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Nor denfly chtiana
Av Magnus  von Pl a t en

1 .

I Stockholms Post-Tidningar för den 9 november 1749 står en bok
annons att läsa:
Af Kongl. Tryckeriet är utkommen en liten Tractat kallad: Mademoiselle Cochois 
Tankar om konsten at sminka ansiktet, med både För- och Eftertal af det Fruen- 
timret som giordt Öfwersättningen från Franskan, in 8: vo kostar 4 styfwer.

Fruntimret, som gjort översättningen och försett den med både företal 
och efterskrift — tillsammans nära en tredjedel av de 28 sidorna — var 
fru Nordenflycht. Visserligen och veterligen finns ingen samtida biblio- 
grafisk upplysning om saken, men det kan ändå inte råda tvivel om att 
initialerna »H. N.», som står utsatta under företalet, skall uttydas: Hed
vig Nordenflycht. Hedvig var fru Nordenflychts tilltalsnamn. Av sina 
initialer hade hon bildat pseudonymen »Herdinna i Norden». Hon har 
också skrivit sig »En sörjande HerdinNa».1 En annan pseudonym av 
samma struktur möter under den folkviseimitation, med vilken hon 1748 
hälsade Hertig Adolph Friedrichs Intog Til Sweriget Och Hufwud Sta
den Stockholm {SS, 2, s. 232 ff.). Händelsen blir enligt separattryckets 
titelblad »Beskrifwen på gammalt sätt / I en Wisa / Helt Ny». I rubrikens 
två understa ord har hon på välkänt manér smugglat in sitt namns be
gynnelsebokstäver. Det ligger alltså ingenting onaturligt i att hon i före
liggande fall signerade sitt verk »Fl. N.».

Någon utförligare bevisning torde inte vara av nöden; den som läser 
vad översättarinnan har tillfogat till skriften, blir snart övertygad om 
hennes identitet.1 2 Företalet lyder:

At jag til egit tidsfördrif och til mina med-Systrars tienst, företagit thenna 
öfwersättning, må af ingen förtydas. Man ser jn ntgifwas Kärleks Böcker til 
wårt Köns nöje; Therföre har jag tyckt, at thenna Skrift ej heller borde saknas 
i wårt Bibliotheque. Konsten är här i Norden både mindre nödig och kanske 
mindre gängse, men har i sig sielf ingenting fördömligt, ej mera än wissa kläde
dräkter och annat, som en onmgängelig nödwändighet ej fordrar. Thessutom har

1 Samlade skrifter av Hedvig Charlotta Nordenflycht, utg. av H. Borelius (Svenska 
författare, utg. av Svenska vitterhetssamfundet, 11, 192A-38: här förkortat SS), 3, 
s. 391.

Säkerligen har fru Nordenflycht med avsikt valt att framträda i sin personliga be
kännelselyrik under ett herdinnenamn, som börjar på h: Hildur.

2 Översättningen är i en antikvariatskatalog utan närmare motivering attribuerad 
till fru Nordenflycht (Thulin #  Ohlssons Månadsblad, 5-6, 1936, nr 508).
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jag hållit före, at then ibland wår tids lärda Fruentimber blänkande Mademoi
selle Cochois, hwars Namn stått i bredd med en d}Argens och en Crébillons, 
borde til upmuntran gjöras bekant i wår Swenska Fruentimers werld. Hon har 
här aflagt et icke thet minsta prof af sit snille och wittra smak. En Tysk öfwer- 
sättare säger, at han funnit thessa hennes Satser så ordenteligt och så djup
sinnigt af handlade, at hwarje Phoebi Son borde önska sig sådan redighet i Ca- 
thedern. Thetta förstår jag intet; Men har jag med min uttolkning kunnat gjöra' 
nöje, så är thet wunnit hwad jag önskat. Jag 1er tå åt then obefogade pröfning 
och Dom som någon sielfgjord Dictator torde tillwälla sig at af kunna i aiment lag.

H. N.

Man noterar som typiskt för fru Nordenflycht den goda viljan att stå 
»til mina med-Systrars tienst», det starka intresset för »wår tids lärda 
Fruentimber» och den sårbara självkänsla, som talar ur sista satsen. Så
dana hätska tonfall möter många i hennes skrifter, så snart hon kommer 
in på kritiker och ’avundsmän’.3

Mademoiselle Cochois Tankar, Om Konsten A t Sminka Ansiktet är icke 
den tekniska handledning i skönhetsvård, som titeln tycks utlova. Den 
är en moralfilosofisk essä, som avhandlar sminkningens etiska snarare än 
dess estetiska sida. Ämnet för betraktelsen formuleras så här:
man brukar pomador, Sminck och röd färg, at gjöra ansiktet skjönt; Manfolken 
beklaga sig öfwer thenna list, och anse thet som en last, at man wil narra them. 
Hafwa the thertil skäl, eller ej? Thetta äret, som wi här wilje undersöka, (s. 4)

Mannens kritik réfuteras med att han själv ju söker dölja sina ska
vanker, t. ex. genom att »draga peruque, när han har skallogt hufwud» 
(s. 5). Mademoiselle Cochois, skolad hos den franska skepticismen, för
svarar den konstlade skönheten med ett skäl, som bär förebud om »Våra 
villor»: mannen säges göra klokt i att låta sig bedragas av det fagra 
skenet. »Wi äre allenast lyckelige efter wår egen inbillning.» Förfat
tarinnan formulerar även de berättigade invändningar, som kan göras 
mot sminkningen. Hennes resonemang sammanfattas i några »grund- 
reglor». En skön kvinna varnas för att sminka sig, ty sminket förstör hyn.

Et fult Fruentimer, som betj enar sig af smink, är at ursäkta. Hon söker at er
sätta then orätt, som ödet henne tilfogat; Men hon kan och bör ej hoppas at 
blifwa älskad, om man uptäcker at hon sminkar sig. Ingen ting åstadkommer 
mera wämjelse hos en älskare, än et ansikte, som han wet wara sammansatt af 
Blyhwitt, Honung, sönderstötta Snäckskal, Gummi och tusende andra smörj elser 
och hwittmeringar. (s. 19)

3 Se t. ex. den ungefär samtidiga dikten Billigt föraTct för obilliga domar (SS, 2, s. 
229). Jfr även Satyr emot afwundsjuka fruentimber (ibid., s. 140 ff.), Lärdoms be- 
sTcydd i Swerige (ibid., s. 143), Bäd (ibid., s. 144), Verlds förackt (ibid., s. 383 f.) och 
Fabel. Om biet (ibid., s. 387 f.).

Fru Nordenflycht, som gärna försåg sina skrifter med några inledande ord, av
slutar företalet till Qwinligit Tankespel för Åren 1748, 1749 och 1750 med orden: »De 
ädelmodiga döma likmätigt sig sielfwe: [ .. .]  De andre, antingen okunnige, eller
afwundsiuke, eller ock halflärde Caffehus-domare, förlora deras critiske möda; eme
dan denna slags allmänheten har i Swerige icke nog styrka och fregd, at gilla eller 
förkasta Auctorer och deras arbeten.» Hon riktar ett nytt angrepp mot osakkunniga 
kritiker i företalet till Witterhetsarbeten, 1, 1759 (SS, 3, s. 194 f.).
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Så följer fru Nordenflychts »Eftertal wid öf wersättningen» :

Bokförfattare äro et roligt folkslag. The förmena sig upfylla thet som brister i 
theras wärk, genom företal, som the sätta främst i Boken. Mig tyckes thet wore 
bättre the gjorde thet wid slutet, emedan man annars beder om ursäkt för et fel, 
som man ej begått. Icke mindre löjligt är thet, at uti et långt företal, tadla och 
wisa företals onödighet, som man nyligen sedt en Handtwärks-Poet gjöra. Jag har 
sielf satt företal för min öfwersättning, men är tillika nu, så wida mig är kun
nigt, then första, som äfwen fogar eftertal wid någon Skrift; dock ej i mening 
at bedja Läsaren tycka om min öfwersättning; Ty thet är honom omöjeligit, at 
gjöra för min skull. Mademoiselle Cochois tankar, öfwer et så läckert ämne, tyc
kas hos oss behöfwa thetta suplement eller bihang.

Nödwändigheten at mer pryda then ädlare delen af wår warelse, än lägga sin för
nämsta omsorg på kroppens fägring, lärer jag intet behöfwa gjöra widlöftig på
minnelse om. Såsom hwart och et gjöromål med rätta dömes efter upsåtet, så blifwa 
alla i sig sielfwa indiferenta ting straxt fördömliga när the brukas i olofliga af sik
ter. Således kan et ungt och mindre wackert Fruentimer wäl weta, at en skön siäl i 
en skön kropp är en dubbel förmon, och at omsorgen för then förras hyfsande, 
ingalunda utesluter hennes plikt, at äfwen igenom utwärtes behagligheter, söka 
winna tycke, och gjöra dygden mer angenäm. Theremot, så ogierna jag ser, at et 
eljest med goda egenskaper begåfwat Fruentimer, är wårdslöst i kläder och ut
seende; Så litet kan en flyktig skönhet tålas, som ofta menar sig wara frikallad 
från then beswärliga eftertankan, 1er åt alt förnuft, och kan icke fördraga dyg
dens tårra läxor: utan sätter hela sin förtienst i utwertes prakt och skönhet, 
håller konsten at lägga en mördare* på rätta stället, för långt wigtigare, än then 
at winna tilbediare genom dygd och ädelt sinne. Then förtrolighet, som bör wara 
gifta personer emellan, gifwer icke heller et Fruentimer lof, at wara ohyfsat och 
osnygg i sin mans sällskap; Fast ingen må tänka, at jag här med wil, hon skal 
befalla honom anskaffa sminket, genom hwilkets giljande tilhielp hon sedan torde 
sändas til Monte-Cornelio.** Jag wil nu icke tala om the fiollor, som, fast the 
sedt thetta Seculi början, än tå täfla med the unga om skönheten, hwilken the 
likwäl hwarje afton lägga i askar på sit natt-ty gsbord. The straffa sig nog sielf wa. 
Then längtan the brinna af, at in i senaste åldren sträcka sit wälde öfwer Man
folks hiertan, giöres them ofta bitter genom påminnelser the få af infallande 
skrynkor. Utan at förtörna them, wil jag säga, at om the haft mindre omsorg 
om kroppen, och anwändt sin möda på bättre sätt, skulle theras fägring räcka 
så länge som lifwet. Manfolken hafwa sannerligen skäl at rätta sina omdömen 
efter wåra egna. Then endaste förtj enst, som wi eftertrakte och wete oss äga, 
är ock then endaste, som the skulle ärkänna hos oss; Och hwart och et Fruen
timer som ej sätter sit wärde i annat, än ansiktets skönhet, bör ej misstycka, at 
man ej wärderar eller tycker om henne, utan så wida hon är skön.

Slutet blir therföre, at ehuru fint Mademoiselle Cochois behagar recommendera 
färgade ansikten, allenast at the then lånta skönheten behöfwa, och mankönet 
thet icke märker: Så är thet dock et bedrägeri i sig sielf t, hwarmed först GUD 
förtörnas, och the sielfwe uti sin mästa lefnads tid therigenom äro mera obe- 
hagelige och långt fulare, en om the låtit sig nöja med then lott af skönhet, som 
then allwisa Skaparen efter sina höga ändamål them tildelt. Säkrast är, at er
sätta en utwärtes olägenhet, med the öfrige af GUD förlänte gåfwornas bättre 
upodlande, tröstandes sig thermed, at har naturen warit sparsam uti et, så är han 
så mycket mera frikostig uti et annat. Sällan arbetar naturen lika högt utwärtes och 
inwertes. Merendels har et rätt fult ansikte mycket af snille och dygd, och ther
emot hysa ofta the skönaste ansikten nog dumhet och odygd.

* Assasin, Mördare, kallas en Musch som sättes wid Ögat.
** Är et Hus för Personer behäftade med swåra sjukdomar.



70 Magnus von Platen

Det verkar som om fru Nordenflycht under arbetets gång har blivit 
betänksam mot mademoiselle Cochois’ teser. I företalet hade hon ju sagt, 
att sminkningskonsten »har i sig sielf ingenting fördömligt». Nu ställer 
hon sig mera avvisande. En utbredd religiös föreställning har inställt sig 
som en invändning: människan bör icke korrigera skaparens verk! Fru 
Nordenflycht förtröstar i stället på vad ett fult ansikte kan utstråla »af 
snille och dygd».* I * * 4 Ändå kan man ta för givet, att hon under tyst instäm
mande har översatt de rader, vari mademoiselle Cochois säger att mannen 
torde föredra ett ansikte, »hwars hy är hwitare än snö, hwars kinder 
friskare och rödare än en ros» framför samma ansikte »utan färg och af 
koppor illa tilpyntat» (s. 8). För den koppärriga fru Nordenflycht har 
kosmetiken utgjort en lockelse och ett problem.

Författarinnan, mademoiselle Babe (Babette) Cochois, är också värd 
uppmärksamhet. Hon var född i Frankrike c. 1725 och dog c. 1780. 
Hon är mest känd som skådespelerska, men även berömd som femme sa
vante. Det uppges att hon icke varit vacker, men i gengäld rikt begåvad, 
språkkunnig och talangfull inom flera konstarter. Hon tycks redan som 
ung ha förenat sina öden med markisen d ’Argens’ (1704-71). Som vi 
sett nämner fru Nordenflycht honom i företalet; i sin stora samling av 
porträtt ägde hon också hans.5 Markisen är en intressant tidsfigur, vars 
roll som representant för och förmedlare av upplysningsfilosofien har 
framhävts av den senaste forskningen. Han var vän till Voltaire, d ’Alem
bert och flera andra av upplysningsmännen samt sedan 1740 Fredrik II : s 
kammarherre och nära förtrogne.6

Markisen och hans väninna gifte sig 1749. Dessförinnan hade de sam
arbetat om flera verk, som utsändes under hans namn. Hennes bidrag är 
av skiftande art, ibland korta romaner, ibland moralfilosofiska uppsatser, 
varav en bär en alltför tidstypisk titel för att den inte skall vara värd 
att citeras i sin helhet: Pensées diverses sur les infortunes des hommes, 
sur Vorigine du Mal, sur Vexistence de Dieu, sur la création de la matière

* Jfr en av fru Nordenflychts Sinnebilder uppå K ort:
Fast dig Naturen ej med skönhets färgor målat,
Och du ej har så stålt på lyckans högder prålat;

Har du dock fåt en skatt af wishet, dygd och wett, 
Som öfwerträffar alt, hwad himlen nånsin gett.

I en bröllopsskrift 1750 skriver hon:
(SS, 2, s. 164; c. 1745)

En Tryphon ledsnar, flyr och räds sin egen port:
Hans maka är hans kors, hans hus en plåge-ort.
Hwad under? utan wett han walde röda kinder,
Et wackert skal och en för ögat fager bild;
Men hjertat nöjes ej med färgor pr ål och glinder,
När dygden är från fägring skild.

(SS, 1, s. 437 f.)
5 Se J. Kruse, Hedvig Charlotta Nordenflycht, 1895, s. 387.
0 Om Babe Cochois se Enciclopedia dello spettdcolo, 3, 1956, sp. 1011 f. samt litte

raturen om d'Argens, främst Mémoires du Marquis d ’Argens, ed. 1941; E. Johnstone, 
Le Marquis d ’Argens, 1928; N. B. Bush, The Marquis d ’Argens and his philosophical 
correspondence, 1953. De två senare verken innehåller förteckningar över parets skrif
ter. Det är att märka att Babe Cochois i litteraturen ofta förväxlas med sin syster 
Marianne.
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et sur la manière dont notre âme agit sur notre corps et dont notre corps 
agit sur notre âme. I andra delen av markisens Nouveaux mémoires, pour 
servir à l'histoire de l'esprit et du cœur (Haag 1746) ingår — med ntsatt 
författarnamn — mademoiselle Cochois’ traktat L'art d'embellir le visage. 
Uppsatsen blev snart separat översatt till tyska och engelska.

Markisens anställning vid preussiska hovet förde honom i kontakt med 
konungens syster, Lovisa Ulrika. Efter överflyttningen till Sverige talar 
hon ofta i sina brev om honom och hans väninna, om deras kärlekshistoria 
och om deras skrifter.7 Det sista omnämnandet möter i ett brev till mo
dern av den 8 dec. 1750. Hon klagar över att hon aldrig någonting hör 
om markisen och tillägger:

Il aura tout le temps de filer le parfait amour avec sa chère Babet, qu’on dit 
qu’il a épousée. Ici nos savants sont si philosophes qu’il est impossible de les 
fréquenter sans parler grec et latin. (Arnheim, 2 s. 237)

I fru Nordenflycht ägde emellertid den lärda, svenska världen en med
lem, med vilken man kunde umgås utan dessa kunskaper. Det finns också 
belägg för goda relationer mellan henne och kronprinsessan. Qwinligit 
Tankespel för Åhren 1746 och 1747 var tillägnad Lovisa Ulrika. Skaldin
nan har också uppvaktat tronföljarparet med flera dikter; två vackra 
hyllningspoem till kronprinsessan från 1747 och 1748 är särskilt att no
tera (SS, 2, s. 3^37). Det senare poemet var föranlett av att fru Norden
flycht emottagits i audiens ; hon berättar om den stora händelsen i ett av 
sina brev (SS, 3, s. 225). Hon tycks också vid flera tillfällen ha emot- 
tagit penninggåvor av kronprinsessan (SS, 3, s. 613 f.).8 Det är inte ute
slutet att det varit den aktivt kulturintresserade Lovisa Ulrika, som har 
satt mademoiselle Cochois’ traktat i fru Nordenflychts händer. Man tyc
ker sig nästan ha funnit ett bevis härför, när man bläddrar i den hand
skrivna katalogen över hennes bibliotek på Drottningholm, upprättad om
kring 1754.9 Åtskilliga av markis d’Ar gens’ arbeten möter där, även Nou
veaux mémoires. Men endast första delen; den andra, som innehåller 
Cochois’ traktat, saknas ! Den kan ha överantvardats åt fru Nordenflycht 
och sedan gått förlorad, när alla hennes ägodelar förstördes vid den stora 
branden i Stockholm i juni 1751.

7 Se Fr. Arnheim, Luise Ulrike, die schweäische Schwester Friedrichs des Grossen, 
1-2, Gotha 1909-10.

8 Om Lovisa Ulrika och Tankebyggarorden, se G. Sahlberg, Gustaf Fredrik Gyllen
borg, 1943, s. 379 f.

0 Catalogue des livrés qui composent la bibliotheque de S: M: la Beine å Drott
ningholm, s. 61 (77. 281, KB). Det skall tilläggas att just detta av markis d ’Argens’ 
annars så vittspridda verk förefaller att vara mycket sällsynt. Det saknas i våra stora 
offentliga bibliotek, likaså i biblioteket i Haag, bokens tryckort.

Lovisa Ulrika hade anbefallt en annan översättning, som utkom 1755: Herr Mon- 
tesquious tankar öfwer orsakerne til de romares wälde och fall, af fransöskan öfwer- 
satte efter Hennes M aj:ts Drotningens nådiga befallning och Kongl. Witterhets- 
Academiens åstundan, af O. v. Dfalin7.». Dalin inleder skriften med en lång tillägnan 
till drottningen.

Se i övrigt om hennes kulturella intressen A. Blanck, Bococo i preussisk mundering 
(.Bellman vid skiljovägen och andra studier, 1941), O. Jägerskiöld, Lovisa Ulrika, 1945, 
kapitlet »Det unga hovet», samt H. Olsson, Drottningens akademi (1753-56) (Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens ärsb. 1953).
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2.

Några spridda arkivnotiser kan meddelas till komplettering av Vitter
hetssamfundets edition av fru Nordenflychts skrifter.

J. Arckenholtz’ brevsamling förstördes vid Åbo brand. Han hade emel
lertid under sin livstid tagit fylliga avskrifter av mottagna brev. Dessa 
förvaras i Riksarkivet.1 Här möter fem stora brev från fru Nordenflycht, 
härrörande från tiden dec. 1754-mars 1761. Med det första brevet över
sänder hon en hyllningsdikt.1 2 Den trycktes 1759 i tredje delen av Arcken
holtz ’ Kristina-biografi med en fransk parallelltext. Av det andra brevet, 
dagtecknat den 14 mars 1755, framgår att översättningen har tillkommit 
på författarinnans eget förslag. Det tredje brevet är skrivet under de- 
pressionsperioden 1757 och ger gripande uttryck åt fru Nordenflychts 
förtvivlan efter Klingenbergs död. Det fjärde brevet är författat den 19 
juli 1759 och innehåller några intressanta rader rörande hennes inställ
ning till Rousseau; till detta skall jag återkomma.3

Fru Nordenflycht skötte sina förbindelser med utlandet med mycken 
energi. Dem hon beundrade, tillskrev hon gärna. Många av dessa brev 
har förstörts eller icke kunnat påträffas. Hennes brev till Holberg har 
brunnit.4 Förstörda är sannolikt också breven till den tyska skalden och 
matematikern A. G. Kaestner, eftersom de ej finns i biblioteket i Göt
tingen, där Kaestners övriga, skriftliga kvarlåtenskap samlats. Fru Nor
denflycht har säkerligen också tillskrivit Fontenelle. Breven till honom 
kan måhända påträffas i något franskt arkiv.5

Om Albrecht von Haller vet man att han sänt den svenska skaldinnan 
några av sina skrifter samt sitt porträtt. Att det varit hon, som tagit upp 
kontakten, är ett antagande, som bekräftas vid en genomgång av den hal
lerska brevsamlingen i Berns stadsbibliotek.6 Här möter fem brev från 
henne. I det första av den 18 dec. 1750 ursäktar hon sig över att hon som, 
okänd vänder sig till Haller. Hon uttalar sin stora kärlek för hans poesi* 
och nämner särskilt »les precieux Noms de rincomparable Mariane et 
d ’Elise». Denna apostrofering av hans två sorgedikter över sina döda 
hustrur, Mariane (1736) och Elise (1741), är intressant, därför att ett 
inflytande från just dessa poem har föreslagits av Levertin i hans kända 
Nordenflycht-essä och av Lamm.7 Fru Nordenflycht ber vidare om till- 
låtelse att »vous communiqver, de tems en tems, mes pensées pour profiter 
de vos lumieres». Redan ett och ett halvt år tidigare har hon sänt honom 
»qvelqves unes de mes Poesies» och vågar fördenskull teckna sig »la Tour- 
terelle plaintive». Av de två följande breven från 1751 och 1752 framgår

1 Enskilda arkiv. Tessinska saml., vol. 61. En kopia av avskriftssamlingen finns i 
KB (32p. A 11).

2 SS, 2, s. 375-378; jfr komm.
3 Det femte och sista brevet är av underordnat intresse. — Ett svarsbrev från 

Arckenholtz av den 13 mars 1758 är kopierat i Bergianska avskriftssamlingen, vol. 3, 
KVA. Se i övrigt om förbindelsen med Arckenholtz Kruse, s. 270 ff.

4 Se härom Th. A. Müllers uppsats Noget om Eolber.qs Berömmelse i 1740erne (Hol- 
h er g-B landinger, 3, 1946), s. 51-61.

c Om fru Nordenflychts förbindelser om de nu och nedan nämnda utlänningarna, 
se Kruse, s. 268 ff.

0 Samlingens svenska brev finns i fotostatkopior i TJUB (G. 100 m 2).
7 Levertins SS, 9 s. 53 ff. och Upplysningstidens romantik, 1, 1918, s. 168.
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att de båda korrespondenterna har utväxlat tryckta skrifter. Enligt det 
senare brevet har Haller också lovat att recensera fru Nordenflychts poesi 
i »les nouvelles literaires de gottingen» ; såvitt jag kunnat utröna har han 
inte hållit sitt löfte.

Därefter uppstår en tämligen lång intervall i brevväxlingen. Det 
fjärde brevet är skrivet först den 16 januari 1756. Det är av kapitalt in
tresse. Yad som ånyo har satt pennan i fru Nordenflychts hand synes 
främst ha varit nyfikenheten på författaren till en nyutkommen skrift, 
som i brevet kallas »Discours sur l'origine et le fondement de 1’inigalité 
Parmi les Hommes, par mr Rousseau». Fru Nordenflycht fortsätter: »je 
vous suplie donc Monsieur de me faire savoir le caractère de cet Homme, 
ses talens et sa façon de vivre». Hon tillägger: »j’ai écrit moi meme il y a 
deux ans, un petit Poeme sur la même Matière, par une letre à Criton, 
concernant la Qvestion; Si la Connoissance contribue plus aux Bonheur 
de l ’Homme, que l ’ignorance; et si la decouverte des Arts et des sciences 
lui a été plus avantageuse, que l ’instinct de la Nature». Hon uttrycker 
alltså sin förvåning över samstämmigheten mellan Rousseaus åsikter och 
hennes egna, tidigare formulerade i skaldebrevet Til Criton. Om hvad 
som mera bidrager til Menniskians nöje och frid, antingen Kunskap eller 
okunnoghet?8 Vi får här det slutgiltiga beviset för att G. Sahlberg har 
sett rätt i sin undersökning När skrev Hedvig Charlotta Nordenflycht 
skaldebrevet till Critonf (Samlaren, 1934). Skaldebrevet bör ha tillkom
mit just på hösten 1753 som Sahlberg föreslår eller, om vi skall ta brev- 
skrivarinnan exakt på orden, vid årsskiftet 1754. Gardberg har också rik
tigt fastställt innebörden av den förbryllande not, med vilken författarin
nan försåg poemet, när hon 1762 tryckte om det i W itt erhet sarbetens 
andra del: »detta var skrifvit några år förrän Rousseaus Bok i et dylikt 
ämne utkom». »Rousseaus Bok» avser alltså den andra discoursen, icke 
såsom stundom förmodats den första. I övrigt tycks mig brevet bestyrka 
Albert Nilssons uppfattning av skaldebrevet.9 Nilsson tror inte på något 
starkt och direkt Rousseau-inflytande på dikten, utan förklarar överens
stämmelserna med att de rousseauanska idéerna var allmängods, som mö
ter »lite varstans i den föregående litteraturen». Onekligen vittnar frå
gorna i brevet till Haller om en alldeles nyväckt vetgirighet beträffande 
Rousseau. Man har svårt att föreställa sig att fru Nordenflycht här skulle 
tala om en författare, vars tidigare skrifter varit henne bekanta. Det före
faller sannolikare att det först varit med den andra discoursen, alltså 
först fr. o. m. 1756, som Rousseau har fått sin stora betydelse för henne. 
Hon har heller aldrig tidigare nämnt hans namn. Nästa gång hon nämner 
det, är i breven 1759 till Arckenholtz och till Haller. Till den senare skri
ver hon den 29 juli, att hon är »un peu piqué contre un de vos Com
patriotes monsieur c’est le celebre Rousseau». Förut, erkänner hon, har 
han varit »mon héros, mon auteur favori». Besvikelsen hade förorsakats 
av kvinnofientligheten i teaterbrevet till d ’Alembert 1758. Mera oför- 
blommerat uttrycker hon sin missräkning i ett brev till Arckenholtz, skri
vet tio dagar tidigare. Hon bekänner även för honom att det är en idol, 
som störtat: » j’étois charmée de ses autres écrits [. ..] il étoit mon héros

8 SS, 3, s. 1-5; först tryckt i Våra FörsöTc, 2, 1754.
0 Fru Nordenflychts religiösa diktning, 1918, s. 71 f. och pass.; jfr även Lamm, 

s. 180 f.



74 Magnus von Platen

pour la vérité». Hon utfäster sig också att réfutera Rousseau. Självmed
vetet deklarerar hon: » J ’ai des armes en main, l ’Equité de la Nature, 
l ’experience et tous des vrais Philosophes sont des miennes». Det skulle 
ta två år att infria bragelöftet; först 1761 förelåg det stora lärdomsprovet 
och läropoemet Fruentimrets Försvar, Emot J. J. Rousseau, Medborgare 
I  Genève.1

I sitt första brev till Haller nämner fru Nordenflycht, att de skrifter, 
som hon sänt honom 1749, överbringats av en svensk vid namn Nording. 
I Nordiska museets autograf samling finns ett stamboksblad med en vers 
av fru Nordenflycht; enligt en gammal anteckning skall autografen ha 
ingått i fil. mag Olof Nordings album — otvivelaktigt samma person som 
ombudet.2 Den inskrift, som hon hedrat honom med, är karakteristisk för 
henne och lyder:

Les biens qvi dependent de la fortune
ne peuvent causer une tranqvilité parfaite.

J sinnets jemna ro består den sanna lycka:
All annan sällhet är på lösa grunder bygd.

Sök denna lyckos högd, som ingen ting kan trycka;
Han hinnes genom Wett, Förf arenhet och Dygd.

Stokholm d. 25 Julii 1750
Hedvig Charlotte Nordenflycht

I Uppsala Universitetsbibliotek har jag i avskrift påträffat en okänd 
dikt av fru Nordenflycht.3

Öfwer
Herr Regerings-Rådet Dahlberg.
At mandom, Tro och ärlighet 

Sin lön, sit wärde entlig winna 
Wi i Herr Dahlbergs öde finna,

Hwars nit hwar en nu rosa wet.
Han tiente, utan Winst i nöd Sit fosterland 

Och stora Trohets-Prof i Sweriget lad’ å daga 
Men går af Lyckan ledd at uti Indien taga

Belöning för sin dygd utaf försynens hand.

Et Prof, at Han then lott förtient 
Som lyckan honom ymnigt skäncker 
Är, at han ömt och hurtigt täncker

En hielpsam hand åt andra länt;
Han för sit Fosterland så ädel Kiärlek bär 

At han sin lycka will med Sina Landsmän dela 
Ty bör du Swerige ei mot then i heder fela

Som tig i mot och med så wärdig medlem är

___________  Hedwig Charlotta Nordenflycht.
1 SiS, 3, s. 46-80. Se i övrigt om Hallers betydelse för Tankebyggarna G. Sahlbergs 

avh. s. 174-180 och pass.
Breven till Arckenholtz och Haller kommer att publiceras in extenso med kommen

tar av fil. kand. T. Stålmark, som har funnit dem oberoende av mig.
2 Autografens existens har vänligt påpekats för mig av fil. mag. Sven G. Hansson.
3 F. 277 (»Handlingar till Sveriges politiska historia. 1743-54»).
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Carl Gustaf Dahlberg (1721-81) hör till de färgrika utlandssvenskarna. 
Som artillerist utmärkte han sig under dalupproret, men när de belö
ningar, som lovats honom, uteblev — dikten anspelar på detta — emigre
rade han och hamnade efter växlande öden i Surinam som plantageägare. 
(Fru Nordenflychts »Indien» avser alltså Västindien, dit hon tydligtvis 
också räknat Guyana.) Där utnämndes han till holländskt regeringsråd. 
Vid ett besök i Sverige 1754 tilldelades han överstelöjtnants namn; i lit
teraturen bär han vanligen denna titel. På återfärden medföljde Linné- 
lärjungen Daniel Rolander som informator för Dahlbergs barn. År 1761 
avlade han ett nytt besök i sitt hemland och stannade här omkring ett års 
tid.4 Om fru Nordenflychts dikt är skriven 1754 eller 1761-62 kan ej av
göras.

I en samling »Poetica angående släkten Gyllenborg» finns i original (?) 
fru Nordenflychts dikt Til Landt-Marskalken wid 1752 Års riksdag.5 
Den är här utförd i brevform, företer diverse avvikande läsarter och är 
dagtecknad Stockholm den 23 sept. 1751. Den omfattar dessutom en strof 
mer än trycket, vilken lyder:

Uti din ömma hand, min wälferds gnista är 
hon slåcknar, om Dn ej will henne åter tända 
Och wisa, at dn kan dens hårda öde wända,
Som högst olycklig och dock icke straffwärd är.

I Esplunda arkiv förvaras ett konvolut med påskriften »Verser m. m. 
från 1700-talet, bl. a. angående Avazu och Wallasis», vari ingår en hand
skrift som på 1700-talet getts rubriken En kastbok Fyld med artige Sinne
bilder skrefne på vers af Fru Hedvig Charlotta Nordenflycht och Melea- 
ton. Skriften är undertecknad »H. C. N.» och »M. E.». Vem denne Melea- 
ton eller M. E. är, har jag ej kunnat utröna.

I Dylta bruks arkiv (Frih. G. Åkerhielm) förvaras ett poesialbum från 
1700-talet, som innehåller fru Nordenflychts sonett Kärlekens faror, tidi
gast tryckt i Qwinligit Tankespel För Åhr 1745 (SS , 1, s. 261 f.). Texten 
meddelas här i avvikande form. Vidare anges att dikten är en översättning 
från franskan (»Climéne fuit Pamour» etc.).

I samma årgång av Qwinligit Tankespel publicerades satiren Friare 
konsten (SS, 1, s. 112-115). Dikten föreligger i en*äldre, avvikande re
daktion under rubriken Manfolcks Sinnelag i E. G. Lidbecks visbok 3, 
sammanskriven 1741 eller 1740.6

4 Om Dahlbergs levnadsöden se en biografisk redogörelse, som arkiatern A. Bäck 
har nedtecknat 1762 efter Dahlbergs egen berättelse och som förvaras bland Bäcks 
papper i Karolinska Institutets bibliotek (160: 10: 25 d). Se i övrigt A. Grape, Ihreska 
handskriftssamlingen i Uppsala Universitetsbibliotek 2, 1949, s. 511 not 6 och där 
anförd litteratur samt A. Paulin, Svenska öden i Sydamerika, 1951, s. 94-102. Pör 
hjälp att identifiera Dahlberg tackar jag fil. mag. Birgitta Lager, Personhistoriska 
Institutet.

c X. 265 l, UUB. Dikten, som är tryckt i SS, 2, s. 135, behandlas i II. Hernlunds 
uppsats Kur fru Nordenflycht fick statspension (Samlaren 1885).

0 Vitt. Sami., LUB.
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I Ridderstadska arkivet i Linköping finns en kort hyllningsdikt till 
Gustaf Ribbing av den 28 nov. 1760. Den är avtryckt i S. Ridderstad, 
Ensam vandrare . . .  Arkiv sekret er ar en Gustaf Ribbing, 1948, s. 89.

I KB:s autograf samling finns de av Th. Hjelmqvist i kommentaren 
till SS efterlysta originalen till två av fru Nordenflychts brev (SS, 3, 
s. 248 f. och 689 f.). Bröllopsskriften till Nils Sahlgren föreligger i ett 
icke uppmärksammat separattryck i KB:s samling av personalverser (4:o) 
(SS, 1, s. 407-411). Originaltrycket företer många smärre avvikelser från 
trycket i SS. I samma samling finns ett annat förbisett separattryck, grav
dikten över Sven Lagerberg (1746, fol.). Den är där försedd med en 
tillägnan: »Den Högwälborna Fru Grefwinnan Och Riks-Rådinnan Otti- 
liana Vellinck Tilägnas Detta, Med djupaste Wördnad Af Hedwig Char
lotta Nordenflycht.»


