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ledes i stort sett acceptera. Dock skulle en mera energisk analys av utgångs
punkten, upplysningen, varit till fördel. Den är en så komplicerad företeelse, att 
den kräver precisering, så ofta den namnes. För uppfattningen av Tegnér är Jans
sons avhandling viktig framför allt därför, att den ytterligare accentuerar Tegnérs 
ofta påvisade samband med det föregående århundradets tankar.

Göte Janssons avhandling är inte blott utomordentligt sakrik, den är också en 
stimulerande läsning. D etta beror framför allt därpå, att författaren utan dim 
bildning går svårigheterna in på livet och tar bestämd ställning. Den brister heller 
inte i objektivitet, trots att det personliga engagemanget är genomgående. Det 
årtionde, under vilket Janssons avhandling har tillkommit, var sådant, att pro
blemet Tegnér måste bli direkt aktuellt. Den underton av besvikelse, som man 
tycker sig höra, förklaras väl av att det är Det evigas diktare, motståndsmännen, 
som står avhandlingsförfattaren närmast. Hörnström.

K e r st in  A n é r , Läsning i Blandade Ämnen. Studier i 1790-talets 
press- och litteraturhistoria. Ak. avh. Göteborgs Högskola. Göteborg 
1948. 505 s., 1 pl. Pris kr. 15: —.

Georg Adlersparre, den märkligaste av de s. k. 1809 års män, har inte bara 
genom sina insatser som statsman och ämbetsman förskaffat sej en förnämlig 
plats i svensk politisk historia, utan han har också gjort en viktig insats i vårt 
lands kulturhistoria som skribent och publicist. Han försökte sej helt ung som  
poet, påverkad av gammalt och nytt inom litteraturen, han framträdde sedan 
med militära och historiska skrifter och gjorde inlägg i den politiska och kultu
rella debatten. Under senare hälften av 1790-talet utgav han ett par tidskrifter, 
Läsning för Landtmän (Lf L), som kom ut 1795-96 med tre häften prosa och poesi, 
och dess fortsättning, Läsning i Blandade Ämnen (Läsn), som utsändes i femti 
nummer 1797—1801. Ädlersparres tidskrifter, särskilt Läsning i Blandade Ämnen, 
blev livligt uppmärksammade av samtiden; bekant är, hur man vid Gustaf IV  
Adolfs reaktionära hov kallade den sistnämnda tidskriften Läsning i brännbara 
ämnen. Ädlersparres publikation bildade epok i vår tidskriftslitteraturs historia. 
»Man kan utan öfverdrift påstå», säjer med rätta Otto Sjögren, den förste, som  
skrev en mera utförlig biografi över Adlersparre, »att aldrig förut i vårt land 
någon tidskrift varit redigerad med så stor skicklighet och efter en så omfattande 
plan eller öfvat ett så mäktigt inflytande på allmänna tänkesättet som denna.»1

Ädlersparres verksamhet som skribent och publicist blev tidigt beaktad av 
litteraturforskningen. Malmström ägnade ett nära hundra sidor långt avsnitt 
åt Adlersparre som det »fria ordets försvarare». Sin vana trogen lät han framställ
ningen mest bestå av referat och citat, varvid han främst dröjde vid de politiska, 
vetenskapliga, religiösa och filosofiska bidragen i L äsn , under det att han mera 
iförbigående berörde det litterära inslaget. Malmström gjorde också ett försök 
att författarbestämma ett par av de uppsatser han stannade vid .2 Den första 
mera vetenskapligt hållna behandlingen av Adlersparre och hans tidskrifter gav 
Gustaf Ljunggren i tredje bandet av sitt stora översiktsverk, utgivet 1881. Adler
sparre framstod för honom som den ledande i den grupp författare, som under 
slutet av artonde seklet på upplysningens grund ville »stadga ett lyckligt samhälls
tillstånd, betryggadt lika mycket mot obskurantismens faror som mot revolu
tionens fasor»; som de förnämsta företrädarna för denna grupp vid sidan av Adler
sparre nämnde han Leopold och Axel Gabriel Silfverstolpe. Efter en snabbskiss 
över Ädlersparres tidigare liv och verksamhet som skribent redogjorde Ljunggren 
utförligt för innehållet i L äsn  och följde därvid i stort sett samma schema som  
Malmström. Han ägnade stor uppmärksamhet åt frågan om vilka som skrivit de 
olika bidragen i L ä sn  och ger en förteckning över de medarbetare han kunnat 
fastställa och över deras bidrag. Under tryckningen av sitt arbete fick Ljung
gren tillfälle att utnyttja ytterligare en källa rörande författarnamnen, ett exemplar 
av L äsn , där dess förste ägare antecknat namnen på författarna i de tre första 
årgångarna. I ett tillägg till sin karakteristik av Adlersparre och hans tidskrifter 
sammanfattade Ljunggren resultaten av sina forskningar rörande medarbetarna

1 O. Sjögren, Georg Adlersparre, s. 22.
2 B. E. Malmström, Samlade skrifter 4, s. 29 ff.
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i L ä sn .1 Samma år som Ljunggren gav ut tredje delen av sitt verk med de vik
tiga bidragen till studiet av Adlersparre och hans tidskrifter, publicerade Otto 
Sjögren sin redan ovan nämnda biografi över Adlersparre. Sjögren uppehöll 
sej utförligt vid Adlersparres verksamhet som publicist men gav i sak inte mycket 
över Ljunggren. Han betraktade L äsn  närmast som en förberedelse för händel
serna 1809. »Det var», skriver han, »det nya samhällsskickets grundsatser, som 
här utsåddes för att i allmänhetens mottagliga sinnen spira upp till blifvande växt, 
liksom det var en god del af de blifvande 1809 års män, som här framträdde inför 
offentligheten.»2 I första delen av sin stora pressbibliografi, utgiven 1895, beskrev 
Bernhard Lundstedt Adlersparres båda tidskrifter och förde in nytt material, 
bl. a. uppgifter om tryckeri, pris, register och följ dskrifter. I andra delen av 
Illustrerad svensk litteraturhistoria, publicerad 1897, ägnade Karl Warburg i 
sin teckning av den gustavianska tiden ett särskilt avsnitt av kapitlet Politiska 
och filosofiska tidsströmningar åt Adlersparre. Han framhöll, hur i L äsn  »mötas 
under ett i det hela taget frisinnadt banér två olika strömningar, å ena sidan måls
män för den gamla akademismen och det encyklopediska åskådningssätt et, 
å andra sidan förkämpar för en nyare tid».3 Warburg dröjde särskilt vid Silfver- 
stolpes, Johan Åströms och Adlersparres bidrag. När Warburg i andra upp
lagan av sin och Schiicks stora handbok återkom till ämnet, förkortade han sin 
framställning i första upplagan, samtidigt som han införde nytt material. P å
fallande snäv var den karakteristik, som Schiick gav av Adlersparre och L äsn  
i tredje upplagan av handboken. Den senaste mera utförliga behandlingen av 
Adlersparre som publicist möter i Axel Brusewitz’ artikel om honom i Svenskt 
biografiskt lexikon, där L äsn  blir föremål för analys från modern statsvetenskap
lig synpunkt; Brusewitz är särskilt angelägen att sätta Adlersparres politiska 
journalistik i förbindelse med hans verksamhet som riksdagsman 1800.

Även om Adlersparres publicistiska gärning blivit föremål för uppmärksam
het av skilda forskare, så har den hittills inte på ett uttömmande sätt blivit under
sökt enligt moderna metoder. Det är därför med intresse och förväntan man 
ser, att en yngre litteraturhistoriker, Kerstin Anér, gett sej ikast med en sådan 
undersökning. Uppgiften att monografiskt behandla Adlersparres stora tidskrift 
kan te sej relativt lätt, så fint begränsat som ämnet är, men den är i själva ver
ket mycket krävande. Tidskriften berör de mest skilda ämnen, bidragen be
handlar politiska, religiösa, filosofiska, juridiska och ekonomiska spörsmål, under 
det att det rent litterära inslaget är relativt svagt. Det gäller för den som syss
lar med denna publikation att vara någorlunda orienterad på de olika områden, 
som tidskriftens medarbetare kommer in på. Det är tydligt, att författaren till 
den här berörda avhandlingen energiskt gått till verket. Hon har sökt sätta sej 
in i de skiftande spörsmål, som debatteras i L ä s n , hon har också samlat ett vä l
digt material, såväl tryckt som otryckt, och hon för fram åtskilliga beaktans- 
värda uppslag och synpunkter, men det ska strax fastslås, att avhandlingen 
uppvisar allvarliga brister, formellt och sakligt, den ger inte en slutgiltig fram
ställning av Adlersparre som publicist.

När man tar i handen en avhandling, som bär titeln Läsning i Blandade Ämnen, 
namnet alltså på Adlersparres förnämsta tidskrift, är det naturligt, att man vän
tar sej en uttömmande behandling av det i titeln angivna ämnet av det slag, som  
J. Viktor Johansson gett i sin undersökning över Extra Posten, och man styrkes 
i denna förväntan, när man ser, att Anér ordagrant tagit upp underrubriken från 
detta arbete: Studier i 1790-talets svenska press- och litteraturhistoria. Man kan 
reagera mot, att undersökningen så bestämt begränsas till det artonde seklets 
sista decennium, då föremålet för densamma fortsatte in på det följande decen
niet -  L ä sn  upphörde ju först 1802, då Adlersparre gav ut Bihang till Läsning 
i Blandade Ämnen, men när man närmare sysslat med avhandlingen, finner 
man, att det är något i hög grad symtomatiskt i den berörda underrubriken: 
författaren har uppenbarligen inte varit inriktad på att göra sin undersökning

1 Uppgifter om författarna i Läsn ger Ljunggren i Svenska vitterhetens häfder 2, s. 
162, not 6, 395, not 8, och 3, s. 133 f. och 167. Det exemplar av Läsn, som Ljunggren 
kunde utnyttja, tillhörde justitierådet J. A. Södergren (1813-1891), känd som specialist 
på Hans Järta.

2 O. Sjögren, a. a., s. 22.
3 H. Schiick-K. Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria 2, Sthlm 1897, s. 495.
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så fullständig som möjligt. En forskare har givetvis rätt att begränsa sin upp
gift, men denna begränsning ska för det första anges tydligt i titeln på under
sökningen och för det andra ska den vara vetenskapligt motiverad. D:r Anér 
har gång på gång på ett ur vetenskaplig synpunkt oförsvarligt sätt gått utanför 
sin i avhandlingens titel angivna uppgift, samtidigt som hon på flera punkter inte 
gett sej tid att göra undersökning och framställning så grundliga och säkra som  
varit önskvärt och möjligt.

I formellt avseende är avhandlingen uppseendeväckande bristfällig. Det essäis
tiskt hållna skrivsättet är inte sällan slappt och oprecist, trots mångordigheten; 
framställningen vimlar av direkta språkfel, och så kommer till massor av tryckfel. 
Boken har ett personregister, men det tar bara med personer, som förekommer 
i själva texten, men inte de många, som nämnes i den vidlyftiga notavdelningen. 
Författaren har tydligen från början haft för avsikt att låta noterna vara fo t
noter, det enda riktiga i ett vetenskapligt arbete, men hon har ändrat sej under 
arbetet, vilket ofördelaktigt återverkat på formuleringen, särskilt ifråga om 
orden »ovan» och »nedan», som användes på ett förvirrande sätt. Förf. hänvisar 
ofta från ett ställe t ill’ett annat i sin egen bok, men när man så söker sej till det 
anvisade stället, finner man inte sällan en ny hänvisning, denna gång till någon 
annan författare; för att man ska kunna följa med framställningen, måste man 
gå till det citerade verket; det vanliga och enda praktiska är, att den som u tn ytt
jar en annan författare, gör ett kort sammändrag av dennes framställning. Det 
finns en litteraturförteckning i boken, men det kan påpekas, att den inte utan  
vidare kan användas som en bibliografi för studiet av Adlersparre och hans tid 
skrifter. För det första har förf. ingenstädes i avhandlingen gett en någorlunda 
fullständig översikt över sina föregångare, vilket t. ex. gör, att man inte i litte
raturförteckningen kan finna den senaste behandlingen av Adlersparre, Bruse- 
w itz’ ovan nämnda artikel i Svenskt biografiskt lexikon. För det andra är förf. 
inkonsekvent, när det gäller bidrag i tidningar och tidskrifter, som berör de adler- 
sparreska publikationerna; en uppsats i Svensk månadsskrift för forskning och 
allmänbildning 1864, signerad -d  -n , blir införd i litteraturförteckningen under 
Sigfrid Wieselgren utan angivande av att det är fråga om en artikel utan utsatt 
författarnamn, under det att en uppsats i N y illustrerad tidning 1873, signerad 
A.W.A., d. v. s. A. W. Ahnfelt, som ger bakgrunden till en leopoldartikel i L äsn , 
försvinner i litteraturförteckningen, som bara tar upp namnet på den tidskrift, 
där artikeln publicerats.

Dispositionen i avhandlingen brister i klarhet och reda. Framställningen är 
mycket svåröverskådlig. Efter en inledning, där förf. ställt samman några u t
talanden om L äsn , börjar den egentliga framställningen med ett kapitel, vars 
essäistiskt hållna rubrik, »Redaktionen samlas», tydligen är kalkerad på titeln  
på inledningskapitlet i Johanssons avhandling om Extra Posten, »Redacteurerne 
af Extra Posten». Förf. sysslar här med Adlersparre som utgivare och dröjer 
något vid vad hon kallar de »viktigaste medarbetarna»; någon samlad förteck
ning över samtliga kända bidragsgivare lämnas ingenstädes i avhandlingen. 
Förf. ger vidare en kort översikt över Adlersparres »föregående skrifter» och kom 
mer så via ett avsnitt med titeln Utgångspunkten för Läsning i Blandade Ämnen, 
där hon berör Adlersparres »svenska och danska mönster», till kap. 2, som handlar 
om Adlersparres första tidskriftsföretag, Läsning för Landtmän. Förf. övergår 
sen till att i en rad kapitel referera och analysera innehållet i L äsn . Kap. 3 hand
lar om den ekonomiska diskussionen i tidskriften; det sista avsnittet i detta kapi
tel visar sej ge en kort redogörelse för Adlersparres verksamhet som publicist och 
författare efter Läsn:s upphörande fram till 1808. Kapitlen 4-7 är ägnade vad  
som kallas »kulturdebatten» i L äsn . Redogörelsen är ordnad efter några av 
de ledande medarbetarna, det fjärde kapitlet har sålunda Leopold som huvudfi
gur, det femte Adlersparre, det sjätte Silfverstolpe och det sjunde Åström. Genom 
detta arrangement skjutes tidskriften sågottsom helt i bakgrunden och man får 
relativt självständiga monografiska undersökningar av de nämnda skribenter
nas inställning till skilda aktuella spörsmål, främst tryckfriheten, filosofin, speci
ellt den kantska, religionen och -  för Adlersparres del -  politiken. Det hade varit 
mera givande, om förf. hade utgått just från dessa huvudfrågor, liksom hon i 
kap. 3 hållit sej till den ekonomiska debatten, och visat, hur de diskuterades i 
L äsn . Kap. 8 har till ämne de poetiska bidragen, och även detta avsnitt sönder
faller i särstudier, som handlar om de olika skalder, som fick dikter tryckta i
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L äsn . I kap. 9 ger förf. det mest eklatanta beviset på sin tendens att gå utanför 
ämnet; det sexti sidor långa kapitlet är helt ägnat en undersökning av litteratur
kritiken i Stockholms Posten under slutet av 1790-talet, varom mera nedan. 
De tre följande kapitlen handlar om litteraturkritiken i Läsn; det tionde handlar 
om Silfverstolpe, det elfte om Leopold och det tolfte om Adlersparre och Lehn- 
berg. Efter dessa i stor utsträckning refererande och deskriptiva avsnitt följer 
så det sista kapitlet i boken, »Den patriotiska ideologin», som enligt förf. ska 
innehålla »analysen, som söker visa idésammanhangen». I detta försök till sam
manfattning tas i själva verket upp pånytt en rad frågor, som tidigare berörts; 
här behandlas Adlersparres åsikter om jordbruket, »populärvetenskapen», moral
filosofin och hans politiska idéer, Silfverstolpes politiska idéer, Leopolds, Adler
sparres, Silfverstolpes och Åströms inställning till dogmerna samt olika medarbe
tares inställning till tryckfrihet, religionsfrihet och litteratur och estetik. A v
handlingen avrundas med ett kort slutord, som i sin tur mynnar ut i ett avsnitt, 
som borde ha kommit tidigare, »bakgrunden i samhället», såsom förf. skriver på 
sitt egenartade språk, d. v. s. ett försök att fastställa L ä sn :s  sociala bakgrund.

Det kan inte bli tal om att här närmare granska de olika avsnitten i d:r Anérs 
avhandling, så v itt skilda ämnen, som hon genom uppläggningen av sitt arbete 
tvingats in på, utan jag kommer här att ta upp några press- och litteraturhisto
riska spörsmål, som rör Adlersparres tidskrifter, främst L äsn . I förbigående 
kan påpekas, att det inte syns föreligga någon gränsdragning mellan litteratur
historia och vad som kallas presshistoria, en tydligen rätt ny term i vårt språk, 
okänd ännu för Olof Östergren, när han 1938 publicerade den del av Nusvensk 
ordbok, som innehåller uppslagsordet press. Innan jag går in på de frågor som jag 
antytt, är det ett drag hos förf., som något bör beröras.

Det säjer sej självt, att förf. måste föra in i framställningen en rad skribenter 
av m ycket olika slag och värde. Det är ju många, som hon med rätta betraktar 
som bekanta, men det finns också många, däribland en del medarbetare i L äsn , 
som  hade behövt bli närmare presenterade, men det gör inte förf. Då och då 
visar det sej, att hon själv inte orienterat sej om skriftställare hon talar om. E tt 
par betecknande exempel ska ges. S. 71 sysslar hon med några j ordbrukstek- 
niska uppsatser av Adlersparre, av vilka en är ett sammandrag ur »Boswells 
’Treatise on Watering Meadows’»; förf. tror, att det här är fråga om James Boswell, 
d:r Johnsons berömde biograf, det framgår av personregistret, men att denne 
skulle ha producerat sej på det agronomiska området är inte känt. Det är här 
fråga om en på sin tid rätt observerad engelsk ekonomisk skribent George Boswell of 
Piddletown, vars ovan nämnda broschyr trycktes första gången 1779 och som kom  
i sin fjärde upplaga 1801, alltså just året innan Adlersparre skrev sin uppsats. 
S. 121 dröjer förf. vid en översättning, som Adlersparre gjort från »den engelske 
statsfilosofen de Lolme». Delolme var för det första inte engelsman utan schwei
zare, även om han en längre tid var verksam i England, där han fann en fristad, 
och inte heller »statsfilosof», vad nu detta för Östergren okända ord här kan betyda, 
utan specialist på samtida statsförfattningar, framförallt den engelska, som han 
analyserade i ett av samtiden mycket uppmärksammat arbete, Constitution de 
l ’Angleterre, utgivet 1771. Av hans övriga produktion kan nämnas en bok, som  
han skrev med anledning av Gustaf III:s statskupp, Parallel between the English 
Governement and the former Governement of Sweden. Det är mycket beteck
nande, att Adlersparre vände sej till denne skribent, som runt om i Europa upp
skattades och utnyttjades av anhängarna av ett friare styrelsesätt. Man skulle 
vilja efterlysa en komparativ studie över Delolme och Sverige; det var ingen 
tillfällighet, att det 1809 kom ut dels en fullständig översättning till svenska av 
hans huvudverk, dels ett sammandrag.

Den brist på säker orientering ifråga om de skrifter och skribenter d:r Anér syss
lar med, som här påtalats, gör sej också, egendomligt nog, gällande, när hon be
handlar Adlersparres författarskap före tidskrifterna. I sin redogörelse för detta 
skriver hon: »Året därpå gav han ut ett tunt häfte ’Försök i Skaldekonsten’, huvud
sakligen översättningar, däribland en från Lafontaine, men också några original
dikter i både patetisk och komisk stil, samtliga utan som helst något värde. Hans 
val av översättningsobjekt — bl. a. den i allo medelmåttige Gresset — hedrar inte 
heller tjugufyraåringens smak, och visar mest en omogen aptit på olika arter 
av skönlitteratur.» (s. 20.) Detta avsnitt, som bäres upp av en malplacerad 
överlägsen attityd, är så rikt på felaktiga uppgifter och omdömen, som träffar
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vid sidan, att man har svårt att tro, att förf. haft det analyserade häftet i sin  
hand. Det kan vara nog att erinra om att det inte var Gresset, som Adlersparre 
översatte här -  det hade han gjort i Försök till öfversättningar, året innan -  
utan Dorat, och bland hans imitationer av denne befann sej Begäret, den om
diktning av den franske diktarens anakreontiska ode Le désir, som enligt vad  
Martin Lamm visat, har gett Kellgren uppslag till Den nya skapelsen -  att en 
ung litteraturintresserad stannat vid en sådan dikt kan väl inte gärna vittna  
om vanhedrande smak. Runt om i avhandlingen kan man finna prov på den 
brist på stringens och sinne för det exakta, som kännetecknar förf., när det gäller 
att återge och tolka texter; inte minst godtyckligt förfar hon i de analyser som. 
ingår i kapitlet De poetiska bidragen.

Av en press- och litteraturhistorisk undersökning av en tidskrift som Adler- 
sparres L äsn  bör man ha rätt att vänta en ingående bibliografisk beskrivning, 
såsom t. ex. J. Viktor Johansson gett i sin bok om Extra Posten och Gunnar Svan- 
feldt i sin om Posten. Någon sådan beskrivning ger förf. inte; betecknande nog 
har hon tydligen inte känt till Lundstedts ovan nämnda värdefulla beskrivning 
av L äsn , den givna utgångspunkten för en undersökning av föreliggande slag. 
Den intresserade kan inte hos förf. finna uppgift om vem som tryckte L äsn; 
det var två boktryckare Adlersparre anlitade, först H. A. Nordström 1797—1800, 
sedan A. J. Nordström. Man får inte heller uppgift om tidskriftens format, de 
olika häftenas sidantal, inte heller deras pris. Hon kunde ha meddelat, att två  
häften av L äsn  blev omtryckta. N:r 9-10, utgivet i mars 1798, blev omtryckt 
1809 av H. A. Nordström, som Lundstedt uppger; det är inte möjligt att med 
utgång från häftets innehåll ange orsaken till att det lades upp pånytt. Det har 
undgått Lundstedt, att även n:r 7-8, utgivet 1798, kom i en andra upplaga, tryckt 
av H. A. Nordström 1800. Detta omtryck har inte bara presshistoriskt intresse 
utan också litteraturhistoriskt. Man kan tryggt våga påståendet, att det ifråga
varande häftet var det märkligaste av alla i Läsn:s sex årgångar. Det innehöll 
tre viktiga bidrag av utgivaren, Svar på frågan: Hvad är Uplysning? av Immanuel 
Kant, Hvad är Jacobinism? och en recension av Journal för Prester, två  dikter 
av Silfverstolpe, Skalde-Bref til Menigheten och Midas, ett poem av Franzén, 
Det förlorade Paradiset, en anmälan av inte säkert fastställd författare av Olof 
Wallquists Utkast til en Hand-Bok samt fyra bidrag av Leopold, poemet R eli
gionen, Något om Prädiko-Declamationen, scribenten Durencran och den stora 
uppgörelsen med Magnus Blix, författare till Philosophiskt Försök at utur Men- 
niskans egenskaper utröna ändamålet hvartil Menniskan är skapad.

Efter mönster från J. Viktor Johanssons monografi över Extra Posten har 
Anér utarbetat register över innehållet i de båda adlersparreska tidskrifterna. 
Dessa register är emellertid inte fullständiga; förf. har uteslutande inriktat sej 
på själva textbidragen. Det har sitt intresse att notera, att häfte 1 av L fL  på 
sista sidan har följande uppmaning: »Gagneliga Afhandlingar och Critiker emot- 
tagas til införande i detta Arbete, då de inlämnas i U t t e r s  Boklåda uti Stora 
Kyrkbrinken, under adresse til Sällskapet: För Landtmanna Läsning.» Denna 
vädjan, som direkt anknyter till L fL :s, av förf. ej meddelade underrubrik: Af 
et Sällskap, visar, att Adlersparre utåt försökte upprätthålla fiktionen, att tid 
skriften var organ för en sammanslutning. Det kan här påpekas, att häftet även  
har en uppgift om priset: Kostar häftad 12 Skilling. Även ifråga om L ä sn  har 
förf. gått förbi en del press- och litteraturhistoriskt intressanta inslag. Det kan 
först framhållas, att förf. egendomligt nog helt gått förbi en uppsats i L äsn . Det 
är en i n:r 7-8 publicerad artikel, som följer omedelbart efter Leopolds ovan 
nämnda recension av B lix’ arbete Philosophiskt Försök och som står i nära sam 
band med denna. Den osignerade artikeln har rubriken Strödda historiska anteck
ningar vid boken om Sveriges Statshvälfningar, hvilka kunna tjena såsom små 
prof tils vidare af Författarens historiska kunskaper och nogranhet -  författare 
till det granskade verket var just d:r Blix. I sin jätterecension av dennes Philo
sophiskt Försök hade Leopold ägnat stort utrymme åt en granskning av B lix’ 
arbete om de svenska statsvälvningarna (L äsn, 7-8, s. 108-116). »Jag har varit 
vidlöftigare om denna bok än jag önskade vara», förklarar Leopold och fortsätter: 
»Jag skall, för at här ej längre uppehålla mig dervid, hänskjuta til et litet särskildt 
bihang (som skall finnas vid slutet af denna långa Recension) några tilfälliga
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anmärkningar, til äfventyrs icke otjenlige at visa Hr B:s Historiska trovärdighet, 
och den noggranhet, hvaraf hans skrifter i detta slag utmerka sig.» (s. 116.) »De 
tilfälliga anmärkningar», som Leopold talar om, bildar just den artikel som det 
här gäller. Av Leopolds sätt att nämna detta »särskildta bihang», skulle man 
närmast tro, att det är han själv, som utarbetat det, vilket ju också är det natur
liga, så väl förtrogen som han var med Blix’ författarskap. Det kan emellertid 
påpekas, att bihanget inte blev medtaget, när recensionen i delvis bearbetat 
skick togs upp i sjätte delen av Leopolds samlade skrifter. Av det sätt varpå han 
här yttrar sej om anmärkningarna, syns det framgå, att dessa skrivits av någon 
annan än han själv: »Men då förteckningen på dessa beständiga misstag redan 
blifvit af annan hand meddelad, får jag ej för min del äran att dermed roa läsarn. 
Jag hoppas att i Hr B:s sista lärdomsprof finna tillfällen dertill, som kunna er
sätta uppoffringen.»1 (kursiv, här)

D et kan vidare påpekas, att förf. i sitt register kallat Adlersparres anmälan 
av L ä sn  i häfte n:r 1 »Företal»; någon titel finns inte i tidskriften. Det som i 
registret kallas »Företal» till sista häftet av L äsn  har i själva verket överskriften: 
Redactören till Allmänheten och är undertecknat av Adlersparre. Man hade 
velat se, att förf. avtryckt denna intressanta text, som bl. a. innehåller det h it
tills äldsta belägget på ordet liberal i betydelsen »frisinnad, vidsynt, tolerant»; 
det var ju först omkr. 1809, som ordet blev mera allmänt använt i den betydelsen 
hos oss.2

Förf. har inte noterat i registret, att Adlersparre från och med andra häftet 
av L ä sn  själv började lämna innehållsförteckningar av skilda slag. Häfte 2 
inledes med register inte bara för detta häfte utan också för häfte 1; i fortsättning
en är varje nummer försett med innehåll. I n:r 27-28, utg. sommaren 1798, har 
han infört ett register inte bara över alla tidigare häften av L äsn  utan också 
över de tre häftena av L fL , ett bevis bland andra på att Adlersparre menade 
allvar, när han i sin anmälan av L äsn  kallade den nya tidskriften »en fortsätt
ning af den redan utkomna skriften: Läsning för Landtmän». I sista häftet av 
L ä sn  ingår ett register för nummer 29-50 och dessutom ett »Alphabetiskt Regis
ter» för hela tidskriftsserien. Man kan fastställa, hur Adlersparre som publicist 
fick upp ögonen för värdet av register i en tidskrift. I februari 1797 sände han 
enligt ett brev, som förf. själv meddelar i avhandlingen (s. 412), ett exemplar 
av första häftet av L ä sn  till Franzén. Att denne, som ju var gammal biblioteks- 
man och bibliograf, anmärkt på att det inte fanns något register i det översända 
häftet, framgår av ett senare brev till honom från Adlersparre, också meddelat 
av förf., där det heter: »At första häftet utkommit utan register är en ren för
seelse, som skall rättas i de följande häftena.» (s. 413.) Det kan påpekas, att 
Adlersparre, när han 1799 fick tillfälle att ge ut en ny upplaga av häfte 1 av L fL , 
passade på att förse detta med ett register. Franzéns anmärkning hade tydli
gen gjort starkt intryck på publicisten Adlersparre.

I  sitt register över L ä sn  har förf. inte tagit med den särskilda »Underrättelse» 
om priset på häfte av såväl L fL  som L äsn , som Adlersparre lämnade efter regist
ren i sluthäftet av L äsn . En allvarligare brist i det register förf. gjort upp är, 
att hon inte på något vis angett, att flera bidrag i L äsn  är försedda med signatur, 
en sak, som jag återkommer till, och inte heller observerat, att de bidrag som  
under rubriken »Svensk Litteratur» ingår i de sex första häftena av L äsn  (n:r 
1-9/10) är försedda med genomgående numrering, från 1-14. Det framgår slut
ligen inte heller av Anérs register, att Adlersparre uppdelat L äsn  i årgångar, 
som inte sammanfaller med kalenderår; årg. 1 omfattar nummer 1-8, årg. 2 nummer 
9/10—18, årg. 3 nummer 19/20-32, årg. 4 nummer 33, 34/35-42/43 och årg. 5 num 
mer 44-50.

1 Leopold, Samlade skrifter 6, Sthlm 1833, s. 261.
2 Adlersparre skriver: »Jag trodde då, och tror ännu, att man ärar Regeringens Rätt

visa och Tolerans, då man i hela dess vidd och med lugn frimodighet begagnar sig af 
den tryckfrihet, hvarom Lagarne, under en liberal men sann tolkning, försäkra Nationen». 
Det kan påpekas, att Hans Järta i en uppsats, publicerad i näst sista numret av Läsn  
använde ordet liberal i en ekonomisk uppsats, där han talar om »tidehvarfvets liberala 
Närings-principer» (42-43, s. 122). Om ordet liberal i debatten 1809 jfr A. Thomson, 
»Liberal», Festskrift tillägnad Theodor Hjelmquist, s. 147 ff. och min artikel Liberal, en språk- 
historisk studie, Dagens Nyheter 19/7 1926.
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En ur både press- och litteraturhistorisk synpunkt viktig fråga gäller de mönster 
Adlersparre kan ha haft, när han gjorde upp planen, först för L fL , sen för L äsn . 
Redan Malmström och Ljunggren har fäst sej vid att Adlersparre i L fL  har häm 
tat en stor del av stoffet från en samtida dansk tidskrift, till vilken han själv 
förresten hänvisade. Det var Rahbeks Minerva, startad 1785, som den svenske 
publicisten utnyttjade. Anér har tagit fasta på detta för sin framställning. Det 
är tydligt, att den danska tidskriften spelat en viss roll för Adlersparre, när han 
utformade sina tidskrifter, men den utredning, som förf. gör av hans beroende, 
kunde ha varit betydligt klarare. Det är inte lätt att närmare pröva denna u t
redning, då den inte sällan blir oprecis, får karaktären av antagande utan under
byggnad.

Jag tar först upp några av Anérs uttalanden om L fL . Hennes syn på denna 
tidskrift har snedvridits genom att hon utgår från att ordet »landtman» i dess 
titel är synonymt med »bonde». »LfL har», förklarar hon, alldeles riktigt för- 
övrigt, »inte den anknytning till jordbrukarbefolkningens praktiska problem 
som exempelvis Modéers ’ Läsning för menige man’ eller ’Skrifter af Sällskapet 
för Allmänna Medborgeliga Kunskaper’ eftersträvade. Den vänder sig till en 
betydligt mer bildad och bortskämd publik och ger ordet snarare åt ämbetsmäns 
och större jordägares intressen än åt den egentliga allmogens.» (s. 17.) Härtill 
kan anmärkas, att ordet »landtman» vid denna tid närmast betydde, för att tala  
med SAOB, (manlig) landtbo, det användes särskilt om landtbo såsom utövare 
av visst yrke, m otsatt stadsbo.1 »Landtman» kunde visserligen på slutet av 1700- 
talet också beteckna lantbrukare, bonde, men för Adlersparre har ordet, när 
han införde det som huvudord i titeln på sin tidskrift, uppenbarligen närmast 
betecknat ståndsperson boende på landet. Han var själv en sådan landtman, 
sedan han efter att ha tagit avsked från militärtjänsten 1794 slog sej ner på går
den Aludden utanför huvudstaden, en sentida efterföljare till antikens berömda 
»landtmän», Vergilius, Horatius, Plinius d. y. Anérs feltolkning av ordet landt
man i titeln på L fL  går på ett störande sätt igen på flera ställen i avhandlingen. 
Om Adlersparres dikt Herdabref, som ingick i sista häftet av tidskriften, skriver 
hon: »Till ’läsning för lantmän’ torde dikten ha varit särdeles föga lämpad, 
både för sin tendens’ skull och på grund av de täta allusionerna på samtida litte 
rära händelser.» (s. 33.) Denna kommentar blir meningslös, om man vet, att 
ordet landtman hos Adlersparre inte betydde »bonde» utan betecknade en bildad 
person, boende på landet. Utan relevans är också vad hon skriver om Franzéns 
första bidrag till L äsn , dikten Til en Landtman. »Franzéns första bidrag hette», 
erinrar hon, »emellertid ’T il en Landtm an’, och det är en titel som är sym ptom a
tisk för hur hans diktning kom att yttra sig där. Han har från början fruktat 
att hans egenart och Läsn:s endast illa skulle trivas tillsammans, och med mer 
beredvillighet än framgång försökt anpassa sig efter det litterära organets krav. 
Dikten till lantmannen hette således först ’Til en vän på landet’ — den är sanno
likt skriven 1794 — och den nya titeln, som tydligen är ditsatt för att bättre stämma 
med vad Franzén uppfattar som tidskriftens huvudsyfte, förfalskar i viss mån 
diktens innehåll, som ju alldeles tydligt inte är riktat till någon verklig bonde.» 
(s. 199 f.) Det bör kanske här påpekas, att man tydligen inte med säkerhet vet, 
att det är den 1794 skrivna dikten Til en vän på landet, som går igen i L ä sn  
under titeln Til en Landtman2, men är det denna dikt, som fått sin titel ändrad, 
så har denna ändring uppenbarligen skett helt i överensstämmelse med den b ety
delse ordet »landtman» hade för Adlersparre, när han kallade sin första tidskrift 
Läsning för Landtmän; innehållet i Franzéns dikt har givetvis inte förfalskats 
genom ändringen av titeln. Anérs feltolkning av ordet landtman är desto egen
domligare, som hon lagt märke till att Adlersparre själv vänt sej mot sådana av

1 Sahlstedt återger i sitt lexikon ordet »landtman» med »ruricola», vilket ord han 
i sitt Glossarium latino-svecicum återger med landtbo, landtman, ej bonde; det senare 
ordet översätter han i sitt lexikon med »rusticus». Denna skillnad mellan landtman 
och bonde har uppenbarligen varit naturlig för Adlersparre.

2 Förf. hänvisar till Castrén, som i sin avhandling Franzén i Finland berört spörsmå
let, men den finländske forskaren framhåller, att det är möjligt, att den dikt som Franzén 
använt kan ha varit poemet Vid ett landtbröllop, a. a ., s. 109. Förf. hänvisar också till 
S. Ek, Franzéns åbodiktning, s. 122, men såvitt anmälaren kan finna, syns dikten ifråga 
inte vara omnämnd där.
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sina samtida, som uppfattade L fL  som en j ordbruksf acktidskrift, när han i före
talet till L ä sn  tog avstånd från uppfattningen, att L fL  »exclusift syftade på 
Landtbrukets förbättring», (s. 17 f.)

Huvudförebilden för Adlersparre, när han lät L fL  övergå i L äsn , var enligt 
förf. den redan omnämnda tidskriften Minerva, »om han nu också mera imiterar 
plan och uppläggning än direkt lånar artiklar» (s. 22). Han tar upp de båda rubri
kerna avhandlingar och dikter, framhåller förf., men stryker den historiska över
sikt, som brukade finnas i den danska tidskriften. Detta förefaller vara riktigt, 
men diskutabelt är vad hon säjer om den kritiska avdelningen i L äsn , d. v. s. 
avdelningen »Svensk Litteratur», som förekommer i n:r 1-10. »För den kritiska 
avdelningen kunde han inte få någon inspiration från ’Minerva’», förklarar hon,
» -  det är där Leopold inträder kompletterande.» (s. 22.) Man kan först erinra 
om att Adlersparre av allt att döma, redan när han startade LfL , hade för avsikt 
att meddela recensioner. I den ovan återgivna vädjan till allmänheten, som  
han införde i slutet av häfte 1 av L fL  men som förf. inte beaktat, efterlyste han 
ju inte bara »Gagneliga Afhandlingar» utan också »Critiker», vilket ord här uppen
barligen måste beteckna litterära granskningar, recensioner.1 När Adlersparre 
arbetade med planen för en fortsättning av LfL, ett arbete, som enligt hans 
egna ord i anmälan till L ä sn  skulle ha samma ändamål som den första tidskrif
ten och »endast til tittel, form och plan» var »något förändradt», var det naturligt 
för honom att även här ge plats för »critiker». Att han förde dem tillsammans 
till en avdelning med särskild rubrik, därtill kan han möjligen ha fått en impuls 
just från Minerva, som i varje nummer hade en avdelning med rubriken »Littera
tur», som emellertid inte innehöll recensioner utan en bibliografisk översikt över 
nyare litteratur. Det är inte omöjligt, att Adlersparre, när han redigerade av
delningen »Svensk Litteratur» i L äsn , haft en förebild i en annan dansk månads
skrift, Iris og Hebe. Denna tidskrift utgjorde en fortsättning på den 1791 grundade 
Iris, redigerad av förläggaren Simon Poulsen. Denna tidskrift har samma for
mat som L äsn , den innehåller utom avhandlingar och dikter en recensionsav- 
delning, som hade rubriken Kritik og Analyse. Det intressanta med denna recen- 
sionsavdelning är, att de enskilda bidragen är genomgående numrerade från 
första häftet, som innehåller recensionerna 1-22. Denna teknik återkommer, 
när Hebe från och med 1796 förändrar namnet till Iris og Hebe. Av intresse 
är att konstatera, att recensionsavdelningen här under året 1796 har rubriken 
»Litteratur». Det är denna årgång Adlersparre kan ha studerat, när han mot 
slutet av året börjar utforma planläggningen av L äsn. Det märkliga är nu, att 
även han låter de enskilda recensionerna få en genomgående numrering, ett för
hållande, som Anér överhuvudtaget inte beaktat. Det kan naturligtvis vara 
en tillfällighet, att Adlersparre i L äsn  använder samma redigeringsprincip på 
recensionsavdelningen som Iris og Hebe, men då denna princip tycks vara ganska 
ovanlig, syns det mej vara av intresse att påpeka parallellen. Under alla förhål
landen syns förf. med orätt reducera Adlersparres betydelse för recensionsavdel
ningen i L ä sn  till förmån för Leopold; en sak för sej är, att denne blev den domi
nerande bidragsgivaren på avdelningen i fråga.

När det gäller eventuella förebilder för Adlersparre, när han utformade sina 
tidskrifter, så finns det en, som förf. inte fört in i diskussionen men som syns 
vara värd uppmärksamhet, den tyska kulturtidskriften Berlinische Monatsschrift 
utgiven i Berlin från 1783 av F. Gedicke och J. E. Biester, ett av de förnämsta 
organen för den moderatare tyska upplysningen, vars märkligaste medarbetare 
var Immanuel Kant, som här publicerade flera av sina mera populärt hållna 
smärre skrifter.2 Redan i första häftet av L fL  har Adlersparre från denna tid 
skrift, såsom han själv påpekar och som iakttagits av Malmström och Ljunggren 
och inte heller undgått förf., tagit upp det viktiga bidraget Om Frihet och Jäm n
likhet, af Kant, publicerat i årgång 1793 av Berlinische Monatsschrift, och i n:r 
7-8 av L ä sn  har han översatt den tyske filosofens på sin tid mycket uppmärk

1 Ordet »critik» i betydelse litterär anmälan var allmänt i vårt land under 1790-talet, 
då man diskuterade Thorilds En critik öjver critiker. Det kan påpekas, att Sahlstedt 
bara känner en betydelse hos ordet, nämligen bokgranskning: In aliena scripta animad- 
versio vel obser vatio.

2 Om Kants bidrag till Berlinische Monatsschrift jfr t. ex. K. Vorländer, Geschichte 
der Philosophie 2, 5. Auflage, Leipzig 1919, s. 175 f.
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sammade utredning om begreppet upplysning, Svar på frågan: Hvad är U pplys
ning?, hämtad ur den tyska tidskriftens decembernummer 1784.1 Den tyska  
tidskriften har samma format som L äsn . Innehållet är mycket blandat. I Vor- 
rede förklarar utgivarna: »Unser Plan ist die höchste Mannigfaltigkeit, in so weit 
diese mit angenehmer Belehrung und nutzlicher Unterhaltung bestehen kann.» 
E tt nummer av tidskriften innehåller vanligen avhandlingar, dikter, geografiska 
beskrivningar, biografier över framstående personligheter, översättningar från 
antika litteraturverk och utdrag ur sällsynta arbeten. Man fäster sej vid, att 
utgivarna i förordet uttryckligen framhåller, att avhandlingarna i tidskriften 
skulle ha blandat innehåll, det skulle vara »Abhandlungen vermischter Art und 
mannigfachen Inhalts». Det är ett inslag i denna tidskrift, som Adlersparre med 
särskilt intresse bör ha dröjt vid, polemiken mot tidens mystiska rörelser av skilda 
slag, inte minst Swedenborg och hans efterföljare. I  januari 1788, då Adlersparre 
befann sej i Tyskland, publicerades en initierad artikel om den svenske siaren 
och hans anhängare, Das Neue Jerusalem auf Erden, som med erkännande om
talar Kellgrens och Rosensteins insatser i kampen mot mysticismen.

Själva huvudordet i titeln på Adlersparres båda tidskrifter, »Läsning», syns 
inte ha intresserat förf. Adlersparre är tydligen den förste som använt ordet som  
beteckning för ett pressorgan; SAOB har inget äldre belägg än från L äsn . Det 
ser inte ut, som om han skulle ha haft några direkta utländska förebilder. Det 
är möjligt, att han fått uppslaget från underrubriker som »Kimdskabs-Lsesning» 
och »Morskabs-Lsesning», som förekom i den danska tidskriften Minerva, som  
han så ingående studerat. Presshistoriskt intressant är att fastslå, att det av 
Adlersparre lanserade namnet snabbt slog igenom. Ad. Modéer använde det, 
när han 1798 startade Läsning för menige man, G. A. Silfverstolpe, när han 1799 
började ge ut Läsning i et och annat, Ad. Granberg tog fasta på det för sin 1800 
utgivna tidskrift Läsning för fruntimmer, och Joh. Möller, när han året därpå 
grundade Läsning i blandade religionsämnen. Under 1800-talet skulle ordet 
Läsning flitigt utnyttjas som titel på de mest skilda periodiska litteraturalster.2

1 I ett annat sammanhang har förf. påpassligt erinrat om att Adlersparre befann sej 
på en studieresa i Tyskland just år 1784, där Kants uppsats om upplysningen publice
rades (s. 29). Det förefaller, som om Adlersparres tyska relationer skulle förtjäna en 
särskild undersökning. Det kan här påpekas, att det inte bara var 1784 som han vis
tades för studier i Tyskland utan han återvände dit 1787-88. Under denna studieresa, 
som inte syns vara känd av Adlersparres biografer, förde han en av forskningen förbisedd 
journal, som förvaras i Lunds UB, skänkt dit 1842 av C. Adlersparre och försedd med 
följande anteckning: Georg Adlersparres egenhändiga anteckningar rörande sin resa 
till Berlin 1787. Det är främst resultaten av sina militära studier, som Adlersparre ned
tecknat i sin dagbok, men här och var framträder också hans politiska intresse.

2 Jag sammanställer här de publikationer av skilda slag med ordet »Läsning» i titeln, 
som jag antecknat fram till Topelius’ bekanta Läsning för barn: Läsning till nöje och 
tidsfördrif, 1806, Läsning i Hvarjehanda, utg. av L. Hammarsköld, 1810, Theologisk och 
religieus Läsning, 1810-12, Läsning i Hvarjehanda ämnen, 1811, Läsning för svenskar, 
1811-12, Juridisk och ekonomisk läsning, 1813-16, Läsning för damer, 1814, Läsning 
för utbredande af medborgerliga kunskaper, utg. 1816-17 av Askelöf och Livijn, Läsning 
för prester, 1819, Läsning för allmogen i Kronobergs län, 1821, Läsning för allmoge 
och menige man, 1827, Läsning uti musikaliska ämnen, 1827-29, Läsning för Norrlands 
allmoge, 1829, Läsning för menige man, (ett nykterhetsblad), utg. 1831-32, Läsning 
för folket, 1835-68, Läsning för corporaler och soldater, 1837, Läsning i blandade ämnen, 
utg. av C. Adlersparre, 1839-40, Läsning för tonkonstens vänner, 1839-40, Läsning för 
dem som älska en sann christendom, 1842-43, Läsning för svenska soldater af alla vapen, 
1844-45, Läsning för pharmaceuter, 1845, Läsning för barn, en geografisk skrift, 1846, 
Läsning för barn, utg. av Anna F:a Ehrenborg, 1846-49, Läsning i andliga ämnen, utg. 
av Wingård, 1846-49, Läsning för bildning och nöje, utg. av Palmblad 1847-48, Läsning 
i hemmet för barn, 1849-50, Läsning i blandade ämnen, utg. av Bernh. Cronholm i Lund 
1853, Läsning under vinterqvällarne, 1854, Läsning i det christliga hemmet, 1854, Läsning 
för alla i hemmet och på resan, 1855-56, Läsning i hemmet: när och fjerran, 1860-61, 
Läsning vid husliga härden, 1860-61, Läsning för söndagsskolor, 1861-65, Läsning för 
ungdom, 1862-63, Läsning för Sveriges allmoge, 1864-65, Läsning för barn, utg. av Z. 
Topelius, 1865.
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Det kan iförbigående papekas, att det är andra ord, som Adlersparre syns ha 
varit den förste att använda, t. ex. allmän-anda, medborgsanda, arbets-classen. 
Adlersparres språk och stil skulle förtjäna en särskild undersökning.

I detta sammanhang måste man uttrycka sin förvåning över att Anér inte 
ansett sej böra dröja något vid det motto från Pope som Adlersparre försåg sin 
förnämsta tidskrift med, upprepat på titelbladet till varje nytt häfte: . . . from  
sounds to things . . . Det intressanta med detta popecitat är, att det bara är i 
vårt land det blivit ett bevingat ord; det förekommer inte i någon av de stora 
engelska eller tyska citatsamlingarna, såsom Stevenson, Book of quotations, The 
Oxford dictionary of quotations, Dalbiac, Dictionary of quotations och Blichmanns 
Gefliigelte Worte.1 Redan Arvid Ahnfelt har i Bevingade ord från 1879 påpekat, 
att det var Adlersparre, som i vårt land lanserade uttrycket, som blivit ett av 
de oftast använda bevingade orden hos oss, och uppgiften går igen hos V. Langlet, 
Bevingade ord och slagord, och Pelle Holm, Bevingade ord, men ingen av dem 
har fastställt, var hos Pope man återfinner citatet; inte heller Anér har gjort det. 
Det är i Essay on man, fjärde episteln, v. 392, en av de sista i dikten. Det är ju 
tidstypiskt, att Adlersparre hämtade sitt motto från den engelske moralfilosofen, 
som just under åren kring sekelskiftet 1800 spelade en stor roll i svenskt kulturliv, 
men det är också betecknande för Adlersparre själv, som tydligen var särskilt 
intresserad av Pope, varom man inte får veta något i denna avhandling, som är 
ägnad den tidskrift, som gett burskap åt det här berörda citatet. Det kan i detta 
sammanhang påpekas, att förf., frånsett några spridda notiser, bl. a. i inledningen, 
inte alls ägnat någon uppmärksamhet åt frågan om de adlersparreska tidskrif
ternas inflytande på samtid och eftervärld; man får inte ens veta, att Adlersparres 
son Carl gjorde ett försök att återuppliva L ä sn .2

I kapitlet Den ekonomiska diskussionen lämnar förf. oväntat några notiser 
om L äsn:s upphörande 1801 och om hur Adlersparre året därpå försökte ge ut 
ett slags fortsättning på L äsn , Bihang till Läsning i Blandade Ämnen. Redan 
första numret av denna skrift blev sekvestrerat. »Det hjälpte inte», skriver förf., 
»att Adlersparre protesterade i brev till hovkanslern Zibet och lät trycka denna 
korrespondens i en dansk tidskrift.» (s. 70.) Det är visserligen sant, att denna 
korrespondens finns tryckt i utdrag av den sverigeintresserade danske publicis
ten J. K. Höst i hans tidskrift Ei blot til Lyst, årg. 1802, men det finns inget, 
som säjer, att det var Adlersparre, som ordnat denna publicering; förf. anför 
inte heller något stöd för sitt påstående. Höst har tydligen haft tillgång till en 
skrift av Adlersparre, som förf. däremot inte känt till, av vikt i detta samman
hang, Rättegångs-Handlingar rörande en på Hof-Kanslerens och Kommendörens
----Högvälborne Herr C. B. Zibets befallning seqvestrerad Skrift, med Titel:
N:o I. Bihang till Läsning i Blandade Ämnen, utgifvit af Georg Adlersparre, 
Stockholm, Tryckte hos Carl Delén, 1802. Denna skrift innehåller, såsom titeln  
anger, de viktigare handlingarna i rättegången med anledning av Bihang. Förf. 
har tydligen inte heller känt till en annan aktpublikation, som kan räknas som  
följdskrift till L äsn  och som på något sätt får ställas i samband med Adlersparre. 
Denne gav 1801 under signaturen WälMent ut en liten broschyr, Fyra oförgripe- 
liga erinringar vid den i Läsning i Blandade Ämnen förekommande afhandlingen 
om Svenska adelns bestämmelse, som utgjorde ett fingerat svar på en uppsats 
i sista numret av L äsn , och året därpå publicerade han ett svar på broschyren, 
Til Herr WälMent. Dessa två uppsatser av Adlersparre betecknar förf. med rätta 
som de sista utlöparna av den politiska diskussionen i L äsn . A. J. Sylvenius, 
som tryckt den sist nämnda broschyren, den från 1802, vägrade med hänvisning 
till ett löfte till den anonyme författaren att meddela dennes namn och blev 
för sitt tredskande dömd till böter och förlust av tryckerirättigheterna. För sin 
redogörelse för detta mål hänvisar förf. till brev och handlingar i RA. (s. 433 f.) 
Även här hade förf. också kunnat bygga på en samtida aktpublikation, Handlingar

1 Det är intressant att se, att T. Vogel-Jorgensen, som i första upplagan av sitt arbete 
Bevingede Ord, 1940, inte noterat popecitatet, har tagit upp det i tredje upplagan, utgiven 
1948, sp. 212: Fra ord til Handling.

2 Av intresse är att notera, att Adlersparres tidskrifter, som delvis byggde på danska 
mönster, i sin tur blev uppmärksammade och utnyttjade av köpenhamnska tidskrifts
redaktörer.

10 — 48523 Samlaren 1948
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rörande den rättegång som Bokhandels- och Boktryckeri-Ombudsmannen J. S. 
Ekmansson inför Konungens Håfcanzlers-Ämbete anställt emot Boktryckaren 
Andreas J. Sylvenius, Stockholm 1802. I en skrivelse, tryckt här, meddelar Syl- 
venius, att författaren till Fyra oförgripeliga erinringar, d. v. s. Adlersparre, 
»underrättad om de påståenden som mot mig blifwit gjorde, har behagat af denna 
anledning sjelfmant frikalla mig ifrån min samwetspligt at förtiga hans namn, 
samt tillåtit mig at äfwen utom Domstol upgifwa detsamma, likwäl endast i 
den händelsen, at jag kunde på et eller annat sätt lida något genom min ty st
låtenhet» (a. a., s. 20 f.).

Till grund för ett vetenskapligt studium av tidskrifter med genomgående 
anonyma, vanligen osignerade bidrag -  sådana är ju de av Adlersparre utgivna -  
måste ligga en i görligaste mån uttömmande undersökning av författarskapet 
till de olika bidragen, och denna undersöknings resultat bör samlas i en redogö
relse, som inledningsvis redovisar för vad tidigare meddelare och forskare bragt 
i dagen. Förf. har givetvis varit inne på dessa spörsmål, men hon har bara ställ
vis och slumpartat berört dem, och detta syns bero på att hon inte klart insett 
vikten av denna sida av studiet av ett pressalster. D:r Anérs sätt att ta på denna 
uppgift vittnar om det dilettantiska i hennes forskning.

Förf. kommer in på den här upptagna frågan i avhandlingens första kapitel, 
där hon emellertid uttryckligen bara nämner de enligt hennes mening »viktigaste 
medarbetarna», Leopold, A. G. Silfverstolpe, Hans Järta, Åström, David von 
Schulzenheim och utgivarens båda bröder Axel och Carl Adlersparre (s. 14 ff.); 
det är egendomligt, att de två senare ska räknas till de »viktigaste medarbetarna», 
så begränsade som deras insatser var. Förf. erinrar så, att det även fanns andra 
medarbetare, om vilka hon förklarar, att hon tänker redogöra för dem i samband 
med alla deras artiklar, ett högst opraktiskt arrangemang. Det skulle ha varit 
av stort värde, om förf. gett sej tillfälle att meddela en fullständig förteckning 
över de av henne kända författarna och deras bidrag, en förteckning av det slag, 
som J. Viktor Johansson på ett mönstergillt sätt gett med sitt Författarregister 
i boken om Extra Posten.

Det är tydligen först sent, som förf. insett, att frågan om författarskapet till 
de olika bidragen i L äsn  kunde tarva en samlad behandling. På en lös lapp, 
infogad i boken mellan sidorna 474-75, möter man under en i dess innehållsför
teckning ej upptagen rubrik Om attributionen av L äsn:s artiklar några rader, 
som syns vara avsedda att utgöra ett slags introduktion till det redan nämnda 
register över L äsn , som förf. utarbetat. Det heter i detta tillägg: »Uppgifterna 
om författarskapet till de olika bidragen i L äsn  äro, som ovan i Inledning, not 
2, anges väsentligen hämtade ur Ljunggren, Svenska vitterhetens häfder, del 3. 
Ljunggren åter har dessa uppgifter ur tre olika källor. A. G. Silfverstolpes artik
lar finnas, som han själv påpekar s. 167, uppgivna i Hammarsköld, Svenska v it
terheten, andra upplagan (s. 476). De flesta övriga prosaiska bidragens förfat
tare har han namngivit med hjälp av uppgifter från justitierådet Södergren, 
sam ägde ett exemplar av L äsn  där dessa namn voro inskrivna. Om Hans Järtas 
artiklar har Södergren lämnat särskilda uppgifter (Ljunggren, s. 134). Dikterna 
i L ä sn  har Ljunggren uppgivit författare till utan att ange någon källa, men 
det är också onödigt, då de så gott som samtliga finnas tryckta i respektive skal
ders samlade verk (sic!).» Det skulle föra för långt att visa, att denna redogörelse 
för äldre forskning om författarskapet till bidragen i L ä sn  är i hög grad ofull
ständig och inexakt; det får vara nog att påpeka, att det bara var de tre första 
årgångarna av Södergrens exemplar av L äsn , som hade författaruppgifter, och 
att t. ex. Järtas medarbetarskap i L äsn  finns diskuterat i Hans Forssells inled
ning till hans urval av Järtas skrifter, där man bl. a. får den värdefulla uppgif
ten, att den som antecknat författarnamnen i Södergrens exemplar var Gjörwell, 
alltså en i tidens tidningsvärld väl hemmastadd person. Metodiskt av intresse 
är den reflexion förf. gör, när hon påpekar, att Ljunggren inte uppgett någon 
källa, när han angav författarna till dikterna i L äsn . Det är tydligt, att 
d:r Anér inte känner skillnaden mellan attributionen av en text och identifika
tionen av författaren till en viss text. A tt det förhåller sej så, framgår av vad  
hon skriver i fortsättningen på den omtalade lösa lappen: »Till dessa attribu- 
tioner har jag själv lagt fem nya, för vilka redovisas ovan på följande ställen: 
Carl von Rosenstein, L ä sn  7: 77, kap. 5 not 20; C. F. Horn, L ä sn  11: 35, kap. 8
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not 196 (ska vara kap. 8 not 75, anmärkning av undertecknad); Axel Adlersparre, 
L ä sn  16: 113, s. 44, särskilt not 39; Michael Choreus, L äsn  39: 213, kap. 8 not 
78; Nils Ryding, L äsn  44: 206, 332, kap. 3 not 111.» Uppgiften om författaren 
till det sist nämnda av de fem bidrag till L äsn  Anér här talar om, är hämtad ur 
Hans Järtas Underdånig berättelse om Stora Kopparbergs län, Falun 1823, till 
vilken skrift förf. hänvisar utan att nämna, att författaren till uppsatsen ifråga 
där uttryckligen uppges vara Ryding. Axel Adlersparres författarskap till arti
keln om skjutsinrättningen i Sverige är, som förf. själv på två ställen anger, osä
kert (jfr avhandlingen s. 44 och 477).1 När det gäller Horns bidrag till L äsn , 
dikten Ode t̂ ill Wilhelmina, är det inte fråga om attribution utan identifikation; 
poemet ingår, såsom förf. funnit, bearbetat och med ändrad titel i Horns Små 
Skaldestycken.2 Mycket diskutabelt verkar Anérs försök att göra Carl von Rosen- 
stein till författare av recensionen av Wallquists Utkast til en Hand-Bok, L äsn  
7:^77. I den not hon hänvisar till har hon ställt samman utdrag ur några brev 
från Wallquist, sända till olika adressater vid tiden för publiceringen av det häfte, 
vari recensionen ingick, och till dessa utdrag har hon fogat en helt kort kommen
tar, som inte innehåller något bindande bevis för attributionen (s. 432 ff.). Fullt 
övertygande är däremot hennes attribution av dikten Tacksamheten, L ä sn  
39: 213, till Chorseus.

Man kan erinra om att d:r Anér strängt taget gjort ännu en attribution. Det 
gäller artikeln Olägenheterne för Landet af det nu brukliga Lagskipningssättet, 
L ä sn  33: 5. När hon första gången berör denna artikel, förklarar hon, att för
fattaren till den är okänd, men påpekar, att »idéerna ha mycket gemensamt med 
Adlersparres, men ännu starkare indicier peka på Järta» (s. 59). Längre fram 
i samma utredning finner d:r Anér, att den okände författaren på en punkt har 
samma åsikt som von Schulzenheim. I en not anför förf. de skäl, som enligt henne 
kan tala för attribution av artikeln till Adlersparre och till Järta (s. 425). När 
förf. i ett annat sammanhang sysslar med den »oidentifierade L ä sn  33: 5» (sic!), 
känner hon sej frestad att gissa på att det är fråga om en »bolagsartikel», där både 
Adlersparre och Järta medverkat (s. 358). I avhandlingens essäistiskt utformade 
slutvignett citerar förf. ett ställe ur den juridiska avhandling, som det här varit 
tal om, och då är upphovsman till den antingen »Adlersparre eller Järta», vilket 
inte förhindrar förf. att tillsist i sitt register över L äsn  låta artikeln vara skriven 
av en »Okänd»!

Den granskning som här gjorts av d:r Anérs studier rörande författarskapet 
till olika bidrag i L äsn  kan avslutas med den förmodan, att en mera metodisk 
undersökning av ännu inte författarbestämda bidrag skulle ha resulterat i att 
förf. skulle kunnat minska antalet av de bidrag, vars upphovsmän är okända. 
En av dessa okända bidragsgivare ska här beröras. I sista häftet av L äsn  in 
går ett Utdrag af en Berättelse om Jernmalmers Röstning m. m., inlemnad till 
Högl. Kongl. Bergs-Collegium, d. 14 April 1801. »Trots efterforskningar har jag», 
skriver förf., »icke lyckats finna originalet till denna inlaga och har således inte 
kunnat identifiera författaren, som signerar sig S.» (s. 69.) Den som utarbetat 
berättelsen ifråga kan inte gärna vara någon annan än Erik Thomas Swedenstierna 
(1765-1825), som efter bergsexamen 1783 blev auskultant i Bergskollegium och 
övermasmästare i Uppland och Västmanland och arbetschef för kanalbygget i 
Trollhättan 1797, en av de ledande männen på sitt område. Det kan påpekas, 
att Swedenstierna blir omtalad på ett berömmande sätt i en senare uppsats i

1 Not 39, avhandlingen s. 423, till vilken förf. särskilt hänvisar, har i själva verket 
inget att förmäla om författarskapet utan innehåller bara en »tom» hänvisning till A. G. 
Mörners arbete Politiska skrifter rörande 1800 års riksdag samt 1809 års författningsändring, 
s. 58 ff.

2 Apropos Horn och hans dikt kan man belysa, hur lättvindigt förf. kan göra anta
ganden och framföra påståenden. Det är ett mysterium, framhåller hon, hur Horns 
dikt kommit in i Läsn. »Någon intim förbindelse med kungamördarpartiet på det poli
tiska området hade ju trots allt inte Läsn», förklarar hon (s. 197). På ett annat ställe 
sätter hon ifråga, om det inte är Leopold, som den landsflyktige poeten har att tacka 
för att hans dikt trycktes i Läsn (s. 159). Nu kan man emellertid visa, att Horn hört 
till Adlersparres umgängeskrets under 1780-talet och att det var de litterära intressena 
bl. a., som fört dem tillsammans. Detta framgår av ett opublicerat brev från Horn till 
Adlersparre, daterat Köpenhamn 1/9 1816. Brevet avtryckes som bilaga s. 152.

10*-4 8 5 2 3
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samma årgång av L äsn , Några Uppfinningar till fördel för Näringarne. Det 
heter där i en not: »Den af Svenska Masmästeriet redan så förtjente Directör 
Swedenstierna , och af hvars fortfarande bemödanden för vettenskapens tillväxt 
och practiska tillämpning våra bergverk kunna vänta sig de vigtigaste fördelar. . .» 
(44: 371).1

Det är i det redan nämnda registret över L äsn , som d:r Anér samlat resultaten 
av andras och sina egna forskningar rörande författarna i tidskriften. Här kan 
påpekas det olämpliga i att Anér utan särskild förklaring, en hänvisning till någon 
sagesman t. ex., i sitt register för varje bidrag angett namnet på en författare, 
bortsett från de bidrag, vars upphovsmän ännu är oidentifierade, vilket är noterat 
med ett »Okänd»; i registret över L fL  har hon helt korrekt först meddelat titeln  
på ett bidrag och sedan, inom klämmer, författarens eller översättarens namn, 
om detta är känt. Den som inte har haft tidskrifterna i sin hand kan med utgång 
från de av Anér upprättade registren få för sej, att det är bara i sin första tid 
skrift som Adlersparre låter bidragsgivarna uppträda anonymt. D et gjorde han 
också i L äsn . Anér syns räkna med att några av bidragen i L ä sn  skulle vara 
försedda med författaruppgifter, men det är ett misstag.2 Det kan vara skäl 
att understryka detta drag i tidskriftens redigering. Adlersparre ansåg, att det 
var principiellt riktigast, att en författare framträdde utan namn3. Alla de arbe
ten han hade gett ut före sina tidskrifter hade, vare sej de haft vittert eller mera 
fackbetonat innehåll, varit anonyma, och han följde den regeln i fortsättningen. 
Det var därför ingen tillfällighet, att han i andra årgången av L ä sn  publicerade 
Leopolds uppsats Bref om Anonymen, som utformade sej till ett försvar för de 
författare, som uppträdde på den litterära arenan utan att ange sitt namn. Man 
kan se, att Adlersparre och hans medarbetare var angelägna att understryka 
grundtanken i Leopolds artikel. I en längre not till denna, undertecknad Redac- 
teurerne, refereras ur n:r 345 av den löpande årgången av Allgemeine Littera- 
rische Zeitung en polemik mot ett yttrande av Herder i Briefe zur Beförderung 
der Humanität, där han förkastar »Auctorers Anonymitet, såsom oloflig, äfven 
i Recensioner». Den okände författaren i den tyska tidskriften slutar sin fram
ställning med några satser, som på ett utmärkt sätt svarar mot Adlersparres och 
hans medarbetares inställning. Han skriver: »Men vi nödgas bekänna, at vi icke 
kunne inse, huru man vill bevisa, at ingen har rättighet yttra sit omdöme öfver 
Författningar och Böcker, utan at tillika bifoga sit namn; at ingen bör för all
mänheten framlägga t. ex. et skaldestycke, en afhandling, utan at derjemte säga 
hvad han heter, hvarest han bor, och til hvad stånd han hör. Vi kunne, som  
sagt är, icke inse huru man vill bevisa detta; och vi skole under väntan deraf, icke 
uphöra at begagna oss af Anonymitetens väl grundade rättigheter.» (18: 49)4

1 Den person, som i litteraturen om Läsn än kallas kommerserådet Bergs, än Berg 
och som av Ljunggren uppgetts som författare av artikeln Något om Börs i Läsn 32, 
s. 109 ff., är tydligen identisk med Johan Reinhold Bergs, som döptes i Tyska försam
lingen, Stockholm, 13/1 1739, vann burskap som grosshandlare i Stockholm 5/1 1769 
och avled 1/11 1805 i Stockholm. Dessa uppgifter har lämnats av d:r Nils Staf i Stads
arkivet Stockholm.

2 Anér framhåller, att ett bidrag i Läsn 39, fjärde årgången, skulle vara signerat 
med utsatt författarnamn, artikeln Om Hushållnings-Nämnder, om vilken hon skriver: 
»Den består av en inlaga av Schulzenheim till samma hushållningskommitté av år 1793, 
som vi redan mött flera gånger, och en inledning därtill, daterad Norrköping den 15 maj 
och undertecknad av Axel Adlersparre (nästan det enda bidrag i L ä sn  med utsatt författar
namn).» (s. 62; kurs. här). Man frågar sej kanske först, vad det menas med »nästan 
det enda» bidrag, som har utsatt författarnamn: hur många kan det vara? Så kan man 
konstatera, att Anérs uppgift om det utsatta författarnamnet är onöjaktig och miss
visande. Artikeln ifråga slutar inte på s. 53, där man möter Axel Adlersparres namn 
under det meddelade memorialet, utan först på s. 98, och här finns inget författarnamn! 
Man kan här jämföra med tidskriftshäftets »Innehåll», av vilket det tydligt framgår, 
att Adlersparres memorial jämte bilagor betraktas som en sammanhängande artikel.

3 Jfr ovan (s. 146) hur angelägen Adlersparre var, att boktryckare Sylvenius inte i 
första taget skulle uppge honom som författare till den 1802 beslagtagna anonyma broschy
ren.

4 Det kan påpekas, att denna not liksom det parti av Bref om Anonymen, vartill 
den hör (L äsn  18: 47 f.), ej blev medtagna, när Leopold tryckte om uppsatsen i Sam-
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Hur angelägen denna fråga om rätten att uppträda anonymt var för dem som 
stod bakom L äsn  framgår på ett betecknande sätt av ett ställe i Silfverstolpes 
enda recension i tidskriften. Den handlade om tidningen Colportören, som i 
sin prospektus uppgavs vara utgiven av ett »litet Sällskap». Silfverstolpe dekla
rerar bl. a.: »I denna bevisning skole vi ingå, med böjelse til redliga medgifter, 
med afsky för vrångtydningar och utan begär at utmärka Utgifvarne, på hvilkas 
personer vi anse för en pligt at ej ens tillåta oss några gissningar, när det är deras 
vilja, liksom deras rättighet, at vara fördolde.» (9: 98 f.) Det var den rättigheten 
Adlersparre och hans medarbetare i L äsn  gjorde anspråk på.1

Bidragen i L äsn  var alltså genomgående anonyma, men det bör påpekas, 
att några bidrag är försedda med signatur; egendomligt nog har Anér inte noterat 
detta i sitt register över L äsn . Man får här göra en skillnad mellan avhandlingar 
och dikter å ena sidan och recensioner å den andra. Det är bara ett fåtal artiklar 
som är signerade. De fyra uppsatser, som med säkerhet härrör från den gamle 
läkaren David von Schulzenheim, är alla undertecknade med pseudonymen Phila- 
lethes, karakteristisk för Schulzenheim. Av alla de övriga artiklarna i L äsn , 
som har avhandlingskaraktär, är bara en enda signerad, den ovan berörda arti
keln om järnmalmers röstning, som är undertecknad S., bakom vilken signatur 
vi har funnit E. Th. Swedenstierna. Av de poetiska bidragen är bara ett signerat, 
dikten Vid Läsningen af Poemet Fosterlands-Känslan (25: 114), som är under
tecknad med den genomskinliga signaturen L-d. Att Leopold här gjort ett undan
tag från regeln att inte ange sej som författare beror uppenbarligen på att dikten 
ifråga har en personlig adress: poemet anknyter till en dikt, som publicerats i 
föregående nummer av L äsn , skriven av Silfverstolpe.

Under det att det är regel, att avhandlingar och dikter i L äsn , är helt anonyma, 
så ligger saken något annorlunda till, när det gäller bidragen till den recensions- 
avdelning, som öppnades i n:r 1 av L äsn  under rubriken »Svensk Litteratur» 
och som upphörde i dubbelnumret 9&10. Av de fjorton anmälningar, som publi
cerades i denna avdelning och som hölls samman, såsom redan påpekats, genom  
att varje anmälan var numrerad för sej, alltså från 1-14, är alla utan undantag 
undertecknade med en signatur, vanligen en initial. Det intressanta är nu, att 
av de signaturer som förekommer är det bara en som säkert svarar mot anmäla
rens namn; Silfverstolpes ovan berörda recension av Colportören är underteck
nad S. Leopold, den flitigaste medarbetaren på recensionsavdelningen, använder 
inte mindre än tre olika signaturer, E. tre gånger (n:r 1, 3 och 6), N. likaledes tre 
gånger (n:r 5, 12 och 14) och Z. två gånger (n:r 2 och 4). Adlersparre använder två  
gånger T------h (n:r 7 och 8), en gång T— h (n:r 11) och en gång -n  (n:r 9). Recen
sionen n:r 10, som Anér utan att övertyga tillskriver Carl von Rosenstein, är sig
nerad Bn— ; det är ju inte uteslutet, att denna signatur direkt kan svara mot den 
okände författarens namn. Syftet med detta bruk av växlande signaturer, som 
inte svarade mot skribenternas namn, kunde inte gärna vara något annat än att 
göra det svårt för den läsande allmänheten att identifiera recensenterna, alltså 
att försöka bevara dessas anonymitet.

Det finns i L ä sn  ett alldeles speciellt slags texter, som Anér inte nämnvärt 
uppmärksammat men som inte är utan ett visst intresse. Det är de runt om i 
tidskriften förekommande noter, som inte härrör från författaren till det bidrag, 
där de uppträder, eller, om det är en översättning, från den som utfört denna,

lade skrifter 3, 1802; jfr detta arbete s. 345 ff. Man kan säkert sätta ifråga, om inte 
detta parti har tillkommit på initiativ av Adlersparre, som tydligen följde med i de 
utländska journalerna, eller rent av har skrivits av honom; särskilt den citerade noten 
kunde detta gälla.

1 Det kan här påpekas, att bidragen i Minerva och Iris og Hebe, Adlersparres danska 
förebilder, i allmänhet var signerade med författarnamn eller initialer. Detsamma gäller 
också Berlinische Monatsschrift. Det kan emellertid framhållas, att utgivarna av den 
senare tidskriften principiellt höll på författarens rätt att vara anonym. Detta kommer 
bl. a. fram i en artikel Uber die Anonymität der Schriftsteller, publicerad i februarinumret 
1788, alltså under Adlersparres ovan berörda andra tysklandsresa. I den redaktionella 
artikeln anföres under kraftigt instämmanden en författare, som förklarat: »Es kommt 
auf das an, was gesagt wird, und nicht wer es sagt.» Berlinische Monatsschrift, B. 11, 
Berlin 1788, s. 142.
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utan från redaktionen. Anér har givetvis inte kunnat undgå att lägga märke 
till dessa noter — hon finner sådana till och med på sidor, som inte har några (s. 94 
med hänvisning till L äsn  18: 30—31), men hon syns inte ha sett, att de stundom  
erbjuder beaktansvärda författarfrågor. Anmärkningen, placerad under texten  
som fotnot eller i en särskild avdelning efter texten, en uppfinning, som ju gjorts 
och utnyttjats av de lärde, var under 1700-talet strängt taget en särskild genre, 
flitigt utnyttjad av såväl poeter som populärprosaister, främst sådana som var 
ute i ett speciellt ärende, som mer eller mindre öppet drev något slags propaganda. 
Skribenter i vårt land, som använde anmärkningar av det slaget, var, för att ta  
några exempel, fru Nordenflycht, Kellgren, Rosenstein och Thorild. Adlersparre 
började tidigt att använda noter för att förklara, komplettera, korrigera eller 
bekräfta ett ställe i den text han publicerade, vare sej denna var av hans egen 
hand eller någon annans. Han gjorde så redan i sina första vittra försök och 
fortsatte därmed, om också mycket sparsamt, i Krigssamlingar och Lefnadsmärk- 
värdigheter. Han tillämpade metoden några gånger i L fL  och utnyttjade den 
energiskt i L äsn . På samma sätt förfor flera av hans medarbetare, bl. a. Silfver- 
stolpe, Axel Adlersparre och Leopold; den senare försåg gärna sina i L ä sn  publi
cerade poem med presentation eller kommentar i en not, som inte sällan kunde 
bli rätt lång. Det kan påpekas, att en av medarbetarna i L ä sn , den okände för
fattaren till uppsatsen Olägenheterna för Landet af det nu brukeliga Lagskipnings- 
sättet, gav uttryck åt en rätt kritisk syn på den här berörda företeelsen, när han 
förklarade, att han inte ansett sej »genom noter böra afbryta läsningen och göra 
den tung i ett dessutom nog sträft ämne». (33: 113.)

Av speciellt intresse är, som redan antytts, de noter, som härrör från någon 
annan person än författaren av den text, som är försedd med anmärkningar. 
Man kan först urskilja de noter, som en översättare gjort. De är vanligen marke
rade med underskriften (»Note af) Öfversättaren». Det finns emellertid några 
översättningar, som uppvisar anmärkningar, som tydligen är gjorda av tolken 
men som saknar signaturen »Note af Öf versättaren». Det gäller J. A. Lindbloms 
översättning av ett tal om den religiösa folkmeningen (L äsn  5) och Adlersparres 
av Adam Smith i L äsn  36 och av Kants uppsats om upplysningen (L äsn  7). 
Av större intresse är de inte sällan långa och viktiga anmärkningar, som är under
tecknade Utgifvaren, Utgifvarne samt Redacteurerne eller Redact., vilken senare 
förkortning ju kan betyda både redaktörerna och redaktören. När det gäller 
dessa noter, är författarfrågan rätt komplicerad, men efter vad jag kan finna, 
får man bakom dessa skiftande signaturer i främsta rummet söka Adlersparre 
själv. Det kan framhållas, att han uttryckligen gav sej titeln redaktör, när han 
skrev det ovan berörda företalet till sista årgången av L äsn; det hade ju rubri
ken »Redaktören till Allmänheten» och var undertecknat med hans namn. Det 
kan vidare påpekas, att en not till L äsn  32: 130, som är signerad R edact., är avfat
tad i första person singularis. Jag ger här en förteckning över de noter, som Adler
sparre torde ha skrivit till andras bidrag i Läsn:

Noter signerade ö f  versättaren: 5: 131; 23: 94, 96, 102, 125; 27: 77, 102, 104, 
106, 108-110, 113, 116.

Noter signerade Utgifvaren: 36: 87, 90, 93, 95.
Noter signerade Utgifvarne: 4: 81.
Noter signerade Redacteurerne: 7: 1; 16: 105-107; 18: 48-49; 33: 165-66.
Noter signerade Redact.: 29: 150-51, 153, 165-166; 32: 130-131; 33: 171-174, 

180-181 (obs. samma artikel som den i föregående grupp upptagna, där noter 
signerats med Redacteurerne); 36: 158, 180, 180-181, 183; 44: 306, 381, 386-387, 
388, 389.1

Anér har tydligen uppfattat det som en huvuduppgift att studera L ä sn  som  
litterär tidskrift. I kapitel 8 behandlar hon de poetiska bidragen och i kapitlen 
10-12 den litterära kritiken. Kapitel 10 har rubriken Litteraturkritik: Silfverstolpe, 
kapitel 11 Litteraturkritik: Leopold, kapitel 12 Litteraturkritik: »Om Läsning», 
där hon sysslar med Adlersparre och Lehnberg. I det avslutande stora kapitlet

1 Hur lite uppmärksamhet Anér ägnat frågan om författarskapet till de olika slagen 
noter i Läsn, framgår väl av det förhållandet, att hon s. 67 i avhandlingen tillskriver 
Adlersparre två noter, signerade Öf versättaren, som hör till översättningen av en upp
sats av Gentz i Läsn 44: 160, 173, vars översättare enligt förf. själv (s. 480) är okänd!
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Den patriotiska ideologin har Anér gett plats för ett avsnitt om »vitterheten och 
det skönas teori» i L äsn . Nu förhåller det sej så, att den gängse uppfattningen 
bland tidigare forskare är, att L äsn  litterärt sett spelat en mindre viktig roll. 
Varken i poesi eller litteraturbedömning innebar den något nytt. »Emellertid 
är», skriver Ljunggren, »dock antalet dikter i ’Läsningen’ icke ens så stort som  
antalet af häften, och den vittra kritiken har lika litet som det skönas teori fått 
sig rum der anvisad.»1 Schiick framhåller, att tidskriften sysselsatte sej med 
skönlitteraturen mindre, än man kunnat vänta, »och gjorde här i varje fall ej 
några nya insatser».2

Anér har uppenbarligen klart för sej, att litteraturkritiken i L äsn  var av under
ordnad betydelse, men hon har på något egendomligt sätt inte velat finna sej 
i detta. Den avdelning hon i sin avhandling ägnat denna sida av L ä sn  är, som 
hon själv medger i inledningen, »oproportionerligt stor, om man ser på den roll 
kritiken spelar i själva Läsn». Bestämd av en inte ovanlig snäv syn på litteratur
historiens omfång, deklarerar hon emellertid, att »denna sida av ämnet har tyckts 
mig förtjäna det största intresset ur litteraturhistorisk synpunkt». Hon fortsätter: 
»Jag har därför (!) också byggt ut den (d. v. s. den litteraturkritiska avdelningen) 
med en översikt över Stockholms-Postens samtidiga litteraturkritik. Samma 
författare verka ofta i båda tidningarna, och genom bakgrunden i dagstidningens 
litteratur avdelning kommer Läsn:s estetiska ståndpunkt bättre fram.» (s. 10.) 
Ledd av detta högst diskutabla resonemang har förf. lagt in i sin avhandling ett 
sexti sidor långt avsnitt om litteraturkritiken i Stockholms Posten under slutet 
av 1700-talet och ett tjuge sidor långt register över recensioner och andra »vittra» 
artiklar i den nämnda tidningen under åren 1795-1801. Dessa båda partier, 
särskilt registret, har ett visst värde i och för sej, men det vittnar om en förvå
nande brist på sinne för proportioner att placera dem i en studie över Adlersparres 
tidskrift; de skulle ha publicerats för sej. Litteraturkritiken i L äsn  hade förf. 
kunnat karakterisera utan att dra in så mycket material från Stockholms Posten. 
I själva verket har det sätt, varpå hon lagt upp sin framställning, gjort att man 
får en rätt oklar föreställning om L äsn  som recensionsorgan. Vad hon ger är 
ett slags specialstudier över Leopold, Silfverstolpe, Adlersparre och Lehnberg 
som kritiker och estetiker; iförbigående kan påpekas, att hennes försök att låta 
den sistnämndes aldrig fullbordade essä Om Läsning gälla romanen framstår som  
■en ren konstruktion, (s. 320 ff.)

A tt Ljunggren och Schiick har rätt i sin syn på litteraturkritiken i L äsn  fram
går av följande omständigheter, som enligt anmälaren måste utgöra utgångspunk
ten för en studie över litteraturkritiken i L ä s n . Det var bara under ett års tid, 
som tidskriften innehöll litteraturkritik i egentlig mening, recensioner. Dessa 
anmälningar infördes i slutet av varje häfte under rubriken »Svensk Litteratur». 
De var, såsom redan nämnts, genomgående numrerade. De var bara fjorton till 
antalet; tolv publicerades under första årgången, de två återstående i första 
häftet av andra årgången.

Av recensionerna i L äsn  har Adlersparre skrivit fyra, Leopold åtta och Silfver
stolpe en; den återstående recensionens författare är inte med säkerhet fastställd. 
Det godtyckliga i Anérs sätt att behandla litteraturkritiken i L äsn  framgår ty d 
ligast, då man erinrar om, att hon i avsnittet om Silfverstolpe som underlag för 
sin analys utom den enda anmälan han skrivit för L äsn  har tagit med elva artik
lar, som han publicerat i Stockholms Posten. — Av de fjorton recensionerna i 
L ä sn  handlar nio om facklitteratur, under det att de återstående fem gäller skrif
ter, som har »vitter» karaktär, en levnadsteckning över en målare, ett tal hållet 
vid Gustaf IV Adolfs tillträde till regeringen, Tingstadius’ provöversättning 
av  Jobs bok, en anonym försvenskning av Popes The rape of the lock och tid 
ningen Colportören. Inget av de verk som blev anmälda i L ä sn  har spelat någon 
nämnvärd roll i vår kulturhistoria, ingen av de recensioner, som inflöt i L äsn , 
har spelat någon roll i den svenska litteraturkritikens historia.

Orsaken till att Adlersparre helt plötsligt efter ett år upphörde med recensions- 
.avdelningen, som han tydligen från början tillm ätt stor betydelse, är inte känd. 
D et är möjligt, att han inte ansett sej kunna — eller böra — konkurrera med Jour

1 Ljunggren, a. a ., 3, s. 167.
2 Schiick & Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria, 3 uppl., 4, s. 516.
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nal för svensk litteratur, som Gustaf Abraham Silfverstolpe startat tidigare samma 
år, som han själv börjat ge ut L äsn , och som nästan helt var utformad som en 
»granskande journal», där recensionerna utgjorde huvudinnehållet.

Bilaga.

När Klas Fredrik Horn under sin andra vistelse i Danmark 1816 gav ut ett häfte 
av sina dikter under titeln Små Skaldestycken, som publicerades anonymt, för
sökte han skaffa sej ett visst ekonomiskt utbyte av den lilla boken bl. a. genom  
att placera en del exemplar hos vänner och bekanta i s itt forna fädernesland.. 
En av dem som han på detta sätt vände sej till var Georg Adlersparre, som han 
tydligen kände från ungdomen, då de förenades av gemensamma litterära intres
sen. Man får en inblick i deras förhållande genom ett brev som Horn skrev, när 
han på hösten 1816 sände Adlersparre en del exemplar av sin diktbok i kommis
sion. Brevet, som ingår i de adlersparrepapper av olika slag, som kommit till 
universitetsbiblioteket i Lund genom gåva av C. Adlersparre, har följande lydelse1:.

Den lsta  Sept. 1816.
Högvälborne Hr Baron och Landshöfdinge m:m:

Författaren känner djupt och lifligt, at hans V ä r k  och kanske ännu mer hans 
D r is t ig h e t  med Öfversändandet, behöfver en Apologie; men han hoppas at finna 
den, i det ädla Hjertat, hvilket aldrig var och aldrig kan blifva K a ll t  för det,, 
som har n å g o t  S v e n s k t  V ärd e. Jag trotsar Ödet at betaga mig detta, ehuru 
det för öfrigt beröfvat mig a lt . —

När, i fordna dagar, vi meddelte hvarandra Små Vitterhets Fynd af Kellgren, 
af Leopold, af &cra, icke förmodade jag då, at jag en dag skulle nödgas at låta  
trycka egna Foster, på andra Sidan om Sundet, och ännu mindre, at min Författ
ning skulle tvinga mig till at göra nästan lika så mycket af seende på den materi
ella Vinsten af föryttrade Exemplar, som på den ädlare Inkomsten af Kännares 
Bifall. Kanskie går jag misste om bägge Bevenuerne, ehuru väl jag kunde behöfva 
bägge, till någon Upmuntran för et, af många Lidelser2, nedtryckt Sinne. Till- 
äfventyrs torde Nyfikenheten finna dubbel Lockmat i V ä r k e t  och i P o r t r a i t e t  
af det där politiska Odjuret, som man nog hört talas om. Dock vågar jag göra mera. 
Räkning på Värkan af den sensibla Känsla, som kanskie torde väckas vid ett och 
annat pathetiskt Ställe, i mina Små Skaldestycken, hos några af mina fordna. 
Vänner och Bekanta. — Imedlertid har jag icke dristat besvära min General 
med flere Exemplar. — Kanskie äro de redan för många, för at finna Afsättning. 
Förlåt då min oförsynta Tillit.

Vore det til en Bokhandlare jag hänvände mig, så borde jag utsätta et Pris — 
et M in im u m  per Exem plar, samt rättfärdiga denna crassa Värdering, med detail- 
len af de Kostnader, som Uplagan med Tryckning, Gravure, &cra &cra ådragit 
mig; men det är til en liberal Skyddare af V it tr a  Y rk en  jag förtror mig, om 
Hvilken jag vågar tänka at H a n  icke förskjuter et yppat Tilfälle at visa någon 
V ä l v i l j a  för en Ungdoms Bekant — om jag icke törs bruka det mera smickrande 
namnet — »Vän».

Til Stockholm har jag försändt E tt par hundrade Exemplar, under Disposition 
af en Vän, Grosshandl: Otto Fred: Ulff.

Professor Rosensköld3 i Skåne, som hedrar mig med sin Vänskap har chargerat 
sig med 100 Exempl; Och i  förtroende får jag nämna at min varma ungdoms 
Vän, Biskop Carl Rosenstein4, åtagit sig at framlämna til Prins Oscar et Exemplar, 
med den lilla Dedication, som jag tar mig den friheten at här i Afskrift b i

1 Brevet ingår i ett band brev till Adlersparre från skilda personer, som har påskrif
ten: Gustafsviks Bibliotek. En senare hand har skrivit till: Adlersparres Papper IL  
För dessa adlersparrepapper, som inte syns ha observerats av forskningen — de är inte 
noterade av Brusewitz i hans artikel om Adlersparre i Svenskt biografiskt lexikon — 
ska jag redogöra i annat sammanhang.

2 Det förefaller som Horn här använt det danska ordet Lidelse =  lidande.
3 David Munck af Rosenschöld, 1786—1840, docent i Lund, kyrkoherde i Kvistofta, 

1816, professors namn 1819, hade många danska förbindelser.
4 Carl von Rosenstein, 1766-36, biskop i Linköping 1808.
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foga1: Jag har däri varit min Känsla och Grundsats trogen: nämligen, a t ic k e  
s lö s a  n å g o t  B erö m  t i l  F u r sta r , m ed  a n n a t V ilk o r  än  a t  de sk o la  b ju d a  
t i l  a t fö r t je n a  d et.

Jag anhåller om Dispense från de vanliga, efter Formulär stöpte, Slut-phraser 
hvarmed man dock altför ofullkomligt tolkar den inre Känslan af liflig Hågkomst 
förbunden med oinskränkt Högacktning. At denna sanna Tribut, icke med total 
Liknöjdhet emottages, därom torde min General vid något ledigt ögnablick vär
digas försäkra

Dess vördsamt tilgifne tjenare 
Fred: Classon Horn

Som naturaliserad här i Landet2, förer jag detta namn, utan all vidare Tittel 
som icke tilkommer mig; och min adresse är för öfrigt

K ö p en h a m n
i N :o  65 p å H ö r n e t  af C o m p a g n ie- och  B a d s tu e  S trsed et.

H . Elovson.

1 Denna avskrift syns inte vara bevarad.
2 Efter landsförvisningen 1793 levde Horn i Danmark under namnet Claesson till 

1800, då han på grund av Gustaf IV Adolfs ingripande måste lämna landet. Han uppe
höll sej sedan i Lubeck men fick 1804 dansk medborgarrätt och återvände 1813 till Köpen
hamn, där han levde till sin död tio år senare.


