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Dalins politiska satirer
Av Magnus von Platen

Dalin hör till de fläckvis utforskade. Till sådant, som alltför lite upp
märksammats, hör hans lyrik, hans senare produktion, hans personlighet, 
hans religiositet. Däremot är hans politiska åskådning behandlad av flera 
forskare. Det är med visst beklagande som jag finner mig själv i denna 
Dalinstudie följa en banad väg i stället för en av de många obanade, allra
helst som de resultat jag har att framlägga på några punkter finns före- 
tecknade i ett så lättillgängligt arbete som Schlick & Warburg.1 Men 
Schlicks utmärkta framställning av Dalins politiska ståndpunkt förefaller 
att ha kommit i skymundan. Beaktar man vad han säger om huvudpunk
terna i Dalins politik och om den konsekvens, varmed Dalin förfäktar dem, 
är det flera viktiga skrifter, som kommer i ett annat ljus än vad den senare 
forskningen har framställt dem i. Impulsen till denna undersökning har 
getts av L. Breitholtz’ uppsats »Dalin och den politiska propagandan under 
1738-39 års riksdag», vilken ingår i hans som helhet intressanta och värde
fulla »Studier i frihetstidens litteratur» (1956). Hans uppsats koncentre
rar sig kring satiren Wisdoms-Prof, Eller Herr Arngrim Berserks För
träff elige Tankar Öfwer E t Fynd i Jorden Intet långt från Stockholm, 
TJtgifne 1739. Det är mot hans tolkning av denna skrift, som jag har invänd
ningar att göra.

Som gräns framåt i tiden har jag satt 1742, det år då Swenska Friheten 
utkom. Inledningsvis kommer jag att behandla Dalins moraluppfattning, 
sedd från en synvinkel, som har tyckts mig försummad. Att en sådan un
dersökning har getts rum i detta sammanhang beror på att moralisten och 
politikern hos Dalin är mycket nära släkt med varandra. Söker man ren
odla den ena attityden och behandla den fristående, så förlorar man ett 
betydelsefullt perspektiv. Därefter analyseras Dalins politiska åskådning. 
Det har därvid visat sig nödvändigt att tämligen utförligt redogöra även 
för sådant som är välbekant och oomtvistligt. Slutligen kommer Wisdoms- 
Prof att skärskådas i ljuset av de vunna resultaten.

En stor del av Dalins ungdomsproduktion är ägnad åt sedesatirer. Han 
framstår i dem som en konservativ känslotänkare, som dömer det närva
rande efter det förflutna. Klaven för hans moraliska värdering av sam
tiden är ’den gamla, goda tiden’. Hans utgångspunkt är förlagd till det 
förflutna. Därifrån har också hela åskådningssättet hämtats. ’Den gamla, 
goda tiden’ har hos oss aldrig prisats så ofta och varmt som under stor
maktstiden. Forntiden som ideal bildar i själva verket en ideologisk kärn
punkt inom en i 1600-talets nordeuropa mäktig strömning: den anti-

1 III. sv. litteraturhistoria 3, 1927, s. 369-372.
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höviska. Denna var inte i sträng mening klassbunden, men den fick sina 
flesta förfäktare inom prästerskapets och de lärdes led eftersom dess po
lemiska ndd var riktad mot aristokratien, i synnerhet mot adelsaspiran- 
terna och de nyadlade, de sociala uppkomlingarna; bland dessa räknade ju 
höviskheten sina mest iögonfallande representanter. Många föreställningar 
flöt samman i idealet ’den gamla, goda tiden’. Kristen pessimism och reli
giöst världsförakt har spelat in; de som stod under dessa stämningars bann, 
veklagade över tidens ondska och såg framtiden i apokalyptikens ljus. 
Även det stoiska armods- och enkelhetsidealet har haft betydelse. Än infly
telserikare blev de antika myterna om världsåldrarna och den gode vilden. 
Forntiden var guldåldern, befolkad av ädla, tappra och lyckliga naturbarn; 
nutiden var eller höll på att bli järnåldern. En likartad, mera vetenskaplig 
tro har säkerligen också spelat en roll: uppfattningen att världen åldrades 
på samma sätt som människan, att jorden, jordmånen, med tiden alltmer 
försämrades och utarmades. Mest betydelsefull var dock den historiesyn, 
som dominerade epoken, dvs. göticismen. Den framställde vår forntid i 
ljusaste dager såsom en tid då vi var lyckliga och segerrika i kraft av vår 
moraliska överlägsenhet, våra seders renhet och enkelhet. För den götiska 
entusiasmen framstod lätt alla förändringar i vandel och livsföring som 
försämringar. Framförallt bekämpades inflytanden från de välska sedernas 
högborg, Frankrike. Den fransyska väsensarten verkade förvekligande och 
demoraliserande. Med satirer och straff predikningar förföljde man det 
mondäna utlandsinflytandets uppenbarelseformer i maner, moder och 
låneord.

Den unge Dalin är en laudator temporis acti och står såsom sådan på 
1600-talets grund. Nya Tiden i Swerige. Satire heter en av hans äldsta 
dikter.2 Den röjer också särskilt tydligt hans samhörighet med stormakts
tidens moraluppfattning; betecknande nog trodde L. Hammarsköld att den 
var skriven av Stiernhielm och placerade den bland dennes skrifter. Dalin 
säger sig inte längre känna igen svenskarna; det verkar som om de ut
vandrat och utlänningar hade kommit i deras ställe. Knappt femtio sven
skar av tusen är »lika de gamla». Resten har efterapat alla slags främ
mande folk, »men mest Fransoser af alla». Satiren riktar sig i fortsätt
ningen mot ett bestämt mål: den nyadlade. Denne mäts skäppan full och 
hans förakt för den gamla tiden, »när werlden snöt sig på armen», ges ett 
kraftfullt bemötande:

Nej, jag swarar, at då war sällhets gyllene tiden:
Då drog tiggare, narr och skälm ej sammet och siden;
Då gick falskhet och lögn ej studsad, sminkad och färgad;
Då blef Sanning och Redelighet städs frälsad och bärgad;
Då bandt Kärlek och Tro tilsammans ärliga bröder,
Som hafwa folgt sin Kong öfwer Hafwet i Öster och Söder,
Och sina grannar wist, at de haft märg, senor och leder,
Som ej multnat i mat och i dryck och i wekliga seder.
Nu deremot [ . . . ]

___________  (s. 5.)
2 Olof von Dalins Witterhets-Arbeten, 3, s. 3-7. Dessa Dalins samlade skrifter, ut

givna 1767, förkortas nedan WA. De två första delarna är indelade i underavdelningar 
med romerska sifferbeteckningar och egen paginering. De citeras t. ex. 1: II, 2: VI etc.

Then SwänsTca Årgus citeras 'Argus 1732-33', avseende del 1, och 'Argus 1734', 
avseende del 2 av Lamm-Hesselmans kommenterade utgåva i SF SV, 1, 1910-19.
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Så följer en vidräkning av det slag som så ofta upprepas i Argusartiklar 
och annorstädes med lyxbegäret, modegalenskapen, titelsjukan och annat 
som Dalin uppfattar som sin samtids speciella lyten.

Den gamla tidens ros och nutidens ris var tjänliga motiv för grav- och 
bröllopsskrifter. De avlidna — Keder 1735, Ribbing 1736, Bratt (okänt år), 
Sture 1739 och flera andra3 — framställs som senfödda ättlingar av våra 
redliga förfäder. I en bröllopsskrift från 1732 klagar Tiden över hur olyck
ligt Sverige förändrat sig:

Fordomdags Swear ä redan i graf,
De nya jag skapat olika.

(W A2: IV s. 4.)

Men Kärleken svarar honom att än »lefwa Göthiska dygder» och pekar 
på brudparet, som hälsas med glädjetårar av »framledne Swea».

Att dessa temata återvänder i Argus — där överflödar beläggställena — 
är inte att förvånas över. De utländska, i olika schatteringar borgerliga och 
puritanska tidskrifter, som utgjorde Dalins förebilder och stundom för
lagor, representerade i stor utsträckning den antihöviska världs- och mo
raluppfattningen. Sextonhundratalets samtidskritik hade knappast på nå
gon punkt blivit föråldrad, och den unge redaktören har hellre lyssnat till 
de gamla tongångarna än till de nya signalerna. Mera anmärkningsvärt 
är att den aristokratiska sammanslutningen Avazu och Wallasis’ sekre
terare och spiritus rector förfäktade samma livssyn. I hur hög grad den 
unge Dalin än förtjänar beteckningen adelstjänare och arrivist, skiljer han 
sig från sina medbröders flertal genom att icke försvära sig till de höviska 
idealen, till det mondäna, fransyska och salongsmässiga. Begreppen »Tro 
och Redlighet» blev denna riddarordens valspråk — det är den gamla ti
dens dygder. Ordensbröderna kallas också i en dikt 1734 »Gamla Redlig
hetens Trälar».4 Det är inte bara på skämt Dalin gång på gång leder 
ordens anor tillbaka till Sveriges äldsta tider. Ännu oftare anspelar han 
på det forntida idealsverige. T. ex. i talet på ordensdagen 1733:

Uplyft. dina. Ögon.
Gamla. Swerige.

och. se. fram. nr. glömskans, mörker.
Om. du. då. icke. älskar, din. dotters, årswäxt. 

så. frögda. dig. af. de. telningar, som. ha. rötter, 
i. ditt. hjerta.5

Ännu 1745, i den sista ordensdikten, karakteriseras samfundet på föl
jande sätt:

Nej, Tidens wåld kan ej förtära 
Et wärk af dygd och gammal ära,

Och ålderdomens [forntidens] wärda pris.

3 WA 1: III, s. 23 f., 49, 54 f., 63-67 och pass. Motivet är ej i samma grad vanligt 
hos andra samtida tillfällespoeter.

4 WA 2: IV, s. 7; jfr 1: II, s. 7 f.
5 WA 3, s. 219 f. Se vidare ibid., s. 213, 239 (c. 1735), 241 ff . (c. 1736), 253 ff . 

(s. å.), 275 f. (1742, 1744) och pass. Jfr nedan om hur samma ideologi utvecklas i de 
årliga ordensdikterna över Karl X II samt det uttalande om ordens syftning, som Dalin 
gjorde efter instiftandet 1732 för den unge Axel Reuterholm, återgivet i Ur Axel 
Beuterholms dagbok, ed. 1921, s. 44; jfr ibid., s. 28 f.
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I trots mot all den glitter-börda,
Wår Tid oss bär, sku wi dock wörda 

Wårt Avazu och Wallasis.
(WA 3 s. 276.)

Av dikter, som inte är av tillfälleskaraktär, är en av särskilt intresse: 
April-Wärk Om Wår härliga Tid, tryckt 1737 (WA 2: VI s. 3-17). Det 
är ju en imitation av »Le Mondain», det poem varmed Voltaire tog parti 
för den nya tiden mot den gamla. Hos Dalin har tendensen — alla övriga 
likheter till trots — svängts om till motsatsen. Hans dikt är ett vasst 
persiflage på 1730-talets Sverige, som i allt väsentligt står tillbaka vid jäm
förelsen med en sederen, kraftfull och flärdfri forntid.

Mycket betecknande är Dalins reaktioner under utlandsresan 1739. De 
är förvånansvärt negativa. Av versbreven hem kan man utläsa hur han 
överallt söker se med nykter och kritisk skärpa, han vill på inga villkor 
låta sig bedåras (WA 4 s. 123-132). Det gäller särskilt breven från Paris. 
Dalin vill i allt framstå som motsatsen till en Svenska sprätthöken och en 
Jean de France. Han säger att han i Sverige har kallats en petit-maitre, 
men att ingen beskyllning kunde vara mera missvisande. Brevet slutar med 
följande ironiska utgjutelse:

Men ack, f  arwäl Paris!
Från dig jag måste nu til Swerjes berg och is,
Och bland enfaldigt Folk uti den tysta bygden 
En sorgse lämning se utaf den gamla dygden.

Dock håll, jag tröstar mig: kanske, man finner der
Hos en och an Esprit och eld så wäl som här.

Kanske, der fins, hwad högst i wackra werlden gäller,
Et artigt ingen ting, charmanta bagateller.

I samma brev gör Dalin skämtsamt bruk av alla franska ord, som nu 
kommit i svang. Det är samma satiriska grepp, som han tidigast och lyck
ligast hade utnyttjat i brevväxlingen mellan Ragvald Pik och herr Silver- 
Spasser-Klinga. Dalin är purist; även därvidlag är han en anhängare av 
göticismens och antihöviskhetens ideologi. Klarast deklarerar han sin stånd
punkt i det bekanta Argusarket: »Jag känner en Fru, som aldeles skiäm- 
mer bort sin Dotter» (1732-33 ark 45). Allegorien är ett nytt »Thet 
swenska språketz klagemål». Dalin är visserligen inte någon sträng språk- 
rensare — forskningen har funnit åtskilligt främmande gods i hans stil — 
men i det hela har han framgångsrikt beflitat sig om en ren svenska. Det 
märks även i hans mest franskklingande poésies fugitives.6

Icke blott Dalins estetiska åskådning utan även hans politiska och eko
nomiska uppfattningar har influerats av hans moralism. Flera exempel 
skall ges framdeles; här skall endast nämnas ett: hans åsikt om lyxvarorna, 
eller rättare åsikter, ty uppenbarligen slets han mellan två. Den ena är den 
gamla, moraliskt betingade motviljan mot lyxen, vilken ansågs förvekliga 
släktet; t. ex. det nyinrättade Ostindiska kompaniet menade många vara

0 Se G. Bergh, Litterär kritik, 1916, s. 56 f.; R. Wikander, Studier över stil och 
språk i Dalins Argus, 1924 s. 7—11, 19 f . och pass.; N.-O. Dyberg, Dalin och tidsidéerna, 
1946, s. 149 ff . Jfr även Tankar öfwer Skalde-Flockarne (WA  3, s. 22 ff .;  1736), som 
är ett försvar för fosterlandet, enkannerligen dess litteratur, gentemot utlänningars 
förakt.
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en skadlig och ofosterländsk inrättning. Yid denna uppfattning hängde 
Dalin känslomässigt kvar, fastän han sakligt förefaller ha omfattat den nya 
kontinentala övertygelsen om lyxhandelns nytta för landet.7

Den attityd hos den unge Dalin, som här skisserats, har berörts av flera 
tidigare forskare.8 Den har mera utförligt fast under en annan aspekt be
handlats i N.-O. Dybergs avhandling »Dalin och tidsidéerna» (1946). Dy
berg negligerar linjen tillbaka till stormaktstidens ideologi och sätter i 
stället Dalins satirer i samband med aktuell, internationell debatt, företrä
desvis med La querelle des Andens et Mödernes. Jag skall inte inlåta mig 
på diskussion av hans teser, men det förefaller mig som om han ofta har 
gått över ån efter vatten. Det gäller ju över huvud om Dalinforskningen, 
att den har försummat att utreda skaldens samhörighet med äldre svensk 
diktning och åskådning. En annan synpunkt har anlagts av M. Lamm i 
hans avhandling »Olof Dalin» (1908, s. 244). Han betvivlar äktheten i 
Dalins sedesatirer. Motiven är hämtade från de utländska föregångarna till 
Argus. »Vill man få någon uppfattning af Dalins egen åskådning under 
denna tid, gör man enligt min uppfattning orätt i att alltför mycket fästa 
sig vid hans allmänna deklamationer. Den bild de ge af honom blir i hvarje 
fall föga individuell.» Omdömet gäller Argus; Lamm förbiser att ’all
männa deklamationer’ av exakt samma moraliska innehåll möter både före 
och efter Argustiden. Dalin förblev sina ideal trogen. Det är sant att den 
moraluppfattning, som han förfäktar, var både vanlig och vittspridd, men 
detta behöver inte nödvändigtvis tolkas så som om han inte ärligt har om
fattat den. Anatemata över krig och förstörelsevapen är för närvarande 
litterärt allmängods, men vem vill fördenskull misstänkliggöra uppriktig
heten hos den enskilde diktaren. Mycket kan vara djupt känt som varken är 
nytt eller originellt. Det skulle förvåna om Dalin hade förmått skriva 
Argus med sådan komisk verve och nyskapande stil, om han inte samtidigt 
hade varit ideologiskt starkt engagerad för de åsikter, som han framför. 
I själva verket hör flera av hans sedesatirer till hans bästa saker och hans 
indignation verkar fräsch, trots den försonligt lekfulla ton som han ofta 
anslår, t. ex. i April-Wärh. Av vikt är också att han har träffat ett val: 
den satiriska linje, som han följer, var visserligen den vanligaste, men 
fördenskull inte den enda. Det fanns en linje med motsatt angreppsmål, 
den linje som markerade sin höjdpunkt med Voltaires »Le Mondain», men 
som långt tidigare hade följts av höviska, galanta eller libertinistiska skrift
ställare. Den gamla tidens representant är deras driftkucku. Vad de an- 
tihöviska kallade flärdfrihet kallar de höviska brist på hyfs, enkelheten 
benämns enfald, redligheten naivitet och rättframheten blir burdusa manér. 
Gyllenborg, som i »Svenska sprätthöken» (1737) programmatiskt intar en 
mellanställning mellan höviskt och antihöviskt, karikerar den förra rikt
ningen i sprätthöken greve Hurtigs gestalt och den senare i lantjunkaren 
Torbjörn Ränteriks klumpiga figur. Det är om man så vill samma motsats

7 Se om Dalins uppfattning Argus 1732-33 ark 10 och 1734 ark 24 samt komm. 
s. 157 f. Om lyxuppfattningen vid denna tid se G. Schauman, Studier i frihetstidens 
nationaleTconomisTca litteratur, 1910, s. 135 f. och O. Wieselgren, Yppighets nytta, 1912, 
s. 21 ff.

8 Se t. ex. senast J. Kulling, Dalin och K arl X II  (Eistorislc TidsTcrift 1936) s. 393 f. 
och É. N. Tigerstedt, Svenslc. litteraturhistoria, 1948, s. 173 och 178.
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par som Dalin har tecknat i Ragvald Pik och herr Silver-Spasser-Klinga, 
men där med ensidig antipati mot den senare. Baron Stadig, Gyllenborgs 
språkrör, tycker lika illa om båda ytterligheterna. Man kan t. o. m. påstå 
att en satir av Voltaires ytterlighetsslag eller Gyllenborgs medelvägsslag 
hade passat Dalin bättre än den linje som han valde. Hans moraliska och 
hans politiska uppfattningar motsäger nämligen varandra och försätter 
honom i en logiskt svårförsvarad position. Som moralist är han forntids- 
förskönare och samtidsbelackare. Som politisk resonör är han starkt kritisk 
mot mycket i tiden, men prisar ändå varmt det nya statsskicket, friheten 
och lagligheten. Dessa nyvunna förmåner låter han ofta avteckna sig mot 
historiens mörka bakgrund, mot framfarna tider av envälde eller splitt
ring.

En sak för sig är om Dalin har levt som han lärt. Flera samtida vittnes
börd ger anledning att betvivla det. Hans ovän C. G. Cederhielm skrev i 
Paris 1739 en paskill, vari han framförde tio anklagelser mot Dalin. En av 
dem lyder:
§ 7 Den som upphäver sig över sitt stånd, kallar förnämt folk mon cher, och ser 
sina vederlikar över axelen för det han åker i vagn med sammetsrock och fjäder i 
hatten, han är en näsvis och högfärdig Hundsfått.0

Till jämförelse kan anföras ett annat uttalande från samma ort och år. 
Grevinnan Tessin skriver om Dalin i ett brev från Paris: »Ce philosophe 
[a] un veste brodée, un chappeau avec un plumeau blanc, toupee, et ce 
n ’est point mal commencé comme vous voyez.»1 Själv skrev Dalin hem 
som vi sett och försvarade sig förtrytsamt mot beskyllningen att vara en 
petit-maitre ! Ute i livet har han funnit det förenligt med sitt bästa att 
vända kappan — och en mycket elegant kappa — efter vinden.

Men vi bör bortse från dessa när allt kommer omkring svårvärderade bio
grafiska data. Läser vi skrifterna, framgår otvetydigt att den unge Dalin 
som författare med överraskande konsekvens har företrätt en moralisk 
åskådning, som i allt väsentligt överensstämmer med stormaktstidens anti- 
höviska ideologi.

Helt konsekvent företrädare av denna ideologi var han givetvis inte; 
det var f. ö. ingen ens under 1600-talet. En avvikelse är hans i det hela 
oanfäktade tro på bördens betydelse, hans starka adelsvänlighet. En annan 
är hans gyckel med pedanten i t. ex. Hiernbrotts gestalt. Drift med denna 
typ tillhörde de höviskas satir. Figuren Ehrenmeniiet bildar en annan av
vikelse. Denne, vilken uppenbarligen ägt sin skapares sympatier, »är en 
Hofbuss» med hövisk fostran. Han behärskar de konster, som kunde läras 
av de höviska handböckerna i cynisk framgångsetik: intrigkonsten, för- 
ställningskonsten och konsten att umgås med furstar och damer.* 1 2 Emeller

0 Citerat efter K. Warburg, Dalin och Cederhjelm, i: Essayer, 1918, s. 8.
1 Citerat efter Dyberg, s. 154. Jfr S. Leijonhufvud, Omkring Carl Gustaf Tessin, 1, 

1917, s. 91. Fru Nordenflycht har också i ett poem 1741 gjort en diskret och ironisk 
antydan om en diskrepans mellan Argus1 dygderegler och »auctorens wandel»; se hen
nes Samlade skrifter (SFSV , 11), 1, s. 91 f. Hon uttalar sig med större skärpa i en 
något senare dikt, »Tillsats på Avasuiska orden» (ibid. s. 111 f.) .

2 I presentationen i Argus 1732-33 ark 2 sägs det bl. a. om honom: »Han wet huru 
man skall omgås med stora Herrar, huru man på sin fingrar bör weta deras swaga 
och styreka; huru slipprige steg en Hofman har at gå, huru många försåt ställas för 
en favorit, huru oroligt det är, at bibehålla gunst, huru mörkt och obekant en intrigue 
plägar spelas, huru man bör syffta på ett, men mena ett annat, hwad försichtighet man
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tid avskaffar ju Dalin mycket snart sina stående figurer. Det har sagts att 
han inte ägde tillräcklig psykologisk insikt och gestaltningsförmåga för att 
sätta sitt typgalleri i funktion. Jag tror att hans moraliska ortodoxi också 
ställt sig hindrande i vägen. Han har inte förmått att experimentera med 
olika etiska ståndpunkter. Därmed har jag också antytt att jag betvivlar 
riktigheten av det gängse omdömet om honom: att han innerst var en 
skeptiker med ett oavvisligt behov av att se sakerna från flera håll.i * 3 I 
varje fall har jag inte inom mina undersökningsområden, den moraliska 
och politiska satiren, funnit belägg för sådan relativism hos Dalin. Man 
kan i flera avseenden snarare tala om en viss ensidighet hos honom. För att 
vara ett snille i en utvecklingsduglig levnadsålder och under en andlig om- 
välvningsepok förvånar han genom sina tidigt och fast stabiliserade värde
normer.

Dalins politiska samtidskritik är i väsentliga stycken blott en speciell och 
aktuell tillämpning av hans moraliskt reaktionära negativism. Delvis beror 
detta på censuren, som hindrade honom från att gå fram mot konkreta 
mål. Han hänvisades i stället till att utgjuta sig i allmänna lamentationer 
över den mänskliga naturen och nutidens förfall. Men censuren har nog 
känts mindre tryckande för honom än för de flesta andra politiska skrift
ställare. Man kan förmoda att hans kritik skulle ha fått ungefär samma 
utformning även under friare förhållanden. Det är nämligen inte dags
frågorna såsom sådana, statslivets realia, som i första hand fängslar honom. 
Han kämpar för vissa principer och ideal, vilka han är känslomässigt en
gagerad av. Även som politisk skribent förblir han moralist och idealist.

Dalins politiska åskådning har som redan nämnts getts en utmärkt klar 
och fint avvägd karakteristik av Schiick. Schuck understryker vad jag nyss 
har antytt: att Dalin »alls icke var partiman och som det tyckes över huvud 
ej livligare intresserad för statslivet». Men han hyste vissa »sympatier, 
och det var dessa, som blevo bestämmande för den ståndpunkt, han kom att 
intaga». Den första av dessa konstanta sympatier är hans adelsvänlighet.4 
»Ett annat drag hos honom, som likaledes kan följas genom hela hans liv, 
är hans beundran för Karl XII.» »Ett tredje, efter vad det förefaller där
med svårligen förenligt drag är hans utpräglade fredskärlek.»5 »Slutligen
i  all ting bör bruka, hwad Ministeren har at innebära med mera. Han känner Fruen-
timmer så noga, som någon menniskia och har deras wåldsammaste passioner målade i 
sitt sinne, så at de icke med sminck eller utklädningar kunna döllia sig för hans 
ögon;» etc.

3 Se senast Breitholtz, s. 45, där det bl. a. sägs: » ’Visserligen — men ’ var Dalins 
normala sätt att reagera inför tillvarons skiftande problem.»

4 Från. denna kommer jag att bortse. Den hör knappast till den politiska åskådningen 
i egentlig mening; i alla händelser saknar den betydelse för den fortsattta fram
ställningen.

5 Dalins pacifism är välkänd och jag kommer inte att närmare gå in på den; den 
kommer ändå att ofta exemplifiera sig i fortsättningen. Om fredsvänligheten i Argus 
se Lamm, s. 249 ff . och R. Körner, Dalin och krigspolitiken, Samlaren 1948. Den unga 
aristokratiens aktivism väcktes 1733 i samband med polska tronföljdskriget.

Lamm och efter honom O. Westerlund (K arl X II  i svensk litteratur, 1951) har i 
Sagan Om Hästen utläst en anslutning till hattarnas krigspolitik (Lamm, s. 321; Wes
terlund, s. 109 f.) . Att detta är en feltolkning har klarlagts redan av A. Blanck i hans 
kända essä från 1930 (omtr. i Sagan om hästen, jäm te en essay av Anton Blanck, 1953, 
s. 25). Däremot tycks Dalin ha ryckts med av Adolf Fredriks tillfälliga krigsentusiasm 
i början av 1750-talet (Westerlund, s. 110, not). Hans rojalism var starkare än hans 
pacifism.
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var Dalin en ivrig rojalist», som önskade »en visserligen icke enväldig, 
men dock stark kungamakt». Schuck summerar sin analys i ett betonande 
av Dalins konsekvens. »Fasthåller man dessa politiska sympatier, visar det 
sig, att Dalin icke, såsom hans fiender påstodo, var någon politisk ving- 
lare.» Det var i stället det politiska läget som förändrade sig, medan han 
förblev densamme. Schuck exemplifierar sin tes med bl. a. diskussionen 
kring Swenska Friheten. Dikten har med orätt kallats »rimmad hattpo
litik». Det är sant att dess maningar kom att gagna hattpartiet i det ak
tuella läget 1742. »Men Dalin förfäktade i själva verket samma mening, 
som han alltid hyllat: en fredlig politik, en ökad kungamakt och ett slut 
på den ursinniga partistriden.» Dalin var och förblev fredsvän, fridsvän, 
kungsvän.

Schuck nämner här Dalins motvilja mot partiväsendet. Det är en anti
pati, som får så starka och talrika uttryck att den borde ha getts en sär
ställning i paritet med sympatierna. Det fanns visserligen många som miss
brukade enighetens namn, hätska partigängare som i vissa situationer fann 
det förenligt med sina intressen att förorda borgfred. Men detta får inte 
skymma vår blick för att Dalins ständiga anatema över partipolitiken är 
ett uttryck för en fast och ärlig övertygelse. Enighet och oväld är honnörs
orden framför andra i hans politiska vokabulär. Han tröttnar inte att ösa 
sin vredes skålar över partispliten och riksdagskäbblet. Partiväsendets driv
fjädrar finner han vara idel mänsklig uselhet: egennytta i första hand, 
avundsjuka och ärelystnad. Partigängarna är landsförrädare om ej till 
namnet så till gagnet, ty den oenighet som de skapar försvagar landet och 
gör det till ett lockande och lätt byte för farliga grannar. Om politikerna 
icke genom enighet och oväld gör slut på det rådande självsvåldet, kommer 
statsskeppet att törna mot antingen Scylla, som är anarkien, eller Charyb- 
dis, som är enväldet. Rättare sagt: råka in i dessa olyckstillstånd i tur och 
ordning, ty ur den laglösa friheten kommer att födas en enväldig maktusur- 
pator. Dalins politiska åskådning är laddad med moraliska affekter och ut
mynnar i en apokalyptisk vision.6

Den starkaste och mest rätlinjiga av de sympatier, som bildar hörn
stenarna i Dalins samhällssyn, är hans rojalism. Även i detta avseende är 
han barn av stormaktstiden; modernare andar såg mera kritiskt på kunga
paret. E tt mycket stort antal av hans poem är tillägnade olika medlemmar 
av kungahuset och i snart sagt varje dikt, där det över huvud ges en möj
lighet, har han inflikat någon artig och ödmjuk apostrofering av maje- 
stäterna. Detsamma gäller Argus. I vart och vartannat ark möter man en 
devot hyllning till Fredrik och Ulrika. En samtida, Arckenholtz, talar om 
»osmakeligt flaterie» och andra instämde med honom.7 Dalin sökte också

6 Om den ovilja, som partiväsendet mötte under sin uppkomstperiod, se C. G. Widell, 
Staten ocli partiväsendet, 1939, främst kap. »Den successiva förändringen i värderingen 
av partiväsendet» (s. 109-134), samt S. U. Palme, Partileda och hor g fred under fr i
hetstiden, Sv. tidskr., 1944, s. 717.

Om Dalins enighetsideal och partiovilja se K. Warburg, Olof Dalin, Sv. ÅTcad:s handl., 
1884, s. 113 ff . och pass. samt Breitholtz, s. 13 f. och pass. Lamm tillmäter däremot 
Dalins uttalanden i dessa avseenden ringa eller intet bevisvärde (se s. 260).

När Warburg i fortsättningen citeras, åsyftas ovan anförda akademiminne.
7 Se Lamm, s. 252 och komm. till Årgus, s. XIV. Jfr Westerlund, s. 107.
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skydda Fredrik mot kritik av förbindelsen med Hedvig Taube.8 Själv hyl
lade han henne varmt vid flera tillfällen; när han första gången gjorde 
det 1738, väckte saken pinsam uppmärksamhet.9 Rojalismen skulle en gång 
i framtiden förleda honom till en handling, som kunde ha kostat honom 
livet: hans deltagande i kuppförsöket 1756.

Nästan alla, som har sysslat med Dalins politik, har understrukit att 
han önskade en starkare kungamakt. Därvidlag företrädde han en under 
frihetstiden manstark meningsriktning. Åsikten omfattades även av sådana, 
som i övrigt hade skilda uppfattningar i konstitutionella frågor.1 Den 
hade en känslomässig grund och fördenskull observerades sällan att den i 
konsekvensen kolliderade med den lika allmänna, men mera teoretiska 
övertygelsen om värdet av ett fritt statsskick. En grupp ro jalister karak
teriseras av E. Fahlbeck såsom de, vilka »fullt stodo på frihetstidens van
liga naturrättsliga grundåskådning, men hvilka af patriotiska hänsyn an- 
sågo konungamaktens utvidgning nödvändig» (1916 s. 107). Det är när
mast till denna grupp, som Dalin skall föras. Sin åsikt om monarkens makt 
har han mångenstädes gett uttryck åt. Så här formuleras sensmoralen till 
en Fabel, troligen skriven i början av 1740-talet:

Kungar, om Ert Land skal trifwas,
Läggen handen sjelf derwid!

(WA 3 s. 60.)

Som sekreterare i Avazu och Wallasis var Dalin skyldig att parentera 
över Karl X II varje 30 november. I dessa åminnelsedikter liksom ofta 
annars — i Argus, i Sagan Om Hästen, i Swenska Friheten — kommer 
hans dyrkan av hjältekonungen till tals. Den är ett uttryck för hans roja- 
lism. Den är också ett uttryck för hans idealisering av forna tiders sven
skar. I denna kult förenas hans allmänna moralism och hans politiska kri
tik. I dikterna möter oss kungen som ett ideal, ett argument och en symbol 
— en symbol av inte alldeles lättanalyserat slag. E. Hörnström har i en 
fin karakteristik av Dalins uppfattning av Karl funnit problemets lösning 
i en rad ur Swenska Friheten: »Personen större war hos honom, än Mo
narken.» För Dalin »var Karl en människa av den största dygd och full
komlighet. Att han och med honom riket gick under trots detta berodde på 
systemet, på enväldet, som enligt allt förnuft måste vara av ondo. Karl 
var emellertid fostrad i detta system, och han blev dess slav och offer. 
Sedd på det sättet blir han [.. .] en tragisk hjälte. För samtiden var denna 
bestämda skillnad mellan person och sak av allt att döma självklar».* 1 2

Det är riktigt att Karl för Dalin var en tragisk hjälte, men han blev 
det mindre som systemets offer än just som »en människa av den största 
dygd och fullkomlighet», vilken mötte sin undergång. I dikten 1735 heter 
det om kungen:

8 Se Lamm, s. 247 och 252, noten.
0 Se Breitholtz, s. 11 och E. Jacobson, Hedvig Taube, 1919, s. 78 ff .
1 Se E. Eahlbeck, Studier öfver frihetstidens politiska idéer, Statsvet. tidskr., 1915, 

s. 331. Jfr uppsatsens fortsättning i årg. 1916, s. 105-120 samt Palme, s. 719.
2 E. Hörnström, änders Odel, 1943, s. 60 f. Jfr även Kullings ovannämnda uppsats 

samt Westerlund, s. 97-110.
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En Dygdig Hjelte lyser 
Som bäst i olycks-färg

[...]
Han stiger, när Han stjelper,

Han lefwer, när Han dör.
(WA 1: II s. 20.)

’Dygd’ är det som Dalin överallt prisar knngen för. Dygderna är alla den 
gamla, goda tidens; Karl är »Et. Begrep, af. all. Förtidens. Frägd.» (ibid., 
s. 8; 1732). Med honom dog »wår gamla Dygd» (ibid., s. 25; 1738). Han 
var den siste och tillika främste av forna tiders stoiska svenskar. Den ovan 
citerade dikten 1735 inleds med en rad retoriska frågor:

Du Folk, som liknat Gudar,
Du gamla Hjelte-Slägt,

Som klädd i ull och hudar,
Har burit Ärans drägt!

Hwar är din fordna heder f 
Din tappra Kämpa-Blod?

Enfaldighetens seder,
Och Ärlighetens mod?

(ibid. s. 19.)

Det underförstådda svaret är att med Karl utdog dessa förtjänster.5 
Men den som känner för dygden och äran, vördar honom och lär »ej för
skräckas /  Utaf en Hjeltes fall».4

Det är inte Karls militära snille och framgångar, som väcker Dalins 
största beundran, utan hans storhet i motgången, hans stoiska ataraxi. 
Visserligen talas ofta om hans tapperhet, men som en del av hans dygd. 
Hans lyckosamma krigiska bedrifter målas aldrig med bred pensel; olycks- 
åren bildar i stället den verkligt dramatiska perioden i hans liv. Den första, 
dessutom största parentationen, en stenstil från 1732, är därvidlag typisk 
(WA 1: II s. 7 ff.). Karl har som Herkules utfört tolv storverk: att så ung 
ha axlat riksbördan, att ha skänkt Danmark fred och Holstein räddning, 
att med en underlägsen här ha lyckats »Förskräcka» de ryska fredsbry- 
tarna, att ha kunnat »frälsa. Polens, frihet, utan. ringaste, egennytta.», att 
att förblivit i med- och motgång lika »utan. Hjelte-Modets. ändring.», att 
ha sökt »Tro. i. de. Otrognas. Hyddor.» etc. Karls levnadslopp kan knap
past — utan att sanningen skadas — tecknas mindre martialiskt, med 
starkare betoning på begreppen fred och frihet. I fortsättningen apostro
feras hans inre egenskaper, hans vett, hans tapperhet, mod, trohet, guds
fruktan, spartanska behovslöshet samt den »Lagwördnad», som »war. glan
sen. af. Hans. Enwälde.». Han borde vara vårt moraliska ideal. Så här 
utförs tanken i minnesdikten 1735:

Ty lät din Dygd sig mana,
Lät Flättjan lida nöd;

Lät Lättjan se sin bana,
Lät Kättjan se sin död.

___________  (WA 1: II s. 20.)
3 Ännu i SwensTca Friheten heter det om Karl X II, att »det gamla Göthska mod/ 

Nedsignar med sin Kung och stelnar med hans blod» (WA  2: Y, s. 10).
4 Av Karls storhet i fallet bör vi »wår Sällhets reglor lära» säger slutraden i dikten 

1748, den sista av åminnelsedikterna (WA  1: II, s. 69; jfr Westerlund, s. 106).



Dalins politiska satirer 15

Det hade inte varit onaturligt om den unge Dalin inför sin nyförvärvade 
aristokratiska åhörarskara hade utmålat de militära glanspunkterna i 
Karls liv. Men i stället är det ett dygdemönster, som han håller fram, en 
stiernhielmsk Herkules ur verkligheten.5 Det okrigiska i denna poetiska 
och moraliska vision av krigarkungen är en anmärkningsvärd omständig
het. För andra blev Karl en symbol för aktivism och revanschbegär; det 
räcker med att nämna Odel, Sinclairsvisans författare.6 Men sådana stäm
ningar har inte färgat något av de över tjugotalet porträtt, som Dalin har 
tecknat av sin idol. Hans svärmeri för hjälten förledde honom inte till 
något avsteg från hans fredsvänlighet.

Men Karl-XII-symbolen har inte blott ett moraliskt innehåll utan också 
ett dagspolitiskt. Från och med 1736 propagerar Dalin gång på gång i dessa 
minnesdikter värdet av en stark kungamakt. Det är hans gensaga mot de 
anarkiska förhållanden, som han anser att partipolitiken har fört landet 
in i. I dikten 1736 säger han sig ha tänkt igenom sitt höga ämne fram till 
1718, men då kom 1719 i hans tankar »med 1719 bäfningar: Ja, ingen 
omwänd Krigs-Buss har i förwirringen snällare kastat pliten, än jag 
kastade pennan.» (ibid., s. 24). Det är de allt starkare motsättningarna 
mellan de blivande hatt- och mössfraktionerna, som fyllt hans sinne. Hän
syftningen på 1719 måste gälla att det var detta års konstitution, som möj
liggjort partibildningar. Dikten 1738 har av Westerlund placerats in i sitt 
politisk-historiska sammanhang. På lejonets grav leker nu »en hop med 
råttor». Dalin ber till himlen om hjälp för ett folk, »som sjelft sin owän 
är».

Tänk om Kung Carl stod up och fick wårt wäsend skåda,
Jag tror wår yra slöts och Kungen finge råda.7

Råttorna är de tvistande politikerna vid 1738 års riksdag, enkannerligen 
de nu segrande hattarna. De leker på lejongraven; hattarnas avsikt att gå 
i Karls fotspår var kända. Westerlund påpekar det paradoxala i att Karl 
manas upp ur sin grav för att förskräcka dem som vill börja krig mot 
Ryssland. Han betonar också, att »man får nu för kanske första gången 
ett starkt intryck av att Dalin har besjälats av en verklig indignation över 
de samtida händelserna».

Westerlund har även framletat den otryckta åminnelsedikten från 1739.

5 Jfr ovan om jämförelsen med Herkules ’ tolv storverk i dikten 1732. I Sagan Om 
Hästen fick Karl heta Härkuller, det rudbeckianska namnet för Herkules. Stiernhielms 
»Hercules» och dess stoiska dygdepredikan har otvivelaktigt haft betydelse för Dalin.

Dygd står i Manna-mods styrck, sig låter af ingo förfära;
Motgång, Sorg, Fegd, Watn- och Eldz nöd, Dunder och Döden,
Achtar hon alt för Leek; Hon winner, och segrar i Döden.

(Sami. skr. av G. Stiernhielm, SFSV, 8, 1: 1, vers 405 ff .)

Ordenssekreteraren Dalin var även skyldig att parentera över Gustav Adolf. Denne 
idealiseras på samma sätt som Karl X II och får symbolisera detsamma som han. 
Åminnelsedikten 1736 tecknar Gustav Adolf som en den gamla dygdens kulmen (WA  
1: II, s. 22). Den slutar med nästan ett citat ur Hercules: »Han segra när Han dog.» 
Det är också tydligt, som Westerlund framhåller (s. 105), att Kristusgestalten har in
fluerat Dalins hjälteuppfattning.

0 Jfr Westerlund, s. 111 f.
7 Ibid., s. 25. Dikten citeras efter en äldre version, som anföres av Westerlund, 

s. 108.



Han interpreterar den emellertid på ett enligt mitt förmenande oriktigt 
sätt. Den lyder:

Du Hielte som i dag för Et och Tiugo Åhr 
Omhwelfde med din död båd Thron och Mod i Norden,
Sen du ei tagit Lag af någon makt på jorden,
Stig up ännu och se hur Swenska hiertat mår:
Du kunde nu i fält så många Kongar föra,
Som du har drängar hafft, och mit i Ärans famn;
Dock nej! blif qwar i ro med et odödligt namn:
Du wille giöra alt: hwad skull' de andra giöra?

(Westerlund, s. 109.)

Dikten är som Westerlund påpekar i tiden inramad av Hatt visan och 
Sagan Om Hästen, båda riktade mot hattarnas krigspolitik. Likväl har den 
enligt hans åsikt en motsatt tendens. Dess mening »är säkerligen främst 
att framhålla, hur Sverige med tillförsikt kan börja ett krig». Vad som 
förvillat Westerlund är ordet »Kongar»; han säger att Dalin »hade året 
förut liknat svenskarna vid råttor, nu kallas de ett folk av kungar». Men 
»Kongar» är ironiskt menat. Dalin säger: vi har inte längre en styrande 
kung, nu vill varenda partipolitiker styra med konungslig makt, vi har 
fått lika många kungar som Karl hade karoliner! Att det främst är de 
krigsivrande hattarna, som han åsyftar, framgår av att ’kungarna’ vill dra 
i fält och bli upptagna »i Ärans famn». Slutraden måste innebära, att 
funnes blott en mäktig regent, skulle dessa partipåvar snabbt förlora allt 
inflytande.8

Andemeningen i dikten 1740 är denna: lagen och friheten är den nya 
konstitutionens hörnstenar. Men lagen måste råda över friheten, annars 
urartar denna — »Och wi begråte Carl ännu» (WA 1: II s. 26). Dalins 
längtan efter en stark man på tronen finner ofta uttryck, som kommer 
den sentida läsaren att misstänka att han innerst har önskat en upplyst 
despoti. Helt oriktig är inte misstanken; hans uppfattning var att vore 
blott monarken ’dygdig’, kunde och borde man tillerkänna honom största 
möjliga makt. Dock inom konstitutionens gränser; Dalin är en lika varm 
försvarare av det nya statsskicket som trots någon. Man var ju under fri
hetstiden allmänt övertygad om dess förträfflighet.9 Det ges överflödande 
belägg för att Dalin icke har avvikit från den allmänna meningen. Han 
hängde med sitt hjärta kvar vid mycket i gamla Sverige, men otvivelaktigt 
har han ansett friheten, freden och monarkens lagbundenhet för odisku
tabla framsteg.
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8 Jfr Argus 1734 ark 39, där Dalin ställer alternativ för Sveriges framtid: »En 
lagälskande frihet, underdånighet för en rätt Konunga höghet, och gemensam Enighet, 
eller en Aristocratie, eller en Anarchie, en Kung i hwar wrä och ingen pä thronen 
[kurs. här], et alment Sielfswåld och näfrätt, eller och et Enewålds-Ook på wåra 
nackar etc.». Jfr ark 35 årg. 1734 (s. 308 och 310). I Tankar öfwer Oweldigheten (1738) 
heter det:

Gud lät ej Erihet bli en het Regerings-klåda,
Och en fördömder lust, at laglöst wilja råda:

Då står et Rikes lif på brädden af sin graf:
Der hwar och en är Kung [kurs. här], är hwar och en sin slaf.

(WA  2: VI, s. 72.)
0 Se t. ex. Fahlbeck, 1915, s. 328, 344 och pass.
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Dalin har klarast och fullständigast formulerat sin politiska åskådning
1 Sivenska Friheten (WA 2: V s. 3-50; 1742). Redan titeln har ett poli
tiskt innehåll; dikten är trots alla sina reservationer och varningsord en 
varm hyllning till själva grundbegreppet i det nya statsskicket.

I första sångens första rader utvecklas temat. Skalden sjunger om 
Friheten, »en Swensk Gudinna» och dygdernas himlaborna moder. Tidvis 
har hon funnits bland oss, tidvis har hon varit förjagad. Därmed kommer 
Dalin fram till sitt andra tema. Avgrunden har två döttrar, som alltid 
förföljer Friheten. Det är Självsvåldet och Träldomen. Friheten berättar 
för den lyssnande Ulrika om sina två fiender. Självsvåldet »är et Troll, 
som [. . .] banar Systren wäg, som qwal och bojor drar. /  För Träldom måst 
jag sidst ur dina Länder wika, /  För Sjelfswåld ofta förr» (s. 11). En
välde har omväxlat med anarkisk frihet i Sveriges historia. Av denna ger 
gudinnan en bred skildring. Till hennes exposé över forntid och medeltid 
blir anledning att återkomma; här skall endast noteras att forntidens göter 
skarpt kritiseras för sin krigiskhet (s. 12 f.). Detta visar att Dalin — som 
ju tre år tidigare hade riktat sitt första dråpslag mot rudbeckianismen med 
Wisdoms-Prof —  har nått fram till en mera kritisk och historisk syn på 
vår äldsta historia än den guldåldersmyt, som inspirerade hans ungdoms
diktning. När han kommer in på Gustav Adolf, söker han visa hur frihet 
under hans tid lyckligen förmälts med envälde. Liksom Karl XII var han 
den starke mannen; i rådet lydde alla hans minsta vink och gjorde sin 
plikt »utan mumlan» (s. 28).

Gustav Adolfs makt vilade på »grundad Rätt». Han såg mer till rikets 
än till eget bästa. En sådan kung vördas och älskas

Och midt i Frihets frögd hans Enewäldet har.
Om dock en slik Monark i tusend år fick blänka!

Här kommer åter Dalins statsideal nära den upplysta despotien. Att han 
likväl är anhängare av 1719 års konstitution visar fortsättningen, där 
Karl XI tecknas. Om Ulrikas fader sägs, att reduktionens grundtanke var 
riktig, men att Karl gick för långt (s. 30 f.). Hans »yrhet» förebådade den 
»Träldom», som hans politik medförde för folket. En skugga vilar för alltid 
över hans minne, därför att »Frihet i hans tid sin boning krossad fann» 
(s. 31). Likväl försvaras han på samma sätt som Gustav Adolf och Karl 
XII: hans dygd förhindrade en alltför olycklig utveckling:

Men at jag så blef tåld, at Folket skedde rätt,
War mer en dygd af Kung, än af Regerings-Sätt.

Detsamma sägs om Karl XII. Även hans dygd har neutraliserat systemets 
farlighet.

En myndig Enwålds-Kung, som mig dock unde skygd!
Så farlig war hans magt, så ädel war hans dygd.

(s. 33.)

Tredje sången återger Ulrikas dröm. I Sverige, som lever lyckligt i fred 
och frihet, upptäcker hon Djävulen och hans anhang. Det är en mångfald 
av personifikationer: »Den falska Styrselkonst», Lögnen, Ärelystnaden, 
Avunden, Agget, Falskheten, Egennyttan m. fl. Djävulen talar. Han sak
nar Oenigheten, »den, som bäst mitt wälde styrka wet» (s. 38).
2 -  5 7 8 5 6 0  Samlaren 1957
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Från Whigs och Torys nyss hon til Piaster1 farit,
Hon had i Parlament, hon had på Landtdag warit.

Oenigheten, som alltså blott är en synonym för partiväsendet, beordras 
att ödelägga Sverige. Hon tar kommandot och sänder nt Ärelystnaden, 
Förmätenheten och Avunden. Hon anger målet för de onda anslagen:

Si, så har Sjelfswåld rum, at Landet öfwerswäfwa,
Och Träldom strax derpå, at alt i jämmer qwäfwa.

(s. 42.)

Ulrika skyndar i drömmen till sitt lands undsättning.
Men hastigt i en sky

Hon tycks från Jorden se den ädla Freden fly.

Så slutar tredje sången med en bild av den flydda freden, en anspel
ning som troligen på- en gång gäller det ryska kriget och den förlorade in
rikespolitiska friden. Sakernas tillstånd i 1742 års Sverige framställs som 
ett verk av Oenigheten, Djävulens främsta tjänarinna!

I fjärde och sista sången framträder Svea och lovprisar Friheten. F ri
heten kan skänka en lycka, »Som Enwåld aldrig rår med största segrar 
skänka» (s. 45). Friheten svarar med ett stort tal, vari framlägges Dalins 
statsideal. Lagen är det främsta, »Hwaraf et Folk har skygd, hwaraf en 
Kung förbins» (s. 46). Allt hänger likväl ytterst på konungen, på hans 
dygd. Han har makt att förtrycka ett folk och makt att skapa dess säll- 
het. Han bör lyda lagen. I gengäld bör inte folket blanda sig i »Kungens 
styrelse», såvida rikskroppen »drifwas skal af enig myndig Anda» (s. 47). 
Är kungen blott nådig, rättvis och laglydig, bör han äga största möjliga 
makt. Med ett sådant tillstånd förklarar sig Friheten nöjd; hon har inga 
önskningar därutöver. Äger undersåten större rättigheter än dessa, får han 
till sist betala dem dyrt med sin frihets förlust (s. 48). Avslutningsvis 
framförs ytterligare två synpunkter: allt som kan ge anledning till avund 
och split skall undanröjas och handel och slöjder bör uppmuntras.lb

Innan jag övergår till Wisdoms-Prof skall jag i korthet söka visa, hur den 
politiska uppfattning, som skisserats i det föregående och som kodifierats i 
Swenska Friheten, avtecknar sig i Dalins tidigare produktion. Av störst 
intresse är naturligtvis de skrifter, som står Wisdoms-Prof närmast i tiden. 
Men ett och annat av äldre datum är alltför karakteristiskt för att alldeles 
kunna förbigås.

Ängen: Saga anses tillhöra tiden för Argus (WA 4 s. 1-5). Inledningsvis

1 Polsk term för inhemsk, folkvald konung. Om frihetstidens uppfattning av Polen 
som ett laglöst samhälle se Fahlbeck, 1915, s. 344. Jfr Argus 1732-33, ark 44 (s. 334).

lb Swenska Friheten imiterar som bekant Voltaires »Henriade» — bl. a. i polemiken 
mot oenigheten — och Thomsons »Liberty». Men här gäller samma resonemang som 
om A rgus: osjälvständigheten i utförandet minskar inte den tanke- och känslomässiga 
självständigheten. — Om inflytandet från Voltaire och Thomson, se senast Breitholtz’ 
uppsats Frihetstidens episka diktning — en genrestudie (i: Studier i frihetstidens littera
tur) s. 101 ff . Breitholtz har dock ej noterat att Thomsoninfluensen är tidigare och 
grundligare utredd av W. G. Johnson i A Swedish imitator of Thomson (Scand. studies 
and notes 12: 8, 1933). Uppsatsen är i utvidgad form omtr. i Johnsons stora, men 
ofta förbisedda arbete James Thomson’s influence on Swedish literature in the 
eighteenth century, 1936, kap. 2 »Olof von Dalin».
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hyllar skalden friheten och freden, men bannlyser »de bitande dikter och 
arga Satyr er», som förgiftar det politiska livet. Dikten vill skildra »wår 
frihet»; såtillvida är den ett utkast till Swenska Friheten. Fabeln demon
strerar kungens vikt; får de fyra stånden sköta sig på egen hand, blir var 
och en egennyttig och staten ruineras.

I Argus möter man Dalins politiska åskådning fullt färdigutbildad. 
Flerstädes anteciperas Sagan Om Hästen och Swenska Friheten. Man för
vånas över konstansen i hans uppfattning, helst som det decennium, som 
skiljer tidskriften från frihetsdikten, var ett skiftesrikt politiskt skede. 
De förändringar, som möjligen kan uppletas, berör inte hans grundsyn. 
Jag skall inte trötta med någon uttömmande exempelsamling, blott anföra 
några prov, valda därför att de har samhörighet med satiren Wisdoms- 
Prof sådan jag tolkar den.

I det fjortonde arket 1733 berättas sagan om »twenne sällsamma Kånor»: 
»Sjelf-Kärlek» och »Egennytta». De inger människorna fördomar och det 
är deras skuld att de två partierna, den gamla adeln och den nya, riddar- 
husaristokratien och riddarhusdemokratien, lever som hund och katt. Ark 
23 handlar »Om Afwunden», som sägs ha skapat partispliten. Djävulen 
prisar »sin Komminister Afwunden» sedan han fått veta »huru hurtigt 
han segrade öfwer det tappraste Folkeslag i werlden», dvs. svenskarna. 
Ark 44 handlar om »Partiers Dårskap och Fördärf». Egennyttan och 
Äregirigheten rådslår om hur de skall förhindra »at Owäldugheten skulle 
taga öfwerhand bland Folket». För att nå sina mål vill de sprida en »skilj
aktighets-Anda» i landet, ty »Grand-Pappa Lucifer har et oförlikligt Nöije 
i Partier, twist-Flockar och hemliga förbund».
Owäldughet och Nöij samhet blefwo utkörde och Inbördes Enighet tog sitt afträde: 
Hufwuden blefwo galne: En Don Quichotte eller Inbillnings-Tok upkom i hwar 
Wrå. Man såg al ting med Parti-Ögon.

I 1734 års årgång handlar nionde arket om modegalenskapen. Den röjer 
sig i många skilda sammanhang.
Men uti ingen ting skiönjes så mycket dess gifft, som i wåra Parti-Gängare: Ett 
Folckeslag, som i sielfwa freden fördärfwar Riket med Krig: (Hwar och en rätt 
Swänsk blir nästan rörd til tårar, då han ser, at ett så Ädelt Folk, som det Swän- 
ska, skäl wara gemena slafwar af ömkeliga ensidiga fördelar, i ett så magert Land 
och där så litet är at träta om, söndrandes sig i stridiga hopar, som för Agget skul 
eij kunna see det allmänna bästa.)

Fabeln exemplifierar satsen: Phalanx avvisar de allra nyttigaste förslag 
blott för att de framlagts av Lucullus och vice versa. Det motivet upprepar 
Dalin ofta, t. ex. i det tjugofemte arket, där han serverar många beska 
sanningar under sken av att demonstrera konjunktionernas bruk i sven
skan. Hela partiväsendet gisslas:
Som hwar och en påstår, at hans Soppa smakar bäst, och ingen för sin egen af sikt 
skull will låta säija sig, mindre erkänna sin swaghet och okunnighet; Sä wet rättnu 
ingen enfaldig och menlös hwarwid han skall hålla sig.

Med andra ord: båda partierna är så fångade i egennytta och subjek
tivism att en rättänkande inte gärna kan ställa sig på någonderas sida. 
I en föregående exempelsats har Dalin framfört sitt vanligaste klagomål:
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att den nuvarande anarkiska friheten måste leda till »antingen en tygelfri 
näf-rätt eller en klafbunden Boskaps-rätt för Folket».

I ark 12 innehåller en struken passus ett oreserverat fördömande av 
de krigsplaner, som hade inspirerats av oroligheterna kring den polska 
tronföljdsf rågan. Längre fram i arket framhåller emellertid Dalin en för
del, som ett krig skulle medföra. Det skulle tvinga partigängarna till borg
fred!
när ett Rike siuder af inwärtes Partier och frätande stridigheter, då är det i fahr- 
ligare tilstånd, fast än det lefwer i Fred för sina Grannar. Parti-Anda, du styg
gaste Afgrundz-Foster, huru skal jag beskrifwa dig? Du upstiger från Helwitet 
hälst genom fyra Luckor: Antingen genom Ä r e g i r u g h e t  eller G od  z-k i ä r- 
1 e k eller en Gemen A f w u n d  eller bara F i å 11 i g h e t, som intet wet, hwarpå 
hon håller, mer än på nyfikenheten: Oroliga Sinnen, nedriga Siälar, som tycka sig 
wara olyckelige mitt i Lyckan och förfölgde mitt i säkerheten, slå sig til ett Parti, 
som de ofta intet känna mer än til Namnet. Raseriet kan ofta under blotta Parti- 
Namnet gå så wida, at Broder fäktar mot Broder, [ . . . ]  Huru skal en Riks-Kropp 
i en sådan Feber rätteligen kunna regeras? Huru skal det Allmänna bästa på
tänkas, när den ena intet tänker på annat, än den andras fördärf och sin Lycka? 
Huru skal någon god Sak winna framgång, när dess Befrämiare äro Fiender?

Det har förut sagts att Dalins rojalism med tiden visade sig varmare 
än hans pacifism. Detta Argusark, som betitlats »Inrikes Partier skade- 
ligare än uppenbart Krig med Grannarne», visar att även hans längtan 
efter endräkt var starkare än hans fredsvänlighet.

I ark 31 berättas fabeln om Frihetens land, representerat av Swen den 
Frie, och Enväldets land, där Sten Lif-egen bor. Utanför Enväldets land 
ligger skäret Självsvåldet; frihetens »tros-förwanter bli ofta skieppsbrutne» 
där. Swen den Frie deklarerar för Sten sitt statsskicks fyra grundsatser: 
vördnad för överheten, vördnad för lagen, oväld och »God Handel och hus
hållning». Sten Lif-egen far till Swens land för att studera de idealiska 
förhållandena. Han finner emellertid där att det endast är monarken som 
värnar om friheten. Fabeln utmynnar i en devot hyllning till Fredrik och 
en svartmålning av partiväsendet.

En likartad fabel berättas i ark 45. Argus besöks på sitt »Inbillnings- 
rum» av Friheten, som förefaller »bestört, blek och matt». Hon berättar 
att hennes mor Enigheten är sjuk. Dör Enigheten kommer den arga grann
kvinnan Självsvåldet att ta makten och förjaga både Friheten och hennes 
bror Lagen med hans hustru Verkställigheten. Självsvåldet döljer sig under 
många benämningar, »Aristoeratie, Democratie &c», ja uppträder t. o. m. 
under Frihetens namn.2 Självsvåldet har döttrarna Anarkien och Slaveriet, 
som tar makten i tur och ordning för att till slut avlösas av »Fru Ene- 
wälde». Hon förjagar visserligen Självsvåldet med anhang, men vållar 
också mycken olycka bland folket. »Den omskiftelsen har altid warit wiss» 
i vårt land, när Enigheten sjuknat. Och Dalin ger en av sina tillbakablickar 
över olycksperioderna i svensk historia. Argusredaktören kunde sannfär
digt deklarera om sig själv i tidskriftens slutark: »Jag har warit en fiende 
af Partier och sammangaddningar.»

2 Med »Aristoeratie, Democratie» skall nog förstås riddarhusaristokratien och riddar- 
husdemokratien, de välbekanta termer som redan Dalin begagnade för att beteckna den 
rivaliserande gamla och unga adeln.
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I början av 1736 utgav Dalin den konst- och moralteoretiska traktaten 
Tankar Öfwer Critiquer (WA 2: VI s. 19-62). Den är inom parentes sagt 
en högst förvirrad tankeprodukt, som inte inger några höga tankar om 
Dalins förmåga av logiskt resonerande. Han ondgör sig särskilt över det 
politiska paskillskrivandet, vilket naturligtvis inte har hindrat honom från 
att infoga satiriska anspelningar på aktuella, politiska förhållanden. Av 
särskilt intresse härvidlag är den versfabel, som bildar essäens slut, men 
som ändå har ett ganska löst samband med det föregående resonemanget 
(s. 59-62).

En femtioårs gumma, som med alla medel sökt dölja ålderns skavanker, 
frågar sin spegel om hon ändå inte är vackrast av alla och förmår locka 
»friska bussars» blickar.3 Spegeln svarar nej. Spegeln är den sannfärdige 
kritikern, som ej vet »at lissma, smickra, buga och ljuga» och som ej be
tänker att gumman är mäktig nog »at slå hans lycka och hans glas i kr as, /  
Och wärnlös sanning tukta». Så följer en skildring av smickrar na, om vilka 
det bl. a. heter:

Hur mången skrymte-katt 
Har icke sålt den tro han Kung och Rike swurit,
Blott han har kunnat få en nåde-råtta fatt?

Spegeln borde i deras anda ha prisat gummans skönhet. I den harang, 
som spegeln borde ha hållit, sägs:

På Torg och Caffe-Hus
Går ingen sprätt så stolt, som ej från hatt och myssa 

Skull löpa som en tok,
Blott han fick dra Ert ljufwa kärleks-ok 

Och Eder fot i enrum kyssa.

Nu var spegeln av det gamla redliga slaget, »twär och torr och trygg», 
och sade rättframt till gumman, att hon var ful. Gumman krossar spegeln. 
Men det blir till hennes olycka, ty nu strålar sanningen emot henne från 
otaliga spegelskärvor. Hennes självförebråelser bildar sensmoral: man skall 
akta sig för att undertrycka en sann kritik, ty därigenom väcker man bara 
ännu större uppmärksamhet och ens fel blir »bekant på hög och nedrig ort».

Breitholtz har fäst sig vid orden »hatt och myssa» och ser häri en an
spelning på de två partierna (s. 21). Gissningen är djärv; vi har inga säkra 
belägg för att dessa benämningar kommit i bruk förrän 1738. Flera sam
tida förlägger uttryckligen namnens uppkomst till detta år. Å andra sidan 
divergerar deras uppgifter om hur de har uppstått. Det vilar en osäkerhet 
över dessa termers äldsta historia.4 Fördenskull är det inte uteslutet att

3 ’Dan gamla framför spegeln’ är ett känt och ofta behandlat tema. Se A. Pigler, 
Baroclcthemen, 2, 1956, s. 510. Jfr Lamms notiser s. 343.

4 C. G. Malmström har behandlat partinamnens uppkomst i Sveriges politisTca historia, 
2, 1863, s. 146 f. Han anser säkerligen med rätta, att hattnamnet har varit, det pri
mära, ur vilket sedan mössnamnet bildats, och att ’mössor’, till en början vanligen ’natt
mössor’, begagnats som öknamn. Han tillägger: »Pörfattaren vet ej med säkerhet, att 
namnen Hattar och Mössor begagnats före 1738 års riksdag.»

I Axel Reuterholms dagbok — förd av en riksdagsledamot! — förläggs namnens 
födelse till ett så sent datum som jultiden 1738. En dag i febr. 1739 antecknar han:

Efter jag så ofta nämnt de orden hattar och nattmössor, må jag för ros skull
förklara deras betydelse och ursprung. Början var en embleme, som det hetsiga par
tiet i jultiden uppdiktade i form av en medalj, som föreställde ett bord, på vilket
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Breitholtz har rätt i sin förmodan och att namnen har varit kända och 
begripliga redan 1736. Onekligen verkar sammanställningen »hatt och 
myssa» som en anspelning. Plaggen är inte några osökta exempel på kvar-

lågo alla fyra ståndens märken, nämligen värja, bok, viktskål och handskära samt 
mitt emellan dem lantmarskalksstaven. Under bordet stod ett nattbäcken eller på ren 
svenska en potta, nti vilken en nattmössa syntes vara av bordet nedfallen. Bredvid 
bordet sågs en obelisk eller pyramid, som med lager och palmer var omvecklad, på 
vilken man upphöjt en hatt, över den en hand ur skyn utsträckte en lagerkrans med 
överskrift: dignum virtutis praemium. Hatten blev alltså antagen till det vid denna 
riksdagen rådande partiets märke och namn, men deras vedersakare såsom av plura- 
liteten överröstade och nederslagne måste bära namn av nattmössor, så att om någon, 
som de ej väl visste av vad mening han var, kom uti deras dryckeslag eller andra 
samkväm, blev första frågan, om han vore hatt eller nattmössa. Man upptänkte en 
annan medalj däremot, som ej var mindre försmädlig, nämligen en karl, som satt 
nattmössan på huvudet och lagt hatten på backen, nyttj andes den i stället för bäckenet 
med överskrift: Elke duyvel regieret sin maent [ung. Jvar djävul regerar sin må
nad '] (s. 135 f.) .

Det finns emellertid tidigare belägg för namnen. Det är också uppenbart, att det 
inte har varit nidteckningarna, som föranlett namnen utan tvärtom. Antingen misstar 
sig Beuterholm, som var tämligen ny i Stockholm, eller uttrycker han sig vilseledande 
och menar blott, att det var de emblematiska karikatyrerna, som gav fart åt partibe
teckningarna. Däremot är det sannolikt riktigt, att teckningarna tillhör senhösten 1738. 
Breitholtz, som framdragit flera sådana med möss- och nattkärlsmotivet, ansluter sig 
till dateringen (s. 22 och 177; jfr B. Hildebrand, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, 
1, 1939, s. 239 f.) .

II. G. Rålamb säger i några dock sena minnesanteckningar, att det var vid denna 
riksdag, som »man kallade sig publiqut hatt och myssa» (cit. efter O. Nordberg, En 
swensk adelsmans äfwentyr och dess författare, 1944, s. 60).

E. M. von Nolcken författade 1751 en översikt över den politiska utvecklingen 
1719-42. Han förlägger namnens uppkomst till 1739. Han har också en egen förklaring 
till hur mössnamnet uppstått:

Ibland de följder, som riksrådens licentierande förorsakat, var ej den minst skad- 
lige, att till osämjans ökande inom nationen partierne med nya namn belädes, vartill 
Hans Maj : t konungen då givit anledning emot dess uppsåt och fromma sinnelag ; ty  
som Hans Maj : t en gång uti diskursen anmärkt den föga fermeté och drift, varmed 
bemälte riksråd uti deras goda och med lagen försvarlige sak blivit av deras vänner 
soutenerade, så skall det hava Hans Maj : t undfallit att nämna det de betett sig 
såsom nattmössor. Detta upptogs med särdeles bifall av det franska partiet, som gav 
sig själv namn av Hattar, och med förklening ansågo Mössorna. De få  oväldige i 
nationen, som även intet styrdes av någon partianda, men dock ej hade hug att for
mera ett tredje parti; som hade vid tillfällen kunnat hålla jämvikten emellan de 
bägge andra och förekomma extremiteter, tilldrogo sig namn av kappuser och blevo 
förnämligast synlige genom sitt stillatigande vid överläggningarne. {Presidenten 
baron E. M. von Nolckens berättelse om rikets tillstånd från 1719 till 1742, Historisk 
tidskrift, 1889, s. 117 f.)

Nolckens version styrks i någon mån av en anekdot, som C. C. Gjörwell berättar. 
Den överensstämmer såtillvida med Nolckens som kung Fredrik säges vara den, som 
gett upphov till namnet nattmössor. Episoden förläggs emellertid till före 1738 års 
riksdag. Gjörwell berättar:

När konungens och gref Horns folk före riksdagen 1738 ej arbetade med den 
force, som vederborde, utan konungen som stor politicus såg hvart det ville luta, 
sade han engång til den närvarande general Stael von Holstein: »Ihr seyd eine 
Schlafmiitze ! » Hinc denominatio, och då tog contrapartiet sig namn af hatt. Ergo: 
general Stael den första mössa et archipère des bonnets de Suède. Denna artiga 
anecdoten har jag af riksrådets (A. J. v. Höpkens) och gref Lievens egna munnar. 
(Anteckningar af Carl Christopher Gjörwell, tr. i Samlingar för De skånska landska
pens historiska och arkeologiska förening, 3, 1875, s. 134. Jag tackar fil. mag. Sven 
G. Hansson, som gjort mig uppmärksam på detta beläggställe.)
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glömda effekter. Mössan var inte kavaljerens huvudbonad, i varje fall inte 
på dagen, när han vistades på »Torg och Caffe-Hus». Rimnöd är heller inte 
någon plausibel förklaring. Vid noggrann läsning växer misstanken om 
undermening till att gälla hela dikten. Fråga är om den inte skall upp
fattas som allegorisk politisk satir. Jag skall försöka en sådan tolkning, 
väl medveten om att den inte kan göras bindande.

Gummans ålder anges i diktens inledningsord: hon är »En Femti-åra 
Flicka». Några rader längre ner upprepas: »En Femti-åra Mö». Dalin un
derstryker att den beteckningen för henne är viktig med samma metod, * i * * * * 6

Ytterligare en version av namnens uppkomst ger riksrådet Gustav Bonde. Han säger
i sin sannolikt 1739 nedtecknade skildring av »Partistriden vid 1738-1739 års riksdag 
och dess orsaker», att namnen uppkom före och inför 1738 års riksdag. Som igenkän-
ningstecken inför Riddarhusmötena anlade oppositionen »et wisst tecken, neml. en band- 
roos bärande på sina hattar, kallandes sig häraf Hattar, men dem androm, som eij
wille hålla med dem, Nattemössor». (C. Trolle Bonde, Riksrådet Grefwe Gustaf Bonde, 
3, 1898, s. 70.)

Att den tillförlitlige Bondes tidigare datering är riktig, bestyrks av en av Dalins
skrifter, komedien Den Afundsjuke (WA 2: V I). Den hade urpremiär i Stockholm den
6 juni 1738. Som senare skall visas spelar skämt med framförallt hatten en viktig roll i 
pjäsen. Nu är det visserligen så att denna trycktes först 1739. Det skulle därför kunna 
röra sig om ett aktualiserande tillägg, som förf. gjort inför tryckningen. Men häremot 
talar, att hattsymbolen — med sin klara, politiska undermening — spelar en betydelse
full roll i intrigen. Den kan svårligen vara ett inskott i efterhand. Se nedan s. 26.

Ytterligare ett samtida vittnesbörd finns: den mecklenburgiske rapportören Kop
pens Les Anecdotes de la révolution de Stockholm, arrivée à la diette de 1738, tr. i A. Fr. 
Büschings Magasin für die neue Historié und Géographie, 15, 1781. Köppen torde vara 
den som för namnens uppkomst längst tillbaka i tiden, kanske t. o. m. till 1736; tids
angivelsen är ej fullt klar. Han betraktas visserligen inte som den tillförlitligaste av 
källor, men i detta fall verkar hans skildring initierad. Han berättar om de skålklub
bar, som de två partierna stiftade (varom mera senare). Om damerna i oppositionens 
klubb säger han:

Les femmes qui avoient porté leurs maris, à changer de sentimens pacifiques, où 
celles qui prirent le parti de la jeunesse, malgré les sentimens de leurs maris, furent 
régalées par quelques jeunes héros de rubans, pliés en forme de chapeau, où même 
des tabatières et des étuits, travaillés de cette façon pour rendre hommage au hé
roïsme des Dames, qui venoient de lever pour ainsi dire, l'étendart contre la Cour, et 
contre le gouvernement, pour défendre la liberté de la nation suédoise.

J 'a i mille et mille fois trouvé des tabatières, sur l'un et sur l'autre Sexe, dans 
lesquelles il y eut ordinairement un ducat, plié en forme de chapeau, à moins que la 
tabatière même n'eut pas cette figure. En vertu de ces enseignes, ce parti fut nommé 
des chapeaux; ou s'étoit peut-etre lui même appellé ainsi par préférence à l'autre parti, 
que l'on traitoit de pusillanime, et à qui celui-ci donnoit le sobriquet des bonnets de 
nuit: de sorte donc, que tous ceux là, qui ne firent pas raison à la santé, was wir 
lieben [hattarnas skålmotto], étoient regardés comme des poltrons, et appellés des 
bonnets de nuit (s. 16 f .) . 1

Köppen förbinder alltså partibeteckningarnas uppkomst med skålklubbarnas. Om 
dessa vet vi att de har varit kända i slutet av 1737. Det är en skrift av Dalin, som ger 
den kronologiska hållpunkten. I Bref Til the Högsjö-Boar, dagtecknat 15 nov. 1737, 
säger han: »Hälser hwarannan med et kärligt: Ich denck mirs» (WA  4, s. 72). 'Ich 
denk mir's' var mössklubbens skålmotto.

Längre fram återkommer Köppen till partinamnen. Även enligt honom slog de först 
riktigt igenom under riksdagens gång.

Comme depuis la veille de la diette, les affaires de la jeunesse avoient tellement 
changé la face, que même des Vieillards et des hommes faits, se confondirent avec elle. 
Par rapport à ce changement de la confusion; et pour distinguer les deux partis 
combattans, celui de la jeunesse fut appellé, des chapeaux, et celui du parti pacifique, 
des bonnets de nuit (s. 28).
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som vi senare skall möta i Wisdoms-Prof: han påstår uttryckligen mot
satsen.5 Han tillägger nämligen inom parentes: »(Hon må wäl heta så: det 
gör oss ej til saken)». Gnmman, som 1736 är i femtiårsåldern, är alltså 
född på 1680-talet, det decennium som såg enväldet födas. Både i Wisdoms- 
Prof, i Swenska Friheten och annorstädes har Dalin fördömt detta årtionde 
och dess frukter.6 Gumman är enväldet, den laglösa makten! Hon är nu 
gammal och för den omutlige och klarsynte vederstygglig, men ännu hop
pas hon att vinna unga kavaljerer. Med denna tolkning förklaras den an
nars egendomliga utvikningen om vad smickrarna borde ha sagt. Där är 
den som säljer »den tro han Kung och Rike swurit» blott för att nå en 
enskild fördel. Där är de stolta ’sprättarna’, de unga partipolitikerna och 
brushuvudena, som gärna skulle löpa från ’hatt och mössa’ inför utsikten 
till en tätatät med makten, envåldsmakten. De längtar att få böja sig under 
hennes »kärleks-ok» — ordet är meningsfullt.5 6 7 I hemlighet kysser de hen
nes fot — den devotaste av karesser och samtidigt en bild av den ödmjuk
het, som enhärskarmakten kräver av sina tjänare. Författaren till fabeln 
om Egennyttan är den sannfärdige kritikern av det gamla, redliga slaget. 
Han varnar dem som vill tysta kritiken; därmed gör de bara saken värre 
för sig. Dalin säger i denna dikt detsamma som han ofta sagt både förr 
och senare: bakom partipolitiken döljer sig maktlystnad och via partivä
sendet går vi mot enväldets återuppståndelse.8

5 Jfr även avslutningen till Sagan Om Hästen (W A 2: Y l, s. 118).
6 I Wisdoms-Prof sägs enväldet ha rått »från 80-talet til 1719» (WA  2: Y l, s. 86). 

I Gustav Palmfelts anonyma, politiska skrift från samma tid, »Samtal emellan Philotas 
och Arbas öfwer närwarande tiders ryckten», säger Philotas i sin slutreplik: »Mins du, 
min k. Arbas, huru det gick til för några och 50 åhr sedan här i rijket?» (tr. hos Trolle 
Bonde, 3, s. 284).

Det är av vikt att notera, att när Dalin talar om risken för ett nytt envälde ( ’träl- 
domJ, ’boskapsrätt’ etc.), avser han icke att i första hand uttrycka någon farhåga för 
att kung Fredrik skulle vilja eller av omständigheterna tvingas tillvälla sig envålds- 
makt. Yad han fruktar är framtida, partipolitiska maktusurpatorer. Även när han 
exemplifierar med kungliga lagöverträdelser under karolinsk tid, tycks det vara denna 
snarast antimonarkistiska diktatur, som han åsyftar.

7 Jfr Argus 1732-33, ark 52: »den som drar ett Enewäldes-Ook» (s. 396) och 1734, 
ark 39: »et Enewålds-Ook på -vvåra nackar» (s. 343).

I ett av sina häftigaste utfall mot partiväsendet, ark 12 i Argus 1734, berättar Dalin 
en likartad fabel. En ung partipolitiker söker vinna »Prinzessan Afsickt» och han för
söker nå sitt mål med hjälp av »en Troll-Gudinna, som hette Falskhet».

8 Det heter också om smickraren, att han gärna skulle vilja vara i spegelns ställe för

At blifwa täck för Gudar och Gudinnor,
Och trötta ut de ädla öron-hinnor 

Med falska smicker-ljud!
Dock, Folket kännes bäst af GUD:

Jag wil ej säja mer, än det jag kan bewisa:

»Gudar och Gudinnor» syftar säkerligen på Fredrik och Ulrika; uttryckssättet är 
vanligt i tidens poesi. Dalin vänder sig förmodligen här mot poetastrar, som adresserat 
sig till kungaparet och tröttat »de ädla öron-hinnor». I begreppet »GUD» innefattas 
nog den jordiska monarken, som även han förmår genomskåda de »falska smicker-ljud». 
Man kan jämföra dikten Tankar öfwer Oweldigheten (1738). Efter att ha fördömt 
partipolitikerna, säger Dalin: »Jag wil ej säja mer; ty GUD dem endast känner;» (WA  
2: Y l, s. 72).

I Wisdoms-Prof talas om »et par stora Gudar och en hel hop af de smärre» (s. 98);  
vid dem vill Arngrim Berserk i förmäten panegyrik likna den fale politiker, som tar hans 
parti. Sannolikt menar Dalin »et par» bokstavligt: kungen och drottningen.
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Denna tolkning bestyrks av ett samtidigt ordensskämt, skrivet i jan. 
1736. Det är Bref Från Gamla Swerige (WA 3 s. 240-246). ’Gamla Sverige’, 
en kvinnlig personifikation, skriver till sina trogna inom Avazu och Wal- 
lasis. Hon klagar över ett nytt slags folk, »Fribussar», vilka uppenbarligen 
är desamma som den föregående diktens »friska bussar» och stolta sprättar.
Fribussar menar jag [...'] wara de enrådiga djur, som intet wilja stå under styr
sel, bry sig hwarken om Kung eller Öfwerhet, erkänna ingen lydna, eller under
betjäning och knota i nåder öfwer all ting. (s. 242.)

Gamla Sverige klagar också över att hon berövats sin fina kåpa, som bar 
namnet Patriotskap.
en hop Sikar ha drillat henne från mig, gjort många Kåpor af en, och hängt henne 
på de påkwärdaste axlar. Hwem är nu grann med mina Kåpstycken, om icke 
de? Nedriga Själar, som inga andra tankar ha, än at skrapa all elden under sina 
grytor, gå nu smyckade med det ädla Patriotskapet. (s. 244.)

Jag erinrar också om att fr. o. m. 1736 fick åminnelsedikterna över Karl 
XII en klar dagspolitisk tendens, riktad mot partispliten i allmänhet och 
hattarnas krigsplaner i synnerhet. Åminnelsedikten från just 1736 slutade: 
»Ja, ingen omwänd Krigs-Buss har i förwirringen snällare kastat pliten, än 
jag kastade pennan» (WA 1: II s. 24). De två andra skrifterna från 1736 
riktar sig mot de oomvända krigsbussarna.

Den riksdag, som skulle medföra mössornas fall och hattarnas maktöver
tagande, sammanträdde under senare hälften av 1738 och åtskildes först i 
april 1739.9 Redan vid 1738 års ingång tycks Dalins sinne vara helt fyllt 
av vad som förestod. Trettondagen 1738 skriver han efter en tids bortovaro 
från Stockholm till sin vän Ulrik Gyldenstolpe:

jag nu til Stockholm och bullret går, 
ther folket skräckelig hoverar 
och mång bärgtroll innan kort inlogerar, 
som ropa til flera spöken: venite, 
och hålla et diaboliskt audite, 
bland skrymteri och falskt reverenz 
mot Kungen och hans ordz audienz.* 1

Den 7 febr. säger han, att det enda han med visshet vet är att allt är 
ovisst.
Hofwet twiflar, Rådet grundar, Ämbetsfolket sätter sig i förswar och Publiquen 
gissar. Wid sådane omständigheter är ingenting hugneligare, än med et ädelt och 
förnufftigt begrep få växla menlösa meningar om altsammans.

Dalin kommer in på lantmarskalksvalet. Han förordar, att man »med 
enighet och fogelighet» rättar sig efter vem »öfwerheten», dvs. kungen, 
önskar. Den kandidaten har också så goda utsikter att bli vald »at man 
intet utan parti-andans tilhielp kan hindra honom».

0 För närmare kännedom om riksdagen 1738-39 och det politiska spelet före och 
under denna tid hänvisar jag till Breitholtz och till av honom anförd litteratur.

1 Brevet är liksom de följande otryckt och förvaras i RA (Sjöholmssamlingen, Ulric 
Gyldenstolpes arkiv, Brev från Olof v. Dalin).
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I ett brev till Gyldenstolpe den 18 april utbrister Dalin förtrytsamt: 
»Huru många lära i sommar börja, at smida på sin lycka! Wi ha så många 
eldar och tilfällen som trotz wid någon riksdag.» Man erinrar sig den suc
ken, när man läser en replik i den samtidigt skrivna komedien Den Afund- 
sjuke, som hade premiär på Svenska skådeplatsen i juni 1738 (WA 2: V 
s. 51-140). Den avundsjuke, Styrbjörn, utbrister: »jag har länge önskat 
Riksdagen skulle komma. . .  Om jag heter Styrbjörn, skal jag up en gång 
på de blå bänkarna och tala dunder och blixt» (s. 93). Pjäsen handlar bl. a. 
om vad som i versbrevet kallades »skrymteri och falskt reverenz» och allu- 
derar ofta på intrigmakeriet, förställningskonsten och det illvilliga ryktes- 
smideriet.2 De hänsyftningarna är lätta att förstå, andra tarvar analys. 
När Axel Reuterholm bevistat föreställningen, säger han i dagboken att 
han bl. a. haft roligt åt den enklare publik, »som skrattade åt några ord
lekar, men stodo som bilder vid de smakligaste och fintligaste läroord eller 
betord» (s. 109). Några av dessa ’betord’, dvs. satiriska anspelningar, har 
Breitholtz pekat ut (s. 41 f.). Styrbjörn säger om den avundade baron 
Philip: »Det wet Hin under hwad stjerna somliga ä födda: Under natt
mössan, tror jag» (s. 55). I slutscenen slår han den löjliga hatt, som han 
iklätts, i väggen och utropar: »Nå så ger jag dig, du fördömda redskap, 
min hjerteliga förbannelse» (s. 139). Han har lärt en läxa och avkläder sig 
partisymbolen. En tredje, betydelsefull anspelning har undgå.tt Breitholtz. 
Styrbjörn går så långt i sin motvilja mot Philip, att han inte vill vara klädd 
som denne. Betjänten Nisse föreslår:

Å! derföre sku wi snart få råd. . .  Släpp ner hatten. (Han släpper ner hatten 
på alla kanter.) (s. 76.)

Hatten förvandlas i allas åsyn till en nattmössa! — det måste vara det 
befängda skämtets poäng. Omkostymeringen forsätter med att skornas 
spännremmar vänds inåt och rocken vänds avig. Den burleska tablån vill 
visa hur politiska motsättningar och ståndpunktstaganden dikteras av 
avunden och hur oförnuftiga de fördenskull blir. Kappan vänds, om icke 
efter vinden, så efter avunden.3

Breitholtz visar med goda skäl att Styrbjörn i första hand skall fattas 
som hattvän. E tt av skälen är att regeringspartiets stående anklagelse mot 
oppositionen var att den dirigerades av avund. Men han konstaterar också 
att pjäsen är riktad mot partiväsendet i allmänhet. Får man inlägga någon 
undermening i det förvandlingsnummer, som utförs med Styrbjörns huvud
bonad, är det den, att avunden trivs väl under både hatt och mössa.

Tankar Öfwer Critiquer hade slutat med en fabel, som visade den sann
färdiga kritikens betydelse. Den Afundsjuke slutar med en hymn till San
ningen, vilken avslöjar alla maskerade syften och ger odygden dess lön. 
I båda dikterna är det innerst partiväsendet och dess vådor, som Dalin har 
i tankarna. Det fördöms i starkare och klarare verba i de Tankar Öfwer

2 I Argus, där så mycket av Dalins satiriska produktion möter i ansatsform, finns 
också utkast till Den Afundsjuke. Se t. ex. ark 12 år 1734; bl. a. osynlighetsintrigen, 
som spelar en viktig roll i dramat, finns redan här.

3 Möjligen finns ytterligare en mera allmän anspelning på partinamnen. Nisse råd
gör med sig själv i en monolog om vad han skall köpa till sin Brita. Slutligen föreslår 
han sig själv: »en liten wacker Mössa d å . . .  En Dormös, en Turcos, en Bardus»
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Oweldigheten, varmed Dalin hyllade — väl också förmanade — den ny
valde lantmarskalken C. G. Tessin.4 Först ges en svartmålning av den egen- 
nyttige politikern. Skalden ser med blygsel och skräck hnr partimännen 
»om gods och wälde rifwas». Han tecknar också den ideala motsatsen: den 
självförglömmande statsmannen. Denne »har wår Frihet kär, wår Fred 
och wåra Lagar». Han böjer sig också för kungamakten:

Så redligt som han wil wår Lag och Frihet hägna,
Så redligt wil han ock wår Kung och Drottning fägna (s. 71.)

En av de sista stroferna utgör en varning mot parti- och maktskiften.
En Skönhet går så stolt, i Frihet en Hjältinna,
Hon wet ej annat af, än stolta bussar winna:

Men sen hon wräkt et tjog, hon fastnar för et troll,
Och önskar, at hon haft sin Frihet i behåll.

Mot slutet möter också det stora anatemat över partiväsendet.
Oweldighet och Agg kan aldrig sammantrifwas,
En Swensk, som är partisk, har altid lust at rifwas:

Han säje hwad han wil, han gör wår Frihet fal:
Intriguer är hans wärk och sqwaller är hans tal. (s. 72.)

Dalin kan inte uppfatta meningsskiljaktigheterna, ’trätorna’, som annat 
än ont uppsåt, ty »mente alle wäl, så woro alle wänner» och skulle »lätt 
om sättet sig förlika». Det är hans syn på det parlamentariska livet. Den 
kan inte beskyllas för att vara komplicerad.

Vid den här tiden författar Dalin tragedien Brynilda, som dock saknar 
intresse för vårt sammanhang. Desto intressantare är dramfragmentet 
Catos Död (WA 2: V s. 203-207). Det är odaterat, men bör rimligtvis 
sammanhållas med Dalins två andra dramatiska arbeten, båda från 1738. 
Härför talar också att pjäsen uttrycker de tankar, som fyllde honom vid 
denna tid. Frihet och lag kontra envälde är dramats idétema. Cato säger 
om Caesar i inledningsrepliken:

Wår Lag, wår Frihet ställs i en Tyrans behag.
[• • •]
Han är nu sjelf sin Lag, han är nu sjelf sitt Råd,
Och Rom, det fria Rom, skal andas af hans nåd.

Cato rådes att låta Caesar rasa ut. De friborna kommer snart att van
trivas under tvånget och stäcka hans framfart. Men Cato manar till väpnat 
motstånd och rädes inte nederlaget:

4 WA 2: VI, s. 63-73.
Den Tessin, som valdes till lantmarskalk, får ej uppfattas som den partipolitiskt 

engagerade hatt som han sedermera blev. Han betraktades ännu som partilös och 
prisades allmänt både utanför och inom Riddarhuset för sin oväld. Åren före riksdagen 
hade han »tydligen utåt sett hållit sig avvaktande, åhört erbjudanden från båda hål
len, spelat ut det ena partiet mot det andra och strävat efter att synas vara en frihets
vän och patriot, fri från lägre partisynpunkter» (W. Holst, Carl Gustaf Tessin under 
rese-, riksdag smanna- och de tidigare beskickning sår en, 1931, s. 171; se även s. 177, 
185 f. och 214). Jfr G. Bondes omdöme i hans ovannämnda historik över partistriden 
1738-39, s. 73 samt E. M. von Nolckens uttalande i hans likaledes ovannämnda berättelse 
om rikets tillstånd, s. 111. Först under riksdagens gång utvecklades Tessin till (mo
derat) hatt; se B. Sallnäs, Samuel Åkerhielm d .y ., 1947, s. 76.
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När wi med Lagen dö, wår Frihets enda styrka,
Må Caesar lefwa stolt och slafwar honom dyrka:

För Dalin var Caesar en djupt antipatisk gestalt: en politiker som utan 
bördens rätt tillvällt sig konungslig makt och därtill envåldsmakt.

En grupp för sig utgör Dalins skåldikter. Skålklubbar hade bildats, av 
vilka en skålade under hattpartiets motto »was wir lieben», en annan med 
mössornas »ich denck mir’s». Under ett av Dalins skålpoem har Witterhets- 
Arbetens utgivare, Böckman, infört en not. Han säger att klubbarna
woro i etslags opposition mot hwarannan. Wår Auctor war i början [medlem] 
endast af Skålen Was wir lieben; men intogs äfwen i Skålen Ich denck mirs, sedan 
han til dess förswar skrifwit den här efteråt införde, så kallade Synda-Bekän
nelsen. (WA 4 s. 79.)

Böckmans uppgifter är korrekta: skålklubbarna stod inbördes i opposi
tion och Dalin har skrivit för bådas räkning. Onekligen motsäger uppgif
terna varandra. Förklaringen står att finna i en obeaktad källa, den ovan 
citerade Köppen. Han har utförligt skildrat klubbarnas tillblivelse (s. 16). 
Initiativen togs av hovets och societetens ledande damer; Reuterholm 
talar också om »hovskålarna» (s. 98). De tycks från början ha varit 
harmlösa och gemytliga sammanslutningar. Otvivelaktigt tillhör Dalins 
odaterade poesier över hattskålen detta tidiga skede. Att han skrev dem har 
inte inneburit att han engagerade sig i partimotsättningarna. Det talas 
också i dem helt allmänt om uppriktighet, redlighet, ädel anda, frihet, 
trevnad. Men med tiden kom klubbarna i ett allt skarpare motsatsförhål
lande, dels enligt Köppen beroende på personliga intriger, dels därför att 
partilidelserna svallade allt häftigare från och med riksdagshösten 1738. 
Det är troligen först nu Dalin skriver Höglärdt Wärk utan Titel (WA 4 
s. 79 f.). Här varnas mot hattarnas aktivism. Om deras skål sägs, att den 
visserligen

Friskar up båd' märg och ben;
Men det bör oss intet reta

Til det, som wi ångra sen.

Mössdamerna å sin sida bör ha blivit föga nöjda med Dalins Synda- 
Bekännelse (WA 4 s. 81). Där begagnas nämligen deras motto för att för
döma partispliten över huvud. Första strofen lyder:

När man kokar nu ihop 
Riksdags-buller, krig och fara;

När så mången wettlös glop,
Tror sig rätt förfärlig wara;

När man hemligt ta'r parti,
Hwar och en wil lycklig bli;
Säger jag: Ich denck mirs. I

I andra strofen säger Dalin, att vänskap och tillgivenhetsbetygelser nu
mera saknar värde, »Utan alt är Phantasie». I sista strofen förklarar han, 
att den enda, som har hans sympati, är hans flicka. Gruppen av skåldikter 
visar klart hur konsekvent partilös Dalin förhåller sig. Det framgår både av 
vad som står i dem och vad som inte står där liksom av det faktum, att



han känt sig och betraktats som oförhindrad att tillhöra båda fraktionernas 
klubbar.4b

Att Dalin likväl i praktiken, om än inte i sin partilösa teori har närmat 
sig mössorna framgår av åtskilliga poem. Först bör upprepas att de stolta 
sprättar, ’fribussar’, ’krigsbussar’ och ’sikar’, som han angrep i sina skrifter 
av år 1736, utan tvivel avsåg de unga hetsporrar, som bildade hattpartiets 
kärntrupp. Jag erinrar också om åminnelsedikten 1738 över Karl XII, där 
»en hop med råttor» lekte på lejongraven. Samma gyckel med den stor- 
taliga och tennsoldatmässiga aktivismen hos de unga hattaristokraterna 
möter i dikten Wid början af en Riksdag och i den s. k. Hatt visan, förfat
tad 1739.* 5 I februari s. å. hade Dalin uppvaktat vid en ung Stures bår 
(WA 1: III s. 63 ff.). »Gud wet hwad Swerje förestår» lyder anslaget. 
Gravskriften formar sig till en regelrätt uppgörelse med de unga hattarna 
och deras anfallsplaner mot Ryssland. De tecknas som på en gång petit- 
maitrar och brushuvuden, vilka vill »handlöst midt i faran ränna». Deras 
motbild är den, som söker skaffa sig »sådant wett, /  Som kan wårt Land 
ur faran rycka». Denne är heller inte övermodig och överröstar ej »mogna 
män, /  At högt och stolt om all ting dömma».6 Dikten utmynnar i en världs- 
leda, som är ovanlig för Dalin, men vars aktuella orsak är uppenbar.7

Till riksdagstiden hör otvivelaktigt också Det gement skapade Kärilet. 
Fabel (WA 4 s. 93 f.). Det är Dalins genmäle mot de nesliga karikatyrer, 
som gjorde nattkärlet till en mössymbol (se Breitholtz s. 22 f.). Här be
rättas om ett kärl, som hade en olycklig likhet med ett nattkärl och som 
fördenskull smädades, när det en gång ställdes fram på bordet. Till dess 
försvar lyfte man då på dess lock och visade att det innehöll den ädlaste 
av drycker. I slutraderna anställer Dalin en ironisk jämförelse:

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

Men knapt har drägg i botnen qwar?
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4b Breitholtz har upptagit skåldikterna till en utförlig analys (s. 18 ff .) , vilken 
dock grundar sig på en från min avvikande uppfattning av skålklubbarna.

5 Den förra dikten, som alltså härrör från medio av 1738, är tr. i WA 4 s. 75 och 
behandlas av Lamm s. 269. Hattvisan har avtryckts efter hskr. hos I. Fehr, Studier i 
frihetstidens vitterhet. Ben politiska visan, 1883, s. 35 ff. Den kan också läsas under 
titeln Eämpe-Wisa i WA 4 s. 236 f., de nio första stroferna.

0 H. G. Rålamb säger i sina ovan citerade minnesanteckningar: »Wid denna riksdag 
fick första gången ungdomen herrawälde på Riddarhuset, och gamle ährfarne och för
ståndige män respecterades ej mehr» (Nordberg, s. 60).

7 Denna leda vid riksdag och politik är så stark hos Dalin vid denna tid, att den 
färgar av sig på det mesta han skriver. Samtidig med gravskriften över Sture är ett 
födelsedagspoem till grevinnan Piper, som börjar så här:

Man må wäl sörja sig til döds,
Af alt det onda, som här föds,

Och alla troll, som daglig kläckas:
En byting här, en annan der;
Hwar tima något nytt man lär,

At gamla werlden må förskräckas.
(WA  2: IV s. 23.)

Dalin skriver under åren 1741-43 flera gravskrifter med politiskt intressanta ut
talanden över döda statsmän såsom hattarna von Höpken och De la Gardie och mössorna 
Creutz och Barck. Jag avstår emellertid från att ta upp dem, då det är tydligt att hans 
åsikter här delvis anpassats efter stundens och genrens krav.
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Den stolta pokalen kan inte vara annat än en hattsymbol. Det förefaller 
alltså som om Dalin här har kastat sig in i den politiska propagandan med 
ett klart ståndpnnktstagande för mössorna och mot hattarna. Det skall 
emellertid tilläggas, att denna från Breitholtz hämtade tolkning inte torde 
vara så oomtvistlig, som den kanske förefaller. Dikten innehåller ett par 
dnnkla, ouppklarade enskildheter. Det är också möjligt att en kännedom i 
detalj om det politiska agiterandet och smädeskrivandet vid denna tid 
skulle revidera förståelsen av fabeln.

Några månader efter det att Wisdoms-Prof utkommit, i medio av 1739, 
for Dalin utomlands. Jag har tidigare talat om hans moraliska reaktioner 
på Paris. Även hans politiska ideal bildar en värdenorm, efter vilken han 
bedömer de främmande länderna. I en oavslutad och otryckt reseskildring 
målar han Danmark i mörka färger:
Jag fick på denna orten en ännu innerligare kärlek för wår Swenska frihet, som 
föder af sig lif och behagelighet i hwar wrå. I dannmark är alt, i almänhet at tala, 
så dödt: man wördar på denna orten alramäst den utwärtes högheten.8

I Hamburg
begynte jag åter andas frihets-luften, som jag saknat under Danska Souveraini- 
teten. Detta kom bättre öfwerens med en Swensk. (ibid.)

Likaså prisar han friheten och jämlikheten i Holland; han reagerar dock 
mot folkets penningdyrkan (WA 4 s. 124). I Paris inleder han en religiös
moralisk verspolemik mot C. G. Cederhielm. Denne lade egennyttan till 
grundval för etiken. Självfallet reagerar Dalin häftigt mot en sådan upp
fattning. För honom är altruism och gudsfruktan dygdens grundvalar, och 
han visar på vad som hänt inom svensk politik, sedan egennyttiga intressen 
gjort sig breda:

Då reste högfärd up i Riken stora Resar,
Som gjorde sig parti af små gemena mesar,

Då skildes Folk och Land af Egennyttans klor,
Och hatt och mössa refs emellan Far och Mor.

(WA 3, s. 436.)

Efter hemkomsten till Sverige 1740, inför den viktiga höstriksdagen 
detta år, författade Dalin Sagan Om Hästen (WA 2: VI s. 101-118). 
Nyare forskning har understrukit det inledande mottots vikt.9 Det lyder i 
översättning: »Då Athén blomstrade genom rättvisa lagar, bringade en 
fräck frihet oreda i staden och självsvåldet upplöste den forna ordningen.» 
I denna situation berättade Aesopus en sedelärande fabel och i samma si
tuation berättar Dalin sin. Han ger sitt varningsord en form, som han var 
förtrogen med: han berättar Sveriges historia och drar ut de lärdomar, 
som den kan ge. Som väntat prisas Gustav Vasa, Gustav Adolf och Karl 
XII. Mera anmärkningsvärd är den positiva karakteriseringen av de 
strängaste regenterna. Grollen, dvs. Sverige, mådde väl under Karl IX: 
»Imedlertid trefs han wäl och det skadade honom intet, at han blef strängt 
hållen.» Karl XI brukar annars inte undgå Dalins kritik, men får här 
endast beröm. Grollen hade under honom »god trefnad, och bewiste mot alla

8 Anmärlcningar för mig sielf på min resa, X . 241 (UUB).
0 Se Westerlund, s. 109, not.
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will-kladdar, huru hälsosamt det är, at lefwa i ordning».1 Vi kan utläsa 
detsamma av Sagan Om Hästen som av åminnelsedikterna över Karl XII: 
riksdagen 1738-39 har kommit Dalin att högre än någonsin önska en stark 
kungamakt.

Innebörden i de avslutande reflexionerna har analyserats av A. Blanck. 
Kungen skall regera med stränghet och mildhet, så att folket »förstår och 
wördar sin ledare». Landets politiska kurs skall följa »Kungswägen». 
»Inga barnsliga näfwar» må blanda sig i den allvarliga körsysslan — en 
anspelning på de unga hattarna. För riksdagspolitiken varnas: »Ingen 
skrämsel, intet stoj ande, intet hwiftande af snärtar och all slags bonad.» 
’Bonad’ är ett välvalt ord, som närmast betyder ’redskap’ eller ’grejor’, men 
som också i tidens språkbruk kunde betyda ’huvudbonad’.1 2 Med andra ord: 
intet viftande med hattar och mössor ! Det kan leda till en sådan olycka att 
det varit bättre att den parlamentariska friheten aldrig införts (»bättre, 
at man aldrig hade åkit»).3 Liksom i dikten till Tessin varnas för makt
skiften. En och samma trofasta arm skall sköta tömmen, inte än den ena, 
än den andra. »Beware oss den heliga Enighet från kif om törnarna af 
många små kitsliga kuskar !». Till sist följer varningsordet mot krigspla
nerna, »de onödiga kringel-äcker», samt mot subsidie väsende t.

Denna genomgång torde ha gett klart besked om Dalins ställning i tvis
terna mellan de rivaliserande partierna. Han ställer sig utanför dem och 
han stöder endast den statsmakt, som stod ovanför det politiska spelet: 
kungamakten. Han skall betecknas som en kungavänlig partifiende; han 
predikar rojalism och enighet. Man märker ofta, hur han i sina satirer över 
ensidig politik försöker att rättvist göra utfall mot båda partihållen. Lik
väl har man rätt att samtidigt kalla honom moderat mössa. Warburg gör i 
sin utmärkta Dalinbiografi den riktiga bestämningen: »Dalins politiska 
program var egentligen partilöst, men med lutning åt ’mössorna’» (s. 288). 
Det hade inte alltid varit så ; det har påvisats att Argusredaktören i några 
fall gått oppositionsledaren Gyllenborgs ärenden. Enligt en uppgift från 
1756, lämnad av den starkt hattvänlige borgmästaren Schauw, skulle 
Dalin har ändrat inställning i medio av 1735. Schauw säger, att knappt 
ett halvår förflutit efter Argus’ nedläggande, förrän Dalin »bör
jade skrifva mot dem han tilförene beflitat sig at behaga».4 De skrifter, som 
Schauw tänker på, är tvivelsutan de från 1736 års början, som ovan ana
lyserats och som förefaller att direkt rikta sig mot de unga hetsporrarna 
inom hattpartiet. Det skall dock sägas, att Schauw säkerligen begagnar 
överord; i betraktande både av den partifientliga linje, som Argusredak
tören mycket konsekvent håller, och den fredsvänlighet, som han demonstre
rar gentemot oppositionens aktivism, kan det inte vara fråga om någon

1 Se t. ex. Argus 1734, ark 26 (s. 299 f.) , där Karl XI kritiseras för reduktionen och 
införandet av enväldet.

8 SAOB, B. 3843.
3 Blanck ger en annan tolkning. Det avsnitt, som jag anser åsyfta riksdagspolitiken 

över huvud, menar han enbart syftar på krigsagitationen. Men detta tema tas upp senare 
och särskilt; se nedan.

4 Citerat efter Warburg, s. 439. En annan samtida sagesman, Voltemat, har bestyrkt 
Schauws uppgift, men då både anekdoten och dess hemulsman förefaller otillförlitliga, 
bortser jag från detta vittnesbörd. Tydligt är emellertid att man vid denna tid har 
noterat en delvis ny inställning hos Dalin och sökt att ge detta en förklaring.
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radikal frontförändring, om någon övergång från ett läger till det mot
satta. Men uppenbarligen har Dalins sympatier förskjutits åt mösshållet. 
Att så skedde är naturligt. Konservativ till sin natur har han känt sig 
mindre och mindre lockad av opponenternas nya signaler och politiska 
experimentlusta. Varm pacifist har han aldrig kunnat förlika sig med de 
krigsplaner, som stod på hattpartiets program. Vän av borgfreden har han 
uppfattat främst oppositionspartiet som fridstöraren. Det var också de 
äldre mössorna, som i synnerhet förde enighetens talan (Palme s. 717). 
Två av dem förtjänar att särskilt nämnas: majoren N. Lilliehöök och över
sten J. Fr. Didron. Den förre lät 1739 trycka tre tal, som han detta och 
föregående år hållit på Riddarhuset.5 Det finns knappast något i hans an
föranden, som inte Dalin hade kunnat underskriva. Med Lilliehöök in
stämmer ständigt Didron, ryssfiende men varm fredsvän och ivrig ro ja
list.6 Att Dalin varit nära lierad med dessa män framgår av att den ene,

5 Av Lilliehööks tal är främst de två senare av intresse. Det ena, hållet den 31 jan. 
1739, rekommenderar åt adeln enighet och samdräktighet, det andra, hållet den 3 mars, 
avhandlar ämnet: en oväldig svensk mans beskaffenhet, då han endast har Gud och 
Lagen till ögonmärke. Samma dag höll Didron ett tal, fyllt av maningar i samma anda 
(se Breitholtz, s. 43). Om Didron se art. i Svenskt biografiskt lexikon, 11.

6 Dalin var ingalunda ensam om sin ståndpunkt; man bör i stället kritisera de 
flesta historiska framställningar över denna tid för att de icke tillräckligt har beaktat 
de partilösas parti. En utmärkt jämförelse med Dalin erbjuder den unge Axel Reuter- 
holm. De var f. ö. nära bekanta såsom framgår av Reuterholms dagbok. Han var liksom 
sin äldre vän partilös och samtidigt moderat mössa. Han reagerar t. ex. skarpt mot 
mössan J. Serenius' propagandistiska riksdagspredikan (s. 90). Även i andra samman
hang förhåller han sig oengagerat objektiv. Några citat (med utgivaren Schucks kom
mentarer) skall visa hur parallellt hans och Dalins tankar har löpt.

Reuterholms sympatier lågo åt mössornas sida, men han hade icke försvurit sig 
åt partiet, och han ställde sig ganska skeptisk till hela den gyllene friheten. »Fri
het» — skriver han — »är det ädlaste en människa kan äga, en förmån, som många 
av de oskäliga kreatur skatta så högt, att de ock vilja mista livet, när den är borta. 
Men en frihet, som finner nöje i att stadga och kullkasta sina lagar tusen gånger, som 
vill trampa på ordning, avundas på regering och förbittras på alla dem, som i re
publiken [staten] vinna något anseende — den håller jag rätt så skadlig som det 
mest rasande tyranni och svåraste träldom.» (s. 64 f.)

»I den oroliga tid, vi nu äro uti, har en ärlig man ganska svårt att tillbörligen 
förhålla sig; särdeles om han är i något anseende, behöver han visserligen all för
siktighet att bibehålla detsamma, så framt han ej vill blindlings kasta sig in i någon
dera av de nu för tiden stridande tvenne stora partiernas avsikter, det en redlig man 
ingalunda kan eller bör göra. Ett fullkomligt prov, att de ingendera äro rena, finner 
man därav, att en fullkomlig patriot hos ingendera partiet är rätt väl trodd.» 
(s. 66 f.)

Reuterholm ger vältaliga bilder av den upphetsning, som rådde i sinnena under 
våren 1739. Hattarna har t. o. m. talat om väpnad revolt. »Detta är det yttersta medlet 
att utföra sitt uppsåt, som de trösta varandra med inbördes och hota dem, som de 
tro vara av annat parti, eller dem, som de ej visst veta, av vad parti de äro» (s. 150). 
Han summerar sina intryck:

»Kort sagt: nu sås det förgift ut, som antingen blir vårt rikes fördärv och under
gång eller åtminstone, så snart vi få  en konung, den där haver mod och vilja därtill, 
kastar oss under det ok, som vi så drygt känt och så mödosamt bortkastat och den 
sedan erhållna friheten så illa brukat, och lär detta ändå bli det yttersta hjälpmedlet 
att befria oss från fördärv och undergång.» (s. 152.)

Även Reuterholm talar ofta om avunden som allt det ondas rot och upphov. Liksom 
Dalin är han varm ro jalist och hans skildringar från hovet visar hur allmän och äkta 
kungatroheten trots allt har varit.
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Didron, var Avazu-broder och att båda i november 1738 motionerade för 
att han skulle få lön till sin oavlönade bibliotekariesyssla (Warburg s.
186 ff.).

Dalins väpnade neutralitet var inte opportunistisk. Den tycks ha stäckt 
hans karriär, betagit de maktägande partigängarna lusten att lägga sig ut 
för honom. Den berömde Argusredaktören med de utmärkta förbindelserna 
borde ju rimligen med mångas stöd ha beskrivit en snabb och lysande kar
riär. Så blev knappast fallet. En episod är belysande; genom den samman
förs vi för övrigt med de huvudagerande i Wisdoms-Prof. År 1737 sökte 
Dalin posten som kunglig bibliotekarie. Bland hans fyra medsökande be
fann sig assessor E. J. Biörner, den kände rudbeckianen, som redan sam
tiden log åt. Biörners beskyddare var riksrådet och mössan Gustav Bonde, 
en antikvarisk fantast av samma slag. Dessa två senfödda försvarare av 
Atlantican hade givetvis funnit varandra och även bedrivit samarbete. Vid 
omröstningen i Kanslikollegium röstade tre mössor med Bonde i spetsen för 
Biörners utnämning och för Dalins uteslutande från förslagsrum, medan 
tre hattar röstade för hans uppsättande i tredje förslagsrum.7 Bonde har 
uppenbarligen röstat partiskt för sin själsfrände och han har följts av sina 
politiska anhängare. Hattarna kan mycket väl ha röstat som de fann rik
tigt och rättvist; Dalin var bland de yngsta och minst meriterade bland de 
sökande. En slutsats av politisk innebörd tillåter likväl valet: ingen parti
politiker har känt sig föranledd att gå i bräschen för Dalin.8 Att han lik

7 Se Schiick, E tt porträtt från frihetstiden, Carl Reinhold Berch, 1923, s. 88 f.
8 Breitholtz förfäktar en ny periodisering av förskjutningarna i Dalins politiska 

ståndpunkt (s. 9-13). Han förkastar Schauws uppgift om en förändrad inställning 
1735, eftersom den lämnats först 1756. Enligt honom var och förblev Dalin moderat 
hattvän till riksdagshösten 1738. I sitt Dalinavsnitt i N y ill. sv. litteraturhistoria, 2, 
1956, s. 110 går Breitholtz ett steg längre och framkastar möjligheten av att Dalin 
ännu 1742 ;— i Swenslca Friheten —  tillhörde den försiktiga falangen inom hattpartiet. 
»Han kunde i så fall våren 1739 ogilla avskedandet av möss-riksrådet Bonde (Arngrim 
Berserks tankar), höstriksdagen 1740 bedriva fredspropaganda (Sagan om hästen) och 
under de följande åren angripa krigshetsarna (Kämpavisan) utan att ännu byta 
parti».

Denna nya teori förefaller långsökt. Varför intvinga Dalin i den moderata falangen 
av det parti, vars mindre moderata falang är föremål för hans ständiga och häftiga 
kritik? Är det inte naturligare att söka hans hemvist i det motsatta lägret. Den enda 
gång Dalin kan beskyllas eller i varje fall misstänkas för ett ensidigt partitagande är i 
fabeln Det gement sTcapade Kärilet, där han ju försvarade en möss-symbol och för
hånade den dräggfyllda hattpokalen. Det skall också erinras om den samstämmighet i 
uppfattning, som råder mellan Dalin och mössor som Lilliehöök, Didron och Reuter- 
holm. Till allt annat som ovan framkommit och som pekar i samma riktning kan 
läggas, att Dalin i den s. k. arckenholtzka affären 1741 misstänktes av bl. a. hatten 
Hårleman för att i Paris ha utspritt förklenande rykten om Tessin och hattregementet 
(Warburg, s. 279 och Lamm, s. 269 ff .) .

Breitholtz framlägger i uppsatsen två argument, som skulle vederlägga Schauws 
uppgift. Men dessa skäl övertygar knappast. Det ena är att mössan Bonde med sina 
två politiska meningsfränder i Kanslikollegium röstade mot Dalin när denne sökte 
bibliotekarieposten. Breitholtz anser att händelsen »visar oss Dalin klart motarbetad av 
mössorna och (visserligen halvhjärtat) understödd av hattarna» (s. 11 f.) . Han finner 
häri »ett klart indicium för att Dalin vid denna tid icke alls betraktades som regerings- 
anhängare» (s. 12). Den förklaring, som jag ovan gett, syns mig naturligare: mössorna 
röstade som de gjorde därför att Bonde ville ge posten åt Biörner. Det finns ingen 
anledning att ana partiintriger i denna fråga. (Däremot drar icke Breitholtz några 
slutsatser av att de två mössorna Didron och Lilliehöök 1738 inskred till Dalins 
förmån.)

Hans andra argument är att Dalin medverkade med Den Afundsjuke i den av hattar 
3 - 5 7 8 5 6 0  Samlaren 1957
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väl fick platsen har med all sannolikhet berott på kungligt ingripande 
(Warburg, s. 185 f.). Om vi bortser från att Dalin följande år fick lön 
genom två mössors försorg skulle det dröja praktiskt taget intill 1750-talet 
innan nådens sol åter började lysa över honom — även då en kunglig 
nåds.

Att Dalins partifientlighet har gjort honom illa sedd bland politiker, 
enkannerligen bland hattarna, bestyrker en tillförlitlig sagesman. Dalins 
halvbror, arkiatern J. Böckman, den hängivne editorn av »Witterhets- 
Arbeten», har författat en otryckt biografi, »Olof Dalins Curriculum vitae» 
(UUB, X. 241). Han berättar att bibliotekariebeställningen betraktades som 
ett utomordentligt avancemang. Man väntade att Dalin
skulle inom några år stiga ganska högt på lyckans trappa: om ej hans redeliga, 
patriotiska hierta, förenat med så mycken dugelighet hade ådragit honom det oför- 
skyldaste hat och förföljande. De oroligheter, som partiandan till rikets förde rf 
och alt redeligt folks förtryck år 1738 uppwäckte, drabbade äfwen honom, som ej 
kunde bewäka[s] att läna sitt hufwud och penna till ensidiga afsigters och riks- 
förderfweliga nyheters befrämjande. Wi gå gerna så bistra tiders närmare af- 
skildring förbi: märke allenast som en wärkan af dem, att Dalin måste i fulla 
18 år nöja sig med sin bibliothecarij sysla och se sin lycka mer tillbaka hållen än i 
början fortskyndad. Han uthärdade den periodens raseri med ägta philosophisk 
styrka och winlade sig endast om sin kallelses fullgiörande.

Den Dalin, som inte länte sin ’penna till ensidiga avsikters och riksför- 
därvliga nyheters befrämjande’, är också författare till Wisdoms-Prof.

Den byggnad, som Olaus Rudbeck hade uppfört i Atlantican, var ett 
korthus och sådana ramlar utan större buller. Rudbeckianismens fall före
gicks heller inte av några stora vetenskapliga kontroverser. Redan vid den 
tid, då Dalin skrev Wisdoms-Prof, torde den ha betraktats som ett pas
serat stadium av de allra flesta bildade. Dess aktiva försvarare kunde namn
ges: Bonde, Biörner, Daniel Juslenius, senare även Johan Göransson — 
fler har det knappast varit. Man brukar peka på den polemik rörande 
hälsingerunorna, som Olof Celsius d. ä. förde mot Biörner på 1720-talet 
— det var här Biörners anseende för alltid skadades — och säga att den 
gav dödsstöten åt Rudbecks forskningsmetod. E tt riktigare ord vore nåda
stöten. Ännu riktigare är kanske att säga att rudbeckianismen självdog.9
organiserade Svenska skådeplatsen. Att argumentet icke är hållbart visar emellertid 
Breitholtz’ egna omdömen om pjäsen. På s. 13 säger han, att Dalin där »tar parti om 
icke för mössorna så dock mot den andra sidans symbol, hatten». På s. 15 sägs, att 
komedien »snarast tyder på sympati för mössorna». På s. 42, där komedien utförligast 
behandlas, heter det om Dalin, att »hädanefter bör han av hattarna ha uppfattats 
snarast som en motståndare». Man kan tillägga, att så partiförgiftad torde inte teater
ledningen ha varit, att den inte — i den pjäsnöd som rimligen rådde — skulle ha 
accepterat två originalstycken av tidens mest lovande författare, vilken tendens de 
sedan än hade. Någon vederläggning av Schauws uppgift kan inte förebringas.

0 Den senaste forskningen har visat att Eric Benzelius d. y. var den som inledde 
reaktionen mot rudbeckianismen. Det skedde i de historiska föreläsningar, som han 
höll i Uppsala 1710 och följande år, där han ömsom bestrider, ömsom med tystnad 
förbigår den hyperpatriotiska forskningens resultat. Se E. Bollerup, Eric Benzelius 
d. y :s  utkast till svenska folkets historia (i: Studier tillägnade Curt Weibull 19/8 1946). 
Ytterligare upplysningar och goda litteraturhänvisningar till rudbeckianismens histo
ria under 1700-talet kan hämtas ur B. Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda för
bindelser i Sverige 1816-1837, 1, 1937, s. 13, 17 f. och 37 f. Se även (J. H. Lidén), 
Brefwäxling imellan [ . . .7 Eric Benzelius den yngre och [ . . .7 Gustaf Benzelstierna, 
1791, pass. samt K. Warburg, Holberg i Sverige, 1884, s. 66-69.

Magnus von Plåten
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Redan innan Dalin skrev sin satir tycks man inom den upplysta delen 
av aristokratien — Dalins umgängeskrets — ha förlöjligat den yverborna 
fornforskningen. Bästa exempel erbjuder Tessin. Hans biografi, V. Holst, 
gör följande karakteristik med ledning av några brev från honom till vän
ner inom Avazu och Wallasis.
Ett ständigt mål för hans uppsluppna drift i dessa lag var Rudbeckianismen och 
därmed besläktad språk- och fornforskning. Han älskade att med hjälp av dylika 
spekulationer bevisa de galnaste orimligheter och med sprudlande humör driva 
gäck med universitetslärdom på avvägar. (Holst s. 125.)

Bland Dalins ordensskrifter finns en del pastischartade skämt med det 
fornnordiska, men det är harmlösa och godmodiga ting. Först Wisdoms-Prof 
är ett uppsåtligt, blodigt gyckel av det slag, som Tessin tycks ha drivit. 
Att dennes inställning har influerat Dalin är troligt. Men det är samtidigt 
tydligt, att en annan omständighet har spelat en viktigare roll. Det är sä
kerligen främst Dalins animositet mot Bonde och Biörner, som har kom
mit honom att kritiskt intressera sig för den slags forskning, som de 
bedrev.

Dalin hade goda skäl att känna sig förbittrad mot dessa två. Först hade 
han och Biörner konkurrerat om en assessorstjänst 1735, sedan som vi vet 
1737 om bibliotekariebefattningen.1 Bonde hade båda gångerna motarbetat 
Dalin och kämpat för sin skyddsling, visserligen vid båda tillfällena utan 
framgång. Som plåster på såret skaffade Bonde assessors titel åt Biörner 
1737. Det skedde i samband med färdigställandet av Biörners stora verk 
»Nordiska kämpadater», i vilket Bonde medarbetat. Denna bok blir också 
ett av målen för den antikvariska satiren i Wisdoms-Prof.

Dalins satir inledes av »Uppläggarens Företal» samt Arngrim Berserks 
dedikation till »Högwälborne Herr * * *», dagtecknad den 31 mars 1739.1 2 
Uppläggaren, dvs. utgivaren, berättar att författaren ännu inte kunnat be
stämma sig för vilket namn han skall utsätta över tillägnan;
än tänker han på det ena, än på det andra: Utkastet kan passa sig, menar han, 
för alla lika wäl. Stor sak, huru sannfärdig tillämpningen är: det kommer intet 
derpå an, blott at Dedicationen lastar sin Maecenas med beröm. (s. 77.)

Tillägnan, som följer, kan läsas som ett gyckel med tidens svassande de
dikationer i allmänhet. Men för de mera initierade har det varit uppenbart, 
att asteriskerna efter »Högwälborne Herr» borde utbytas mot den hög
välborne greve Bondes namn. Dalin satiriserar i dedikationen över Biörners 
förhållande till Bonde och samtidigt över Bondes förhållningssätt gentemot 
honom själv. Den anonyma aristokraten prisas för just de dygder,som Bonde 
gett så dåliga prov på i samband med Dalins befordringsärenden (jfr 
Breitholtz s. 28 f.). »Ert högtuplysta förstånd, nådige Herre, Er makalösa 
oweldighet, och Er oförlikneliga mildhet mot alla wetenskapers dyrkare» 
— så lyder upptakten. Berserk fortsätter att berömma den högvälborne 
herren för hans »opartiska rättrådighet» och hans »hjältemod». Ej heller 
den senare egenskapen hade ämbetsmannen Bonde gett prov på och hans

1 När intet annat sägs är uppgifterna i det följande, refererande avsnittet hämtade 
från Breitholtz, företrädesvis från s. 23-46.

2 Wisdoms-Prof utkom separat 1739. Eftersom Böckman troget omtryckt skriften, 
citerar jag för enkelhetens skull WA (2: VI, s. 75-100).
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misslyckade försvar mot ryssarna 1719, när han var landshövding över 
Östergötland, torde ha levt i minnet. Vad som öppnat Berserks ögon för 
hans förtjänster, »är det myckna goda, som jag af Er, nådige Herre, åt
njutit». Innan dessa välgärningar kommit honom till del, hade han aldrig 
konstaterat något märkligt hos sin mecenat.3 »Fast ingen kunde beskylla 
Er för uppenbar dårskap och odugelighet, så räknade jag Er dock för en 
Herre bland andra Herrar, blott til at fylla antalet.» Giftigheten gäller 
säkerligen Bondes rådsämbete; det insinueras att han fått det blott för 
att fylla rådsherrarnas antal. »Fredlig i Er ämbets-stol» är ett annat om
döme, som klargör adressen.

Själva skriften föregås av ett motto, till vilket jag återkommer, och in
leds av en parodi på recensionsbandet till Atlantican: en lång rad utländska 
storheters beröm åt Berserk anföres.

Längre fram gör Berserk en »påminnelse». Om läsaren finner »något 
mörkt och otydeligt» i skriften, skall han fördenskull inte söka någon un
dermening. Det är ju  uppenbart, att det är motsatsen, som Dalin på detta 
sätt vill poängtera.4 Men därefter gör hans tankegång en glidning, som 
är betecknande för Wisdoms-Prof och utgör en av dess svagheter. Den 
omedelbara fortsättningen skall läsas på motsatt och direkt sä tt; den skall 
fattas efter bokstaven. Här fördöms alla de, som överallt utläser under
meningar, »denna tidens tecknetydare», »wåra samqwäms-domare», kann- 
stöpare och kafépolitiker, slutligen också paskillanterna som »genom en 
liten lapp, som löper i tysthet från hand til hand», kan för alltid skada en 
människas anseende.5

Efter dessa många omsvep och inledningar presenteras slutligen forn
fyndet i ord och i bild. Bilden föreställer en kopparkittel, till en tredjedel 
trasig. Endast ett öra är bevarat; kitteln liknar fördenskull ett nattkärl. 
Fyndplatsen anges och vi får också en mycket egendomlig upplysning. Det 
sägs, »at detta Fynd skal ha warit wissa tider i dagsljuset och åter wissa 
tider förborgadt: at det under wissa B-egementen skal ha warit begrafwit; 
men dess emellan i bruk» (s. 86). De perioder i Sveriges historia uppräknas, 
då det varit gömt, respektive i dagen.

Vi får sedan veta hur fyndet gjordes, en skildring som av allt att döma 
är en karikatyr på folksagan — Bonde var en hängiven tolkare av forn

3 Ungefär samma skämt möter i Den Afundsjuke i en dialog mellan Styrbjörn och 
hans betjänt Nisse:

Nisse
Herr Philip ? . . .  Det är en ärlig Patriot.

Styrbjörn
Huru då?

Nisse
Han gaf mig en härlig måltid i går, och alltid gör han mig något godt. (W A 2: V,
s. 70.)
4 Jfr ovan s. 24, not 5.
B Se det otryckta Argusark från 1734, som återges i komm. s. 172-180. I ark 35 s. å. 

karikeras de egennyttiga, kannstöpande fantasterna »Biörn Hufwud-dunst och Jeppe 
Willhierne, Cousiner i Narrsläkten, på swärdsidan härstammande af de gamla Bär- 
särker».

En sats i satiren tycks syfta på beteckningarna hattar och mössor. Teckentydarna »se 
en man i pannan hwad han menar i hjertat». Varmed möjligen menas: numera bedöms 
människan efter vad hon i symbolisk mening bär på huvudet.
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nordiska sagor. Enfaldigt bondfolk gör fyndet, skatten vaktas av en drake 
och grävs npp nnder vidskepliga försiktighetsmått av parodiskt slag. 
Bondfolket betraktar föremålet som värdelöst, det är »en gammal sönder
bruten Koppar-kittel», och det placeras i en vrå. Här finner Berserk det 
och köper det.

Tre meningsmotståndare till Berserk uppträder. Alcestes, Philaretus och 
Phocion hävdar att fyndet ingenting annat är än en kopparkittel eller ett 
kopparkärl. Alcestes avfärdas genom att Berserk misstänkliggör hans per
son: »han är intet så ren i närwarande omständigheter», han är skuldsatt 
etc. Philaretus bemöts med samma teknik och med Phocion görs processen 
ännu kortare. Det är en satir över den personliga smutskastningen i den 
politiska kampanjen.

Berserk ger så sin egen mening: fyndet är en hjälm. Breitholtz har klart 
visat att hjälmen är en hattsymbol och jag hänvisar till hans uppsats 
(s. 33 f.).

Berserk avbryter här sin framställning och lämnar en förteckning över 
sina ännu outgivna verk. Breitholtz har kommenterat några av boktitlarna. 
En syftar på en skrift inom fornforskningen, som Biörner utgav vid denna 
tid. En annan syftar på rikets ekonomi. Det är också uppenbart vad Dalin 
siktar till med
Afundens H istoria  pä  700 år tilbaka, i 12. Tomer: E t Wärk, som kostat mig otro
ligt arbete, besynnerligen i de sidsta Tomerna.

De övriga titlarna har Breitholtz lämnat därhän. De kan emellertid nöd
torftigt forceras.
B erättelse om S t. Ram borgs Järtecken, som förtjänar at läsas. Deruti ser man 
nnderwärk, hnrn blinde fådt sin syn, döfwe sin hörsel och dumt folk förstånd i de 
angelägnaste sysslor på några weckor.

Det sista kan vara en hänsyftning på unghattarna, som nu stod i be
grepp att överta makten. Det kan också gälla tjänstetillsättningarna och 
nepotismen, som varit ett stort diskussionsämne under riksdagen, för övrigt 
även långt tidigare.6 Nästa verk är betitlat »Det florerande Swerige från 
1420 til 1520». Rubriken alluderar på A. J. von Henels matriklar »Det anno 
1729 florerande Swerige» (1730) och »Det anno 1735 florerande Swerige» 
(1736). Dalin skämtar med folks fåfänga att vilja se sina namn i dessa 
frihetstidens kombinerade stats- och societetskalendrar.7 Den tidsperiod, 
som Berserks matrikel omspänner, är inte godtyckligt vald. Det är en epok 
i Sveriges historia av svår politisk oenighet och oordning.
S tarko tter A ludrängs Saga , som jag på det wänligaste anförtror i wår kära 
efterwerlds händer: Hon innehåller konsten til at wara wid godt mod, fast än man 
är fa ttig  och sliter ondt.

6 Argus 1732-33 ark 15 innehåller ett struket parti om obehörig befordran. Ark 47 
handlar »Om Mutor, Tiensthandel och grepet at komma fort». I  ark 44 i nästa årgång 
kommer Dalin åter in på samma frågor.

7 Märk även Hofcalendern, som började utkomma 1738, och J. G. Rudlings Det i flor 
stående Stockholm, 1731. I Argus 1732-33 ark 52 skämtas med matrikelfåfängan. Argus 
vill ändra namn och kalla sig »Swenska Carborren», men ändrar sig och utropar: »Fy, 
huru skulle det stå i en Matrikel? Snarare kallar jag mig Lager-guld-Ehren-morale» etc.
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Starkotter Aludräng, vanligen kallad enbart Starkotter, var göticismens 
Herknles; enligt de rndbeckianska genealogierna var han morbror till bär- 
särken Arngrim. Hans namn avser förmodligen att leda läsarens tanke till 
dagens krigsivrare. Hans saga anförtros åt eftervärlden, ty sen hattarna 
öppnat ett kostsamt krig kan den behöva kunskap i konsten att vara fattig 
och slita ont och ändå vara vid gott mod. Den sista boktiteln är:
Sagobrott om Styrbjörn den Starka, som jag uttolkat ur Willrunor, hwilka ingen 
kan läsa mer än jag och den lärde Reductionius . . han är nu död och jag är den 
enda. . .

Med villrunorna avses säkerligen Biörners ödesdigra tolkning av häl
singerunorna, men vem som åsyftas med Reductionius liksom vad titeln i 
sin helhet siktar till är för mig oklart.

Det efterföljande partiet har i huvudsak antikvarisk syftning. Här kari
keras »Nordiska kämpadater», främst — som Breitholtz fint har visat — 
de av Bonde författade partierna. Några uppenbara politiska anspelningar 
möter också. För att understryka hjälmens innebörd av hattsymbol, citeras 
två rader ur »Rimkrönikan p. 62»:

Thera hjälmar glimade ok thera swärd:
Jak tror the foro i Ryssa färd.

(s. 96.)

Vi får också lära känna den fale partipolitikern Mephostophyles. Berserk 
säger:
deremot är jag så billig, at jag hedrar den, hwem kan wara må, utan anseende til 
personen, som håller med mig: Mephostophyles, en gemen person, säger man, i 
förnäma wilkor, en man, som ofta låtit köpa sig, som rättar sitt samwete efter 
wäderleken etc. är likwäl så läraktig och wälwillig, at han gillar min mening 
och äfwen förfäktar henne; derföre kan jag intet annat, än älska och ära ho
n o m . . .  Lyckelig den, som så kan återwinna sitt förlorade rykte! Jag ärnar nu 
skrifwa en stolt Panegyricus öfwer Herr Mephostophyles och förlikna honom, 
til hans ewärderliga heder, med et par stora Gudar och en hel hop af de smärre . . . ;  
(s. 97 f.)

Vid tolkandet av satiren skall jag lämna det antikvariska elementet där
hän med undantag för en detalj, som har förblivit obeaktad eller rättare 
feltolkad. Att inte bara Biörner utan även Bonde är föremål för gycklet 
har ju visats i det föregående. Emellertid tror jag att Bonde schavotterar 
på ett ännu mer iögonfallande sätt än vad man har observerat. Redan 
av titelbladet torde den samtida, initierade stockholmsläsaren ha förstått 
vem Dalin angrep. Rubriken säger nämligen att Berserks tankar rör »Et 
Fynd *i Jorden Intet långt från Stockholm». Inne i skriften förklaras när
mare att fyndet gjorts »för några år sedan intet långt härifrån wid en 
mycket bekant gård» (s. 86). Det är en alltför noggrann lokalisering för 
att inte vara meningsfull. Breitholtz har också uppställt en teori om vilken 
gård som åsyftas (s. 35). Han hänvisar till en samtida mösspaskill, »Den 
danske eller nordländske Argus», där hovet omtalas under täcknamnet 
’Kungsgården’. Den bekanta gården skulle även här vara Slottet! Identifi
kationen implicerar samtidigt en anklagelse mot kungen.

Nu vet vi att en kritik mot monarken är utomordentligt osannolik i Da- 
lins fall. Likaså haltar parallellen med »Den danske Argus», ty denna är
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en ganska genomförd fornnordisk allegori, som kallar riksråd för jarlar 
etc.; i ett sådant sammanhang står det fullkomligt klart vad som avses 
med ’kungsgården’. Bestämningen kungs- är ju också upplysande. Men att 
en gård i Stockholms närhet skulle betyda Slottet mitt i stan är föga troligt. 
Tvivelsutan avses i stället Hesselby slott. Egendomen är sedan länge in
korporerad med storstaden, men låg på Dalins tid i dess grannskap. Det 
var Bondes egentliga residens.8 Den fornforskande fantasten har gjort det 
märkliga fyndet på sina egna ägor.

Det är inte alldeles lätt att referera Breitholtz’ åsikt om satirens poli
tiska syftning. I Ny illustrerad svensk litteraturhistoria sammanfattar 
han sin analys sålunda. Skriften
är ett förtäckt politiskt försvar för Biörners medarbetare i Nordiska kämpadater, 
Bonde, avskedad från alla sina ämbeten genom kungligt brev av den 26 mars 1739. 
I Arngrim Berserks tankar, daterade fem dagar senare, syftas klart på den an
klagelse för undfallenhet inför kungliga envåldstendenser, som hattarna lade till 
grund för möss-riksrådens »licentiering». Den egendomliga dubbelsynen i satiren 
sammanhänger nog med att Dalin fortfarande har vänskapliga förbindelser med 
den sansade och försiktiga falangen inom hattarnas led. (s. 107 f.)

I specialstudien framlägger Breitholtz bevisningen. Den skall inte refe
reras här; den intresserade hänvisas till uppsatsen. Jag skall blott återge 
den slutsats, som bildar dess resultat:
Utan alltför stora anspråk på logik i allegorien föreställer jag mig därför Dalins 
mening vara ungefär denna: Arngrim tror, att man vid grävningen i jorden (sö
kandet i riksrådets protokoll alltsedan förra riksdagen) har funnit något mycket 
värdefullt (bevis för att mössriksråden visat en brottslig eftergivenhet för det på 
nytt uppdykande kungliga godtycke, som varit försvunnet sedan 1719). Endast 
en tok som Arngrim kan dock hysa den uppfattningen — den som har ögon att 
se med förstår ju genast, att det man funnit är rena smörjan (det funna duger 
icke som bevis för beskyllningarnas riktighet), (s. 36.)

Därmed skulle denna satir, som så obarmhärtigt gycklar med forn- 
forskaren Bonde, samtidigt vara ett försvar för honom som politiker. Ber
serks tillägnan är dagtecknad den 31 mars och fem dagar tidigare hade 
Bonde och de övriga mössriksråden licentierats. Wisdoms-Prof är en kritik 
av denna åtgärd och således ett indirekt försvar för dem som drabbats av 
den. Uppsatsen utmynnar i slutsatsen: »Det är med överlägsen skicklighet 
Dalin löst sin till synes hopplöst svåra uppgift att gyckla med rudbeckianis- 
men samtidigt som han försvarar rudbeckianen Bondes politik.»

Det är klart att en sådan teori laborerar med stora svårigheter. Om Da
lin nu verkligen hade velat försvara politikern Bonde, varför uppsköt han 
inte då sitt angrepp på historikern Bonde till ett lämpligare tillfälle? 
1700-talets litterära publik är känd för att ha kunnat läsa mellan raderna

8 Se C. J. Trolle Bonde, Hesselby, 1894. Bonde hade f. ö. i trädgården laboratorium 
för sina naturvetenskapliga och alkemistiska experiment o. d. (s. 119). — Ytterligare 
en anspelning på Bonde kan spåras i detta sammanhang. Sedan Dalin omtalat att fyn
det gjorts vid den kända gården nära Stockholm, låter han den »wise Fornioter» redo
göra för när fyndet tidigare varit begravt och i dagen. »Fornioter» anspelar troligen 
på Bonde. Denne medverkade nämligen i »Nordiska kämpadater» med ett stort »Ättar- 
tahl, På Swenske Konungar och Drottningar». Första namn är Fornjother, dvs. Oden. 
Genealogi av sådan art bör ha väckt uppmärksamhet och löje vid denna tid. Hos Bonde 
förekommer också i den gylfeska släkttavlan Starkotter Aludräng och kämpen Arngrim.
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och förstå halvkväden visa, men man frågar sig om den verkligen kunnat 
följa med på noterna denna gång. Jag tror att man kan påstå att varje 
tolkningsteori, som inte behöver räkna med sådana divergerande målsätt
ningar inom satiren, är mera trovärdig än den Breitholtz har presen
terat.

Jag skall inte gå in på något bemötande i detalj av hans hypoteser. Han 
konstaterar ett genomfört system av anspelningar på olika företeelser i den 
dagsaktuella, politiska situationen. Jag ställer mig tvivlande till de flesta 
av hans iakttagelser. Enligt min tro rör sig Dalin denna gång som så ofta 
annars på ett mera principiellt och allmänt plan. Som jag läser satiren, 
innehåller den ingenting annat än hans praeterea censeo: ett fördömande 
av partiväsendet och en varning för partisplitens oundvikliga konsekvenser: 
anarkien och enväldet.

Det är först av vikt att veta vad fyndet egentligen är. Det är inte ett 
nattkärl som vanligen antagits.9 Detta förbjuder redan den metall, som 
det är tillverkat av. Det är en trasig kopparkittel — det enfaldiga bond
folket ser klart som barnet i »Kejsarens nya kläder». Den åsikten delas 
också av Alcestes, Philaretus och Phocion, trovärdiga män redan i sin egen
skap av Berserks meningsmotståndare och lika mycket genom de namn, 
som de bär. Phocion har lånat sitt namn av den athenske statsman, som vi 
känner genom Plutarchus’ biografi och som var berömd som en oegennyttig 
och gunstföraktande patriot.1 Philaretus betyder dygdeälskaren. Namnet 
Alcestes är svårare att härleda, men sannolikt skall det associeras till Molié- 
res dygdeälskande misantrop. Dessa är dygdens representanter; deras mot
bild är tecknad i Mephostophyles, som också ger Berserk medhåll. Den 
antikvariska satirens enkla poäng är, att den tingest som Berserk tror vara 
en hjälm, i själva verket är en värdelös kittel, som till på köpet liknar ett 
nattkärl därför att en defekt gjort den enörad.

Men kärlet är också en politisk symbol. För Berserk är det en hjälm, 
ett hattemblem. Det liknar ett nattkärl, ett mössemblem. Denna dubbel
tydiga sinnebildlighet är mycket karakteristisk för Dalins symboliserings- 
teknik. Vi har mött den ett par gånger i det föregående. Det gement ska
pade Kärilet liknade också ett nattkärl, men var i själva verket en be
hållare för det kostligaste vin. I scenen mellan Styrbjörn och Nisse i Den 
Afundsjuke demonstrerades hur en hatt genom en enkel manöver kunde 
förvandlas till en nattmössa. En avlägsen likhet föreligger också med sym
boliken i fabeln om gumman vid spegeln. Sanningssägaren ser att hon är 
vederstygglig, men enligt smickraren är hon en skönhet, vars gunst de 
stolta sprättarna drömmer om. En närmare parallell möter i ett brev från 
Dalin till Ulrik Gyldenstolpe 1743, vilket Warburg citerar:

0 Breitholtz tycks anse att föremålet verkligen är ett nattkärl. På s. 32 f. refereras 
de olika åsikter, som framläggs i satiren om föremålet. Alcestes tror att det är en 
kopparkittel, »Philaretus påstår emellertid, att det är 'et käril af koppar'», Berserk 
hävdar att det är en hjälm. Breitholtz kommenterar: »Eftersom illustrationen visar 
läsaren, att det trots allt tycks vara Philaretus som har rätt, ställer sig de båda alterna
tiven så här: nattkärl eller hjälm?» Uppenbarligen feltolkar Breitholtz Philaretus' ord 
»käril» och menar att det måste betyda nattkärl. På s. 35 står: »Det funna föremålet 
(dvs. nattkärlet, som hattarna försökte göra till mössornas partiemblem) . . .» .

1 Se Plutarchus, Vitae. Ed. Cl. Lindskog & K. Ziegler, 1932, 2: 1, s. 1-46.
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På landswägen emellan Stockholm och Enköping är nyl. et bylte funnit, nästan 
rundt med knut ofwanpå, som förmodeligen är borttapadt af någon resande. Det 
är af en sådan figur som denna ritning utwisar (ett ymnighetshorn). Som detta 
knytet tycktes til äfwentyrs innehålla något contraband, så kunde Tullen ey till
låta at det infördes i staden igen förr än ägaren angåfwo sig til des öpning. Men 
i det samma hände dermed alt för underligt, at någon deruti inknuten förborgad 
anda och trulldomskrafft rullade det ifrån Tullen in åt staden, just på den stun
den då voteringen ändades på Riddarhuset förleden lördags affton, liksom 
det dermed skulle fådt lif. — Nog ser detta byltet ut som det skulle wara 
upfyldt med en pluralitet af förgiftiga idéer och willoandar eller med någon 
depéche från det mörka Riket twärt emot det, som hwar ärlig Swensk i dessa dagar 
önskar och wäntar; dock kanhända at det är et ganska menlöst knyte, fullt af 
bara bagateller, eller ock bara en kappsäck eller wäska, som aldeles intet angår det 
Ja, som triumpherade i sidsta voteringen, [osv.] (Warburg s. 305.)

Jag skall inte söka analysera de olika anspelningarna, blott konstatera 
att det föremål, som på bilden föreställer ett ymnighetshorn, i ord upp- 
fattas som ting av skilda slag — knyte, kappsäck etc. — och att det i sina 
olika egenskaper också tycks ha haft skilda symbolisk-satiriska funktioner.

Säkerligen är detta begrepp inlärt hos Cervantes. Don Quijote har satt 
många spår i Argus (Lamm s. 222 ff.). Ark 14 i första årgången handlar 
»Om förutfattade galna inbillningar» och berättar bl. a. om hur allt för
ändras till sin motsats, när man ser genom de glasögon, som Egennyttan 
utdelar bland folket. Ark 44 har redan citerats; det handlar om »Partiers 
Dårskap och Fördärf». Partiväsendets verkningar tecknas på följande sätt:
Hufwuden blefwo galne: En Don Quichotte eller Inbillnings-Tok upkom i hwar 
Wrå. Man såg alting med Parti-Ögon: Man inbillade sig see en Sylla och en Marius, 
Hufwud högre än alt Folket, der ingen liknelse war til någon Sylla eller Ma
rius: de som sådane blefwo ansedde, woro kanskie så oskyldige dertil, som Argus 
til något gnabbande mellan gamla och nya Släkter: Antingen de wille eller intet, 
måste de hälsas för Partiernas anförare, ja Herr Sylla och Herr Marius i hwart 
ord.

En »Riddare af det ena Partiet» ser i Syllas hästar »förfärliga Elefanter, 
som komma at fördärfwa Land och Rike». En annan riddare — som repre
senterar det senare mösspartiet — vill bekämpa Sylla, därför att denne 
»drar gement Pack ur stofftet til de stora Ämbeten, och förnedrar Folck, 
hwars förfäder klädt blodig Skiorta för Fäderneslandet». På sin väg möter 
han några sotarpojkar, tar dem för Syllas vapendragare och anfaller etc.

Partiväsendet förblindar människorna på samma sätt som riddarsagorna 
förvirrade Don Quijote. Man utropar till Sylla och Marius dem, som icke 
äger några av Syllas och Marius’ egenskaper. Man utropar ’hjälm’ inför 
ett föremål, som lika gärna kunde vara ett nattkärl och som i själva verket 
är en gammal, trasig kopparkittel. Detta är satirens politiska mening. 
Partimotståndarna är lika goda kålsupare. Hatten och mössan, hjälmen 
och nattkärlet, är i grunden symboler för ett och detsamma; det är endast 
de förblindade, som icke ser detta. Vad detta ett och detsamma är, har 
Dalin utsagt redan när fyndet första gången omtalades. Det hade ju tidi
gare i svensk historia varit synligt, respektive osynligt. Vi får veta
at det i några år warit gömdt på första hundrade åratalet, sen på det sjunde, sen 
på det nionde, sen några gånger borta, och framme på det fjortonde och i början af 
det femtonde, sen i början af det sextonde, sen från 80-talet til 1719 . . . ;  (s. 86.)
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Den sista perioden avser enväldet. Med början av det sextonde århund
radet åsyftas tiden före Gustav Vasa. »Framme på det fjortonde och i 
början af det femtonde» — härmed avses säkerligen de stridigheter, som 
Dalin berör i sitt Argusark om »Partiers Dårskap och Fördärf» (Argus 
1732-33 ark 44). Det heter där att djävulen, partiväsendets fader, »ser 
gerna [. . .] en Waldemar och en Torkel Knutsson, en Engelbrecht, en Eric 
Puke &c. Korteligen en skilj aktighets-Anda i ett Land». I Sw enska Frihe
ten tecknas 1300-talet i mycket mörka färger (WA 2: V s. 15 f). Den fly
tande kronologiseringen i uppgifterna rörande Sveriges äldsta historia gör 
det svårt att exakt bestämma vad Dalin har i tankarna. Det torde ändå 
vara tydligt, att det — som väntat — överallt är envålds- och självs- 
våldsepokerna som åsyftas.2 Kitteln symboliserar således i politiskt hänse
ende den laglösa friheten och den laglösa kungamakten.

Den politiska satirens ledande tanke antydes i det motto, som inleder 
Berserks skrift, och i det avsnitt, som avslutar den. Mottot lyder

Hic est aut nusquam quod quaerimus.
Horat.

Här eller ingenstans är vad vi söka efter! Med andra ord: här, i denna 
symbol för laglös frihet och laglös makt, är vad vi eftersträva. ’Vi’ är parti
männen, hjälmens och nattkärlets riddare.3 * * * * 8 Slutavsnittet lyder:

Gamla Rim-Krönikan har wäl sin enfaldiga mening p. 18. och säjer Gud hafwa 
så skapat Swea-Rike:

At wille Swenske hwarannan tro wara,
The torffte för utländskom aldrig fara,
Ok at them thermed nögde,
Som Gud them tilfögde,
Ok bewisa hwarandrom tro ok ähra,
Åh, huru sälle måtte the wara:
Jak hafwer i mange böcker lett 
Ok ofta sjelf med ögon sedt,
Tha finder jak bade förr ok nu 
A f w u n d och g i r i, badan tu,
Hafwa Swerike fördärfwat swa margelund 
Ok qwällja thet än alla stund.

Men jag går djupare in i saken och påstår, at Riket skulle komma til sitt högsta 
öde, om man bara aldeles wille bortlägga den onödiga eftertanken i all ting, och

2 Jag hänvisar till några andra sammanhang, i vilka Dalin slagit upp vad han en gång
i Argus kallar 'olycksboken’: Argus 1732-33 ark 44 (s. 334); 1734, ark 38 (s. 336 ff .)
ark 45 (s. 409) och Swenslca Friheten, första sången.

Breitholtz har ej noterat, att Dalin icke räknar med en politisk fara utan med två:
envälde och anarki. Han uppfattar fördenskull tidsbestämningarna såsom åsyftande
enbart envåldstider eller i varje fall tider, vars olyckor vållats av kungligt godtycke.

8 Jfr annan tolkning hos Breitholtz. s. 43 f . Han kallar mottot »sällsport raffinerat» 
och anser Dalins mening vara, att läsaren genom denna enda rad skall associera till 
Horatius’ dikt i dess helhet. Denna har emellertid såvitt jag kan se ingenting att göra 
med Wisdoms-Prof, vilken tolkning man än ger åt satiren.

Det finns en äldre skrift, som begagnar det horatianska mottot med samma syftning 
som Dalin. Det är den av J. Pranck översatta traktaten om de vises sten, Colloquium 
philosophicum (1651), vari läres hur »och på hwad sätt then samme rätteligen skall 
praepareras och tillberedas». Mottot skall där förstås: här (i denna skrift eller i denna 
sten) är vad vi söka.
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hålla det skadeliga förnuftet i twång och dwala, hwarom jag redan påmint i början 
af detta förträffeliga Wärk. Jag sluter med det bekanta ordspråket:

Mundus vult decipi,
Ergo decipiatur.

Efter falska ljus behagas,
Lät då werlden fritt bedragas.

(s. 99 f.)

Vi konstaterar samma växling av röster som i det föregående. I verserna 
talar Dalin själv, i sintraderna talar han med förvänd stämma genom 
Berserks mun. I verserna predikar han enighet och varnar för avund och 
»giri», dvs. egennytta. De egenskaperna hos folket har förr störtat Sverige 
i fördärv och de hotar landet även nu. I Berserks maning till läsaren för
enas satirens två tendenser. Vi måste bortlägga eftertanke och förnuft för 
att inte genomskåda fornforskarnas kritiklöshet och partipolitikernas själ
viska syften. Även det avslutande Petroniuscitatet skall läsas med omvända 
förtecken. Dalin utropar: låt er inte bedragas! Tro inte att gamla trasiga 
kopparkittlar är fornnordiska hjälmar! Tro heller inte att den politiska 
maktkampen leder till annat än rikets fördärv. För den som icke bortlagt 
eftertanken och tvingat förnuftet står det klart, att nu stundar åter självs
vålds- och envåldstiderna från fordom.4

Dalins politiska åskådning avspeglar sig troget i Wisdoms-Prof. Satiren 
är en diatrib mot partiväsendet över huvud, men riktar sig främst mot 
hattarna. Kitteln figurerar ju framförallt som hjälm-, dvs. hattsymbol. 
Mösspartiet utpekas direkt endast på ett ställe; på planschen, där vi kon
staterar att kitteln ser ut som ett nattkärl. Vidare hänsyftas som vi sett 
mer än en gång på krigsplanerna mot Ryssland. Möjligen skall också nam
net Berserk fattas som en anspelning på hattarnas aktivism. Men det är 
sannolikare att benämningen hör till den allmänt partifientliga tendensen. 
Dalin har nämligen i Argus talat om bärsärkar och då avsett sådana blint 4

4 I Tankar öfwer OweldigTieten (1738) tecknas en idealbild av politikern. Han 
måste kunna genomskåda enfalden och egennyttan och hans tankar och ord skall vara 
hans egna och icke ett kritiklöst upprepande av andras åsikter:

Med rent och kort begrep utreder han de hinder,
Som dumhet öfweralt och egennytta binder:

Hwad han då tänka bör och hwad han tala kan,
Det tar han af sig sjelf och intet af en an.

(WA  2: Y l s. 71.)

Det är alltså samma varning som i Wisdoms-Prof mot eftertankens och förnuftets 
bortläggande. Tidigare i dikten uttalas en dom av likartat slag:

När den, som fådt förnuft, är lik den intet äger,
Nog syns då af de twå hwars heder mindre wäger?

(s. 65.)

En strof i dikten fångar förträffligt andemeningen i Wisdoms-Prof:
Du ädla Fosterland, betänk de förra tider,
Betänk ock denna tid och hwart det sedan lider,

War öm om wåra barn och deras hjertan winn;
Ty de sku dricka ut hwad du nu skänker in.

(s. 72.)



rasande privatpolitiker, som avsiktligt eller oavsiktligt vill införa ett nytt 
envälde.5

Även om man indirekt kan utläsa mössympatier nr Wisdoms-Prof, får 
man givetvis inte uppfatta dess författare som en politisk vapendragare åt 
Gnstav Bonde. Angreppet mot honom skall i stället tas som ett bevis för 
hur obunden Dalin har känt sig även gentemot mössorna. Att Berserks 
företal daterats fem dagar efter Bondes fall tror jag har en speciell för
klaring. Det hade ju i och för sig varit rimligare om det hade varit be- 
fordringsstriderna 1735 och 1737, som hade utlöst denna vidräkning med 
den bonde-biörnerska forskningen. Men Dalin har vilat på hanen och avlos
sar inte salvan förrän nu, 1739. Någon aktuell orsak, som kan ha kommit 
hans bitterhet att blossa upp, kan icke spåras. Förklaringen står att söka 
i dagteckningen. Där antyds — vad som troligen också varit sanning — att 
så länge fornforskningen skyddades av ett av rikets råd, var det ogörligt 
av censurskäl eller i varje fall riskabelt att driva gäck med dessa fanta
sier. Nu hade Bonde fallit; nu kunde satirikern tala f r i t t !

Satiren Wisdoms-Prof är inte lättolkad, delvis beroende på att den är 
skäligen misslyckad. Den innehåller visserligen förträffliga enskildheter, 
t. ex. företalet och dedikationen. Men när det gäller helheten kan jag inte 
dela den höga uppskattning, som Breitholtz flerstädes gett uttryck åt. 
En svaghet har redan påtalats: de oförmedlade övergångarna från Berserks 
tankar till Dalins egen stämma. Man tvingas att utan förvarning ändra 
läsart; som regel skall man förstå motsatsen till det som säges, men ibland 
skall texten fattas efter bokstaven. En svårare försyndelse mot inbill
ningens logik är dock Dalins försök att förena två vittskilda polemiska ten
denser i en symbol. Fornforskning och dagspolitik ligger varandra alltför 
fjärran för att kunna träffas av en dubblé. De olyckliga konsekvenserna 
har heller inte uteblivit. Den antikvariska satirens poäng är att den för
menta hjälmen är ett föremål, som närmast hör hemma på sopbacken. Ur 
politisk synpunkt är samma föremål djupt innebördsrikt och representerar 
alla politiska olycksepoker i Sveriges historia. Den symboliska kitteln kom
mer på så sätt att utgöra en förbryllande blandning av värdelöst och värde
laddat. Olyckligt är också att detta jordfynd säges ha varit i dagen vid 
skilda tillfällen i det förgångna. Den politiska symbolen har inte kunnat 
ges mening utan att den antikvariska symbolen berövades sin logik.6

Dalins motvilja mot partipolitiken har kulminerat när denna firade sin 
triumf: det genom mössrådens licentiering definitivt beseglade regimskiftet. 
Samtidigt öppnade sig en möjlighet för honom att ge luft åt den länge 
undertryckta förbittringen mot Bonde och Biörner. Det är dessa två ag
gressioner, som satt pennan i hans hand och som han — med olyckligt re
sultat — har sökt att förena och formulera i en och samma fiktion. När 
han 1740 kom tillbaka från en ettårig utlandsvistelse, tog han åter upp
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5 Se kommentaren till Argus, s. 172-180.
Breitholtz har säkerligen också rätt, när han i satiren finner anspelningar på hatt

partiets ovilja att offentliggöra anklagelsematerialet mot de licentierade riksråden.
6 Dalin tycks själv mot slutet av skriften ha insett att den dubbla tendensen kunde 

verka förbryllande. Han låter Berserk säga:
men jag går för långt ifrån mitt ämne: den gunstige Läsaren behagade ursäkta, 
at jag stundom leder honom i det ena rummet af min mogenhet, stundom i det andra: 
han skulle eljest intet kunna få  se dem alla, hwilket skulle bedröfwa mig. (s. 98.)
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Wisdoms-Profs politiska tema i en satir: Sagan Om Hästen. På nytt blädd
rar han i Sveriges historia, på nytt varnar han för vad oenigheten, egen
nyttan och oförnnftet leder till. Men han har nn fått perspektiv på skeendet 
och distans till ämnet. Ej heller har några privata rancnner lockat hans tanke 
på avvägar. Han förmår skapa ett mästerverk: allegorien är logiskt full
ändad, tonen är det lekfulla allvarets och maningarnas ord ljuder besin- 
ningsfulla och bjudande.


