protokoll omtalas som »Argi» skrif
termål, vilket tydligen varit dess titel.

3 Esplunda arkiv, Manuskriptsamlingen, vol. 
IV: 30. Skriften utgör en separat, vackert in
bunden volym. Sannolikt har manuskriptet 
ägts av Adolph Mörner. Då denne enligt 
WA:s företal ställt handskrifter till utgivar
nas förfogande kan detta original mycket väl 
ha använts för utgåvan.

4 Passagerna är: »Förtjuser mina tankar» 
(WA 1:1: 9, r. 4-5) med kommentaren: »för
tjusa tages al tid in sinistram partem»; vidare: 
»obeskriflig förmon, som hwar och en meniska 
har, at altid lefwa tillsam[m]an med ett så 
högt wäsende. etc.» (WA 1:1: 9, r. 18-20) 
med anmärkningen: »det tu (?) determinerar 
cui det är en förmon»; slutligen: »Om hwar 
och en betracktade detta höga sällskapet, så 
skulle ingen kun[n]a älska någon ting högre» 
(WA 1: I: 9, r. 21-23).

5 WA 1: I: 14, r. 32 —  s. 15, r. 1.
0 Däremot har det förra en inledning till

citatet: »Mina synder äro mig så stora wordne 
at det synes mig, som» (därefter: »sjelfwa din 
nåd» etc. t. o. m. »hinder»), vilken saknas i 
original och WA. Sannolikt är denna passus 
att betrakta som ett referat av Dalins tidigare 
text (WA 1:1: 14).

7 WA 1 :1: 15, r. 9-11, 15-16, 20—21.
8 Passagerna är: »Din (Jesu) stränghet är 

förnögd» (WA i:I: 15, r. 12) med kommen
taren: »Detta bör icke sägas om Christo, så
som medlare, utan om Gud, cui mediator satis
fecit.» (I detta fall saknar dock Roséns an
märkning fog —  såvida hans handskrift inte 
här varit korrumperad. Av textsammanhanget 
i original och WA framgår nämligen klart 
att Dalin avsett Guds, icke Jesu, stränghet.) 
Vidare: »Din rättferdighet har förr welat ut- 
kräfwa ett offer för mig ur Ditt egit wäsende, 
än etc.» (WA 1:1: 15, r. 12-14; tryck och 
original har dock »rättrådighet» I stället för
»rättferdighet»); »Dina skott finna icke--------
—  som icke är öfwerstänkt med min Frälsa
res blod» (WA 1:1: 15, r. 25-27).
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formell karaktär. Bortsett från vad som ovan påpekats stämmer trycket för
vånansvärt väl överens med den egenhändiga nedskriften. Så mycket större 
vikt måste därför läggas vid undantagen.

Det kan knappast betvivlas att skiljaktigheterna mellan original och tryck 
i fråga om Skriftermål är resultatet av avsiktliga textingrepp, som företagits 
i samband med publiceringen. Möjligheten av att WA:s text skulle kunna 
återgå på ett annat original, i vilket Dalin begagnat dessa formuleringar, fram
står som ytterligt osannolik vid sidan av det faktum, att ändringarna företagits 
just på några av de punkter som klandras av Rosén, och att tendensen i en 
korrigering så tydligt överensstämmer med vad denne censor ansett erforder
ligt.9 Roséns granskning visar att det från ortodoxiens läger kunnat riktas flera 
anmärkningar mot Skriftermål. I WA har ett försök, om än ofullständigt, gjorts 
att bringa denna betraktelse i överensstämmelse med den officiella teologien. 
För ändringarna bör dock inte Rosén betraktas som ansvarig; som tidigare fram
gått kan ingenting närmare sägas om vem som utfört dem.

I den diskussion som förts om arten av Dalins religiositet har Skriftermål 
tilldragit sig huvudintresset. Levertins karakteristik av verket som »gömmande 
ett ovanligt och individuellt trosallvar» [...] har blivit bestridd av Lamm.1 
En väsentlig omständighet i sammanhanget är emellertid att den ovan citerade 
passus, som Rosén underkänt, och som gällde Dalins »förväxling» av Gud, 
som »fordrar satisfaction, och Christus, som er lägger satisfactionen», gömmer 
ett personligt ställningstagande. Dalin har nämligen här på ett mycket karak
teristiskt sätt anslutit sig till den radikalpietistiske teologen J. C. Dippels åskåd
ning i fråga om satisfaktionsläran: Gud är den handlande, försoningens subjekt. 
Att Gud var objektet, som genom Kristi strafflidande försonas med människan, 
var en kardinalpunkt i ortodoxiens lärosystem.2 Dalin har uttryckt sig så tydligt 
som man kan begära. Men det är endast i hans manuskript, som man finner 
hans personliga, kätterska övertygelse — i WA har den raderats ut och ersatts 
av den ortodoxa, »korrekta» uppfattningen.

Censureringen av Skriftermål visar vilka risker, som är förknippade med ett 
bokstavstroget studium av WA:s texter. De förgripliga skrifterna behöver inte 
nödvändigtvis, som fallet är med Herde-Spel, ha uteslutits ur utgåvan; de kan 
i stället ha oskadliggjorts med andra medel: genom smärre, omärkliga ingrepp 
och textändringar. Det finns skäl att vidga denna komparativa undersökning 
till att omfatta en större del av WA.

Något annat av Dalins andliga arbeten synes inte ha granskats i Stockholms- 
konsistoriet under de år, då utgivningen av WA förbereddes.3 Men den pre-

0 Möjligen kan till grund för WA:s text 
ha legat en avskrift, i vilken ändringarna re
dan förekommit. Om detta skulle ha varit 
fallet innebär det, att textingreppen får skju
tas ett led tillbaka i händelseförloppet.

1 O. Levertin, Sven ska  gesta lter , 1903, s. 8; 
M. Lamm, O lo f  D a lin , 1908, s. 401; jfr 
Schuck-Warburg, 111. sven sk  littera tu rh is to ria , 
3, 1927, s. 354 f· och L. Breitholtz i N y  ill. 
sven sk  litte ra tu rh is to ria , 2, 1956, s. m .

2 Om satisfaktionsläran och radikalpietis-

mens och ortodoxiens ställning till denna se 
H. Holmquist-H. Pleijel, S ven sk a  k yrkan s h is
toria , 5, 1935, s. 318 f.; H a n d b o k  i  sven sk  
k yrkoh is to ria , 2, 1940, s. 158 f. och T.
Åberg-B. E. Benktson, D e n  k ris tn a  ta n k en  
g en o m  tidern a , 1956, s. 184 ff. —  Jag tackar 
teol. lic. Bror Walan, som vänligen givit mig 
värdefulla upplysningar på denna punkt.

3 Möjligen censurerade konsistoriet 1767 
ytterligare ett verk av Dalin. Protokollet med
delar nämligen den 12.5. att »Bönen Fader
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ventiva censuren var endast en sida av konsistoriets verksamhet på litteraturens 
område. Den andliga myndigheten kunde i kanslikollegium överklaga utgiv
ningen av ett tryckalster, kräva ett upphävande av censors imprimatur och ett 
näpsande av författaren och övriga medansvariga. Härpå finns åtskilliga exem
pel. De av Bengt Bergius 1755-1757 utgivna samlingarna Små-Saker Til Nöje 
och Tidsfördrif (1-8) — vari ingick en mängd av Dalins smärre skrifter4 — 
råkade sålunda ut för konsistoriets synnerliga misshag. Efter påtryckningar från 
detta håll förbjöd kanslikollegium all vidare försäljning av verket; att kon
fiskering inte tillgreps berodde endast på att den ansågs vara utsiktslös.5 Det 
intressantaste dokumentet från denna aktion är kyrkoherden J. C. Hauswolff 
d. y:s promemoria Nödiga påminnelser emot de så kallade Små-Saker, vilken 
låg till grund för konsistoriets ställningstagande. Hauswolffs kritik ger en något 
skrämmande inblick i den fientlighet som tydligen präglat konsistoriets syn på 
den lättare och skämtsammare underhållningslitteraturen. Det överraskar knap
past att Hauswolff bl. a. anför två skrifter av Dalin6 som exempel på vad han 
i Små-Saker funnit av sådant som »icke tjenar til minsta nytta och gagn, utan 
endast är tokroligt, narrak tigt och det fåfänga sin [n] en allenast kunna få skratta 
åt». Vid sidan av denna lektyr innehåller emellertid Bergius samlingar bidrag, 
som mer än väl förklarar det prästerliga ingripandet.7 — En annan episod 
som visar konsistoriets känslighet och påpasslighet är dess skarpa reaktion 1773 
mot ett impromptu av Bellman, vilket publicerats i några tidningar och vari 
skalden oförsiktigt nog föredragit en jordisk skönhet framför religionens tröst.8

Vid en undersökning av eventuella censur inflytanden på WA:s texter bör 
man hålla händelser sådana som dessa i minnet. Frispråkighet inom de reli
giösa och klerikala ämnesområdena var vid denna tid farligare än öppenhjärtig
het beträffande politiska frågor och händelser. Dalin hade under sin livstid

Wår, författad i wers» [...] blivit inlämnad 
till censurering och att granskaren, kyrkoher
den Andreas Båld d. y., »icke funnit något 
at påminna, mer än wid ett eller annat ställe, 
som Consistorium nu genom såg och behöri
gen rättade, hwarefter skriften til tryckande 
adproberades». (S. 281; jfr prot. den 28.4., 
s. 229.) Ämnet leder tanken till den dikt 
av Dalin som i WA kallas Ö fw e r  B ön en  
Fader w å r  (»Fader wår, som från det höga»; 
WA 1:1: 17 ff.). Uppslaget var emellertid inte 
originellt ens då Dalin skrev sin dikt, varför 
det mycket väl kan ha varit fråga om någon 
annan parafras.

4 S am laren  1962, s. 198.
5 Denna konflikt har behandlats av Sylwan, 

H T  1893, s. 139 ff., E. Naumann, SB L , 3, 
1922, s. 561 och Schück, a. a., 2, s. 23 f.; 
den sistnämnde har dock råkat tillskriva en 
annan utgivare ansvaret för Sm å-Saker. Ingen 
har emellertid utnyttjat Hauswolffs nedan be
rörda skrift i SSA, Stockholms stads konsi
storium. Acta, 1757 (avd. 16).

6 [...] »Fragment til en Kok-Bok» [...]  
och [...] »några besynnerliga Hus-Curer, af 
någon lustig penna upsatte» (Små-Saker, 3, 
1756, s. 78 ff., resp. 5, 1756, s. 84 ff.). Båda

skrifterna är hos Bergius anonyma. (De in
fördes senare i WA 5: 104 ff., resp. 5: n o f f .)  
För sitt fördömande av dessa och några andra 
skrifter finner Hauswolff stöd i Bibeln: »Dy
likt bestraffas tydeligen af Christo i Matth. 
12: v. 36. der han säger, at fö r  h w a r t och  
e t få fä n g t o rd  (hwarmed alle uttolkare förstå 
sådant, som på intet sätt är nyttigt, gagneligt 
eller upbyggeligt) so m  m en n isk io rn a  tala, sko la  
d e  göra  räken skap  p å  d o m ed a g . Twärt om 
förmanar Paulus i Col. 4: v. 6. E d ert ta l w are  
l ju f l ig t  och m e d  sa lt fö rm ä n g d t, det är, efter 
Bisk. Gezelii förklaring, ’med förstånd och 
wisdom, så at menniskiorna måge warda up- 
bygde, och sjelfwa talet ej förwandlas i få
fänga’.»

7 En av dessa skrifter behandlas nedan 
s. 192 ff.

8 Se därom A. Blanck, B ellm a n  i  å skväder  
(.B e llm an  v id  sk iljo v ä g e n  och an dra  stu d ier , 
1941, s. 50 ff.); C. M. Bellman, S k rifte r . 
Standardupplaga utg. av Bellmanssällskapet, 
8, 1942, komm. s. 156 ff. —  Några andra 
kontroverser av liknande art från åren 1776- 
1779 behandlas utförligt av Boberg, a. a., s. 
301 ff.
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haft flera ryktbara sammanstötningar med prästerna och detta bör ha bidragit 
till att redan från början göra utgivningsarbetet ömtåligt. Om det i detta kräv
des ihänsyn och försiktighet, så var det i första hand gentemot prästerskapet. 
Utgivarna måste ha insett, att det för såväl deras egen som för utgåvans skull 
framför allt gällde att undvika kontroverser med denna mäktiga och inflytelse
rika samhällsgrupp.

III. Redigeringsprinciper och texttrohet

i. Åm nesordning och kronologi

Böckman och Dahlström har i WA sökt följa de två under 1700-talet hävd
vunna principerna för litterära utgivningsarbeten: de har, som de även påpekar 
i företalet, uppdelat textmaterialet efter ämnen och därefter ordnat varje ämnes
grupp kronologiskt.1 Ordningen mellan dessa grupper är den traditionella och 
logiska; i stort sett går hela WA, räknat efter ämne och stil, från det högre 
till det lägre, från det seriösa till det skämtsamma. Däremot har utgivarna 
inte skilt poetiska och prosaiska verk från varandra.

WA:s första volym innehåller tre ämnesgrupper: I. Andeliga Arbeten (107 s.); 
II. Skrifter Wid Högtideliga Tilfällen (186 s.); III. Gr af-Skrifter Och Åm in
nelse-Tal (227 s.).2 Den första gruppen består huvudsakligen av en särskild 
samling Prediks-Ord. WA 1: II omfattar dikter och stenstilar till eller över 
svenska och utländska kungliga personer — framför allt födelsedags- och 
namnsdagsuppvaktningar — samt dessutom några dikter över historiska hän
delser. Den tredje gruppen slutligen innehåller dikter och stenstilar samt fem 
åminnelsetal för Vetenskapsakademien.

Den andra volymen av WA har likaledes tre underavdelningar: IV. Bröllop s- 
Skrifter Samt Lyckönskningar Wid Hwarjehanda Tilfällen (234 s.); V. Episka 
och Dramatiska Arbeten (207 s. ); VI. Större Arbeten, För detta af Trycket 
utgifne (197 s.). Bröllopsdikterna utgör det traditionella komplementet till be- 
gravningsdikterna och har därför fått sin plats efter dessa. Inom den fjärde 
gruppen dominerar dock inte bröllopspoemen; det vanligaste inslaget är födelse- 
dagsdikter, därnäst bröllops- och namnsdagsdikter. Dessutom förekommer poe
tiska lyckönskningar vid diverse andra tillfällen. I stort sett har den fjärde 
gruppen samma karaktär som den andra, skillnaden ligger endast i adressater
nas börd. Den femte gruppen består av Swenska Friheten, Den Afwundsiuke,

1 Jfr Samlaren 1962, s. 210, 222. Enligt 
WA:s företal hade utgivarna funnit det nöd
vändigt att med verkets »indelning uti wissa 
särskilda Samlingar söka förekom[m]a en i 
annat fall oundgängelig och efter deras tanka 
otjänlig blandning af Skrifter uti altför olika 
och skiljaktiga ämnen» [...] och därjämte 
sökt »uti hwar af dessa Samlingar, så wida 
möjeligt warit, bibehålla den Chronologiska

ordningen» [...]. —  Beträffande samtidens ut- 
givningsprinciper se även M. v. Plåten, Johan 
Runius, 1954, s. 11.

2 Varje grupp (Böckmans »dass») både i 
detta och i det följande bandet har separat 
paginering och är försedd med ett separat 
register. Dessa underavdelningar hade ju tidi
gare utsänts allteftersom de färdigställts (Sam
laren 1962, s. 227 f.).
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Brynilda och ett dramatiskt fragment. Den sjätte gruppen har ett mycket hetero
gent innehåll. Bland de tio skrifterna finner man så vitt skilda ting som Sagan 
om Hästen och Tal Om Stverige i sitt Ämne Och Swerige i sin Upodling, Sedo- 
lärande Fabler och Siv enska Witter het ens Historia. Det gemensamma för dessa 
bidrag, att de tidigare blivit tryckta, kan inte betecknas som en särskilt lämplig 
indelningsgrund och den innebär också ett avsteg från utgivarnas ämnesprindp.

WA:s tredje band bär endast underrubriken Smärre Skrifter I Blandade 
Alfwarsamare Ämnen. Man urskiljer dock vissa gruppbildningar, inom vilka 
utgivarna sökt följa den kronologiska principen. De första 194 sidorna upptas 
nästan undantagslöst av dikter; de flesta är av mycket ringa omfång och för
knippas inte med någon bestämd situation eller händelse. Därefter följer (s. 
195-212) en samling nyårsdikter. Sidorna 213-276 rymmer Handlingar Rörande 
Ridderliga Förbundet Avazu och Wallasis. Gruppen Skrifter Öfiver Wissa Ä m 
nen och Tilfällen (s. 277-426) präglas av Dalins verksamhet som hovskald; 
nästan samtliga av dessa skrifter är författade över, till eller för medlemmar 
av kungahuset. Denna vitterhet, som sträcker sig från sagor och fabler till 
namnsdagsdikter och julklappsrim, härstammar från åren 1736-1763. Volymen 
avslutas (s. 427-532) med tre av de polemiska skriftväxlingar i vilka Dalin 
varit indragen.

De återstående tre delarna av WA innehåller alla Skämtsamma Skrifter. Till
sammans bildar de en enda kronologisk serie av imponerande omfång. Volym 4 
(520 s.) innehåller skrifter t. o. m. år 1750; volym 5 (524 s.) arbeten från åren 
1751-1754 och volym 6 (464 s.) verk från åren 1755-1763. I dessa delar 
återfinns det stora flertalet av Dalins prosaskrifter.3

Den innehållsöversikt som här lämnats torde ge en antydan inte bara om 
omfattningen av Dalins produktion utan även om den svåröverskådlighet, som 
präglar WA.4 En ämnesuppdelning har naturligtvis varit nödvändig. Men denna 
redigeringsprincip har inte följts konsekvent utan korsats av andra, mera god
tyckliga.5 Framför allt har utgivarnas uppfattning om skrifternas anda och stil, 
deras »wärdighet», fått en genomgripande betydelse vid ordnandet av textma
terialet.6 Verk inom samma genre eller t. o. m. med samma ämne har allt efter 
sin seriösa eller skämtsamma karaktär kunnat föras till vitt skilda delar av WA. 
Tydligast märker man detta i fråga om tillfällesdiktningen.

Skrifter till och över kungliga förekommer inte endast i WA 1: II och WA 3

3 Ca 20% av textmaterialet i vol. 4 -6  ut
görs av prosa.

4 Jfr Breitholtz’ omdöme i N y  ill . sven sk  
litte ra tu rh is to r ia , 2, s. 593.

5 Ovan har redan påpekats att WA 2: VI 
utgör en samlingsplats för större, tidigare 
tryckta verk, oavsett deras innehåll. Till denna 
grupp hade utgivarna rätteligen även bort 
föra O u vra g e  a la  M o d e  (WA 4: 12 ff.), 
tryckt 1739 och senare samt B e sk rifn in g  O m  
en  R u n -S ten  (WA 5:44 ff.), tryckt 1751. 
Dessa skrifter är knappast av annan art än 
de i W A 2: VI införda A p r i l -W ä r  k  eller W is-  
dom s-P ro f.

6 Denna princip berörs i WA:s företal, 
där det påpekas att ämnesindelningen inte

blivit åsidosatt genom att »några af wår Auc- 
tors Arbeten, hwilka i anseende til ämnet 
skulle tyckas hafwa bordt intagas uti Sam
lingen af Skrifter wid Högtideliga Tilfällen, 
[dvs. WA 1: II] blifwit på andra ställen i 
detta Werk införde, emedan det icke kan 
undgå en tänkande Läsares upmärksamhet, at 
derwid mindre afseende bordt hafwas på äm
net, än huruwida detsamma blifwit utfördt 
med all den wärdighet, som Skrifter af detta 
slag kräfwa». Detta betraktelsesätt har emel
lertid fått en mycket vidsträcktare tillämpning 
än vad utgivarna här antyder och har inga
lunda inskränkts till att endast gälla dikter 
av nämnda kategori.
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utan även i rikt mått i WA 5-6 .7 Namnsdags- och födelsedagsdikter till per
soner utanför de kungligas krets återfinns dels i WA 2: IV, dels i volymerna 
4-6. Bland dessa Skämtsamma Skrifter påträffar man också ett flertal dikter 
över förlovningar och bröllop. Anledningen till dessa kategoriklyvningar måste 
i första hand8 sökas i skämtsamma formuleringar och temata — ehuru gränsen 
mot WA 3 resp. WA 2: IV ingalunda är skarp. Dessutom observerar man att 
alla Dalins folkviseimitationer alldeles oavsett ämnet hänförts till de skämt
samma skrifterna. Utgivarnas stilprincip har lett till att ursprungligen samman
hörande verk blivit splittrade; dikter som skrivits för ett och samma tillfälle 
och till en och samma person återfinns på vitt skilda ställen i WA.9 Det 
vilar ett starkt drag av godtycke över utgivarnas tillvägagångssätt. Och man 
kan fråga sig om de inte genom degraderingen av balladimitationerna till en
bart skämtsamma skrifter kommit att bidra till den närmaste eftervärldens ring
aktande inställning till sådana Dalindikter.

Vid genomförandet av den kronologiska ordningsprincipen har utgivarna mött 
stora svårigheter. Dalin har visserligen många gånger själv daterat sina skrifter, 
framför allt uppvaktningsdikter och impromptun, men ännu oftare har han under
låtit att utsätta tillkomstår och -dag. De noggrannast daterade avdelningarna 
i WA finner man, inte oväntat, i de båda första banden. Till grund för de 
där införda personverserna har utgivarna säkerligen kunnat lägga de samtida 
trycken; upplysningar har de antagligen också erhållit från berörda personer 
eller deras anhöriga. Ett undantag utgör dock de andliga dikterna i WA i :I .  
Samlingen av Prediks-Ord är nästan genomgående odaterad. Dessa dikter har 
i WA en rent kalendarisk ordning; de har införts efter de helgdagar under

7 C. Fehrman har velat attribuera en ano
nym dikt, P rin ts Carls W aggew isa , till Da
lin (B ellm a n  och vaggvisan , SLT 1 9 5 s. 
167 ff.; uppsatsen även i omarbetad form om
tryckt i förf:s P oesi och parod i, 1 957, s. 7 ff.). 
Som en förklaring till att dikten saknas i WA 
anför Fehrman att den inte är tillräckligt 
»pompös» och att den »alltför mycket skulle 
brutit av mot omgivningens retorik och alex- 
andriner» (P oesi och p a ro d i, s. 12). Det är 
tydligt att Fehrman syftar på WA 1: II, där 
man återfinner alla de dikter av Dalin till 
prins Karl och övriga kungliga som Fehrman 
i detta sammanhang hänvisar till. Som ovan 
framgår har emellertid bristen på solennitet 
i persondikterna inte hindrat deras p u b lice 
r in g  i WA, endast deras p lacerin g  i vissa av 
verkets delar. I detta fall skulle visan mycket 
väl ha kunnat införas i WA 3, där man 
s. 284-422 återfinner de mindre pompösa 
tillfällesdikterna till kungafamiljen. Man måste 
därför i första hand anta att utgivarna inte 
känt till vaggvisan i fråga, något som givet
vis inte utesluter att Dalin kan ha skrivit 
den.

8 I fråga om två dikter anger utgivarna
uttryckligen att de fått kännedom om dem 
först efter tryckningen av de båda första ban
den och följaktligen som en nödfallsutväg in
fört skrifterna i andra delar. (Utgivarnas no-

ter WA 3: 376 och WA 6: 150 f.; jfr WA:s 
företal.)

9 Åtskilliga exempel kan anföras härpå. En 
bröllopsskrift till Ulrica Falkenberg 1747 finns 
i WA 2: IV: 109 ff., en kort dikt till henne 
på bröllopsdagen samt en dikt dagen efter 
bröllopet (folkviseimitation) i W A 4 :4 i6 ff .  
Till H. L. Drakes och Christina von Ungern 
Sternbergs bröllop skrev Dalin två dikter; den 
ena har placerats i WA 2: IV: 193 f., den 
andra —  i folkviseform —  i WA 6: 184 ff. 
Till grevinnan Ulrica Pipers födelsedag 1750 
skrev Dalin inte mindre än fyra dikter: en 
längre och berättande i egenskap av »Probst 
wid Ulriksberg», en Sveno-Dalio-imitation, 
samt två smärre dikter av impromptukarak- 
tär. En av de sistnämnda har ansetts ge den 
»värdigare» framställningen av händelsen och 
har placerats i WA 2: IV: 139; de övriga har 
förvisats till WA 4: 490 ff. Av de sex dikter 
varmed Dalin 1760 uppvaktade riksrådet Ture 
Gabriel Bielke på dennes födelsedag har tre 
placerats i WA 2: IV: 209 ff., och de återstå
ende i WA VI: 220 ff. —  Jfr även WA 
2: IV: 114 och WA 4: 449 ff.; WA 2: IV: 134 
och WA 4: 461 f.; W A 2: IV: 140 och WA 
4: 495 ff·; WA 2: IV: 182 f. och WA 6: 146 ff.; 
WA 2: IV: 195 f. och WA 6: 200 ff.; WA 
2: IV: 213 och WA 6: 300 ff.; WA 2: IV: 
217 ff. och WA 6: 403 ff.
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vilka de tillkommit, alltifrån nyårsdagen och fram till första söndagen efter 
jul. Genom detta arrangemang har vissa helgdagar kommit att företrädas av 
upp till fyra dikter. I originalen och vanligen även i avskrifterna är prediks- 
orden mycket noggrant daterade.1 Manuskripten visar, som redan Warburg på
pekat,2 att Dalins lyriskt religiösa författarskap varit koncentrerat till några få 
år vid mitten av 1740-talet.

I övriga delar av WA blir bristen på dateringar ofta påfallande. Av de 
första 267 skrifterna i WA 3 är endast fyra daterade. I de följande volymerna 
tjänstgör de här och var daterade verken som en kronologisk stomme, vilken 
blivit utfylld med en majoritet av odaterade arbeten. Med vilken noggrannhet 
har utgivarna här ordnat sitt material?

Redan en jämförelse med de original som C. F. Piper ställt till förfogande 
visar, att utgivarna underlåtit att införa en mängd dateringar,3 vilket framför 
allt i WA 3 förorsakat en påtaglig oordning. Dikten »Olyckligt är ha lifligt 
minne» (WA 3 :7 2 ^ ) har Dalin själv givit överskriften D. 24 Nov. 1742 
(Krag. ark., n:o 191), vilket måste innebära att den hör samman med den i 
WA 2: IV: 56 införda födelsedagsdikten till Catharina Charlotta Ribbing. I WA 
har den förra dikten placerats efter »Ach lycklig den, som intet nöje finner» 
(WA 3: 61), vilken enligt originalet härrör från 1745 (Engsöana, s. 81). Denna 
har i sin tur införts efter »Jordenes Gudar med blixtrande dunder» (WA 3: 32), 
vilken Dalin åsatt årtalet 1746 (Engsöana, s. 97 v.). I WA 3: 110 återfinns 
»Himlen oss straffar», vilken härstammar från 1746 (Engsöana, s. 83 v.) men 
på följande sida i WA uppträder en 1744 skriven gravdikt över dvärgen Luxen- 
burg (Engsöana, s. 47), vilken något senare följs av »Stilla Bygd» (WA 3: 115 f.), 
en visa från 1742 (Engsöana, s. 14). Den kronologiska förvirringen förefaller 
här att vara nästan fullständig.

Även på andra håll i WA förekommer i det kronologiska sammanhanget 
oriktigt infogade dikter. Så t. ex. är »Det är rätt ängsligt för en Man» (WA 
4: 200) daterad den 1 januari 1744 (Krag. ark., n:o 58) men har placerats bland 
dikter från böljan av föregående år. »Fru Poesie en gång gewär» (W A4: 360 f.) 
måste ha tillkommit i början av januari 17424 men omges i WA av skrifter, 
vilka har daterats till 1744-45. Och dikten »Min födsel, som i dag uplyser» 
(WA 6: 274) härstammar inte, som placeringen antyder, från 1761 utan är hela 
20 år äldre.5

Den kronologiska ordningen i de tre sista banden förefaller emellertid åt
minstone relativt tillfredsställande. I WA 4 har utgivarna många gånger kun
nat utgå från de årtal som C. F. Piper antecknat på originalen. Dessutom har 
Dalin själv daterat en del av skrifterna, något som dock inte framgår av trycket. 
Av rubriken Om gorger d. 18 apr. 1743. Impromtus: (Krag. ark., n:o 14)

1 Original i KB, Rålambska samlingen, fo
lio 145 b, i Ericsbergs arkiv (f. n. deponerat 
i RA), Autografsamlingen (jfr Warburg, a. a., 
s. 307) och i Krageholms arkiv, Dalinorigi- 
nal n:ris 68-73, 262-269, 282-292 (jfr G. 
Carlquist, Några återfunna Daliniana, Samla
ren 1916, s. 36). —  Beträffande de i det 
följande anförda Dalinoriginalen se Samlaren 
1962, s. 224 n. 7.

2 Warburg, a. a., s. 306 f.; jfr N y ill. 
svensk litteraturhistoria, 2, s. m .

3 Jfr Carlquist, a. a., s. 36. Tänkbart är 
även att den första gruppen i WA 3 redan 
varit tryckt, då Pipers samlingar kom utgi
varna till handa (se Böckmans uttalande den 
21.6.1765, Samlaren 1962, s. 222).

4 Se nedan s. 223 f.
5 Daterat original i Engsö arkiv, Daliniana.
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återfinns sålunda i WA endast Inpromptu (4: 224). Dikten »Nu tror jag hin 
är lös» (WA 4: 257) har i originalet daterats den 18 augusti 1743 (Krag. ark., 
n:o 208); »Lät Himlen rå, lät werldens grymhet rasa» (WA 4: 377) har skri
vits den 20 oktober 1745 (Engsöana, s. 82 v.); »Min trogna nit skal ewigt 
brinna» (WA 4:400) är daterad den 28 augusti 1746 (Engsöana, s. 99 v.); 
»Tänk, otta dar i sådant wäsen» (WA 4: 505 f.) härrör från den 29 juni 1750 
(Engsöana, s. 147). I samtliga dessa fall har emellertid inplaceringen i förhål
lande till omgivande, daterade skrifter blivit fullständigt korrekt. Utgivarna har 
således känt till dateringarna för dessa (och andra) dikter och tagit hänsyn 
därtill vid ordnandet av textmaterialet men inte ansett det behövligt att ut
sätta data i tryck. Denna underlåtenhet står i en påfallande motsättning till 
Böckmans iver att av Piper erhålla dateringsupplysningar6 liksom till kansli
kollegiets önskemål att utgivarna »wid alla skrifterne», såväl de tidigare tryckta 
som de otryckta, borde »utmärcka tiden af deras författande» [...].7

För de odaterade skrifternas vidkommande gör man dock under alla förhål
landen säkrast i att betrakta kronologien i WA som ungefärlig och provisorisk. 
Förhållandet förtjänar att betonas, då placeringen i WA stundom åberopats vid 
dateringsförsök.8 T. o. m. i de fall då en datering utsatts i WA finns skäl att 
iaktta försiktighet.9 För att få säkra upplysningar om tillkomsttiden bör man 
gå till originalhandskrifterna och de äldsta trycken; även de samtida avskrif
terna kan lämna uppgifter, som är att föredra framför de med hänsyn till krono
logien mycket summariska arrangemangen i WA.

190

2. Ä r  W A :s  texter tillförlitliga,?

Som tidigare framgått kan man av flera skäl befara brister i WA:s återgivande 
av Dalins texter. I princip bör man inte obetingat lita på autenticiteten i någon 
postum litterär utgåva från äldre tid, därtill är de felkällor som man — även
bortsett från censuren — måste räkna

G Samlaren 1962, s. 222, 225, 228. Jfr 
även nedan s. 223 ff. om Böckmans underlå
tenhet att i WA införa upplysningar om skrif
ternas ämnen, varom han också enträget bön
fallit Piper.

7 Ovan s. 178.
s Således har N.-O. Dyberg daterat dikten 

»Sen jag min moders hjerta skakat» (WA 
3: 33 f.) »av dess placering i Dalins samlade 
skrifter» [. . .] till cirka 1740 (Olof Dalin 
och tidsidéerna, 1946, s. 148). Dikten är
emellertid otvivelaktigt äldre; en avskrift av 
den bär anteckningen »1735. Mense Octobris 
in Stockh:» (UUB, N  104, s. 22 v.), en annan 
»Stockh. d. Januarii 1738» (UUB, N  1123, 
s. 265 v.).

0 Doc. Magnus von Plåten har nyligen haft 
vänligheten att lämna mig en avskrift av en 
originalhandskrift till Dalins sonett över Carl 
Gustaf Tessin (WA 2: IV: 30; originalet i 
Jämtlands läns bibliotek, Ms Z f 13). Med 
stöd av handskriftens rubrik kan WA:s date-

med alltför många.1 Betecknande för

ring av dikten till den 4 oktober 1739 rät
tas till den 4 november samma år.

1 Sålunda kan fru Nordenflychts Utvalda 
Arbeten (1774) att döma av ett uttalande av 
medutgivaren Gustaf Fredrik Gyllenborg (se 
S. G. Hansson, Utgivarna av Hedvig Char
lotta Nordenflychts Utvalda Arbeten, Samla
ren 1959, s. 91) misstänkas för att vara »rät
tade». De efter Lidners död utgivna sam
lingarna av hans Nyare arbeten (1793) och 
Samlade arbeten (1796-1800) är mycket otill
förlitliga (Warburg, Lidner, 1889, s. 231 f.; 
Ny ill. svensk litteraturhistoria, 2, s. 626). 
De tendentiösa textkorrumperingarna i J. G. 
Oxenstiernas utgåva av Gustav III:s skrifter 
har behandlats av S. U. Palme, Gustav III 
och Mar m ont el, PHT 1955, s. 15 ff. Palmes 
studie är av ett särskilt intresse i detta sam
manhang. Jfr även L. Breitholtz, Studier i 
operan Gustaf Wasa (UUÅ 1954: 5) 1954, 
s. 43 och där anf. litt.
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de litterära verkens »rättslöshet»2 är att de båda mest kända utgivarna av dikt
antologier under det tidigare 1700-talet, Carl Carlsson och Abraham Sahlstedt, 
gjort åtskilliga »rättelser» och strykningar i texterna.3 Ett sådant egenmäktigt 
förfarande torde inte av samtiden ha betraktats som en pietetslöshet utan endast 
som ett lovvärt försök att öka dikternas konstnärliga värde.

I WA:s företal underrättas läsaren på förhand om utgivarnas inställning till 
dylika textändringar. Det har

icke undfallit Utgifwarne, at en del af de i denna Samling införda Arbeten kunnat 
tarfwa någon mera betydande rättelse, än den som Censuren och wissa andra omständig
heter i et och annat Stycke gjordt oomgängelig [...]. [Om Dalin själv hade fått ge ut 
sina arbeten skulle han säkerligen inte ha underlåtit att förbättra dem.] [...] Men långt 
ifrån at deraf tro sig berättigade, at i den delen wåga något försök, hafwa Utgifwarne 
fastmera ansedt med deras skyldighet både emot Auctoren och det Allmänna öfwerens- 
stämmande, at framlägga dessa Arbeten sådana som de dem funnit, i den billiga öfwer- 
tygelse, at von Dalins Skrifter endast af Honom sjelf kunnat få en nog wärdig för
bättring.4

Någon stilistiskt »förbättrad» edition skulle det således här inte vara fråga om. 
Däremot utsägs med önskvärd tydlighet att vissa skrifter måst korrigeras vid 
publiceringen. — Av en passus i Liliestråles åminnelsetal över Dalin (1780) 
framgår att redan samtiden observerat att texterna i WA inte var fullständigt 
korrekta: »Man har ock förmärkt, at utgifvarne på åtskilliga ställen gifvit sig 
möda, at hans originaler något ändra.»5 *

Vid några tillfällen har senare litteraturhistoriker påpekat enstaka skiljaktig
heter mellan WA och samtida handskrifter eller tryck.G Detta har emellertid 
varken föranlett någon textkritisk undersökning av utgåvan eller resulterat i 
en försiktigare inställning till den vid begagnandet av dess texter. Även i mo
derna vetenskapliga framställningar är det alltjämt denna nu nästan 200 år 
gamla edition som citeras; någon principiell benägenhet att kontrollera WA:s 
texter genom att uppsöka Dalins originalmanuskript eller de pålitligaste av- 
skriftssamlingarna har inte kommit till uttryck. Förklaringen torde dels ligga 
däri att de kritiska iakttagelserna varit mycket sporadiska, dels också däri att
G. Carlquist, vilken tillkommer förtjänsten av att ha återfunnit större delen 
av C. F. Pipers Dalinmanuskript, vid en undersökning funnit att publiceringen 
av dessa i WA »skett med stor noggrannhet».7 WA har också senare karak
teriserats som den »överraskande fullständiga och korrekta» [...] Dalinutgåvan.8

Som en motivering till denna undersökning av texterna i WA skall därför 
inledningsvis två av Dalins arbeten närmare studeras i sina ursprungliga och

1 9 1

2 Jfr E. Noreen, D e t rä tts lö sa  k o n s tv e r k e t  
(F rån B ir g itta  t i l l  P ira ten , 1942, s. 12 ff.) 
med dess även för 1700-talslitteraturen till
lämpliga synpunkter.

3 L. Hammarsköld, S v e n sk a  v it te rh e te n , utg.
av P. A. Sondén, 1833, s. 297 f. (jfr I. Fehr,
S tu d ie r  i fr ih e ts t id e n s  v it te rh e t, 1883, s. 81,
där även censors ingrepp i Carlssons anto
logi påpekas); O. Sylwan, S v e n sk a  p ressens
h is to r ia  t i l l  s ta ts h v ä lfn in g e n  1 7 7 2 , 1896, s.
267; R. Alvin, A b ra h a m  S a h ls ted t, 1914, s.

124 f., 141; N y  ill. s v e n sk  litte ra tu rh is to r ia , 
2, s. 577.

4 Företalet [s. 8]. Kurs. här.
5 K o n g l. S v e n s k a  V itte r h e ts -A c a d e m ie n s  

H a n d lin g a r , 3, 1780, s. 349.
G I. Fehr, a. a., s. 22 (Fehr ger här cen

suren skulden för en textändring i WA); 
Lamm, a. a., s. 386; O. Westerlund, K a r l X I I  
i sv en sk  litte ra tu r  frå n  D a h ls tie rn a  t i l l  T e g 
nér, 1951, s. 99, 105, n o ;  jfr även s. 108.

7 A . a., s. 36.
s N y  ill. sv e n sk  litte ra tu rh is to r ia , 2, s. 593.
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i sina senare tryckta avfattningar. De lämnar prov på de båda huvudkategorier 
av skiljaktigheter som man i dylika fall har att räkna med: sakliga och for
mella.

De sakliga textändringarnas allmänna karaktär och resultat framgår vid en 
närmare undersökning av ett av Dalins ungdomsarbeten, hans Ouvrage å la 
Mode, Eller Historia Om En Lappa och en Sexstyfwer (WA 4: 12 ff.). Utgi
varnas förlaga kan inte med säkerhet utpekas; berättelsen återfinns inte i det 
material som C. F. Piper ställde till deras förfogande. Då det gäller denna 
skrift har man emellertid även att ta hänsyn till tidigare tryck. Den äldsta 
kända publiceringen härrör från 1739 — otvivelaktigt ett tjuvtryck efter någon 
cirkulerande handskrift — och därefter har berättelsen åtskilliga gånger blivit 
omtryckt;9 särskilt är Bergius’ offentliggörande av den i Små-Saker (1756) värt 
att observera.1 Dessa äldre, oauktoriserade tryck kan givetvis anlitas vid kon
trollen av WA:s version, men de får inte tillmätas någon avgörande betydelse 
i ett textkritiskt sammanhang, ty även de bör ju tidigare ha undergått ett eller 
annat slag av censur. Något originalmanuskript synes inte vara bevarat, och 
normgivande blir därför de av trycken oberoende avskrifterna. Som jämförelse
material begagnas här i första hand en avskrift, som utförts av Dalins Avazu- 
kollega Adolph Mörner.2 Denne har efter berättelsens titel tillfogat: »anno 
1732».3 Vidare anlitas en handskrift utan närmare känd proveniens i De la

0 Lamm, a. a., s. 402, 404. Existensen av 
ett tryck 1739 synes endast framgå av en 
tidningsannons från detta år. C. Eichhorn upp
ger att det skulle finnas en utgåva från Karls
krona 1739 (Svenska studier, [1], 1869, s. 
109 n.), men någon sådan har inte kunnat 
påträffas i KB eller UUB. Däremot finns i 
KB tre editioner (varav två är varianter av 
ett och samma tryck —  1739?), vilka saknar 
uppgifter om tryckort och -år, men som myc
ket väl skulle kunna härstamma från tiden 
före WA. Under åren 1770-1834 utkom åt
minstone åtta editioner (de flesta förtecknade 
av P. O. Bäckström, Svenska folkböcker, 2, 
1848, [2], s. 158.) Samtliga dessa utgåvor är 
av skillingtryckskaraktär. I framställningen ne
dan har jämförelserna inskränkts till de tryck, 
vilka är eller kan vara äldre än 1767.

1 A. a., 4, s. 88 ff. (jfr P. O. Bäckström, 
a. a., I. c.). Som nedan framgår är det sanno
likt inte något äldre tryck utan en handskrift 
som legat till grund för Bergius’ publicering.

2 Esplunda arkiv, vol. I: 95, Strödda ant.
och av skr. på prosa. Mörner var en av stötte
pelarna i orden Avazu och Wallasis (se därom 
G. Göthe, Historisk öfversigt af de vittra sam
funden i Sverige [...] , 1875, s. 39 ff.) och 
hade således åtminstone från 1732 förbindelse 
med Dalin. I Esplundaarkivet, vol. I: 88, 
Handl. rör. Avazu och Wallasis, finns bl. a. 
en dikt av Dalin till Mörners bröllop 1734 
i skaldens egenhändiga nedskrift (publicerad 
av H. Wieslander, Några Dalin-minnen i 
Närke [Samfundet Örebro stads och länsbib
lioteks vänner, Meddelande, 10], 1941, s.

72 f.). Mörner har efterlämnat omfångsrika 
samlingar av Daliniana (till stor del i Mör
ners egna avskrifter) vilka i korthet beröras 
ibid., s. 71, 74. I WA:s förord tackar utgi
varna bl. a. Mörner för handskriftslån, varför 
det inte är uteslutet att man för WA haft 
tillgång till denna hans avskrift.

3 Ingenting tyder på att detta skulle vara 
ett yngre tillägg. Dateringen är betydelsefull, 
då den innebär att Ouvrage à la Mode kan 
räknas till Dalins sparsamt bevarade produk
tion från tiden före Argus. Av denna upp
fattning har även WA:s utgivare varit, då 
de infört skriften efter några epistlar från 
slutet av år 1730 men före en dikt från 
1733 (jfr dock ovan n. 2!). Redan C. Eich
horn, a. a., s. 109, uppger att Dalins berät
telse författats »strax efter 1730 och innan 
Argus såg ljuset». Något stöd för detta på
stående lämnas dock icke. Eichhorns datering 
anförs med en viss skepsis av Warburg, a. a., 
s. 56, och F. Böök, Komanens och prosabe
rättelsens historia i Sverige intill 1809, 1907, 
s. 97 ff., och den avvisas av Lamm, a. a., s. 
147 n. 1, 402; jfr s. 221. Lamms enda argu
ment mot den tidiga dateringen synes vara 
att han tolkar en passus i berättelsens företal 
som ett angrepp på fornforskaren Biörner, 
något som han sätter i samband med Dalins 
författarskap vid slutet av 1730-talet. Ingen
ting hindrar emellertid att Dalin redan 1732 
varit antirudbeckian (jfr t. ex. att hans tal i 
Avazu och Wallasis den 25.1.1735, WA 3: 
224 ff., befunnits visa »ringa respekt för den 
götiska forntiden», Schiick-Warburg, a. a., 3,
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Gardieska samlingen i LUB;4 av pikturen att döma kan denna kopia mycket 
väl ha tillkommit under 1730-talet.

Dalin har i »historien» låtit en loppa och en sexstyver berätta för varandra 
om sina upplevelser hos olika människor och i olika miljöer. Med den pikareska 
tekniken har Dalin kunnat ge fritt utlopp för sin satiriska talang. I fråga om 
innehållet överensstämmer de båda avskrifterna fullständigt; skiljaktigheterna 
dem emellan ligger uteslutande på det formella planet.5 Av dessa versioner 
framgår att Dalin inte kan ha avsett att publicera berättelsen i dess ursprung
liga utformning.6 För 1700-talets utgivare har Dalins ståndskritik och sedesatir 
tett sig alltför djärv, och man påträffar i de olika trycken några fall, där sati
rens verkliga innebörd blivit undertryckt.

Då loppan i avskrifterna berättar om sina upplevelser bland de lägsta sam
hällslagren, heter det att hon där mött loppor,
så grofwa och bestachtiga till sinne och upförande, at Bönderne omkring Stockholm 
icke kunna wara Wärre [...] .

WA har, otvivelaktigt av hänsyn till samma bönder, utelämnat »och bestach
tiga» (WA 4: 15 f.)· Intet annat tryck visar denna finkänslighet. Vidare säger 
sig loppan vilja visa sina medsystrar att de är »bond-achtige och intet bättre 
än de Smolänska». I WA har generaliseringen mildrats till »några af de Små
ländska» (WA 4: 18). Övriga tryck har avstått från att göra denna inskränk
ning, med undantag för Bergius’, som föregår med »några Småländska». I fort
sättningen möter man Guds namn i ett inte alltför allvarligt sammanhang: 
[...] »mästrade, lastade, Omskapade och Gud wet på hwad sätt mönstrade». 
WA har i stället inskjutit berättar jaget: »och jag wet ej på hwad sätt» (WA 
4: 19). Alla övriga tryck utom Bergius’ har gripit till samma utväg. Anled
ningen till denna försiktighet måste ha varit en önskan att undgå klagomål 
över att Herrens namn missbrukats.7

De mest påtagliga och betydelsefulla textändringarna gäller emellertid Da
lins mer eller mindre försåtliga angrepp på kyrkans män. Då loppan hamnat 
hos en skön adelsfröken och gjort sina första exkursioner på denna delikata 
domän utbrister hon enligt handskrifterna:
Sielfwa de ståltaste Segerwinnare, ja sielfwa de wälmående Andeliga Fäder skulle miss
unnat mig min lycka och tillstånd, som iag der effter en lång tid åtnöt.

I W A (4: 17) har man genom att stryka »Andeliga» gjort ett halvhjärtat för
sök att dölja vilken samhällsklass det är som figurerar i detta pikanta samman-

s. 336). De överensstämmelser som Lamm, 
a. a., s. 220 f., 403, funnit mellan innehållet 
i Ouvrage a la Mode och Argus bör följaktli
gen förklaras som Dalins lån ur det förra 
verket för det senare, inte tvärtom. 

d Cod. Coll. I: 4, a (ms n:o 3).
5 I det följande citeras Adolph Mörners 

avskrift som representativ för handskrifterna.
0 Detta bestyrker W arburgs hypotes att 

Ouvrage d la Mode hört till de verk som 
D alin skrivit för att roa några av sina höga 
gynnare, däribland Conrad R ibbing {a. a., s. 
56; jfr F. Böök, a. a., s. 98). Ribbing var

1 3 - 6 3 4 0 4 4  Sam laren 1963

känd för sin prästfientlighet (Lamm, a. a., s. 
n 6 f . ,  128 f.).

7 I kyrkoherden Hauswolffs prom em oria 
till Stockholmskonsistoriet om Små-Saker (se 
ovan s. 185) förekommer bland anklagelse
punkterna även [.. .] »et uppenbart missbruk 
och wanärande af Guds heliga ord och 
namn». Att Ouvrage a la Mode inte i nå
got sammanhang nämns i prom em orian kan 
endast förklaras med att Hauswolff inte hade 
den ringaste svårighet att finna ett rikhaltigt 
anklagelsematerial i Bergius’ verk.
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hang. Man har därvid funnit samma lösning som Bergius, vars text har läsarten 
»sielfwa de mäst wälmående Fäder». De övriga 1700-talstrycken har däremot 
på denna punkt genomfört en sträng mörkläggning; i dem talas om »sielfwa 
the hårdaste Philosopher», vilket inte ger några som helst associationer i klerikal 
riktning.

Sexstyverns berättelse har givit Dalin anledning till några insinuationer om 
prästernas girighet. I handskrifterna omtalar myntet:
En g n ija re  tappade  m ig  en gång  på gatan, hw aröfw er h an  lärer h a fft son [så] ondt 
sam wete, som en C erem onialisk  [8)] Präst, när han  in te t fått u t alla sina rä ttig h e ter [ .. .] .

Bergius och de övriga tidiga trycken följer i detta fall oförskräckt handskrif
terna. WA har försökt maskera jämförelseobjektet genom att byta ut »Präst» 
mot det allmännare och oskyldigare »Man» (WA 4: 24). — Vidare meddelar 
sexstyvern om sitt leverne:
En gång  kom [m ] iag i byte em ot en m yc
kenhet Säd, b land  m ånga andra  m ina  lij- 
kar i tienst hos en M an w id A cadem ien, 
i nam net Professor, i gagnet Pedant. H an  
lån te  m ig  åt en sin h ie lpe  P räst på lan 
det, hw ilcken  w ar af det okam m ade slaget, 
som  taga sitt F ö rn u fft Fånget under den 
andeliga  Ö fw erhetens lydna, äro ödm iuka 
för w insten  skull och p red ik a  för en 
W ah n a . H w ad  dennas afsicht w ar, w et iag 
in te t, M en iag kom m  bland  m ånga flera 
A f m in  släckt i en Biskops wåld. H ä r 
m åste iag  m ot m in  n a tu r på  b o ttnen  af 
en d iup  kista, hw arest iag eij an n at kunde 
förm oda än e tt Ew igt Fängelse; det hade 
och h ä n d t om  icke m in  Ä gare u p g ifw it 
sin A nda  [ . . .] .

(A do lph  M örners avskrift.)

Utgivarna har omsorgsfullt bemödat sig om att smussla undan de verkliga före
målen för Dalins satir. Dessa beskyllningar mot prästerna för blind lydnad, 
slentrian och girighet har befunnits otryckbara i WA.8 9 De flesta separattrycken 
har märkligt nog kvar passagen om hjälpprästen; biskopens roll har däremot 
hos samtliga utom Bergius utplånats och ersatts med ett oskyldigare: »i en rik 
Mans wåld» eller »hos en Girigbuk». Bergius är här ensam om att behandla 
texten på ett sätt som vittnar om både djärvhet och förslagenhet; han har 
med en tillfogad, inledande passus lokaliserat Dalins angrepp till ett katolskt 
land:
Jag  skickades ock u tom  R iket, och der kom  jag en gång  i byte m ot en m yckenhet 
säd b land  m ånga andra m in a  likar i tjenst hos en M an w id  en C atholisk  A cadem ie, i 
n am net Professor [ .. .] .  (S m å -S a k e r , 4, s. 106.)

Sedan Dalins antiklerikala kontraband på så vis blivit kamouflerat har Bergius 
lyckats smuggla det ograverat igenom censuren. Tillvägagångssättet är välkänt

8 S A O B , 5, 1925, sp. C 87. som det av sammanhanget att döma säkerli-
9 Även angreppet på den lärde kan i detta gen är fråga om en med prebendepastorat 

fall räknas till den antiklerikala satiren, efter- utrustad teologie professor.

En gån g  kom  jag i byte em ot en  m yck en 
h et Säd, b land m ånga andra m in a  likar, 
i tjänst hos en M an w id  en  A cadem ie, 
t il nam net Professor, i gagn et Pedant, han  
län te m ig  åt en  sin  w än  på Landet, h w il-  
ken war u taf det okam m ade slaget, som  
taga sitt förn uft fånget, äro ödm juke för 
w in sten s skul och arbeta för en  wana. 
H w ad dennas afsikt war, w et jag intet; 
m en  jag kom  bland flera a f m in  slägt 
i en g irigb u k s w åld: H är m åste jag em ot 
m in  natur lig g a  på botten  af en  djup  
kista, hw arest jag ej annat kunde förm oda  
än et ew ig t fängelse. D e t  hade ock  händt, 
om  icke m in  ägare u p g ifw it  sin  anda [ . . . ] .

(W A  4: 25 .)
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från de senare upplysningsförfattarnas verksamhet, t. ex. Kellgrens.1 I ett av 
de odaterade trycken har denna transplantering blivit ännu mera utbroderad.1 2

Men även en bestämd kyrkans man angrips i berättelsen. En tiggare som 
råkat hitta myntet i ett grötfat blev
af detta Järtecken så g lad , hållandes det för et om edelbart underw ärck  från h im m elen , 
at han redan w ar på w ä g en  at g ifw a  det t illk iä n n a  i Sckara, på det et sådant m irakel 
m åtte b li bekant gen o m  trycket.

WA ersätter ortnamnet med tre streck. Bergius’ text överensstämmer med hand
skrifternas. Övriga tryck är mera diskreta och omskriver passagen till »i när- 
warande Stad» eller »i närmaste Stad». Bakgrunden till Dalins utfall är de 
underrättelser om övernaturliga händelser som den lättrogne biskopen i Skara, 
Jesper Swedberg, tidigare offentliggjort; sannolikt är det dennes ryktbara öppna 
brev om den s. k. klockaresynen i Skara,3 som Dalin haft i tankarna.4

Resultatet av de textändringar som företagits vid publiceringen i WA har 
blivit en viss, av författaren aldrig avsedd ojämnhet i skildringen av de olika 
samhällsklasserna. Medan de andra stånden fått se sina svagheter blottade och 
känna på satirens snärtar har prästerna ensamma sluppit undan helskinnade. 
Därigenom framstår berättelsen i sitt nuvarande, tryckta skick som ofullständig. 
För vår uppfattning om Dalins inställning till det stånd, varifrån han här
stammade, är textens rätta lydelse också betydelsefull.

Jämförelsen med de övriga trycken visar emellertid att beskärningarna i WA 
inte är några undantagsföreteelser, även om de på vissa punkter är strängare 
än vad som under 1700-talet varit vanligt vid publiceringen av denna skrift. 
Samtidigt observerar man att WA vid de passager, som fordrat ändringar, så 
nära som möjligt anslutit till grundtexten och att alltför korrumperande om
skrivningar undvikits. Utgivarnas försiktighet har tydligen inte varit större än 
nöden krävt.5 Det är endast Bengt Bergius, som vågat ge en nästan obeslöjat

1 L. Josephson, K e llg r e n  och sa m h ä lle t, 
1942, s. 214, 261, 273 f., 277, 281, 287; 
S. Boberg, a. a., s. 321.

2 »En gång kom jag i byte mot en myc
kenhet säd, bland många andra mina likar, 
i tjenst hos en Kornhandlare. Hwad dennas 
afsigt war med mig, förstod jag icke, emed- 
lertid fann jag likwäl at han hade honetta 
tankar om mig, emedan han skilde mig ifrån 
alla dem som icke hade dubbelt C. N är jag 
nu war kommen i et snart oräkneligit säll
skap, fick jag luft, ty Kornhandlaren sände 
mig åt utrikes orter. Jag war ej så aldeles 
nögd dermed at jag ej mera kom til m itt 
fädernesland, dock förtröt det mig icke så 
mycket, ty alla mina släktingar kommo så 
småningom efter. W ärsta war at jag låg fången 
hos en Girigbuk, hwarest» [. . . etc.]. I detta 
fall har emellertid om formningen blivit själv
ändamål och tjänar inte till att bevara Dalins 
djärva språk undan strykningar.

3 B is k o p e n s  i Skara, D . J esp er  S w ed b erg s
B r e f  T i l  a lla  so m  G u d  fru c h ta , B n k a n n e r lig a
t i l  t  h e t W  y rd i ga P res te rska p e t 1 S kara  S t i f f t ,  
A n g å e n d e  E n  F ö ru n d er lig  S yn , O ch B e te n e k e -

l ig it  T a l, S o m  i Skara  D o m k y r k io  o m  n a tte 
t id  th e n  11. A p r i l  Å h r  1 7 2 3 . s ig  t ild ra g it  
h a fw er . Brevet utgavs samma år och omtryck
tes 1724 och 1725. Redan tidigt angreps det 
av skalden W ilhelm  Kruse. (Om Swedbergs 
brev och de därpå följande polemikerna under 
1720-talet se H. W . Tottie, Jesp er S ved b erg s  
l i f  och v e r k sa m h e t, 2, 1886, s. 122 f.; E. 
W rangel, F rih e ts tid e n s  o d lin g sh is to r ia , 1895, 
s. 123, 303 f.)

1 Detta synes inte ha varit den enda gång 
Dalin gjort Swedbergs författarskap till före
mål för sin satir; se nedan s. 203 n. 5. —  Det 
bör tilläggas att Swedbergs egen kritik av 
sina ståndsbröder mycket väl kan ha utgjort 
en inspirationskälla för Dalins prästsatir; se 
E. N. Tigerstedt, Je sp er  S ve d b e rg  so m  sa tir i
ker, N T  1948, s. 397 f.

5 För en uppm ärksam  läsare bör det vid 
passagen om »Fäder» (i stället för det u r
sprungliga »Andeliga Fäder») ha stått klart 
att det rörde sig om prästerna. Sannolikt har 
även ändringen »Ceremonialisk Man» från 
»Ceremonialisk Präst» kunnat genomskådas.
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frispråkig version. Men för denne utgivare lät inte heller följderna av hans 
djärvhet vänta på sig.6

Av en annan karaktär är de skiljaktigheter, som mö-ter i handskrifternas 
och WA:s versioner av Dalins kända hyllning till Karl XII:s minne den 30 
november 1735, »Du Folk, som liknat Gudar» (WA 1: II: 19 ff.). Denna dikt 
föreligger i en mängd mer eller mindre samtida avskrifter, av vilka en, utförd 
av C. F. Piper, ingick i den manuskriptsamling som denne sommaren 1765 
ställde till utgivarnas förfogande.7 Eftersom Dalin ursprungligen skrivit dikten 
för riddarorden Avazu och Wallasis, där Piper var kommendör och ständig ord
förande, kan utgivarna inte ha haft någon anledning att ifrågasätta tillförlitlig
heten hos denna avskrift. Vidare finns även ett original av dikten bevarat;8 
huruvida utgivarna haft tillgång till detta är däremot osäkert. Originalet och 
Pipers avskrift visar inbördes god överensstämmelse, medan WA:s text har några 
från dem avvikande läsarter.

I originalet lyder diktens titel: Åminnelse wid Konung Carls gr af, på be- 
giängelse dagen d. 30 Nov: 17 åhr efter Hans död. Dalin har vidare försett 
sitt exemplar med underskriften »ord: A: och W:», därmed angivande i vilket 
sammanhang dikten tillkommit. WA:s i sak överensstämmande men till formen 
skiljaktiga rubrik måste vara konstruerad av utgivarna i avsikt att åstadkomma 
uniformitet med övriga åminnelsedikter. — Om hjälten säger WA:

Hans fängsle Äran hyser,
Hans blod är Rikets märg, (str. 3)

Originalet lyder:
Hans fängsel ähran hyser,

Hans blod är ryktets märg,

Att »ryktets» måste vara den riktiga läsarten har O. Westerlund tidigare på
pekat med hänvisning till andra handskrifter och till sammanhanget i strofen.9 
Förvandlingen av »ryktets» till »Rikets» är säkerligen ett rent avskrivningsfel.1 

I fortsättningen uppmanar Dalin enligt originalet svenskarna:

Dränck bäfwan uti Bälten,
kast bort din kiusta Håg, (str. 4)

WA har i stället:
Dränk Bäfwan uti Belten,

Wäck up din kjusta hog;

I detta fall kan WA:s läsart omö-jligen förklaras som en lapsus calami. Tanken 
att utgivarna velat förbättra Dalins uttryck med dess inte särskilt tilltalande

0 Se ovan s. 185.
7 Avskriften ingår i Utdrag: af Protocol- 

len som blifwit hållne i det Ridderliga För
bundet Avazu och Wallasis (Engsö arkiv). 
Denna vittra samling tillhörde Pipers första 
leverans till utgivarna (se G. Carlquist, a. a., 
s. 35, punkt 5).

8 Ericsbergs arkiv, Verser III. Svenska. Lyck
önskningar m. m. (Bland dikter till prins Fred
rik Adolf!) D et är m öjligt att handskriften 
kom mit till Ericsbergsarkivet med Avazu-leda-

moten C. G. Tessins samlingar. Att döma av 
W A :s företal tycks utgivarna inte ha haft 
någon kontakt med denne.

9 A. a., s. 105. W esterlund anger inte när
mare vilka handskrifter han stöder sig på. —  
Den rätta läsarten återfinns även i A. Sahl- 
stedt, Om tankar i witter het s-arbeten, 2, 175 6, 
s. 201.

1 Misstaget har troligen föranletts av att 
avskrivaren uppfattat »y» som  »ij».
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eliderade form ligger nära till hands. Naturligtvis kan korrigeringen lika gärna 
ha utförts av någon tidigare avskrivare och funnits redan i WA:s förlaga.2 
En tredje möjlighet är att Dalin vid ett senare tillfälle själv omarbetat sin 
dikt.

I fråga om interpunktionen förekommer några icke oväsentliga skillnader. 
Den femte strofen börjar i WA med trosvissa utrop och påståenden:

Så w il  ju F R E D R IK S  Ära!
Så w il  ju Sw ensker Tro!

A t C A R L  i hjertat bära,
I F R E D R IK S  fred och  ro.

Originalets retoriska frågor gör ett annat intryck:

Så w ill  iu  Fredrichs ähra?
Så w ill  iu  Sw ensker tro?

A t Carl i h iertat bära
I Fredrichs fred och  ro?

Andra smärre olikheter påträffas även.3
Det är med avsikt som en av Dalins mest kända dikter här valts för att 

illustrera de ofta förekommande formella skiljaktigheterna; dessa blir nämligen 
i sådana verk av en särskild betydelse. Valet mellan skaldens egna nedskrifter 
och WA kan inte vålla någon tvekan: man måste, även med risk för att trycket 
skulle kunna återgå på senare omarbetningar av Dalin själv, föredra original
manuskriptens säkra vittnesbörd. Att det för Karl XH-diktens vidkommande 
fortfarande är resultaten av 1700-talets bristande akribi som allmänt förevigas 
i läseböcker och antologier är ett nedstämmande förhållande.

De gjorda erfarenheterna motiverar en närmare undersökning av utgåvan. 
I det följande har C. F. Pipers samlingar av Dalinoriginal4 fått bilda utgångs
punkten för jämförelser mellan handskrifterna och WA, varefter original ur 
andra samlingar och i enstaka fall säkra avskrifter anlitats för att förtydliga 
bilden av utgivarnas verksamhet.

3. T extändringar inom  det religiösa om rådet

Vid text jämförelser na visar det sig ganska snart att de sakliga ändringarna i 
WA fördelar sig på vissa ämnesgrupper. De flesta korrigeringarna har uppen
barligen ägt rum inom de religiösa och klerikala områdena. Mycket vanligt är 
att Guds namn uteslutits då det förekommit i alldagliga, förstärkande uttryck 
eller då sammanhanget varit skämtsamt. Att utgivarna med dessa ingrepp velat 
tillfredsställa den andliga censurens målsmän har redan påpekats.5

2 Ä ven C. F. Pipers avskrift har dock läs
arten »kast bort».

3 I W A  delas den senare hälften av första 
strofen genom  frågetecken upp i tre meningar;
D alin  själv har nöjt sig med att avsluta hela
detta parti med ett frågetecken. —  I W A  har

den andra strofens femte vers ordföljden »Om 
Äran dig kan täckas»; originalet: »Om ähran 
kan dig täckas».

4 Om dessa se Samlaren 1962, s. 224 n. 7.
5 Ovan s. 193.
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Original:
(Krag, ark., n:o 8)
W A  4: 1 71:

Jo Gud, Min Siäl, får man respect. 

Jo, jo, min själ, får man respect.

(Krag, ark., n:o 81)
W A  4: 366:

Här är en tid, be Gud bewara, 

Här är en tid, ack! oss bewara!

Original: [ ...]  jag wände mig, orost för Gud, til wäggena, giörandes kors-
(Krag. ark., n:o 279) tekn öfwer mig [...] .

[...]  min stackars Antecessor, Gud tröste hans Siäl på sin döda 
mull [...] .

W A  4: 465, 467: [ ...]  Jag wände mig, orost, til wäggena, görandes korsstecken
öfwer mig [...] .
[ ...]  min stackars Antecessor, tröste hans själ på sin döda mull [ ...] .

Original:
(.Engsöana, s. 21 v.) 
W A  4: 278:

Original:6

W A 4: 76:

Gud wet hur Poesie 
bland sådant fiäsk står bi,
Hur’ kan wäl Poesie 
Bland sådant fjäsk stå bi,

men Gud gie mig en sådan Man, 
som i förstånd är eij min like.7

Men intet w il jag ha en Man, 
Som i förståndet är min like!

Original: 
(UUB, V  44) 
W A 6:32:

D ig jag många nöijen spår, 
Gud wet hur de heta! 

D ig jag många nöjen spår, 
Hin wet hur de heta!

I det sistnämnda fallet har det knappast varit möjligt att mera konträrt avvika 
från Dalins uttryck.

Original:8 men om han är sträng, så Gud hiälpen på språng,
W A  5:2: Men om Han är sträng, så hjelpen på språng,9

Original: Gud lät mig ei ha synd! [.. J.1
(UUB, V  44)
W A  5:354: Jag önskar ej ha synd! [ ...] .

Original: 
(UUB, V  44) 
W A  5 : 3 2 7 :

Men effter der en Siäl skall wara, 
som Gud lät ingen annat tro! 

Men efter der en Själ skal wara, 
Som ingen lär wäl annat tro;

Original: här hemma, Gud lät mig eij synda,
(UUB, V  4 4 )  ha Änglar giordt mig mycke qwal.

Dock, Gud lät Sedlar räcka til!

0 Boo arkiv, von Dalins handskrefne ver
sar, s. 77. Om denna samling se nedan s. 219 
n. 9. Volymen förkortas i det följande Boo.

7 Originalets läsart återfinns i Bergius’ tid i
gare tryck av denna dikt i Allahanda, 1, 1757, 
s. 41.

8 Esplunda arkiv, Adolf Mörners arkiv, 
vol. I: 89, Verser.

9 W A:s läsart förekom m er även hos Ber- 
gius, som tidigare offentliggjort dikten i Alla
handa, 2, 1757, s. 129 ff. (cit. s. 131). Om 
förhållandet m ellan W A  och Allahanda i fråga 
om denna dikt se även nedan s. 206.

1 Bergius’ tidigare tryck av denna dikt i 
Allahanda, 1, s. 83 f., har läsarten »Gud lät 
mig ej ha syndat» [ ...] .
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W A  6: 56f.: Här hemma, (ack lät mig ej synda!)
Ha Änglar gjordt mig mycket qwal.

Dock, blott at Sedlar räcka til!

O rig in a l:  
(KB, V f. 77 )

Gud Nåd den, som mig swiker.

W A  5: 212: Jag ömkar den mig swiker.

O rig in a l:  
(UUB, V  4 4 )

[...]  Gud nåde den fiende, som råkar ut för en sådan Corps [...] .

W A  6 :43 : Stackar den fiende, som råkar ut för en sådan Corps! [ ...] .

O rig in a l: Gudz änglar stå dem bj, som mera äro kalla,
(UUB, 7  44 ) 
W A  5: 366: Små Änglar stå dem bi, som mera äro kalla,

O rig in a l: och Gudz änglar henne hägna
(Boo, s. 20) 
W A  5: 462: Och små Änglar Henne hägna

O rig in a l:
(Engsö, D a lin ia n a )  
W A  4: 478:

und alle cherubims bey schönster instrument 
ein contradans gemacht und dir ein compliment.
Und alle Cavaliers bey schönste Instrument
Ein Contra-Dantz gemacht und dir ein Compliment.

I flera fall har »Guds barn» i betydelsen »människor», »folk», »varelser», 
ersatts med »små barn» eller »goda barn», vilket otvivelaktigt inneburit av
gjorda försämringar från innehållssynpunkt:
O rig in a l:  
(K B , V f. 74 )

båd G uds barn och  deras hälsa

W A  6: 4 1 9 : Båd Sm å Barn och  deras hälsa,

O rig in a l:  
(K B , V f. 77 )

ty de G uds barn så täcka

W A  5: 2 1 3 : T y de sm å barn så täcka

O rig in a l:  
(U U B , 7  4 4 )

af rhum atism e och  w ärk, som  kan G uds barn bedröfw a,

W A  3 : 4 1 4 : A f  rhum atism e och  w ärk, som  kan Sm å Barn bedröfw a,

O rig in a l:  
(U U B , 7  44 ) 
W A  5: 4 4 6 :

[ . . . ]  at ju kork-skrufw en  stundom  kan brukas t i l  G u d z  
barns fägnad  och  nytta.
[ . . . ]  at ju K orkskrufw en  stundom  kan brukas t il goda  
Barns fägnad  och  nytta.

O rig in a l: I dag har w år H erre a f en  äh rlig  stam
(KB, Rål. Vol. 143 b , s. 41 )2 skaffat mit Nådiga Herrskap fram 
W A  4: 402: I dag hafwer Ödet af en ärlig Stam

Skaffat mitt Nådiga Herrskap fram,

O rig in a l:
(UUB, V44 ) 
W A  5: 365:

[ . ..] Den Högsta ware pris,
at af en Nådig Kung jag fådt min egen Spis!
[...]  Mitt Öde ware pris,
Ät af en Nådig Kung jag fådt min egen spis!

2 Ett likalydande original även i Ericsbergs- 
arkivets autografsamling (RA).



200 SVEN G. HANSSON

Denna censurtendens sträcker sig även till andra företeelser inom den religiösa 
föreställningsvärlden och likaså — i skämtsamma sammanhang — till den 
religiösa vokabulären:
O rig in a l:
(UUB, V  44)

W A  3: 289:

O rig in a l:
(Krag. ark., n:o 104)3 4 
W A  4: 462:

O rig in a l:
(Krag. ark., n:o 2 74)5 
W A  4: 443:

O rig in a l:
(KB, RM . Vol. 1 4 5  b, s. 4 1 )6
W A  4: 402: Ja men, jag hoppas, det blir derwed!

I en skämtsam gravskrift över en tik heter det:
O rig in a l:  Här hwilar Fru Minne i denna här mull
(KB, R al. Vol. 1 4 5  b, s. 30 r. f.) til siäl och kropp, med hår och hull:

Gud gif Hennes Fru glädie och gamman, 
så kan det wara lika godt. Amen.

W A  4: 413 f.: Här hwilar Fru M in n e  i denna här mull,
Til lif och kropp, med hår och hull,

Räck, Himmel, ut din hand, som dertil lycka gifwer!

Sänd dina änglar ned, som sig i glasen doppa3 
Räck, Himmel, ut Din hand, som dertil lycka gifwer!

Sänd Sundhets-Gåfwor ned, som sig i glasen doppa,

Amen, wår Nådiga Grefwinna lefwe

Eja, wår Nådiga Grefwinna lefwe

Amen. N u begynner thet i magen klja.

N u begynner thet i magen klia.

Amen, jag hoppas det blir derwed.

Jag önskar hennes Fru glädje och gamman!
Så kan det wara lika godt om Amman.

Den sista ändringen har medfört en fullständigt parodisk försämring av texten. 
— Ur en prosaskrift kan anföras:

O rig in a l:  item huru han döpt både omskorne och oomskorne
(Engsö arkiv, A v a zu  och W a lla sis)  utur stora ponchskålar.
W A  3: 266: Item, huru han doppat både omskurne och 00m-

skurne uti stora Pounch-skålar.

På detta liksom på de flesta andra områden, till vilka censuren sträckt sig, 
har emellertid det slutliga resultatet kommit att utmärkas av en iögonfallande 
brist på konsekvens. En mängd textställen av samma karaktär som de ovan 
efter originalen citerade har inte blivit ändrade i WA: »Och GUD wet, hur 
all ting heter» (WA 3: 374); »GUD nåd den ej kan sofwa!» (WA 5: 367); 
»Amen, om Salig Gubben ej är Poet» (WA 4:489); »Wi hoppas, GUDs

3 Så även i Allahanda, 1, s. 61.
4 Likalydande original även i Engsö arkiv, 

Engsöana, s. 140 ff., och i Ericsbergsarkivets
autografsamling. Originalens läsart även hos 
Bergius, som publicerat dikten i Små-Saker,
5, 1756, s. 109 f.

B Ett likalydande original även i Engsö 
arkiv, Engsöana} s. 129 ff.

6 Ett likalydande original även i Ericsbergs
arkivets autografsamling.
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Änglar Er ansa» (WA 4: 473). Exemplen skulle lätt kunna mångfaldigas.7 T. o. m. 
i dikter där en sådan passus korrigerats kan en annan med samma slentrian
mässiga bruk av Guds namn ha fått stå kvar.8 Man frågar sig vad anledningen 
kan ha varit till att denna censurtendens blivit så godtyckligt och synbarligen 
fullständigt slumpartat genomförd. Avskaffandet av den världsliga censurmyn
digheten 1766 kan knappast ha haft något samband därmed. Det är också 
svårt att spåra någon stilistisk tendens bakom dessa ändringar. Troligen har 
uppgiften blivit utgivarna övermäktig; de har nöjt sig med att formulera om 
de mest iögonfallande textställena. Att censuren på detta område inte varit till
räckligt effektiv framgår i varje fall av den kritik som en anonym skribent 
sedermera riktade mot utgivarna; dessa klandrades nämligen bl. a. därför att 
de i WA tillåtit uttryck av typen »Guds barn».9

En särställning intar Dalins anspelningar i skämtsamma sammanhang på 
olika religiösa skrifter, framför allt på Bibeln och psalmboken. Att respektlös
het i sådana fall var långt ifrån ofarlig hade Dalin fått erfara under rätte
gången 1756, då åklagaren betecknat hans kalottpredikningar som försmädliga 
mot Gud och Guds ord — en anklagelse som kunde leda till dödsstraff.1 Samma 
satiriska tendens som kommit till uttryck i de parodiska predikningarna före
kommer emellertid även i andra skrifter. Detta framgår tydligt i Dalins manu
skript; i WA har uttalanden i denna riktning givetvis mildrats eller helt under
tryckts.

Vid slutet av 1740-talet iklädde sig Dalin för familjen Piper rollen av kyrko
herde och författade i denna egenskap flera epistlar, vilka härmar och för
löjligar det skrivsätt, som en del av kyrkans tjänare kunde använda.2 I ett så
dant brev hänvisar författaren i ett parodiskt sammanhang till vad som in
tygas »ex auctoritate Scripturae» [.. .].3 WA har ändrat detta till »ex auctori- 
tate Patrum». I en annan epistel, som i trycket fått titeln Afbön A f Pastoren 
wid Ulriksberg [. ..],4 har Dalin enligt originalet åberopat vad som »står at 
läsa i Psalmen 205. v. 5:» [...] och därefter citerat ungefär hälften av psal
mens femte och sjunde strofer. WA hänvisar i stället till vad som »står at läsa 
i följande härliga ord» [...] och anför den första versraden i dessa båda strofer. 
I det följande citerar Dalin i originalet hela elfte strofen av samma psalm och 
något senare den sjunde strofen av psalm 206. WA har som förut uteslutit 
hänvisningen till psalmboken och citerar endast inledningsverserna. Dalins för
faringssätt har kastat ett löjets skimmer över de religiösa texterna (Ericus Olais 
psalm »EN riker man» och Olaus Petris (?) »GUdh warder liknad widh en 
man»). Hans avsikt måste ha varit att få demonstrera deras undermålighet i 
poetiskt avseende: i originalet framstår psalmcitaten som motsvarigheter till den 
dikt i rimmaren Sveno Dalius’ befängda maner, som avslutar brevet. Denna 
tendens har man i WA genom strykningarna lyckats undanskymma.

7 T. ex. W A 3: 368; WA 4: 51, 137, 153, 
164, 213, 228, 347, 475, 491, 510; WA 
5:11, 32 f., 36, 92, 167, 259, 367; WA 
6: 183, 277 f., 349, 359.

8 WA 5: 2, 365 f-
9 N ytt och Gammalt (utg. av E. Ekholm), 

1768, s. 191; jfr svaret på kritiken, s. 200 f.
1 Warburg, a. a., s. 448 ff.

2 Om prästsatiren i dessa brev se Lamm, 
a. a., s. 406, 408 och jfr nedan s. 205.

3 Original i Krageholms arkiv, n:o 272 
och i Engsö arkiv, Engsöana, s. 106 ff. —  
W A  4: 427.

4 Original i Krageholms arkiv, n:o 274 
och i Engsö arkiv, Engsöana, s. 129 ff. ·— 
WA 4: 441 ff. (cit. s. 442).



202 SVEN G. HANSSON

Ett tredje alster från denna Dalins »prästerliga» författarverksamhet har inte 
blivit tryckt i WA trots att ett egenhändigt manuskript stått till utgivarnas 
förfogande.5 Det är en dikt efter Sveno Dalius’ poetiska mönster. Den riktar 
sig till grevinnan Piper och bär överskriften Tacksäijelse för en Psalm-Bok. 
Engsö 1746. Början lyder:

Tack, Nådig Fru och Patronessa, 
at jag nu i Ehr kyrka får mässa: 
jag har nu fådt handbok til Vlriksberg, 
at dermed beswärja både jätte och dwärg: 
jag kan nu få Brudläxan quintilera 
inför Änglar och Ståndspersoner flera:

Att utgivarna underlåtit att offentliggöra en dikt med sådana lättsinniga formu
leringar är lätt att förstå.

Metoden att stryka anspelningar i religiös riktning har praktiserats även på 
andra håll i WA. Ett inskjutet »Sed miserere nostri, Domine» har sålunda för
svunnit ur en prosaskrift för Avazu-orden.6 Ett bibelcitat har också utelämnats 
då detta alltför påfallande kontrasterat mot den omgivande texten.7 En an
nan gång citerar Dalin enligt originalet »denna korta vers ur Ordens psalm
bok» [...]. WA ändrar till »Ordens Wis-Bok».8 I en namnsdagsdikt har om- 
kvädet »in dulce jubilo, på Karinmässa frögdar sig fogden», vilket återgår på 
den gamla julpsalmen (n:o 130) »IN dulci jubilo», retuscherats till: »In dulci 
gaudio, på Karins-mäss frögdar sig Fogden.»9

Av originalmanuskripten framgår att enstaka skrifter har en ännu djärvare 
tendens. Hit hör Utdrag af Sibillae Spådomar, vars titel i Dalins nedskrift är 
försedd med tillägget: som then Lärde Doctor Mathanasius1 utgiftvit til under- 
wisning för sina Barn. Karaktären av parodi på de andliga lärarnas förkun
nelse är ohöljd t. o. m. i WA.2 I originalet finner man emellertid några när
mare utförda hänvisningar till imaginära kanoniska böcker:

Original: [ ...]  sätt tine foglar i burar och plåcka för them hwad tu har i tit hiärtas
(KB, V f. 72) wissthus, af Kiolsäckesagans 24.

[ ...]  men wakta tig, at tu tig icke förhäfwer öfwer tina lycko, af Cron- 
fogdarnes yttersta cap:.

5 Dikten ingår i Engsöana, s. 90 v. f.
6 WA 3: 242 (efter »Lekmän», r. 18); ori

ginal i Engsö arkiv, Avazu och Wallasis.
7 Det är ett prästbrev som innehåller föl

jande kostliga passus: »Til et slut offererar
jag mig ödmiukeligen til hwilkendera af Eder 
HögGrefl. Nådes Cammarjungfrur, som fun
nit Nåd för sine frues ögon och som hafwer 
lust til thetta brödstycke, förmodandes, att hon 
med mig skall wara belåten; ty jag är Swart; 
men jag är dock Täck, af höga wisones 1. 
Cap.» (Jfr WA 4: 434.) I motsats till andra 
strykningar i episteln har denna inte på nå
got sätt markerats i WA (om original och 
tryck se vidare nedan s. 225 f.). I detta fall har

emellertid Dalin byggt på autentiskt material 
och man återfinner citatet i hans förlaga; se 
K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, 
2, 1898, s. 34 och jfr Lamm, a. a., s. 406 f.

8 WA 3: 267; original i Engsö arkiv, 
Avazu och Wallasis.

0 WA 4: 95 f.; original i KB, Vo. 29.
1 Av denne från Saint-Hyacinthe lånade 

figur har Dalin i prästsatiriska sammanhang 
gjort flitigt bruk; se Lamm, a. a., s. 421. —  
Titeln på Dalins skrift leder här snarast tan
ken till en katekes.

2 Warburg har dock endast funnit att Da
lin i denna skrift »skämtar öfver skrockfull
heten hos folket» [...] {a. a., s. 330).
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W A  4: 445: Sätt tina foglar i burar och plåcka för them, hwad tu har i titt hjertas 
kjol-säck.

W A  4 :447 : [ ...]  Men wakta tig, at tu tig icke förhäfwer i tina lycko, som Kron-
Fogdarna på theras yttersta.

Det är samma teknik som Dalin begagnat sig av i sina kalottpredikningar, 
t. ex. den om brödstycket.3 I ovanstående fall är det otvivelaktigt Bibeln, som 
på ett parodiskt sätt blivit efterbildad.

Man måste ge utgivarna det erkännandet att de vid flera tillfällen visat prov 
på förbluffande djärvhet genom att överhuvudtaget publicera vissa arbeten i 
WA, så t. ex. det som där kallas Bref Til the Högsjö-Boar. Denna skrift har 
en stark prägel av bibelparodi. I originalet blir detta bekräftat redan av titeln: 
T  hen epistel til the Högsiöboar:.4 Epistelns avslutning visar hur skickligt och 
omärkligt utgivarna kunnat måla över de påtagligaste allusionerna:

O rig in a l:  Hälser hwarannan med et heligt Ich denck mirs. I upresan hop-
(Krag. ark., n:o 2) pas jag få se then församlingen i Mariestad med g läd ie .. .5 *
W A  4: 72: Hälser hwarannan med et kärligt: Ich den ck  m irs. I upresan hop

pas jag få se the wänner i Mariaestad med glädje.

En grupp för sig utgör de textändringar som förekommer i Dalins religiösa 
diktning. Censuren av Skriftermål6 är nämligen ingen undantagsföreteelse. I 
Dalins andra stora betraktelse, Predikan öftver en Vers ur Psalm-Boken [.. .]7 
finner man några smärre skiljaktigheter:

[ ...]  at falla ned wid sidsta andedräkten [ ...]  at falla ner wid sidsta andedrägten
i en oändelig dwala, tysthet och mörker, i en oändelig dwala, tysthet och mörker,
i et hiskeligt Intet, der man intet ser [ ...] . der man intet ser [ ...] .

Den läran [om själens odödlighet] är den Den läran är en ibland de förnämsta af 
förnämsta af hela Christendomen [...] . hela Christendomen.

(O r ig in a l;  E ngsöan a .)8 (W A 1: I: 20, 22.)

Dalins Prediks-Ord uppvisar vid flera tillfällen olika läsarter i original och 
tryck:

3 Se Warburgs citat, a. a., s. 405 f.
4 Lamm, som berört skriften i samband 

med Dalins prästsatir, citerar denna titel, dock 
utan att hänvisa till annan källa än WA 
(a. a., s. 405). Säkerligen är det i Gustaf 
Rålambs avskriftssamling (KB, Rålambska sam
lingen, fo l io  1 4 5 a ,  s. 153) som Lamm fun
nit denna korrekta version av rubriken.

5 Jfr aposteln Paulus’ avslutningsfras i sina 
epistlar till korintierna: »Helser eder inbyrdes 
medh en helig kyss» [...] (2 Kor. 13: 12;
1 Kor. 16: 20; cit. efter B ib l ia  [ .. .] ,  1729). 
—  Av en anteckning i ett exemplar av WA
(UUB, Gyllenhjelmska biblioteket) framgår 
att Dalins epistel även kunnat uppfattas som 
inspirerad av biskop Swedbergs brev till sina 
stiftsbor. Vid rubriken i WA 4:71 har en
textlapp inklistrats: »Se Biskop Swedbergs 
Epistel til the Westgöthar.» Swedberg har 
inte utsänt något öppet brev med den titel

som anteckningen uppger, men väl ett fler
tal andra, som kan ha givit uppslaget till 
Dalins epistel. (Swedbergs tryckta brev har 
förtecknats av Tottie, a. a., 2, s. 278 ff.) ■— 
Existensen av detta ex. av WA har vänligen 
påpekats för mig av fil. dr Nils Afzelius. 
Av anteckningarna framgår att de måste ha 
utförts av en greve Bonde på Hörningsholm.

0 Ovan s. 181 ff.
7 I Engsöana fortsätter rubriken: som Fru 

Grefwinnan på Ulriks berg befalte sin Kyrko
herde dersammastädes, at hålla wid sit inträde 
1744. til at se huru han skulle bära sig åt, 
at alwarsamt wara Fräst (jfr nedan s. 205). I 
Engsö arkiv, Daliniana, är denna titel något 
sammandragen; i WA möter däremot en helt 
annan rubrik, vilken säkerligen härrör från 
utgivarna.

8 Ett likalydande original även i Engsö ar
kiv, Daliniana.
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Original: om eij den Nåd, som du föraktar,
(Engsö, Daliniana) är just den enda makt du har!
W A  1:1:72: W et at den Nåd, som du föraktar,

Är just det enda ljus du har.

Original;9 Gud af Nåd sin lag w ill rubba;
W A 1:1:83: At ej Nåd ej Lagen rubba,

Original:9 

W A  1 : 1: 38:

Hulde Fader, i D in aga
finner jag Din största Nåd.

Finner jag den största nåd.

Original:9 så tag Din lag igen och bruka blott D in Nåd.
W A  1 :1: 79: Så tag då straffet bort och bruka blott D in nåd.

Original:9 

W A  1 : 1: 84:

När du en gång w ill Honom [Gud] söka, 
betänk, at det då är försent.

Betänk, det torde bli försent.

Original:9 W i ha Gudz egen Son at härma

men dag från dag och åhr från åhr 
på andra fält wi likwäl swärma:

W A  1 :1: 86: W i ha GUDs egen Son at likna

Original;9 
W A  i : I : 4 9 :

Original:1 
W A  1 : 1: 85:

Original:2 
W A  1 : 1: 48:

W i dock på werlden äro fikna:

Märk, at hon är stäld i nöden 
Märk, at hon är stadd i nöden

Himlen kostar sorg och nöd:
Himlen lossar sorg och nöd:

Jag ser wäl, at min Synd af straffet bör förkrossas, 
Jag ser wäl, at min synd af korsset bör förkrossas,

Även om dessa skiljaktigheter i enstaka fall skulle kunna ha andra orsaker, råder 
det dock inte något tvivel om att en teologisk censur här varit verksam.3 Av
sikten måste liksom i fråga om Skriftermål ha varit att bringa Dalins uttalan
den i överensstämmelse med den officiella teologiska uppfattningen.

4. T extändringar inom det k le r ika la  om rådet

Andra textkorrumperingar i WA berör prästerna. Exempel på Dalins präst
satir har redan givits vid undersökningen av Ouvrage a la Mode, vars tryckta 
version också visat utgivarnas möjligheter att neutralisera Dalins skarpa utta
landen. Editorerna har haft två metoder att komma till rätta med de antikleri-

9 Ericsbergs arkiv, Autografsamlingen.
1 KB, Råi. Vol. 143 b, s. 60.
2 KB, Rål. Fol. 143 b, s. 23.
3 De Prediks-Ord som utgivarna erhållit 

från C. F. Piper (se ovan s. 188 f.) har blivit 
relativt korrekt återgivna i WA. En tänkbar

förklaring därtill kan vara att dessa original 
kommit utgivarna till handa först vid en tid
punkt, då övriga andliga arbeten redan under
kastats den särskilda religiösa censuren, och 
att dessa prediksord följaktligen blivit införda 
i ocensurerat skick.
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kala passagerna: antingen har dessa helt uteslutits ur den tryckta texten eller 
också har man behållit uttalandet men försvårat eller omöjliggjort identifie
ringen av satirens offer. Det förra tillvägagångssättet har lätt kunnat tillgripas 
i Dalins arbeten på prosa; den senare metoden har särskilt lämpat sig för de 
fall där satiren varit på vers. Ändringarna i de poetiska texterna har givetvis 
varit känsligare och ställt större krav på granskaren. Det vore naturligt om 
poeten Dahlström fått svara för denna del av redigeringsarbetet.

En av anledningarna till Dalins prästsatir och prästparodi under senare år 
finner man i prästeståndets angrepp på hans Svea Rikes Historia under riks
dagen 1747. Att det verkligen föreligger ett samband med denna händelse fram
går, som Lamm påpekat,4 av ett av de brev i vilka Dalin skämtsamt framställt 
sig som familjen Pipers kyrkoherde.5 Manuskriptet är dock som vanligt mera 
öppenhjärtigt än WA:s tryck. Efter att ha parodierat ett slags prästerlig kurial- 
stil utbrister författaren:

Neij, ja g törs nu eij mer skrifwa som 
Präst, fastän jag har den lyckan, at wara 
Siälesörjare på Ulriksberg: det är et skrif- 
sätt, som någre af de Högwördige för- 
modeligen welat, at jag skolat bruka i 
min Historia [ ...] .

0Original; Krag. ark., n:o 272.)6

Spydigheter om prästerna hör emellertid långt före 1747 till de stående numren 
i Dalins satiriska repertoar. Att detta inte klart framgår av WA måste till stor 
del skrivas på censurens konto.

En dikt som i originalet saknar titel, men som i WA kallas Öfwer en Mål
ning i Förstugan på Edsberg börjar:
Original: Jag bör en likpredikan giöra,
(Krag. ark., n:o 211) då alla giässen gladlig föra

den döda räfwen til sin graf: 
om jag dock hade Präst-naturen, 
at texten dra på conjuncturen,

så blef här wisst predikan af.

W A  4: 219: Jag bör et tjänligt Tal nu göra,
Då alla Gässen gladligt föra

Den döda Räfwen til sin graf.
Om jag dock hade den naturen,
A t Saken dra t il C onjuncturen;

Så blef här wisst discourser af.

Dalins satir riktar sig i detta fall sannolikt främst mot prästernas fallenhet 
för föga sanningsenliga griftetal men kanske även mot deras benägenhet för 
att i predikningarna behandla aktuella politiska spörsmål.7 Censureringen har

Nej, jag törs nu ej mer skrifwa på detta 
sättet, fast än jag har then lyckan at wara 
Pastor wid Ulriksberg. Det är et skrifsätt, 
som någre förmodeligen welat at jag skolat 
bruka i min Historia [...] .

(W A  4: 4 2 7 .)

4 Lamm, a. a., s. 405 f.; om prästernas an
grepp se även W arburg, a. a., s. 352 ff.

5 Om dessa se även ovan s. 201.
6 Ett likalydande original även i Engsö ar

kiv, E ngsöana, s. 106 ff. I Krageholmsorigi-
nalet har D alin  t. o. m. till det yttre m arke
rat parodien genom att i den förra delen

av episteln begagna en förvänd handstil och 
först med den ovan citerade passusen övergå 
till sin normala piktur.

7 Jfr S A O B , 14, 1937, sp. K  2118 f. I 
A rg u s  uttalar D alin sitt djupa ogillande av 
politiserande predikanter (Lamm, a. a., s. 247).
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genomförts med en beundransvärd konsekvens och utan att eftersätta verssche
mats fordringar.

En annan gång har Dalin skrivit en likpredikan i form av en skämtsam 
gravdikt över en tik: En Anonymi Rim, öfwer Den Rara Kersti Berg [...]. 
I originalet uppges denna vara utgiven av [...] Petro Langhundriandro Theol: 
Studioso. 1735. WA anger dennes titel som Homil. Studioso. Dalin har i detta 
sammanhang inte kunnat avhålla sig från några närgångna anspelningar:
för en likstol liufligt låta För en likstol ljufligt låta,
Och för alla lika gråta, Och för alla lika gråta

kan iag ei: iag är ei präst.8 Kan jag ej, som mången Präst.9

Dock på det I ei må klaga,
W il iag nu på präste wis, 
seija något til Ert pris:

Dock på det I ej må klaga,
W il jag nu på brukligt wis1 
Säga något til Ert pris:

nögd och trygg hon altid hwilat, 
som en bisp i stilla bädd. 
(Original; KB, Autografsaml.)

Nögd och trygg hon altid hwilat, 
Som en Fogde på sin bädd.2

(W A 4 :3 1 , 34·)

Att WA inte uteslutit omnämnandet av prästen i det första textstället har 
kanske endast berott på att ordets placering i rimställning erbjudit för stora 
svårigheter för en omarbetning.

Vid flera tillfällen har Dalin med bitande ironi riktat uppmärksamheten på 
det andliga ståndets intresse för jordiska ägodelar. Om prästernas utbyte av 
begravningar (likstol) vittnar ett uttalande som:
[...]  det Ödet, som riktar så månge Präs
ter, Läkare och arfwingar, kort sagt, D ö
den [...] .

(Original; Engsöana, s. 4 ff.)3

[...]  det Ödet, som riktar så många Patres, 
Läkare och Arfwingar; Kort sagt, D ö
den [ ...] .4

(W A  4: 101.)

WA:s ändring har här varit alltför obetydlig för att dölja Dalins avsikt. En 
annan, effektivare korrigering har gått ut över en satirisk anspelning på bruket 
att vid olika tillfällen lämna gåvor in natura till prästhushållen:
Original:5 rätt wäl, at I eij är en andelig Fru:

wi tordes eij komma så tomhändt som nu:
W A  5:2: Rätt wäl, at I ej är en onådig Fru,6

W i tordes ej komma så tomhändt som nu.

Prästernas benägenhet att anlita postillor har några gånger utgjort en källa till 
spetsiga skämt för Dalin. I en skrift för Avazu och Wallasis uppger denne 
att han

8 W arburg citerar, a. a., s. 399, dessa tre 
verser i originalets lydelse dock utan att vare 
sig ange någon källa eller påpeka avvikel
sen från W A:s läsart.

9 Ett tidigare tryck av denna dikt i Ber- 
gius’ S m å-Saker har samma läsart (2, 1756, 
s. 85).

1 Bergius’ tryck har: »på deras wis».
2 Bergius har: »Fogde i sin bädd» ( ib id ., 

s. 88).
3 Ett likalydande original även i Engsö ar

kiv, D alin ian a .

4 Så även i A llah an da , 3, 1758, s. 114.
5 Esplunda arkiv, vol. I: 89, V erser.
6 W A:s läsart återfinns redan i det tid i

gare trycket av dikten, A lla h a n d a , 2, s. 130. 
Då W A  även på en annan punkt i detta 
poem gripit till samma lösning av en disku
tabel passus som den Bergius funnit (se ovan 
s. 198) måste det finnas ett samband mellan 
dessa båda tryck. Troligen har utgivarna av 
W A  i fråga om denna dikt helt enkelt följt 
Bergius’ äldre, censurerade version.
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[...]  fan i en sådan hast alla sina tankar 
och ämnen skingrade: intet olik en syssle- 
satt Capellan, när han långt från postil- 
lorne får weta om lördagen, at han skall 
predika om söndagen. I en sådan förwir- 
ring [ ...] .
(O r ig in a l;  Engsö arkiv, A v a zu  och W a l
lasis.)

[...]  fann i en sådan hast alla sina tankar 
och ämnen skingrade. I en sådan förwir- 
ring [ ...] .

(W A  3: 2 5 9 .)

I ett Prediksord, som bittert konstaterar resultatlösheten av den kyrkliga för
kunnelsen, har omnämnandet av den andlige läraren blivit mindre tydligt i 
trycket:

hur Prästen orkar stå Hur’ mången orkar stå,
och annat lära. Och annat lära.

Neij, neij, Ehrs wyrdighet: Nej, nej, Ers Kärlighet;
(O r ig in a l;  Krag. ark., n:o 269.) (W A 4: 401.)

Ändringar har även vidtagits då Dalin i största allmänhet låtit prästeståndet 
figurera i något mindre smickrande sammanhang. Detta är fallet i det epigram, 
som i originalet kallas Orsakerne til kriget:. Dikten antyder orsakerna till 1741- 
1743 års svensk-ryska krig: partimotsättningen, hattarnas aktivism och regim
förändringen 1739. Utgivarna har sökt dölja även den politiska innebörden i 
dikten genom att formulera en ny och oskyldigare rubrik: De 0 eni ge Kuskar ne:

O rig in a l:  Hör Lasse Kusk, sad Kusken Pelle,
(K rag. ark., n :o  1 7 4 ) 7 du kör; m en  kom m er eij ur ställe,

du sitter som en gammal Präst: 
stig af, jag köra w ill allena: 
han giordet; men det börja skiena,

at hin tog wid båd wagn och häst.
W A  4: 162: ---------------

Du gör som kusk platt intet gagn:
Stig af; jag köra w il allena:
Han körde; men det börja’ skena,

At hin tog wid båd häst och wagn.

Här har textgranskaren (Dahlström?) framgångsrikt övervunnit de svårigheter 
som ändringen av ett rimord medfört.

Bland de otryckta originalen i Pipers samlingar förekommer en dikt, vilken 
genom sitt antiklerikala innehåll måste ha framstått som fullständigt omöjlig 
att offentliggöra i WA. Det är ett Swar af S: Olof til Hans Ehretvyrdighet G.8 
Dalin framhåller avslutningsvis att han är i stånd att förbättra adressatens 
ställning:

Dock, han kan med Bispen tala
ur sin dwala,
at I får et bättre giäll,

7 Ett egenhändigt blyertsm anuskript ingår
även bland Krageholm soriginalen, n:o 12; 
detta är av D alin själv daterat till 1742. 
I citatet ovan har »börja» i v. 5 med stöd 
av detta andra original rättats från »börje».

8 Krageholms arkiv, n:o 64. D ikten före
kommer även i Pipers avskriftssamling (Krag. 
ark., avskr., 4, n:o 347) och kallas där: S w ar  
u p p ä  en  F öre g if  tuen P rästs b re f t i l  A u to r  
äh r 1 7 4 3  p ä  S an t O lu fs dag.
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at Ehrt hiärta blir de Skiönas 
bön-capell

och Ehr kropp med fettma lönas, 
som en wärdig wyrdighet 

och Poet.

Med hänsyn till de nämnda korrigeringarna i WA finns det all anledning 
att förmoda att även avskrifterna — i de fall där sakliga avvikelser kan konsta
teras — ofta lämnar läsarter, vilka måste föredras framför WA:s. Som ett 
exempel kan nämnas att redan Dalins mycket tidiga Bref-wäxling Mellan Rag- 
vald Pik Och Herr Silfver-spasser-klinga (1730) innehåller en i WA något 
ändrad passus, vilken visar att författaren haft ett gott öga till det andliga 
ståndet. Silfver-spasser-klinga skriver nämligen:

Om thet Andeliga ståndet hazarderar jag 
intet at utlåta mig, som Min herre frågar 
om; utan jag ber Min herre anser mig 
som en veritable Politiqve, som bättre wet 
än choqvera en corps, som är så puissent, 
och verserad i Estats affairer.9

(KB, V s. 1 4 3 ,  Dalin.)

Om det öfriga, som Min Herre frågar om, 
hazarderar jag intet at utlåta mig, utan 
jag ber honom anse mig för en veritable 
Politique, som bättre wet, än at choquera 
en hel Corps, som är så puissant och ver
serad i Stats-affairer.1

(W A  4: 11.)

Det är på de religiösa och klerikala ämnesområdena som man bäst kan 
iaktta den skicklighet och ofta påtagliga effektivitet med vilken censuren ar
betat. En mindre uteslutning eller några smärre ordförändringar kan ha varit 
tillräckligt för att fullständigt dölja Dalins förehavanden, hans verkliga åsikter 
och avsikter. Att denne då och då i de mest skilda sammanhang kunnat sätta 
in satiriska stötar mot olika sidor av prästerskapets verksamhet och uppträ
dande eller t. o. m. skämtsamt behandlat de religiösa skrifterna blir på det hela 
taget fördolt för en omisstänksam läsare av WA.

Samtidigt som utgivarna företagit dessa ändringar och beskärningar har de 
emellertid i WA infört några prästsatirer, vilka otvivelaktigt är bland de mest 
skoningslösa, som överhuvudtaget blivit tryckta på svenskt språk under 17oo
talet. I de prästbrev som Dalin med eller utan stöd av autentiskt material 
skrivit för att roa olika gynnare avhandlas nämligen fullkomligt öppet delvis 
samma företeelser, som på andra håll i WA blivit censurerade: prästernas sken
helighet, deras smygvägar för att komma i besittning av pastorat, deras sniken
het, brist på bildning, beroende av postillor och deras allmänna enfaldighet.2 
Att man vågat publicera dessa skrifter får förmodligen tillskrivas den nyligen

9 Eergius, som tidigare infört brevväxlingen 
i Allahanda, 2, 1757, s. 137 ff. (jfr W ar- 
burg, a. a., s. 252 n.), har samma läsart som 
denna handskrift (cit. s. 143).

1 Trots censureringen har det inte undgått 
L. Breitholtz att uttalandet syftar på prästerna 
(Ny ill. svensk litteraturhistoria, 2, s. 92).

2 Framför allt gäller detta de tre breven 
i W A  4: 4 3 3-440  (om dessa se Böök, a. a., 
s. 108 ff.; Lamm, a. a., s. 406 f.). Utgivarna 
har tydligen haft en känsla av att dessa epist
lar skulle kunna väcka ont blod; i en bifogad 
not påpekas nämligen urskuldande att Dalin 
»nu för tiden m er än någonsin skulle hafwa

saknat O riginaler til dessa sina M ålningar» 
och att hans »Skämt» borde anses »som en 
blott tanke-lek, och wore således ej m indre 
löjeligt än fruktlöst, at deraf i allm änhet söka 
göra någon mer eller m indre widtsträckt till- 
lämpning» (W A  4: 433; jfr B. E. Malmström, 
Grunddragen af svenska vitterhetens historia, 
1, 1866, s. 296; Böök, a. a., s. 110). Präst
brev finns även i W A  4: 441 ff. (Lamm, a. a., 
s. 408); W A  4 :4 6 5  ff.; jfr även W A  4: 
461 f., 481 f. Prästsatir i verk av annan art 
förekommer i W A  4: 169, 412; W A  6: 226, 
281.
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införda tryckfriheten. Men även om utgivarna således kunnat ge några exempel 
på Dalins renodlade prästsatir är det tydligt att samma tendenser vid åtskilliga 
tillfällen undertryckts i hans övriga produktion.

5. T extändringar inom  det p o litisk a  om rådet

Andra ingrepp i WA:s texter faller inom ett mindre skarpt avgränsat ämnes
område, vilket lämpligen kan betecknas som det politiska. I likhet med de 
flesta av sina samtida hyste Dalin ett livligt intresse för politik och hans skrifter 
behandlar eller anspelar gärna på aktuella politiska situationer, händelser och 
förhållanden. Redan i början av sin offentliga litterära verksamhet kom han 
också genom bristande försiktighet på detta och andra områden i kollision med 
censurens dåvarande representant, Johan Rosenadler. Dennes ingripanden i Ar- 
gus är tack vare tidskriftens bevarade originalmanuskript väl kända.3 Att även 
andra av Dalins arbeten blivit föremål för ändringar i censuren har däremot 
väckt mindre uppmärksamhet.4

Under omedelbart intryck av hattarnas maktövertagande 1739 skrev Dalin 
en begravningsdikt, vilken, enligt en anteckning i Gustaf Benzelstiernas cen- 
sorsjournal, i andra strofen innehöll följande passus:

Slå kronor om  du w il l  i sm itter  
och  rik en  up  och  neder h w älf.

Censor anmärkte på verserna, som »i det trychte sedan ändrades».5 6 I det ur
sprungliga trycket och därefter i W A har anspelningen på den aktuella om
välvningen blivit utsuddad. Den åsyftade strofen börjar där:

Ja, H im m e l, sänk, om  D ig  behagar,
I m örker w åra bästa dagar,

O ch up  och  ned  w årt n öje h w ä lf, (W A  1: III: 68.)

I en gravdikt från 1742 över Ernst Johan Creutz d. y., ett av de riksråd som 
hattarna 1739 avsatt, strök censor »de orden förfölgd och trykt».Q Omdömet 
måste ha alluderat på den avlidne politikern. Givetvis återfinns inte heller i 
detta fall den ursprungliga läsarten i något senare tryck.7 — Säkerligen har 
censuren av likartade politiska anledningar ingripit före tryckningen av andra 
av Dalins skrifter, fastän detta inte låter sig påvisas.

3 Warburg, a. a., s. 152 f fL a m m , a. a., 
s. 249; T hen Swänska Argus utg. av B. Hes- 
selman och M. Lamm, [SFSV, 1, 1910—19], 
3, s. VII. Vitterhetssamfundets utgåva av Ar
gus redovisar i text och kommentar censors 
strykningar, tillägg och anmärkningar.

d Ytterligare några censuringripanden under 
Dalins livstid behandlas nedan s. 217 f.

5 G. Benzelstjerna, a. a., s. 93 (d. 16.3. 
1739); föremålet för Dalins dikt, grevinnan 
Kerstin Brahe, hade avlidit endast två dagar 
tidigare.

6 Benzelstjerna, a. a., s. 190 (d. 13.12.
1742).
14 — 634044 Sam laren 1963

7 Dikten ingick ursprungligen i J. Sere- 
nius, S alom . Fred. 7. Cap. 13 . v . B e trak ta t 
U ti En C h ris te lig  L ik -P red ik a n  Ö fw e r  [ .. .]  
E rn st Johan  C reu tz  [ .. .]  1 7 4 2 . Även efter 
censureringen röjer dikten, som lämpligt nog 
handlar om den avlidnes storhet i motgången, 
sin karaktär av försvar för Creutz och anty
der ganska genomskinligt att denne blivit hårt 
ansatt i de politiska striderna, t. ex. i verserna 
»Af ondska, swek och werlds-beswär / An
grips ej mer Ditt fasta sinne:» [. . .] (WA 
1: III: 79). —  De censurerade orden har må
hända ingått i strof 2, vers 7 i stället för 
»Ja widrighet» (WA 1: III: 77).
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Att en av dikterna i WA blivit ändrad av politiska skäl har sedan länge 
stått klart.8 Det är en åminnelsedikt över Karl XII den 30 november 173b, 
som slutar:
Original;9 Tänk, om Kung Carl stod up och fick wårt wäsen skåda,

jag tror wårt omak slöts, och Kungen fingo råda.

W A  1: II: 25: Tänk, om Kung CARL stod up och fick wårt wäsend skåda,
Jag tror wår yra slöts och Lagen finge råda.

En ändring måste här ha framstått som absolut oundgänglig. Dalins hyllning 
till Karl XII sker ju — vilket ännu tydligare framgår om man även ser till 
de föregående verserna — på bekostnad av frihetstidens »ideala» statsskick; i 
sin ursprungliga lydelse skulle dikten mycket väl ha kunnat ge upphov till den 
farliga anklagelsen att skalden önskat enväldets återinförande.1 — Det har 
även tidigare observerats att den dikt som i WA kallas Gissningar (»At ju 
hos oss blomstras frid»; WA 4: 151 f.) i en avskrift omfattar en strof utöver 
de i WA tryckta;2 med tanke på innehållet i den utelämnade strofen kunde 
man förmoda att politiska hänsyn spelat in. Då det likväl inte kan bevisas att 
den längre versionen härstammar från Dalin, lämnas detta eventuella censurfall 
åsido.3 I fråga om Dalins stenstil i Avazu och Wallasis över Karl XII på 
åminnelsedagen 1732 (WA 1: II: 7 ff.) är förhållandena likartade. Bergius’äldre 
tryck har, liksom några handskrifter, befunnits innehålla andra läsarter än W A;4 
skiljaktigheterna rör bl. a. skriftens uttalanden om Sveriges forna fiender. WA:s 
version återfinns emellertid i flera pålitliga avskriftssamlingar, däribland ordens- 
kommendören C. F. Pipers,5 varför det är osäkert om Bergius’ version verkligen 
härrör från Dalin.

I WA har det direkt utpekande och det öppet utsagda i politiska samman
hang ofta ersatts av allmänna och omskrivande formuleringar; därigenom för
svinner mestadels den politiska allusionen och den satiriska tendensen försvagas 
i motsvarande grad. Ett karakteristiskt uttryck för dessa fördöljanden i WA har 
ovan påpekats i samband med ändringarna i Dalins epigram om orsakerna till

8 Fehr, a. a., s. 22; Westerlund, a. a., s. 108. 
Fehr citerar en avskrift, vilken uppvisar 
samma läsarter som det nedan återgivna origi
nalet.

9 Engsö arkiv, Daliniana.
1 Dalins uttalande i denna dikt förefaller 

minst lika djärvt som de passager i Swenska 
Friheten och Herde-Spel vilka befunnits poli
tiskt förgripliga (se ovan s. 177 f. och där 
anf. litt.).

2 Westerlund, a. a., s. 110.
3 Något original synes inte ha bevarats av 

dikten och inte heller föreligger den i någon 
avskrift med betryggande proveniens. Wester
lund har påträffat sin version av dikten i 
en avskriftssamling i UUB, V 45. Denna Da
linsamling måste dock, trots att den härstam
mar från Engsö, betraktas som tämligen opå
litlig (enstaka skrifter av andra författare har 
insmugit sig och ingen av avskrivarna låter 
sig omedelbart identifieras). Dikten i fråga 
är inte ovanlig i avskrift men uppträder i

högst skiljaktiga versioner —  något som inte 
är förvånande, då den genom sin innehålls
liga formlöshet måste ha inbjudit till vidare- 
diktning. (Jfr Dalins uttalande nedan s. 217 
om främmande tillskott i hans verk!) Van
ligen omfattar avskrifterna liksom i WA fem 
strofer, men även sju och åtta förekommer; 
det sistnämnda är fallet i LSB, W  80:1, där 
man dock icke finner den av Westerlund 
anförda strofen. Under sådana förhållanden 
är det säkrast att tills vidare iaktta stor för
siktighet gentemot dessa utvidgade versioner.

4 Förhållandet har påpekats av Westerlund, 
a. a., s. 99; jfr s. 100. Bergius’ tryck i Små- 
Saker, 3, 1756, s. 15 ff.

5 Engsö arkiv, Avazu och Wallasis (av
skriften har utförts av Piper själv). Med WA 
överensstämmer även Gustaf Rålambs avskrift 
(KB, Råi. Vol. 145 a, s. 193 ff.) och de av
skrifter som förekommer i Hans Gustaf Rå
lambs avskriftsvolym (KB, Vf. 71 a, s. 189 ff.) 
och i KB, Vo. 29.
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1741 års krig, De oenige Kuskarne,6 I en annan dikt av epigrammatisk karak
tär berättar Dalin om en gamling, som på dödsbädden kvicknar till av barnens 
oväsen: »Så narrar gammalt Folk sin säd:». Då Dalin i följande vers gör den 
aktuella tillämpningen och drar sensmoralen heter det:

Original: tänk, om wår Riksdag giör så med.
(Krag. ark., n:o 210)
¥ A  4: 259: Tänk, om wårt Möte gör så med.

Dikten, som Dalin daterat till den 3 september 1743, anspelar således på de på
gående riksdagsförhandlingarna. Även andra undertryckta textställen vittnar om 
att ständernas sammankomster och förehavanden varit ett känsligt område, som 
krävt försiktighet i uttryckssättet. I ett impromptu önskar Dalin lantmarskalken 
förmåga att »binda fast den onda raden»,

Original: som land och riddarhus förstör.
(Krag. ark., n:o 215)
W A 4: 221: Som Land och Riddersmän förstör!

I det brev varmed Silfver-spasser-klinga trakterar Ragvald Pik uppger den 
unge ädlingen att han på den instundande riksdagen ämnar »blott entonnera 
wid förekommande affairer, och frappera öronen med en eloquent röst». I WA 
(4: 10) är riksdagssatiren därmed slut. Men handskriften fortsätter dristigare: 
»oansedt qvestionen och discernement woro mig obekante».7 Den senare utlå- 
telsen har således passerat gränsen för det tryckbara; tydligen var själva före
teelsen inte ovanligare än att den ansetts brännbar.

Vid ett annat tillfälle har Dalin uttryckt tvivelsmål i en allvarligare politisk 
angelägenhet. I en dikt har han låtit vår Herre indela »Alt hwad anda fått» 
i får och getter (bockar); de senare är givetvis de aggressivare och starkare, 
varav

Syns orimligheten,
A t ---------------

Altid bland oss rår. (WA 4: 215.)

Mot vanligheten ger WA här tydligt vid handen att något utelämnats. Ordet, 
som säkerligen inte fallit svårt för de samtida läsarna att supplera, är, som 
framgår av originalet: »pluraliteten».8 Även denna dikt har tillkommit under 
riksdagen 1743.9 I ytterligare en dikt från detta år förvandlar WA en aktuell 
tidsanspelning till ett allmänt moraliserande:1

Så famlas nu ock af och an 
från grillad fahra til en sann.

{Original; Krag. ark., n:o 28.)

Så famlar mången af och an 
Från grillad fara til en sann.

(WA 4: 226.)

0 Ovan s. 207.
7 Liksom förut (jfr ovan s. 208) begagnas 

här en avskrift i KB, Vs. 143, Dalin. Inte 
heller hos Bergius återfinns denna fortsätt
ning på Silfver-spasser-klingas uttalande (Alla- 
handa, 2, s. 143).

8 Original i Krageholms arkiv, n:o 29. —  
I ett exemplar av WA som tillhört riksrådet

Melker Falkenberg (Umeå vetensk. bibi.) har 
detta ord blivit tillagt i texten.

9 I WA och i flera pålitliga avskrifter är 
dikten daterad den 10.3.1743.

1 Dateringen enl. C· F. Pipers anteckning 
på en avskrift av dikten i Krageholms arkiv, 
Dalinavskrifter, 4, n:o 146. (Jfr placeringen 
i WA.) Av sin karaktär att döma bör dikten 
härröra från riksdagstiden.
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I en dikt om »några Fruntimmers» resa från Stockholm undan den annal
kande upproriska dalallmogen i juni 17432 3 har omdömet om de flyende mild
rats:
Original:
(E ngsö, Daliniana) 

W A  4: 234:

När Ödets blixt och dunder rasa, 
så må den stolta flocken fasa,

som hafft i skryt sit paradis:

Så må wäl wisst den Flocken fasa, 
Som hittils haft sitt Paradis.

Som en kontrast uppställer Dalin den svensk som

Original: går lika steg i med och mot:

bland krigets brak förnögd han hwilar 
och modigt går mot olycks-hot. 

W A  4: 234: Går lika steg i mot och med!

Bland Krigets brak förnögd han hwilar, 
Som under sina Fikonträd.

Införandet av den kända s. k. Hattvisan (»Wåra Kämpar de äro så wäldig 
en tropp»; WA 4: 236 ff.) måste betecknas som djärvt; dock har den allego
riska huvudpersonen förvandlats från »Stoltz Svidiot» till »Stolts Sigrid»? An
spelningar på personer i det politiska livet har inte heller tillåtits passera:

en Statsman borde discourera En Stats-Man borde discourera
om Nolken och om sådant mera, Om Fredswerk och om sådant mera:

0Original; Krag. ark., n:o 14.) (W A  4: 224.)

Till andemeningen är WA:s ändring alldeles korrekt, eftersom Nolken, den 
förutvarande svenske ministern i Ryssland, just var sysselsatt med fredsunder
handlingar.4 — WA visar givetvis samma hänsyn då ett utländskt sändebud 
i Sverige figurerar i ett skämtsamt sammanhang:

Original: det skall en Fransk Minister [not] weta:
(.Engsöana3 s. 6 v. ff.)5
W A  4: 115: Det skal en wiss Minister [not] weta:6

Även då Dalin berört Sveriges förhållande till främmande makter har WA:s 
texter i mera brännbara fall blivit retuscherade. Då Dalins dräng inför kriget 
mot Ryssland 1741 blivit hotad av tvångsvärvning, låter skalden honom ut
brista:

2 Citatet efter rubriken i WA 4: 234. En 
avskrift i Krageholms arkiv, 4, n:o 114, upp
lyser om att damerna i fråga varit »wissa 
Grefwinnor»; sannolikt har de tillhört hattar
nas läger. (Originalet saknar rubrik.) Om 
verklighetsbakgrunden se Bj. Beckman, Dal- 
upproret 1743 [...] , 1930, s. 345.

3 Original i Krageholms arkiv, n:o 115.
Jfr även ovan s. 181.

4 Dikten är av Dalin själv daterad den 
18.4.1743. —  Om Eric Mathias v. Nolkens 
verksamhet vid denna tid se C. G. Malm
ström, a. a., 3, 1897, s. 143 f-, 150, I 7 i f .

5 Ett likalydande original även i Engsö ar
kiv, Daliniana.

6 WA:s läsart finns redan hos Bergius, som 
offentliggjort dikten i Allahanda, 3, 1758, 
s. 125 ff. (cit. s. 126).



Olof von Dalins Witterhets-Arbeten 213

O rig in a l:  mot Ryssar kunde jag wäl också gå;
(KB, Rål. Vol. 143 b, s. 15)
W A  4: 153: Mot Fienden kunde jag wäl också gå;7

Jnkonsekvent nog har en önskan om »lycka mot Ryss och Cossack» i samma 
dikt fått stå kvar.

Särskilt har Dalins hänsyftningar på Danmark i WA blivit återgivna i en 
mindre rättfram form. Att en dikt från 1743 anspelar på det hotande danska 
kriget framgår tydligare av originalet:

Den tysta Juten waknar Den tysta Grannen waknar,
och giör et fasligt larm, Och gör et fasligt larm;
(<O rig in a l; Krag. ark., n:o 214.) (W A 2: IV: 81.)

Anspelningar på Danmarks militära nederlag har strukits eller mildrats:

O rig in a l:  Jag såg den lyckan Swerje nådde
(Krag. ark., n:o 195) i dag för tre och tretti åhr,

då Stenbock mot en fiend rådde,
W A  4: 212: Jag tycktes se wår glans i Norden

I dag för tre och tretti år:
Då S te n b o c k  slog en magt til jorden,

[...] ty som de Swenske och Danske från 
uråldriga tider warit i strid och leken ge- 
menligen lyktades med de Danskas löpande; 
så blef et sådant löpande effter de D a n sk e  
kalladt en D a n s  [ . . . ] .

( O r ig in a l; UUB, V  4 4 .)

[ ...]  ty, som de Swenske och Danske från 
uråldriga tider ofta warit i strid, och leken 
gemenligen lyktades med de Danskas mindre 
fördel; så blef sådant efter de D a n sk a  kal
ladt en D an s.

(W A  6: 84.)

I det senare fallet har poängen i Dalins skämtsamma, etymologiska utredning 
gått förlorad genom ändringen.

Handskrift:8 [...]  Förträffliga hiältar ha tagit
Plogen i hand sehn litet förut de Jutarna slagit.

W A  3: 5: [ ...]  Förträfflige Hjeltar ha tagit
Plogen i hand, sen kort de förut sina fiender slagit.

Förmodligen har ett hänsynstagande till Danmark befunnits särskilt nödvän
digt med tanke på att den svenske kronprinsen i november 1766, dvs. mitt 
under utgivningsarbetet, blivit förmäld med en dansk prinsessa.9

De textkorrumperingar som i det föregående anförts är alla till sin karaktär 
sakliga eller sakligt betingade. Även om det inte går att avgöra vem som ut
fört dem, skulle man i första hand vilja misstänka utgivarna;1 på deras med
verkan tyder korrigeringarnas frekvens och omsorgsfulla infogande i innehålls
liga och metriska sammanhang. Direktiven för ingripandena har däremot sanno-

7 Redan Bergius har denna läsart i Alla- 
handa, 2, s. 115.

8 KB, Vf. 71a, s. 43. Det är Dalins lär
junge Hans Gustaf Rålamb som svarat för 
avskriften, varför denna kan betraktas som 
fullt tillförlitlig.

9 Förlovningen hade ingåtts i april samma

år.. —  Även mössornas maktövertagande kan 
ha bidragit till WA:s taktfullhet.

1 Möjligen med undantag för korrigering
arna i de andliga arbetena (WA 1:1), vilka 
kan ha utförts av andra; jfr ovan s. 182, 184 
om censuren av Skriftermål.
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likt kommit från andra håll, från kanslikollegium och censor. Vare sig det 
varit fråga om uteslutningar av smärre textpartier eller om mildringar av en
staka uttryck, kan man hela tiden skönja en bestämd tendens bakom ingreppen. 
Motivet till ändringarna står klart: det har gällt att ur Dalins skrifter ut
mönstra sådant, som kunnat väcka anstöt hos samtida läsare.

6. Ö vriga sk ilja k tig h e ter m ellan original och W A .

Utöver de ovan i ämnesgrupper anförda fallen förekommer ytterligare en del 
textställen, där skillnaden mellan Dalins manuskript och WA:s tryck är av 
likartad karaktär, och där man kan ifrågasätta, om inte utgivarna velat mildra 
Dalins uttryckssätt eller förta verkan av hans kritik. Dessa fall är emellertid 
inom respektive ämnesområden alltför fåtaliga för att tillåta bestämda slutsatser. 
Här kan anföras:
Original:2

W A  5: 255:

Original: 
(KB, V f. 72)

W A  6: 297:

Original:
(KB, V f. 72) 
W A  6: 301:

Original: 
(UUB, V 44) 
W A  3: 291:

som wår Tid små krämpor och tidningar har! 
som skryt fins hos armod och granlåt på Fiåll, 
som Fogdar plä uteira Ziffror med Noll!
Som tiden nu krämpor och tidningar har 
Af armod och högfärd och granlåt och fjoll,
Och Fogdar, som utsira siffror med noll!

Jag har en hiärna,

Hon lär mig ärna, 
at bli en lärdoms-tok.
Som lär mig ärna,

Med gräl at bli en tok.

bort hwad Doctorer sammangröta,

Bort hwad Galener sammangröta,

om någon annat såg, än Ödemarker wilda?
och menskior utan plagg så ledsamma som milda?3
Om någon annat såg, än wildtbewuxna parker?
Och männskan ströfwa kring som djur i ödemarker?

Man måste här räkna med möjligheten av att WA:s text återgår på original
manuskript av en annan lydelse än de citerade. Diktvarianterna ovan skulle 
kanske också kunna betraktas som gränsfall till en annan kategori av skiljaktig
heter: de formella.

Pa de formella och stilistiska skiljaktigheterna har prov redan givits i sam
band med undersökningen av »Du Folk, som liknat Gudar».4 I sådana fall 
kan man inte alltid vara övertygad om att olikheterna är att tillskriva avsiktliga 
ingripanden från andra än skalden. Utgivarna kan ha haft tillgång till andra 
original än de nu kända, original, vilka kunnat innehålla med W A överens
stämmande läsarter. De formella divergenserna mellan WA och t. ex. de piperska 
originalmanuskripten skulle följaktligen ibland kunna bero på att Dalin själv

2 Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen. 1 Ovan s. 196 f.
3 Originalets läsarter återfinns i A llah an da ,

1, s. 67 f.
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vid olika tillfällen givit ett och samma verk en något ändrad utformning, an
tingen oavsiktligt eller också i en strävan att förbättra en tidigare version. 
Att detta inte enbart är en teoretisk möjlighet kan visas med några exempel.

Lamm har vid ett tillfälle citerat ett originalmanuskript, som skiljer sig från 
WA:s text, men utan att beröra deras inbördes olikhet.0 Det är en av Dalins 
balladimitationer, i vilken en strof lyder:

Original: Och trollandan krusa sit yfwiga skiägg,
(KB, Vf. 77) han rynka sin skrynkiga panna,

om hofmännen stöta min trollade wägg, 
så skall wist den härfärden stanna 
I hafw. etc.

W A  4: 68: Men Troll-andan språng in i stenen så snäll,
Hon rynka sin skrynkota panna:

Om Hofmännen röra min trollade häll,
Så skal w ä l den  härfärden  stanna.

I h a fw en  det w ä l h ö r t ,' etc.

Några av WA:s läsarter återfinns emellertid i ett original i Pipers samling;5 6 
det senare är fullständigare och bättre än KB:s, vilket snarast förefaller att vara 
nedtecknat ur minnet.7

Till grevinnan Ebba Douglas riktade Dalin 1742 en födelsedagsdikt (WA 
2: IV: 44 ff.), av vilken två originalmanuskript blivit bevarade. En strof börjar:

Denna Dag en födzel hände 
effter Himlens wisa råd, 

som snart til hans ähra lände
och wår jord til gagn och nåd. 

När man detta sedt och sannat, 
må en menskias hiärta blö,

Original: Denna dag en födsel hände,
(Krag. ark., n:o 9) hwarmed himlen syntes nögd:

Til Hans ähra strax han lände
och til jordens gagn och frögd: 

När man sådant sedt och sannat, 
må wäl Menskians hiärta blö,

Original:
(Ericsbergsarkivets
autografsaml.)

Några andra skiljaktiga passager i de båda originalen:
Original:
(Ericsberg)
Original:
(Krageholm)

cch i dag har hunger-lagen
skaffat ostror först i bruk: 

cch i dag af hungerlagen
fick man ostror först i bruk.

Original:
(E ricsberg)
Original:
(K rageh o lm )

båda menskian, at naturen
qwicknar wid ännu engång. 

båda werlden at naturen
får nytt lif ännu en gång.

5 Lamm, a. a., s. 386.
G Krageholms arkiv, n:o 295. D etta origi

nal har i andra versen läsarterna »han» och
»skrynkiga», i följande vers »stöta» och i 
den fjärde versen »wist»; i övrigt återfinns 
det andra originalets läsarter. Utgivarna har 
förm odligen haft någon annan förlaga än

Krageholmshandskriften, vilken dock står 
W A:s text närm are än KB-originalet.

7 Den första strofen i KB-manuskriptet är 
skriven av en främ m ande hand. I fortsätt
ningen har D alin hoppat över m otsvarighe
terna till W A :s strofer n:o 2 -3 , 6, 8, 15-16.
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Original: som det fram i werlden brakt,
(Ericsberg) ---------------

anse krönta slafwars prakt.
Original: som det har i liuset brakt
(Krageholm) ---------------

anse krönta trälars prakt.

Texten i WA uppvisar samma läsarter som Ericsbergsarkivets original.8 Ett 
annat fall där Dalin efterlämnat egenhändiga varianter gäller en dikt på prins 
Gustavs födelsedag 1748:
Original: Prints Gustaf, i dag har wår Gud brakt dig fram:
(Krag. ark., n:o 96) D in Sol nu uprinner, hwart steg i dess lopp 

förnyar wår Ömhet; men öker wårt hopp:
Original: Prins GUSTAF, i dag af wår Gud gifwen fram!
( E r ic s b e r g s a r k . ---------------
autogr.) fördublar wår Ömhet, för öker wårt Hopp:

WA ansluter sig närmast till det sistnämnda originalet; dock skulle tryckets 
läsart kunna innebära att det funnits en tredje variant av strofen:

W A  1: II: 68: Prins GUSTAF, i dag af wår GUD gifwen fram,

Förnyar wår Ömhet, fördubblar wårt Hopp:

Ytterligare ett exempel utgör några passager ur visan »Säll den, som ingen 
efterfrågar» (WA 3 :30b):
Original: kom också du, som war bortgiömd:
(Krag. ark., n:o 5) Ehr begges werld nu lika prålar: 

ty hon är glömd.

lär sinnets frögd med kroppens trefnad 
Original: Kom också du, som lefde giömd:
(UUB, V  44) Ehr begges heder lika prålar, 

han är nu glömd.

skall sinnes ro med kroppens trefnad

Det är den senare versionen av dikten som man finner i WA.9
Det är att observera att dessa skiljaktigheter — vilka är de mest omfattande 

som påträffats i Dalins egna manuskript — uteslutande är av formell natur 
och att ändringarna inte spelar någon roll ur innehållssynpunkt. Att Dalin 
skulle ha ändrat sina texter i enlighet med de censurprinciper som varit rå
dande vid ederingen av W A har inte någon gång kunnat konstateras.

Samtidigt som man får räkna med Dalins egna varianter som en möjlig 
förklaring till formella divergenser mellan original och WA, är det emellertid 
ett faktum att Dalins texter långt före WA blivit korrumperade i såväl for-

8 Det är m öjligt att Ericsbergsoriginalet va
rit den handskrift som vid det aktuella till
fället överlämnades till födelsedagsbarnet. 
H ärpå skulle rubriken kunna tyda: G im m er-  
sta d  d : 1 4  F ebru arii 1 7 4 2 ;  lakonismen synes
förutsätta anledningen till dikten som själv
klar. D å grevinnan Ebba Douglas hör till de

handskrifts ägare som avtackas i W A :s företal 
(jfr Sam laren  1962, s. 223 n. 7) är det inte 
otänkbart att W A  utgår från just detta ori
ginal.

9 Krageholmsoriginalets läsarter återfinns 
däremot hos Bergius, som tidigare publicerat 
dikten i A lla h  anda, 2, s. 17 f.
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mellt som sakligt hänseende. Så har skett inte bara i en del avskrifter utan 
även i de icke auktoriserade trycken.1 Dalin har själv påpekat textförvansk
ningarna i ett rimbrev från 1743:

Til ännu mer förtret jag måst på gatan höra 
En ledsam pojkes röst, en stackars Vers kringföra,

Som jag wäl först har gjordt, men andra bättra sökt,
Och på barbariskt wis båd’ stympat och förökt.1 2

Censuren kunde redan under Dalins livstid påtvinga honom formella änd
ringar vid sidan av de sakligt motiverade. Gustaf Benzelstierna var i enlighet 
med dén traditionella uppfattningen om censors uppgifter3 även verksam som 
en litteraturens överskolmästare. Han ägde myndighet att beordra rent språkliga 
eller stilistiska ändringar där han ansåg sådana nödvändiga. Även Dalin råkade 
ut för hans nit. I en begravningsdikt hade Dalin enligt Benzelstiernas anteck
ning ursprungligen skrivit:

din [Du] sälla siäl som i din högd 
nu ser den flärd och falska frögd4

Efter en anmärkning av censor ändrade Dalin till: »nu slipper se den [wår] 
falska frögd»,5 vilket i sammanhanget onekligen förefaller mera logiskt; icke 
desto mindre är det en påtvungen ändring. Naturligtvis återfinner man i ¥ A  
(1: III: 67) versen i dess »rättade» skick.

I ett annat fall av samtida censur har man ännu bättre möjlighet att kon
trollera Dalins text och de ändringar som denna utsatts för. Det gäller en liten 
gravdikt över riksrådet Magnus Julius De la Gardie, som avled i april 1741. 
Enligt det originalmanuskript som blivit bevarat slutar dikten:

ty skall din heder hos oss qwar 
med redligheten bo tillika 
och afwund för dit minne wika

som Ryssen för din farfars far. (KB, Rål. Vol. 145 b, s. 17.)

Censor har i sin journal antecknat att han »i stället för Ryssen satt Ryssar»6 
— således en formell ändring. Det tidigaste trycket överensstämmer i allt 
väsentligt med originalet; dock har censors korrigering givetvis följts.7 Men i 
WA möter man en helt annan avslutning:

Ty skal D in  Hogkomst hos oss qwar 
En dygdig werld til tack förplikta,
Och afund för D in  ära swikta,

Som Muscow för D in  Farfars Far. (WA 1: III: 7 5.)8

1 Som ovan (s. 193 f., 198, 206, 211) fram
gått har textingrepp företagits i de av Bergius 
publicerade Dalinskrifterna, även om censuren 
i brännbara fall inte varit så sträng som i 
WA (ovan s. 193 f., 198, 200, 206, 208).

2 WA 4: 231 (jfr rättelserna); jfr Lamm, 
a. a., s. 373.

3 Warburg, a. a., s. 156 f.; L. Bygdéns inl. 
till Benzelstjernas Censors journal, s. XVIII.

4 Benzelstjerna, a. a., s. 90 (den 22.2.1739).
Läsarten inom klämmer i detta och följande
citat har hämtats från det äldsta trycket (ex.
i KB, Verser m. m. till och över enskilda).

Censor förefaller att ha citerat dikten ur min
net.

5 Censurändringen har tidigare påpekats av 
Fehr, a. a., s. 82.

6 Benzelstjerna, a. a., s. 151 (den 28.5. 
1741).

7 Det äldsta trycket i KB, Verser m. m. 
till och över enskilda.

8 I Allahanda, 1, s. 18, möter samma av
slutning som senare i WA, endast med den 
skillnaden att »Ryssen» uppträder i stället för 
»Muscow».
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Även en vers i föregående strof har blivit förändrad:
Original: här wördas under stadig sten9
W A  i : III: 74: Med wördnad gömmer denna Sten1

Här föreligger således två olika versioner av samma dikt. Trots materialets 
ringa omfattning undgår man inte ett intryck av att tonen i WA är mera 
entusiastisk och partitagande.2 Skiljaktigheterna kan bero på att dikten vid något 
tillfälle tillrättalagts av politiska orsaker. Märkligt nog finns det stöd för an
tagandet att WA:s version är den som står den ursprungliga avfattningen när
mast och att vi här har att göra med en mycket tidig censurering inom det 
politiska området.2a Tills vidare är emellertid endast det äldsta tryckets version 
belagd med ett originalmanuskript.

I WA:s företal försäkras att utgåvan

utom ganska få Stycken, om hwilkas riktighet icke något twifwelsmål kunnat äga rum, 
samt de af wår Auctors Skrifter, hwilke redan i Dess lifstid blifwit tryckte, icke består 
af andra Arbeten, än hwarå man haft at tilgå dess första utkast eller renskrifne Origi
naler, eller ock funnits uti sådana Samlingar, hwilka Han sjelf genomsedt och granskat.3

Uttalandet avser visserligen närmast frågan om skrifternas autenticitet, men det 
kan betraktas som en försäkran också om texternas tillförlitlighet. I detta sam
manhang får man dock inte bortse från företalets karaktär av försvar och 
reklam för verket. Man bör visserligen inte underskatta utgivarnas tillgång till 
Dalinoriginal, som de uppenbarligen tillmätte stor betydelse,4 men otvivelaktigt 
har de vid många tillfällen inte haft tillgång till sådana handskrifter och kanske 
inte heller till äldre, tillförlitliga tryck. »Vitieusa afskriffter ha nog plågat mig 
hittils», klagade Böckman i augusti 1765 för Piper.5 Helt kan inte Pipers och 
andra handskriftsägares tillmötesgående ha avlägsnat anledningen till Böck- 
mans bekymmer. Man måste förutsätta att utgivarna ibland fått välja mellan

9 Det äldsta trycket har: »trogen Sten».
1 Så även i Allah anda, l. c.
2 Det avlidna riksrådet var en av hattarnas 

förgrundsgestalter, en omstridd politiker, vars 
verksamhet långtifrån rönte eftervärldens tack
samhet. Om hans politiska verksamhet se 
C. G. Malmström, a. a., 2, 1895, s. 245 f., 
277» 369 n., 431. De la Gardie var en av 
dem som mest verksamt bidragit till den krigs
förklaring mot Ryssland som utfärdades några 
månader efter hans död. I samband med detta 
företag bör man se Dalins eljest något omo
tiverade anspelning på förfaderns framgångar 
i ett tidigare krig; att införa »Muscow» synes 
vara att skärpa denna tendens.

2a Kanslikollegiets protokoll den 5.5.1741 
uppger: »Censor Librorum Benzelstierna in
kom och hade med sig en grafskrifft öfwer 
Sahl. RiksRådet Gref Delagardie som grefwin- 
nan will låta trycka.

Collegium tyckte at det ordet Moscaus bäf- 
wan, som deruti nämnes torde wid desse gran- 
laga Conjuncturer göra någon uppmärksam
het, ty rådde Collegium Censor at tala wid 
dess Broder Biskoppen Benzelius, så at han

med et ord kunde nämna derom i secrete 
utskåttet, och säya Collegii tanckar derom.» 
(RA, Kanslikollegii arkiv. A. Protokoll i in
rikes ärenden, 1741, pag. 652 f.) Uttrycket 
»Moscaus bäfwan» leder omedelbart tanken till 
Dalins opus, där »bäfwa» kunnat stå i samma 
rimställning som nu »swikta» i WA. I se
kreta utskottets protokoll synes inga omnäm
nanden av dikten förekomma, men däremot har 
Benzelstierna i sin censorsjournal antecknat att 
dikten föredragits i riksrådet {a. a., l.c.).

3 Opag. [s. 6]. Utgivarna uppger samtidigt 
att de »icke utan yttersta warsamhet» [...]  
begagnat »de Samlingar af wår Auctors Ar
beten, hwilka» [...] »ej undergått Dess egen 
granskning» [...].

4 Se Böckmans uttalanden för Piper, Sam
laren 1962, s. 222, 225.

5 Samlaren 1962, s. 225. Böckmans sam
tidiga underrättelse om arbetsmetoderna vid 
redigeringen av de litterära texterna tyder på 
erfarenhet av avskriftsmaterial. Det bör påpe
kas att dessa Böckmans brevuttalanden står 
i en viss motsättning till det ovan citerade 
förordet.
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att antingen återge någon av de mer eller mindre pålitliga avskrifterna eller 
inte alls införa arbetena i fråga. Att enstaka verk av andra författare råkat 
inflyta i W A6 bör förmodligen tillskrivas den omständigheten att utgivarna 
litat till osäkra attribueringar i avskriftssamlingar.

Vidare har utgivarna kunnat anlita en mindre förtroendeingivande källa: Ber
gius’ tidigare tryck av Dalins skrifter. Att Bergius’ båda antologier studerats 
av WA:s utgivare framgår av de överensstämmelser som stundom förekom
mer vid censureringen av ömtåliga textställen liksom av några identiska misstag 
vid ederingen.7 Som tidigare påpekats har emellertid Bergius’ publicering av 
Dalins verk säkerligen inte varit auktoriserad av skalden;8 dessa tryck har an
tagligen inte heller grundats på originalmanuskript. På denna väg har således 
korrumperade läsarter kunnat inflyta i WA.

Där utgivarna kunnat lägga original till grund för trycket — och detta är 
något som de, att döma av Böckmans uttalanden, i största möjliga utsträckning 
eftersträvat — har givetvis förutsättningen för ett tillfredsställande resultat 
förelegat. Vid en jämförelse mellan den piper ska manuskriptsamlingens texter 
och WA:s visar det sig att resultatet av utgivarnas verksamhet, om man bortser 
från de inom bestämda områden förekommande censuringripandena, måste be
tecknas som acceptabelt. Samma intryck efterlämnar en jämförelse med en 
annan samling av Dalinoriginal, vilken utgivarna kan ha använt för utgåvan.9

Vissa ändringar i texternas yttre har editorerna genomfört. Dalins ortografi 
och interpunktion har genomgående ändrats i överensstämmelse med en yngre 
tids sedvanor. Det litterära materialet har fått en yttre regelbundenhet och en
hetlighet som det inte äger i handskrifterna, men som Dalin säkert själv skulle 
ha eftersträvat vid en publicering, t. ex. i bruket av versaler i början av varje 
vers. Allvarligare är att denna formella putsning stundom berört själva språk
formen.1

I Pipers Dalinmanuskript finner man vid åtskilliga tillfällen andra läsarter 
än i WA. Karaktären hos dessa formellt-stilistiska avvikelser framgår klart av 
det lilla epigram som i WA betitlas Alexis:
Original: Alexis skakar hufwud så,
(Krag. ark., n:o 116) som hela Swerje låg derinne,

han har så mycket i sitt minne, 
han törs eij til Ministrar gå.

6 En dikt av Johan Elers återfinns i W A  
4: 227 (se Samlaren 1962, s. 214 n. 7). Dik
ten Stilla lefnads sällhet (»Kom, stilla lefnad, 
blif min frögd!», WA 3: 54 f.) är, som utgi
varna själva påpekat i sina rättelser till samma 
volym, skriven av J. W. Liliestråle (jfr före
talet [s. 6]). Malören gav denne anledning 
att i sitt åminnelsetal över Dalin påpeka att 
i WA »et eller annat mindre stycke influtit, 
som ej är af v. Dalin, och sig lätteligen från 
hans skiljer» {a. a., s. 349).

7 Ovan s. 198, 206 och nedan s. 222.
8 Samlaren 1962, s. 198 n. 8.
0 Boo arkiv, von Dalins handskrefne ver

sar. De 79 originalen i denna volym har till
hört hovfröken Anna Margareta Wrangel, se
dermera gift Hamilton. (Om samlingen se

Wieslander, a. a., s. 81 ff.) Då ägarinnans 
efterlämnade make, landshövdingen Johan 
Abraham Hamilton, i WA:s företal upptas 
bland de handskriftsägare som biträtt utgi
varna med material, får man förutsätta att 
det är denna samling som kommit till an
vändning. —  Jag tackar doc. Holger Fry- 
kenstedt, genom vars vänliga förmedling jag 
fått tillfälle att studera dessa original.

1 I preteritum konjunktiv använder Dalin 
som regel en form slutande på -o (jfr T hen 
Siväns ka Argus, 3, s. CXXXIV); i WA har 
denna moderniserats till -e. »I förstår» har 
blivit »I förstån»; »will’n I» har blivit »wil 
I». Vidare har »willa» återgivits med »wilja», 
»rånnar» med »rådnar», »Ostror» med »Ost
ron» etc.



220 SVEN G. HANSSON

WA 3: 39:

Men hör Alexis: ingen fara:
gå til Ministrar: drick dig full; 
ty om du finge tunnor gull, 

kan du dock intet uppenbara.

Alexis skakar hufwud så,
Som had han Swerge i sin wårdning;

Han törs ej til Ministrer gå,
Han lyder Cancelliets Ordning;

Men hör, Alexis, drick dig full 
Wid deras bord: Du har ej fara;

Ty, om du finge tunnor gull, 
Kan du dem intet uppenbara.

Anekdoten är densamma men formen en annan. Andra exempel på dylika olik
heter:
Original: han åstundar mycket, så blyg som han är;
(Krag. ark., n:o 180) men hoppas rätt litet och mindre begär.

WA 3:43:

kort sagt, hela tiden för Iris han dödt 
som obekant eller som illa bemött.

Han åstundar mycket, så warsam han är; 
Men hoppas rätt litet och intet begär.

Original:2

Ach, Damon hur’ länge för Iris du dödt, 
Som okänd, som glömd, eller illa bemött!

Nya tid, 
war man blid
lät dig slug och präktig finna:

WA 3: 81:

med din finhet, skryt och brak: 
Tänk, man kan 
se dig an
som et fiåll och en dwerginna:

Nya tid,
Wis dig blid,

Lät din smicker-kärlek brinna:

Med din frihet skryt och brak: 
Men förlåt,
All din ståt

Gör dig blott til en dwärginna:

Skiljaktigheterna är av samma art som de, vilka påträffats då Dalin efterlämnat 
olika versioner i originalmanuskript. Det är i dessa fall mycket svårt att avgöra 
om utgivarna av bestämda skäl, exempelvis estetiska eller metriska, verkställt 
omarbetningar av de piperska originalen. Förklaringen till WA:s läsarter kan 
nämligen här även vara den att editorerna redan innan Pipers original kommit 
dem till handa påträffat dikterna i andra versioner och sedan inte funnit an
ledning att frångå dessa. WA:s tillförlitlighet är därigenom till stor del be

2 Två likalydande original av dikten i Engs- 
öana, s. 64 v. och 76.
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roende på proveniensen hos dessa okända nedskrifter. Att dessa utgjorts av origi
nal kan man inte obetingat lita på. Man kan nämligen inte helt utesluta möj
ligheten av att utgivarna tagit större hänsyn till variantens estetiska förtjänster 
eller till den omständigheten att den redan blivit granskad för tryckning eller 
kanske t. o. m. varit uppsatt hos boktryckaren3 än till variantens autenticitet. 
Utgivarna kan också ha ansett originalens avvikelser alltför obetydliga för att 
föranleda revideringar i redan utskrivna manuskript. Under alla förhållanden 
kan originalen och WA:s texter aldrig betraktas som likvärdiga: de förra är 
autentiska, medan man om de senare vet, att de mer eller mindre bristfälligt 
återger handskrifter, som i bästa fall är original. WA:s läsarter är alltid av 
intresse, men det är endast undantagsvis, som det finns anledning att följa 
dem.

Att editorerna vid återgivningen av originalens texter i några fall gjort sig 
skyldiga till rena läs-, avskrivnings- eller tryckfel är uppenbart:

Original: Nog sätter Cloris mig i brand;
(Krag. ark., n:o 76)
WA 4: 367: Jag sätter Cloris mig i brand;

I en dikt talas om en »saft» — bischoff — vilken styrker sinnet
Original: och wärmer wettet, när det fryser.
(Krag. ark., n:o 175)
WA 4: 94: Och wärmer wattnet, när det fryser.4

I andra fall kan sådana misstag eller korrumperade förlagor ha utgjort orsaken 
till de skiljaktiga läsarterna:
Original: dess gamla wänner tätt förswinna:
(Krag. ark., n:o 200)
W A 1: III: 88: Dess gamla wänner lätt förswinna:

Original: jag fäktat har bådt tidt och blindt
(Krag. ark., n:o 206)
W A 4: 181: Jag suckat har båd djerft och blindt,

Original: så bör mit fel mig högst förtryta:
(Krag. ark., n:o 254)
W A 4: 246: Så bör mitt fel mig först förtryta:

Att det här är fråga om avsiktliga stilistiska ändringar kan inte helt uteslutas.
I enstaka fall har smärre textpartier i de piperska originalen kommit att 

utelämnas i WA. En betydelsefull åminnelsedikt till Karl XII 1748, »I dag 
för tretti år bortryckte GUD ur Norden»5 (WA 1: II: 69), saknar i trycket de 
båda slutverserna:

då pryder Gud dit stofft och dina Fäders Hus
med Swerjes forna glans i wåra Nya Lius. (Krag. ark., n:o 99.)

3 I brev till C. F. Piper den 21.6.1765, 
dvs. före dennes manuskriptleveranser, hade 
Böckman uppgivit att tryckningen redan bör
jat med de klasser varav han hade »största 
förrådet» (Samlaren 1962, s. 222).

4 L. Breitholtz har vid citering av dikten

efter W A med rätta satt ett frågetecken för 
denna vers. (Studier i frihetstidens litteratur, 
1956, s. 23.) —  Om dikten se vidare nedan 
s. 228 f.

5 Om denna se Westerlund, a. a., s. 106.
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En dikt till fröken U. E. R.G 1742, »Wälkommen, Phyllis, i det gröna», (WA 
4: 165) har i originalet en tredje, otryckt strof:

Så lef då lycklig i det rike,
der sielf naturen spiran för:

Ehr heder, sielfwa Solens like,
alt närmer steg nu til oss giör;

Men et wi be: blif aldrig mer omwänd.
Neij, neij, neij, nu är Ehr glans som bäst uptänd. (Krag. ark., n:o 192.)

Likaså saknas i dikten »Sälla trakt och Skogs-Gudinna!» (WA 3: 96 f.) fyra 
av originalets verser:

Kom altför hårda Nymph jag beder, 
kom på den späda blomster wall, 
der Kärlek sielf oss alt bereder,
kom eller blir min lefnad all.6 7 8 (Krag. ark., n:o 232.)

Förekomsten av dessa mera fullständiga versioner ställer utgivarnas noggrann
het i en egendomlig dager. Det kan nämligen knappast vara innehållet i de 
citerade verserna som föranlett uteslutningarna.

Likartade avvikelser och brister förekommer givetvis även i fråga om skrif
ter, vars förlagor utgivarna hämtat från andra manuskript än de piperska. En 
rikhaltig samling av exempel på formella skiljaktigheter mellan original och 
WA skulle lätt kunna sammanställas. Det kan emellertid här räcka med ett 
påpekande av att utgivarna stundom publicerat en diktversion som inte varit 
den definitiva eller i varje fall inte den fullständiga. Dikten »En förträfflig 
Fröken» (WA 5: 101 f.) omfattar i WA liksom i olika avskriftssamlingar och 
i Bergius’ tidigare trycks fyra strofer. Men i Dalins eget manuskript finner 
man ytterligare en strof, vilken skalden efteråt tillagt i marginalen:

Hiärtan. måste Hpa, 
som plä andra knipa 

wid den liusa dag: 
ögon måste blinka 
och den Minen swinka,

som kan folk gie slag. (KB, Vf. 72.)

En av Dalins dikter från hovtiden, »Om en Saturni tid och Rhéas ljufwa 
dagar» (WA 3:291), omfattar i original ytterligare en vers, vilken saknas i 
WA liksom i Bergius' tidigare tryck.9 I en annan dikt har Dalins original en 
avslutande vers, som inte kommit med i WA.1 Ett julklappsrim hade Dalin 
ursprungligen slutat: »så rår man öfwer flera diur», men senare ändrat sitt 
manuskript och givit samma vers lydelsen: »så styr man sielf sit kreatur».2

6 Förmodligen friherrinnan Ulrica E. Rib- 
bing. Vid hennes bröllop 1746 med kammar
herre C. G. Liewen uppvaktade Dalin med 
en dikt (WA 2: IV: 93 f.).

7 Partiet skall infogas efter versen »De 
trösta mig med återskall» (WA 3: 97).

8 Små-Saker, 8, s. 76 f.
9 Originalet i UUB, V 44- Efter den andra 

versen skulle i WA ha införts: »Jag tilstår, 
sådant lif mig ganska högt behagar:». Ber-

gius’ tryck i Allahanda, 1, s. 67 f. Om denna 
dikt se även ovan s. 214.

1 Julklappsrimmet »At kunna trygt och 
utan kneka» (WA 6:420). En femte vers 
lyder i originalet: »och det, som ropar: Kära 
Far» (KB, Vf. 74). Olika läsarter förekom
mer även i andra versen.

2 Dikten »Man kan ej wagnen altid lida» 
(WA 6: 417); original i KB, Vf. 74.
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I WA har den äldre, orättade läsarten blivit införd. —  Utgivarna har säker
ligen i sådana fall utgått från koncept, som Dalin senare överarbetat.3 De an
förda exemplen gäller långtifrån några värdefulla alster av Dalins penna, men 
förhållandet kan vara symptomatiskt för utgivarnas begränsade tillgång till på
litliga manuskript även vid publiceringen av andra skrifter.

7. M a n u skrip ten s o tryckta  upplysningar. O tryck ta  verk

Än mer iögonfallande är dock utgivarnas försummelser inom ett annat om
råde. Såväl originalen som C. F. Pipers avskrifter ger i rubriker och bifogade 
anteckningar en mängd upplysningar av skilda slag: dateringar,4 melodianvis
ningar, namn på berörda personer, uppgifter som rör anledningen till eller 
situationen vid de enskilda verkens tillkomst. Det var upplysningar av detta 
slag, som Böckman enträget begärde av Piper, då han framhöll att bristen på 
»nödiga underrättelser om tiden och tilfället, elr anecdoten och sujetten för 
hwar piece» var ett hinder för WA:s skyndsamma utgivande.5 Icke desto mindre 
saknas i W A många av de underrättelser som med Dalinmanuskripten kommit 
till utgivarnas kännedom. Deras försumlighet i detta avseende har tidigare på
pekats av Carlquist,6 men det finns anledning att här närmare beröra dessa 
brister.

En undersökning av dikttitlarna i Dalinoriginalen och i WA ger vid handen 
att utgivarna i många fall måste ha gått högst egenmäktigt till väga vid rubrik
sättningen. I sina poetiska födelsedagsuppvaktningar har Dalin inledningsvis ofta 
endast utsatt högtidsdagens datum, men WA har, t. ex. vid de återkommande 
hyllningarna till greveparet Piper, utförligare och prydligt likformiga rubriker.7 
Framför allt i WA 3 förekommer åtskilliga dikter, vilka Dalin själv — där 
han över huvud taget utsatt någon titel — lakoniskt betecknat som Wisa, 
Öfwersättning e. d., men som i WA försetts med en rubrik, vilken samman
fattar diktens innehåll eller sensmoral: Klagan öfwer Cloris hårdhet (WA 
3: 96; Krag. ark., n:o 232: Öfwersättning:), Kärlek dödas af förmycken hård
het (WA 3: 79; Krag. ark., n:o 256 saknar titel). Sådana överskrifter härstam
mar i de flesta fall med all säkerhet från utgivarna. Stundom skiljer sig dikt
titlarna helt från varandra. Originalets Effter en Menvet, när Auctor reste från 
Engsö. 1744 (Engsöana, s. 75) motsvaras i WA av Swårt at sakna sina förra 
nöjen. Menuet (WA 3: ioo).s

Å andra sidan förekommer det att Dalins egna rubriker är utförligare och 
mera upplysande än de tryckta. En dikt som i WA kallas Öfwer wår Auctors 
fall i en Trappa på Forsby (WA 4: 360) har Dalin själv betitlat Öftver et fall,

3 Man bör i detta sammanhang observera 
utgivarnas uppgift att det bland Dalins efter
lämnade papper funnits »et ganska ansenligit 
antal [av vitterhetsarbeten] i Concept» [...]  
(.Samlaren 1962, s. 219, kurs. här). Jfr även 
citatet ur företalet ovan s. 218.

4 Om originalens dateringar och utgivar
nas underlåtenhet att införa sådana se även 
ovan s. 189 f.

5 Samlaren 1962, s. 225; jfr s. 222 f.

6 A. a., s. 36.
7 Särskilt gäller detta om avdelningarna 

WA 1: II och 2: IV. Jfr även ovan s. 196.
s Då en dikt på skaldens egen namnsdag 

blivit ändrad i titeln från På den helige Olofs- 
mässe-dagen (Engsöana, s. 116) till På Olofs- 
mässo-Dagen [...] (WA 4:456) kan man 
misstänka ett avsiktligt ingripande av samma 
slag som de vilka tidigare exemplifierats inom 
det religiösa ämnesområdet.
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som auctoren giorde [.. .]9 trappan på Forsby, när han skulle [.. .]9 springa ned 
at skriftva en vers på g [ .. .]9 U.G.1 födelsedag. Fable (Krag. ark., n:o 187). 
Den dikt som i WA benämns Gr af skrift öfiver en leftvande Person (WA 4: 107) 
uppträder i avskriftssamlingar stundom under rubriker, vilka anger den som 
riktad mot fru Nordenflycht.2 Originalets rubrik motsäger inte denna möjlig
het: Grafskrifft öfiver et wisst Fruentimmer, när det engång för altvar skall dö 
(Krag. ark., n:o 114). Dikten Öfiver et Fruntimmer, som föll af Hästen under 
ridandet. Ex tempore (WA 4: 397) bär i originalet titeln: Engsö d. 17. aug. 
1746. Öfiver Mademoiselle H.B. då hon fallit af en häst (Engsöana, s. 91 v.). 
Den dikt som i WA kallas Öfiver en tilämnad Resa til Högbo-Bruk (WA 
4: 359) har Dalin själv betitlat Då Herrskapet [på Engsö] blef inviteradt til 
Julen på Hö gb o-bruk af Cammarherren Hans Hierta. 1744 (Engsöana, s. 67). 
Och i stället för det lakoniska Öfiver Engsö (WA 3: 109) meddelar originalet: 
Afskieds-Vers til Herrar Rudenschöldarne, Stats-Secreteraren och Assessoren, då 
de reste från Engsö i Aug. 1748 (Engsöana, s. 121 v.).

Som redan av dessa exempel framgår har originalens upplysningar om män
niskorna i eller bakom Dalins skrifter långtifrån alltid nått WA. En dikt som 
i trycket kallas Bön för en ung Herre (WA 4: 286) har Dalin själv kallat 
enbart Bön, men C. F. Piper har på originalet antecknat att den tillkommit 
1743 och gäller »C: Ribb.» (Krag. ark., n:o 19), varmed otvivelaktigt avses 
Carl Ribbing.3 Den fröken som nämns i fjärde strofen av den ovan berörda 
dikten från Forsby har enligt Dalins anteckning varit en »Fröken C. O.»4 Ett 
impromptu, »Den Herren mena lär» (WA 4: 262), som handlar om en liten 
olyckshändelse vid matbordet, har enligt Dalins rubrik till huvudpersoner haft 
»Bar. S. C.B.» och »Fröken F. W.» (Krag. ark., n:o 82). Dikten »En Dufwa 
wil nu flyga bort» (WA 4: 257), som handlar om en fröken Duves bortresa, 
bär i original (Krag. ark., n:o 208) tillägget: »af Gr: C. G. P.» (Carl Gustaf 
Piper?), varmed förmodligen åsyftats överbringaren av den lilla avskedshäls
ningen.

Många gånger har utgivarna i WA:s rubriker och texter markerat ett per
son- eller ortnamn med en initial eller en titel, som efterföljs av några tank
streck. I sådana fall kan man vänta att i original eller i pålitligare avskrifter 
finna de strukna namnen — där nu inte utelämnandet föranletts av utgivarnas 
okunnighet om vem eller vad Dalin avsett. Ett rimmat Bref i Fru Greftvin- 
na n ------------namn, til en Dess Wän i Småland (WA 4: 83 f.) åsyftar sålunda,

9 Handskriften skadad.
1 Kammarherren Ulrik Gyldenstolpe d. ä., 

Forsbys ägare (G. Elgenstierna, Den introdu
cerade svenska adelns ättartavlor, 3, 1927, s. 
212 f.). På samma manuskriptblad och ome
delbart ovanför denna dikt har Dalin skrivit 
ett poem från nyårsdagen 1742 (WA 3: 197). 
Därmed är dikten från Forsby daterad, ty i 
W A 2: IV: 42 återfinns en liten versifierad 
födelsedagshyllning till Ulrik Gyldenstolpe, 
daterad den 3.1. 1742.

2 En sådan rubrik citeras av J. Kruse, 
Hedvig Charlotta Nordenflycht, 1895, s. 136; 
jfr E. Wrangel, »V erse krig» under frihetsti
den, Samlaren 1894, s. 55·

3 Elgenstierna, a. a., 6 , 1931, s. 293; Rib
bing var född 1732. —  Av C. F. Pipers 
avskriftssamling framgår att Portrait af en 
ung Herre, då Han war Barn (WA 4: 322) 
är skriven över C. Ribbing 1744 (Krag. ark., 
avskr., 4, n:o 287). Vidare är Carl Ribbing 
en av undertecknarna av dikten »Ack, sälla 
Dag, hur wäl du pryder» (enl originalet i 
Engsö arkiv, Daliniand)\ i WA har endast 
initialer utsatts (4:415).

4 En fröken med samma initialer återfinns 
i en dikt till kammarherre Ulr. N. Gylden
stolpe och dennes hustru B. C. Oxenstierna 
1742 (WA 2: IV: 54).
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enligt Pipers avskrift, grevinnan Pipers epistel till »Generalskan Koskull»;5 
med största sannolikhet är detta även förhållandet med ytterligare fem rim
brev (W A . 3: 89 f., 4: 221 f., 297 b, 309 b och en otryckt dikt).6 »Generalen
K ■—  ------ », vilken vid ett tillfälle uppträder som diktadressat i WA (4: 296),
är identisk med den föregåendes make, generallöjtnanten och landshövdingen
Anders Koskull.7 Bakom »General W ----------------- » (WA 4: 247) döljer sig
å andra sidan den av Dalin ofta apostroferade generalen, sedermera fältmarskal
ken, Carl Henrik Wrangel.8 Till »Landshöfdingen W -------------» har Dalin
riktat två dikter (WA 4: 192, 223); som redan innehållet i dessa antyder är 
det landshövdingen Carl Gustaf Wennerstedt, som avses.9 Utgivarna har också 
undanhållit namnet på den hovkavaljer som brukade få kontrollera att Dalins 
visor passade till uppgivna melodier, och vilkens verksamhet gav skalden an
ledning att för Lovisa Ulrika skämtsamt framhålla att hälften av hans själ
»är i D ------------ s [not] hals» (WA 5: 327). Det strukna namnet är Duwall.1
Den lilla satiriska dikten Öfwer en Predikan i S . ------------ Kyrka, Annan Dag
Pingst 1742 (WA 4: 169) handlar om en dålig predikant som Dalin åhört i 
Sollentuna; en avskrift uppger t. o. m. namnet på den åsyftade prästen.2 I de
prästsatiriska breven till »Fru Grefwinnan------------» (WA 4: 433 ff.), dvs. till
grevinnan Beata Douglas, förekommer en mängd tydligt angivna strykningar,

5 Dvs. friherrinnan Mariana Taube (af 
Odenkat); se nedan.

0 Det förstnämnda rimbrevet enl. Krag. 
ark., avskr., 4, n:o 32. I det andra fallet 
är dikten i WA (3: 89) betitlad D e t närwa- 
rande onda a ltid  de t swåraste; i Krag. ark., 
avskr., 4, n:o 30, är dikten försedd med 
rubriken T ill  en w änn på Landet och C. F. 
Piper har tillagt: »1739. af Grefn Piper till 
Generalskan Koskull». Beträffande den tredje 
dikten har WA överskriften: T il Fru G ene
ralskan K --------------·, öfw er Dess bortresa från
S to ck h o lm , I  Fru G re fw in n a n  P  —  —  —  
N a m n  (4: 221); i Krag. ark., avskr., 4, n:o 
253, kallas den 1 7 4 3  n är G en era lskan  K .  
reste . I det fjärde fallet, WA 4: 297 f., har
WA utsatt »Fru Grefwinnan-------------» resp.
»Fru Generalskan-------------»; bekräftelsen på
att det rör sig om samma poetiska korre
spondens finner man i en avskrift i Adolph 
Mörners samlingar, där dikten kallas Ö fw er  
G en era lskan  K o s k u ll, so m  e ffte r  dess in k o m s t  
[hemkomst!] frå n  R ik sd a g en  1 7 4 3 , k o m  i 
barn sän g  och f ick  en  Son  (Esplunda arkiv, 
vol. I: 89 {A v s k r if te r  a v  d ik te r  och v is o r) . 
Den sista tryckta episteln kallas i WA B ref
i Fru G r e fw in n a n --------------- N am n  och hos
Piper 1 7 4 3 :  E t b re f  t i l  G en era lskan  K :  (Krag. 
ark., avskr., 4, n:o 262). Den otryckta dik
ten, »Altid hörs här något nytt:», i Krag. 
ark., avskr., 4, n:o 108, där den betitlas 
En w isa  och av Piper försetts med den upp
lysande anmärkningen: »1743 då Generalskan 
Koskull reste bort från Stockholm».

7 Krag. ark., avskr., 4, n:o 214. —  Om 
Koskull och dennes maka se Elgenstierna, a. a., 
4, 1928, s. 243; Svenska m än och kvinnor,

1 5 - 6 3 4 0 4 4  Sam laren 1963

4, 1948, s. 325. Koskull var landshövding i 
Kronobergs län.

8 Krag. ark., avskr., 4, n:o 109. Om 
Wrangel se S ven ska  m ä n  och k v in n o r, 8, 
1955, s. 430 f. Jfr W A 1: III: 123 f., 2: IV: 
48, 69, 77, 81; dessutom finns två i WA 
icke tryckta dikter över Wrangel i Krag. ark., 
avskr., 4, n:o 107 och 217. Vidare har Piper 
om »En Gubbe borde Venus glömma» (WA 
4: 224) antecknat: »Wisa öfwer General W» 
(Krag. ark., avskr., 4, n:o 132, enl. dikt
registret; jfr även ovan s. 212); generalen i 
fråga är säkerligen Wrangel.

9 Krag. ark., avskr., 4, n:o 218 resp. Pi
pers anteckning på Dalins original, Krag. ark., 
n:o 188. Elgenstierna, a. a., 8, 1934, s. 737.

1 Original i UUB, V  4 4 , där dikten också 
daterats till 1753. ■— Hovkavaljeren bör vara 
identisk med sedermera hovjunkaren Jakob 
Duwall (Elgenstierna, a. a., 2, s. 361). War- 
burg, som citerat samma vers, har insatt nam
net »Dubens» och angivit kammarherren med 
samma namn (dvs. sedermera riksrådet Carl 
Wilhelm von Duben) som Dalins medhjäl
pare {a. a., s. 396). Någon källa för denna 
läsart har Warburg inte angivit.

2 Esplunda arkiv, vol. I: 89 {A v s k r if te r  av
d ik te r  och visor, s. 36). Avskriften —  av 
Adolph Mörner —  uppger att dikten är skri
ven Ö fw er  H r W ijm a n s  P red ik a n  i  S o llen tu n a  
K yrck ia , men tillägger årtalet 1743. Härmed 
avses komministern i Ed och Sollentuna, Sven 
Widman, vilken tjänstgjorde under åren 1725 
—1772 (J. E. Fant —A. T. Låstbom, U psala  ä rk e 
s tif ts  h erd a m in n e, 1, 1842, s. 295 f.). Av
herdaminnets uppgifter framgår att Widman 
måste ha varit svagsint.
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vilka gått ut över person- och ortnamn, stundom även över omnämnandet av 
Gud och prästerskapet — i detta fall grundade sig ju satiren på autentiskt 
material.3

Utgivarna har således många gånger endast antytt den inramning och det 
personliga sammanhang, vari Dalins skrifter ursprungligen tillkommit; upplys
ningar av mera privat och intim karaktär har undanhållits allmänheten. Givet
vis kan en dylik diskretion ha utgjort handskriftsägarnas och de berörda par
ternas villkor för en publicering. Det är emellertid tydligt att åtskilliga värde
fulla uppgifter därigenom gått förlorade, uppgifter som är betydelsefulla inte 
bara för kunskapen om Dalins miljöer och personliga förbindelser utan även 
för förståelsen av de litterära texterna.

Ibland har manuskriptens upplysningar om vissa dikters egenskap av över
sättningar inte vidarebefordrats till WA. Ovan har påpekats att Dalin som så
dan betecknat »Sälla trakt och Skogs-Gudinna!» (WA 3: 96 f.), vilket inte 
framgår av trycket.4 Bland Pipers avskrifter finns dessutom ytterligare två dik
ter, vilka i sina rubriker anges som Översättningar: »Säll den, som ingen efter
frågar» (WA 3: 30 f.) och »Nej, Tysthet, du skal mig förnöja» (WA 3: 99 f.).5 
Vidare har Piper vid sex av de avskrivna dikterna antecknat att det är fråga 
om tolkningar. I dessa fall, där man inte känner det material på vilket Piper 
stöder sig — och själv kan han mycket väl ha misstagit sig — är det natur
ligtvis mera osäkert om uppgifterna är korrekta, varför de bör upptas med 
försiktighet. Dikterna är: »Ach, sorgsne tankar, som mig twinga!» (WA 
3: 79 f.), »Åter Mars sin blixt utsänder» (WA 3 :io 3 f.) , »Ombyt, fördolda 
Magt» (WA 3: 120 f.), »Nej, denna blomman, som du ser» (i WA 3: 134 
betecknad som Imitation), »Hör Lasse kusk, sad kusken Pelle» (WA 4: 162), 
»Här fins wäl mycken glans och frögd» (WA 4: 367).6 Under alla förhål
landen är dock Pipers anteckningar av intresse, och de bör föranleda en om
prövning av Dalins originalitet i fråga om dessa dikter.

Av WA:s rubriker framgår inte heller att en del av Dalins dikter är visor. 
Detta är fallet med t. ex. Engsö-Nöjen (WA 3:93 b) vilken i original kallas 
Wisa på Engsö. 1744 (Engsöana, s. 62 v. f.) eller Medel at altid kunna lefwa 
nögd (WA 3: 102), i original benämnd Wisa. 1745 (Engsöana, s. 81 v.). En
bart i samlingen Engsöana finner man ytterligare sex sådana fall.7 I C. F. Pipers 
avskriftssamlingar har mängder av dikter betecknats som visor.

Vidare har utgivarna fullständigt negligerat Dalins upplysningar om att 
en del av hans dikter kunde sjungas till bestämda melodier. En fransk air, 
»Nous passons entre nous la vie», har ljudit i Dalins öron vid koncipieringen 
av »Säll den, som ingen efterfrågar» (WA 3: 30 f.; Krag. ark., n:o 5) liksom

3 Se ovan s. 202 n. 7. Original av alla tre 
breven i Engsöana, s. 123 ff. Verklighetsbak
grunden bakom brevsviten har tidigare klar
lagts av Lamm, a. a., s. 406 f., med hjälp
av ett original av det äldsta brevet (i RA,
Sjöholmsarkivet, Ulric Gyldenstolpes arkiv, 
Brev från Olof v. Dalin; ett annat original 
av detta brev finns i Krag. ark., n:o 276). 
Lamms förmodan {ibid., s. 408) att A f bön  
A f Pastoren w id  U lriksberg  [...] (WA 4: 
441 ff.) står i samband med dessa brev be
kräftas av Dalins anteckning om dem i Engs

öana: »De införas här, effter de gifwit an
ledning till Pastorens af bön på Vlriksberg.»

4 Ovan s. 223; jfr Carlquist, a. a., s. 36.
5 Krag. ark., avskr., 4, n:o 261 resp. 349.
6 Dikterna i Krag. ark., avskr., 4, n:ris 

150 (jfr Carlquist, a. a., I. c.) 69, 322 (enligt 
C. F. Pipers diktregister), 188, 190, 239.

7 De sex dikterna återfinns i WA 3: 32, 
61 (överst), 81, 115L, 128 f., 134 (överst); 
se Engsöana, s. 97 v., 81, 64 v. och 76, 14 ff., 
75 v., 59 v. I Engsöana är alla dessa visor 
dessutom daterade.
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vid tillkomsten av den lilla personliga klagodikten »At se GUDs klara dag 
förswinna» (WA 4: 405; Krag. ark., n:o 259). Visan »När det nu rägnar» 
(WA 4: 91) »går som: Dans le bel age» (Krag. ark., n:o 173). Impromptut 
»Det är rätt ängsligt för en Man» (WA 4:200) har samma melodi som »Je 
souffris trop en vous aimant» (Krag. ark., n:o 58).

Andra gånger anger Dalin att melodin närmast kommit via kända inhemska 
sånger. Hans Wår-Wisa, 1741, »Bort med höga ting!» (WA 4: 139 f.), har 
sjungits som »Täcka gossar blå»8 (Krag. ark., n:o 184). Dikten »Olyckligt är 
ha lifligt minne» (WA 3:72 b) anknyter till »När jag med oro mig påmin
ner» (Krag. ark., n:o 191), en melodi som Dalin även vid andra tillfällen 
utnyttjat.9 En poetisk födelsedagsuppvaktning för Fredrik I, »Milde Kung, wi 
se Dig bära» (WA 1:11:64), har hämtat melodin från »Himlens wän och 
Herrans smorda» (Krag. ark., n:o 87), varmed säkerligen avses Carl Gyllen
borgs sång över slaget vid Narva.1 Statsvälvningen har således på detta om
råde inte vållat några förändringar: den musikalisk-poetiska traditionen i hyll
ningen av monarken är obruten. Grevinnan Piper uppvaktades 1749 med en 
födelsedagsdikt, »Den är wäl lycklig bragt» (WA 2: IV: 134), vilken kunde 
sjungas som »Ack, herdar, gifwen akt» (Krag. ark., n:o 103). Över sin egen 
födelsedag skrev Dalin 1743 en dikt, »På denna Dagen, mot Skördmånans 
ända» (WA 4: 259), vilken »går som: Fru Mor Eva för sextusen åhr» (Krag. 
ark., n:o 209). En dikt den 1 janauari 1744, »Et märkwärdigt År» (WA 3: 199), 
har lånat tonen från »Dygd, skiönhet och wett» (Krag. ark., n:o 58). Dikten 
»Nej, ingen ting min ängslan lindrar» (WA 3: 131) har kunnat sjungas som 
»Täcka små foglar» (Krag. ark., n:o 67) och visan »Hon är ung och dum» 
(WA 4: 160) har sitt musikaliska mönster i »Himlen syns eij wred» (Krag. 
ark., n:o 296).

Dessa melodihänvisningar, varpå ytterligare exempel lätt skulle kunna häm
tas från andra samlingar av Dalinoriginal än de piperska, är från flera synpunk
ter av intresse. De visar först och främst att ett betydligt större antal dikter 
än vad som framgår av diktrubriker och versmått i WA varit avsedda att 
sjungas.2 Det förefaller troligt att den musikaliska bakgrunden i vissa fall skulle 
kunna berika vår uppfattning av Dalins verk. De angivna förebilderna kan vi
dare ge fasta hållpunkter för dateringen av Dalins dikter — samtidigt som 
de senare givetvis i sin tur kan lämna viktiga upplysningar om de äldre dik
terna.3 Slutligen innebär hänvisningarna en möjlighet att klarlägga Dalins in
spirationskällor, såväl de musikaliska som de litterära.

8 Jfr Carlquist, a. a., s. 36. Möjligt är att 
Dalin avsett sin egen dikt »Käcka Gossar 
blå» (WA 4: 156), vilken i original och WA 
benämnes W isa  fö r  e t F r u n tim m er  p å  en  
T o n , so m  h on  gärn a  sö n g  (E ngsöana , s. 10). 
Denna visa, som Dalin själv daterat till 1741» 
har samma strof form som »Bort med höga 
ting!»

9 Enligt Adolph Mörners avskriftssamlingar 
i Esplunda arkiv, vol. I: 89 (D ik te r  i  a v s k r if t), 
har ytterligare sju av Dalins dikter skrivits till 
samma melodi.

1 Se om denna Westerlund, a. a., s. 23 f.; 
jfr s. 57· Gyllenborgs dikt återgår i sin tur

på psalmen »Lius of Lius O Morgonstierna» 
(Westerlund, a. a., s. 24).

2 Genom undersökning av versbyggnaden 
i Dalins dikter har A. Åkerblom tidigare 
kunnat konstatera att ett betydande antal av 
dessa varit avsedda att sjungas (B id ra g  t i l l  
d en  b lan dade  värsen s h isto r ia  i  S ver ig e , S a m 
laren  1898, s. 25 ff.).

3 Så t. ex. härstammar det äldsta kända 
trycket av visan »Ack, herdar, gifwen akt» 
från 1754 (enl. vänligt meddelande av fil. 
lic. Bengt R. Jonsson, Svenskt visarkiv). Da
lins hänvisning innebär att visan måste vara 
minst fem å sex år äldre.
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De upplysningar som manuskriptens rubriker och anteckningar kan lämna 
om Dalins arbeten är redan de en tillräcklig anledning att undvika ett en
sidigt utnyttjande av WA och att i stället uppsöka det samtida handskrifts
materialet. Ur denna synpunkt är — vid sidan av originalen — de många 
avskriftssamlingarna av Dalins verk värda ett betydligt större intresse än vad 
som hittills kommit dem till del. Vid en sammanställning och undersökning 
av ett tillräckligt stort antal original och avskrifter skulle det antagligen bli 
möjligt att lämna nya detaljer om en mängd av Dalins skrifter.

Att handskrifternas upplysningar stundom är av avgörande betydelse för tolk
ningen av Dalins verk kan visas med ett exempel. I en undersökning av Dalin 
och den politiska propagandan under 1738-39 års riksdag har L. Breitholtz 
fäst uppmärksamheten på en dikt, som i WA bär rubriken Det gement skapade 
Kärilet. Fabel (4: 93 f.).4 Detta poem har Breitholtz sammanställt med hat
tarnas och mössornas propaganda under riksdagen, närmare bestämt med en 
mera lågtstående genre inom denna, i vilken man från båda lägren genom 
utspridda emblem satte motståndarnas partisymbol, hatten respektive mössan, 
i samband med ett nattkärl.5 Då Dalins fabel handlar om ett »gement» kärl, 
något som även beskrivningen av det antyder, och då skalden uppger att det 
»med smälek» fått figurera på ett bord, for att sedan, då dess lock blivit av
lägsnat, ha befunnits innehålla »Den bästa saft», finner Breitholtz häri an
knytningar till den nyssnämnda politiska propagandan. Han citerar de båda 
sista stroferna och konkluderar därefter:

Det gemena käril hattarna lanserat som motståndarnas partisymbol jämte nattmössan, 
har alltså visat sig innehålla en ojämförligt bättre och hälsosammare dryck än hattarnas 
stolta pokaler. Fabeln ingår som vi ser i mössornas motpropaganda. Den är odaterad men 
bör ha tillkommit någon gång under tiden januari-april 1739, då detta dåliga skämt 
var högaktuellt.

Dikten har senare behandlats av M. von Plåten, som även sätter den i sam
band med den politiska propagandan, ehuru med vissa reservationer.6

Breitholtz’ dikttolkning verkar mera konstruerad än övertygande. Om Dalin 
verkligen avsett denna politiska innebörd så har han åstadkommit en i flera 
avseenden synnerligen osmaklig produkt. Men dess bättre är detta inte fallet. 
Det visar sig nämligen att dikten inte alls tillkommit i det angivna samman
hanget och att den överhuvudtaget inte har någonting med politik att göra.

I originalmanuskriptet (Krag. ark., n:o 175) har Dalin själv utsatt den titel, 
som senare återkommer i WA: Öfwer det gement skapade Kärilet: Fable:. Men 
därtill har C. F. Piper fogat en förklaring rörande anledningen till dikten: 
»En äckta porcellains påtta kommen med ett Ostindiskt skepp från Gborg,

4 S tu d ie r  i  fr ih e ts tid en s litte ra tu r, s. 22 f. 
Dikten har tidigare endast berörts av Lamm, 
a. a., s. 381.

5 Om propagandagenren i fråga se Breit
holtz, a. a., s. 21 f. I emblem, som distribue
rats av hattarna, hade en nattmössa förekom
mit i ett mindre smickrande sammanhang, 
nämligen nedfallen i ett nattkärl, som pla
cerats under ett bord. Hattarna hade också

uppgivit att mössan fungerat som nattkärlets 
lock.

0 D a lin s  p o li t isk a  sa tirer, S am laren  1957, 
s. 29 f. »Det skall emellertid tilläggas, att 
denna från Breitholtz hämtade tolkning inte 
torde vara så oomtvistlig, som den kanske 
förefaller. Dikten innehåller ett par dunkla, 
ouppklarade enskildheter.» (Ib id ., s. 30.)
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hwaruti wa[r] Bischop.» Dessutom har Piper tillagt årtalet 1738 som datering.7 
Dessa upplysningar förklarar några verser, vilka ter sig mycket dunkla i det 
sammanhang vari Breitholtz citerar dem:

Ack, milda skål, som intet spruckit!
Den bästa saft i dig du bar,

Som nånsin Hedna Gudar druckit,
Då Bischoff än ej smakad war.

Detta speciella, egenartat formade bischoffkärl har således givit impulsen till 
Dalins dikt, som är en liten situationsbild kring den påfallande kontrasten 
mellan kärlets form och dess innehåll. Och fabelns sensmoral blir:

Hur ofta wördas dessa dar 
En stolt Pocal, som allmänt lyser;

Men knapt har drägg i botnen qwar?

Det är med andra ord den traditionella och allmängiltiga satsen att man inte 
skall döma hunden efter håren, föremålet efter dess utseende, som här före
kommer i en ny variant.

Många av Dalins dikter måste förvisso betraktas mot bakgrunden av sam
tidens politiska liv för att rätt kunna förstås, men detta gäller inte fabeln om 
det gement skapade kärilet. Det kan knappast råda något tvivel om att det 
egentligen är utgivarnas underlåtenhet att införa Pipers anmärkning om »anec- 
doten och sujetten», som i detta fall föranlett den politiska intolkningen.

Slutligen förekommer i Pipers samlingar även ett ganska stort antal skrifter, 
vilka aldrig blivit införda i WA; Krageholmssamlingen innehåller 24 sådana 
original8 och Engsöana-samlmgen ytterligare 14. Anledningen till att dessa 
skrifter uteslutits kan inte enbart sökas i dikternas stundom obetydliga om
fång eller värde, eftersom en mängd alster av samma karaktär förekommer i 
WA. Fem av dessa skrifter återfinns f. ö. i Bergius’ tidigare utgivna sam
lingar.9 Troligtvis bör man sätta de flesta av de otryckta originalen i samband 
med det förhållandet att WA:s omfång bestämts av rent ekonomiska och prak
tiska grunder.1 I några fall har dessutom, som ovan framgått,2 dikternas ten
dens och uttryckssätt hindrat ett offentliggörande.

I Engsöana förekommer några längre dikter, vilka mycket väl skulle kunna 
försvara en plats i WA. Hit hör På en gångbar Ton wid Engsö. 1744:

Engsö kan alla Sinnen frögda, 
stenar och stockar må bli nögda

kring Vlriksberg och Sigridshäll: 
om dagen wi oss Kungligt föda 
med all slags lust, med rolig möda 

wi lägga oss hwar enda qwäll.

7 Denna datering har utgivarna accepterat 
genom att placera dikten omedelbart före två 
skrifter från den 24.9.1738 resp. 25.11.1738 
(WA 4: 94 f.). Först fr. o. m. s. 102 uppträ
der i WA 4 dikter, vilka uttryckligen an
givits härröra från 1739.

8 Jfr Carlquist, a. a., s. 36.
0 »Gamla Hiässa, Herrans smorda» (Krag. 

ark., n:o 23; Små-Saker, 7, s. 53); »En ele-

fant måst under ook» (Krag. ark., n:o 224; 
Små-Saker, 6, s. 27); »Til allslags buller, all
slags Kamp» (Krag. ark., n:o 243; Små-Saker, 
6, s. 140: »Til älskogs buller» [!]); »Vestra 
Gratia permittat» . . .  (Krag. ark., n:o 271; 
Små-Saker, 8, s. 118); »Oskyldigheten lider» 
(Krag. ark., n:o 297; Små-Saker, 6, s. 25 f.).

1 Se därom Samlaren 1962, s. 220.
2 Ovan s. 202, 207 f.
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Twå stora Jättar för oss siunga, 
at både bärg och dal må runga,

dwärgen här hoppar i sin wrå:
Om Jordens Gudar fingo smaka 
så menlös ro, de skull försaka

sin falska frögd och til oss gå.

Kom hit, du stolta Kämpe-skara, 
som bör wår gräns och land förswara, 

här kan du bättre nöijen få:
Rothuggning här är bättre möda, 
än bränna hus och land föröda:

dock, neij blif borta långt härfrå. (Engsöana, s. 57 v.)

I detta fall kan den pacifistiska tendensen i slutstrofen ha bidragit till att dik
ten uteslutits ur WA. Andra gånger kan man misstänka att utgivarna av rent 
estetiska och etiska hänsyn föredragit att låta verken bli otryckta.3 Detta gäller 
t. ex. om det Gratulations-Bref som Dalin lagt i den avlidne dvärgen Luxen- 
burgs mun och som denne säges framföra Från Engsö-Kyrkogård d. 20. Febr. 
1747 och som börjar:

När Solen i dag sina strålar gaf, 
så rörde sig mina ben i min graf:
Swårt är, at ligga här och frysa 
medan denna hugneliga dag månde lysa.
Jag hade wäl lust i Grafwens diup 
i denna affton, at ta mig en sup:4 
-------------- (Engsöana, s. 102 v.)

Och av en Wisa extempore på Stallgården d. 17. lulii 1730 framgår att Dalin 
i privata stunder kunnat visa prov på en burlesk friskhet, som förebådar Bell- 
man:

Det war i Iuli en wacker dag,
wi satt på Stallgåln och såg de hökärror alla: 

och der war sysslor af alla slag,
den ena kasta, den andra räfsa och tralla: 

somma körde kärran, 
somma styrde märran, 
somma damp i backen, 
solen stack i nacken; 
men på höskulln war warmast.

Och hör nu, fäntor, på Baron lan:
han qwäder för Ehr, at om I flitigt arbeta, 

skun I få dansa som bara fahn
och kanskie mera, som skall Ehr intet förtreta: 

friskt, gosse, flicka,
I skun sen få dricka: 
märren börjar fräsa 
med sin bröms i näsa,
och jag är nu rätt törstig. (Engsöana, s. 151 v.)

3 I detta sammanhang bör även jämföras 
de otryckta dikter som Wieslander (a. a., s.
87-89) publicerat ur den manuskriptsamling, 
som tillhört A. M. Wrangel (om denna sam
ling se ovan s. 219 n. 9). Här har förmodli

gen de alltför intima inblickarna i hovlivet 
varit ett hinder för dikternas publicering.

4 Av en vida beskedligare karaktär är 
Luxenburgs Bref från de Dödas Rike Til 
Fru Grefwinnan Piper på Dess Födelse-Dag, 
Den 16 Februarii 1745 (WA 4: 362 ff.).
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Att dikter sådana som de ovan citerade inte blivit tryckta i WA visar kanske 
allra bäst denna utgåvas otillförlitlighet. Resultatet av de ändringar och ute
slutningar som företagits i WA har nämligen blivit att Dalin framstår som 
mera polerad och försiktig än vad han i verkligheten varit. Om man utgår 
enbart från WA riskerar man t. ex. att underskatta det starkt prästsatiriska in
slaget i hans produktion. I det otryckta och ocensurerade materialet framträder 
Dalin som sin tids kanske ivrigaste och talangfullaste vedersakare av prästerna; 
hans kritik och satir av det andliga ståndet har inte varit inskränkt till vissa 
perioder i hans liv utan är tvärtom ett genomgående och utmärkande drag i 
hans författarskap.

Vad som dämpats ned i WA är i själva verket de personliga och respektlösa 
dragen och därmed har utgåvan bidragit till uppfattningen av Dalin som för- 
behållsam och hemlighetsfullt sluten. En rättvis bedömning av hans författar
skap måste grunda sig på handskriftsmaterialet. Det råder inget tvivel om att 
bilden av Dalin kan vidgas och fördjupas. Ännu 200 år efter hans död är 
hans författarskap långtifrån fullständigt känt. Utöver de uteslutna dikterna i 
de piperska samlingarna har ett mycket betydande antal otryckta arbeten av 
Dalin bevarats i original och avskrifter. En av Dalinforskningens många upp
gifter bör vara att genom handskriftsstudier komplettera och korrigera WA och 
därmed förbereda en modern, vetenskapligt tillfredsställande utgåva av hans 
verk.


