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

Olof von Dalins Witterhets-Arbeten

Tillkomst, textkaraktär, mottagande1

IV. Mottagande och kritik under decennierna 
närmast efter utgivningen

i . Den offentliga kritiken av W A  under frihetstiden

Som tidigare framgått kunde utgivarna av WA, Jonas Böckman och Olof Dahl
ström, först i december 1767 se det fullbordade resultatet av sitt omfattande 
arbete.1 2 Sannolikt motsågs verket åtminstone i vittra kretsar med icke obetydliga 
förväntningar. Redan i februari 1764 hade Olof Bergklint i sitt åminnelsetal 
över Dalin retoriskt frågat: »Huru snart få vi mätta vår längtan, at se des öfriga 
strödda skaldestycken likaledes hoptryckta?»3 Sedd i ett mera historiskt perspek
tiv framstår utgivningen av WA som ett betydelsefullt evenemang. De sex voly
merna utgör inte bara Dalins slutliga insats i litteraturen; denna utgåva skulle 
också i stor utsträckning komma att bestämma eftervärldens uppfattning av 
Dalin.4

Den flitige Gjörwell, vilken uppmärksamt följt utgivningsarbetet och därvid 
lämnat några redan citerade underrättelser om detta,5 blev karakteristiskt nog 
den förste som i tryck kommenterade den postuma samlingen. I Kongl. Biblio
tekets Tidningar om Lärda Saker, den 31 december 1767,6 gav han i en biblio- 
grafisk annotation W A betyget att ha utgivits »med tilbörlig Granskning, och 
i en vacker Uplaga» [...], namngav editorerna7 och tillfogade att
til så stort Snilles, som en von Dalins, och denne Samlings lof behöfver ingen ting 
sägas. I länge erkända ting är et nytt omdöme onödigt; och almänt bifall innesluter 
enskylt.

1 Föregående kapitel av denna studie har 
varit införda i Samlaren 1962, s. 195 ff. och 
Samlaren 1963, s. 176 ff.

2 Samlaren 1962, s. 229.
3 Åminnelse-tal hålne i Konung Adolph 

Friedrich s Loge, Den 27 Februarii År 1764, 
1764, s. 52. Den citerade passagen följer ome
delbart efter ett omnämnande av att Swenska 
Friheten 1755 utgivits i en andra upplaga.

4 Vid en undersökning av WA:s motta
gande är det givetvis önskvärt att kritiken av
utgåvan sätts i relation till vederbörande kri
tikers eljest uttalade åsikter om Dalin och 
dennes arbeten, något som materialet tyvärr
inte alltid tillåter. Någon fullständighet i
fråga om vittnesmålen om WA kan svårligen

uppnås, men de uttalanden som citeras i detta 
kapitel torde i varje fall vara representativa 
för de tongivande kretsarnas uppfattning. Det 
måste slutligen understrykas att den betydelse
fulla frågan om Dalins ställning hos efter
världen rymmer flera aspekter än de här be
handlade och att den långtifrån kan anses ut
tömmande behandlad i och med denna över
sikt.

5 Samlaren 1962, s. 215, 221.
0 S. 393. Uttalandet ingår i en fortlöpande 

förteckning över svensk litteratur, Bibliogra- 
phia Sveo-Gothica. Om Gjörwells kritik i de 
till denna hörande noterna se O. Sylwan, 
Svenska pressens historia [...], 1896, s. 257 ff.

7 Se cit. Samlaren 1962, s. 215.
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Recensentens lovordande av Dalin härrör säkerligen från en uppriktig överty
gelse. »Han var en stor skald, ja Konstens, den städade Konstens Fader hos 
oss» [...], skrev Gjörwell året efter Dalins död till vännen Lidén.8 Däremot 
måste man betvivla att berömmet av utgåvan är annat än en pliktskyldig höv
lighet i tidens stil inför allmänheten. Man bör nämligen jämföra detta Gjör- 
wells offentliga omdöme med hans brev den 28 februari 1765 till Lidén, i vilket 
han beträffande utgivningen säger sig frukta att »ej sker nog val; ty en Bök- 
man räknar mera på en stor uplaga, af flera Delar, än på vår ypperste Skalds 
heder».9 WA:s slutliga omfång och karaktär av bottenskrapning av Dalins pro
duktion måste för Gjörwell ha inneburit en beklaglig bekräftelse på riktigheten 
av hans tidigare uttalade farhågor. Denna egenskap hos WA betonade Gjörwell 
också sedermera kritiskt i sin anmälan av Rudins Dalinutgåva:
De, som vi hafve at tacka för Uplagan af von Dalins Vitterhets-Arbeten i 6 Tomer, 
hafva med så mycken nit ransakat allas gömmor, där något af Författarens Arbeten varit 
til finnandes, at man lär hafva haft svårt at efter dem finna något, äfven odugligt, af 
hans Arbeten, mindre dugligt, som icke där finnes infört.1

Här har man utan tvivel Gjörwells verkliga uppfattning som han även tidigare 
hyst.2

I Lars Salvius’ publikation Lärda Tidningar behandlas WA i tre nummer den 
4-11 februari 1768. Recensionen utgöres efter vanligheten till största delen av 
innehållsreferat; i detta fall har anmälaren särskilt tillgodogjort sig utgivarnas 
företal. Självständigt meddelas dock i ingressen:
Detta är et af Allmänheten länge efterlängtadt Werk, och kan därföre nu med dess 
större fägnad emottagas, som det är sammandragit med berömlig flit, urskillning och 
noggranhet, i anseende til både ord och tankar.

Vid redogörelsen för innehållet i WA citerar recensenten flitigt. De sparsamt 
fällda omdömena är däremot mycket knapphändiga. Några åminnelsedikter över 
Karl XII och Gustav II Adolf karakteriseras som »förträffeliga»; det fjärde ban
det inleds av »några ganska qwicka Satirer» [...]; det femte bandet innehåller 
»likaledes qwicka och nöjsama Afhandlingar»; det sjätte bandets Journal öfwer

8 Brev den 26.4.1764 i UUB, G. 151; jfr 
även Gjörwells brev till densamme den 1.3. 
1764 {ibid.). Till G. Sommelius skrev Gjör
well den 18.8.1763, att man genom Dalins 
död »förlorat et så stort snille och en så stor 
skribent i Nationen, at hans rum ej står i 
vår tid, at fylla» (KB, Ep. G. 11). Tidigare, 
1757-1758, hade Gjörwell visserligen i sin 
privata korrespondens uttalat »förkastelsedomar 
öfver Dalin» (Sylwan, a. a., s. 229) och kriti
serat Svea Rikes Historia och Dalins verksam
het som kungl. bibliotekarie {ibid., s. 217 
n. 1). (Om Gjörwells inställning till Dalin
1758 se även J. Kruse, Hedvig Charlotta Nor- 
denflycht, 1895, s. 276 ff. och Hilma Bore- 
lius, Hedvig Charlotta Nordenflycht, 1921, s. 
187 f.) Men även om Gjörwell under 17 50- 
talet hyst en mindre positiv uppfattning av 
Dalin är det tydligt att han under det föl
jande decenniet insett dennes förtjänster och

betydelse för vitterheten. ·— Längre fram skulle 
Gjörwell komma att uttala sig med mindre 
entusiasm om Dalins författarskap (se ett brev 
från Gjörwell till C. G. Brinkman 1783, åter
givet av O. Holmberg, Den unge Leopold, 
1953, s. 122 ff.).

9 Samlaren 1962, s. 221. — Jfr även, be
träffande Gjörwells tidigare offentliga bedöm
ning av Dalins skönlitterära arbeten, Sylwan,
а. a., s. 294.

1 Upfostrings-Sälskapets Tidningar, den 12.
б. 1783 (n:o 44) s. 353.

2 Motsättningen mellan Gjörwells offent
liga och privata kritik har påpekats av B. v. 
Beskow, Minne af kongl. bibliotekarien Karl 
Kristofer Gjörwell {SAH, 36), 1863, s. 123 n., 
Sylwan, a. a., s. 229 (Gjörwells bedömning av 
Dalin) och 308 n. samt F. Böök, Stridsmän 
och sångare, 1910, s. 83.
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Belägringen af Chloris hjerta? säges vara »en af de qwickaste dikter i sitt slag». 
Recensentens avslutande omdöme lyder:

Alla dessa stycken äro författade med en munterhet och sinnes-eld, som ej annat kan 
än förnöja Läsare, och tillika upwäcka förundran öfwer de många olika sätt Hr. För
fattaren upfunnit och nyttjat til at åstadkomma lust och nöje, och oftast under största 
skämt framställa nyttiga sanningar.

Lika litet som notisen i Gjörwells tidskrift kan emellertid recensionen i Lärda 
Tidningar tolkas som ett bevis för samtidens uppskattning av WA. De littera
turanmälningar som publicerades i Salvius’ organ bestod nämligen nästan alltid, 
och alldeles oavsett de granskade arbetenas egentliga kvalitet, av välvilliga 
och okritiska innehållsredogörelser.3 4 Därtill kommer att recensionen sannolikt 
skrivits av Salvius’ medhjälpare, amanuensen Samuel Loenbom.5 Då den senare 
hör till de personer som i WA:s företal tackas för den »hjelpsamma handräck
ning», med vilken de befrämjat detta verk, ligger dessutom den misstanken 
mycket nära till hands, att det i Lärda Tidningar är fråga om ett återgäldande 
av artigheter.6

De båda ovan citerade bedömningarna av W A får anses som karakteristiska 
för den offentliga kritikens anda och ståndpunkt under större delen av 1700- 
talet. Negativa omdömen om ett litterärt alster uppfattades länge som ett per
sonligt angrepp på författaren.7

Likväl kan 1760-talet på detta område betecknas som ett brytningsskede. En 
viktig förutsättning för uppkomsten av en djärvare, mindre hänsynsfull littera
turkritik blev tryckfrihetens införande 1766. Följande år inleddes den långvariga 
och uppseendeväckande fejden mellan Olof Bergklint och Erik Brander, under 
vilken den förre, »Sveriges förste egentlige recensent»,8 hävdade kritikerns rätt 
att yttra sig över all vitterhet och krävde stränghet och opartiskhet i gransk
ningen.

I skydd av tryckfrihetsförordningen uppstod under frihetstidens sista år en 
utomordentligt rikhaltig flora av tidskrifter. I dessa vanligen mycket kortlivade 
organ kunde det privata omdömets oförbehållsamhet förenas med det tryckta 
ordets spridning och inflytande. Som en typisk representant för den nya andan

3 WA 6: 44 ff.
4 Sylwan, a. a., s. 177 f., 180, 182, 184; 

H. Schuck, Lars Salvius, 1929, s. 179 ff. 
Undantag från karakteristiken ovan utgör de 
recensioner vilka anges vara insända (Sylwan, 
a. a., s. 180 f.); dessa skarpare kritiker tycks 
dock inte ha gällt litterära verk. Stundom har 
författarna i Lärda Tidningar även fått recen
sera sina egna arbeten (Sylwan, a. a., s. 178 f.; 
Schuck, a. a., s. 187).

5 Loenbom uppgav 1773 om sin verksam
het i Lärda Tidningar att han under nio år 
skrivit »de flesta recensioner af in- och ut
ländska nya böcker och skrifter». (Cit. efter 
Sylwan, a. a., s. 175.) Om Loenboms förbin
delse med Lärda Tidningar se vidare Sylwan, 
a. a., s. 174 ff. och Schuck, a. a., s. 189.

6 Loenbom hade 1762 blivit amanuens hos
rikshistoriografen Dalin och har måhända bi

dragit med upplysningar om dennes senare 
verksamhet. Om bekantskapen mellan Loen
bom och WA:s utgivare vittnar även att den 
förre, för en utgåva av historiska dokument, 
från Jonas Böckman erhöll en avskrift som 
Dalin utfört. (Historiska Märkwärdigheter, Til 
Uplysning Af Swenska Häfder, 4, 1768, s. 69.)

7 Dalin hade själv dragit ytterst snäva 
gränser för den litteräre kritikerns verksam
het (se därom M. Lamm, Olof Dalin, 1908, 
s. 338 ff.). Jfr även Kellgrens uttalande i pro
gramartikeln Tankar öfver Granskning i Stock
holms Postens debutnummer, den 29.10.1778: 
»Med et ord, man anser härstädes en Criticus, 
såsom en våldsvärkare, och en granskning, som 
en ärerörighet.» (Cit. efter S. Ek, Skämtare 
och allvarsmän [...], 1952, s. 180.)

8 Gunhild Bergh, Litterär kritik i Sverige 
under 1600- och 1700-talen, 1916, s. 103.
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inom publicistiken framstår notarien Erik Ekholms tidskrift Nytt och Gammalt, 
en samlingsplats för allehanda strögods, gärna av skandalbetonad karaktär.9 Här 
offentliggjordes den 5 mars 1768 en utförlig Kritik öftver utgifwandet af framl. 
Herr Hof-Cancell. von Dalins smärre Skrifter, utan tval och urskillning.1 Som 
redan rubriken ger vid handen, skiljer sig bedömningen av verket fullständigt 
från de tidigare behandlade kritikernas.

Granskningen har formen av en insändare, som undertecknats med pseudo
nymen »Publius Cato». Författaren berör först sitt ämne i generella ordalag:

En blind wälmening och slätt urskillning hos Samlare af döda Auctorers Arbeten på
truga oss osmakeliga saker, icke besinnande, at interdum dormitat Homerus.

Deraf taga sig sedan Stympare anledning, at fylla Boklådorna med Fadaiser [...].

Till dessa osovrade utgåvor hänförs Runius’ Dudaim och Dalins WA. Skribenten 
framställer sig som en beundrare av Dalins »Snillebragder» och nämner Argus, 
Swenska Friheten och Sagan om Hästen som verk, vilka »allena kunnat göra 
Honom til en berömd och odödelig Nordens Skald». Vad Publius Cato klandrar 
är att utgivarna sökt »hedra» Dalins minne med »likt och olikt», och att de 
i W A infört alltför mycken efemär diktning:

Man nekar icke, at Utgifwarena lemnat oss Mästerstycken; men skuggan är för stark 
och skymmer bort det som borde synas. Om Auctor ibland skämtat med en Hof-Fröken, 
så war det, efter mit tycke, endast tjänligt för den stunden, det skulle så wara. Om Han 
stundom raspat något til wägs, som efter Hans egen bekännelse kunde tjäna til papilloter; 
[2] hwarföre gifwes sådant fram åt Allmänheten? Aldrig har det warit Hans tanke.

Hade Han kunnat föreställa sig, at Hans Wänner icke skulle skilja åt hwitt och 
swart; aldrig hade Han lemnat en lapp, som innehållit Tal om Knott, om Markattor, 
om Ljussaxar, om Swafwelstickor, om Korf, om gamla Skor, om Hundar etc. [3] Aldrig 
hade Han skrifwit så mångfaldigt om Lilla Guden, om Paphos Dyrkan, om Guda-Baler, 
[4] och blandat deruti något om fromma själar, om trogna GUDs barn etc.5

De antiklerikala inslagen och det fördomsfria bruket av den religiösa vokabulä
ren i WA tycks liksom de skämtsamt utformade sällskapsvisorna särskilt ha 
irriterat Publius Cato. Här övergår kritiken av WA till en kritik av Dalin 
själv och den miljö i vilken denne framfört sina verk:

0 Om Ekholm se B. Hildebrands art. i SBL, 
12, 1949, s. 725 ff. och Sylwan, a. a., s. 234 ff.; 
om Nytt och Gammalt, ibid., s. 420 ff. Tid
skriften började utkomma 1767 och upplevde 
fyra årgångar. Något större intresse för recen- 
sionsverksamhet ådagalägger Ekholm inte. I 
det första numrets presentation av tidskriftens 
ämnesområden anges visserligen som fjärde 
punkt: »Anständiga Kritiker öfwer allehanda 
slags Böcker och Skrifter» [...], men inom 
detta gebit faller i första årgången endast en 
uppsats, Anmärkningar om Critiquer i allmän
het, med en liten granskning af några ivissa 
i synnerhet, som nyligen utkommit (n:o 20- 
21, den 23-27.5.1767; jfr Sylwan, a. a., s. 290 
n. 1). Symtomatiskt nog hävdar författaren

nödvändigheten av en verkligt kritisk gransk
ning av utkommande skrifter.

1 N:o 24, s. 189 ff. Kritiken finns i sam
tida handskrift i UUB, N 1062, s. 133 f. In
sändaren och det därefter publicerade genmä- 
let omnämns av Kruse, a. a., s. 137 n.

2 WA 4: 126.
3 WA 5: 436 ff.; WA 5: 286 ff.; WA 5: 

410 ff.; WA 5: 455 ff.; WA 5: 443 ff. (?);WA 
6: 102 ff.; WA 4: 30, 31 ff., ii4 ff ., 285, 308, 
320, 354 f. m. fl.

4 WA 2: IV: 90, 152, WA 5: 64, 79, 103, 
117, 142 ff., 169, 197, 203, 242, 257 ff., 279, 
301, 333 , 335 , 383, 394 , 39$, 400 f., 496 
m. fl.; WA 5:202, WA 6: 38 ff.

5 WA 4: 41, WA 5: 279, 462, WA 6: 95, 
299; WA 5: 100, 365, 495, WA 6: 288.
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Hwad skal Efterwerlden göra sig för idee om et Hof, der Skalden drifwer sit gäckeri 
med Sions Sånger, med Mose och Lam[m\sens Wisor [6] etc? [...] När man med skäl 
wäntar af en Witterhets-Auctor det, som bör wara skrifwit i en god smak, och får se 
Slagdängor, som sluta hwar Strophe med det oanständiga pirum, cum colleri perse pirum, 
pirum nostrum parium, cum colleri duridarium; [7] hwem kan undra, om någon finner 
sådant wara non satis dignum summorum virorum personis?

Publius Cato förutser att han kan komma att uppfattas som en glädjefientlig 
melankoliker eller sekterist och skyndar sig att deklarera:
Jag är, utan at wara Pietist, öfwertygad, at gäckeri och skämt, som Christnom icke 
höfwes, gör ibland oss och i den allmänna lefnaden större skada, än någon kan tro, 
och borde genom höga efterdömen icke ännu högre drifwas.

I ett enda fall förebrår Publius Cato utgivarna för att ha försummat att i 
WA införa ett vitterhetsalster. Det är en mot Dalin riktad verssatir som ute
lämnats, trots att utgivarna »infört andras Kritiker emot Hr. Hof-Cancelleren».8

Insändaren slutar med en förklaring att kritiken inte avsett att angripa Dalin 
utan dennes editorer:
Med alt detta wil jag ingen ting hafwa sagt, til at förklena Herr Hof-Cancellerens äre
minne. Han war en människja och kunde fela. Men Hans Wänner hade bordt bruka 
mera discretion, och wisa Honom på den wackra sidan, på det at framtidens Witterhets- 
Idkare ej måtte få anledning, at anse Honom för en Swensk Rabelais och ställa Honom 
ibland Auctorer til Nugae Venales.9

För Publius Cato framstår således utgivarnas verksamhet som i hög grad 
omdömeslös. Den vitterhet som bort utmönstras ur WA är dels den alltför 
bagatellartade sällskaps- och tillfällesdiktningen, dels de skrifter i vilka skaldens 
formuleringar förefallit honom alltför lättsinniga. Den editionsprincip från vil
ken Publius Cato utgår i sin kritik är givetvis den strängt urvalsmässiga.

Att utgivarna befarat och sökt förekomma en kritik av detta slag framgår 
tydligt av WA. De textändringar som där företagits, och för vilka redogjorts i 
föregående kapitel, hade syftat till att utplåna sådant som genom tendens eller 
uttryckssätt skulle kunna väcka anstöt hos publiken. Publius Catos kritik visar 
att utgivarna ändå varit alltför liberala och att vissa verk fortfarande kunde 
förarga ömtåliga läsare.

WA:s kvantitativa omfång sammanhänger, som tidigare påpekats,1 med största 
sannolikhet intimt med utgivningsföretagets ekonomiska villkor. Editorerna har 
också varit medvetna om att kritik skulle kunna riktas mot den fullständighets- 
princip, som de följt. I WA:s företal söker de på förhand gardera sig mot en 
eventuell anklagelse för bristande sovring. Utgivarna säger sig inte vilja
underlåta at nämna, huru litet de förmoda sig kunna undgå den anmärkning, at deras 
wal af de i denna Samling införde Skrifter icke warit nog granlaga, och de befara tillika,

6 WA 4: 437 ff., WA 5: 231 (se nedan s. 
199).

7 WA 5:256ff., 264ff., 3 iof., 3i6ff., 
340 ff., 348 ff., WA 6:7off., 73 ff., 143 f., 
209, 239 ff.

8 Publius Cato uppger att satiren skrivits 
av fru Nordenflycht; jfr Kruse, a. a., s. 136 f. n. 
De åsyftade kritikerna i WA 3: 427 ff.

9 Nugae venales, sive thesaurus ridendi &

jocandi, en samling studentskämt på vers och 
prosa av mestadels burlesk karaktär. Om detta 
fordom populära verk — fyra editioner från 
åren 1642-1703 finns representerade i KB:s 
samlingar — se S. G. Lindberg, Juvenalorden 
och studenttraditionerna, Juvenalisk årsbok 
1948, s. 88 ff., 98 och Juvenalisk årsbok 1949, 
s- 75 f. (95), 84.

1 Samlaren 1962, s. 220.
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at en nog betydande del deraf torde anses swagare, än at den af Auctoren sjelf hade 
skolat blifwa räknad wärdig, at under Dess namn åt Efterwerlden öfwerlämnas [...].

Utgivarna framhåller att det »ej warit frågan blott om en Samling af von 
Dalins Mästar-stycken, och at den noggrannare utmönstring Auctoren sjelf egt 
rättighet at göra, icke likaledes kunnat wara Utgifwarne tilständig» [...] och 
anser det
kunna mildra Critiquens stränghet, at det Allmänna, som hittils af von Dalins egen hand 
icke fådt emottaga något annat än det som warit fullkomligt, efter all liknelse ej lärer 
misstycka, at äfwen få lära känna sådana Dess Arbeten, uti hwilka Dess ogemena in- 
bildnings-kraft, ehuru icke altid med lika så stark, som bländande låga, fådt wisa sin 
första eld; at uti ganska få af dessa Skrifter, oansedt de til största delen böra anses så
som foster af få ögnablicks tankar, lärer så aldeles saknas den lyckliga redighet, den 
lätta och bindande skrifart, samt det läckra salt, som tilskyndat wår Auctors Arbeten 
et så utmärkt företräde uti wårt Allmännas aktning, at icke Mästaren genom något drag 
röjes; och ändteligen, at meranämda Arbeten, om de ej skulle kunna räknas för nog 
wärdiga prof af wår Auctors stora Snille, likwäl på et hedrande sätt witna, huru högt 
Han wetat skatta erkännsamhet och wänskap, samt således bordt förwaras, såsom weder- 
mälen af en mera sällsynt egenskap, Dess goda Hjerta.

Trots denna vältaliga plaidoyer har så gott som alla senare omdömen om 
WA mer eller mindre nyanserat kommit att gå i samma riktning som Publius 
Catos kritik. I egenskap av det tidigaste och utförligaste offentliga uttrycket 
för den negativa uppfattningen av WA är insändaren i N ytt och Gammalt be
tydelsefull, vilka motiv som än kan ha inspirerat den. Skärpan i kritiken är 
uppseendeväckande.2 Insändaren ger dock inte intryck av att ha tillkommit i 
avsikt att angripa Dalin; syndabockarna är i första hand WA:s utgivare, vilka 
av oförstånd kommit att lägga skaldens svagheter i dagen. Men det är uppen
bart att all kritik av innehållet i WA ytterst måste drabba författaren, Dalin. 
En läsare av insändaren får oundvikligen ett intryck av att Dalin i alltför stor 
utsträckning slösat sin talang på otillständigt och värdelöst lappri. Här fram
står Publius Catos uppsats som ett av de äldsta försöken —  och det hittills 
mest kritiska —  att sammanfattande bedöma Dalins litterära verksamhet.

Publius Catos identitet och motiv till kritiken låter sig inte lika lätt genom
skådas som hans åsikter om WA. Det skulle vara naturligt att se angreppet 
som en reaktion från någon skribent ur det kyrkliga lägret; såväl avstånds
tagandet från de mindre fromma sidorna i Dalins författarskap som den kritiska 
udd, vilken i detta sammanhang riktas mot den lättsinniga tonen vid hovet, 
liksom det starkt moraliserande inslaget i skriften3 skulle härigenom få en natur
lig förklaring.

Kritiken av W A kom inte att stå oemotsagd. I omedelbar anslutning till 
Publius Catos inlägg publicerades i Nytt och Gammalt ett genmäle, Sivar på 
föregående Kritik, vilket säkerligen skrivits av tidskriftens utgivare, Erik Ek-

2 Det är mycket möjligt att Publius Catos 
kritik av denna anledning inte skulle ha kun
nat publiceras före tryckfrihetens införande. ■— 
Den kritik som 1755 offentliggjordes över 
Dalins översättning av Montesquieu var till 
formen synnerligen hovsam (WA 3:509ff.).

3 En passus lyder: »Det är, GUD bättre!

så långt kommit, at man i högre och lägre 
Sällskap sällan annat hör än gäckeri, och den 
heter en angenäm Wärd eller Gäst, som bäst 
kan roa sig och andra med sladder, om det 
ock skulle ske på Religionens bekostnad; ty 
alt hwad belefwadt wil heta, blyges för Gud- 
aktigheten, ända intil det minsta sken deraf.»
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holm.4 Denne har uppfattat kritiken som ett angrepp även på Dalin; Ekholm 
säger sig inte kunna undvika att granska den, »såsom til en del rörande en af 
wåra berömdaste Medborgare; ehuru samma Kritik egenteligen wäl synes wara 
ställd emot Utgifwarena» [...]. Beträffande klandret av editorerna hänvisar Ek
holm endast till den ovan citerade passus i företalet där den befarade kritiken 
på förhand bemöts. Svarsskriften är nästan helt ägnad åt att fria Dalin från 
de anklagelser, som Publius Cato riktat mot denne.

Efter en vidlyftig inledning, i vilken Ekholm bl. a. påvisar några terminolo
giska misstag av Publius Cato och därmed söker misstänkliggöra dennes insikter 
i vitterheten, upptas dennes olika anklagelsepunkter till granskning. Beskyll
ningen att Dalins ämnen varit alltför obetydliga bemöter Ekholm:
At taga ämnen af ringa och förakteliga saker til at roa andra med, samt at tillika der- 
under inspäda Moraler och qwicka infall, håller jag före icke strida mot anständigheten, 
och sker sådant af alla Auctorer, som skrifwa Fabler och Satyrer.

Att Dalin skulle ha bedrivit »gäckeri med Gudeliga saker» finner Ekholm vid 
ett närmare studium av de åsyftade textställena vara en grundlös beskyllning. 
Publius Cato har bortsett från de sammanhang, i vilka Sions sånger och Mose 
och Lams ens wisor förekommer; Dalin har inte talat i eget utan i andras namn.
Criticus har sålunda misstagit sig, och med största obillighet beskyllt Auctoren för den, 
som drifwit gäckeri med andeliga saker, då han likwäl allenast infört sådana personer, 
som missbrukat de omrörde Andeliga Wisböcker, för at dermed göra sig skenheliga.

Det bereder inte Ekholm någon svårighet att försvara de mytologiska inslagen 
i Dalins diktning; Cupido, Astrild eller »Lilla Guden» är brukliga metonymiska 
beteckningar för kärleken, och med »Paphos dyrkan» menas den »bögelse och 
wördnad Älskare hysa och betyga för Könet». Att däremot Dalins »fromma sjä
lar» och »GUDs Barn»5 är en ömtåligare vokabulär fråga märks tydligt, inte 
minst på den möda som Ekholm gjort sig för att ådagalägga uttryckens full
ständigt oskyldiga karaktär. Dalin säges ha
fölgt et familiert och på wissa orter, i synnerhet af enfaldigt folk brukeligt talesätt, då 
de kalla menlösa och oskyldiga personer för f r o m m a  s jä la r , samt et wackert och älskeligt 
barn för et G u d s  b a rn  [...].

Ekholm hänvisar utförligt till bibelns språkbruk och framhåller att Dalin
med G u d s  b a rn , långt ifrån at taga det ordet i en Theologisk eller andelig mening, 
endast welat exprimera täcka barn och wackra flickor; hwarmed han i synnerhet förstådt 
de unga HofFröknarna wid Kongl. Hofwet; hwilka desutan, jämwäl i anledning af det 
Orientaliska samt wårt Swenska Bibel-Språk, kunna kallas G u d s  eller G u d a -B a r n , i an
seende dertil, at Konungar och Förstår i Bibelen kallas E lo h im  eller G u d a r , i fölge 
hwaraf deras Barn och Hoffolk äfwen kunna kallas G u d a -B a r n , i synnerhet i Poetisk 
Styl.

4 Nytt och Gammalt, den 5—7.3.1768 (n:o
24-25). I svarets inledning redogörs för tid
skriftens redigeringsprinciper på ett sätt som 
anger att redaktören-utgivaren för pennan. För
fattaren fortsätter: »I fölge deraf anser jag nu 
med min skyldighet enligt, at icke underlåta

föregående Kritik granska» [...]. Redan Kruse, 
a. a., s. 137 n., uppger Ekholm som författare 
till svarsskriften.

5 Sammanställningen »trogna GUDs Barn» 
avvisar Ekholm, troligen med all rätt, såsom 
icke förekommande i WA.
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Benämningen »Slagdängor» (varmed menas »gemena och lider liga Wisor» 
[...]) finner Ekholm olämplig att bruka om Dalins »roliga och skämtsama 
Wisor» [...]; än mindre kan skaldens refränger kallas oanständiga, då de cite
rade orden »icke hafwa någon, mindre en oanständig bemärkelse, utan är o alle
nast fingerade, til at dermed upfylla wersen, för melodiens skuld».

Lika obillig torde ock af alla opartiska den tillämpning finnas wara, då Criticus talar 
strax derpå om ohöfwiskt gäckeri och skämt, hwarmed man sig i wissa sällskap roar, 
och det ofta på Religionens bekostnad, liksom dessa von Dalins Arbeten skulle wara 
sådana, eller dertil gifwa anledning.

Att slutligen utgivarna utelämnat den replik till Dalin som gått under fru Nor- 
denflychts namn, anser Ekholm vara förklarligt, eftersom den är förklenande 
och vanhedrande för Dalin.

Detta försök att gendriva den kritik som Publius Cato »dels directe, dels 
indirecte» riktat mot »wår widtberömde von Dalin» [...] är knappast helt över
tygande. Det är uppenbart en fåfäng möda — även om man utgår från den 
censurerade editionen — att försöka framställa Dalin som oskyldig till gäckeri 
med religiösa och klerikala företeelser. Redan de skrifter i vilka de åberopade 
andliga visböckerna ingår är tydliga bevis härvidlag.6 Den betydelse som Ek
holm med hårdragna etymologier och tolkningar inlägger i »fromma själar» 
och »GUDs Barn» har säkerligen aldrig föresvävat Dalin; den omständigheten 
att det senare uttrycket i några fall undertryckts i W A7 visar att det uppfattats 
som olämpligt även av andra än Publius Cato. När Ekholm med en sådan 
energi tar kalottpredikningarnas författare i försvar torde detta till en del bero 
på att han själv tillhörde det prästfientliga lägret.8

Märkligt nog bemöter Ekholm inte kardinalpunkten i Publius Catos kritik: 
utgivarnas redigeringsprincip diskuteras aldrig i genmälet, än mindre anläggs där 
någon litterärt värderande aspekt på det brokiga innehållet i samlingen. Ekholm 
försvarar Dalin, men man kan ifrågasätta om han också vill ta parti för WA. 
Hans tystnad i fråga om editionens utformning skulle mycket väl kunna upp
fattas som ett tecken på att denna uppväckt stridiga känslor även hos skaldens 
prononcerade beundrare.

2. Den privata kritiken av W A  under frihetstiden

De uttalanden som ovan anförts visar det offentliga mottagandet av WA. Som 
tidigare påpekats återger emellertid den tryckta litteraturkritiken långtifrån all
tid samtidens verkliga uppfattning — Publius Catos oförbehållsamma inlägg 
framstår härvidlag som ett av de mera uppseendeväckande undantagen. Person
liga ställningstaganden till litterära verk finner man i regel endast i privata

0 Som författare till en av Dalins parodiska 
prästsuppliker (om dessa se Samlaren 1963, 
s. 208 n. 2 och där anf. litt.) figurerar en 
präst vid namn »Mose Lambsenius» (WA 4: 
437; jfr WA 4: 438 f.) och denne rekommen
derar till ett pastorat sin systerson »Thomas 
Skenhelius», vilken kan sjunga »Sions Sånger 
med ljuflig röst» (WA 4: 437). — »Mose-

Lambsens Wisor» uppträder vidare i ett myc
ket skämtsamt sammanhang i en av Dalins 
sällskapsvisor (WA 5:231).

7 Samlaren 1963, s. 199. Man kan inte ute
sluta möjligheten av att Dalin vid vissa till
fällen velat anspela på bigotta personer och 
präster.

8 Sylwan, a. a., s. 235, 421.
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dokument, i brevuttalanden och dagboksanteckningar.9 För WA:s vidkommande 
finns även sådant material att tillgå.

Det äldsta omdömet av denna art och tillika det tidigaste över huvud om 
W A härstammar från frihetstidens främsta kulturpersonlighet, Carl Gustaf Tes- 
sin. Redan den 19 februari 1767 antecknade denne i sin innehållsrika Åkerö- 
dagbok:
Den som dragit omsorg om uplagan af Sal. Dalin[s] wärck, har giordt honom mindre 
heder änn han förtienar, då utan urskilning en hop små samqwäms rim, och en hop 
smicker gods framgifwits som all sin art förlora, så snart de dagen öfwerlefwat.

Jag har åtskilligt af hans egen hand, hwaraf jag, hwad mig bäst tyckes, will införa. 
Sal. H. HofCantzlern behåller altid, desse små saker förutan, ett oförgängeligt hedersstalle 
ibland wåre Historieskrifware, och det främsta rummet ibland wåre Poeter. Hade han 
lefwat, intet hade han tillåtit, att alt, utan ur wahl, och förbättring, kommit för almän- 
hetens ögon.1

Vid denna tidpunkt hade endast de två första delarna av WA hunnit utkomma,2 
men Tessin har redan av denna början fått en klar uppfattning om utgåvans 
karaktär. Under sin livstid beskylldes Dalin mer än en gång för litterärt smicker; 
otvivelaktigt är WA i hög grad ägnade att ge näring åt sådana misstankar och 
det är därför inte förvånande att anklagelsen nu aktualiseras. Sitt kritiska om
döme måste Tessin främst ha grundat på den rika samlingen av bröllops- och 
lyckönskningsskrifter.3

I överensstämmelse med den äldre generationens uppfattning har Tessin be
traktat Dalin som landets främste poet. »Bättre, fullkombligare och infallsfullare 
Poét hafwe wi aldrig haft, och läre wi näppeligen få, änn Sal. HofCantzlern 
Dalin» [.. .],4 inleder Tessin sin bekanta karakteristik,5 nedskriven någon tid efter 
skaldens bortgång. Flera senare uttalanden i Åkerödagboken visar att det inte 
är något förhastat omdöme: Dalin är »den wigaste, och tankymnigaste ibland 
alle wåre Swenske Poeter» och »wår, owedersayeligen qwickaste och frucktba-

9 Jfr O. Sylwan, De vittra tidskrifternas kri
tik, Samlaren 1900, s. 77.

1 Åkerödagboken (numera i KB), 1767, s. 
273 f. Uttalandet har tidigare citerats av Sigrid 
Leijonhufvud, Carl Gustaf Tessin och hans 
Åkerökrets, 1, 1931, s. 127 och 2, 1933, s. 
228 f. samt Thelma Hanson, Dalinbilden i 
porträttkonsten och i den litterära traditionen
[G W H , F. 6, Ser. A, 6: 6], 1959, s. 97 f-

2 Samlaren 1962, s. 227 ff. Vid några till
fällen hänsyftar Tessin på den utlovade fort
sättningen av WA, så den 19.2. och 22.3. 
1767, s. 279, 449 f. (se cit. i Thelma Han
son, a. a., s. 98, 100) och den 1.3.1767, 
s. 329.

3 WA 2: IV; möjligen har Tessin även syf
tat på hyllningsdikterna till de kungliga i 
WA 1: II.

4 Åkerödagboken den 20.11.1763, s. 657; 
anteckningen om Dalin återges i sin helhet 
av Thelma Hanson, a. a., s. 92 ff. I sin kom
mentar uppger Thelma Hanson att Tessin ut
tryckt omtanke »om de efterlämnade skrifter
nas öde» (s. 96). Tessin har dock inte ut
talat sig om Dalins litterära kvarlåtenskap utan

avser med »blomster» (s. 94) endast de hyll
ningar som ägnats — och borde ägnas — 
Dalins minne.

5 Innebörden av denna Dalinkarakteristik 
har Lamm {a. a., s. 442) sannolikt tolkat i 
en alltför negativ riktning. Däremot kan Tes
sin, som Lamm (l.c.) påpekat, knappast be
traktas som en fullt ojävig bedömare av Da
lin; under 1750-talet hade de båda råkat i ett 
politiskt motsatsförhållande, vilket Tessin, att 
döma av några bittra reflexioner, även upp
fattat som personligt (Carl Gustaf Tessins Dag
bok 1748-1752, utg. av Sigrid Leijonhufvud, 
1915, s. 149 f.; Åkerödagboken den 4.7.1760, 
s. 888 f. cit. av Thelma Hanson, a. a., s. 97). 
Se även K. J. Warburg, Olof Dalin (SAH, 
59), 1884, s. 370 f., 373; Sigrid Leijonhufvuds 
inl. till Tessins Dagbok 1748-1752, s. XVIII f., 
dens., Omkring Carl Gustaf Tessin, 2, 1918, 
s. 114L, 147 f., 169, 171, 178 f. och senast 
Thelma Hanson, a. a., s. 92 ff. För Tessins be
dömning av Dalins författarskap synes denna 
tidigare motsättning likväl inte ha spelat nå
gon större roll; jfr dock nedan s. 201 n. 4 
och 202 n. 9.
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raste Poet».6 Men detta hindrar inte Tessin från att se avigsidan av Dalins pro
duktivitet, svagheten för att dikta »wid ringaste wink»,7 och det avhåller honom 
inte heller från att rikta mer eller mindre skarpa anmärkningar mot vissa a r  
Dalins skrifter.

Vad beträffar Dalins efemära sällskapsdiktning röjer dagbokstecknaren en 
ambivalent inställning. Å ena sidan betraktar Tessin tryckningen av sådana, 
skrifter som en beklaglig omdömeslöshet, å andra sidan har han — som även 
antyds i citatet ovan —  själv infört en mängd av dem i sin dagbok.8 Förkla
ringen ligger sannolikt däri att Tessin funnit skrifterna vara av personligt in
tresse genom att de anknutit till hans minnen från guvernörstiden,9 men sam
tidigt har han reagerat mot att allmänheten bjudits på sådant, som endast kunde 
vara av intresse för och uppskattas av en mycket begränsad läsekrets. Dalins
sällskaps små plåck hade kunnat wara otryckt; ty slikt hör intet under prässen; mea 
är och blir altid styckewis, en nöysam aftonstund för den som Personerna kiändt och 
Anecdoterne wet.1

Det är således egentligen inte missnöje med denna sällskapsdiktning i och för 
sig utan närmast omtanke om Dalins skaldeanseende, som kommit Tessin att 
önska ett strängare urval i WA. För Tessin liksom för många senare kritiker 
har det sannolikt förefallit alltför anspråksfullt att trycka dessa bagateller, som 
inte kunde skänka sin upphovsman någon ökad ära. Personligen har Tessin eljest 
varmt uppskattat även legera utslag av Dalins poetiska verksamhet. I fråga om 
skaldens visor sparas inte på lovord; ingen [...] »Fransysk wismakare, har öfwer- 
träffat wår Swenske Dalin: de artigaste Infall, de nättaste ord, den lättaste pänna 
tillhöra honom owägerligen».2 Vid ett annat tillfälle talar Tessin t. o. m. om 
Dalins mästerskap i burlesk poesi3 — ett beröm som den yngre generationen 
av smakdomare knappast skulle ha senterat.

Alla Dalins skrifter vinner dock inte Tessins beundran. Mot flera dikter riktar 
han detaljanmärkningar.4 Gentemot Herde-Spel ställer sig Tessin mycket reserve
rad,5 och från Dalins kalottdiktning tar han bestämt avstånd. Dit hör visan 
»Så warer nu glada mina Ullrika får allesamman», som skrivits till en psalm
melodi; den karakteriseras som ett »scandalum»: »Licentia Poetica är här en

0 Åkerödagboken den 2.3. och 22.3.1767, 
s. 333 resp. 449; Thelma Hanson, a. a., s. 99 f.

7 Åkerödagboken den 12.10.1769, s. 1212; 
anteckningen cit. i sin helhet av Thelma Han
son, a. a., s. 100 f.

8 Se därom närmare Thelma Hanson, a. a., 
s. 98 ff. Vid några tillfällen talar Tessin i dag
boken uttryckligen om det nöje som sysslandet 
med Dalins skrifter bereder honom.

9 Sigrid Leijonhufvud, Carl Gustaf Tessin 
och hans Åkerökrets, 2, s. 229.

1 Åkerödagboken den 12.10.1769, s. 1212; 
Sigrid Leijonhufvud, Carl Gustaf Tessin och 
hans Åkerökrets, 2, s. 229; Thelma Hanson, 
a. a., s. 101.

2 Åkerödagboken den 3.3.1767, s. 338; 
Thelma Hanson, a. a., s. 99.

3 Åkerödagboken den 18.3.1767, s. 433; 
Thelma Hanson, a. a., s. 99 f.

4 Så sker den 16.2.1767 (s. 256); den 28.2. 
1767 (s. 322); den 5.3.1767 (s. 351); den
7.3.1767 (s. 361); den 8.3.1767 (s. 367); den
23.3.1767 (s. 453) och den 9.11.1769 (s. 
1375). Beträffande en dikt, »Wackra hiärtan 
som Ehr twinga», har Tessin anmärkt: »N B. 
tyckes ey böra tryckas, utan är ett obetänkt 
skiämt» (den 5.3.1767, s. 349); den infördes· 
emellertid i WA 5: 23 f. Då Tessin ställer sig 
kritisk till två av Dalins sagor för kronprins 
Gustav (den 20 och 22.2.1767, s. 284 och 
294; Thelma Hanson, a. a., s. 98) kan an
ledningen därtill vara att han erinrat sig 
tvisterna om kronprinsens uppfostran.

5 Åkerödagboken den 1.3.1767, s. 329, 331; 
Thelma Hanson, a. a., s. 99.
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fåfäng ursäckt».6 En skämtsam förteckning över den kalottiska församlingens 
medlemmar är ytterligare ett »scandalum», som gör avskrivaren »wämjemätt»; 
den hör till de »skiämtedichter, som Christnom icke höfwes», och den »bör kal
las platt».7 En kalottpredikan, den s. k. Introduktionspredikan, finner Tessin 
»wida anstötligare» och förmodar att »ingen förnuftig menniskia [lärer] gilla 
•en så sielfswållig rapsodie» [.. .].8 Såväl Herde-Spel som kalottdiktningen tillhör 
emellertid den del av Dalins produktion som av censurskäl inte kunde införas 
i WA.9

Sin uppfattning att Dalins litterära kvarlåtenskap kommit i händerna på föga 
omdömesgilla utgivare fick Tessin ingen anledning att överge. Av en pessimis
tiskt färgad anteckning den 15 mars 1768 framgår att han tagit del av Publius 
Catos och Erik Ekholms då aktuella debatt om W A och Dalin:

Il est dangereux de s’amuser dans un tems, où toutes les miseres s’impriment. Dans nos 
papiers Périodiques on se dit des sottises, pour savoir, si feu Dahlin en a faites a écrire 
des folies. La question est facile a résoudre: on ne se deshonore pas pour plaisanter, ainsi 
Dalin n’a point fait une sottise; mais ces Editeurs en ont fait une insigne, en publiant 
des riens, qui lui venoient au bout de la plume. Qu’on tourne la chose de Cent façons, 
il n’en resultera que cela; mais il y a de quoi rire, lorsque dans ces memes papiers l’on 
dit, que nous allons retomber dans la barbarie: De bonne foi, en sommes nous jamais 
sortis.1

Tessin vill tydligen ställa sig över de stridande parterna; hans åsikter samman
faller inte helt vare sig med angriparens eller försvararens. Sammanfattningsvis 
kan Tessin sägas inta en paradoxal ståndpunkt: han hyser en illusionsfri upp
fattning om det litterära värdet hos en del av Dalins tillfällesdiktning men 
förstår samtidigt ändå att för egen del uppskatta den; han ogillar avgjort WA:s 
utformning men de av Dalins skrifter, som han främst tar avstånd ifrån, är 
de otryckta.

Den vittre titulärprofessorn och dåvarande linköpingslektorn Samuel Älf2 be
rör i ett brev till J. H. Lidén den 28 januari 1768 i förbigående den nyss full
bordade utgåvan:
Hwad tycker du om de nu slutel utkomne Dalinske Arbeten? Det är wisst hela corpus, 
om p r e d ik n in g a r n a  och H e r d a s p e le t  undantagas. Mere judicium och smak hade jag wäntat 
af Editor.3

Det är tydligt att Älf är missnöjd med WA:s omfång och att han i stället 
skulle ha önskat ett kritiskt urval av Dalins produktion. Det kortfattade om-

0 Åkerödagboken den 12.3.1767, s. 389 ff.
7 Åkerödagboken den 23.4.1767, s. 632 f.
8 Åkerödagboken den 25—27.4.1767, s. 638, 

'643, 647.
9 Beträffande uteslutningen av Herde-Spel 

se Samlaren 1963, s. 177 ff. En tryckning av 
kalottpredikningarna kan utgivarna inte ens 
ha ifrågasatt. — Tessins omdömen om kalott
diktningen får i främsta rummet betraktas som 
utslag av hans — framför allt på äldre dagar 
påtagliga — religiösa traditionalism och orto
doxi (se därom Lamm, Upplysningstidens ro-

mantik, 1, 1918, s. 242 f.). Tänkbart är emel
lertid att hans kritik av de förgripliga predik
ningarna och av Herde-Spel färgats av hans 
minnen från 1750-talets konfliktår och den 
motsättning, i vilken han då stått till Dalin.

1 Åkerödagboken den 15.3.1768, s. 242 f.
2 Om denne se J. A. Lindblom, Dompros

ten m. m. Herr Doct. Samuel Älfs minne [u. å., 
1799?] och E. M. Fant, Lefvernes Beskrifning 
Öfver [...] Samuel Älf [...], VHAAH, 8, 1808, 
s. 424 ff.

3 UUB, G. 151 b.
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■dömet får en viss tyngd med tanke på att Älf var en flitig och lärd poet,4 väl 
hemmastadd i litterära kretsar5 och personligen bekant med Dalin, som han 
uppvaktat och vars Swenska Friheten han översatt till latin.6 Dessutom umgicks 
Älf vid denna tid själv med tanken på att framträda som utgivare av litterära 
texter.7 Bedömaren var således i detta fall synnerligen kvalificerad.

Något svarsbrev har inte kunnat påträffas. Att Lidén delat sin halvbrors åsikt 
framgår emellertid av en anteckning i hans otryckta samling till fortsättning 
av verket Historiola Litteraria Poëtarum Svecanorum. Lidén karakteriserar där 
W A med ett uttrycksfullt citat:
Om dem kan saegas, hwad V o l ta ir e  på ett staelle yttrar sig: . . .  de même qu’on ne doit 
pas écrire tout ce que les Rois ont fait, mais seulement ce qu’ils ont fait de digne de 
la postérité, de meme on ne doit imprimer d’un Auteur que ce qu’il a écrit de digne 
d’etre lu. Avec cette réglé honnête il y aurait moins de livres et plus de goût dans le 
public’.8

Den unge Johan Gabriel Oxenstierna har vid två tillfällen uttalat sig om 
WA. Hans bedömning av verk, utgivare och författare framstår som repre
sentativ för den gustavianska skaldegenerationens uppfattning. Den 27 mars 1768 
antecknade Oxenstierna i sin dagbok:
J’ai vu les oeuvres de Dalin, recueillies apres sa mort par son frere Bökman. Cet homme, 
trouvant du plaisir a faire un grand livre, et croyant honorer la mémoire de son frere, 
en publiant 6 enormes volumes y a inséré sans choix, tout ce que Dalin a jamais écrit. 
Ainsi pour trouver un beau vers, on est obligé de lire vingt feuilles de sottises. Ce Dalin 
■étoit le faiseur de gratulations par Exellence, et il n’y a gueres d’homme ni de femme 
de qualité qui n’ont été chantés a plusieurs réprises par lui —  Et y auroit il manqué, 
lui qui félicita en vers meme aux mariages de leurs valets. Il est vrai que l’on trouve 
dans ces impromtus des marques d’un genie facile, mais enfin ils n’amusent plus, et 
Bökman en faisant un tel récueil des pièces de son frere, a fait tort a sa mémoire, et 
montré qu’il est lui-meme un sot.9

Man märker hur kritiken av den osovrade utgåvan också leder till en negativ 
bedömning av Dalins författarskap. Denne framstår enbart som en produktiv 
tillfällespoet och smickerdiktare. Det är påfallande att Oxenstierna inte på något

4 Lindblom, a. a., s. 10, 22 (58), 25 ff., 
35 (59), 38 (60).

5 Vid mitten av 1750-talet hade Älf gjort 
bekantskap med fru Nordenflycht och invalts 
i Tankebyggarorden (Kruse, a. a., s. 195 n. 2, 
245 ff.). Vidare blev Älf ledamot av bl. a. 
Apollini Sacra och Utile Dulci (Lindblom, 
a. a., s. 39, 60; G. Göthe, Historisk öfversigt 
af de vittra samfunden i Sverige [...], 1875, 
s. 128).

0 Lindblom, a. a., s. 20 f., 57. Jfr även Sam
laren 1962, s. 197 n. 6. I UUB, G. 330 a, 
finns två brev från Dalin till Älf (dat. den 
8.7.1762 resp. 29.3.1763) varav framgår att 
Älf uppvaktat den förre med brev och dikter.

7 Redan under studieåren i Uppsala hade
Älf börjat samla svenska författares latinska 
diktning (om insamlingsarbetet och utgiv-
ningsplanerna se t. ex. Älfs brev till N. R. 
Brocman den 21.3.1768 i KB, Autografsaml.).

Bortsett från en utgåva av Petrus Lagerlöfs 
Orationes, programmata ac carmina varia 
(1780) stannade dock Älfs synnerligen om
fattande samlingar i manuskript (Lindblom, 
a. a., s. 16 (56 f., 34, 47).

8 Som en parallell tillfogas även den kritik 
som Quintilianus i Institutio Oratoria (VI: 3, 
5) riktat mot Ciceroutgivaren M. Tullius Tiro: 
»Utinam Quintus et Libertus ejus (: Cicero
nis :) Tiro, aut alius quisquis fuit, qui . .. 
Libros edidit, parcius dictorum numero in- 
dulsissent, et plus judicii in eligendis, qvam 
in congerendis studii adhibuissent: minus ob- 
jectus calumniantibus foret.» UUB, U 144, 
s. 167. Samlingen är daterad Uppsala 1767. 
Warburg har senare utnyttjat Voltairecitatet 
för att ange sin åsikt om WA {a. a., s. 478).

9 RA, Tosterupsamlingen, J. G. Oxen
stierna, Journal 1766-68, s. 160 f. Jfr Lamm, 
Johan Gabriel Oxenstierna, 1911, s. 114.
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sätt berör de stora och allmänt uppskattade verken i WA, t. ex. Stu enska Fri
heten, utan endast uppehåller sig vid det lättare godset och vid utgåvans svag
heter. Den nedlåtande överlägsenhet som präglar Oxenstiernas omdöme är del
vis förklarlig med hänsyn till hans ungdom — han hade vid detta tillfälle 
ännu inte fyllt aderton år. Det vore naturligt om hans uttalande inspirerats av- 
någon litterärt intresserad person i hans omgivning; härvid är det praktiskt taget 
endast morbrodern G. F. Gyllenborg och informatorn Olof Bergklint som kan 
komma i fråga.1 I detta sammanhang får man också räkna med en påverkan, 
direkt eller indirekt, av Publius Catos kritik, som offentliggjorts endast några. 
veckor tidigare, och vilken mycket väl kunnat nå Oxenstiernas barndomshem 
Skenäs.

Det andra uttalandet härstammar från årsskiftet 1772-73. Bergklint planerade- 
en utgåva av Samuel Olof Tilas’ efterlämnade dikter; vid underrättelsen härom 
gav Oxenstierna i brev till Bergklint uttryck för sina farhågor för att editionen, 
inte skulle bli den döde vännen värdig och anför i detta sammanhang WA:
Tag dig allenast till vara att af kärlek till Auctoren, och öfversikt, ej införa lappri, och 
i synnerhet föga af alla slags gratulationer, likasom af de många Partiversar dem Tilas· 
hade orätt att så ofta skrifva. Äfven ber jag dig att helt och hållit förquäfva alt hvad 
som är impromtuer, och sådant som var gjordt att roa ett vist sällskap, men ej är värdigt 
att blifva allmänt. Det var med en sådan osmakelig och illa utredd mörja som Brunk- 
man [!]1 2 vanhedrade den quicka Dalins minne. Låtom oss bättre hedra vår vän. Ju mera 
stränghet man brukar vid granskningen af hans arbeten, ju mera visa vi hans åminnelse 
vår agtning, och i denna räfst gjöra vi ej annat än hvad han själf gjordt om han fådt 
lefva. Han är mera ärad af en liten bok där hvar rad är vacker, än med ett vidsträkt 
värk som Dalins där man måste hoppa öfver 20 sidor plattituder för att omsidor finna 
något som förtjänar att läsas.3

Här har WA kommit att framhållas som ett avskräckande exempel på en 
postum utgåva. Trots att den tidigare karakteristiken delvis upprepas verkar in
ställningen till författaren nu något positivare. Av ett visst intresse är de ut- 
givningsprinciper, som Oxenstierna här hävdar. Ett decennium senare skulle lik
artade åsikter utläggas och tillämpas på Dalin av Pehr Rudin.4

Det framgår av dessa citat med all tydlighet att WA i Oxenstiernas ögon 
skadat Dalins anseende som skald. För Oxenstierna, liksom för många av hans 
jämnåriga, representerade Dalin otvivelaktigt ett passerat skede i den litterära 
utvecklingen. Men även om dennes verk i sin helhet inte håller måttet inför efter
världens strängare krav och mera utvecklade smak, så omges hans namn fort
farande av en viss nimbus. Hos Oxenstierna kommer detta tydligt fram i ett 
brev till Bergklint; denne hade uppsatt en dedikation till Oxenstierna, som för
argad över de alltför smickrande utlåtelserna klagade: »Hvad ville du säga mera 
i en skrift till Creutz eller Dalin.»5 Jämförelsen och inte minst sammanställ-

1 Om Gyllenborgs och Bergklints åsikter 
om WA se nedan s. 208 f. resp. s. 210.

2 Sannolikt har Oxenstierna här förväxlat 
Böckman med den kände pekoralisten Carl 
Brunkman.

3 Brevet, dat. Wien den 26.12.1772-6.1.
1773, har tryckts av P. Wieselgren, DelaGar
dis ka Archiv et eller Handlingar ur Grefl. Dela-
Gardiska Bibliotheket på Löberöd, 11, 1839,

s. 216 ff. (om WA s. 238); jfr O. Wiesel
gren, Samuel Olof Tilas, Samlaren 1908, s. 31 
(och s. 19 f.). Ovan citeras originalet i LUB, 
De la Gardieska samlingen, Biographica mi- 
nora, vol. 15.

4 Jfr Samlaren 1962, s. 203 n. 6.
5 LUB, Olof Bergklint, Efterlämnade pap

per, 4, Brev till Bergklint. Brevet är dat. 
Wien den 28.1.17173].
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ningen med Creutz röjer en mer respektfull uppfattning av den äldre kollegan 
än  man skulle ha väntat.6

I sin litterära produktion berör Oxenstierna någon gång Dalin men endast 
i stereotypa formler, som inte låter ana något personligt engagemang.7 I ett 
för Utile Dulci skrivet versifierat Tal, på Hans Kongl. Höghels Kron-Prinsens 
födelse-dag, Den 24 Januarii 17708 — vilket utmärkt skulle ha kunnat lämpa 
sig för panegyrik av Dalin i dennes egenskap av kronprinsens forne lärare — 
har Oxenstierna snabbt och undvikande glidit förbi denne.9 Med en helt annan 
värme och entusiasm karakteriseras däremot i samma dikt några andra skalder: 
fru Nordenflycht, Creutz och Gyllenborg. Förhållandet får betraktas som karak
teristiskt för Oxenstiernas litterära orientering i Tankebyggarordens anda.1

3. Den gustavianska kritiken av WA. (-1/S2)

Några månader efter statsvälvningen 1772 återuppväcktes Lovisa Ulrikas Vitter
hetsakademi, vars verksamhet legat nere sedan 1756.2 Nya ledamöter invaldes 
i januari 1773, och den 9 februari tog dessa säte i akademien med inträdestal, 
som under lovprisande av den högtuppsatta stiftarinnan utmålar den svenska 
vitterhetens pånyttfödelse.3 Med större eller mindre utförlighet behandlar talarna 
även Dalin, akademiens forne ständige sekreterare och dess största litterära 
namn.4 I änkedrottningens närvaro måste hedrandet av Dalins minne ha tett 
sig utomordentligt opportunt. Att denne 1756 dragits med i Lovisa Ulrikas 
nederlag och straffats för sina rojalistiska skrifter var i och med den nyligen 
inträffade politiska maktförskjutningen inte längre någon fläck på hans anseende

0 Här kan även tilläggas det omdöme var
med Oxenstierna avslutar en skildring av Da
lins och Samuel Klingenstiernas gravsättning 
på Lovö sommaren 1769: »Det är kärt att 
.se att Genier så ihogkommas» [...]. (LUB, 
Brev till Bergklint, dat. Stockholm den 22.8. 
1769.) — Det är dock tänkbart att den posi
tiva inställningen till Dalin i dessa båda ut
talanden är en eftergift från Oxenstiernas sida 
för Bergklints konservativare litterära smak 
(jfr nedan s. 210).

7 Jfr utom den i det följande anförda dik
ten även Oxenstiernas rimbrev till C. G. Toll, 
• dat. 21.5.1772 {A rb e te n , 2, 1806, s. 213). 
Huruvida den passus, som berör Dalin, också 
ursprungligen haft samma lydelse som i A r 
b e ten  är emellertid osäkert, då rimbrevet 
.starkt omarbetats. (Se därom J. V. Johansson, 
N å g ra  d ik te r  a v  J. G . O xen stie rn a , p u b lic e 
ra d e  a v  L e o p o ld , S am laren  1922, s. 163 ff., 
och jfr det äldsta, ofullständiga, trycket i 
E xtra  P osten , den 12.11.1794, n:o 259.)

8 V itte r h e ts -N ö je n , 3, 1772, s. 1 ff.
9 Ib id ., s. 10 f. I den omarbetade version 

av dikten som införts i A rb e te n , 1, 1805, s. 
191 ff., har behandlingen av Dalin blivit nå- 

^got utförligare (a. a., s. 19$, 198).
1 Om den unge Oxenstiernas inställning till

den äldre inhemska diktningen se Lamm, Jo
han G a b r ie l O xen stie rn a , s. 114 f.

2 Den utförligaste framställningen av Vit
terhetsakademiens öden och verksamhet vid 
denna tid lämnar H. Schiick i K g l. V i t te r 
h e ts H is to r ié  och A n tik v i te ts  A k a d e m ien , 5, 
1936, s. 672 ff. Thelma Hanson ger {a. a., s. 
112 ff.) en översikt av akademiledamöternas 
uttalanden om Dalin 1773.

3 Inträdestalen offentliggjordes omedelbart 
i separata tryck och infördes senare i akade
miens H a n d lin g a r, 2, 1776, s. 7 ff. Jfr även 
K u n g l. V itte rh e tsa k a d em ien s D a g b o k  1 7 7 3 -  
1 7 8 2 , utg. av Svenska akademien, 1930, s. 6 f., 
195. — Talen citeras här efter de äldsta 
trycken.

4 De ostentativa hyllningarna till Dalins 
minne väckte uppmärksamhet redan hos sam
tiden. Efter att ha läst talen skrev akademiens 
ledamot A. J. von Höpken den 19.4.1773 till 
C. F. Scheffer: »On dirait qu’elle [Vitterhets
akademien] a été établie pour favoriser uni
quement et exclusivement la poésie et pour 
faire en présence de la Reine l’éloge de feu 
Dalin, tout comme à l’Académie Française on 
fait celui du Cardinal Richelieu.» (Höpken, 
S k rifte r , utg. av C. Silfverstolpe, 1, 1890, s. 
348.)
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utan kunde betraktas som en anmärkningsvärd merit. Johan Elers försökte i 
sitt tal rehabilitera två av Dalins ur politisk synpunkt mest omstridda verk:
Jag påminner mig, icke utan grämelse [...] huru et Skalde-konstens mästerstycke, Svenska- 
friheten, ådragit dess Författare, hat, förföljelse och den värsta Landsflygt, at icke få se 
en Nådig Öfverhet, och huru et oskyldigt Herda-spel blifvit ansedt som et högmål.5

För de varmaste hyllningarna till Dalin vid detta tillfälle svarade Gyllenborg 
och justitiekanslern J. W. Liliestråle. Den senare betraktade »vår alla tider lof- 
värda von Dalin» [...], »detta sällsynta snille» [...], som höjdpunkten i den 
inhemska skaldekonstens utveckling.0 Likväl kunde Liliestråle inte underlåta att 
rikta en försiktig kritik mot WA. Han finner nämligen egendomligt nog en 
parallell mellan de äldsta svenska skaldernas diktning och Dalins; de förras 
poetiska förmåga skulle än bättre erfaras
om vi alt riktigt och til pricka förstode, eller hade oss alla tilfälligheter vid deras ämnen 
nog bekanta; men de hafva häruti för eftertiden samma öde, som vår tids store Skald 
von Dalin, uti hvilkens efter hans död utgifna Vers-Samling, månge stycken förekomma,, 
som icke synas hvad de verkligen voro, i den stund och vid det tilfälle de gjordes.7

Yttrandet innebär i första hand ett klander av utgivarna, som inte lämnat till
räckligt med upplysningar om de olika skrifterna för att göra dem njutbara 
för senare läsare. Som tidigare framgått hade emellertid Böckman varit fullt 
medveten om att Dalins skrifter för att bli »smakel6» borde förses med under
rättelser om »tiden och tilfället, elr anecdoten och sujetten» [...], även om han 
sedan av olika anledningar inte genomfört sina intentioner.8 —  Samtidigt kan 
man dock inte helt utesluta möjligheten av att Liliestråle velat antyda att en 
del av Dalins dikter inte lyckats behålla sitt ursprungliga värde och därför inte 
hade bort införas i WA.

Inte heller i det åminnelsetal som Liliestråle 1780 höll över Dalin i Vitter
hetsakademien kunde han avhålla sig från att kritisera WA:

Hade v. Dalin sielf i lifstiden hunnit utgifva samlingen af sina arbeten, är troligt, at 
de med något val och i annat skick kommit til allmänheten.9

Uttalandet är att betrakta som ett försvar för Dalin och som riktat mot den 
rådande negativa uppfattningen av denne. Otvivelaktigt var Liliestråle en av 
Dalins verkliga beundrare; såväl i detta tal som annorstädes har han uttryckt 
sin varma uppskattning av den äldre skalden.1 Enligt Gyllenborgs senare an
teckningar betraktade Liliestråle sig vid inträdet i Vitterhetsakademien som »Da-

5 Tal, Hållet För Kongl. Svenska Vitt er - 
hets-Academien [...] Den 9 Februarii 1773, 
1773, s. 8 f. Elers sympatiserade med mössorna 
(SBL, 13, 1950, s. 263), vilket kan ha på
verkat hans uttalande.

0 Tal, Hållit För Kongl. Svenska Vitterhets- 
Academien [. ..] Den 9 Februarii 1773, 1773, 
s. 16; om talet se även akademiens Dagbok 
1773-1782, s. 7, 14.

7 Ibid., s. 9. De rättelser som Liliestråle
f. ö. gör till Dalins författarskap (s. 11, 14)
saknar här intresse.

8 Samlaren 1962, s. 225; jfr s. 222 f., 228 
och Samlaren 1963, s. 178, 223 ff.

0 Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens 
Handlingar, 3, 1780, s. 349 f.; jfr akademiens 
Dagbok 1773-1782, s. 170 f. Se även Thelma 
Hanson, a. a., s. 114 ff., som anför G. J. 
Ehrensvärds och Gyllenborgs kommentarer till 
talet.

1 Se Liliestråles Tal, vid Fraesidii Nedläg
gande, uti Kongl. Vetenskaps Academien om 
Täle-konsten [...] Den 3 Maji 1784 [...], 
1784, s. 8, 39.
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lins lärjunge och efterföljare på parnassen».2 I sitt litterära författarskap fram
står Liliestråle också som en utpräglad Dalinepigon.3

Gyllenborg ägnar en stor del av sitt inträdestal åt Dalin, vilken dock blir 
bedömd nästan uteslutande i sin egenskap av Lovisa Ulrikas hovpoet. Intagande 
skildras Dalins litterära verksamhet vid hovet:

Hvar Promenad i Lof-ö [not] Lunder,
Blef af hans spel, en Guda-färd;

Där Fan fördref, med nya funder,
Alt minne af Olympens dunder,
Förnöjde hvilans korta stunder,

Och Gudar gaf en skyldig gärd.
Den Ulla Guden qvick och lärd 

At röra hjertats inre grunder,
Var som et Barn i Slottet närd.

Hvar Fröken blef et litet under
Och Hofvet en förkjusad verld.4

Den sympatiskt hållna karakteristiken vittnar om att Gyllenborg studerat W A 
och att han tillägnat sig Dalins hovdiktning i en annan anda än den stränge 
Publius Cato. Likväl är det tveksamt i vilken grad Gyllenborg personligen upp
skattat denna poesi. Talets innehåll och tendens förefaller att i alltför stor ut
sträckning ha dikterats av hänsyn till Lovisa Ulrika och hennes »ömhet för 
befästande af dens Minne, som Hon i lifstiden hedrat med sin aktning och 
vänskap» [.. .]5 och det kan därför knappast betraktas som ett pålitligt uttryck 
för Gyllenborgs åsikter. Dennes uppfattning av Dalin som en »makalös Skald»6 
balanseras också av en tydligt uttalad beundran för fru Nordenflycht och Creutz.7

Några dagar senare blev Dalins namn ånyo aktuellt i akademien. Vid dess 
sammanträde den 16 februari 1773 beslöt man att med äreminnen hedra de 
avlidna ledamöterna, däribland Dalin, »denna vår yppersta skald».8 Protokollet 
tillägger:

Till än ytterligare ihogkommelse af framl. HofCancelleren v. Dalin och hans förtjäns
ter af svenska skaldekonsten sade sig CammarRådet Gr. Gyllenborg vara sinnad att göra

2 G. F. Gyllenborg, M it t  le fvern e , utg. av 
G. Frunck, 1885, s. 124.

3 H. Schiick—K. Warburg, III. sven sk  l i t 
tera tu rh isto ria , 3, 1927, s. 404; jfr s. 338 
och a. a., 4, 1928, s. 43.

4 T a l, H å lle t F ör K o n g l. S ven ska  V it te r 
h e t s-A  ca d em ien  [ . . .] D e n  9 F ebru arii 1 7 7 3 , 
1773, s. 6. Höpken kritiserar i sitt ovan (s. 
205 n. 4) nämnda brev skarpt Gyllenborgs tal. 
Om de fem sista av de ovan citerade verserna 
utbrister han: »Quelle décence! dans un ouvrage 
sérieux» [...]. »Était-il question de représenter 
une cour galante? C’est ce mauvais goût que 
Dalin a introduit, et qui n’est en place qu’aux 
cafés et sur le Pont-neuf. Ces frivolités, em
ployées ailleurs, dégradent notre poésie.» (A . a., 
I. c.)

5 Tal [...], s. 11.
6 Ib id ., s. 5. Dalin berörs av Gyllenborg 

även s. 9, 12.

7 Ib id ., s. 7 ff., 12. — I sina på ålder
domen nedtecknade minnen har Gyllenborg 
kommenterat inträdestalet (M itt  le fvern e , s. 
ii7 f .) . Med naiv belåtenhet konstaterar han. 
att det väckte en allmän uppmärksamhet och 
gjorde ett för honom smickrande intryck på 
Lovisa Ulrika. Samtidigt värjer sig Gyllenborg; 
mot tanken att det »lof» som han »var skyl
dig» änkedrottningen skulle ha dikterats av 
annat än hans övertygelse. — Om detta tal 
se även Johan Fischerströms dagboksanteck
ningar för år 1773, utg. av G. Näsström 
under titeln En g u stav ian sk  d a g b o k , 1951, s. 
47 f·, 50.

8 K u n g l. V itte rh e tsa k a d em ien s D a g b o k  1 7 7 3  
- 1 7 8 2 ,  s. 19. Det blev Liliestråle som full
gjorde beslutet med sitt åminnelsetal sju år 
senare.
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•ett urval af hans mångfaldiga quäden och dem, med några af våra senare skaldestycken, 
i en samling af trycket utgifva, en föresats, som Academien i högsta måtto gillade och 
fann en granskad samling af sådana snillefoster ej allenast nyttig för våra unga poeter 
till eftersyn och exempel i sina försök, utan och nödvändig, hvad Daliniana beträffar, 
i anseende till en vidlyftig rapsodie i allmänhet under namn af v. Dalins Vitterhets 
nögen, [!] hvarvid boktryckaren användt mera arbete än utgifvaren smak och granlagen
het.9

'Gyllenborgs veneration för Dalin har således inte sträckt sig även till WA. 
Det uttalande till vilket han inspirerat akademiens ledamöter lämnar tydligt be
sked om arten av de känslor, med vilka man i denna Dalinminnets högborg 
omfattat utgåvan.1 Hans planer på en edition efter andra principer måste ses 
som en följd av det allmänna missnöjet med WA och som ett försök att rädda 
Dalins numera något skamfilade litterära anseende.

Gyllenborg hade 1763 av kanslikollegium föreslagits som lämplig att ordna 
Dalins manuskript2 och kan då ha kommit i tillfällig kontakt med Böckman. 
Som tidigare påpekats är det emellertid föga troligt att Gyllenborg haft något 
med tillkomsten av W A att skaffa. Däremot hade han i juli 1763 åtagit sig 
ederingen av fru Nordenflychts skrifter, ett arbete som nu, tio år senare, när
made sig sin fullbordan.3 Sannolikt var det sin erfarenhet från denna verksam
het, som Gyllenborg med den planerade utgåvan ville utnyttja. Denna skulle i 
viss mån erhålla karaktären av antologi; som supplement till Dalins dikter hade 
Gyllenborg förmodligen i första hand tänkt sig skaldestycken av Tankebyggar- 
•ordens mest framstående medlemmar.

Det verk som föresvävade Gyllenborg kom aldrig att utges av honom själv 
•eller av akademien. I huvudsak förverkligades emellertid hans planer ett decen
nium senare med Pehr Rudins edition av Dalins Poetiska Arbeten. Denna över
ensstämmer i två viktiga avseenden med Gyllenborgs intentioner: det sovrade 
urvalet och det rent poetiska innehållet. Man behöver dock inte av dessa lik
heter i planläggningen dra den slutsatsen att Rudin påverkats av Gyllenborg. 
En utgåva av Poetiska Arbetens karaktär föresvävade sannolikt åtskilliga kritiker 
av WA. Antagligen skulle inte heller Rudins 1763 planerade Dalinedition ha 
skilt sig från den han senare åstadkom.4 Men samtidigt kan man inte bortse 
från att Rudin haft goda förbindelser med åtminstone en av akademiens leda
möter, C. F. Scheffer, och att såväl denne som Liliestråle varit honom behjälp
liga vid tillkomsten av Poetiska Arbeten? Det är tänkbart att han genom dessa 
personer blivit underrättad om Gyllenborgs avsikter och därav ytterligare stimu-

9 Dagbok 1773-1782, s. 20; jfr H. Schiick, 
Svenska akademiens historia, 1, 1935, s. 54.

1 Det bör påpekas att ordet »rapsodie» — 
i det sammanhang vari det förekommer i aka
demiprotokollet — under 1700-talet hade en 
•starkt nedsättande betydelse; SAOB anger: 
»nedsättande, om osammanhängande 1. virrigt 
(1. ovederhäftigt) aktstycke, skrift med sam
manrafsat innehåll, mischmasch» (21, 1957, 
R 314). Även Kellgren begagnar senare detta 
pejorativa substantiv för att karakterisera WA 
{jfr nedan s. 211).

2 Samlaren 1962, s. 204, 209.
3 Om Gyllenborgs deltagande i utgivningen 

av fru Nordenflychts Utvalda Arbeten (1774) 
se S. G. Hansson, Utgivarna av Hedvig Char
lotta Nordenflychts Utvalda Arbeten, Samlaren 
1959, s. 88 ff.

é Samlaren 1962, s. 203.
0 Samlaren 1962, s. 202 och Kellgrens brev 

till Clewberg sensommaren 1782 (J. H. Kell
gren, Samlade skrifter [SFSV, 9], 6, Brev, utg. 
av O. Sylwan, 1923, s. i i4 f .) .
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lerats till sitt eget utgivningsföretag, vilket från Vitterhetsakademiens sida bör 
ha rönt stöd och uppmuntran.

Andra uttalanden av Gyllenborg vittnar likaledes om att han ogillat WA:s 
utformning. Sommaren 1798 blev Gyllenborg intervjuad av Dalinbeundraren 
C. D. Burén om sin syn på utgåvan:

Jag [Burén] wille utröna hans omdöme om von Dahlins witterhets arbeten i sex band 
och sade fördenskull, at här och röjde sig små fläckar på dessa Snille-foster. Han swarade, 
at en del som war wackert för tilfället när det skrefs, kunde ej så blifwa sedan, ehuru 
det altid förråder eld och upfinningsgåfwa. Men sådant hade Dahlin aldrig ämnat åt 
trycket. Samlaren tog som [t] och alt til första up lagan [.. .].6

I sin självbiografi, som Gyllenborg började nedskriva 1802, uppger han att 
Lovisa Ulrika,

Road af det satiriska skämt, som af Dalin äfven blifvit inblandadt i hans smärre ar
beten [...] öfversett deras vårdslöshet, som, icke utan behag i den private sammanlefna- 
den, med obillighet klandras af eftervärlden, för hvars ögon den icke var ämnad.7

Gyllenborg har onekligen uttalat sig med älskvärd hänsynsfullhet gentemot Da
lin. På denne faller knappast någon skugga. Vilka »smärre arbeten» som Gyl
lenborg avsett framgår av ett uttalande i hans Försök om Skaldekonsten:

Occasions-vers sysselsatte til större delen så väl Dalin som våra äldre Skalder, och voro, 
såsom en skyldighet af dem, med otidighet begärde. Förutan någon uplysande omstän
dighet för framtiden, eller något särdeles snille, kunna sådane slags vers icke undandraga 
sig deras förtjenta glömska.8

Av de mest framträdande medlemmarna i Tankebyggarorden var Gyllenborg 
den som stod Dalin närmast.9 Burén refererar följande uttalande av Gyllenborg: 
»Korteligen, Dahlin bör anses för Swenske Parnassens hufwud i senare ti
der» [...]. Men karakteristiskt nog fortsätter Gyllenborg omedelbart [...] »Och 
Fru Nordenflycht som Fruntimer lyste ej mindre».1 Det var i Tankebyggar- 
orden som Gyllenborg fann de främsta föremålen för sin beundran och Creutz 
satte han i själva verket långt framför Dalin.2

Den negativa uppfattningen av WA kommer under 1770-talet vid flera till
fällen offentligen till uttryck. I en insändare i Stockholms Wecko-blad, den 11

0 KB, D e p . 69/ 3 , Burén, D a g b o k , 1796- 
1804, s. 439 (den 21.8.1798); cit. även i 
S. Hedar, H ö g sjö g å rd , 1945, s. 90. Om Burén 
se även S am laren  1962, s. 197 n. 6.

7 M it t  le fve rn e , s. 119. Årtalet enl. Fruncks 
inledning.

8 A . a., 1798, s. 66 n.
9 Dalins inställning till Gyllenborg och öv

riga tankebyggare framgår av M it t  le fvern e , 
s. 46 f.

1 Burén, a. a., s. 440; jfr Hedar, a. a., l.c. 
Gyllenborgs uttalande kan naturligtvis ha fär
gats av den entusiasm för Dalin som Burén 
aldrig underlät att lägga i dagen. 14

2 I företalet till sina och Creutz’ V itte rh e ts-  
A r b e te n  (1795) gör Gyllenborg följande utta
lande: »Hundra år hafva räknats imellan 
S tje rn h je lm  och D a lin . Skilnaden dem emel
lan intygar språkets upodling och smakens til- 
växt under samma tidskifte; men man skulle 
snarare af samma skäl föreställa sig at hundra 
år förflutit emellan D a lin  och C reu tz, då han 
likväl utgaf sin Atis och Camilla vid slutet 
af den förres dagar.» I en recension av detta 
verk anförde Kellgren med instämmande denna 
passus {a. a., 5, 1945-47, s. 724)·

14 — 644109 Samlaren 1964
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februari 1775, utbrister signaturen »Heliconius» vid en jämförelse mellan Cel
sius’ Gustaf Wasa och Skjöldebrands Gustaviade:3

Wet jag icke huru det är fatt med wåra stora skalder; at de så litet granska sina arbeten, 
eller låta dem granskas af andra, innan de utgifwas. Huru mycket afskrap har icke in
flutit ibland Daliniana, hwilket säkert uteblifwit, eller fått annat utseende, om denne wår 
Swenske Horatius, H:r Hof-Cancelleren v o n  D a l in , antingen sielf lagt sista handen wid 
sina arbeten, innan de utgifwits, eller des werk tilförene kommit i granskares händer.

Uttalandets beklagande och urskuldande tonfall vittnar om att kritik av WA 
fortfarande kunde förenas med en hög uppfattning om verkets författare. Av 
intresse är att den efterlysta granskningen, sådan Heliconius tänkt sig den, tro
ligen inte skulle ha inskränkt sig till ett väljande och vrakande bland Dalins 
skrifter, utan tydligen även inneburit ett »förbättrande» av dem. Tanken att låta 
någon annan än upphovsmannen överse och bearbeta en litterär författares —  
även en avliden författares —  verk kan te sig pietetslös men är endast ett 
uttryck för 1700-talets uppfattning om »granskningens» förträfflighet.

Med största sannolikhet är Heliconius identisk med Olof Bergklint.4 Denne 
förefaller att ha delat den äldre generationens beundran för Dalin. I ett Tal 
om Skaldekonsten [...] 1761 anför Bergklint Dalin och fru Nordenflycht som 
poesiens främsta företrädare.5 Året efter Dalins död hyllade Bergklint denne med 
ett varmt och uppskattande åminnelsetal, i vilket Dalin framstår som den 
»Svenska Yitterhetens Fader».6

Den vittre stockholmsrådmannen Johan Wellander uppger den 8 april 1777 
i brev till J. H. Lidén om sin litterära produktion att han snarast möjligt brukar 
bränna vad han »sammanrafsat» och därmed tror sig göra »den vitra ver Iden 
rätt en behagelig tjenst». Wellander tillägger:

Måtte ock tilstå, at en sådan brand voro nödig hos flere våra Auctorer. Sjelfve Dalin 
hade på det sättet efter sin död bordt blifva mindre diger: med en noga granskning 
torde hans arbeten kunnat rymmas i 2. skäliga band. De öfriga occasions verser och annat 
hade han visserligen Sjelf utmönstrat, om han lefvat.7

3 Insändaren, som är införd i supplementet 
till tidningens n:o 11—12, behandlas av Gun
hild Bergh, a. a., s. 104 f. Denna kritik av 
WA har vänligen påpekats för mig av doc. 
Holger Frykenstedt.

é Gunhild Bergh har funnit ett uttalande 
av Gjörwell i brev till Bergklint (den 23.2. 
1775; KB, Fp. G. 8:3, cit. i En stockholms
krönika ur C. C. Gjörwells hrev, utg. av 
O. Sylwan, 1920, s. 138), vilket synes utpeka 
Bergklint som författaren; Gunhild Bergh har 
dessutom funnit stilistiska likheter mellan Berg
klint och Heliconius.

5 A. a., s. 23 b; jfr H. Himmelstrand, Olof 
Bergklints kritiska verksamhet, 1898, s. 40 f.
Samma år åberopade sig Bergklint på Dalin 
i sin dissertation Cogitationum de hahitu ling- 
vae svecanae in poesi, 1, s. 10; jfr Himmel
strand, a. a., s. 48, 52.

0 Åminnelse-tal hålne i Konung Adolph

Friedrichs Loge, Den 27 Eebruarii År 1764, 
s. 44.

7 UUB, G. 151 f. Brevet cit. i O. Levertin, 
Johan Wellander, 1896, s. 167. — Att WA:s 
många skämtsamt avfattade tillfällesdikter upp
fattats som ovärdiga Dalin framgår ibland 
indirekt av diplomatiskt ursäktande kommen
tarer. Då en i WA ej införd dikt av denna 
karaktär trycktes i Örebro Stads Wecko-Tid- 
ning, För År 1777 (n:o 14; den 5.4) försågs 
den med en redaktionell ingress, i vilken för
klaras att genom offentliggörandet »lärer man 
så mycket mindre förgripa sig emot den 
wittre Författarens odödeliga minne genom 
deras [versernas] utgifwande, som åtskillige 
andra i dylik smak fått rum i det Werk, 
hwilket under titel af Hans Witterhets Ar
beten efter hans död blifwit tryckt». Dalin- 
dikten har vänligen påpekats för mig av doc. 
Magnus von Plåten.
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Det är en lärjunge till Dalin som för pennan och som tar skalden i försvar 
gentemot hans utgivare. Attityden känns igen från Gyllenborgs och Bergklints 
inlägg om WA. Wellanders beräkning av den ideala utgåvans omfång stämmer 
exakt med den kommande samlingen, Poetiska Arbeten.

Våren 1777 skrev Kellgren sin första stora recension, som mycket skarpt 
kritiserar Oxenstiernas Ode öfver Konung Gustaf Adolphs död.8 Vid en passus 
om den inhemska diktningen åberopar Kellgren i en not »vissa stycken af Dalins 
Witterh. arbeten, denna eviga rhapsodien af förträffeligheter och uselheter» [.. .].9 
Kellgren griper till samma förklenande uttryck som ledamöterna i Vitterhets
akademien, men det är tvivelaktigt om han i samma grad som dessa vänt sig 
mot utgivarnas tillvägagångssätt; troligare är att han direkt velat kritisera Dalins 
författarskap. Dalin hade hört till gymnasisten Kellgrens favoritförfattare och 
hans diktning hade stått som mönster för Kellgrens äldsta bevarade litterära 
försök.1 Ännu under Åbotiden följde Kellgren vid flera tillfällen i den äldre 
skaldens spår.2 I Ode öfver Lifvet, som Kellgren 1774 presenterade för säll
skapet Aurora, ställs Dalin upp som representant för »högsta vett».3 Året 1777 
har ansetts som en övergångstid för Kellgren, som en period då han »befunnit 
sig i ett genombrott» [.. .].4 Det är med tanke på detta inte svårt att betrakta 
recensionens angrepp på Dalin som den mogne Kellgrens frigörelse från sin 
tidigare förebild.

Under de följande åren undervisade Kellgren i Stockholms Posten allmän
heten om hur förlegad den kvardröjande uppskattningen av Dalin var och på
visade att denne definitivt tillhörde ett passerat stadium i den svenska vitter
heten. Gentemot en akademisk dissertation, i vilken Dalin åberopats som auk
toritet, framhöll Kellgren
huru mycket Svenska Vitterheten sedan Dalins tid förkofrat sig. Huru få stycken äga 
vi icke af Dalin, som från början til slut kunna förnöja et öra som är vant at födas 
med en Creutzes, en Gyllenborgs, en Oxenst jer nas sånger.5

Även vid några andra tillfällen påpekade Kellgren smakens, språkets och dikt
ningens framsteg efter Dalins tid.6

Då Pehr Rudin i början av 1780-talet var sysselsatt med att edera Dalins 
Poetiska Arbeten kunde Kellgren på nära håll följa redigeringsarbetet. Han har 
i brev lämnat några maliciösa kommentarer till Rudins verksamhet: »om Dalins

8 Gjörwell, som erhöll recensionen, avstod 
från att offentliggöra den, sannolikt på grund 
av kritikens skärpa, och den publicerades först 
av Gunhild Bergh, K e llg r e n s  fö rs ta  recension , 
S am laren  1916, s. 227 ff.; därefter i Kellgren, 
a. a., 1, 1937, s. 164 ff.; se vidare Kellgren, 
a. a., 7, 1938-60, s. 87 ff. och där (s. 89) 
a. litt.

0 Kellgren, a. a., 1, s. 165; textstället an
förs flerstädes i Kellgrenlitteraturen och av 
Thelma Hanson, som (a. a., s. ii7 ff .)  lämnat 
en översikt av Kellgrens uttalanden om Dalin.

1 O. Sylwan, Joh an  H en ric  K e llg re n , 1939, 
s. 8, 319; Kellgren, a. a., 7, s. 3.

2 Sylwan, Johan  H en ric  K e llg r e n , s. 14, 21, 
26; S. Ek, K e llg re n s  Å b o d ik tn in g  (SSLF , 121) 
1915, s. 123, 125.

3 Kellgren, a. a., 1, s. 79; jfr a. a., 7, s. 45.
4 Ek, K e llg re n s  Å b o d ik tn in g , s. 167.
5 S to ck h o lm s P osten  den 27.4. 1779; Kell

gren, a. a., 4, 1940-44, s. 73. Jfr Ek, S k ä m 
tare och a llvarsm än , s. 221 f.

6 S to ck h o lm s P osten  den 14.1.1782; Kell
gren, a. a., 4, s. 257. Jfr Ek, S k ä m ta re  och  
allvarsm än , s. 154. — S to ck h o lm s P osten  den 
23.11.1782; Kellgren, a. a., 4, s. 297.
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ära förut sauverat sig under mängden af hans arbeten, måste han nu sauveras 
under bristen af utgifvarns smak».7 Förut, det betyder här WA. Men Kellgren 
kom senare att aktivt ingripa i ett långt betydelsefullare utgivningsföretag, näm
ligen Bellmans Fredmans Epistlar. Till detta verk skrev Kellgren i oktober 1790 
ett ryktbart företal, som inleds med några allmänna reflexioner om utgivning 
av vittra samlingar:

Ypperlige Författare [...] gjorde väl för Vitterheten och sin egen heder at, medan 
de lefva, sjelfve samla och utgifva sine Arbeten.

Det är ofta icke nog för en Auctors ära, at bli känd för hvad han skrifvit; men ock 
at bli frikänd för hvad han ej skrifvit; eller, det som är detsamma, hvad han icke fullt 
gillar: Ty hvilken är den Författare som vågar säga med Gud, at alt hvad han gjort var 
ganska godt?

Man vill med dessa strödda reflexioner hafva sagdt, at det Verk, hvars början nu öfver- 
lemnas i Allmänhetens händer, är icke en obesedt sammanföst massa af alt hvad en Auc
tors hand författat, och endast bestämd af Förläggarens vinst; men en Uplaga för Snillet, 
men en af den lefvande Skalden sjelf, i råd med sine Vänner, öfversedd, granskad och 
urvald Samling af hans odödelige Arbeten.8

Dessa reflexioner förefaller välbekanta för den som tagit del av den tidigare 
kritiken mot WA. Den utgivningsprincip som Kellgren inledningsvis hävdar i 
sitt företal hade också WA:s kritiker efterlyst för Dalins vidkommande. Det är 
mycket troligt, att Kellgren haft den första postuma utgåvan av Dalins verk i 
minnet, då han formulerade sina råd och särskilt då han ville ge ett avskräckande 
exempel: »en obesedt sammanföst massa af alt hvad en Auctors hand författat». 
Just så måste WA ha framstått för en gustaviansk granskare.

Sin negativa uppfattning om Dalin 'fann Kellgren aldrig någon anledning att 
frångå, tvärtom skärptes den med åren. I en recension av en samling religiös 
poesi av A. G. Leijonhufvud utdelade Kellgren »det beröm, om det är något» [...], 
att dikterna var »lika goda med de bästa af Dalins öfver samma ämnen».9 Året 
före sin död riktade Kellgren ett häftigt angrepp mot Dalin; det skedde i en 
recension i Stockholms Posten den 1 augusti 1794 av Dalinepigonen Christoffer 
Manderströms poetiska arbeten. '»Skaldekonstens, säger Kellgren, har i Sverige 
skapats av Creutz och Gyllenborg;
Före dem var alt Rimkonst; och denna så helgad igenom förnämligast en Dalins stora 
namn och rika exempel, at den förra länge förblef misskänd och utan efterföljd. Af ven 
änn i dag torde finnas de, som skola anse detta omdöme för icke mindre än en Reli- 
gionsförsmädelse eller et crimen lesae Majestatis —  men någon måste dock vara den 
förste, at säga hvad alla goda Domare tänka: At, nämligen, om Dalin ägde Snille af 
en Skald (hvilket, i anseende til hans ovanliga qvickhet och lekande inbildning, törhända 
icke bör nekas honom); så äro dock alla de 7 [!] Tomerne af hans Arbeten af sådan 
beskaffenhet, at, på samvete ingen af nuvarande goda Skalder skulle vilja hafva skrifvit 
en hel sida deraf [.. J .1

I fortsättningen talar Kellgren om sin »til utseende stränga dom öfver en Man, 
som i sin tid ansågs, och af många ännu på god tro anses, för den störste bland

7 Brev till Clewberg den 27.5.1782 (a. a., 9 Stockholms Posten den 9.11.1790; Kell-
6, s. 108). gren, a. a., 5, s. 468.

8 Kellgren, a. a., 5, s. 243 f. 1 Kellgren, a. a., 5, s. 709.
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Sverges Skalder» [...]. Detta skarpa avståndstagande från Dalin och WA är ett 
radikalt uttryck för den gustavianska uppfattningen av denne skald.

Vid slutet av år 1777 blev Dalin och WA föremål för ett polemiskt menings
utbyte i Dagligt Allehanda.2 Den 31 oktober riktade en insändare några kritiska 
anmärkningar mot Vitterhetsakademien. Bland sina ledamöter säges denna vis
serligen räkna »åtskilliga de störste Poeter och wältaligaste Politici och Historici 
i Nationen» [...], men vad dessa dittills uträttat inom akademien bedöms påfal
lande negativt; framför allt betraktas offentliggörandet av inträdestalen som ett 
missgrepp. Sin kritik av akademiens medlemmar koncentrerar författaren på 
Dalin, vilken såsom stiftarinnans redskap »gjordt något för sin Nation, men det 
mästa för sin egen skul».
Då en opartisk efterwerld gifwer honom et förtjänt låford såsom Orator och Historie- 
skrifware, kan hon ej undgå at anmärka dess swaghet som Människa, när hon i den 
volumineusa samlingen af hans Witterhets Arbeten läser et dussin wackra Poetiska Piecer, 
skrifna för odödligheten, men finner däremot 365 andra, aftwungne Apollo, skrifne för 
faveuren, straffade genom framtidens ewärdeliga glömska.3

Författaren ansluter sig således till den yngre generationens uppfattning av Da
lin. Vid kritiken av denne får WA bestå argumenten. Liksom Tessin och Oxen
stierna betonar författaren att uppvaktningsdikterna fått ett alltför dominerande 
utrymme.

Trots angreppet har författaren tydligen i viss mån strävat efter att göra Da
lin rättvisa som författare. Möjligheten av att denna insändare —  jämte en 
annan i samma ämne, publicerad två veckor senare — till upphovsman haft 
J. G. Oxenstierna har framkastats,4 men detta antagande får med hänsyn till 
skrifternas karaktär betraktas som uteslutet.5 Däremot bör författaren i första 
hand sökas i de kretsar som stått fru Nordenflycht nära.6

2 De tre inlägg som här behandlas har tidi
gare observerats av Kruse {a. a., s. 229, 233, 
283, 327), vilken dock förbigått den roll som 
Dalin spelar i dem.

3 Skribenten uppger att Dalin vid slutet av 
sitt liv överträffats »af medtäflare, hwilkas 
företräde han [. ..] bordt [...] utan miss- 
undsamhet erkänna och beundra». Som ett be
lägg för påståendet om denna »missundsam- 
het» får man betrakta den beskyllning som 
författaren i slutet av artikeln riktar mot Da
lin: att ha underlåtit att uppvisa fru Norden- 
flychts tävlingsdikter i Vitterhetsakademien. 
Det är inte otänkbart att insändaren tillkom
mit i akt och mening att kritisera Dalin och 
rehabilitera fru Nordenflycht.

4 Kruse, a. a., s. 229, 283, 327; jfr Hilma 
Borelius, a. a., s. 184.

5 De båda artiklarna härrör sannolikt från
samma författare. Den enda omständighet 
Kruse anför till stöd för sin attribuering är 
att insändaren den 12.11. som ett exempel 
på en av samtiden obelönad skald nämner 
Olof Bergklint, Oxenstiernas forne informator

och vän. Då Bergklints skalderykte och anse
ende inte var inskränkt till någon mindre 
krets — han hyllades vid samma tid av både 
Leopold och Kellgren (Holmberg, a. a., s. 
125 ff.) — kan detta indicium emellertid inte 
i och för sig tillmätas något bevisvärde. Kru- 
ses uppslag måste avvisas redan på grund av 
den tidigare insändarens kritik av Vitterhets
akademien. Bland dess ledamöter befann sig 
Oxenstiernas morbror Gyllenborg, om vars in
trädestal systersonen inte gärna kan tänkas ha 
uttalat sig inför offentligheten på det sätt som 
sker. Doc. H. Frykenstedt har haft vänligheten 
meddela mig att de båda insändarna stilistiskt 
och ortografiskt visar så stora avvikelser från 
Oxenstiernas språkbruk att denne svårligen kan 
komma ifråga som författare; särskilt gäller 
detta om den senare insändaren. Ett framträ
dande av denna art avviker också fullständigt 
från Oxenstiernas vanor.

6 Hennes dikter Tåget öfver Balt och Ode 
öfver et godt hjerta sägas vara de två bästa 
»Poetiska Piecer» som blivit skrivna över Vit
terhetsakademiens tävlingsämnen.
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Dalin fick emellertid sin försvarare. Den 6 november infördes i Dagligt Alle
handa ett genmäle av signaturen »Philalethes». Denne summerar »wår odöde- 
lige» Dalins insats i den svenska vitterheten och tillbakavisar med skärpa åsikten 
att Dalin som poet skulle ha funnit sin överman inom den yngre generationen:

Ingen af dem, som lefde i hans tid eller som än lefwa, wågar kalla sig hans like i Poe
tiskt genie, mindre hans öfwerman; och om Swenska Språket ar något renare i de nyares 
Skrifter, så bör det endast tilskrifwas tiden. Besinnar man, i hwad stånd von Dalin tog 
språket i början af 30-talet och til hwad högd han bragte det, samt huru mycket längre 
de nyare sedermera gått, torde utslaget äfwen i detta stycke falla til von Dalins förmån. 
W årt iSpråk är ännu så litet bragt til sin högd, at det icke en gång i alt är stadgadt; 
och blifwer det därföre lika så litet skäl för wåra nu warande Poeter at tildöma sig före
trädet, i anseende til mera städad stil jämförelse-wis emot von Dalin, som det en gång 
blir för wåra efterkommande, at endast för den orsaken skull sätta sig öfwer oss.7

Författaren skiljer således mellan »Poetiskt genie» å ena sidan och språkbehand
ling och litterär stil å den andra. Vid bedömningen anläggs ett betraktelsesätt 
som är tilltalande historiskt för att härstamma från 1700-talet. Uppfattningen 
av relationen mellan Dalins och dennes efterföljares framsteg i förhållande till 
respektive föregångare på det språkligt-stilistiska området skulle inte komma att 
godkännas av gustavianer som Gyllenborg och Kellgren.8

Ännu viktigare är dock vad som meddelas om WA:

At lägga von Dalin til last, at en altför wälment Utgifware efter hans död låtit trycka 
alla hans Occasions-Skrifter, Inpromtus och dylikt, är lika så obilligt, som om någon 
lät trycka ens bref, owårdsamt skrifna til en wän, (den de kanske ändå roat wid und
fåendet) och gifwa dem ut til Allmänhetens granskning under titel af hans arbeten. Jag 
wil annars underrätta Auctor, at jag flere gånger haft den äran at tala wid salige Hof- 
Cancellern om hans Poetiska W ärk, och at han i Samling aldrig tänkte af Trycket ut- 
gifwa andra, än sådana Arbeten, som Auctor kallar skrifne för odödligheten, dem han 
dock tänkte rätta och granska i åtskilligt.

Uttalandet är av stort intresse i egenskap av det enda kända vittnesbördet 
om hur Dalin själv tänkt sig en eventuell utgåva av sina arbeten. Dessa planer 
har dock endast en rent teoretisk karaktär. De muntliga upplysningar av Dalin 
som skribenten åberopar i sitt genmäle leder tanken till den utgivningsansökan 
som 1763 inlämnats i kanslikollegium och i vilken supplikanten gjort gällande, 
att han hade fått tillstånd att under Dalins inseende utge dennes poetiska skrif
ter.9 Man har redan härav anledning misstänka, att det är Pehr Rudin —  den 
ende som efterlämnat uttalanden av denna art —  som döljer sig bakom signa
turen Philalethes. Därtill kommer emellertid de påtagliga paralleller som existe
rar mellan Philalethes’ försvar av Dalin och ett inlägg i Stockholms Vosten den 
21 januari 1782 vilket — säkerligen med rätta — tillskrivits Rudin.1 Den se-

7 Någon »missunsamhet» har Philalethes 
inte funnit hos Dalin, endast att denne »som 
kännare, sade ända fram om omogna Poetiska 
foster, at de woro omogna. An[n]ars berömde
han gärna och med känsla alt hwad han af 
andra fant wackert» [...]. Philalethes tillägger
att det bör ursäktas Dalin om han någon gång 
felat i sitt omdöme eller gentemot fru Nor- 
denflycht.

8 Se ovan s. 209 n. 2.
9 S am laren  1962, s. 199. Jfr även Rudins 

prenumerationsanmälan 1782 i vilken denne 
underrättar allmänheten om sitt litterära um
gänge med Dalin (cit. ib id ., l .c .) .

1 Av Ek, S k ä m ta re  och a llvarsm än , s. 154. 
Insändaren, som är undertecknad med signa
turen »Älskare af både döda och lefwande 
Poeter», citeras till större delen av Ek.
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nare artikeln tillkom med anledning av att Kellgren i förbigående hade anfört 
Dalins namn i ett nedsättande sammanhang;2 förutsättningarna för en apologi 
var således ungefär desamma som fyra år tidigare. Skribenten i Stockholms Pos
ten påpekar att Dalin

hade det sannskyldiga, och i alla tider lika, Poetiska snillet i så hög grad, at jag wäl 
icke tror, det någon nu lefwande Poet är så förmäten, och icke anser för en ära, at 
blifwa satt wid hans sida.

Man erinras om det poetiska »genie», i vilket Dalin enligt Philalethes inte ägt 
sin överman. Liksom tidigare medges att Dalins språkbehandling är en smula 
passé och att han i detta avseende överträffats av den yngre generationen:

Om Dalin lefwat nu, så är klart, at han tagit Språket som det nu är, och skrifwit med 
wår brukliga granskning; som man ock, hwad Språket angår, märker stor skilnad emellan 
hans första vers och dem han skref i tiltagande åren; men om någon af wåra bästa Poeter 
lefwat på hans tid, så är ganska owisst, om densamme hunnit så wida; och lika så proble
matiskt, om wåra bästa Snillen kunnat göra, hwad mången af dem nu gjort och gör, i 
fall Dalin icke gått förut och banat dem wägen.

Framställningen präglas av förståelse för storheten i Dalins insats och av för
måga att betrakta denna ur ett historiskt perspektiv. En påtaglig likhet i argu
menteringen är hänvisningen till situationen vid tidpunkten för Dalins första 
framträdande och till den betydelse som dennes verksamhet fått för den följande 
utvecklingen:

När man wil dömma om Dalin, bör man erinra sig hur Swenska Språket såg ut i 
början af XXX:talet, då han begynte skrifwa. Det war då fattigt, sträft och oupbrukadt: 
icke des mindre företog han sig at odla det, hwilket han gjorde med sådan framgång, 
at det snart befants tjänligt icke allenast til Wetenskaper, utan också til den sublimaste 
Witterhet.

Även i fråga om WA hyser Philalethes och Rudin samma uppfattning. Den 
senare erinrar 1782 i prenumerationsprospektet3 till sin utgåva av Poetiska Ar
beten om det »vidlöftiga» äldre verket, vilket han ger en stor del av skulden 
för att Dalin »förlorat något af sin poetiska ära». Skaldens »mästerstycken» är 
i WA
så begrafne under en mängd af medelmåttigt, och som af honom sjelf aldrig var ärnadt 
åt efterverlden, at man svårligen igenfinner det goda, om man än gifver sig tid at söka 
derefter.

Denna kritik kan förvisso inte betraktas som objektiv; till de känslor som min
net av den tidigare konkurrensen om utgivningsrätten kan ha frammanat hos 
Rudin sällade sig nödvändigheten att inför allmänheten motivera den nya edi
tionen och att betona de skilda utgivningsprinciperna. Den viktiga hänvisningen 
till Dalins intentioner har Rudin gemensam med Philalethes.

Det föreligger i fråga om uppfattning, argumentering och uttryckssätt så stora 
likheter mellan Philalethes’ och Rudins uttalanden att man sannolikt kan be-

2 Om Kellgrens inlägg se Ek, Skämtare och
allvarsmän, s. 154.

3 Publicerat i Stockholms Posten den 21.3. 
1782 (se Samlaren 1962, s. 199 n. 5).
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trakta den senare som upphovsman även till insändaren i Dagligt Allehanda. 
Författarskapsfrågan är inte oväsentlig. De båda inläggen hör nämligen till det 
mest positiva som under gustaviansk tid skrivits om Dalin och framför allt står 
försvaret av denne på ett anmärkningsvärt högt plan; det är sakligt och väl
grundat, inte minst i den befogade varningen för en anakronistisk bedömning.

Mot Philalethes-Rudin riktades den 12 november 1777 ett genmäle, sanno
likt härstammande från den skribent som inlett debatten. Denne betraktar Dalin 
som ett lärorikt och varnande exempel:
Lärdomen blifwer denna: at et wittert Snille, som låter inleda sig at göra dageligt handt- 
werk af Occasions- och Societets-Piecers författande, öfwer alla de förnäma och ansenliga 
Personer som hedra honom med sin bekantskap, och öfwer deras små kräk, Apor och 
Papegojor o. s. w., han ikläder sig dymedelst egenskap af en slags gycklare, och han låter 
all sin eld flyga bort i rök och låga, som hwarken wärmer eller lyser. Jag trotsar den 
ihärdigaste Wers-älskare at utstå läsningen af all den gallimathias och strunt som utgör 
den dryga pluraliteten af v. Dalins så kallade Witterhets-Arbeten. Skadan är ej at alt 
detta lapriet blifwit tryckt, men at et så dugeligt hufwud som v. Dalins skulle förwända 
bruket af den påfunds- och tanke-kraft hwarmed Naturen begåfwat honom, och i stället 
för Poesier af wärde, som kunnat förnöja och underwisa Läsaren, samt föröka Auctorens 
ärefulla anseende i lifstiden och efter döden, förspilla sin tid och möda at utkasta på 
papper idel drafwel, jämngodt med de oräkneliga Madrigaler, Sonnetter och annat dylikt 
förkasteligt Wers-kram, hwarmed en swärm af misslyckade Rimmare i förra Seculum 
öfwerswimmade Frankrike, v. Dalin war i sanning för god Poet at sjelf placera sig så 
lågt ned på Parnassen,.

Det är denna gång inte WA utan Dalin, som befinner sig i skottgluggen; an
greppet riktar sig inte mot omdömeslösa editorer utan mot en omdömeslös auk- 
tor, som missbrukat sitt skaldegeni. Onekligen drabbar den bredsida, som av
lossas, hårt och inte alldeles orättvist några av Dalins påtagliga svagheter som 
skald och människa. Men som tidigare framhållits har skribenten — i likhet 
med andra kritiker — hämtat sin ammunition från WA. Utgåvans betydelse för 
uppfattningen och bedömningen av Dalin framgår här utomordentligt tydligt. 
Utan WA skulle bedömarna troligen ha saknat möjlighet att överblicka Dalins 
produktion och i varje fall att studera tillfälles-, uppvaktnings- och sällskapsdikt- 
ningens andel i denna.

Insändaren går i fortsättningen in på frågan om anledningen till att Dalin i 
en sådan utsträckning ägnat sig åt denna dagsländepoesi:

Imedlertid wet jag at det gifwes Folk som påstå, at just denna lätta beredwillighet war 
det som uplyfte honom några steg högre på Ämbets-hedrens trappa. Genom sina Poetiska 
Bouquetter til Iris och Philis, fick han deras recommendation til befordran, säger man. 
Är det sant, så är det så mycket wärre. Mindre höga heders-poster, och mer wärkelig 
ära, hade warit långt bättre. Och detta är det som efterwerlden har at lära af v. Dalins 
swaghet i denna delen.

Det var inte första gången denna beskyllning riktades mot Dalin. Även Tessin 
hade efter läsningen av WA anmärkt på dess »smicker gods».4 — Bedömningen 
av Dalins utveckling som skald blir, med det obestridliga påpekandet av pro
duktionens sjunkande värde, påtagligt negativt hållen:

Se ovan s. 200.
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De wackra Poesier han skrifwit såsom Bibliothecarien Dalin, hafwa bidragit at stifta dess 
ära och anseende; däremot har en stor del af de Werser han författat såsom Cancellie- 
Rådet och som Hof-Cancellern von Dalin, i betydelig mån förminskat dess stora namn.5'

Författaren tillägger att han med sitt omdöme avser Dalins »banale Societets- 
Wersar» och att han undantar »en eller annan Piece af ädlare halt, som denne 
berömde Poeten i senare tiden någon gång kan hafwa skrifwit».

Som jämförelsematerial till Dalins dikter blir Philalethes rekommenderad att 
studera Tankeby ggar ordens Witterhets arbeten och Utile Dulcis Vitt er hetsnöj en\
Han torde då blifwa öfwertygad at ej allenast den s tä d a d e  s t i le n  och s p r å k e ts  r e n h e tr 
hwaruti han tyckes sätta hela Skalde-konstens essence, utan förnämligast tankarnas styrka 
och målningarnas liflighet utgöra wärdet af et wackert Skaldestycke.

Sina litterära sympatier utvecklar Philalethes’ motståndare vidare i ett varmt 
och initierat försvar för fru Nordenflycht; Dalins förhållande till skaldinnan 
berörs dock endast i förbigående. Av de levande poeterna hyllas en, den »tanke
rikaste», Bergklint.

De omdömen om WA vilka tillkommit efter 1780-talets början har knap
past varit mildare än de redan anförda. Dalins och WA:s anseende kom tvärtom 
att nå ett lågvattenmärke vid sekelslutet. För Leopold, den gustavianske smak
domaren, framstod WA huvudsakligen som »en ofatt sexdelad kropp af Familie- 
beröm, Hof-uppvaktningar och sällskaps joller».6 Franzén sammanfattade unge
fär 'samtidigt Dalins betydelse i den ryktbara versen: »Blott en lusteld vid 
Lowisas thron.»7 I denna poetiska form fick kritiken till slut sitt bevingade 
uttryck.

Ändå hade 1790-talets kritiker ett konkret alternativ till WA. Åren 1782— 
1783 hade Pehr Rudin utgivit Dalins Poetiska Arbeten, en sovrad och »grans
kad» tvåbandsutgåva av hans poetiska produktion. Därmed förelåg den ideala 
edition som efterlysts vid kritiken av WA. Men inte ens detta i flera avseenden 
mycket smakfulla verk kunde rädda Dalin: WA hade redan ohjälpligt präglat 
den allmänna uppfattningen av honom. Otvivelaktigt skulle det ha betytt åt
skilligt för Dalins anseende hos den närmaste eftervärlden, om Rudin 1763 
fått förverkliga sina utgivningsplaner8 och man i stället för WA erhållit ett 
verk av samma karaktär som Poetiska Arbeten. Med all säkerhet skulle bilden

5 En annan synpunkt på förhållandet mel
lan Dalins diktning och sociala ställning — 
nota bene: i den stora allmänhetens föreställ
ning — anlägger Kellgren, som försäkrar att
»H err  D a lin  aldrig vunnit det beröm för sina 
poetiska talanger, som Herr K o n g l. B ib lio th e -  
karien , Herr C a n tz li R å d e t, Herr H o fC a n tz le -  
ren  och R id d a ren  vo n  D a l in ». Uttalandet av
ser att illustrera Kellgrens tes att »i samma 
mån, som Ni vinner i befordran, vinner edra 
arbeten i behag» [...]. (S to ck h o lm s P o sten , 
den 23.11.1782; Kellgren, a. a., 4, s. 296.)

0 Leopolds Dalinessay, vars innehåll åter
går på hans tal i Svenska akademien den
20.12.1796, publicerades ursprungligen under

rubriken S ven ska  V itte rh e ten s  H is to r ia  i L äs
n in g  i  b lan dade  äm n en , n:o 19—20, 1799, 
s. 1 ff. (cit. s. 33). — ’Ofatt’ har betydelse 
både av ’ofantlig’ och ’oformlig’ (SAOB, 18, 
1949, O 259). ^

7 Om Franzéns Sång ö fve r  G re fv e  G u sta f  
P h ilip  C reu tz och de diskussioner som Dalin- 
avsnittet vållade i Svenska akademien se 
G u stav ian ska  brev, utg. av H. Schiick, 1918, 
s. 568 ff. — I sitt inträdestal i akademien 
1811 uttalar sig Franzén däremot mycket po
sitivt om Dalins insats och framhåller märk
ligt nog särskilt tillfällesdiktningens betydelse. 
(S A H , 6, 1817, s. 57 h)

8 Se därom Sam laren  1962, s. 199 ff.
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av Dalin ha blivit en annan och glansen kring hans namn inte ha försvunnit 
så snabbt som nu skedde.

Man kan fråga sig »när nedvärderingen av Dalin började och hur den ut
vecklades».9 Franzéns Dalinkarakteristik från 1797 har otvivelaktigt spelat en 
betydelsefull roll. Men man bör hålla i minnet att Franzén företräder en ut
bredd åsikt och att han endast med en genial formulering sammanfattat en 
kritik, som sedan tre decennier med växlande styrka och tonfall riktats mot 
den postuma utgåvan av skaldens verk. Vill man söka en bestämd tidpunkt eller 
•en avgörande händelse för omvärderingen av Dalin, så kan man endast stanna 
för offentliggörandet av WA. Först då kunde hans litterära verksamhet helt 
överblickas, först då kunde de kritiska slutsatserna börja dras. Att så också 
skedde har framgått av det föregående.

Vad Publius Catos kritik och senare likartade omdömen avspeglar är den 
besvikelse, nära nog chock, som konfrontationen med WA måste ha inneburit 
för samtiden. En mycket stor del av den litterära publiken, speciellt inom den 
äldre generationen, betraktade den av hovet protegerade Dalin som en nära nog 
auktoriserad nationalskald, vars välkända skrifter allmänt hyllades som mäster
verk. Denna publik fick nu på en gång en intim inblick i den dalinska musans 
fabriksmässiga och ofta triviala vardagsverksamhet —  inte ens den intima kretsen 
kring skalden under dennes senare år torde ha känt till mer än en mindre del av 
den massproduktion som WA nu offentliggjorde. De svagheter i Dalins förfat
tarskap vilka sammanhängde med hans ställning som ständigt uppvaktande rolig- 
hetsminister och hovskald måste ha fallit i ögonen vid detta studium på nära 
håll: ytligheten, enformigheten och den underdåniga tjänstaktigheten. WA måste 
ha uppfattats som en degradering av författaren till Argus, Swenska Friheten 
och Svea Rikes Historia,

Det är uppenbart att utgivarna av WA gjort Dalins minne en björntjänst 
genom att publicera dessa enorma mängder av efemär vers och att de över
skattat i varje fall den bildade publikens intresse för detta slags poesi. Därtill 
kom också att den litterära situationen i Sverige vid denna tidpunkt inte var 
särskilt gynnsam för en samling av WA:s karaktär. Dalins rangställning inom 
litteraturen var under de senare åren av skaldens levnad allvarligt hotad. 1759 
och 1762 utgav den rivaliserande Tankebyggarorden sina Witterhetsarbeten, vilka 
i motsats till Dalins WA blev vägledande för den följande litterära utvecklingen. 
Även om ingen av dess skalder kan ha ägt Dalins förankring i det allmänna 
medvetandet, måste en jämförelse mellan detta omsorgsfullt sovrade verk, som 
snabbt blivit de litterära kretsarnas mönster, och de okritiskt ederade W A ut
falla synnerligen oförmånligt för det senare verket och därmed också för Dalins 
anseende.

O. Hedberg, Kring Dalinminnet, 1963,


