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This dissertation deals with Swedish women writers during the so called Age of Liberty (1720–1772).
A total of 141 female authors of printed texts are presented, the majority unmentioned in earlier re-
search. The study is focused on two forms of literature: occasional poetry (poems that were written for
special occasions such as weddings and funerals) and political texts (general political texts as well as
texts discussing women’s issues). A number of authors are discussed more thoroughly, for example the
occasional poets Charlotta Frölich, Hedvig Paqvalin and Charlotta Löfgren, and a group of political
authors, such as Sweden’s first female journalist, Anna Margareta von Bragner and two female mem-
bers of the Gyllenborg family, that was part of the Swedish elite. Two chapters are devoted to Hedvig
Charlotta Nordenflycht, one of Sweden’s most successful authors during the Age of Liberty.

The dissertation is based on gender theory. A double approach is used: a sociological perspective is
combined with rhetorical analysis. The sociological perspective reveals that women writers often
played an active role in the public sphere, but they also met with great difficulties. Apart from legal and
political restrictions, women were denied higher education. One important factor which favoured
women writers’ activities was the old ideal of the noblewoman, still present in Sweden in the Age of
Liberty, whereby women from the upper classes should be active in a variety of ways, including parti-
cipating in representative contexts. The social position of the writers is of utmost importance to
explain why women writers could act the way they did. One major result in the investigation is that
female political authors as well as occasional poets acted on behalf of their households and networks.
The term “social obligation” is introduced for literature that was written mainly out of social purpose.
Using a distinction between power and authority one also can point out that although women writers
had no formal or legal authority during this period, they could gain social authority and they did have
power.

The rhetorical analyses of texts show that women writers were skilled in the art of rhetoric and also
reveals that there are no significant differences between texts written by female authors if one compare
with texts written by male authors. One explanation to this is the paradoxical nature of classical rhe-
toric: it had its roots in public life, to which women were denied access, nevertheless it was possible to
learn rhetorical methods and techniques without higher education, for example by imitation.

Few women writers challenge existing gender-ideals in their texts. But on the other hand, only a
handful of the texts written by female authors show signs of humility, and in these rare examples it is
brought on by genre or social inferiority. Women writers did not apologize for their literary activity.
And just by going public, they crossed the narrow boundaries that (on a symbolic and normative level)
were commonly set for women.

Keywords: gender history, sociology of literature, rhetoric, Swedish eighteenth-century literature,
occasional poetry, political culture, women’s issues, Hedvig Charlotta Nordenflycht
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Förord

Att skriva en avhandling är inte bara resultatet av den enskilde avhandlingsförfat-
tarens vedermödor utan i hög grad även en kollektiv process. Jag har haft turen att
befinna mig i forskningssammanhang som givit rika möjligheter att skapa kon-
takter med goda läsare och diskussionspartners. Det är många som skall tackas för
att detta projekt roddes i land, först och främst min handledare Marie-Christine
Skuncke. Hennes kunskap om 1700-talet – inte bara det svenska – är imponeran-
de, hennes entusiasm smittande. Under arbetets gång har hon utan att förtröttas
bidragit med noggranna läsningar och skarpsynta kommentarer. Min examinator
och andre handledare Johan Svedjedal har med sin högt uppdrivna känsla för
vetenskaplig exakthet och hederlighet lärt mig mycket. Ett tack också till Marga-
retha Fahlgren som var min handledare i avhandlingsarbetets inledande fas, och
då stödde mina första stapplande steg.

Ett antal personer har under olika stadier i arbetet läst mina manus och då
kommit med värdefulla reflexioner. Goda råd rörande sakfrågor och historiska
förhållanden har lämnats av Birgitta Ericsson. Bo Bennich-Björkman har med sin
unika bokhistoriska kompetens bidragit med kunskap rörande allt från 1700-
talets censur av litteratur till obskyra dåtida yrkesepitet. Ett stort tack riktas också
till Margareta Björkman, Anna Cullhed, Birgitta Holm, Eva Jonsson, Åsa Karls-
son och Ingeborg Nordin Hennel som alla tagit sig tid att läsa olika delar av ma-
nus och lämnat nyttiga påpekanden. Lars Burman opponerade förtjänstfullt på
min licentiatavhandling. Inte minst vill jag här tacka mina feministiska och litte-
ratursociologiska kollegor: Marika Andræ och Annika Olsson. Avhandlingsarbe-
tet igenom har Marika och Annika läst och kommenterat och de har genom sitt
aldrig sviktande engagemang och sina kloka synpunkter givit både råd och stöd.
Ett varmt tack riktas också till min mentor Anne-Sofie Gräslund som alltid tagit
sig tid att diskutera, inte i första hand själva avhandlingen, men de problem som
uppstått i samband med arbetet.

Många goda idéer har fötts i olika kreativa seminariemiljöer, först och främst
vid den egna institutionen. Men jag vill dessutom nämna andra för mig givande
träffpunkter och diskussionsfora. Det tvärvetenskapliga genushistoriska semina-
riet och det tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet har varit två sådana miljöer,
bägge i Uppsala. En annan viktig mötesplats, men då utanför akademien, har varit
”soffeministerna”.

För alla de goda synpunkter som lämnades vid min slutventilering tackar jag
mina opponenter: Anna Cullhed, Magnus Ekblad, Nils Ekedahl, Paula Henrik-
son, Janne Lindqvist och Petra Söderlund. För snabb och effektiv korrektur-
läsning tackar jag Marika Andræ, AnnaCarin Billing, Jenny Björklund, Paula
Henriksson, Eva Jonsson, Maria Karlsson, Sigrid Klaman, Annika Olsson och
Petra Söderlund. Ett tack riktas också till Jan Murray som språkgranskat min
summary.
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Personalen på de arkiv och bibliotek jag besökt eller haft kontakt med har med
sin kompetens och hjälpsamhet varit av största betydelse för att mitt arbete. Ett
särskilt tack riktas här till personalen på Kungliga biblioteket i Stockholm och
Carolina Rediviva i Uppsala.

Arbetet har gjorts lättare genom ekonomiska bidrag från Fredrika-Bremer-
Förbundet och Karl och Betty Warburgs fond för litteraturhistorisk forskning.
Generös ekonomiska hjälp till tryckningen har lämnats av Stiftelsen Konung
Gustaf VI Adolfs Fond för svensk kultur samt Sven och Dagmar Saléns stiftelse.

Annika Olsson har betytt mycket för mig i sin dubbla roll som vän och kolle-
ga. Arbetet har gått så oändligt mycket lättare tack vare henne. Så har till exempel
ensamheten vid den egna datorn kunnat brytas av nästan dagliga telefonsamtal
med diskussioner om lunch (nudlar eller tonfisk?), dagens kultursida, politik, bäs-
ta TV-såpan och annat av vikt (som avhandlingsarbetet). Ett varmt tanke riktas
också till mina andra vänner, unga som gamla, ingen nämnd och ingen glömd. De
verkar förunderligt nog ha stått ut med att jag hört av mig med otillständig oregel-
bundenhet.

Till sist vill jag rikta ett tack till de personer utan vilka den här avhandlingen
aldrig hade blivit skriven: min familj. Min far Kjell Öhrberg var den som med sin
kärlek till det svenska 1700-talet först väckte min egen nyfikenhet och han har
stöttat mig arbetet igenom. Min mor såg avhandlingsarbetet påbörjas, men fick
aldrig uppleva dess slutförande. Jag hoppas och tror att hon hade varit nöjd med
slutresultatet – det var hon som en gång i tiden satte Simone de Beauvoirs Det
andra könet i mina händer. Johanna min kloka, starka och numera vuxna dotter
tillägnar jag denna avhandling. Hon har hjälpt mig att komma ihåg vad som är
väsentligt här i livet. Till slut ett tack till min make och bästa vän Claes Göran
Aurell vars uppmuntran och stöd betyder allt.

Björnäs 12 mars 2001
Ann Öhrberg
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Inledning

När vi tar del av den traditionella litteraturhistorieskrivningen verkar det som om
tre kvinnliga litterära giganter, Sophia Elisabeth Brenner, Hedvig Charlotta
Nordenflycht och Anna-Maria Lenngren, var de enda kvinnliga författarna i
Sverige under 1600– och 1700-talen. Med litteratursociologen Anna Williams
träffande ord så är de stjärnor utan stjärnbilder.1 Den här avhandlingen har som
syfte att lyfta fram och synliggöra de andra: de kvinnliga författare som hamnat
utanför kanon. Men det görs inte i första hand för finna en kvinnlig kontinuerlig
och enhetlig tradition – istället kommer jag att försöka belysa hur dessa kvinnliga
författare utifrån sina specifika förutsättningar gick i dialog med sin publik, med
andra författare – såväl manliga som kvinnliga – och deras texter. Jag vill också
tydliggöra dubbelheten i de kvinnliga författarnas position; de befann sig på en
gång innanför och utanför den manligt definierade härskande kulturen.2

Jag har valt att granska den svenska frihetstiden 1720–1772. Ett tungt vägande
skäl att välja 1700-talet var helt enkelt att det behövdes. Till skillnad från en rad
andra länder uppvisar den svenska litteraturhistoriska forskningen stora luckor i
fråga om kvinnliga författares verksamhet under äldre tid. Att det blev just frihets-
tiden beror i första hand på att materialläget är gynnsamt beträffande denna
period. Dels skrevs då mängder av s.k. tillfälleslitteratur, en typ av litteratur inom
vilket kvinnor var aktiva, dels utgör frihetstiden en tydligt avgränsad och livlig
politisk epok i vår historia, vilken avsatte mängder av politiska skrifter av vilka en
del är skrivna av kvinnor.

Det stora flertalet av frihetstidens kvinnliga författare har glömts bort idag, de
utmönstrades ur vår litterära kanon redan då de tidigaste litteraturhistoriska ver-
ken skrevs under 1800-talets första hälft.3 En av de viktigaste faktorerna bakom
denna utmönstring är att de inte skrivit litteratur som idag rangeras särskilt högt
på en estetisk skala. Merparten av den litteratur som skrevs av kvinnliga författare
var tillfälleslitteratur, alltså sådan litteratur som skrevs för vissa tillfällen som be-
gravningar, bröllop, promoveringar och dylikt, en typ av litteratur som blev kraf-
tigt nedvärderad i och med romantiken. Annat tillhör den vittra produktion som
under 1800-talet helt kom att avskiljas från skönlitteraturen, exempevis debatte-
rande skrifter, historieskrivning eller andlig litteratur. Är det då intressant att
överhuvudtaget lyfta fram dessa till synes marginella författare? Jag menar att det
är viktigt att belysa hela det litterära landskapet under denna tid utan att använda
kvalitativa eller estetiska utgallringsprinciper. (Som för övrigt i hög grad också har
drabbat manliga författarskap.) Utan kännedom om dessa kvinnliga författares
produktion blir vår kunskap om den litterära traditionen ofullständig.

Mitt avhandlingsarbete började en gång med några elementära frågor: Hur
många kvinnliga författare fanns det egentligen under frihetstiden? Vad skrev de?
Vilka var de? Varför skrev de? Hur betraktades de i sin samtid, för vilka skrev de?
Och inte minst: hur skrev de? Det är dessa basala frågor jag sedan har försökt be-
svara.
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Av i första hand arbetstekniska skäl valde jag att undersöka den tryckta littera-
turen. De kvinnliga författare som står i fokus för min undersökning har alla de-
buterat i tryck och dessutom varit aktiva som författare i Sverige 1720–1772. Till
exempel Anna Maria Lenngren debuterade i tryck under frihetstiden men kom-
mer inte att diskuteras här. Detta gäller även Sophia Elisabeth Brenner som visser-
ligen var aktiv fram till 1730-talet, men vars litterära debut och största produktion
ligger före frihetstiden.4

Fram till dags dato hade ingen gjort en totalinventering av 1700-talets kvinnli-
ga författare (eller manliga för den delen). Traditionellt har man inom den littera-
tursociologiska forskningen räknat med endast ett fåtal verksamma kvinnliga för-
fattare (runt tio stycken) under hela 1700-talet. Av de tio skulle tre vara aktuella
för den tidsperiod jag rör mig inom. De kvinnliga författarna skulle enligt dessa
beräkningar alltså utgöra en synnerligen liten grupp av den totala författarpopula-
tionen.5 För att genomföra min undersökning gick jag igenom olika typer av käl-
lor, vilka kommer att redovisas närmare nedan. Resultatet av min inventering
återfinns i avhandlingens bibliografi, vilken förtecknar 141 kvinnliga författare
som debuterade i tryck 1720–1772.

Avhandlingen baseras följaktligen på en breddundersökning. Fördelarna har
varit många, men en del nackdelar med denna typ av undersökning måste också
framhållas. Under avhandlingsarbetets gång har jag allt emellanåt, inte sällan med
viss frustration, fått lämna mängder av information därhän. Grundligare biogra-
fiska eller estetiska undersökningar har, av naturliga skäl, varit omöjliga att göra
beräffande alla kvinnliga författare jag funnit. Djup har ibland fått stå tillbaka för
bredd.

Undersökningen har genusteoretiska utgångspunkter, men den vilar även på
litteratursociologisk grund. Två linjer löper genom avhandlingen; den ena är en
granskning av de kvinnliga författarnas villkor, den andra är analyser av det de
skrev. Min förhoppning är att man genom att undersöka de kvinnliga författarnas
texter, inte bara inom ramen för ett textuellt, utan också socialt institutionellt
sammanhang, kan få en ny kunskap om de villkor som rådde för de kvinnor som
skrev. En viktig fråga att belysa är huruvida dessa villkor på något sätt avspeglar sig
i eller formar texterna. Den feministiska kultursociologen Janet Wolff efterlyser i
boken Feminine Sentences. Essays on Women and Culture (1990) feministiska
undersökningar om förhållandet mellan text och institution; det ena kan inte för-
stås utan det andra:

Specifically, I shall argue that the two approaches, of textual critique and of
sociological analysis of the institutions of cultural production, must be com-
bined if we are to produce a comprehensive feminist account of literature which
can link conditions of production (women as authors, for example) with char-
acteristics of representation (narrative and literary conventions as constituting
and limiting the presentation of woman in the text).6

För att undersöka de kvinnliga författarnas villkor och författarroll har jag försökt
att placera in dem i historiska och sociala sammanhang. Ett viktigt metodiskt red-
skap är nätverksteori, med vars hjälp jag dels kunnat systematisera de biografiska
data jag funnit, dels kunnat urskilja könsspecifika och socialt strukturella möns-
ter. En väsentlig fråga att besvara är vilken funktion den litterära verksamheten
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fyllde för de kvinnliga författarna under frihetstiden. I sin klassiska undersökning
Författaren i ämbetet (1970) visar Bo Bennich-Björkman att den viktigaste driv-
kraften bakom de manliga författarskapen var att litterär verksamhet kunde kva-
lificera en författare för ett ämbete; i ämbetet kunde också ingå ett visst mått av
vittert skapande. Litteraturen blev på så sätt en direkt del av det dåtida offentliga
livet. Kvinnor hade emellertid inte rätt att inneha ämbete under 1700-talet. Om
det dominerande mönstret för manliga författare var att de skrev för meritering i
sin ämbetsmannakarriär, hur blev då författarrollen för de kvinnliga författarna,
som inte skrev i det syftet?

Men lika viktigt är att granska de kvinnliga författarnas texter. På grund av
materialets omfattning har jag valt att koncentrera mig på två olika typer av texter,
två teman om man så vill: tillfälleslitteratur och politiska texter. Dessa två teman
diskuteras i två av avhandlingens påföljande delar: II ”Uphof af förtjenst, tacksam-
het och wänskap”. Tillfälleslitteraturen, och III ”At tala så det hela werlden det må
höra”. Den politiska litteraturen. Tillfälleslitteraturen är på många sätt ett självklart
val; en överväldigande majoritet av alla kvinnliga författare, liksom deras manliga
kollegor, var under 1700-talet aktiva som tillfällesförfattare. Denna litteratur är
intressant ur många aspekter, inte minst ger den rika möjligheter att placera in
författare socialt. Tillfälleslitteraturen var en viktig komponent i det kitt som foga-
de samman de övre sociala skiktens nätverk. Tillspetsat kan man säga att denna
litteratur ofta befann sig i en ’halvoffentlig’ sfär, där läsarna många gånger var för-
fattarens släkt och vänner. Mitt andra tema är att undersöka kvinnliga författare
som gav sig ut i en vidgad offentlighet, den politiska. Här analyseras två typer av
texter, dels allmänpolitiska, dels kvinnopolitiska.7 Eftersom nära nog alla litterära
texter under 1700-talet formades av den klassiska retoriken, har jag valt denna som
analytiskt redskap för textanalyserna. En övergripande fråga som ligger i botten på
mina retoriska analyser är: går det att urskilja skillnader mellan texter skrivna av
manliga respektive kvinnliga författare?

Att skriva ett gynæceum
De tre kvinnliga författare som nämndes här ovan: Brenner, Nordenflycht och
Lenngren, 1600– och 1700-talens kvinnliga litterära fixstjärnor, framstår som
sprungna ur en manlig intellektuell tradition på samma vis som Athena sprang ur
Zeus huvud. Till synes saknar de anknytning till ett kvinnligt socialt sammanhang
eller till kvinnliga förebilder. Det finns dock skäl att påminna om Athenas mor
Metis, vishetens gudinna, som trots att hon slukas av Zeus uppstår på nytt i sin
dotter och ger liv åt en ny form av tankeförmåga och kraft. På ett sätt kan min
ambition sägas vara att lyfta fram de kvinnliga kulturella sammanhang som dessa
tre kanoniserade författare är en del av. När jag fått frågor om mitt avhandlingsar-
bete har jag ibland sagt: jag skriver ett gynæceum. Skapandet av gynæceer eller
kvinnokataloger har ofta, om än inte alltid, gått hand i hand med kvinnoemanci-
patoriska projekt. I de frihetstida kvinnliga författarnas skrifter kommer vi att få
möta gynæceer som där används för att underbygga pläderingar för kvinnans rätt
till utbildning och inflytande. Från denna traditionen går en rak linje in i 1800-
talets kvinnohistorieskrivning. En källa för information om kvinnliga författare
under äldre tid är de bägge kvinnohistoriska pionjärerna Sigrid Leijonhufvud och
Sigrid Brithellis biobibliografi över svenska kvinnliga författare Kvinnan inom
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Svenska Litteraturen intill år 1893 (1893). Den blev i sin tur en viktig startpunkt för
mitt eget projekt.

Att enbart inrikta sig på sig på kvinnors historia, i detta fall kvinnliga förfat-
tarskap, är dock inte helt oproblematiskt. Denna typ av historieskrivningar har
ofta kritiserats, särskilt under senare år. Andra har försvarat den.8 Farorna med se-
parata kvinnohistorier är många. Den kanske största är att en sådan kan bekräfta
en del av den logik som enligt Yvonne Hirdman kännetecknar genussystemet:
dikotomiseringen, dvs. att manligt och kvinnligt hålls isär.9 Med Simone de Beau-
voirs ord så kan det förstärka tanken på kvinnan som ”det Andra könet”.10 Vidare
kan en historieskrivning om kvinnor, där urvalet styrs av könstillhörighet, i värsta
fall skymma sikten för andra väsentliga(re) konstituerande sociala faktorer. Med
enbart kvinnor som studieobjekt kan bilden bli endimensionell eftersom man
inte i första hand fokuserar relationen mellan könen eller maktförhållanden. Ris-
ken blir att man dessutom förlorar manligheten ur sikte, och betraktar konstruk-
tionen av Mannen alltför entydigt och oproblematiskt (eller inte alls).11 Om tids-
linjen dras ut genom historien ökar faran att man gör anakronistiska läsningar där
en kvinnlig tradition överbetonas och historiens komplexitet förloras ur sikte. I
ivern att lyfta fram bortglömda kvinnliga författare har inte sällan kvinnliga för-
fattares förment estetiska kvaliteter överbetonats. (Den inom litteraturhistorie-
skrivningen alltför vanliga snäva estetiska urvalsprincipen har då fått utgöra det
viktigaste urvalsinstrumentet.) Invändningarna är som synes många. Samtidigt
kan man med fog hävda att genusteoretiskt baserade undersökningar av kvinnors
historia inte bara är ett komplement till, utan rentav nödvändiga för, historie-
skrivningen i sin helhet. Och om inte kvinnliga författare lyfts fram av feministi-
ska litteraturhistoriker, vem skall då göra det? Den nedslående statistiken från se-
nare års litteraturvetenskapliga forskning talar sitt tydliga språk.12 Sist men inte
minst kan man framhålla att om inte kvinnan och det kvinnliga beskrivs även ur
ett historiskt perspektiv, hur skall då feministiska forskare kunna länka den akade-
miska forskningen till vår tids emancipatoriska projekt? Susan Stanford Friedman
menar att just det senare kännetecknar den feministiska historieskrivningen: ”[A]
heuristic activity, history writing orders the past in relation to the needs of the pre-
sent and future”.13

Drastiskt kan det därför sägas att mitt projekt i sig rymmer den feministiska
(litteratur)historieskrivningens paradox. Den feministiska historikern Joan Wal-
lach Scott har återkommit till detta dilemma, nu senast i en bok om den franska
feminismens 1700-talsrötter. Redan kvinnopolitiska debattörer från 1700-talet,
som Olympe De Gouges, var medvetna om att en instabilitet fanns inbyggd i själ-
va fundamentet till deras emancipatoriska bygge. Scott konstaterar: ”Feminism
was a protest against women’s political exclusion, its goal was to eliminate ’sexual
difference’ in politics, but it had to make its claims on behalf of ’women’ (who
were discursively produced through the ’sexual difference’). To the extent that it
acted for ’women’, feminism produced the ’sexual difference’ it sought to elimi-
nate. This paradox – the need both to accept and to refuse ’sexual difference’ – was
the constitutive.”14
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Kön och historia
Den 19 juli 1759 skrev Hedvig Charlotta Nordenflycht ett versifierat brev till vän-
nen och författaren Charlotta Löfgren.

Nog länge har wårt Kiön i mörker blifwit stängt,
Naturens fria bud af twång och Dumhet wrängt,
Men hennes [Naturens] jemna lag sin ordning aldrig byter.
Den ädla drift hon ger alt hinder genombryter:
Hon icke bunden är af konstens tyranni –
Hon ofta qwäfwas kan men aldrig dödad bli.
Mån til en synåls bruk hon endast welat ärna
Den kraft, som ofta röijs uti en qwinnohjerna,
At tänka starkt och qwikt, med lätthet sanning se,
At minnas och med smak sin tanke bildning ge?15

I ovanstående citat ur dikten finns ett bärande tankeelement: det kvinnan förmår
uträtta, det som finns i hennes natur, hämmas av hennes sociala vara. Vad det
innebär att vara kvinna är inte naturgivet och det naturen givit kvinnan utnyttjas
oftast inte fullt ut. Ramarna är för trånga. Trots detta förmedlar dikten en triumfe-
rande tro på kvinnans möjligheter. Naturens och kvinnans krafter bryter igenom
alla hinder, det kvinnliga intellektet kan inte hållas fånget. Historien visar också
upp de kvinnor ”som lyst af Lärdom, wett och mod”. Men kampen är inte enkelt
vunnen, i diktens fortsättning beskriver Nordenflycht den hårda striden där san-
ningens svärd gång på gång måste svingas mot Hydrans huvuden. Nya huvuden
växer ut för vart och ett som krossas.16

Utifrån liknande insikter tar denna avhandling sin avstamp. Synen på kvinnan
och mannen och vad det innebär att tillhöra ett kön är beroende av den sociala
kontexten, idag liksom på 1700-talet. Begreppen kvinna och man är i högsta grad
historiskt betingade, och de laddas av komplexa sociala förhållanden och makt-
strukturer. Det är också viktigt att poängtera det självklara, nämligen att könstill-
hörigheten inte alltid är den viktigaste variabeln på individnivå; även klass bör
nämnas i detta sammanhang (etnicitet är inte aktuellt beträffande mitt material).17

Senare års historiska forskning har visat hur kvinnor och män under äldre tid i
många sammanhang betraktats som olika, men inte alltid ojämlika.18 Detta gällde
säkert för många av de kvinnliga författarna från frihetstiden. Samtidigt fanns
under denna tid allmänt rådande strukturer som gav kvinnor mindre inflytande
juridiskt, politiskt och ekonomiskt och begränsade deras möjligheter till utbild-
ning. På ett ideologiskt plan beskrevs kvinnor oftast som underlägsna männen,
något som kan sägas ha syntetiserats i begreppet ”hustavlans värld”.

Debatten om begreppen ”kön” och ”genus” har under senare år varit livlig och
fruktbar, inte minst inom det litteraturvetenskapliga fältet.19 Jag har i avhandling-
en valt att använda begreppet kön. Ett i mina ögon tungt vägande skäl för att an-
vända kön istället för genus, och ett argument som återkommer hos andra forskare,
är att uppdelningen i socialt konstruerat genus och biologiskt kön skapar en felak-
tig bild av biologisk stabilitet och oföränderlighet.20 En ytterligare fördel med att
använda begreppet kön är dessutom att det riskerar att bli mindre anakronistiskt
laddat, eftersom synen på var gränsen gick mellan biologi respektive socialt kön var
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helt annorlunda under 1700-talet än idag.21 (Mot detta kan man, vilket många har
gjort, invända att genus som begrepp givetvis går att problematisera och att det vik-
tiga är hur man operationaliserar begreppet och vad man gör i praktiken.)

Att diskutera kön under 1700-talet ställer särskilda krav: de för genusteorin så
centrala kategorierna privat/offentligt går inte att applicera, synen på kroppen är
en helt annan under denna tid, arbetsdelningen i samhället skiljer sig markant
före och efter industrialismens genombrott osv. Det blir då kanske extra viktigt att
kunna diskutera könstillhörighetens betydelse utan att samtidigt undervärdera el-
ler förbise andra viktiga faktorer. Den jag särskilt vill poängtera i detta arbete är
klasstillhörigheten.22 En annan väsentlig utgångspunkt är att begreppet kön bör
kopplas till makt och relationella aspekter. Hur ett konkretiserat maktbegrepp
kommer att tillämpas i avhandlingen diskuteras närmare i nästa avsnitt.

I det följande vill jag lyfta fram några viktiga teoretiska startpunkter som
hjälpt mig att förstå betydelsen av kön under 1700-talet. Merparten av feministisk
och genusteoretisk teoribildning baserar sig på diskussioner av och undersökning-
ar om det (västerländska) industriella samhället.23 För att kunna finna en diskus-
sion som är möjlig att relatera till 1700-talet, har jag därför använt mig av genus-
teoretisk och feministisk forskning som även utgått från tidigmodern tid. Denna
typ av undersökningar är dock ytterst ovanliga inom det svenska litteraturveten-
skapliga fältet.24 Jag har följaktligen fått vända mig till andra ämnesområden där
den genusteoretiska forskningen om 1700-talet är mer utvecklad, särskilt då det
historiska.

Historikern Joan Wallach Scotts definition av gender har varit väsentlig för
min förståelse och användning av begreppet kön. I sin numera klassiska bok
Gender and the Politics of History (1988), menar Scott att produktionen av hierar-
kier och maktstrukturer måste studeras utifrån ett perspektiv där man granskar
processer snarare än enskilda orsaker. En fördel med Scott är att hon med sin defi-
nition av gender lägger tyngdpunkten på historisk föränderlighet och maktrelatio-
ner.25 Scott lutar sig mot Michel Foucaults diskussioner om begreppet kunskap
och ser gender som en kunskap om könstillhörighet (”sexual difference”).26 Makt
(”force”) menar Scott är diskursivt producerat och kan alltså inte ensidigt kopplas
till exempelvis ekonomiska intressen eller behov av könsmässig dominans (”sexual
dominance”).27 Gender kan enligt Scott inte heller ses som en stabil kategori utan
konstruktionen av kön varierar i olika situationer och över tid, den måste alltså
undersökas utifrån konkreta historiska betingelser.28

I Scotts förslag till definition av gender ses begreppet ur två aspekter. För det
första ses gender som ett grundläggande element i alla sociala relationer och base-
rar sig på upplevda skillnader mellan könen. Scott betonar den relationella aspek-
ten av gender. För det andra är begreppet gender, genom sin karaktär, ett sätt att
signalera maktrelationer. Den förstnämnda aspekten av gender har också fyra sins-
emellan interagerande delelement. Gender skapas och uttrycks på en kulturell
nivå, genom olika (ofta motsägelsefulla) symboler eller metaforer, t.ex. myter, den
kristna traditionen beträffande Adam och Eva och den heliga jungfrun etc. Dessa
symboler och metaforer tolkas på en normativ nivå, exempelvis genom politiska
eller religiösa doktriner. Den dominerande positionen ses ofta som ett uttryck för
konsensus, när den i själva verket, som Scott är noga med att påpeka, är ett resultat
av konflikt och motsägelser. Gender omsätts också på en politisk och socialt orga-
nisatorisk nivå. Slutligen uttrycks gender som subjektiv identitet.29
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Scotts poststrukturalistiska definition av gender har inte fått stå oemotsagd och
en del forskare menar att hon betraktar historien och verkligheten som helt
underställda språket.30 Eva Helen Ulvros tar i sin avhandling om kvinnor inom
sydsvensk borgerlighet 1790–1850 upp och bemöter den kritik mot Scott som gäl-
ler kopplingen mellan de olika nivåerna i hennes modell, som enligt flera forskare
skulle vara för svaga.31 (Scott själv framhåller i sanningens namn att just inter-
aktionen eller förhållandet mellan de olika nivåerna kan vara ett ämne för histo-
riska studier.)32

Ett klart problem med Scott är enligt min mening att hon kan tolkas så att allt-
för lite hänsyn tas till den enskilda aktörens möjligheter att gå emot och förändra
strukturer, även om hon anser att olika individer kan agera inom de strukturella
ramarna (eller snarare inom diskurserna).33 Scott menar dock att den väsentligaste
frågan för henne är att undersöka hur hierarkier av olika slag (där könsliga bara är
en) konstrueras och legitimeras.34 Till detta skulle jag själv också vilja tillägga: hur
förändras de? När det gäller de kvinnliga författarna, vars agerande dessutom lig-
ger på kulturell nivå, blir detta av uppenbart intresse.35 Christina Carlsson Wet-
terberg anser, trots den kritik hon också riktar mot Scott, att det går att modifiera
hennes teori och på så sätt förena ett aktörs- och strukturperspektiv. Carlsson
Wetterberg tar sin utgångspunkt hos bland andra filosofen Linda Alcoff som skri-
ver att även enskilda aktörers agerande kan ske till synes i motsättning eller kon-
flikt med den rådande strukturen – och att detta kan förändra strukturen som så-
dan. Inom strukturen finns ’sprickor’ och motsägelser, som möjliggör svängrum
för enskilda aktörer, något som i sin tur också kan leda till förändring av struktu-
ren som sådan.36

En som använt sig av Alcoffs teorier och applicerat dessa på svenskt 1700-tal är
etnologen Inger Lövkrona. Hon utgår från Alcoffs tankar om ”positionen” och
låter denna bli en plats där kön och makt möts och skapas. I det förmoderna sam-
hället hade en människa flera sociala roller under sin livscykel; dessa var beroende
av dels produktion, dels reproduktion. Det är utifrån dessa olika roller, vilka av
Lövkrona ses som könsbestämda positioner, som människans subjektiva identitet
skapades.”Kön kan […] betraktas som en position bestämd av beteende, egenska-
per, vanor, praktiker och diskurser. Positionen ingår i ett nätverk av relationer och
är inordnad i ett samhälles strukturella ramar samt är historiskt föränderlig.” Posi-
tionen hos Alcoff, framhåller Lövkrona, är den plats från vilken ”betydelse ska-
pas”. Med hjälp av Alcoff, menar Lövkrona, kan man undvika att för det första till-
skriva kön en överdeterminerande betydelse, för det andra att underskatta diskur-
serna eller strukturerna. Lövkrona kopplar dessutom positionerna till ”nätverk av
relationer” inom vilket ”genusrelationen var den strukturerande faktorn”. Det är
slutligen dessa relationer som ger en individ tillgång till, och möjlighet att utöva,
makt.37

När dessa teorier omsätts i praktik innebär det bland annat att jag i avhand-
lingen läser kvinnliga författares texter i relation till manliga författares, att jag
även diskuterar de kvinnliga författarna ur ett biografiskt perspektiv, framför allt
för att kunna ringa in deras sociala tillhörighet, samt att jag lyfter fram de nätverk
som kvinnliga författare var medlemmar av. Att jag använder nätverksteori och
dessutom analyserar både manliga och kvinnliga författares texter hjälper mig att
urskilja könsrelationella mönster även på aktörsnivå. Jag försöker också tydliggöra
de kvinnliga författarnas handlingsutrymme och agerande för att göra jämförelser
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med vad som föreskrevs för kvinnor på de strukturellt övergripande nivåerna: i
lagar, beträffande politiskt formellt inflytande, dominerande könsideal etc. Inte
minst blir mitt teoretiska perspektiv viktigt i textanalyserna. I de kvinnliga förfat-
tarnas texter kan man hypotetiskt tänka sig att kunskap om kön omskapas på en
symbolisk nivå.

Vad innebar det att vara en kvinna under frihetstiden? När Nordenflycht i det
inledande citatet talar om ”wårt Kiön” – vad lägger hon in i dessa ord? Avhand-
lingen är, som jag påpekade ovan, en breddundersökning där enskilda författare
lyfts fram i relief mot ett kollektiv. En viktig anledning är att detta ger möjligheter
att få en samlad bild av hur de kvinnliga författarna under frihetstiden laddade
begreppet kvinna, genom de texter de skrev, men även genom det sätt på vilket de
axlade en författarroll och vände sig ut mot olika offentligheter. (Däremot kom-
mer jag inte, beroende på avhandlingens koncentration på kvinnliga författare, att
i någon högre grad diskutera konstruktionen av manligheter.) Av Nordenflychts
rader här ovan förstår vi att hon eftersträvade att fylla detta begrepp med ny inne-
börd och spränga de ramar som var satta för Könet (dvs. Kvinnan), och hon var
bara en av många kvinnliga författare som gav sig in i debatten om kvinnan. Sam-
tidigt är det viktigt att poängtera hur Nordenflycht, liksom de flesta av hennes
kvinnliga författarkollegor, i en rad tillfällesdikter helt följer det passande, deco-
rum, gällande det en författare kunde prisa en kvinna eller man för. Och principen
om decorum gällde dessutom i lika hög grad (eller till och med högre) social tillhö-
righet som kön. Man måste beakta den nivå en författares utsaga befann sig på:
vilket litteraturslag eller genre som användes och vilka läsare texten vände sig till.
Det som gick an i ett brev eller en lärodikt var definitivt inte lämpligt i en gravdikt
till en borgmästarhustru. Detta kan verka förvirrande och inkonsekvent, eller
ibland rentav opportunistiskt, men är helt i linje med det dåtida samhällets orga-
nisation både beträffande kön och klass.

Det är därför enligt min mening att övertolka om man tillmäter all kvinnlig
litterär verksamhet stor betydelse när det gäller ett ifrågasättande av kvinnans un-
derordnade ställning. Inom den dominerande typen av litteratur, tillfälleslittera-
turen, sker inte en tydlig omformulering eller debatt av det kvinnliga. I de politis-
ka texterna kommer vi däremot att få möta mer livliga diskussioner om rådande
könsideal och praktiker.

En viktig fråga i avhandlingen är vad som skapar förutsättningar för individu-
ella författare. Eller något omformulerat, hur såg enskilda aktörers agerande ut
och hur förklarar man att detta ofta gick stick i stäv mot rådande strukturer? Åter-
igen kan Hedvig Charlotta Nordenflycht få bli ett exempel. Hon var visserligen
inte den enda kvinnan som sökte få sin försörjning inom det litterära systemet
under svensk frihetstid, men trots allt framstår hon i mycket som en miraculée, för
att använda den franske kultursociologen Pierre Bourdieus begrepp.38 Det intres-
santa är att Nordenflycht verkar ha överskridit de gränser som var satta för det
kvinnliga könet och i sin egenskap av författare i mycket axlade en ’manlig’ roll.
Vad gjorde denna typ av agerande möjligt? Var hon ensam om detta?

Makt, kön och historia
Den kanske största diskrepansen mellan nutida feministisk teoribildning och dess
tillämpbarhet på det svenska 1700-talet uppstår då man skall diskutera maktför-
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hållanden. Som Gudrun Andersson framhåller: ”en modernhistorisk slagsida
[har] uppstått. Forskarna talar om kvinnor och män som individer och likställer
makt med en politisk offentlig makt.”39 Såväl Andersson som andra forskare, t.ex.
Inger Lövkrona, betonar också äran och hedern som centrala begrepp, vilka var
kopplade såväl till social position som till könsposition – och följaktligen i sista
hand makt – under tidigmodern tid.40 Dessa begrepp kommer däremot inte att
föras in som analytiska termer i min undersökning eftersom det inte ter sig rele-
vant. Till skillnad från Andersson och Lövkrona, som sysslar med rättsfall, under-
söker jag inte aktörer eller texter där dessa begrepp på samma avgörande vis sätts i
spel.

I Scotts ovan redovisade diskussion av gender sätts begreppet i relation till
makt. En viktig fråga blir dock hur makt skall definieras, Scott lutar sig, som så
många andra feminister, på Foucaults maktbegrepp när hon skall definiera gender.
Hos Foucault definieras makt utifrån det hos honom centrala begreppsparet pou-
voir/savoir (makt/kunskap) och makt ses som diskursivt producerat.41 För mitt
vidkommande skapar detta vissa problem, maktbegreppet behöver även konkreti-
seras eftersom jag inte enbart rör mig på diskursiv nivå.

Ett resultat av de senare årens genusinriktade historiska undersökningar har
varit att makt-begreppet problematiserats. Historikern Merry Wiesner tar upp en
distinktion av makt (”power”) och auktoritet (”authority”) som visat sig vara
fruktbar inom det politisk-historiska fältet.

In addition, women’s informal political power has begun to receive more atten-
tion, in a more sophisticated way than older ”power-behind-the-throne” studies
of queens and royal mistresses. Political historians made distinctions between
power – the ability to shape political events – and authority – power which is for-
mally recognized and legitimated – noting that while women rarely had the lat-
ter, they did have the former. [Min kurs.]42

Kekke Stadin diskuterar i artikeln ”Hade de svenska kvinnorna en stormaktstid?”
(1997) den svenska kvinnans ställning under svensk stormaktstid. Även hon me-
nar att det är nödvändigt att sätta maktbegreppet i fokus om man exempelvis vill
synliggöra kvinnlig medverkan i politiska sammanhang under äldre tider. I arti-
keln redogör Stadin för en del av den forskning som försöker att skilja formell, av
samhället sanktionerad makt, från reellt agerande. Tillika med den forskning som
Wiesner nämner redovisar därför Stadin en debatt som har förts inom nordisk
genusforskning, framför allt inom det rättshistoriska fältet.43 Stadin finner i sin
artikel Merry Wiesners definitioner av ”makt” respektive ”auktoritet” använd-
bara, men vill precisera begreppen ytterligare, vilket görs med hjälp av denna
nordiska forskning.

Med inspiration av Wiesners tolkning används här begreppet makt för att be-
teckna förmågan att i en social relation vinna gehör för sina intressen, idéer och
mål, medan auktoritet står för rätten att agera för dessa. Det är dock viktigt att
klargöra skillnaden mellan å ena sidan den legala auktoriteten och å den andra
sidan den socialt accepterade, legitima auktoriteten. D.v.s. mellan å ena sidan den
rätt att agera för sina intressen, som tillerkänns kvinnorna i lagar, förordningar,
religiösa regler och liknande och å andra sidan den auktoritet som vid en viss
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tidpunkt accepterades i samhället eller i en del av samhället, i praxis. Makten
bör inte endast preciseras med hänsyn till formell och informell makt, utan även
avseende dess räckvidd, såsom exempelvis enväldig beslutanderätt och möjlig-
het att påverka. [Mina kurs.]44

Stadins uppdelning och preciseringar av begreppen makt och auktorietet kommer
även att tillämpas i denna avhandling, framför allt i de avsnitt som behandlar po-
litiska texter.

Den klassiska retoriken
Avhandlingens textanalyser utgår från den klassiska retoriken, läran om hur man
övertygar en mottagare. Jag betonade inledningsvis hur retoriken formar snart
sagt alla texter under 1700-talet. Att göra retoriska analyser är följaktligen viktigt
om man vill tolka dåtida litterära texter utifrån de historiska premisser som fram-
bringat dem. En annan poäng med retoriska analyser är att det med självklarhet
innebär att talarsituation och kontext betonas. Detta ter sig givetvis attraktivt för
en litteratursociolog.

De texter som analyseras spänner över ett vitt fält, från dikter till prosa, från
gravdikter till en essätidskrift. Trots detta präglas de alla i varierande grad av den
klassiska retoriken. Hur kan man påstå att poesi, t.ex. en gravdikt, har en överta-
lande (persuasiv) funktion? Under 1700-talet, liksom tidigare, bildar den klassiska
retoriken en grund för hur alla litterära texter skrevs, vilket avspeglas även i hand-
böcker i poetik, diktkonst.45 Även en gravdikt hade ett persuasivt syfte och vi kom-
mer att få se rikhaltiga exempel på hur detta fungerade i praktiken. Trots att kriti-
ken mot retoriken är lika gammal som retoriken själv – och att denna kritik får ny
skjuts under 1700-talet – så ser man få spår av detta inom de två textgrupper som
analyseras i avhandlingen. De tillhör kan man säga retorikens kärnområde. I tillfäl-
lesdiktningen skulle man lovprisa olika föremål för att skapa allmänna exempel,
inom den politiska retorikens område var den persuasiva funktionen självklar vare
sig man pläderade för eller emot olika politiska ställningstaganden eller attackerade
sina motståndare. Enligt tidens syn på diktkonsten var det dessutom ingen artskill-
nad mellan hur man skulle framställa olika ”saker” inom poesi och prosa. Även
poesi sågs som vältalighet, men däremot ansågs poeten mer kunna måla med ord.46

Poetikförfattare hänvisar följaktligen, direkt eller indirekt, till retoriken i sina verk.
Så sent som 1785 publicerades Sven Hofs ”Svenska Skalde-Konsten”, i vilken han
skriver följande: ”Skalde-Konsten är en vetenskap, at genom ord, på vist sätt afmät-
ta, behagligt och tydeligt framställa sina tankar, så at icke allenast öronen och sin-
net därigenom mera förlustas och intagas, än genom vanligt tal, utan ock någon
nyttig underrättelse eller påminelse tillika meddelas, til tänkesättens och sedernas
förbättring.”47 Lite senare framhåller Hof släktskapen mellan poesin och andra
sköna konster, särskilt då talekonsten; ”Hon [skaldekonsten] står nära i gemenskap
med Vältaligheten, Målare-Konsten och Musiken: som den första talar hon med be-
hag, men et annat och högre språk, samt öfvertygar.”48

Aristoteles klassiska definition av retorik ligger till grund för åtskilliga efterföl-
jande retorikteoretiker: ”Retorik är konsten att vad det än gäller finna det som är
bäst ägnat att övertyga.”49 Men jag skulle även vilja betona andra drag hos retori-
ken. I analyserna kommer vi ofta att se tydliga muntliga inslag, framför allt i tillfäl-
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lesdiktningen, trots att texterna är skriftburna. Den klassiska retoriken springer
från antiken och framåt ur en lång praktik av talekonst: i begynnelsen var det talade
ordet, inte det skrivna. Jørgen Fafner väljer att definiera retoriken som ”den inten-
tionelle muntlighed”; med det vill han dels betona att ”övertalning” bör ses i en vid
bemärkelse, dels att muntligheten ligger som en immanent möjlighet.50

I dåtida retoriska handböcker föreskrivs hur texter skall utformas. Till att börja
med var det avgörande vilket syfte som skulle uppnås med texten. Vad en sak gäll-
de, res, bestämde hur saken skulle presenteras, verba. Den retoriska arbetsproces-
sen består av fem moment: inventio, hur man finner argument, dispositio, hur
dessa ordnas, och elocutio, stilen eller språkdräkten, memoria, dvs. hur man me-
morerade ett verk inför framförandet, och slutligen actio, dvs. själva framförandet.
De två sista etapperna i den retoriska processen kommer inte att diskuteras när-
mare i min avhandling eftersom material som kan belysa dessa saknas.

Viktigt i analyserna, särskilt vad gäller de politiska texterna, är hur de kvinnli-
ga författarna strukturerar sin argumentation. Retoriken bygger på en del insikter
i mänsklig psykologi och inom retoriken framhålls att effektiva argumentationer
inte bara grundas i förnuft (logos) utan även i känslor (pathos) och den talandes
trovärdighet eller karaktär (ethos). Inom den dåtida klassiska retorikens teoribild-
ning ansåg man att dessa komponenter borde finnas med i en väl avvägd bland-
ning, som i sin tur var beroende av talets syfte. Den goda talaren skulle följaktligen
förstå att blanda det som vädjade till åhörarnas eller läsarnas förnuft (docere) med
det känslomässigt rörande (movere) och inte minst skulle hon eller han behaga (de-
lectare).51 Johan Schedvin säger i sina Anwisning til Latinska Prosodien (1775) att
poetens uppgift inte bara är att ”lära, utan ock at röra samt behaga”,52 således den
klassiska retorikens docere, movere och delectare.

Inom retoriken räknar man med tre offentliga genrer: genus demonstrativum,
vars syfte är lovprisning eller klander, genus deliberativum, där man resonerar för
och emot i en fråga och slutligen genus judiciale, där man anklagar eller förvarar.
Historiskt sett kan dessa tre typer av språkhandlingar förbindas med en högst
handfast praktik inom det antika samhällets tre viktigaste offentliga arenor: den
ceremoniella (t.ex. begravningar eller festligheter), den politiska och den juridis-
ka. I avhandlingen kommer vi att få möta texter som präglas av samtliga tre gen-
rer. Vältaligheten hade fortfarande under frihetstiden en central betydelse för det
offentliga livet och blommade vid tillfällen som bröllop, begravningar, politiska
debatter osv. I anslutning till Marie-Christine Skuncke vill jag lyfta fram några
viktiga centra för vältaligheten under frihetstiden: riksdagen, kyrkan, universite-
ten och hovet. Retorisk skicklighet krävdes av de talare som framförde de högtid-
liga tal som markerade riksdagens öppnanden och avslutningar, eller tog till orda i
de debatter som försigick i stånd och utskott. Vid universiteten tränades studen-
terna, exempelvis blivande präster och ämbetsmän, i vältalighet och övades i att
hålla orationer eller disputationer. Hovkulturen krävde förfinad kunskap i kon-
versation. I kyrkorna kunde en bredare allmänhet möta den vältalighet som ut-
vecklades i predikokonsten.53 Retoriken under frihetstiden satte följaktligen inte
bara sin prägel på litteraturen utan var även intimt sammanflätad med samhällets
sociala och politiska organisation. Man kan utan att överdriva hävda att retorisk
färdighet direkt kan kopplas till makt och auktoritet. Det förklarar också varför
litterär förmåga och vältalighet ansågs så viktiga ur meriteringssyfte för ämbets-
män.
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Kön och retorik
Den klassiska retoriken är alltså ursprungligen skapad för, och praktiserades i,
offentliga sammanhang. Därför ansågs det inte alltid lämpligt att kvinnor utövade
retorik; motiveringen var då ofta att kvinnor inte borde yttra sig i offentliga sam-
manhang. Den ibland förekommande allegoriska bilden av fru Rhetorica, som
lockar och förför med sin talekonst, sågs knappast som en modell för dåtidens
verkliga kvinnor. Det är ingen slump att uttrycket ”offentlig kvinna” laddades
(och fortfarande laddas) med sexuellt negativa konnotationer.54 Klassisk retorik
var ett självklart inslag i utbildningen för pojkar och inte minst tränade pojkar och
unga män sina retoriska färdigheter vid gymnasier och universitet – till dessa lär-
domens tempel hade inte kvinnor tillträde. Sedd ur detta perspektiv hade den
klassiska retoriken manliga förtecken. Ändå kommer det att visa sig att kvinnor
uppenbarligen både hade tillägnat sig retoriska färdigheter och praktiserade dem.
Hur förhåller sig de kvinnliga författarnas texter till den manligt kodade retoriska
traditionen?

För att undersöka retoriken i manliga författares texter kan man analysera
dessa mot bakgrund av dåtida retoriska handböcker;55 hos kvinnliga författare blir
detta problematiskt. Dessa läroböcker kan i första hand knytas till den högre ut-
bildningen vid gymnasier och universitet. Det är därför inte självklart att kvinnor
ens hade läst handböcker i retorik, som dessutom ofta var skrivna på latin. Jag har
valt att göra mina jämförelser utifrån i första hand retorisk samtida praktik, dvs.
andra (särskilt manliga) författares texter, inte dåtida retorisk teori.56 Här kan man
till synes vara på fastare mark, men ett nytt problem uppstår eftersom det finns
luckor även i kunskapen om de manliga författarnas retorik under 1700-talet. För
att ge ytterligare jämförelsematerial kommer jag fördenskull att göra egna retoris-
ka analyser av manliga författares texter.

Carina Burman påpekar i sin avhandling om Johan Henric Kellgrens retorik,
Vältalaren Johan Henric Kellgren (1988), att en systematisk undersökning av
svensk vältalighet under 1700-talet saknas.57 Hennes egen avhandling ger dock
väsentlig kunskap i ämnet. En undersökning som kan tas upp i samband med
Carina Burmans är Horace Engdahls Den romantiska texten (1986), vilken inne-
håller retoriska analyser av litterära texter från den gustavianska eran. Andra un-
dersökningar har kommit sedan dess, exempelvis Marie-Christine Skunckes bok
om Gustav III, Gustaf III. Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fost-
ran (1993). Marie-Christine Skuncke har också tillsammans med musikvetaren
Anna Ivarsdotter skrivit boken Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musik-
dramatik (1998) vilken innehåller retoriska analyser av operalibretton och opera-
musik. Även avhandlingar som tar upp retorik under tidigare perioder har varit
värdefulla för mig: Stina Hanssons om Lasse Lucidors tillfällesdiktning, ”Bröllops-
lägrets skald och bårens” (1975), Lars Burmans om den svenska sonetten under
1600-talet, Den svenska stormaktstidens sonett (1990), Annika Ströms avhandling
om latinspråkig gravdiktning från 1600-talets början, Lachrymae Catharinae
(1994), Valborg Lindgärdes om svensk passionsdiktning under 1600- och 1700-
talen, Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs betrachtad (1996), Göran Stenbergs av-
handling om likpredikningar och gravtal under 1600–1700-talen, Döden dikterar
(1998) och slutligen Nils Ekedahls om Haquin Spegels predikokonst, Det svenska
Israel (1999). Lars Burmans och Valborg Lindgärdes undersökningar innehåller
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även diskussioner och analyser av kvinnliga 1600-talsförfattares verk. Stina Hans-
sons formhistoriska studie Från Hercules till Swea. Den litterära textens föränd-
ringar (2000) tar upp förändringar i retoriken från 1600-talet (klassicismen) fram
till 1800-talets början (romantiken).58

Hur skall man då föra samman de bägge begreppen kön och retorik, mina två
metodiska nyckelbegrepp? Om det saknas undersökningar om den klassiska reto-
riken i allmänhet under svenskt 1700-tal, blir det än mer problematiskt när man
skall granska kvinnors retorik. Bortsett från enstaka mindre uppsatser saknas helt
genusteoretiskt baserade retoriska studier, eller forskning om kvinnors retorik,
under 1700-talet.59 Även inom internationell forskning finns förhållandevis lite
skrivet i ämnet.60 Ett givet skäl är att kvinnors texter i så ringa grad överhuvudta-
get undersökts, ett annat att kvinnor inte antagits ha varit aktiva som retoriker,
eller talare. Den utförligaste diskussionen av kvinnors retorik i Sverige under äldre
tid finner man i Stina Hanssons bok om den unga adelsflickan Beata Rosenhanes
retoriska fostran. Här ges viktig kunskap om hur kvinnor kunde tillägna sig reto-
rik, trots att vägen till den högre utbildningen var stängd för dem. Jag kommer att
återkomma till Hanssons beskrivning av Beatas utbildning i nästa kapitel. Några
exempel på kortare översikter och artiklar beträffande äldre svenska förhållanden
kan också nämnas. Brigitte Mral har ägnat uppmärksamhet åt kvinnliga talare
och bland annat skrivit en artikel i ämnet (nedan) samt givit ut ett översiktsverk
om kvinnliga talare, Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key
(1999); i den tas dock inte det svenska 1700-talet upp och boken är inte heller en-
bart koncentrerad till svenska kvinnliga talare. I en antologi med feministiska
diktanalyser gör Gunlög Kolbe en intressant retorisk analys av Lenngrens kända
dikt ”Några ord till min k. Dotter”, diktens retorik analyseras för övrigt också i
Stina Hanssons ovan nämnda senast publicerade bok.61

Vilka hypoteser kan man utgå ifrån när det gäller kvinnor som retoriker?
Brigitte Mral ställer i sin artikel frågan om det överhuvudtaget finns en specifikt
kvinnlig retorik. Avgörande är hur man definierar retorik framhåller Mral. En
granskning av denna fråga kan kräva en vidgning av retorikbegreppet, när kvin-
nor tar till orda är det inte givet att det överhuvudtaget blir inom ”lätt igenkänn-
liga retoriska genrer”.62 Mycket forskning återstår, men Mral menar att ett gemen-
samt drag för kvinnliga talare ändå går att lyfta fram. ”Alla kvinnliga talare har
kunnat utgå ifrån ett mer eller mindre starkt motstånd hos publiken som de på
ett eller annat sätt varit tvungna att parera, inte bara den eventuella kritiken mot
själva budskapet, som alla talare måste räkna med, utan den speciella avogheten
mot att en kvinna visar upp sig offentligt.”63 Maktaspekten blir enligt Mral följ-
aktligen väsentlig i analysen. Kvinnliga talare måste för att avväpna eventuellt
motstånd välja roller eller masker ”som är acceptabla för kvinnor”. Den kvinnliga
talarens persona, dvs. ungefär yttre hållning eller mask, blir en nödvändig del i den
kvinnliga talarens strategi.64 I en senare bok gör Mral en grundligare genomlys-
ning av begreppet persona och hon framhåller åter hur detta begrepp är fruktbart
att använda när man anlägger genusaspekter på retoriska förhållanden.65

Den väsentligaste frågan i detta sammanhang gäller enligt min mening even-
tuell anpassning till motstånd. Fanns dessutom motståndet alltid där? Var kön all-
tid den viktigaste variabeln när det gällde hur en talare uppfattades? Måste kvinn-
liga talare alltid anlägga en mask som skulle innebära att de intog en position som
spelade på publikens fördomar om kvinnor? En sådan skulle hypotetiskt kunna
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vara att en kvinnlig författare anlade ödmjukhetstopik i sin text när hon tog till
orda och på så sätt bad om ursäkt för att hon som kvinna dristade sig att tala.

I en uppsats om Mary Wollstonecraft visar Jamie Barlowe hur denna minst av
allt antar en ödmjukt tillbakadragen eller ’kvinnlig’ position när hon debatterar
kvinnans ställning, framför allt då i A Vindication of The Rights of Woman (1792).
Tvärtom, menar Barlowe, axlar Wollstonecraft rollen av en rhetor som ger sig ut
för att i första hand tala för kvinnor till män. Genom detta kunde hon dels få ut
sitt budskap i det forum där makten fanns koncentrerad (hennes skrift dedicera-
des följaktligen till Talleyrand), dels kan hon också visa att en saklig och logisk
argumentation inte bara är förbehållen manliga talare.66 Hennes skrift får däri-
genom en dubbel slagkraft när det gäller att plädera för kvinnans rättigheter.

En viktig fråga är om liknande retoriska strategier brukades av kvinnliga för-
fattare under svensk frihetstid? Exempelvis ödmjukhetstopik anlades av en rad
skäl, den kunde vara betingad av att en författare vänder sig till en gynnare, eller
påbjudas i den genre som en författare skrev i. Och om en kvinnlig författare intog
en ödmjuk position då hon t.ex. framförde ett kontroversiellt politiskt budskap,
var det då budskapet i sig som betingade detta, eller var det på grund av att hon var
en kvinnlig aktör i ett manligt dominerat och definierat fält?

Diskussionen om ödmjukhetstopikens betydelse här ovan visar att det inte är
helt enkelt att avgöra vilka faktorer man bör notera för att lyfta fram eventuellt
könsspecifika drag. Jag vill trots detta betona några punkter, eller markörer, med
vars hjälp jag anser att sådana inslag hypotetiskt skulle kunna iakttas när det gäller
mitt material. För det första gäller det hur argumentationen läggs upp. Vilket
ethos anläggs? Intog kvinnor i högre grad en ödmjuk hållning för att avväpna
eventuell kritik mot att de överhuvudtaget tog till orda? Kvinnor sågs under denna
tid som mer benägna för känslosamhet än män. Använder kvinnor i linje med
detta en mer känsloladdad argumentation än män? För det andra rör det retorisk
förmåga. Var denna mindre hos kvinnliga författare eftersom de inte hade tillgång
till högre utbildning? Här torde utslaget vara tydligast beträffande språk och stil,
dvs. elocutio, men även när det gäller vad de kvinnliga författarna tar upp. Kom-
mer t.ex. kvinnor i lika hög grad som män med lärda hänvisningar?

Urvalsprinciper: termerna litteratur, vitter och författare
I sin bok Författare och förläggare (1994) formulerar och sammanfattar Johan
Svedjedal några av de problem man kan stöta på om man vill ringa in 1700-talets
kvinnliga författare:

Vad är en författare? Ska man bara räkna personer som utgivit verk av trycket?
Eller ska man inkludera dem som inte nådde längre än till handskrift och en
trängre krets? Är en skönlitterär författare en person som skriver eller en som
publicerar? Valet är viktigt för den som skriver kvinnolitteraturens historia.67

Avgränsningarna av materialet i min undersökning är betingade av olika faktorer.
Först och främst styrs undersökningens urval av de frågor som ställs i avhandling-
en och som just presenterats. För det andra måste praktiska avgränsningar med
nödvändighet göras av ett stort, och ibland ganska bångstyrigt, material; allt
kan inte tas med (vilket gör att den handskrivna litteraturen exkluderas ur huvud-
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materialet). För det tredje betingas också mina avgränsningar av några centrala
begrepps historiska betydelse. En historisering av begrepp som författare och litte-
ratur är nödvändiga för att man till fullo skall kunna arbeta med 1700-talstexter.
Viktigt är också att jag dels tillämpar en bred urvalsprincip när det gäller samtliga
författare och texter som ingår i inventeringen, dvs. huvudmaterialet, dels väljer
ut ett antal författare och texter från detta huvudmaterial för närmare analyser.
Avhandlingen liknar i detta avseeende en tvåstegsraket. Här vill jag nu gå in lite
närmare på tre väsentliga termer vilka får betydelse för urvalet: ”litteratur”,
”vitter” och ”författare”.

Som nämndes ovan var Sigrid Leijonhufvud och Sigrid Brithellis biobiblio-
grafi en viktig startpunkt för mitt eget avhandlingsarbete. En första version kom
ut redan 1873, men den arbetades sedan om inför världsutställningen i Chicago
1893.68 Det som styrde Leijonhufvud och Brithelli var en ambition att få med så
många kvinnliga författare som möjligt. I deras bibliografi används generösa ur-
valsprinciper. Leijonhufvud och Brithelli inkluderar såväl vetenskapliga böcker
som periodisk litteratur och läroböcker under den övergripande termen litteratur.
Så här skriver de i sin kommentar om den kvinnliga vetenskapliga litteraturen:
”Om än den svenska kvinnans litterära verksamhet företrädesvis tillhör skönlitte-
raturen, tyda således många tecken därpå, att hon äfven på detta område börjar
taga mer direkt del i det mänskliga odlingsarbetet.”69 De begränsningar i urvalet
de gör gäller i första hand produktionsformen, de tar exempelvis inte med förfat-
tare till småtryck och handskriven litteratur. Dessutom tar de inte med översätt-
ningar (men väl författare som skrivit på annat språk än svenska).

Leijonhufvud och Brithellis urval förefaller mig vara rimligt av historiska skäl,
även om jag reserverar mig mot deras exkluderingar. I avhandlingen brukas ett
brett litteraturbegrepp: termen litteratur kommer att användas i den vidare be-
märkelsen skrifter.70 I undersökningens huvudmaterial ingår följaktligen såväl
kokböcker och texter om jordbruk och hushållning, politiska skrifter, tidskrifter
etc., som översättningar.71 Det viktigaste skälet till att använda en bred definition
är att min inventering visar att flera av de kvinnliga författarna producerat littera-
tur över ett brett spektrum. Som belysande exempel kan tas kokboksförfattarna
Kajsa Warg och Anna Maria Rückerschöld som därtill skrev tillfällesdikter, eller
den flitiga tillfällesförfattaren Charlotta Frölich som även skrev en lärobok i histo-
ria och skrifter om lantbruk.

Termen ”vittra” i avhandlingens titel visar alltså att jag inte enbart tar med så-
dant som idag betraktas som skönlitteratur. Under 1700-talet ingick det vi idag
benämner skönlitteratur i det vidare begreppet vitterhet. Begreppet vitterhet in-
kluderade en rad ämnen, som vältalighet, historia, politik och andlig litteratur.72

De texter som valts ut för närmare analyser tillhör alla det vittra området.
Vad skall då ses som en författare om man anlägger kvantitativa aspekter?

Många av de kvinnliga författare som ingår i denna undersökning har t.ex. enbart
producerat en eller ett par alster. För att närmare ringa in författarbegreppet kan
Gunnar Sahlins definition av författare erbjuda en möjlig utgångspunkt. I sin av-
handling om författarrollens förändringar under 1700-talets slut, vilken är en lit-
teratursociologisk breddundersökning, gör han följande inringning:

Med författare menar jag helt enkelt den som publicerade litterära alster. Be-
gränsningar föreligger inte i fråga om ämnen, den litterära produktionens om-
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fång och ekonomiska betydelse, dess kvalitet eller författarens litterära ryktbar-
het. Ej heller fäster jag något avseende vid uttryckssättet (prosa, lyrik) eller den
tryckta formen (bok, häfte, tidning).73

Sahlin tar i sin huvudpopulation med vittra författare, där författare i ämnen som
politik, filosofi och ekonomi ingår.74 Han exkluderar ur sin huvudpopulation aka-
demiska författare i ämnena naturvetenskap och teologi, dem som enbart produ-
cerade lexica, uppslagsverk eller sådana som vände sig till en akademisk publik i
ämnen som teologi, juridik, filosofi m.m.75 (Den akademiska litteraturen blir inte
något problem vad beträffar gruppen kvinnliga författare eftersom dessa inte hade
tillträde till universiteten.) Liksom Sahlin har jag i min undersökning valt att inte
göra några begränsningar i fråga om ett enskilt författarskaps omfång eller hur al-
stret är publicerat, annat än att det skall vara tryckt.

Kvinnliga författare under den nordenflychtska eran:

källor för inventeringen och tidigare forskning

Det urval man gör, vid en inventering av större författarpopulationer, styrs också
av de källor som används. Robert Escarpit menar att man för att ringa in en förfat-
tarpopulation hypotetiskt kan tänka sig två ytterlighetsmodeller: ”Den första
skulle vara att göra upp en förteckning över samtliga författare till böcker som
publicerats (i tryck eller på annat sätt) i ett givet land mellan två bestämda tid-
punkter. Den andra skulle vara att rätta sig efter någon tillförlitlig förteckning,
såsom registret till en litteraturhistorisk handbok av erkänd kvalitet.” Men i reali-
teten är varken den ena eller den andra att föredra, framhåller Escarpit. Den först-
nämnda förkastar han på grund av dess ”mekaniska” karaktär, den andra på grund
av litteraturhistorieskrivningens dåliga representativitet.76 För att få en så bred so-
ciologisk bas som möjligt anser Escarpit att man bör använda register eller för-
teckningar av ”encyklopedisk karaktär” för att sedan jämföra med specialförteck-
ningar av olika slag.77

I princip liknar min inventering Escarpits idealmodell, men i sanningens
namn beror detta snarare på krass nödvändighet än metodiska överväganden.
Kvinnliga författare har varit så till den grad marginaliserade att den ofta fragmen-
tariska informationen om vilka de var har fått sammanställas ur flera källor.78 (En
användbar referens för att finna och välja ut dessa källor har varit Tore Hagströms
Svensk litteraturhistorisk bibliografi intill år 1900, 1964–89). Uppgifterna om vilka
frihetstidens kvinnliga författare var och vad de skrev är, om de överhuvudtaget
existerar, svårtillgängliga och otillräckliga. Går man till de gängse litteraturhisto-
riska standardverken finner man i stort sett enbart de kanoniserade författarna.
Svenska vitterheten nämndes tidigare. I den andra översedda upplagan från 1832
(vilken användes av Bo Bennich-Björkman för en inventering av författarpopula-
tionen i hans avhandling om ämbetsförfattare) finner man endast fyra kvinnliga
författare under den tid Hammarskjöld och Sondén kallar den dalinska eran (som
i Svenska Vitterheten sträcker sig fram till 1778). (Min avhandling kan, i konse-
kvens med detta, sägas ta upp kvinnliga författare under den nordenflychtska
eran.) Modernare verk ger föga mer resultat. Exempelvis standardverket Den
svenska litteraturen (i redaktion av Lars Lönnroth och Sven Delblanc, 1987–1990)
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namnger och beskriver endast tre svenska kvinnliga författare från hela 1700-talet
(perioden efter 1718): Nordenflycht, Lenngren och dagboksförfattaren Märta
Helena Reenstierna, trots att det är ett verk med uttalat litteratursociologiska
ambitioner. När Nordisk Kvinnolitteraturhistoria kom ut med den första delen
1993 fylldes bilden i. Där behandlas dock endast ett fåtal författare till tryckt litte-
ratur som varit aktiva under frihetstiden (t.ex. Catharina Ahlgren, Margareta von
Bragner, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Gunnila Grubb, Hedvig Strömfelt, Eli-
sabeth Stierncrona och Anna Catharina Wefwerstedt)79 men i gengäld ges relativt
grundliga belysningar av författare till handskriven litteratur, exempelvis brev och
dagböcker. Tyvärr har man däremot inte tagit med tillfällesdiktningen. Saknas gör
även handböcker och vetenskaplig litteratur, vilket gör att en av 1700-talets abso-
luta storsäljare exkluderas: Kajsa Warg, eller den första kvinnan som blev invald i
Vetenskapsakademien: Eva De la Gardie. I den första delen av Finlands svenska lit-
teraturhistoria (1999) tar Carina Burman upp tre kvinnliga författare som var verk-
samma under sen frihetstid och in under gustaviansk: Catharina Swedenmarck,
som presenteras grundligare, Agatha de la Myle och Brita Sidonia Gadd. För att
få en överblick över kvinnliga författare under äldre tid får man gå till ett verk
med historiska, snarare än litteraturhistoriska, ambitioner. Trots att den har över
hundra år på nacken är den bibliografi som utgavs 1893 av Leijonhufvud och Brit-
helli till dags dato den fylligaste, i den får man information om 25 kvinnliga förfat-
tare som debuterade i tryck under 1700-talet, varav 16 från frihetstiden.80

Det måste framhållas att jag med denna avhandling inte påstår att jag funnit
alla författare som debuterade i tryck under frihetstiden (att siffran 141 stycken
skulle vara slutgiltig). Exakt hur många de var är givetvis nära nog omöjligt att
fastställa eftersom en del av de mindre trycken är förkomna. Inte så sällan under
denna tid publicerade sig dessutom författare anonymt, under pseudonym eller
signatur. (Problemet med anonymer, signaturer och pseudonymer kommer att
belysas grundligare längre fram i avhandlingen.)

Basen för undersökningen fick jag genom att inventera separattryckta tillfälles-
skrifter. Trots att bestånden av tillfälleslitteratur utgör merparten av all i Sverige för-
fattad och producerad tryckt litteratur från 1600–1700-talet finns ännu ingen hel-
täckande bibliografi eller databas över dessa. Följaktligen gjordes min inventering
genom en genomgång av våra tre största bestånd vid Kungliga Biblioteket (KB),
Uppsala universitetsbibliotek (UUB) och Lunds universitetsbibliotek (LUB). (De
exakta principerna för inventering av tillfälleslitteraturen redovisas i kap. II:1 och
resultatet återfinns i bilaga 1: ”Kvinnliga författares tillfällestexter 1720–1772”.) En
annan viktig källa har varit databasen ”Svensk bibliografi 1700–1829” (SB17), den
s.k. ”Luckan”, vilken dock till största delen har fått tjäna som komplement när
kvinnliga författare har upptäckts genom andra källor, men jag har även gått ige-
nom hela databasen för åren 1720–1772 i jakt på eventuella ytterligare författare.
Databasen innehåller dock inte den separattryckta tillfälleslitteraturen. En syste-
matisk undersökning av periodisk litteratur (framför allt tidskrifter eller tidningar)
har inte utförts, men däremot har vissa stickprovskontroller gjorts av viss periodica
(exempelvis Gjörwells publikationer). I vittra antologier (som Bengt Bergius Små-
Saker Til Nöje och Tidsfördrif, 1755–57) göms ett fåtal kvinnliga författare, men inte
heller här har en systematisk genomgång kunnat åstadkommas.

Parallellt med den ovan nämnda inventeringen har jag också sökt efter kvinn-
liga författare på annat sätt. Följande typer av verk har använts för att finna kvinn-
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liga författare: specialbibliografier över kvinnliga författare, litteraturhistoriska
handböcker och översiktsverk (inte minst de äldre från 1800-talets början), olika
typer av specialstudier, som Gabriel Lagus, ”Bidrag till kännedom af Finlands
svenska tillfällighetspoesi under Frihetstiden” (1867), Per Ridderstads undersök-
ning om stenstilens historia, Konsten att sätta punkt (1975), Karin Dovrings Striden
kring Sions Sånger och närstående sångsamlingar (1951), vilken innehåller identifi-
kationer av kvinnliga författare till andliga visor och psalmer. Vissa undersökning-
ar är också helt ägnade åt kvinnliga författare: Margareta Bergers bok om kvinn-
liga tidskrifts- och tidningförfattare, Äntligen ord från Qwinnohopen! Om kvin-
nopress under 1700-talet (1984), Sven Hanssons bok om politik och kvinnopolitik
hos Nordenflycht, Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning
(1991), där andra kvinnliga författare också presenteras, och sist men inte minst
Ruth Nilssons omfångsrika idéhistoriska avhandling om kvinnosynen under
1600–1700-talen Kvinnosyn i Sverige (1973). Ett fåtal specialstudier finns dessutom
över enskilda kvinnliga författare (se vidare nedan). En viktig källa för den som
vill söka information om äldre tiders författare är Jonas Apelblads handskrivna
omfångsrika verk om anonymer, pseudonymer och signaturer Anonymi et Pseudo-
nymi Sveciæ … 1488–1784, samt Leonard Bygdéns Svenskt anonym- och pseudo-
nymlexikon (1895–1915).81 Eftersom jag valt att även ta med översättare har jag gått
igenom den första utgåvan av Qvinnan inom svenska litteraturen från 1873 (förfat-
tad av Karin Alcyone Adlersparre och Elvira Huss), där förtecknas även en del
översättare vilka inte tas med i den omarbetade senare upplagan. Andra kvinnliga
översättare presenteras i Greta Hjelm-Milczyns uppsats ”Översättarna – kultur-
förmedlarna” (1985) och framför allt i hennes bok i ämnet ”Gud nåde alla fattiga
översättare”. Glimtar ur svensk skönlitterär översättningshistoria fram till år 1900
(1996).82

Specialbibliografierna över kvinnliga författare har, som jag nämnde tidigare,
sitt ursprung i 1700-talets kvinnokataloger. Några verk från 1700-talet som varit
viktiga källor för mig kan lyftas fram här. Under 1700-talet var man, inte minst av
historiepatriotiska skäl, angelägen att lyfta fram namnkunniga svenska kvinnor,
följaktligen sökte man också göra inventeringar över vittra eller på annat sätt be-
römvärda fruntimmer. A.A. von Stiernman påbörjade ett arbete om svenska lärda
fruntimmer som aldrig avslutades: Gynæceum Sveciæ Litteratum. Ett referat av ver-
ket publicerades i Stockholms Magazin 1780.83 Det är för övrigt tack vare Stiern-
man som Hedvig Charlotta Nordenflycht skrev sin levnadsbeskrivning, den skul-
le bilda underlag för presentationen av henne i hans kvinnokatalog. År 1793 kom
Carl Peter Westrins Försök til en historia, öfwer namnkunniga, men i synnerhet lärda
fruntimmer. I boken porträtteras ett antal kvinnor (inte enbart svenska) under ur-
valsprincipen att de haft eller har ”dygd, ädla tankesätt och tappra gärningar” eller
”genom beläsenhet och lärdom uppodlat de af Naturen undfägna förnufts-gåf-
wor”.84 Syftet med denna katalog av dygdiga och lärda fruntimmer skulle vara att
plädera för utbildning av den svenska kvinnan, något som i sin tur skulle höja
kvinnornas moral. Westrin baserar till största delen sitt urval på det han hittat i
dåtidens tidskrifter och tidningar, vilket gör att han tar upp ett par författare som
t.ex. inte nämns hos Leijonhufvud och Brithelli. Nämnas i detta sammanhang
kan också C.G. Warmholtz omfångsrika verk Bibliotheca Historica Sueo-Gothica
(1782–1817) vilken innehåller en separat del som tar upp ”Svenska lärda fruentim-
mer” (del 15).
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Det antal kvinnliga författare jag funnit, 141 stycken, kan tyckas vara stort.
Men i detta sammanhang måste man fråga sig vad som skulle hända om man gjor-
de en grundligare inventering av det manliga författarbeståndet och dessutom til-
lämpade de här ovan redovisade urvalsprinciperna. Utan tvekan skulle man få
fram ett stort antal idag bortglömda manliga författare. Att antalet kvinnliga för-
fattare ökar behöver därför inte automatiskt betyda att procenten kvinnliga förfat-
tare av hela författarpopulationen blir större.

När det gäller forskning om enskilda kvinnliga frihetstida författare är den av
ringa omfattning, med ett undantag: Hedvig Charlotta Nordenflycht. Man skulle
vid en ytlig betraktelse kunna tro att Nordenflycht var den enda verksamma
kvinnliga författaren från frihetstiden. En paradox i detta sammanhang är att när
väl en kvinnlig författare accepteras som en del av den litterära kanon ägnas hen-
nes person och biografi desto större intresse. Ofta tenderar forskare därtill att sam-
manblanda liv och dikt. Här kan finnas skäl att påminna om Mary Ellmans välbe-
kanta rader: ”Books by women are treated as though they themselves were wo-
men”.85 Nordenflycht tjänar som utmärkt exempel på detta fenomen.86 Till dags
dato har det skrivits ett stort antal biografiskt inriktade verk om henne medan
forskningen om det hon skrev ännu är relativt tunn.87 Den enda doktorsavhand-
ling som behandlar hennes författarskap kom för över hundra år sedan, men är
trots detta oumbärlig för nutida forskare: John Kruse, Hedvig Charlotta Norden-
flycht. Ett skaldinneporträtt från Sveriges rococotid (1895). Sveriges första kvinnliga
docent i litteraturhistoria, Hilma Borelius, gav tillsammans med Theodor Hjelm-
qvist ut Nordenflychts Samlade skrifter (1925–38). Borelius skrev dessutom en bio-
grafi över henne, Hedvig Charlotta Nordenflycht (1921). Torkel Stålmarck har dels
skrivit två biografier över Nordenflycht (1967 och 1997), dels dokumenterat
Nordenflychts betydelse och roll i det vittra samfundet Tankebyggarorden, i Tan-
kebyggare (1986). Sven Hansson gör i boken Satir och kvinnokamp i Hedvig Char-
lotta Nordenflychts diktning (1991) en grundlig genomgång av Nordenflychts för-
bindelser med några andra kvinnliga författare samt ger en belysning av hennes
tidiga allmänpolitiska samt senare kvinnoemancipatoriska diktning.88

En annan författare vars liv är relativt väldokumenterat är Charlotta Löfgren,
som porträtteras i Sven Hanssons här nämnda studie om Nordenflycht. I sam-
band med att Hansson utreder förbindelserna mellan Nordenflycht och Löfgren
riktar han också uppmärksamheten mot två andra kvinnliga författare, Hedwig
Walldorff och Hedvig Löfwenskiöld.

De sista i gruppen vars liv och verk ägnats någon uppmärksamhet är två kok-
boksförfattare: Anna Maria Rückerschöld och givetvis Kajsa Warg. Den senare
har dock endast tagits upp ur ett mathistoriskt eller kulinariskt perspektiv.89 Anna
Maria Rückerschölds biografi och verk presenteras i idéhistorikern Agneta
Helmius,”Det olyckliga Swenska Fruentimret”. Om kokboksförfattarinnan Anna
Maria Rückerschöld och kvinnors villkor på 1700-talet (1993). För närvarande skriver
dessutom litteraturvetaren Margareta Björkman en bok om översättaren och tid-
skriftsförfattaren Catharina Ahlgren.

Avhandlingens uppläggning
Avhandlingen är uppdelad i tre olika delar. Den första innehåller tre kapitel (I:1–3)
där jag ytterligare fördjupar mina utgångspunkter. Här ger jag först (kap. I:1) en
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kvinnohistorisk bakgrundsteckning, vilken i första hand utgår ifrån genusteore-
tiskt baserad forskning. I kap. I:2 ger jag en översikt över de kvinnliga författarnas
produktion, de kvinnliga författarna sätts i relation till det litterära systemet och
jag diskuterar dessutom begreppet ”offentlig”. Slutligen (i kap. I:3) tar jag upp den
för avhandlingen viktiga termen nätverk vilket ger en möjlighet att sätta in de
kvinnliga författarna i ett socialt sammanhang.

Avhandlingens andra del behandlar tillfälleslitteraturen. I ett inledande kapitel
(I:1) sätts denna litteratur i relation till en social och historisk kontext. Jag redovi-
sar först dess kännetecken och vem den skrevs för, vidare diskuteras produktion
och distribution av tillfälleslitteratur, alltså hur skrifterna nådde sina läsare. Av
vikt är den diskussion som förs om hur tillfälleslitteraturen kan förbindas med oli-
ka nätverk. I samband med det resonerar jag om de drivkrafter som låg bakom
kvinnliga författarskap. Från författarna flyttas sedan fokus till texterna och i de
därpå följande kapitlen görs retoriska analyser av både kvinnliga och manliga för-
fattares texter vilka skrivits för ett antal tillfällen: fyra begravningar och ett bröllop
(kap. II:2–3). Slutligen dras trådarna ihop i ett avslutande kapitel och jag för en
sammanfattande diskussion om tillfälleslitteraturen ur ett könsperspektiv. Här tar
jag upp hur föremålen framställs med avseende på könsideala aspekter. Men jag
försöker även belysa om, och i så fall hur, man kan skönja skillnader mellan man-
liga tillfällesförfattare respektive kvinnliga när det gäller retorik (kap. II:4).

I avhandlingens tredje del tas den politiska litteraturen upp: dels den allmän-
politiska, dels den kvinnopolitiska. Beträffande diskussionen av de allmänpolitis-
ka skrifterna följer jag en kronologisk ordning. Ett antal skrifter analyseras med
startpunkt vid 1738–39 års riksdag och slutdatum med 1767 års debatt om över-
flödsförordningar (kap. III:2–5). I de avsnitt som sedan behandlar kvinnopolitiska
skrifter ges en allmän presentation av frihetstidens kvinnopolitiska debatt. En
grundligare diskussion görs därefter av Hedvig Charlotta Nordenflycht som kvin-
nopolitisk diktare (kap. III:6). I denna tredje del blir begreppet ”makt” betydelse-
fullt och jag diskuterar det mandat som begärs i texterna och genom de politiska
författarnas agerande. I avhandlingens allra sista avsnitt Slutord presenteras av-
handlingens resultat i en sista sammanfattande diskussion.

Biografiska uppgifter om de författare vars verk analyseras i avhandlingen re-
dovisas fortlöpande. Bibliografiska uppgifter återfinns i två bibliografier. Den för-
sta i bilaga 1 är en bibliografi över tillfällestexter författade av kvinnliga författare,
vilken framför allt bildar ett underlag för resonemangen om författare och före-
måls sociala tillhörighet. För att man lätt skall kunna orientera sig beträffande de
kvinnliga författarnas totalproduktion ingår även en bibliografi över undersök-
ningens huvudpopulation. Denna bibliografi återfinns som en egen del i käll- och
litteraturförteckningen (”Bibliografi: kvinnliga författare som debuterat i tryck
1720–1772”).

Merparten av de författare jag funnit valde att använda sin fars släktnam. Det-
ta patrilinjära namnskick berodde på att kvinnor efter giftermålet förbands med
två släkter, en via sin ursprungsfamilj och en genom sin make.90 (I en del sällsynta
fall förekommer dock att kvinnliga författare publicerat sig under sitt namn som
gift.) Samtidigt återfinns oftast kvinnliga författare under sin makes namn när
man söker efter dem, exempelvis i modernare kataloger eller uppslagsverk. I av-
handlingen kommer ett patrilinjärt namnskick för det mesta att brukas, utom i de
fåtal fall då kvinnliga författare uppenbarligen valt att använda sitt giftonamn som
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författarnamn, men makens namn respektive flicknamn anges även i förekom-
mande fall. I bibliografierna återfinns kvinnliga författare i första hand under sitt
flicknamn (men korshänvisningar ges till makens namn om författaren är gift).

I citat ur äldre tryck och handskrifter har ambitionen varit att i mesta möjliga
mån återge originaltexten utan alltför stora ändringar. Viss normalisering har
dock skett rörande vokaliskt v, som återges med u, samt â, som återges med å. Väx-
lingen mellan stilgrader samt antikva eller fraktur markeras med kursiv. De över-
sättningar av citat som ges är om inte annat anges mina egna.91
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D e l  I

”At då jag qwinna är, jag skrifwa vill som kar”.

Bakgrunder och utgångspunkter
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1. De kvinnliga författarnas
ställning under frihetstiden

Från höga mål och wärf du synes utesluten,
Men tro ej, wärda Hop, du slägtets halfwa del,
At genom seder, bruk och tiders blinda fel,
Din skyldighet är i så trånga gränsor knuten.
(Hedvig Charlotta Nordenflycht)1

Hustavleideologin, kvinnans lagliga och socioekonomiska ställning
Det patriarkala förtrycket var i mycket öppet och oförblommerat under 1700-ta-
let. I den så kallade ”hustavlan”, som spreds genom psalmboken och katekesen,
tecknades den tredelade bild som idealt skulle reglera samhällsordningen. Ur-
sprungligen bygger den på Luthers läror om samhället där tre ordningar fanns,
den kyrkliga, den politiska och den husliga; kungen var överheten i den politiska
ordningen och detta avspeglades i miniformat i hushållet, där mannen skulle styra
kvinnor, barn och tjänstefolk. Hustavleidealet för kvinnan lade tonvikten vid hen-
nes roll som maka och mor. Senare års forskning har betonat hustavlans relatio-
nella karaktär, det vill säga att den präglades av ömsesidighet när det gäller skyl-
digheter. Det har dessutom lyfts fram att man måste beakta hur hustavlan tolka-
des i praxis (inte minst med hänsyn till regionala variationer) och över tid.2

Hushållets betydelse för en kvinnas position under 1700-talet kan knappast
överskattas.3 Under 1700-talet var det samhällets minsta bärande produktions-
enhet. Hushållet var alltså inte bara en reproduktionsenhet utan också ett arbets-
lag, där kvinnan spelade stor roll som arbetspartner och där hennes möjlighet till
inflytande varierade beroende på vilken typ av hushåll hon befann sig i och vilken
roll hon hade där. Genom tjänstehjonsstadgan, som reglerade tjänstefolkets ställ-
ning inom hushållet, fick också hustrun från mannen avdelad bestämmanderätt
över tjänstefolket, hon kunde exempelvis anställa tjänstefolk i händelse av man-
nens frånvaro.4 Det är viktigt att återigen påpeka att en kvinnas ställning inte
enbart berodde på hennes könstillhörighet utan också var beroende av klass, civil-
stånd och ålder.5 Hushållets stora betydelse gjorde att individers behov under-
ordnades dess intressen. Gudrun Andersson konstaterar: ”De flesta handlingar ut-
fördes sannolikt med hushållets bästa för ögonen, varvid just den komplementära
relationen könen emellan betonas.”6 Som vi kommer att få se i undersökningen
kan de kvinnliga författarnas agerande i många fall kopplas till de respektive hus-
håll i vilka de ingick.

Kvinnans juridiska ställning reglerades i 1734 års lag, för övrigt en av de mer
konservativa i Europa på området. Kyrkans syn på förhållandet mellan könen av-
speglar sig tydligt i lagen. 1734 års lag anslöt sig till tidigare lagstiftning, där kvin-
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nan, i Paulus anda, betraktades som mannen underdånig. I tidigare lagar hade
släkten spelat en stor roll för kvinnans lagliga ställning, men med den nya lagen
knöts gifta kvinnor närmare make och hushåll, detta kom i sin tur att innebära att
kvinnans möjligheter att representera hushållet minskade. Den så kallade måls-
mansrätten som uttrycktes i 1734 års lag innebar i princip att mannen ensam hade
befogenhet att förvalta egendom och förmögenhet i ett hushåll, även om mannen
inte kunde avyttra hustruns egendom utan hennes samtycke. Han skulle även föra
kvinnans talan i juridiska spörmål.7 Målsmansrätten innebar däremot inte att
hustrun var satt under förmyndare. ”Att vara målsman innebar att föra någons ta-
lan, särskilt inför domstol, medan förmyndarskapet därutöver innebar att handha
den omyndiges egendom samt sköta dennes angelägenheter.”8 En hustru hade ex-
empelvis vissa rättigheter när det gällde hur hennes egna tillgångar disponerades
och hon kunde sluta vissa mindre köp å hushållets vägnar eller sälja egendom av
ringare värde. Kvinnans befogenheter var dock förhållandevis begränsade.9 Här
kan man reflektera över om detta kan ha skapat hinder för de kvinnor som skulle
föra ett verk till tryck, vilket ibland innebar relativt höga kostnader. I många fall
måste kvinnliga författare, som inte disponerade egna medel, ha varit utlämnade
till en makes, fars eller brors goda vilja.

Ogifta kvinnor stod däremot under förmyndarskap och det var endast änkor
som helt rådde över sin ekonomi, något som formuleras i lagen på följande sätt:
”Enka råde sig och gods sitt sielf.”10 Det finns skäl att påminna om att frihetsti-
dens mest framgångsrika kvinnliga författare, Hedvig Charlotta Nordenflycht,
var änka.11

Viktigt är dock att skilja mellan lagen och hur den tolkades i praktiken. Lag-
praxis kunde skilja sig såväl mellan olika ställen i landet som mellan olika sam-
hällsklasser, något som många forskare har påvisat. Beata Losman poängterar att
1734 års lag bildade ett ”ihåligt lagsystem” med gott om utrymme för tolkningar i
praxis.12 Gudrun Andersson finner exempelvis, i sin undersökning om tingsären-
den i Askers härad, att kvinnor under perioden 1681–1725 många gånger själva
handhade ekonomiska spörsmål (som jordköp, arvsfrågor och överlåtelser av
egendom).13 Losman lyfter också fram och belyser med exempel hur lagen var
skriven i första hand med tanke på egendomen och dess värnande, inte männi-
skorna. Bland landsbygdens befolkning spelade säkerligen praktisk hänsyn och
lokala sedvänjor stor roll. Under de många gånger hårda villkor som rådde på
svensk landsbygd hade man helt enkelt inte råd att undvara kvinnor som arbets-
kraft eller att diskriminera dem.14

Detta mönster visar sig även bland de kvinnliga författarna, både när de gäller
hur de agerar och vad de skriver. Nordenflycht diskuterar exempelvis insiktsfullt
arrendekontrakt och fördelarna med att transportera och nyåteruppföra timmer-
hus respektive bygga nytt i ett brev till kommerserrådet von Steyern den 23/12
1759.15 Grevinnan Charlotta Frölich tackade i det längsta nej till giftermål och äg-
nade sig istället åt lantbruk och bergsbruk.16 (Möjligheten att säga nej till ett gif-
termål som förmyndaren insisterade på kom för övrigt först med 1734 års lag.)17 I
sina författarskap sysslar dessutom en del av de kvinnliga författarna med ekono-
miska spörsmål, allt i den allmänna folkförsörjningens namn. Detta intresse delar
de med många av sina manliga kollegor; dessa frågor kan ses som typiska för fri-
hetstiden. Eva De la Gardie skriver om potatisens användning, Charlotta Frölich
om sina erfarenheter beträffande sådd av norrländskt bråkorn, ängsskötsel och
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den då nymodiga såningsmaskinen, och Françoise Marguerite Janiçon pläderar
för 1767 års överflödsförordning (se vidare nedan kap. III:5).

Sverige var vid denna tid ett agrart samhälle. Större delen av landets kvinnor
var verksamma inom olika lanthushåll – antingen som anställda eller i egenskap
av familjemedlemmar – och deras arbetsinsatser var nödvändiga för hushållets
produktion.18 1734 års lag innehöll dock begränsningar beträffande kvinnlig yr-
kesverksamhet i övrigt.19 Ingenting i lagen hindrade visserligen kvinnor att utöva
fysiskt krävande arbete, exempelvis i manufaktur, men det fanns regler som för-
bjöd kvinnor att ta anställning inom statsförvaltningen. Dessutom hade kvinnor
begränsade möjligheter att driva egna rörelser.20 Frågan var hur en kvinna kunde
få sin inkomst om hon blev ensamstående eller var medlem i ett hushåll med otill-
räcklig ekonomisk bärighet. Var hon bosatt på landsorten kunde hon ta tjänst
som exempelvis piga. I städerna var försörjningsmöjligheterna något annorlunda.
Kvinnor i Stockholm, som hade behov av försörjning, arbetade i hushåll eller med
vård i offentliga institutioner (som barnhem och sjukhus), drev egna rörelser som
krogar, kramhandlerier, spiskvarter, för att nämna några exempel. Dock fanns ett
viktigt förbehåll: kvinnor var formellt sett utestängda från de näringar som krävde
burskap, de så kallat borgerliga näringarna. För de övriga beviljades tillstånd av
handelskollegium. Sådana tillstånd gavs till ensamstående kvinnor som stod utan
inkomster eller till gifta kvinnor vars män inte kunde klara av familjens försörj-
ning.21 Däremot kunde kvinnor ärva det burskap som följde med en rörelse,22 nå-
got som till och med kunde innebära att kvinnor i vissa fall fick politiskt inflytan-
de.23 Här ges alltså ett tydligt exempel på hur innehav av egendom, ståndstillhö-
righet och ändrat civilstånd gav kvinnan andra möjligheter och tänjde ut de grän-
ser som generellt stakades ut i hustavlans beskrivning av kvinnans kallelse.

I vissa fall ärvde alltså kvinnor företag, något som kunde gälla såväl hustrur
som döttrar. Inom bokbranschen finns exempel på att tryckerier ärvdes på detta
sätt.24 Några av de kvinnliga boktryckeriägarna var dessutom författare. Tillfälles-
författaren Brita Christina Laurelia, som troligtvis härstammade från boktryckar-
familjen Laurelius i Stockholm, utgav och redigerade Carlscronas Wekoblad samt
skötte Kongl. Amiralitets-Boktryckeriet i Karlskrona då hon blev änka; samman-
lagt kom det att röra sig om tjugo år. Den kvinnliga successionsordningen be-
träffande tryckeriverksamheten fortsatte med dottern Maria Christina Winqvist,
även hon tillfällesförfattare, som kom att ärva tryckeriet.25 Ett annat sådant exem-
pel finns i tryckarfamiljen Momma, där hustrun till tryckare Petter Momma för-
fattaren Anna Margareta von Bragner under några år redigerade den för tiden
avancerade, franskspråkiga tidningen Stockholm Gazette, som trycktes på makens
tryckeri. Dottern Elsa Momma, gift Fougt, kom sedan att följa i moderns fotspår.
Hon redigerade periodvis tidningen Stockholms Weckoblad, skötte efter maken
Henrik Fougts död familjetryckeriet och skrev dessutom själv tillfällesskrifter.26

Bland de kvinnliga författarna har jag också funnit andra exempel som visar
hur kvinnor försörjde sig själva (eller bidrog till hushållets försörjning), antingen
genom sitt författarskap eller annan verksamhet. Hedvig Charlotta Nordenflycht
fick större delen av sin inkomst från sitt författarskap. Ytterligare ett exempel finns
på en kvinnlig författare som troligen fick inkomster av sitt författarskap: utgiv-
ningen av Kajsa Wargs kokbok blev en succé, och kunde kanske rentav ha utökat
de inkomster Warg hade som hushållerska.27 Catharina Ahlgren – som var tvingad
att försörja sig och sina barn efter en skilsmässa – utgav tidskrifter och översatte
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litteratur.28 Tillfällesförfattaren Brita Geyers (Geijers) verksamhet beskrivs i ned-
sättande ordalag i ett brev till Hedvig Charlotta Nordenflycht från vännen Gustaf
Reuterholm hösten 1750. ”[Geyer] försörjer sig med allehanda grannlåts förfärdi-
gande, varav hon ibland plägar göra lyckepottor, smider esomoftast grav- och
brudskrifter, av vilka jag icke sett någon som jag funnit värdig att förvaras, icke ens
den hon skrev över drottningens död.”29 Geyer var gift med en kapten vid brand-
vakten i Stockholm,30 men makens lön räckte måhända inte till. Ett annat exem-
pel på en kvinnlig författare som försörjde sig själv och sitt barn är Margaretha
Gryzell (troligen separerad från sin make 1773), som i tjugo år arbetade som ren-
skrivare för diverse ämbetsverk i Stockholm. I ett brev 1798 vänder hon sig till
kungen för att be om en ”nådegåva” eftersom synen svikit henne.31 Återigen kan
också Charlotta Frölich lyftas fram, som ett exempel på hur högättade kvinnor
kunde driva avancerad skötsel av stora gårdar, först å sina egna vägnar och sedan
som gift å hela hushållets vägnar.32

En del av dessa kvinnliga författare gick till synes in på manligt definierade
domäner när det gällde arbete. Längre fram kommer jag dessutom att visa hur
kvinnliga författare med sina verk ofta axlade en representativ roll i sitt hushåll.
Hur skall då detta förstås? Etnologisk och historisk forskning har under senare år,
i studier av arbetsdelning, visat att kvinnor i vissa fall kunde utföra det som nor-
malt ansågs vara manliga arbetsuppgifter och att detta dessutom sågs som positivt.
Däremot var det motsatta, alltså att en man utförde det som sågs som kvinnliga
arbetsuppgifter, näst intill omöjligt.33 Etnologen Inger Lövkrona tolkar detta som
att man i det tidigmoderna samhället såg vissa egenskaper som positiva hos både
män och kvinnor – hon nämner egenskaperna uthållighet, tålamod och styrka –
men att samhällets könshierarkiska karaktär samtidigt gjorde att män inte kunde
kosta på sig att abdikera från sin position. Det bör emellertid framhållas att den av
Lövkrona refererade forskningen kring arbetsdelning i huvudsak behandlar bon-
debefolkningen. De kvinnliga författarna kom från helt andra sociala skikt. En
rimlig hypotes är dock att den könshierarkiska värderingen av arbete fanns även i
de övre sociala skikten, även om könsidealen där hade delvis andra förtecken.

Sammanfattningsvis kan man fundera över ett begrepp som underordning när
det gäller kvinnans ställning under 1700-talet. Går det överhuvudtaget att genera-
lisera? Senare års genusteoretiska forskning har visat att det är rimligt att tala om
flera parallella genusordningar eller genussystem, eftersom kön konstitueras på
olika sätt under olika historiska förutsättningar och geografiska förhållanden.34

Jag vill i samband med detta poängtera att kvinnan i en del positioner kunde ha
ansenligt inflytande (exempelvis i rollen som matmor, änka, adelskvinna osv.),
men att Kvinnan också på ett övergipande formellt och ideologiskt plan alltid var
hierarkiskt underordnad Mannen, vare sig denne fanns på nära håll (exempelvis
fadern eller maken) eller på avstånd (exempelvis stat, kyrka och universitet). Löv-
krona anser att man i genushistorisk forskning snarare underskattat strukturernas
betydelse i det tidigmoderna samhället än överskattat dem, exempelvis vad gäller
kvinnans ställning, 35 och därvidlag är jag böjd att instämma med henne. Struk-
turerna gav dock utrymme för omförhandlingar, alternativa tolkningar och ifrå-
gasättanden,36 något som de kvinnliga författarna utnyttjade.

Mot slutet av 1700-talet började nya könsideal att göra sig gällande. Synen på
kvinnan som fysiskt svag, irrationell, etc. legitimerades genom biologiskt tänkan-
de och förbands nu i första hand med modersrollen. En förskjutning skedde där
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kvinnoidealet från att ha kopplats till hushållet, som också var en producerande
enhet, knöts till familjen, som enbart blev en reproducerande enhet.37 En av Eva
Helen Ulvros slutsatser, i den tidigare nämnda avhandlingen om kvinnor inom
sydsvensk borgerlighet 1790–1870, är dock att det svenska agrarsamhället, med
hushållet som bas, genererade en kvinnoroll som historiskt sett var trögrörlig till
sin karaktär. Det nya kvinnoidealet inkorporerades först långsamt i det allmänna
medvetandet.38

Mot den agrara traditionens kvinnouppfattning, med dess långa rötter ned i
det svenska samhället, tycks de kvinnliga författarna avteckna sig i relief. Men då
måste det beaktas att fler av dem hade en förankring i städerna och att de dess-
utom tillhörde samhällets övre sociala skikt.39 För dessa kvinnor fanns säkerligen
en större möjlighet till intellektuell rörlighet inom den givna kvinnorollens ramar.
Som vi kommer att få se längre fram i avhandlingen kunde sådan rörlighet ibland
uppenbarligen uppfattas som önskvärd av omgivningen.40

Kvinnor och utbildning under frihetstiden
Ett svårt hinder för kvinnorna i allmänhet och de kvinnliga författarna i synnerhet
var deras begränsade möjligheter till utbildning, något som gällde kvinnorna även
i de privilegierade klasserna. Kvinnor hade till exempel inte tillträde till undervis-
ning vid trivialskolor, gymnasier och universitet och blev för avancerad utbild-
ning helt beroende av den eventuella undervisning som gavs i hemmen.41 Detta
var självklart aktuellt endast för flickor ur de övre sociala skikten. På vissa orter
fanns det dock skolor eller privatlärare som tog emot såväl pojkar som flickor även
ur de lägre stånden och gav dem ytterst elementär undervisning (i läsning, basal
skrivkunnighet, slöjd etc.).42 Först mot slutet av 1700-talet, närmare bestämt 1786,
grundades 1700-talets första flickskola i Sverige av den herrnhutiska församlingen
i Göteborg.43 (Att det var just den herrnhutiska församlingen som grundade sko-
lan var ingen slump. Kvinnor spelade inom herrnhutismen en aktiv roll och erhöll
därför god utbildning – de tilläts till och med under rörelsen tidiga historia, vilken
inföll under frihetstiden, att predika och utföra prästeliga uppgifter.)44 Sverige låg
i detta avseende efter jämfört med utlandet. I exempelvis Tyskland hade speciella
skolor för flickor inrättats mycket tidigare och dessutom fungerat kontinuerligt.45

Även Frankrike hade länge haft en tradition med separata skolor för flickor, utöver
dem som var knutna till klostren. Den mest berömda och inflytelserika av dessa
flickskolor är Madame de Maintenons skola i Saint-Cyr som grundades 1668 och
kom att fungera fram till franska revolutionen.46 Det är emellertid svårt att bedö-
ma om öppnandet av speciella flickskolor i Sverige höjde den generella utbild-
ningsnivån hos flickor eftersom undersökningar om detta saknas.47

Lite är känt om de svenska kvinnliga författarnas bildningsmöjligheter, men
klart är att många av dem upplevt sin utbildning som otillfredsställande. Ett åter-
kommande tema för de kvinnliga författarna var nödvändigheten av att även
kvinnor fick undervisning och kunde ägna sig åt att tänka och läsa. Frihetstidens
debatt i kvinnofrågan var till stor del fokuserad just på kvinnors behov av och rätt
till utbildning. (Hur de kvinnliga författarna ger sig in i denna debatt kommer jag
att redovisa i kap. III:6.)

Undervisning för alla oavsett kön, eller kanske ännu mer djärvt, samhällsställ-
ning, var än så länge oerhört avlägsen. Läskunnigheten var dock generellt sett
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högre i Sverige än i andra europeiska länder. 1686 års kyrkolag stadgade att alla
skulle vara kunniga i trons grunder och innanläsning, något som medförde att
Sverige (Finland inkluderat) hade den högsta läskunnigheten i Europa.48 Ansvaret
för att ett hushålls medlemmar lärde sig läsa föll på dess manliga överhuvud. Av
vikt är dock att hustrun tillsammans med mannen ansvarade för barnens uppfost-
ran.49 Men här vill jag också framhålla att det finns olika grader av läskunnighet
och att kunskap i läsning givetvis inte automatiskt medför skrivkunnighet. Be-
greppet ”literacy” som används i den internationella forskningen, inkluderar både
läs- och skrivkunnighet.50 I Sverige fanns ingen parallellutveckling mellan dessa
färdigheter, eftersom det primära ansågs vara läsning av katekesen.51

Att en person hade baskunskaper i skrivandets konst behövde inte heller bety-
da att hon eller han var kapabel att skriva mer avancerade texter. Frågan är om läs-
kunniga kvinnor och män var skrivkunniga i lika hög grad? Eva Helen Ulvros vi-
sar, med utgångspunkt från sitt undersökningsmaterial, hur illa det var ställt med
skrivkunnigheten bland kvinnorna ur den lägre borgerligheten:

I brev skrivna av kvinnor födda på 1700-talet eller i början av 1800-talet är det
ofta fler stav-och meningsbyggnadsfel än i männens brev. Kanske ansåg sig
kvinnorna inte heller ha lika mycket tid till att skriva, upptagna som de var av
hushållsarbetet. Skrivande i största allmänhet kan ha förknippats med manlig-
het, eftersom det rörde sig om en utåtriktad aktivitet, en handling som manifes-
terade hushållet utåt.52

Det kan nog ifrågasättas om bristfällig stavning enbart kan knytas till att kvinnor
skrev mindre. Stina Hansson framför, i en klargörande artikel om talandets
mimesis, det rimliga antagandet att stavfel inte alltid beror på ’okunskap’ utan att
de också rent språkligt kan knytas till en äldre, muntligt förankrad, litterär tradi-
tion. Hennes resonemang rör det tidiga 1700-talets litteratur, men hypotetiskt
kan man tänka sig att muntliga inslag är vanligare i den kvinnliga skriftkulturen
även senare.53 Längre fram i avhandlingen kommer dessutom exempel att ges på
vacklande ortografi både när det gäller manliga och kvinnliga författare.

Men trots detta var givetvis bristen på kunskap i skrivning (och läsning) ett
handikapp för de flesta kvinnor. Det bör ha varit av stor vikt att man föddes in i
rätt släkt, det vill säga, vistades i en omgivning där det betraktades som självklart,
eller rentav önskvärt, med vittra kvinnor.54 I en sådan miljö kunde kvinnor träna
sina litterära färdigheter och till och med, som många av de kvinnliga författare
som ingår i denna undersökning, representera hushållet utåt med exempelvis
tryckt tillfällesdikt.

Hur hade då de kvinnliga författarna kommit att få sin utbildning? Eftersom
majoriteten av dem tillhörde samhällets övre sociala skikt kan man nog utgå från
att de för det mesta hade fått sin undervisning i hemmet, i bästa fall hade de fått
dela eventuella bröders undervisning. Det måste emellertid poängteras att materi-
alet är magert. Jag har hittills endast funnit två exempel där kvinnliga författare
från frihetstiden beskriver sin uppfostran. Det första exemplet återfinns i Hedvig
Charlotta Nordenflychts levnadsbeskrivning, det andra i den handskrivna versifie-
rade levnadsbeskrivning som skrevs av Charlotta Frölich. (Den sistnämnda torde
inte vara vidare känd, den nämns exempelvis inte i Hættner Aurelius, Larsson och
Sjöblads bibliografi Kvinnors självbiografier och dagböcker, 1991.) Utöver det skrev
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också Sophia Elisabeth Brenner en levnadsbeskrivning som ger en beskrivning av
en ung flickas uppfostran under svensk stormaktstid. Det finns också en del infor-
mation om den utbildning som gavs Anna Maria Lenngren under slutet av fri-
hetstiden. Hon kom att få en för flickor ovanligt gedigen skolning, vilket troligtvis
berodde på att hennes far var akademisk lärare, men dessutom herrnhutare och
därför hade en frigjord inställning till kvinnors intellektuella möjligheter.55

I den handskrivna diktbok i kvartoformat, daterad 1762, som grevinnan Char-
lotta Frölich skickade till bibliotekarien Berge Frondin återfinns också hennes
självbiografi.56 Längst bak i diktboken har några ark i folioformat bundits ihop
med den övriga diktboken. Dessa ark, som eventuellt tillfogats efteråt eftersom de
är daterade 1765, innehåller Frölichs versifierade levnadsbeskrivning. Av den fram-
går det att Charlotta Frölich, uppfostrad under delvis sparsamma förhållanden på
grund av Karl XII:s krig, fått basundervisning i läsning, skrivning, historia, hus-
hållskunskaper och inte minst bibelläsning och andliga sånger. Hemmet framstår
som lutheranskt och spartanskt, ingen flärd tilläts. I den korta beskrivningen av
sin uppfostran skriver hon:

högfärd eij i huset fants
läsa Biblen många gånger
lära andeliga sånger
hälgen där i Kyrkian gå
wissa stunder räkna skrifwa
Kunnig i Historien blifwa
sådant fick man täncka på
öfwerflöd och Krässlig lefnad
hade i vårt hus eij trefnad
eij i bruk tå kommit än
The och Cafe dyra Wijner
smaken war tå eij så finer
fägnad blef dock mången wän
altid måst iag något göra
om Hushållning talas höra
dagligt sälskap nog thär war
dock alt flyckigt undan wijktes
med visiter intet fijktes […].57

Jag håller för troligt att Charlotta Frölich åtminstone förstod tyska. Hennes far
Carl Gustaf Frölich behärskade nämligen dåligt svenska språket och Charlotta
Frölich hade dessutom tillbringat en del av sin barndom i Baltikum.58 Däremot är
det oklart om hon skrev tyska; inget av hennes verk är skrivet på detta språk.

En annan, mer ’modern’ och grundlig uppfostran gavs Hedvig Charlotta
Nordenflycht, född tjugo år efter Charlotta Frölich. I sin levnadsbeskrivning,
skriven på A.A. Stiernmans uppmaning, visar hon dock målande hur relativt
nyckfull denna undervisning var.

Vid fyra års ålder begynte jag, at läras af et Fruntimmer läsa Svenska, och innan
jag fyllt fem år, läste jag rent. Min Fader, som tyckte mig vara begåfvad med nå-
gon qvickhet, lät mig sedan hos min yngre broders Informator lära än Tyska och
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än Latin; men som detta ej oftare hände, än när de från studer-terminerna i
Upsala voro lediga, […] blef den lilla öfningen på de öfriga tider om året åter all-
deles å sido satt. […] Men ehuru mycken lust jag lät förspörja til sådana veten-
skaper [Bokeliga Konster], funno mina kära Föräldrar dock icke rådeligt, at un-
derstödja min böjelse deruti. De visste nogsamt, at ingen grufva någonsin upp-
funnits på Parnassen, och at et lärdt Fruntimmer, med ingen annan brudskatt
än sin lärdom, kunde dömmas til Kloster-Orden; och som den icke är i anseen-
de i Sverige, tyckte de mera om, at upföda sin doter til en skickelig Hustru, än
bland Vishets-Gudinnorna.59

Några ämnen borde ha varit av uppenbar betydelse för kvinnliga författare, näm-
ligen färdigheter i läsning, skrivande, klassiska språk (framför allt latin), moderna
språk (tyska, franska) och sist men inte minst klassisk retorik och poetik. Studier i
franska ingick säkerligen i basundervisningen för flickor ur de högre stånden.60

Språkundervisning i latin och i viss mån tyska var däremot något som inte med
självklarhet delgavs flickor ens ur de högre stånden även om det fanns undantag
(vilket exempelvis Nordenflychts självbiografi visar). Traditionellt hade kunskaper
i klassiska språk, framför allt latin men även grekiska, varit det som drog gränsen
mellan ”vittra fruntimmer”, som enbart var författare, och ”lärda fruntimmer”. I
praktiken hade man dock under 1600-talet börjat inräkna även de kvinnor som
enbart skrev på nationalspråken i gruppen ”lärda”.61 Latinkunskaper blev också
mindre nödvändigt ju mer 1700-talet led mot sitt slut.62 Tillfällesförfattaren Hed-
wig Walldorff beklagar sig i ett brev från den 25 oktober 1777 till vännen Hedvig
Löfwenskiöld över sina bristande språkkunskaper, men då gäller det inte latin
utan moderna språk. Av brevet framgår att hon just läst någon fransk underhåll-
ningslektyr men önskar att hon också kunde engelska: ”Men Jag önskar, at Jag
förstod Engelska språken; Engeland är icke så ymnogt på Auctorer, som många
andra Riken, men de som äro duga dess bätre: de skrifwa förträffelig grundeligt.”63

Brevet vittnar om den intresseförskjutning som skett från tysk- och latinspråkiga
litteratur till fransk och engelsk. Något som självklart borde gynnat de kvinnliga
författarna (och de kvinnliga läsarna) var det ökade bruket av svenskan, på bekost-
nad av latin och tyska, som skedde inom det vittra området.64 Att litteratur alltmer
skrevs på svenska gav kvinnor möjlighet till träning genom läsning av verk och
inte minst genom imitation av dessa.

Inget av de kvinnliga författarnas verk jag funnit är skrivet på latin, medan la-
tindiktningen fortfarande var vanlig hos manliga författare. På tyska finns ett fåtal
exempel på verk som skrivits av kvinnliga författare, särskilt när det gäller tillfälles-
dikter till kungligheter; även franska är en sällsynthet och förekommer även det
mest i verk till kungligheter. Här avspeglar sig säkerligen de kvinnliga författarnas
sociala tillhörighet: de tillhörde inte samhällets absoluta toppskikt. Inom hög-
adeln läste och skrev man till stor del på franska. Denna litteratur publicerades
dock sällan i tryck. Diskrepansen mellan manliga och kvinnliga författare är dock
inte lika markant när det gäller moderna språk, även om den kan iakttas även där.
Detta är en indikation, men inte ett helt säkert tecken, på att kvinnliga författare
hade mindre språkkunskaper än sina manliga författarkollegor.65

Kvinnliga översättare av litteratur är givetvis den grupp som borde ha haft
goda språkkunskaper. Kvinnliga författare översatte andaktslitteratur, moralisk
litteratur och romaner från franskan och tyskan (se även nedan s. 52 f.). Norden-
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flycht gjorde översättningar från tyska, franska och latin. Tryggve Byström håller
det för troligt att Nordenflycht också kom att lära sig en smula engelska, detta på
grund av de översättningar av engelska dikter som hon gjorde 1750.66 Det kan
emellertid enligt min mening vara svårt att fastslå om hon översatte från originalet
eller via exempelvis franska eller tyska översättningar.

Förutom Nordenflycht har jag endast funnit en författare som uppgavs kunna
latin, Anna Maria Elvia, dotter till den kända uppsaliensiske astronomiprofessorn
Petrus Elvius.67 Hon var enligt uppgifter bevandrad i såväl matematik som astro-
nomi, och hon kunde latin och flera andra språk.68 Det kan finnas skäl att påmin-
na om att en av stormaktstidens mest uppburna diktare, Sophia Elisabeth Bren-
ner, som var verksam en bit in i frihetstiden, skrev och läste en mängd språk: latin,
tyska, franska och italienska.69 Hon kom från en invandrad tysk familj, så tyskan
fanns från början, däremot var latinet något som krävde inlärning. I sin levnads-
beskrivning berättar Brenner hur hennes lärare övertalade fadern att låta henne
lära sig latin, eftersom hon annars måste hoppa över latinska ord i tyska texter.70

Det kan tilläggas att Brenners undervisning inte verkar ha skett med någon med-
veten planering från de vuxnas sida, även om hon sändes till skola för att lära sig
skriva tyska.71

När det gäller färdigheterna i klassisk retorik och poetik kommer jag att visa
att många av de kvinnliga tillfällesförfattarna under frihetstiden behärskade den
klassiska retorikens verktyg. På något sätt måste de alltså ha fått färdigheter i
ämnet. Däremot går det inte att fastställa exakt hur de tillägnade sig dessa. Infor-
mationen om frihetstidens flickundervisning är, som jag tidigare påpekat brist-
fällig,72 men däremot finns en ytterst grundlig undersökning, gjord av Stina
Hansson, om Beata Rosenhanes uppfostran vid 1600-talets mitt. Utifrån ett unikt
material – bland annat bestående av Beatas bevarade övningsböcker och brev samt
faderns och brödernas självbiografier – visar Stina Hansson hur en ung adels-
flickas undervisning kunde se ut vid den här tiden. Beata Rosenhane (och hennes
systrar) studerade inte ett ämne som hette retorik, däremot fick de på olika sätt
praktisk träning som ledde till att de kom att behärska den klassiska retorikens
redskap. Hon övade genom att i minnesböcker samla användbart material (exem-
pelvis sentenser, ordspråk, gåtor etc.) för att sedan använda detta när hon skrev
diskurser och brev. Dessa så kallade progymnasmata-övningar var också ett stående
inslag i pojkarnas retorikundervisning.73 Stina Hansson konstaterar att ”Beatas
exempel eller förebilder var inte de antika författarna, som hon dock fick studera i
viss utsträckning, utan det samtida bruket. Hennes träning i att efterbilda inrikta-
des inte, som skolgossarnas, på Ciceros brev och tal utan gällde alltså texttyper
som diskurser, familjära och galanta brev och moderna dikter.”74 Imitation är
dock ett gemensamt nyckelord i sammanhanget, för såväl Beata som hennes brö-
der. Just imitation (imitatio) var en av de viktigaste metoderna inom retorik-
undersvisningen.75

Noterbart är att Beatas övningar också skedde muntligen och genom konver-
sation i sällskapsliv och salonger.76 Fortfarande mot slutet av 1700-talet betrakta-
des den muntliga övningen som viktig för en blivande poet eller vältalare. Marie-
Christine Skuncke lyfter i sin bok om Gustav III:s uppfostran fram konversatio-
nens vikt för socialiseringsprocessen inom 1700-talets aristokratiska kultur, också
här hämtades tekniken från den klassiska retoriken.77 Mot slutet av 1700-talet
skriver professorn i poetik Sven Hof att en poet bäst gagnas av muntlig undervis-
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ning: ”Hvad undervisningen angår, är väl den munteliga, gifven af en öfwad
Skald, den behageligaste och säkraste.”78

Även brevväxlingar gav blivande kvinnliga författare, eller för övrigt andra
kvinnor ur de övre sociala skikten, träning i att skriva och även i att dikta. Stina
Hansson visar hur Beata Rosenhane systematiskt fick träna olika typer av brev, för
att så småningom flytta ut sina kunskaper i sällskapslivet.79 Marie-Christine
Skuncke skriver om grevinnan Hedvig Eleonora Strömfelt, Gustav III:s första lä-
rare, hans gouvernante, och om hennes, mestadels franska, brevskrivning. Av
brevväxlingen framgår att hon var väl förtrogen med den lättsamma, lekfulla stil
som var vanlig i tidens högadliga kretsar. Genom hennes brev förstår vi också att
hon var tränad i eller åtminstone kände till de regler som gällde för 1600-talets re-
toriska svenska brevundervisning.80

Jag har funnit förhållandevis få brev skrivna av de kvinnliga författare som in-
går i undersökningen. Ett undantag är emellertid de som skrevs inom ämbets-
manna- och prästsläkterna Löfwenskiöld och Löfgren. (Även en annan flitig brev-
skriverska kan nämnas, Françoise Marguerite Janiçon som var författare till en
politisk skrift, hennes brev kommer att diskuteras närmare längre fram i avhand-
lingen.) Där odlades ett vittert umgänge med täta brevväxlingar. I umgänget och
släkten fanns flera såväl kvinnliga som manliga författare. Hedvig Löfwenskiöld,
dotter till den flitige tillfällesförfattaren och ämbetsmannen H.A. Löfwenskiöld,
var en driven och skicklig brevskrivare. En ansenlig mängd brev mellan henne och
Samuel Älf samt författarna Charlotta Catharina Löfgren (Hedvig Löfwenskiölds
faster) och Hedwig Walldorff finns bevarade. Breven är oftast skrivna på svenska,
många är dessutom versifierade;81 dessa brev skiljer sig dock märkbart från exem-
pelvis grevinnan Strömfelts. Hennes brev präglas av ett galant aristokratiskt stil-
ideal, vilket hade sitt ursprung i Frankrike.82 Hedvig Löfwenskiölds brev däremot
är för det första skrivna på svenska och för det andra inriktas de mer på att fram-
ställa känslor och sinnesstämningar, om än hårt hållna inom versens bundna for-
mer. Här finns alltså ett exempel på skillnader i brevstilen mellan en kvinna som
fostrats in i en högaristokratisk kultur, jämfört med en som växt upp med en låg-
adlig ämbetsförfattare som far, men också exempel på en omsvängning när det
gäller stilideal.83 Strömfelts brev skrevs under frihetstidens början, Löfwenskiölds
under dess slut.

Under frihetstidens första hälft kom det dessutom svenska översättningar av
retoriska handböcker; 1732 översattes standardverket Vossius Elementa Rhetorica.
En annan svensk undervisningsbok i retorik, Anders Lallerstedts Inledning Til
Rhetoricam Eller Wältalighets-konsten, utkom 1742. (Boken baseras dock enligt
författaren själv på Vossius.)84 Med bägge dessa utgåvor togs steg i riktning mot att
den klassiska skolretoriken gjordes mer allmänt tillgänglig, även för författare som
inte behärskade latin.

Utbildning var under 1700-talet, liksom tidigare, inget som gavs i onödan. Sti-
na Hansson talar om 1600-talets utbildning som olika socialt och könsligt beting-
ade ”initiationer”, till ”olika förväntade framtida verksamhetsområden.”85 Till frå-
gan om hur kvinnliga författare under frihetstiden fått sin bildning kan man där-
för foga frågan varför de fick sin skolning. En rimlig förklaring är att dessa flickor,
precis som Beata Rosenhane, gavs den uppfostran som krävdes för att de skulle
kunna axla sina respektive roller i hushållet. Detta innefattade också – förutom att
de rent praktiskt skulle kunna utföra det arbete som krävdes där – att de fostrades
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in sina respektive sociala (umgänges)sfärer. De kvinnliga författare som ingår i
denna undersökning tillhörde dock sällan de övre skikten inom aristokratin eller
hovkretsarna. Istället för en Beata Rosenhane som tränas för framträdanden i den
preciöst influerade salongen eller vid hovet finner vi oftast i mitt material kvinnli-
ga författare från mellanstånden vilks umgänge skedde t.ex. i ett prästhem eller en
nyadlad ämbetsmans hem. Gemensamt för dessa kvinnliga författare – såväl för
Beata som hennes sentida kollegor – var dock att de representerade sina familjer
och hushåll i ett vidare socialt sammanhang, där umgänget inte enbart hade ett
självändamål.

Sammanfattningsvis vill jag därför åter understryka att kvinnliga författares
sociala umgänge med vänner och familj – liksom den brevkultur som kan förbin-
das med detta – var en viktig faktor som förklarar deras retoriska färdigheter. I
umgängeslivet kunde de dessutom träna sina litterära talanger – här var säkerligen
den muntliga träningen viktig – och så småningom finna åhörare till (och bedö-
mare av) sina alster. Inte minst kunde de här lyssna till andras verk, vilket gav
möjlighet till imitation. Det finns skäl att återkomma till dessa ’träningsmiljöers’
betydelse för de kvinnliga författarna.
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2. De kvinnliga författarnas ställning
inom det litterära systemet

Men hårda Guda-makt, som smak och åtrå gifwit
men ei förmåga, kraft, at värket fylest blifwit,
hwi har du lämnat mig, et plågsamt högmod qvar,
At då jag qwinna är, jag skrifwa vill som kar:
Wid 1769 åhrs börian
(Hedvig Löfwenskiöld)1

Tryck för offentligheten?
Hur kan man ringa in de kvinnliga författarnas ställning som författare? För mer-
parten av dem finns otillräcklig biografisk information, vilket gör det svårt att
exakt fastställa varför de skrev eller hur de betraktades i samtiden. I denna under-
sökning har jag därför sökt komplettera bilden genom att ringa in vilken publik,
vilka offentligheter kvinnliga författare vände sig till med sina verk.2 När man skall
granska detta ges oftast väsentliga ledtrådar i verken. Många gånger kan man, sär-
skilt när det gäller tillfälleslitteraturen, utröna mottagarnas sociala tillhörighet ge-
nom att se hur texten är utformad. I sällsynta fall finns också prisuppgifter och in-
köpsställen angivna på trycken. Dessutom har jag fått viktig information när jag
synat tryckalstren som fysiska, materiella produkter, det vill säga när jag beaktat
hur olika skrifter är formgivna och producerade. Exempelvis typsnitt, format och
illustrationer kan ge indikationer om presumtiva mottagare och litterär status.

En term som bör diskuteras i detta sammanhang är begreppet ”offentlighet”.
Gränserna mellan det ”privata” och det ”offentliga” var under denna tid inte
skarpt markerade när det gäller litteraturen. Avhandlingens urval, att den i första
hand tar upp tryckt litteratur, säger litet eller ingenting om denna litteraturs
”offentliga” status.

I ett av de inledande avsnitten till bibliografin Kvinnors självbiografier och dag-
böcker (1991) menar Eva Hættner Aurelius att man måste vara observant på vad
som läggs in i begreppet offentlighet. Det går inte enbart att beakta den offentlig-
het som tryckta skrifter produceras för och vänder sig till.3

Men menar man med offentlighet att texten – tryckt eller ej – har tillkommit i en
offentlighet, att den har skrivits med en viss – begränsad eller ej – publik för ögo-
nen så är den omvända identiteten mellan handskriven och privat inte självklar.
För våra handskrivna självbiografier gäller ofta att de har skrivits inom en offent-
lighet: en juridisk, politisk eller religiös sådan, och likaledes att de kan knytas till
mycket bestämda dialoger. Det förhållande att Agneta Horns, drottning Chris-
tinas, Maria Euphrosynes, Hedvig Charlotta Nordenflychts och de herrnhutiska
kvinnornas självbiografier är handskrivna betyder alltså inte utan vidare att de
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har skrivits utan tanke på offentlighet, på publik – frågan är bara vilken offent-
lighet, vilken publik.4

Här används alltså termen offentlighet på ett sådant sätt att den även inkluderar de
relativt tydligt avgränsade och begränsade sociala sammanhang som exempelvis
handskrivna självbiografier var riktade till. Det centrala blir att precisera vilken
typ av offentlighet, helt enkelt vilken publik, som en text vänder sig till. Att använ-
da termen ”offentlig” på detta sätt är rimligt och kommer även att göras i min
undersökning.5

Gränsen mellan den tryckta respektive handskrivna litteraturens offentliga sta-
tus är alltså inte självklar, vilket kommer att framgå av undersökningen. En stor
del av den tryckta litteraturen, framför allt tillfälleslitteraturen, befinner sig ofta i
ett gränsland mellan det ”privata” och det ”offentliga” rummet. Att en tillfälles-
skrift gick i tryck behövde inte alltid betyda att spridningen av skriften blev större
än om den enbart existerat i handskrift. Ett tillfällestrycks normalupplaga låg tro-
ligtvis på cirka hundra exemplar (se nedan, s. 80) och troligt är att många av de
kvinnliga tillfällesförfattarnas dikter inte lästes utanför släkt- och vänkretsen.
Skall man då betrakta dessa verk som ”privat” eller ”offentlig” litteratur? En av
Hedvig Charlotta Nordenflychts mer kontroversiella handskriftspublicerade poli-
tiska dikter, vilken idag finns bevarad i femton avskrifter (se vidare om detta i kap.
III:3), kan ha haft lika stor spridning som en av hennes tryckta begravningsdikter.
Dikotomin privat/offentlig litteratur förefaller här att upplösas. Men samtidigt
måste det framhållas att den litteratur som diskuteras i avhandlingen alltid är av-
sedd för en publik. Vi vet från början att texterna har lämnat den enskilde författa-
rens hand och börjat sina egna färder ut mot olika publika sammanhang; att utrö-
na vilka dessa är och på vilket sätt spridningen skedde blir en viktig del av under-
sökningen. Som framhölls ovan kommer en strävan i avhandligen vara att i mesta
möjliga mån söka ringa in och konkretisera vilka läsargrupper och vilken publik
eller offentlighet, de diskuterade texterna vänder sig till. Här kommer också frågan
om kön in, riktar sig de kvinnliga författarna i högre grad till kvinnliga läsare?
Nordenflycht dedicerar exempelvis de tre första delarna av Qwinligit Tankespel
(1744–1747) till olika högättade kvinnliga läsare, och Charlotta Frölich förklarar i
företalet till sin andaktsbok att hon skrivit den för sitt eget kön: ”Men för mitt egit
kiön jag har enfaldigt [enkelt] skrifwit”.6

Frihetstidens litterära system
Med tanke på de restriktioner för kvinnan som tidigare redovisats är det förunder-
ligt att så många kvinnor sökte nå en publik, än mer att de lyckades. I denna un-
dersökning ingår över etthundrafyrtio kvinnliga författare. Ibland nådde de en-
bart ut i en trängre krets av sociala likar i någon mindre stad, men en del hade
högre ambitioner och Hedvig Charlotta Nordenflycht lyckades rentav med konst-
stycket att leva på sin penna.

Hur såg då villkoren ut för de kvinnor som med sina verk sökte nå ut i en
offentlighet? Hur var författarrollen ’könskodad’? Som framhölls i inledningen
har Bo Bennich-Björkman påvisat att den viktigaste drivkraften bakom de manli-
ga författarskapen var en önskan att kvalificera sig för ett ämbete; i ämbetet kunde
det också ingå ett visst mått av vittert skapande. Möjligheten var minimal att för-
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sörja sig som yrkesförfattare under 1600- och 1700-talet, exempelvis genom ersätt-
ning för tillfällesdikter.7 Litteraturen fyllde under denna tid såväl en nyttofunk-
tion som en representativ funktion. Den kan, som jag påpekade i inledningen, ses
som en direkt del av det dåtida offentliga livet, i nära symbios med framför allt
kyrkan, universitetet och statsapparaten.8 Kvinnor var i det närmaste exkluderade
från dessa världar. Sammantaget och sedd ur dessa synvinklar verkar författarrol-
len ha haft manliga förtecken. Samtidigt vill jag poängtera att det uppenbarligen
fanns utrymme även för kvinnliga författare och att exempelvis det sociala livet
kring samhällets maktcentra kunde ge dem möjligheter, något vi kommer att få se
rikhaltiga exempel på.

En utvecklad bokmarknad, som dagens, existerade alltså inte under 1700-talet.
Gunnar Sahlin väljer i sin avhandling att istället för den litterära marknaden an-
vända sig av termen det litterära systemet.9 Termen kommer även att användas i
min undersökning. Sahlin använder begreppet med utgångspunkt från den tyska
forskaren Reinhard Wittmans definition av ”Literarisches Leben”, där begreppet
innefattar såväl sociala som produktionsmässiga faktorer när det gäller litteratu-
rens villkor.

Literarisches Leben kann schlicht definiert werden als das historische Umfeld,
in dem Literatur ensteht, verbreitet und gelesen wird. Dazu gehören sowohl die
am literarischen Kommunikationsprozeß unmittelbar beteiligten Faktoren
(nämlich Produzenten, Distribuenten und Rezipienten von Literatur), als auch
Einflüsse politischer, sozialer, ökonomischer und insgesamt kultureller Art, die
von ’außen’ her an diesem Prozeß mitwirken.10

Sahlin tar även upp Arne Melbergs diskussioner om den litterära institutionen,
vilken hos Melberg innefattar såväl immateriella element (formelement, genrer
etc.) som materiella produktionsförhållanden (upphovsrätt, förlagssystem osv.).
(Det kan dock noteras att Melberg i första hand utgår från ett utvecklat bokmark-
nadssystem).11 Hos Sahlin sammanfaller det han kallar det litterära systemet med
den litterära institutionens materiella del.12

Det litterära systemet är statt i långsam förändring under 1700-talet – en för-
ändring som accelererar mot århundradets slut. Intresset för förströelselitteratur
ökar och den totala mängden av denna litteratur expanderar på brukslitteraturens
bekostnad. Antalet aktörer som söker sin utkomst inom det litterära systemet
(boktryckare, bokhandlare, förläggare m.fl.) blir allt större, Sverige får kommersi-
ella lånebibliotek, utgivningen av periodiska publikationer, som nyhetstidningar
och tidskrifter, tar fart.13 Detta kan tas som några exempel på att en bokmarknad i
modern mening håller på att växa fram. Men Sahlin följer Bennich-Björkman i
spåren och visar att ämbetsförfattaren trots detta fortfarande dominerade under
1700-talet. Författare var fortfarande i hög grad beroende av stöd från mecenater
eller egna inkomster. Sahlin menar ändå att författarrollen mot slutet av 1700-talet
var på väg att omdanas. Detta skifte inom det litterära systemet som tog sin början
framför allt mot frihetstidens slut, kom att innebära en förskjutning i författarrol-
len från att skriva för vitter meritering eller patronage till att skriva för en litterär
marknad.14 En viktig fråga är om, och i så fall hur, detta förändrade de kvinnliga
författarnas situation och möjligheter redan under frihetstiden.
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De kvinnliga författarnas litterära produktion
De kvinnliga författare som ingår i denna undersökning har producerat sig inom
ett vitt fält av skiftande genrer och litteraturslag. En översiktlig redovisning visar
följande fördelning när det gäller olika kategorier (Nordenflycht diskuteras sepa-
rat p.g.a. sin stora och skiftande produktion). Den överväldigande majoriteten av
de kvinnliga författarna skrev tillfällestexter som riktas till enskilda personer, s.k.
personverser, vidare en relativt stor mängd tillfällesskrifter som riktas till kunglig-
heter. (Dessa tillfällestexter har skiftande form, allt från alexandrinsk vers till pro-
satal. Termen tillfälleslitteratur är därför i denna undersökning inte att betrakta
som en genrebeteckning, se nedan del II:1). Förhållandevis vanligt är också andlig
litteratur av olika slag, främst psalmer och andliga sånger, men även andaktsböck-
er. Kvinnliga författare skrev därtill didaktisk litteratur: vetenskapliga uppsatser,
handböcker inom hushållssfären, som kokböcker eller rådgivningslitteratur, samt
en historiebok. En annan relativt stor kategori är politisk litteratur. Slutligen fin-
ner vi också en hel del översättningar. Därutöver återstår ett par svårkategorisera-
de verk publicerade i periodiska publikationer: ett stycke poetisk prosa och ett
brev. Litterär produktion av det slag som idag betraktas som kvalificerad skönlitte-
ratur är sammanfattningsvis ovanlig, eller i det närmaste obefintlig.

Nordenflycht intog en särställning bland de kvinnliga författarna, främst
genom sina genreval och i viss mån även genom sitt val av publiceringssätt. Visser-
ligen består över hälften av det hon skrev av tillfälleslitteratur men hon var dess-
utom den enda kvinnliga författaren som skrev texter i det som brukar (och bru-
kade) betraktas som högre litterära genrer, till exempel versepik, dramatik eller
kärleksdikter av lyrisk karaktär.15 Det är alltså inte förvånande att Nordenflycht
kunde ihågkommas även efter det att den litterära institutionen genomgått
genomgripande förändringar i början av 1800-talet.

Tillfälleslitteraturen var således det överlägset mest förekommande litteratur-
slaget för de kvinnliga författare som gick i tryck under frihetstiden, och den kom-
mer att diskuteras grundligt i avhandlingens andra avdelning. Kvinnor gav sig
även in i politiska debatter av olika slag. Här bör man notera den av mig gjorda
distinktionen mellan allmänpolitiska skrifter, vilka kommer att diskuteras i de
första fem kapitlen av avhandlingens tredje del, respektive kvinnopolitiska, vilka
tas upp i kapitel III:6. Några exempel på kvinnliga författare till allmänpolitiska
skrifter kan nämnas redan nu. Elisabeth Stierncrona och hennes dotter Anna Gyl-
lenborg skrev hattvänliga inlägg i 1750-talets politiska debatt. Françoise Janiçon
lät själv trycka Tankar I anledning af Sista Öfwerflöds-Förordningen (1767) och
gjorde genom denna skrift sin stämma hörd i den ekonomisk-politiska debatten.
När det gäller den kvinnopolitiska frågan var den flitigaste och mest inflytelserika
kvinnliga författaren utan tvekan Hedvig Charlotta Nordenflycht, men hon skrev
även allmänpolitisk dikt.

Några av de övriga kategorier av litteratur som var vanliga inom den kvinnliga
författarpopulationen, men som inte ägnas en grundligare diskussion i avhand-
lingen kan kort presenteras här. Först gäller det andlig litteratur, de pietistiska och
herrnhutiska rörelserna kom att frambringa många kvinnliga psalmdiktare. Exakt
hur många psalmer, eller religiösa sånger, som skrevs av kvinnor är svårt att säga
eftersom mörkertalet är stort – en stor del av denna litteratur är anonym – och
området delvis outforskat av litteraturvetenskapen.16 En del av de kvinnliga
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psalmdiktarna som gick i tryck är kända genom Karin Dovrings avhandling Stri-
den kring Sions sånger och närstående sångsamlingar (1951). Kvinnor skrev också an-
daktsböcker under frihetstiden, även om det inte var så vanligt. Charlotta Frölich
är en av de fyra kvinnliga författare som skrev och lät trycka en andaktsbok under
frihetstiden, Enslighets Nöje, eller Gudeliga Tanckar … yttrade i rim (1763). De tre
andra är: Elisabeth Stierncrona, Marie Bästa Del, Eller Thet Ena Nödvändiga, del
1–2 (1756–60),17 Brita M. Dubb,Wälment Bidrag Til en liten Dhel Af Ett Andeligt
CALENDARIUM PERPETUUM (1741) och Hedvig Catharina Winge, Andeliga
betracktelser (1760). Dessutom skrev Anna Margareta Sahlstedt PAMelas Oskyldiga
Tids-Fördrif, I Enslighet (1764), vilken är en samling religiösa dikter.18

Även handböcker av olika slag författades av kvinnor. När det gäller hand-
böckerna har jag med ett enda undantag enbart funnit skrifter som tar upp hus-
hållsekonomiska frågor, framför allt kokböcker.19 Kajsa Wargs kokbok från 1755
kräver knappast en närmare presentation; den blev för övrigt en oerhörd fram-
gång och kom ut i tio upplagor redan under 1700-talet. Föregångaren Maria Elz-
bergs kokbok Försök till en pålitelig matrednings-bok (1751), kom däremot endast
ut i en ny upplaga under 1700-talet. Anna Maria Rückerschöld, som debuterade i
tryck som tillfällesförfattare under frihetstiden, skrev flera kokböcker (dock tryck-
ta under gustaviansk tid). Men kvinnliga författare skrev också sådant som färglä-
ror och beskrivningar av hur man tar bort koppärr: Dorothea Maria Thestlef, Be-
skrifning af et bepröfwadt medel emot kopp-ärr (1765) och Maria Elisabet Lejonhar-
tin, Kårt och Redig Undervisning Om Färge-Konsten (1747). Lejonhartins färglära,
om hur man färgar tyger och skinn, var som det heter i titeln ”Efter många åhrs
erfarenhet upstäld” och rönte tydligen viss framgång eftersom den kom ut i fyra
nya upplagor mellan åren 1747 och 1773. Även Wargs kokbok utökades i och med
1765 års upplaga med en av författaren skriven färglära.

Två av de kvinnliga författarna publicerade också vetenskapliga uppsatser.
Charlotta Frölich blev den första kvinna som publicerade sig (under pseudony-
men Lotta Triven) i den nyinstiftade Vetenskapsakademiens handlingar, med tre
uppsatser om lantbruk, alla baserade på egna erfarenheter. Frölich skrev för övrigt
dessutom en annan didaktisk bok, en lärobok i historia för ”allmogen”, Swea och
Götha Christna Konungars Sagor, Sammanfattade till underrättelse för Sveriges Al-
moge Och Menige Man (1759). Boken kom i ny upplaga så sent som 1817. Eva De la
Gardie, den första kvinnliga medlemmen i Vetenskapsakademien, blev även hon
publicerad i dess handlingar; hennes välkända uppsats om potatisens användning
(till bl.a. brännvin) kom 1748.20

Det fanns inte någon romanförfattare inom den kvinnliga författarpopula-
tionen under frihetstiden (eller under gustaviansk tid), de ytterst fåtaliga svenska
romaner som skrevs under 1700-talet författades av manliga författare. Däremot
kan man framhålla att kvinnor även översatte romaner, förutom att de översätte
religiös litteratur och moraliska skrifter.21 Catharina Ahlgrens tidskrift Brefwäx-
ling Emellan Twänne Fruntimmer (1772–73) innehåller en översättning av roma-
nen Det olyckliga Fruntimret, eller Elisabeth Windhams bedröfweliga öden. Ahlgren
kom senare också att översätta en annan roman: Den lyckliga bondflickan (1796–
1811). Även andra kvinnliga romanöversättare kan nämnas. Så tidigt som 1746 hit-
tar vi en mlle B*** som översättare till en roman om grefven av Duglas svindlande
och romantiska äventyr Hypoliti grefwens af Duglas historia, ursprungligen skriven
av Marie-Catherine Aulnoy. Mlle B. identifieras av L. Bygdén, i hans lexikon över
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pseudonymer och anonymer, som mlle Bång (utan förnamn).22 (Jag håller för tro-
ligt att denna mlle Bång kan vara Märta Beata Bång, också verksam som tillfälles-
författare, se nedan kap II:3.) En annan tillfällesförfattare, Hedwig Walldorff,
översatte 1774 romanen Kärlekens och dygdens seger uti slafveri och på thronen, eller
Historia om Muley Abelmeula, som med egen hand tecknat sitt lefwernes lopp.23

Ett tecken på att en bokmarknad i modern mening börjar växa fram – bok-
marknaden är inte ett för 1700-talet nytt fenomen –24 är tillväxten av nya tryckka-
tegorier, framför allt nyhetstidningar och tidskrifter. En annan signal är att förfat-
tare kan tjäna pengar direkt på det de skriver. Verken publiceras och distribueras
till en för författaren anonym, betalande publik. Som tidigare nämnts börjar detta
att märkas redan under frihetstiden. Hevig Charlotta Nordenflycht är till exempel
enligt Per Ridderstad den första svenska författare som i större skala sålde tillfälles-
tryck på detta sätt.25

Det kan därför vara av visst intresse att fundera över vilka produktionsätt och
publiceringsmöjligheter som utnyttjas bland frihetstidens kvinnliga författare.
De separattryckta tillfällesskrifterna är som tidigare framhölls klart dominerande.
Vi finner vidare ett fåtal mer omfångsrika böcker (kokböcker, andaktsböcker), en
handfull politiska pamfletter, ett par tidskrifter, artiklar/dikter tryckta i periodica,
verk tryckta i samlingsutgåvor, separata diktsamlingar (Nordenflycht och Anna
Margareta Sahlstedt), uppsatser tryckta i Kongl. Svenska Vetenskap Academiens
Handlingar, vilken var en periodisk publikation. Produktionen är till stor del ro-
tad i ett äldre litterärt system, även om exempelvis publicering i periodisk press
och utgivande av diktsamlingar tillhör den marknadsinriktade nyare typen av
tryckproduktion.

Vad kom de ökade möjligheterna att publicera sig i tidningar och tidskrifter
att betyda för de kvinnliga författarna? Att de ibland använder sig av dessa nya
möjligheter eller rentav skapar sådana är tydligt. Många kvinnliga författare pu-
blicerade sig också i pressen – till exempelvis Hedvig Charlotta Nordenflycht,
Catharina Charlotta Swedenmark, Hedvig Sirenia eller Hedwig Walldorff – detta
är dock helt klart vanligast under andra hälften av 1700-talet.26 Anna Maria
Rückerschöld utnyttjade pressen för att göra sin röst hörd i den kvinnopolitiska
debatten (se vidare nedan kap. III:6). Dessutom fanns det under frihetstiden kvin-
nor, Anna Margareta von Bragner, Catharina Ahlgren och Brita Laurelia, som
redigerade tidningar och tidskrifter och sist men inte minst finns två kvinnliga
författare som författat hela tidskrifter, nämligen Anna Margareta von Bragner
och Catharina Ahlgren. Under perioden 1770–1793 utkom för övrigt nio så kalla-
de fruntimmerstidskrifter, vilka, som namnet antyder, riktade sig direkt till en
kvinnlig publik. Margareta Berger som studerat dessa kvinnotidningar anser att
fyra av dessa nio är utgivna och redigerade av kvinnor; en av dem, den ovan nämn-
da Brefwäxling Emellan Tvänne Fruntimmer (1772–73), har med säkerhet attribue-
rats till Catharina Ahlgren.27

Fick då kvinnliga författare betalt för det de skrev? Som framhölls i kap. I:1,
liksom i detta avsnitts inledning, finns få uppgifter som stödjer tanken på att kvin-
nor skrev direkt för en litterär marknad, men jag vill här betona att bristen på bio-
grafisk information endast ger ett bräckligt underlag för hypoteser. (Huruvida till-
fällesförfattarna fick honorar kommer att diskuteras i det följande kapitlet, men
det finns få tecken som tyder på att detta var vanligt.) I det förra avsnittet nämndes
i detta sammanhang tre författare: Hedvig Charlotta Nordenflycht, Kajsa Warg
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och Catharina Ahlgren. Anna Margareta von Bragner bör också tas upp här. Den
tidskrift hon skrev och som trycktes på familjens tryckeri kan eventuellt ha givit
inkomster; inte till henne som enskild person, men väl till hushållet.28 Norden-
flychts försörjning kommer att redovisas grundligare i avhandlingens tredje kapi-
tel, redan här kan det dock poängteras att hon visserligen använde sig av en expan-
derande bokmarknads möjligheter för att få betalt direkt för sina verk, men att
detta troligen inte gav några substantiella inkomster. Sin grundförsörjning fick
hon genom patronage. Warg och Ahlgren torde också ha fått inkomster från det
de skrev.

De senare åren av frihetstiden ter sig alltså på många sätt som en brytningstid.
Men det är viktigt att poängtera att den förändring som sker går långsamt jämfört
med utvecklingen i andra europeiska länder, exempelvis England, Frankrike eller
Tyskland. I dessa länder fanns en utvecklad litterär marknad redan vid 1700-talets
mitt och det var möjligt för en författare att leva på det pennan inbringade, till
exempel som romanförfattare, dramaförfattare eller skribent i den starkt framväx-
ande pressen.29 Något som i sin tur fick stor betydelse för de kvinnliga författarnas
möjligheter.

Johan Svedjedal för fram hypotesen att om man gör en samlad författarsocial
undersökning av 1700-talets kvinnliga författare kommer man antagligen att fin-
na att de kvinnliga författarna som publicerade sig var viktiga för framväxten av en
litterär marknad.30 Då skulle inte frågan enbart bli vad marknaden betydde för de
kvinnliga författarna utan också vad de kvinnliga författarna kom att betyda för
transformeringen av det litterära systemet. Frågan är spännande och värd att prö-
vas, inte minst därför att internationell forskning visat hur fruktbar denna fråge-
ställning är beträffande kvinnliga marknadsförfattare.31 Men då måste det göras
mot ett material från en senare period. Som framgår här har det visat sig vara svårt
att hitta dessa nya typer av marknadsförfattare under svenskt 1700-tal, helt enkelt
därför att utvecklingen i Sverige ännu var inne i ett embryonalt skede.32

Men om att skriva för en marknad var en exklusivitet under frihetstiden och
författande för meritering uteslutet för kvinnliga författare kan man åter fråga var-
för och för vem de skrev. Jag kommer i avhandlingens andra del att visa hur till-
fälleslitteraturen är av vital betydelse för att besvara den frågan, inte minst därför
att den dominerar totalt sett, även bland kvinnliga författare som skrev andra
typer av litteratur.
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3. De kvinnliga författarnas
nätverksförbindelser

Par les réflexions que nous venons d’exposer, on éclaircira
au sujet de l’amitié, une maxime importante; savoir, que
l’amitié doit entre les amis, trouver de l’égalité ou l’y
mettre: amicitia aut pares invenit, aut facit.
(Claude Yvon)1

De kvinnliga författarna under frihetstiden var inte så sällan släkt med varandra
och bland deras kvinnliga (och manliga) släktingar fanns dessutom ofta andra för-
fattare. En inte allt för djärv gissning är att vissa släkter vårdade en skrivande tradi-
tion – man skrev exempelvis tillfällesskrifter till olika tillfällen – och att denna tra-
dition även inkluderade kvinnorna. Charlotta Frölichs faster Eva Frölich var en på
sin tid ryktbar (och beryktad) religiös och politisk författare och Charlotta Frö-
lichs man Johan Funck var ämbetsförfattare.2 Romanförfattaren Sophie von
Knorring var barnbarnsbarn till den frihetstida tillfällesförfattaren Christina Ma-
ria Silfwerschiöld (g. Ollonberg), författaren J.M. Crusenstolpe var barnbarn till
tillfällesförfattaren Ulrica Grave,3 domprosten och latindiktaren Samuels Älfs
hustru, tillfällesförfattaren Anna Dorothea Filenia, var släkt med tillfällesförfatta-
ren Catharina Swedenborg och hennes berömda bror Emanuel,4 för att ta några
exempel. Inom dessa släkter verkar det ha funnits en acceptans för och en upp-
skattning av kvinnors intellektuella kapacitet. En annan självklar förklaring till de
ovan nämnda vittra släktförhållandena är att de kvinnliga författarna tillhörde
samma sociala skikt som ämbetsförfattarna; bland de släkter som frambringade
kvinnliga författare var inslaget av statliga ämbetsmän, präster och lärare stort.
Men förutom detta finns det en överrepresentation av kvinnliga författare, bland
de fåtal som kommer från hantverkarhushåll, i släkter som var verksamma inom
bokbranschen. Ett faktum som kanske inte är lika uppenbart är de förbindelser
med radikalpietism som finns som en gemensam nämnare för många av de kvinn-
liga författarna.

Kring vissa av dessa familjer och släkter spanns ofta kotterier där ett vittert
umgänge odlades och där även de kvinnliga författarna kunde ta plats. Runt vissa
städer fanns en rik kulturell jordmån och här finner man sådana vittra kretsar.
Föga förvånansvärt var denna mylla som rikast runt landets två största städer och
runt stiftsstäderna – med undantag av Skara, som inte uppvisar någon kvinnlig
författare – samt universitets- eller gymnasiestäder som Uppsala och Åbo.

Det verkar som om en övervägande del av de kvinnliga författarna kom från
ett relativt homogent socialt sammanhang – där alla, direkt eller indirekt, kände
alla, eller var släkt med varandra, säkerligen beroende på att Sverige var ett litet
land, med ett begränsat antal aktörer inom den litterära och kulturella sfären. Det
finns också anledning att uppmärksamma hur många av de kvinnliga författarna
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som hade indirekta förbindelser med varandra, oftast genom några få nyckelper-
soner. Från medlemmar i de vittra familjerna odlades kontakterna utåt och i några
få fall finns korrespondens bevarad mellan kvinnliga författare och deras kollegor.
Nedan ges ett exempel som förhoppningsvis kan belysa hur en person kunde bli
en förbindelselänk mellan olika kotterier, men även hur inflytelserika och betydel-
sefulla vissa personer måste ha varit för att förmedla impulser och bli bryggor ut i
en vidgad offentlighets ljus. För de kvinnliga författarna måste kontakten med
dessa nyckelpersoner ha varit särskilt betydelsefulla, eftersom de kvinnliga förfat-
tarna i stort sett var hänvisade till att agera vid sidan av de officiella kanalerna för
att komma ut i olika offentligheter. De fanns inte på kanslierna, stod inte i predik-
stolarna, katedrarna eller i riksdagens talartribuner, för att ta några exempel.

Eva Österberg understryker, i sin inledning till en bok om stormaktstidens
kvinnor, hur de sociala nätverkens informella natur kunde ge även de formellt
maktlösa kvinnorna tillgång till makten.5 Även om detta resonemang rör 1600-
talets kvinnor inom eliten, kan det enligt min mening gälla som en generell utsaga
beträffande framför allt elitens kvinnor under tidigmodern tid och följaktligen
också appliceras på frihetstidens kvinnliga författare.6 Som framhölls i det före-
gående avsnittet kan inte kvinnliga författarskap direkt knytas till samhällets vik-
tigaste maktcentra – statsapparaten, kyrkan och universitetet – vilka genererade
den största delen av författarna och litteraturen under 1700-talet. För att synlig-
göra kvinnliga författarskap kan blicken istället fästas på de sociala nätverk som är
spunna runtomkring dessa institutioner.

Nätverk som teoretisk modell
Hur skall då dessa förbindelser förklaras och förstås? Här kan enligt min mening
begreppet nätverk vara till hjälp. Nätverk som teoretisk term har sitt ursprung
inom socialantropologin och har därifrån förts vidare in i det sociologiska fältet.
Inom bägge dessa områden har begreppet kommit att beteckna en persons sociala
relationer. Nätverksteorin har sedan tagits upp även av ekonomer och historiker
och bland annat använts för att komplettera analyser av olika ekonomiska organi-
sationer och förhållanden.7

Även inom det kultursociologiska området har betydelsefulla bidrag lämnats
till förståelsen av nätverkens dynamik; Pierre Bourdieus tankar har varit viktiga
för att utröna de mekanismer som gör att olika nätverk hålls samman,8 framför
allt Bourdieus begrepp socialt kapital har adopterats inom det nätverksteoretiska
området.9

Det måste dock framhållas att det inte ligger inom ramen för denna undersök-
ning att göra en fullständig nätverksundersökning. Begreppsapparaten kommer
att användas, men inte operationaliseras fullt ut, eftersom detta ställer större krav
på framför allt empirisk underbyggnad än vad som är möjligt i denna avhandling.
Istället kommer nätverksteorin här att användas för att diskutera kvinnliga förfat-
tares sociala förbindelser, vilket i sin tur kan ge information om den författarroll
de fyller. Genom att föra in ett nätverksperspektiv vill jag betona den dåtida litte-
rära institutionens sociala bas.10 Som framgick i det förra avsnittet var en författa-
res framgång under denna tid helt beroende av sociala förbindelser; ett nätverks-
perspektiv kan användas för att närmare belysa dessa. Det ger dessutom möjlighe-
ter att skärskåda klient/patron-relationer.11 Men även den funktion litteraturen i
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sig hade kan omtolkas i nätverkstermer, något som kommer att diskuteras närma-
re när tillfälleslitteraturen tas upp i det följande kapitlet.

Liksom historikerna Ylva Hasselberg, Leos Müller och Niklas Stenlås anser jag
att sociologen Walter Powells modell är användbar och möjlig att utveckla.12

Powell räknar med tre idealtyper för social organisation: marknader, hierarkier
och nätverk. Marknader kännetecknas av att relationerna mellan aktörerna är
kortlivade och helt präglade av ekonomiska faktorer. Hierarkier kännetecknas av
att relationerna är baserade på formaliserade regler. En individs sociala relationer
bestäms helt utifrån den position denna person har inom en hierarki och hand-
lingsutrymmet för enskilda individers är dessutom begränsat på grund av hierar-
kiers vertikala beslutsstrukturer. Nätverksrelationer däremot utmärks av att de är
horisontella, ömsesidiga och reglerade av informella regler; det är relationen i sig
själv som står i fokus. Vanligtvis är dessutom relationerna långlivade och i första
hand fokuserade på att stärka de sociala banden, inte inriktade mot kortsiktig
vinst eller belöning.13 Hasselberg, Müller och Stenlås varnar dock för att applicera
nätverksbegreppet alltför generöst, exempelvis kan inte enligt dem staten eller
kyrkan ses som nätverk. De vill därför lyfta fram tre huvudfunktioner, eller hörn-
stenar, som utmärker nätverk: slutenhet (”closure”), kontinuitet/social reproduk-
tion (”maintenance/social reproduction”), samt utbyte (”exchange”).14

En annan väsentlig aspekt av ett nätverk är det ständiga utbyte av varor och
objekt som sker inom det. Syftet med detta ständigt pågående utbyte är att under-
hålla det förtroende på vilket nätverksrelationer vilar. Varorna och objekten kan
vara såväl immateriella (exempelvis information, tjänster eller rentav nyttiga rela-
tioner) som materiella (exempelvis gåvor och pengar). (Utbytet kan också ske in-
direkt, att återgälda en gåva eller en tjänst kan göras till någon annan än den ur-
sprunglige givaren.)15 När det gäller eliten blir i detta sammanhang begreppet
”conspicuous consumption” särskilt viktigt, dvs. den statuskonsumtion som ut-
märkte samhällets övre sociala skikt. Genom denna kunde tillhörigheten till en
viss grupp markeras och förstärkas.16 I de följande kapitlen kommer tillfälleslit-
teraturens funktion att diskuteras ur denna aspekt. Nätverk utmärks också av att
deras inre kommunikation regleras av kulturella koder, för att bli delaktig måste
en person behärska dessa. Under 1700-talet föddes personer inte bara in i nätverk,
de fostrades också in i dem.17 Här kan man framhålla att kvinnor från början
missgynnades, eftersom en viktig del av såväl denna fostran som uppbyggnadet av
nätverksrelationerna inte så sällan skedde vid universiteten.

Jag kommer nu kort att exemplifiera de kvinnliga författarnas nätverksförbin-
delser genom att beskriva ett antal sådana, med tyngdpunkten lagd på ett belysande
fall. Men det måste understrykas att det här bara kan ges en ofullständig skiss av
kvinnliga författares ställning inom ett fåtal släkter och kotterier. I det följande vill
jag särskilt fästa uppmärksamheten på i vilka sociala sammanhang kvinnliga förfat-
tare verkar och visa betydelsen av sociala kontakter för deras ’karriär’.

Genom att redogöra för relationen mellan Samuel Älf och författaren Hedvig
Löfwenskiöld vill jag ge prov på hur en relation mellan en kvinnlig författare och
en nyckelperson kunde se ut. Samtidigt vill jag väcka frågan under vilka omstän-
digheter en kvinnlig författare kunde (eller ville) utnyttja denna typ av förbindel-
ser. Att kulturella förbindelser inte alltid automatiskt medförde att kvinnliga för-
fattare nådde utanför en trängre krets med sina verk visar min andra exemplifie-
ring, hämtad från släkten Hülphers.
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Familjerna Löfwenskiöld och Löfgren och deras förbindelser
Sven Hansson visar i sin studie av Hedvig Charlotta Nordenflychts emancipato-
riska diktning att det runt vissa familjer i Norrköpingstrakten grupperade sig ett
umgänge med inslag av kvinnliga författare. Han presenterar Hedwig Eleonora
Walldorff, gift Hök, Hedvig Löfwenskiöld, gift Lillienanckar, och framför allt
Charlotta Catharina Löfgren, gift Lagerman, som alla hade förbindelser med var-
andra men även med en så etablerad författare som Nordenflycht. Nordenflychts
förbindelser kommer emellertid inte att presenteras här, utan först längre fram
(kap. III:3).18 I utkanten av det lilla kotteriet fanns också Margareta Gryzell, gift
Stjernstolpe. Alla dessa kvinnor var verksamma som tillfällesförfattare, men Hed-
vig Löfwenskiöld och Hedwig Walldorff skrev också annan typ av dikt och Wall-
dorf var dessutom översättare. Hanssons bok ger alltså en första kartläggning av
dessa vittra kvinnors förbindelser med varandra och omvärlden, även om detta
inte är hans huvudsyfte.

Charlotta Löfgren var syster till en på sin tid beundrad latinskald och tillfälles-
poet, ämbetsmannen Henrik Anders Löfgren, adlad Löfwenskiöld (se även nedan
kap. II:2). Hon gjorde sig känd i Norrköpingstrakten för sin tillfällesdiktning och
var, som det kommer att visa sig i avsnittet med textanalyser, en driven tillfälles-
poet. Även efter sitt giftermål med prosten Petrus Lagerman, själv tillfällesförfat-
tare, var det Charlotta Löfgren som ofta skrev tillfällesdikter då sociala omständig-
heter så krävde. Det finns också en del brev av hennes hand bevarade, de flesta är
versifierade och riktade till brodern.19

H.A. Löfwenskiöld, för övrigt vän med Nordenflycht, fick två flickor, den
äldsta döptes till Hedvig Apollonia (1736–1789). Det förpliktande mellannamnet
visade sig passa bra. Hedvig kom att bli ett vittert fruntimmer som producerade
en stor mängd dikter (de flesta av dem otryckta), blev invald i det vittra samfundet
Apollini Sacra och korresponderade på vers med den lärda latindiktaren Samuel
Älf (1727–1799). Älf hade även han förbindelser med Nordenflycht kan det tilläg-
gas. Dessa var bägge medlemmar i det vittra sällskapet Tankebyggarorden och det
var exempelvis Älf som fick i uppdrag att översätta hennes dikt Fruentimrets För-
svar till latin, för att på så vis ge dikten internationell spridning.20 Det är slående
hur många kontakter Samuel Älf upprätthöll, han var en nyckelperson som ge-
nom sina breda förbindelser kunde vara en länk mellan olika nätverk.

En viktig del av umgänget i denna krets skedde också mellan kvinnliga vänner.
Hedvig Löfwenskiöld och Hedwig Walldorff odlade en vänskap som kom att vara
intill Hedvig Löfwenskiölds död 1789. Efter väninnans död publicerade Walldorff
sitt epitafium över henne i Stockholms Posten, där hon några år tidigare fått sin be-
gravningsdikt över Charlotta Löfgren tryckt.21 Vänskapen mellan Hedvig Löf-
wenskiöld och Hedwig Walldorff verkar ha varit varm. Om denna vänskap vittnar
de många brev och dikter som finns bevarade dem emellan. Ett förtroligt, ibland
svärmiskt och ofta lekfullt tonfall präglar de dikter som utväxlades. Många av dem
skrevs uppenbarligen inom ramen för umgänget, även vid besök hos varandra.
Löfwenskiöld och Walldorff tillhörde också samma generation. Gentemot Char-
lotta Löfgren däremot, som tillhörde den äldre generationen, anlägger de yngre
kvinnorna en respektfull distans.22

Hedvig Löfwenskiöld och Samuel Älf brevväxlade under många år. Korre-
spondensen tog sin början 1767, mellan den då fyrtioårige Älf och den nio år yng-
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re Hedvig Löfwenskiöld, och avslutades först med Hedvig Löwfenskiölds död.23

När brevväxlingen inleddes var Älf lektor vid Linköpings gymnasium och hade
nyligen blivit prästvigd, 1781 blev han domprost i Linköping. Mycket av denna
korrespondens har bevarats. Marianne Alenius berättar (i Nordisk kvinnolittera-
turhistoria, del 1) att brevskrivartrenden mellan en man och en kvinna, där han in-
tog en beskyddande intellektuell hållning, låg i tiden: ”Var man skulle ha sin egen
brevskriverska.”24 Uppenbart är att Hedvig Löfwenskiölds brev till Älf är av en
annan karaktär än de till väninnan eller fastern. Breven till Älf är nästan alltid
skrivna på vers och innehållet i dem är ofta högstämt, särskilt under brevväxling-
ens början, att jämföra med de mer lättsamma och avspända brev Hedvig Löfwen-
skiöld skrev till vännen Hedwig Walldorff. Det är tydligt att breven till Älf skrevs
med litterära intentioner, eller rentav ambitioner, vilket deras sorgfälliga utform-
ning visar. I ett versifierat nyårsbrev till Älf skriver Hedvig Löfwenskiöld att hen-
nes ”Gubbe” (dvs. hennes man, amiralen Matthias Lillienanckar) i flera dagar
hjälpt henne att gå igenom det skrivna.25 Något annat som vittnar om det värde
Hedvig Löfwenskiöld tillmätte dessa brev är att hon skrev koncept till de versifie-
rade avsnitten och att dessa koncept bevarades.26 Det är inte heller svårt att tänka
sig att många av hennes (och Älfs) brev var avsedda att läsas högt, för den närmare
familjen eller en större krets av vänner. Det finns i detta sammanhang skäl att på-
minna om att brevet också var en litterär genre – ofta avsedd för bredare sociala
sammanhang – och att gränsen mellan offentligheten och intimsfären var flytande
när det gällde mottagare.27

Brevväxlingen inleddes då Hedvig Löfwenskiölds far, latinskalden och äm-
betsmannen H.A. Löfwenskiöld dog och vännen Samuel Älf ville försöka bringa
reda i hans efterlämnade papper och bibliotek.28 Det hör också till saken att Älf,
som själv var en ansedd latindiktare, var en samlare av latinsk litteratur.29 Korre-
spondensen mellan Älf och Hedvig Löfwenskiöld handlar till en början om detta,
men snart tar tankeutbytet och utväxlingen av egenhändigt skrivna dikter över-
handen. Hedvig Löfwenskiöld framträder alltmer som en brevskrivningspartner
för intellektuellt utbyte och allt mindre som ”sin fars dotter”. Tonen i breven blir
också successivt allt mindre formell. En viktig indikation på detta är när tilltalsor-
det ”Högwördige herr Doctor och Domprobst” efter tre års brevväxling (1770)
byts mot det intimare ”Min vördnadsvärde Broder”.30 Den 28 juli samma år skri-
ver Älf ett lekfullt brev till ”Min Nådiga Syster” där han ikläder sig, den under
1700-talet flitigt nyttjade, rollen av herden Celadon.31 Tre år senare har den käns-
lomässiga temperaturen ökat ytterligare. Hedvig Löfwenskiöld betonar, efter ett
möte med Älf, hur hon med värme tänker tillbaka på deras sammanträffande:
”min ömhet kan ej nog i detta ämne qwäda/ men, nu, och nu, jag får ifrån min
lycka träda”.32 Mot slutet av 1770-talet glesar det ut mellan breven och dessa blir
successivt allt mindre litterärt rolltagande och alltmer personliga. Åldern börjar
dessutom göra sig påmind; 1778 innehåller ett av Hedvig Löfwenskiölds brev en
vemodig vers om åldrandets vedermödor och 1786 drabbas maken av slaganfall:
”och andra dagens sol i moln ur hafvet går”. Det sista brevet från Hedvig Löfwen-
skiöld till Älf från 1789 innehåller föraningar om den annalkande döden, ”iag has-
tar till de Käraste, för hvilke iag uprest Epitafier”.33

Som påpekades ovan finns en ytterligare dimension än det rena umgänget i
dessa brev. Breven mellan Samuel Älf och Hedvig Löfwenskiöld handlar också om
hans försök att lansera henne som författare i mer offentliga sammanhang. I ett av
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breven omnämner Hedvig Löfwenskiöld Älf som sin ”mentor”, i ett annat utbris-
ter hon att han är hennes ”Maecenas”.34 Samuel Älf försökte under hela brevväx-
lingen uppmuntra Hedvig Löfwenskiöld i hennes författarskap. Ett viktigt led i
detta var när han såg till att hon vid 1770-talets mitt blev invald i det lärda Uppsa-
lasamfundet Apollini Sacra.35 Detta vittra samfund var ett dottersamfund till det
mer prestigefyllda sällskapet Utile Dulci (där bl.a. Kellgren och Anna Maria
Lenngren var medlemmar).36 Ungefär vid samma tid arbetade Älf också för att
Löfwenskiöld skulle bli invald i ett annat vittert samfund, Göteborgs Vetenskaps-
och Vitterhets-Samhälle, tydligen utan att lyckas.37

Men även Älf kunde dra nytta av förbindelsen. I utbyte fick han tillgång till
H.A. Löfwenskiölds ansenliga manuskriptsamling, vilket borde ha varit åtråvärt
för en bibliofil av Älfs kaliber. Man kan också tänka sig att Älf aspirerade på
att axla den på sin tid högt skattade latinskalden Löfwenskiölds fallna mantel.
Samlingen hade nog ur detta hänseende inte bara ett direkt utan också symboliskt
värde. Älfs familj kunde dessutom dra nytta av förbindelsen. När hans andra son
blev sjökadett bad Älf Hedvig Löfwenskiölds man, som ju var amiral, om hjälp för
att befrämja sonens karriär. År 1785 har något inträffat. Hedvig Löfwenskiöld be-
rättar att hennes man skall skriva till ”vår Minister” angående yngste sonens
”hårde och grymma olyckor”. Även när det gällde sin förstfödde son, Erik Peter,
bad tydligen Älf om hjälp; i ett brev från 1789 meddelar nämligen Hedvig Löfwen-
skiöld att hon ej kunnat finna någon lämplig ”kondition” till den då 24-årige
magistern.38

Familjen Hülphers med släkt och umgänge
I sin bok om Västerås kulturella liv under 1700-talets slut och 1800-talets början,
beskriver Åke Åberg hur stadens kulturella liv mot slutet av 1700-talet i mycket var
koncentrerat kring familjen Hülphers. Hülphrarna hade ända sedan 1730-talet
präglat stadens kulturella och sociala liv. Släktens anfader rådmannen Abraham,
som även var representant för borgarståndet i flera riksdagar, spelade en betydelse-
full roll. ”Gamle Abraham Hülphers, själv vän och utövare av vittra sysslor, hade
med sina släkt- och vänskapskontakter byggt broar till både adel och lärdom,
[…]”. Under 1700-talets början var släktens engagemang och intresse riktat mot
religiösa frågor och enligt Åberg hade den betydelse för pietismens och herrn-
hutismens spridande i Västerås med omnejd.39 Inom umgängeskretsen praktisera-
des också diktandet som sällskapslek.40

Åtminstone fem av släktens kvinnor lät trycka tillfällesdikter under frihets-
tiden: Christina Catharina (gift Lindbom), Elisabeth (g. Schedvin), Hedvig (g.
Koersner) och Anna Dorothea (g. Höijer) Hülphers, alla systrar till Abraham d.y.,
samt Ulrica Grave, syster till Abraham d.y.:s fru (Anna Christina Grave). En an-
nan kvinnlig författare som indirekt hade förbindelser med släkten är den pietis-
tiska psalmdiktaren Cajsa Arosenia, vars bror Petrus Arosenius var gift med Agnes
Hülphers. Åberg knyter de kvinnliga författarnas produktion till en intimsfär av
släkt och vänner.

Även kvinnor är kända som poeter. Möjligen har de dessutom producerat sig i
en privat, icke dokumenterad sfär. De flesta dikter av kvinnor som vi känner är
riktade till anhöriga och vänner och knappast avsedda för den stora offentlighe-
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ten. De många tillfällesverserna i den Abraham Hülpherska kretsen tycks minst
lika ofta ha författats av dess kvinnliga medlemmar som av dess manliga.41

Hur såg då släkten Hülphers förbindelser ut? Åberg framhåller att Abraham
Hülphers d.ä. umgicks med såväl köpmän och bruksägare i Västerås, Bergslagen
och Stockholm som ”präster och lärde”, inte minst lektorerna vid Västerås gym-
nasium.42 Trots dessa förbindelser kom ingen av släktens kvinnliga författare att
ingå i något mer kulturellt prestigefyllt sammanhang. Uppenbart är att släkten
hade förbindelser som kunde vara av betydelse här. Men, så vitt jag kunnat utröna,
har ingen av de kvinnliga författarna utnyttjat dessa. De förefaller inte att ha nått
utanför släkt- och vänskapskretsen med sina verk. Tittar man lite närmare på de
tillfällen då kvinnliga medlemmar av släkten skrev tillfällesdikt märker man att de
i första hand riktas till andra kvinnor i släkten och umgänget. När till exempel
Abraham Hülphers d.ä:s maka, Christina Westdahl, dog 1768 bidrog fem av släk-
tens kvinnor till de samtryckta begravningsdikterna. När däremot Abraham
Hülphers d.ä. avled 1770 finns inte ett enda verk författat av någon kvinnliga släk-
ting med bland begravningsskrifterna.

Det intressanta är att släkten Hülphers kvinnliga författande medlemmar inte
verkar ha dragit några fördelar av det hülpherska nätverket, de ”broar” som Åberg
nämner ovan, för att träda ut i en vidgad offentlighet med sina verk.

Nätverk och kön
Det som måste poängteras här – vilket blir en självklar följd av avhandlingens
övergripande perspektiv – är att begreppet nätverk måste problematiseras med
hänsyn till kön. Eva Österberg menar, i den passus som refererades ovan, att nät-
verken kan verka maktgenererande för kvinnor. Detta bör givetvis prövas mot det
specifika material man arbetar med. Som jag tidigare framhöll missgynnades
kvinnliga författare redan från början när det gällde nätverksrelationer eftersom
de stängdes ute från högre utbildningar. Älf hade exempelvis skapat många av sina
viktiga kontakter under sin tid i Uppsala. Kvinnliga författare fanns med i nätver-
ken, men man bör fundera över om de hade samma roll som manliga nätverks-
medlemmar. En viktig funktion hos ett nätverk är också att det har en maktför-
medlande funktion. Hasselberg, Müller och Stenlås menar att spridandet av
information här spelar en avgörande roll.43 Förmedling av information kunde
givetvis ske även av kvinnliga nätverksmedlemmar, som på så sätt blev delaktiga i
denna maktgenererande process. Men samtidigt måste man notera att det är en
sak att fungera som förmedlare av makt inom ett nätverk och en annan att få makt.
Redan genom Powells distinktion mellan hierarki och nätverk ovan uppstår dess-
utom vissa problem om man, som jag, utgår från att kvinnor under denna tid all-
tid var inplacerade i en hierarkisk relation till ’närmaste’ man. Powell framhåller
dock att nätverksrelationer också kan kännetecknas av ömsesidigt beroende.44

Gränsdragningen är ofta svår att göra och kompliceras inte bara av kön utan även
av andra faktorer; exempelvis var en far- och sonrelation också hierarkiskt reglerad
under äldre tid (såväl enligt lagen som i social praxis). Samtidigt kunde kvinnor
erhålla symboliskt kapital via nätverken. Toril Moi skriver att ett välutvecklat nät-
verk kan ge kvinnor socialt kapital som i sin tur kan förstärka deras symboliska
kapital och på så sätt motverka den negativa effekten av (kvinnligt) kön.45 De refe-
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rerade nätverksteoretiska anslagen ovan behöver brytas ned till empiri. Det vill
säga man bör identifiera och diskutera de punkter där maktutövning praktiseras
och utövas. I avhandlingen kommer därför den i inledningen gjorda definitionen
av begreppet makt att användas i kompletterande syfte när nätverksrelationer dis-
kuteras, något som i sin tur förhoppningsvis ger möjlighet till konkretisering.

De kvinnliga författarna som nämndes ovan verkar ha spelat en viss roll när
det gällde att stärka nätverksrelationer. Tillfälleslitteratur och brev kan ses som vi-
tala element i nätverkskulturen. De var viktiga komponenter i det ständigt på-
gående utbyte som höll ett nätverk samman och de utgjorde dessutom några av de
kulturella markörer som var med och skapade nätverkens sociala status och slut-
enhet. Men befrämjades kvinnliga författarskap mer direkt av nätverken? I en del
fall uppenbarligen ja – som beträffande den Löfwenskiöldska kretsens kvinnliga
författare. I ett kommande avsnitt kommer jag dessutom att visa hur Hedvig
Charlotta Nordenflycht byggde upp sin ställning som författare med hjälp av nät-
verksförbindelser. I andra fall är det klart tveksamt. Indirekt gynnades visserligen
kvinnliga författarskap i den Hülpherska kretsen, eftersom de uppenbarligen sågs
som viktiga för nätverkets kultur. Däremot finns inga indikationer som tyder på
att dessa kvinnliga författare uppmuntrades att gå utanför detta nätverk, som fal-
let var med Hedvig Löfwenskiöld. Det krävdes tydligen ytterligare faktorer, för-
utom att befinna sig i en miljö som var positivt inställd till kvinnligt diktande och
hade ett nätverk med kulturella förgreningar. Ett par sådana troliga faktorer kan
lyftas fram när det gäller mina exemplifieringar. Hedvig Löfwenskiöld var inte
bara ett vittert fruntimmer, hon var också sin fars dotter och inte minst tillhörde
hon, till skillnad från släkten Hülphers kvinnliga medlemmar, adelsståndet. Ge-
nom förbindelsen med henne kunde Samuel Älf stärka såväl sitt kulturella som
sociala kapital, även samfundet Apollini Sacra kunde ta del av detta kapital genom
att välja in Hedvig Löfwenskiöld som medlem.

Termerna mecenat, patron och klient
Jag framhöll här ovan att nätverkstänkande kan vara användbart då man skärskå-
dar klient-patronrelationer. Längre fram i avhandlingen kommer det att visa sig
hur nätverksförbindelser kunde bli bryggor mellan kvinnliga författare och be-
skyddare. Det kan därför finnas skäl att redan här diskutera några i sammanhang-
et väsentliga begrepp: mecenat, patron och klient. (Eftersom termerna patron
respektive mecenat i stort sett dock används parallellt i övrig svensk forskning
rörande det litterära och konstnärliga området kommer detta att göras även i
denna avhandling.)46

Begreppet mecenat uppstod visserligen under antiken, men ursprunget till
1700-talets mecenatsystem kan kopplas till uppkomsten av en medeltida hovkul-
tur. Beträffande 1700-talet lyfter Gunnar Sahlin fram vissa då aktuella understöds-
fomer: en klient inom det litterära systemet kunde motta direkt ekonomiskt un-
derstöd, erhålla eller utlovas tjänst (inom staten eller som privatlärare), få pension
samt hjälp att producera en bok.47 Före den gustavianska tiden urskiljer Sahlin tre
olika kategorier av beskyddare: kungliga och aristokratiska beskyddare, ständerna
och partierna, samt skönjbart, och sedan ökande, från 1600-talets slut, borgerska-
pet och ofrälse ämbetsmän.48

Hur skall då en klient/patron-relation karakteriseras? Tre ord används enligt
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Åsa Karlsson ofta för att beskriva klient/patron-relationer, de karakteriseras som:
”asymmetriska, ömsesidiga och personliga”.49 I en uppsats om klientväsendet un-
der 1600-talet sätter Björn Asker följande grundkriterier för en definition av kli-
ent/patron-förhållanden. Ett klientsystem är enligt honom ”ett nät av personliga
beroendeförhållanden inom en hierarki. Det handlar […] om beroenden som går
utöver de åligganden som definieras av den hierarkiska strukturen som sådan. I
begreppet ligger också att den ’hierarkiska strukturen’ inte utgörs av en familj eller
en släkt.” Samtidigt framhåller Asker, liksom många andra forskare, att klient-
systemen skiftat över tid och rum, en definition måste därför alltid preciseras.50

Det är visserligen viktigt att distingera mellan släkt- och vänskapsförbindelser
respektive klient/patron-förbindelser, men samtidigt kunde en klient/patron-re-
lation också ingå i ett nätverk.51 Gränsen kan vara svår att dra. Betraktas klient/
patron-relationer i ljuset av de resonemang om nätverk som förts ovan kan man
beakta långsiktigheten och ömsesidigheten i många av dem. För en patron kunde
en klient vara en social investering som gav utdelning längre fram; en klient kunde
så småningom stiga på den sociala rangskalan till att bli sin (forna) patrons like.
Åsa Karlsson framhåller dessutom att klient/patron-relationen ofta innefattade
mer än två människor i ett nätverk; en gentjänst kunde som en följd av detta åter-
gäldas till någon annan i nätverket.52

Hur formades då patron- eller klientrollen för kvinnliga aktörer? I realiteten
vet vi mycket lite om kvinnornas roll inom klientväsendet under 1700-talet, vare
sig som patroner eller klienter.53 Asker menar att en undersökning av 1600-talet
förmodligen endast skulle avslöja ett fåtal kvinnliga aktörer, vilka verkade ”i sin
egen rätt”, inom klientväsendet.54 Det finns dock undersökningar om 1600-talet
som pekar i annan riktning.55 Genusteoretiskt baserade empiriska undersökning-
ar skulle säkerligen kunna fästa uppmärksamheten på kvinnliga aktörer inom
klientväsendet även under 1700-talet.56 Helt klart är att två författare i mitt mate-
rial, Catharina Charlotta Swedenmarck och Nordenflycht, tillhör denna grupp av
kvinnliga aktörer, möjligtvis även en tredje: Agatha de la Myle. Bland Norden-
flychts beskyddare finner vi dessutom två kvinnor, riksrådinnan och grevinnan
Margareta Beata Cronstedt och drottning Lovisa Ulrika.57 Tydligt är såväl att
kvinnor åtnjöt patronage som att de i kraft av sin sociala position kunde agera som
patroner. En viktig fråga är om man kan urskilja könsspecifika drag när det gäller
patronage. Merry Wiesner tar upp exempel som visar att detta ibland, men inte
alltid, kunde vara fallet, t.ex. under 1500-talet verkar kvinnliga patroner, i högre
grad än manliga, ha favoriserat religiösa projekt när det gällde det kulturella områ-
det.58 Det finns alltså en del information om kvinnligt patronage. Fullt lika klart
är det inte när det gäller kvinnor som stod under beskydd. Hur blev deras roll? En
iakttagelse, som också lyfts fram av Wiesner, är att kvinnliga författare (eller för-
fattare som skrev verk riktade till kvinnor), i högre grad vände sig till kvinnliga
patroner i hopp om stöd.59 Hos Nordenflycht kan detta mönster iakttas, exempel-
vis när det gäller utgivningen av Qwinligit Tankespel (se vidare kap. III:3).
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D e l  I i

”Uphof af förtjenst, tacksamhet och wänskap”.

Tillfälleslitteraturen
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1.Tillfälleslitteraturen:
den sociala kontexten

Inledning

Det är dig nogsamt bekant, min wärde wän, huru allmänt den seden är antagen
i alla tider och i alla land, at efter de döda upresa Minnes-märken, prisa deras
lefnad och stadfästa deras namn emot glömskan. Ingen ting wore onödigare, än
bewisa denna sanning. Man kan icke neka, at ju denna plägsed är billig [rimlig],
och har sin början och uphof af förtjenst, tacksamhet och wänskap: […].
(Hedvig Charlotta Nordenflycht)1

Hedvig Charlotta Nordenflycht var liksom de flesta av dåtidens författare en flitig
tillfällesförfattare, men hon uppvisar trots detta en ambivalens till sin tillfälleslit-
terära verksamhet. Däri liknar hon många av sina samtida kollegor.2 I sin självbio-
grafi från 1745 skriver Nordenflycht om sin svårighet att formulera det bitvis
hyperbola beröm som denna diktnings konventioner krävde: ”Panegyriske Skrif-
ter har jag svårast vid at skrifva” (SS 3:1, s. 217). I företalet till den andra årgången
av Qwinligit Tankespel (1746–47) är hon inne på samma tankegång, Nordenflycht
skriver kort om hur hon hoppas kunna använda skaldegåvan till något mer och
enligt henne högre än tillfällesdiktning: ”En gång lärer jag med något ämne,
hwarest Skalde-gåfwan, om jag tör tilägna mig den, med mer nytta kan anwändas,
än til Panegyrer och lekwerk, söka at göra mig wärdig förnuftiga Läsares upmärk-
samhet och det behag, de redan förklarat för mina små arbeten.” (SS 3:1, s. 178.)
Samtidigt är hon noga med att längre fram förklara att hon inte dömer ut all till-
fälleslitteratur: ”Likaledes til dygdens ärelåf kan ock en Skald med gagn anwända
sin gåfwa; ty jag har swårt at tro, med wissa häklare och Misantroper, det Panegyris-
ke skrifter böra anses som aldeles onödige och skadelige.” (SS 3:1, s. 178.)

Ett par år senare gör Nordenflycht ett mer systematiskt försök att lösa proble-
met med framställningen av dygder i panegyriska skrifter. I en kort essä i brev-
form, från vilken det inledande citatet ovan är hämtat, betitlad Tankar om Låf-
skrifter öfwer de Döde, Skrefwne til Herr K*** (1749), diskuterar hon svårigheten
med att på ett rättvisande sätt skriva om avlidna personer.3 I skriften framgår det
att själva bruket med att skriva gravskrifter på intet sätt ifrågasätts utan tas som
en självklar institution (vilket framgår av det inledande citatet). Problemet
enligt Nordenflycht är allt det falska smicker och den oförtjänta panegyrik
som ofta finns i dessa skrifter. En gravskrift borde kunna användas för att ge en
mer sann och opartisk bild av de döda. Genom att skilja ut egennyttan och det
överdrivna smickret skulle en gravskrift kunna användas för att uppmuntra till
”dygd och loflige gerningar” (SS 3:1, s. 187). På så sätt skulle dikten kunna upp-
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höjas och fungera som allmänt moraliskt exempel. Omformulerat i retoriska ter-
mer vill Nordenflycht betona docere (att undervisa) på bekostnad av delectare (att
behaga).

Hur skall då författaren undvika att stöta sig med de anhöriga? Om även min-
dre tilltalande karaktärsdrag framkommer i gravskriften kan de efterlevande såras.
Detta kan undvikas, menar Nordenflycht, om man inte avslöjar den avlidnes
namn. Visserligen skulle eftervärlden inte kunna veta vem den avlidne var men
det viktiga med dessa skrifter är trots allt inte att berömma vissa personer utan att
göra allmän nytta genom att visa på äkta förtjänster (och brister). På så sätt fun-
gera som generella moraliska exempel. Om dessa skrifter betraktades som moralis-
ka snarare än panegyriska skulle mycket kunna vinnas (SS 3:1, s. 189). Att på detta
sätta lyfta fram olika individer som exempla är gängse praxis inom den klassiska
retoriken, det kommer vi att se i texanalyserna. Inte heller är det något nytt att
panegyrik i äreminnen också kunde användas i ett mer allmänt moralpedagogiskt
syfte.4 Det nya är att Nordenflycht vill lyfta ut tillfälleslitteraturen ur ett nära soci-
alt sammanhang till en bredare offentlighet. Om hennes program genomförts
hade tyngdpunkten kommit att förskjutas från föremålet till författaren. Troligt-
vis kan det ses som ett tecken på att en ny tid brutit in.5

*

Vilka perspektiv kan man anlägga när det gäller tillfälleslitteraturen? Jag vill åter-
igen poängtera dess dominerande kvantitativa status bland de kvinnliga författar-
na under frihetstiden (inom den tryckta litteraturen). Merparten av alla kvinnliga
författare under frihetstiden har författat tillfälleslitteratur, något som även gäller
författare som skrev annan typ av litteratur.6 Ur ett kvinnohistoriskt och feminis-
tiskt perspektiv ter det sig således viktigt att lyfta fram tillfälleslitteraturen. Att det
var populärt att skriva tillfällesskrifter bland kvinnliga författare uppmärksamma-
des också av samtiden. Pehr Rudin skriver ilsket misogynt, i Satyriskt betänkande
angående bokmängden (1766), med anledning av den ökande skaran kvinnliga till-
fällesförfattare:

Fruntimmer hava ock begynt att rikta [berika] världen med deras lärda verk; och
man skulle snart tro, att deras själar voro långt fruktsammare än deras kroppar;
ty i stället för att de behöva nio månader till att frambringa oss ett foster av sitt
liv, ser man många ibland dem kunna var månad leverera oss ett av sin hjärna,
och det under tiden [ibland] i lika så stort format.7

I detta kapitel diskuteras tillfälleslitteraturen ur ett socialt och institutionellt per-
spektiv. Efter en mer allmän presentation av tillfälleslitteraturen koncentreras dis-
kussionen till att gälla de kvinnliga författarna. En viktig fråga att utreda är vilka
föremål kvinnliga tillfällesförfattare skriver för. Det går ofta att ur tillfällesskrifter-
na utläsa olika typer av upplysningar om föremålen; inte så sällan bifogas genealo-
gisk information, exempelvis stamtavlor och släktförhållanden, i noter eller bila-
gor.8 Trycken kan också mer indirekt ge kunskap om den grupp av läsare de vän-
der sig till, exempelvis när det gäller läsekretsens sociala status. I många fall går
relationen mellan föremål/mottagare och författare att avläsa ur tillfällestrycket
och i vissa (sällsynta) fall framgår dessutom distributions- och publiceringssitua-



69

tionen. Detta ger en möjlighet att undersöka de kvinnliga författarnas författar-
roller och sociala nätverk samt att föra en diskussion om deras ställning inom det
litterära systemet och olika offentligheter.

De textanalyser som görs i de följande två kapitlen är fokuserade på den reto-
riska utformningen. I inledningen till avhandlingen ställdes frågan om det fanns
en speciell ’kvinnlig’ retorik. I avsnitten om tillfälleslitteraturens retorik kommer
jag, för att kunna diskutera detta, att göra jämförelser mellan manliga respektive
kvinnliga författares utformning av motiv och retorik i texter skrivna till samma
tillfälle. Här erbjuder tillfälleslitteraturen unika möjligheter till direkta jämförel-
ser mellan manliga repektive kvinnliga författare.

Inte minst den exempla-tradition som genomsyrar tillfälleslitteraturen, där fö-
remålen målas upp som föredömen, gör det tacksamt att granska könskonstruk-
tionen i texterna. Inom tillfällesdiktningen framställs de egenskaper som ansågs
berömvärda hos föremålen. Väsentliga frågor, som diskuteras i ett avslutande ka-
pitel, blir då dels vilka olika egenskaper som prisas hos män respektive kvinnor,
dels huruvida de kvinnliga respektive manliga författarna lyfter fram olika dygder.

”Tillfällenas ilande ström”
Den ofta förekommande kritiken mot tillfällesdiktningen till trots fortsatte till-
fällesförfattare oförtrutet att hylla de levande och resa minnesmärken över de
döda. Merparten av all litteratur som skrevs i Sverige under 1700-talet bestod av
tillfälleslitteratur av olika slag. Per Ridderstad, en av de främsta kännarna av denna
litteratur, skriver om dess kvantitativa överlägsenhet.

Det är helt enkelt så att vid sidan av tillfälleslitteraturen ter sig den övriga, min-
dre bruksinriktade diktning som skrevs i Sverige under 1600–1700-talen obe-
tydlig till antalet. Vid sidan av tillfällenas ilande ström står en handfull epos,
[…] lärodiktning, […] några romaner och ett större antal teaterstycken. Psalm-
diktningen är en kategori för sig och det finns förstås andra.9

I den ström som beskrivs ovan återfinns ett inte ringa antal kvinnliga tillfällesför-
fattare. Av avhandlingens 141 kvinnliga författare har 119 skrivit tillfälleslitteratur
av olika slag (alltså 84 %). Under frihetstiden är antalet separattryckta tillfälles-
skrifter som störst.10 Den kan räknas som en dåtida ”masslitteratur”, men givetvis
inte på samma sätt som 1900-talets masslitteratur, där enskilda verk går ut i stora
upplagor. Tillfällestrycken gick ut i små upplagor men antalet enskilda skrifter var
stort.11 Mot slutet av 1700-talet verkar floden av separattryckta tillfällesskrifter att
sina.12 Till en del beror detta troligtvis på att tillfällestexter allt mer kom att tryckas
i den hastigt expanderande pressen, men det indikerar måhända dessutom att till-
fälleslitteraturen var på väg att förlora sin betydelse.

Tillfälleslitteraturen bars upp av sociala förpliktelser. Som ingen annan dikt-
ning speglar den mottagarnas, och ibland även indirekt läsarnas, sociala tillhörig-
het och status. Denna litteratur kan, såsom framhölls i avsnittet om de kvinnliga
författarnas nätverksförbindelser, ses som viktiga inslag i nätverkskulturen. Hos
de högre stånden var det mer regel än undantag att befästa viktiga händelser i livet
med tillfälleslitteratur av olika slag. Diktningen springer, som Pirkko Lilius fram-
håller, ur tidens behov av representativ offentlighet: ”Manifestationer av tidens
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krav på representativitet var den rikliga tillfällesdiktningen och det blomstrande
porträttmåleriet.”13

Vad räknas då som tillfälleslitteratur? I princip all litteratur som är skriven för
ett visst tillfälle. I en användbar avgränsning definierar Ridderstad termerna till-
fällesskrift, tillfällestryck och personskrift:

Varje publikativt avgränsbar produktenhet av tillfälleskaraktär utgör en till-
fällesskrift. Normalt består en sådan av ett eller ett par ark, men omfånget varie-
rar givetvis beroende på genre, tillfälle och författare. En tillfällesskrift kan inne-
hålla en eller flera separata texter av en eller flera författare. En tryckt tillfälles-
skrift kan benämnas ett tillfällestryck.

Den största delen av tillfälleslitteraturen är riktad till eller ägnad minnet av
enskilda personer. Sådana skrifter, på vers eller prosa, tryckta eller handskrivna,
kallas lämpligen personskrifter.14

Tillfällesdiktningen kan till den allra största delen hänföras till den retoriska genre
som kallas den epideiktiska (eller på latin genus demonstrativum), det vill säga den
genre som användes vid högtidliga tillfällen och vars ämnen var lovpris och smä-
delse. Ridderstad framhåller att talekonsten under senantiken alltmer kom att på-
verka diktkonsten – retorikens normer smälte samman med poetikens. Från bör-
jan skrevs all tillfällesdikt på latin men mot slutet av 1600-talet blev det allt van-
ligare med dikter även på svenska. Trots att svenskan började användas som språk
inom tillfällesdiktningen levde ändå de ursprungliga reglerna och det äldre norm-
systemet kvar.15

Det kan noteras att tillfälleslitteraturen inom sig rymmer en mängd uttrycks-
former. Bland de kvinnliga tillfällesförfattarnas verk finns exempel på olika typer
av framställningssätt – prosatal, dikter av olika slag och versifierade tal. Det de har
gemensamt är att de är skrivna för ett visst tillfälle som skall högtidlighållas.16 Till-
fällesdiktningen befinner sig dessutom, som just påpekats, i gränslandet mellan
retorik och poetik. I sin avhandling om Lucidors tillfällesdiktning utreder Stina
Hansson tillfällesdiktningens genretillhörighet, eller snarare svårigheten att göra
en distinkt sådan. I många äldre poetiker (Opitz och Arvidi nämns som exempel)
återfinns inte tillfällesdiktningen som en egen kategori (vilket enligt Hansson
beror på att dessa poetiker enbart behandlar den klassiska och senlatinska dikt-
ningens genrer). Hos Opitz och Arvidi förs tillfällesdiktningen, tillsammans med
andra typer av diktning, in under genren ”Sylven”, uppkallad efter en samling av
tillfällesdikter (”Statius’ Silvæ”).17 I en målande och träffande beskrivning fram-
hålls hos Arvidi att de dikter som ingår i ”Sylvæ” förenas av att de tillkommit
”vthaff en hetsig tilbeweekelse” men att de är mångskiftande som skogens träd:
”lijka såsom vthi een Skogh äre många och åthskillige slags Trää”.18 Till detta kom-
mer att tillfällesdiktningen också kunde sorteras in under en mängd andra genrer
(såsom elegi, epigram etc.). Hansson är noga med att påpeka hur dåtida genrer
inte kan betraktas som logiskt slutna system eftersom kraven och kriterierna på
vad som ingick i olika genrer var föränderliga.19

Bestämningen av de texter som skall ingå i tillfälleslitteraturen springer ur
omständigheterna kring tillkomsten, distributionen av skriften och dess utform-
ning med hänsyn till en social kontext, alltså om varför den är skriven snarare än
hur den är skriven. Tillfällesdiktning betraktas därför i denna undersökning inte
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som en litterär genre. (Även om man med fog kan hävda att tillfälleslitteratur kan
inräknas i ett retoriskt genresystem.)20

Den epideiktiska diktningen indelades ursprungligen i en uppsjö av små-
genrer, men detta mönster bleknade successivt bort. Kvar blev tre huvudgrupper:
gravskrifter, bröllopsskrifter och gratulationer.21 I denna undersökning kommer
dessa tre grupper att användas som indelning.

Konstlitteratur kontra skönlitteratur
Ofta ger tillfällestexter en inblick i dåtida socialt liv och inte sällan slås man av hur
effektivt denna litteratur slår an känslosträngarna, även hos en modern läsare. Så
här skriver Anna Dorothea Filenia till sin lilla kvinnliga släkting som avled knappt
ett år gammal:

En fager blomma brytes af,
En mindre skön åt tiden gifwes;
När hwaßa näßlan bättre trifwes,
Går täcka liljan uti qwaf.22

Versen nyttjar en ofta brukad bild när det gäller att beskriva avlidna barn: den av-
brutna eller vissnade blomman.23 Som i så många andra begravningsdikter ställs
också den goda rena människan (den täcka liljan) som rycks från oss mot den
onda (den vassa nässlan) som får leva kvar. Trots dessa ofta brukade loci fungerar
dikten effektivt och frammanar med sitt okonstlade språk, och de lättflytande
jamberna, en bild av det döda barnets oskuld och sorgen över förlusten.

Men det är ofta svårt att hävda att tillfälleslitteraturen för en modern läsare
skulle äga något estetiskt värde, även om stränga krav givetvis fanns för dess ut-
formning. Som Lars Burman påpekar präglas senare tiders syn på tillfälleslittera-
turen till stor del av de stilideal och det krav på individualistiskt präglad dikt, som
springer ur romantikens idé om vad som skall räknas som ”äkta” litteratur.24 Den
estetiska sållning som drabbat tillfälleslitteraturen betyder inte att tillfälleslittera-
turen var nedvärderad av samtiden. Bland tillfällesförfattarna fanns många etable-
rade och högt rankade poeter och vi vet att en nödvändig del av ett författarskap
var just att skriva tillfällesdiktning av olika slag. Tillfälleslitteraturens strängt ut-
formade stilkrav uteslöt inte heller individuella uttryck, som faktiskt betraktades
som önskvärda, även om formell skicklighet var det viktigaste kriteriet.25

Tidigare, i avhandlingens inledning, betonades hur kvinnliga författare exklu-
derades ur litteraturhistorieskrivningen på grundval av estetiska kriterier. De
skrev inte sådant som från och med romantiken betraktades som skönlitteratur –
en stor del av tillfälleslitteraturen inräknas i denna kategori. Stina Hansson använ-
der termerna ”konstlitteratur” och ”skönlitteratur” för att skilja den retoriskt
präglade litteraturen före romantiken från den moderna litteraturen. Konstlittera-
turen innefattar enligt Hansson ”i princip […] alla de texter som utformades med
’konst’ – den slags konstfärdighet som lärdes ut av den klassiska retoriken.”26 Be-
greppet ”skönlitteratur” växte mot slutet av 1700-talet fram och användes för att
skilja denna från den litteratur som fortfarande befann sig inom den klassiska re-
torikens hägn, alltså konstlitteraturen.27 Tre interagerande fenomen är konstitu-
erande för konstlitteraturen: den klassiska retoriken, en ”kvardröjande muntlig-
het” och den litterära repertoaren.28
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Termerna ”repertoardiktning” respektive ”verkdiktning” myntades ursprung-
ligen av Horace Engdahl. Han menar att diktningen före romantiken, som han
benämner repertoardiktning, skapades ur en ”gemensam estetisk repertoar”, vil-
ket bland annat gör att den i mycket saknar individuella stildrag. Med repertoar
menar Engdahl ”ett förråd av material och tekniker, genom vilkas mellankomst
verkligheten på sätt och vis redan är förvandlad till poetiska halvfabrikat”. Den
diktning som springer ur romantikens krav på individuell särprägel kallar
Engdahl verkdiktning.29 Jag vill instämma med Stina Hansson, när hon finner
dessa termer välfunna men gör det viktiga tillägget att diktningen före roman-
tiken inte enbart får ses som sprungen ur en tradition. Dåtidens diktare hade även
en önskan att vara aktuella och moderna. Som Hansson formulerar det:

Det är hela tiden nya segrar, nya seder, nya kröningar, nya ”födslar och dödslar”,
som ger den äldre tidens diktare anledning att uppsöka repertoaren och brand-
skatta den för sina egna verk. […] Repertoardiktningen må vara traditionalis-
tisk, men dess förhållande till traditionen är ständigt genomsyrat av aktualitet.30

Förståelsen av de tre fenomen som enligt Hansson utmärker konstlitteraturen blir
viktig i textanalyserna.

Att tillfälleslitteraturen i så hög grad var brukslitteratur har gjort att många
skribenter, både samtida och nutida, har betraktat tillfälleslitteraturen som en
tummelplats för amatörer. Den som kunde skriva, hade vissa begrepp om retorik
och ekonomiska medel att låta trycka sitt alster kunde skriva tillfälleslitteratur och
ta den till en tryckare. Gränsen blir ofta svår att dra mellan amatör och professio-
nell när det gäller att bedöma tillfällesförfattarnas ställning inom olika offentlig-
heter – och den är enligt min mening oväsentlig. Däremot fanns det givetvis skill-
nader i formell skicklighet mellan olika författare.

Tillfälleslitteraturen fungerade dessutom som en övningsarena för blivande
författare. Ridderstad påpekar: ”För den tidens författare var tillfällesdiktningen
en övningsbana och en uppvisningsarena, där den sociala skyldigheten krävde att
man visade den litterära skicklighet man förvärvat – graden därav varierade natur-
ligtvis avsevärt.”31 Troligt är att Ridderstad här i första hand syftar på de tillfälles-
författare som skrev för ämbetsmannameritering; längre fram i artikeln under-
stryker han att de flesta tillfällesförfattare var studenter som skrev för att vinna
makthavares bevågenhet och så småningom få en position i samhället.32 Tanken
på tillfällesdiktningen som en övningsbana kan dock även utvidgas till att gälla de
författare som inte skrev för en hägrande ämbetsmannakarriär. Det kan noteras
att kvinnliga författare som Hedvig Charlotta Nordenflycht och Anna Maria
Lenngren, liksom kokboksförfattarna Kajsa Warg och Anna Maria Rückerschöld,
debuterade i tryck som tillfällesförfattare.

Tidigare forskning
Genom sin intima sammanflätning med sociala och historiska förhållanden er-
bjuder tillfälleslitteraturen ett rikt undersökningsmaterial, inte bara ur litterär
synvinkel. Per Ridderstad anser att vi bör intressera oss för denna litteratur därför
att den volymmässigt så totalt dominerar under två århundraden. Vidare fram-
håller Ridderstad att tillfällesdiktningens sammanflätning med dåtidens sociala
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system gör att ett litteratursociologiskt perspektiv vid analysen av denna littera-
turs funktion i många fall ter sig självklart.33 Magnus von Platen använder i sin
bok om yrkesskalder under 1600- och 1700-talen exempelvis tillfälleslitteraturen
för att påvisa förekomsten av författare som fick direkt ekonomisk ersättning för
sina verk.34 Sven Almqvist menar rentav, i en studie om småländska personverser,
att intresset i första hand bör ligga i att tillfälleslitteraturen ofta är en källa för
genealogisk kunskap samt att den ger oss information och kunskaper om typo-
grafi och boktryckerihistoria.35 Sammantaget kan sägas att tillfälleslitteraturen har
granskats lika mycket ur ett kulturhistoriskt och institutionellt litteratursocio-
logiskt perspektiv som ur ett textanalytiskt.36 Undersökningar som anlägger ett
genusperspektiv är däremot sällsynta, exempel på undantag från denna regel är två
uppsatser som tar upp dygdeideal i likpredikningar ur ett genusperspektiv, skrivna
av historikerna Kekke Stadin respektive Barbro Bergner.37

Materialet: antalet bevarade tillfällestryck
Betydande mörkertal finns beträffande den totala mängden tillfälleslitteratur, vil-
ket omöjliggör exakta beräkningar. En stor del av 1600- och 1700-talens tillfälles-
litteratur trycktes överhuvudtaget inte.38 Av det som gick till trycket är dessutom
en hel del förkommet. Upplagorna var små och de exemplar som fanns behand-
lades inte med någon större respekt. Magnus von Platen menar att vi inom till-
fällesdiktningen får räkna med allvarligare reduktioner än inom någon annan
form av konstnärlig litteratur.39 Ett annan faktor som bidrar till mörkertalet för
den tryckta tillfälleslitteraturen är att en del verk trycktes i periodiska publika-
tioner (nyhetspress och tidskrifter) utan att primärt tryckas i separattryck.40

Det som framför allt försvårar för den som vill få en överblick över denna litte-
ratur är emellertid att en inventering ännu inte gjorts av de separata tillfällestryck
som är bevarade.41 Spridda exemplar kan fortfarande gömma sig i privata biblio-
tek och i arkiv. Kungliga Bibliotekets, Lunds Universitetsbiblioteks och Uppsala
Universitetsbiblioteks samlingar, som är de mest kompletta, torde tillsammans
innehålla ca 90 % av de för min period aktuella bevarade bestånden.42 Ett problem
när det gäller dessa bestånd är dock att luckorna i bestånden av personverser inte
har en jämn spridning, utan att vissa år eller årtionden uppvisar större förluster.
Exempelvis nämner Sven Almqvist den svacka som finns runt 1770 beträffande
den del av Smålandstryckeriernas produktion som bevarats på KB och UUB.43

Grundliga inventeringar beträffande 1700-talet har dock gjorts av separat-
tryckta personverser från Kongl. Amiralitets-Boktryckeriet i Karlskrona 1728–
1799 (Swahn), Skara under 1700-talet (Sallander), Småland (Almqvist) och Lin-
köping (Ranius). Sammantaget rör detta produktionen av separattryckta tillfälles-
skrifter från tryckerier på sju orter.44 Givetvis har vi dessutom för en framstående
författare som Hedvig Charlotta Nordenflycht en i stort sett säker bild av hennes
produktion, inklusive tillfällesdiktningen.

Den totala mängden bevarade svensktryckta personskrifter (av alla kategorier)
från perioden 1600–1800 beräknar Ridderstad till uppåt 50.000 stycken; från peri-
oden 1720–1829 skulle siffran vara ca 30.000.45 Enligt mina beräkningar finns på
KB drygt 18.300 separattryckta tillfällesskrifter tillägnade enskilda personer från
åren 1720–1772 enbart i de bestånd som katalogiseras i ”Verser m.m. till och över
enskilda personer”.46 Ridderstad påpekar att det är betydligt svårare att beräkna
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det exakta antalet individuella texter som ingår i i trycken, hans skattning lyder på
uppåt 100.000 tillfällestexter mellan åren 1600–1800.47 Det skulle innebära att
varje tryck i genomsnitt innehåller två olika tillfällestexter.

Tillfällestexter som ingår i undersökningen
Det huvudsakliga materialet i denna undersökning består av tillfällestexter riktade
till enskilda personer, författade av kvinnliga författare och tryckta mellan åren
1720–1772.48 Men det måste understrykas att antalet författare, tryck och texter
som här redovisas inte kan ge en absolut och helt tillförlitlig bild av hur många
kvinnliga författare som ägnade sig åt att skriva denna typ av litteratur. Här måste
också påpekas att bruket av signatur och pseudonym var ytterst vanligt hos förfat-
tarna av tillfälleslitteratur och att många verk publicerades anonymt. Till detta
skall läggas de tillfällestexter som inte trycktes. Om andelen handskrivna texter är
större hos någon del av författarpopulationen, exempelvis de kvinnliga författar-
na, är däremot omöjligt att säga. För att kunna göra den jämförelsen krävs att en
ordentlig inventering av både den otryckta och den tryckta tillfälleslitteraturen
skall vara gjord, något som långt ifrån är fallet för närvarande. Det finns alltså an-
ledning att vara försiktig vid beräkningen av de kvinnliga författarnas produktion,
siffrorna kan bara bli ungefärliga.

Distinktionen mellan ”tillfällestext” och ”tillfällesskrift” måste observeras. En
tillfällesskrift kan innehålla en eller flera olika texter, som ibland dessutom skrivits
av olika författare. Tillfällestexterna har tagits fram genom en inventering av (de
separattryckta) bestånden av personverser skrivna över enskilda personer i LUB,
UUB samt KB.49 (Resultatet av inventeringen redovisas i bilaga 1: ”Kvinnliga till-
fällesförfattare. Författare/separattryckta texter (personverser) 1720–1772”.) Den-
na inventering formar undersökningens huvudmaterial, och kommer att refereras
till som material ur de separattryckta personversbestånden. Från detta materialet
har exempelvis siffror om antal tillfällestexter skrivna av kvinnliga författare, om
föremålens sociala tillhörighet, antal släktskapsdikter, tryckformat etc. tagits
fram.

Undersökningsmaterialet har emellertid vidgats i kapitlen om tillfällesdikt-
ningen i förhållande till resten av avhandlingen. Avhandlingen i stort är koncen-
trerad på de kvinnliga författare som debuterat i tryck under frihetstiden. Skälet
till att materialet vidgas i detta kapitel är att jag velat få fram siffror som kan jämfö-
ras med dem som framkommit i tidigare forskning, vilken i sin tur baserar sig på
separatryckta tillfällesskrifter riktade till enskilda personer (se nedan ”Mottagarna
ur ett socialt perspektiv”).

Utöver detta ingår också andra kategorier av tillfällesskrifter i diskussionen,
men däremot inte i beräkningsunderlaget för statistiken. För det första diskuteras
i avhandlingen tillfällesskrifter som hittats i KB:s katalog över separattryckta till-
fällesskrifter riktade till kungliga personer.50 (Skälet till att dessa inte förs in i sta-
tistiken, t.ex. över föremålens sociala tillhörighet, är återigen att mina siffror då
inte skulle kunna jämföras med tidigare forskares). För det andra har jag funnit
vissa andra tryckta tillfällestexter skrivna av kvinnor som debuterade under fri-
hetstiden, exempelvis tal samt verk tryckta i antologier och periodiska publika-
tioner.51 En systematisk undersökning har dock, av arbetstekniska skäl, inte gjorts
av de texter som publicerats i nyhetspress eller tidskrifter.52 Av samma skäl har de
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gravdikter som tillfogats tryckta likpredikningar eller gravtal delvis exkluderats.
Här har jag endast gjort en sökning beträffande de tillfällestexter jag funnit för att
se om de även tagits med i tryckta likpredikningar eller gravtal över föremålen.53

Det kan återigen sägas att det inte alltid är enkelt att avgöra om en tillfällestext
författats av en kvinna, eftersom många verk har publicerats anonymt eller är
skrivna under signatur eller pseudonym. När det gäller kvinnliga tillfällesförfatta-
re har den överväldigande majoriteten inte heller diskuterats i tidigare forskning.
En noggrann läsning av alla tillfällestexter som kan tänkas vara författade av kvin-
nor har alltså varit nödvändig att göra – och dessutom, där detta varit möjligt, har
en granskning mot andra källor gjorts. En del tillfällestexter har under arbetets
gång avförts från undersökningen, trots att katalogerna uppger att de varit skrivna
av kvinnor, medan andra tidigare anonyma författare har kunnat identifieras (se
bilaga 1, ”Kvinnliga författare: pseudonymer och signaturer”). En annan aspekt
gäller bruket av pseudonym i s.k. rolldikter. I vissa fall vet vi att författare iklädde
sig rollen av de sörjande anförvanterna.54 Bakom ett kvinnligt författarnamn skul-
le, när det gäller exempelvis vissa släktskapsdikter, kunna dölja sig en manlig för-
fattare. (Motsatt förhållande kan också givetvis gälla.) En del sådana tillfällestexter
(ett relativt fåtal) har också påträffats vid genomgången av materialet och dessa har
sedan rensats ut.55

Om kvinnor i större utsträckning än männen valde att publicera sina texter
anonymt är emellertid en svårbesvarad fråga. Magnus von Platen skriver att meka-
nismerna bakom denna sedvänja är outforskade, ett uttalande som står fast även
idag, femton år senare.56

Helt klart är att antalet kvinnliga författare av tillfälleslitteratur inte var ringa,
även om siffran i jämförelse med den totala mängden kan te sig liten. I de separat-
tryckta personversbestånden återfinns 110 kvinnliga författare som var verksamma
mellan åren 1720–1772. Tillsammans har de skrivit 233 texter. Lilius finner i sin
avhandling om den finska tillfälleslitteraturen, där såväl manliga som kvinnliga
författare ingår, att den genomsnittlige tillfällesförfattaren har skrivit ett eller ett
par verk, som finns bevarade i separattryckta bestånd. Den siffran stämmer också
väl med mitt material.57 Till detta skall läggas de författare som skrivit verk till
kungligheter och återfinns i KB:s katalog över verser till kungligheter, 13 kvinnor
varav fem även skrivit personverser till enskilda. Tillsammans har de skrivit 30 till-
fällestexter. Jag har även funnit tillfällestexter och författare på annat sätt, t.ex. i
bibliografier, detta rör sig om tre nya författare och fyra nya tillfällestexter. Slut-
ligen kan man lägga till de texter av kvinnliga tillfällesförfattare som publicerats
på annat sätt. Dessa är: en författare som författat två tillfällestal funna i ordinarie
kataloger, elva tillfällestexter publicerade i samlingsvolymer eller i periodica.
(Två författare som författat fyra av dessa tillfällestexter var ej kända tidigare.)
Lägger vi ihop samtliga kvinnliga författare och tillfällestexter får vi 124 författare
som skrivit 280 tillfällestexter. Av dessa debuterade 119 författare i tryck under fri-
hetstiden.

Inventeringen av de separattryckta personversbestånden med skrifter till en-
skilda visar att Nordenflycht har skrivit inte mindre än 52 tillfällestexter. En grov
överslagsberäkning (baserad på hennes Samlade skrifter) ger vid handen att unge-
fär hälften av det hon skrev var tillfälleslitteratur. En annan professionell och pro-
duktiv tillfällesförfattare var givetvis Sophia Elisabeth Brenner, men hennes stora
produktion ligger till största delen före frihetstiden; från denna period finns en-
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dast elva tillfällestexter av hennes hand bevarade i bestånden. Några andra flitiga
tillfällesförfattare var Charlotta Frölich (Uppsala), Hedvig Sirenia (Göteborg),
Anna Dorothea Filenia (Linköping), en rad kvinnliga medlemmar i borgarfamil-
jen Hülphers (Västerås), Ulrica Grave (Stockholm), Hedwig Walldorff (Norr-
köping) och Charlotta Catharina Löfgren (Linköping/Norrköping). Från början
av perioden kan nämnas Catharina Ekebohm, handelsmannahustru från Stock-
holm och Greta Giädda (troligtvis från Stockholm) samt Elisabeth Stobæa, gift
med en präst och akademiker i Lund. Även Norrland hade ett par kvinnliga till-
fällesförfattare, bägge släktskapsdiktare, trots att det enda tryckeriet norr om Dal-
älven var beläget i Gävle. Anna Maria Arctædia (Umeå) var gift med en rådman,
och Elisabeth Zellinger (Ramsele) var av prästsläkt. Ingen av de övriga författarna
kommer dock ens i närheten av Nordenflychts produktion.

Om man tittar på vilken typ av tryckt tillfälleslitteratur som dominerar bland
de separattryckta personverserna (alltså utan tillfällesskrifter till kungligheter, eller
tillfällestexter tryckta på annat sätt) visar det sig, inte heller det förvånande, att
personskrifter i form av gravskrifter ligger i topp, därefter kommer bröllopsskrif-
ter och sist gratulationer av olika slag. Detta stämmer med fördelningen av den
totala mängden tillfällestryck enligt Ridderstads beräkningar.58

Det ökade antalet kvinnliga tillfällesförfattare
Ridderstad menar att en klar tendens är att ju längre man kommer in på 1700-talet
desto vanligare blir det med kvinnliga författarnamn bland tillfällestrycken.59

Mina beräkningar visar att detta stämmer. Från 1720 fram till 1743 ligger siffrorna
på i genomsnitt nio tillfällestexter författade av kvinnor per fyraårsperiod bland
separattrycken (tillfällestexter ägnade enskilda personer). Sedan ökar antalet till-
fällestexter skrivna av kvinnor till i genomsnitt 25 per fyraårsperiod, med en topp
vid frihetstidens slut (se bilaga 3, tabell 1). En ytligare granskning i bestånden efter
denna tidpunkt visar att antalet kvinnliga författare snabbt sjunker efter frihets-
tidens slut (från 1780). Det måste dock påpekas att det totala antalet tryck också
går upp under frihetstiden, ökningen beträffande tillfällesskrifter författade av
kvinnor verkar alltså vara korrelerad till en allmän uppgång.

Det är omöjligt att ringa in en enskild orsak till den successiva ökningen av
tillfällesskrifter författade av kvinnliga författare under frihetstiden, jag vill dock
peka på några troliga faktorer. Som en första övergripande förklaring vill jag lyfta
fram förändringar inom det litterära systemet. Antalet tryckerier ökade alltmer
under 1700-talet vilket säkerligen underlättade tryckning.60 1766 års tryckfrihets-
förordning innebar också att censurkostnaden för tryck censurerade i Stockholm
försvann, vilket innebar att kostnaden för att trycka en skrift sänktes mot frihets-
tidens slut (se nedan s. 80 f.).

Andra bidragande orsaker kan sökas i förändringar av detta litteraturslag som
sådant. Som konstaterades tidigare började svenskan allt mer att tränga ut latin
och andra språk, till exempel tyska, ur tillfällesskrifterna. När tillfällesdiktningen
under 1700-talets början sakta frigjordes från universitetens sfär gynnade det de
författare som stod utanför, däribland kvinnorna.

För det tredje ökade skrivandet av så kallade släktskapsdikter under 1700-talet,
alltså de verk som skrevs till släktingar – och dessa blev vanligare längre fram i se-
klet.61 Istället för att författaren uppvaktade högre stående på den sociala rang-
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skalan, skrev hon (eller han) tillfällestexter till sociala likar.62 Magnus von Platen
finner, efter beräkningar gjorda på Sallanders och Almqvists bibliografier, att cirka
en fjärdedel av alla tillfällesskrifter som redovisas i dessa (av vilka 95 % är produce-
rade under 1700-talet) var författade av diverse anförvanter. Detta förklarar enligt
hans mening också den låga litterära nivån på många alster.63 Även Sven Almqvist
menar att 1700-talet främst blir ”amatörskaldernas epok” och att släktskapsdikter
blir allt vanligare under 1700-talet.64 Magnus von Platen gör dessutom en direkt
koppling till det ökade antalet kvinnliga författare och skriver att ökningen beror
på ”att tillfällesskrifterna alltmer kom att tillhöra den kulturella intimsfären med
de anhöriga som författare”.65 Hur förhåller det sig med antalet släktskapsdikter
hos de kvinnliga tillfällesförfattarna i mitt material? Här märks en liten skillnad
gentemot den siffra som redovisas av von Platen. Av de kvinnliga författarnas till-
fällestexter i de separattryckta personversbestånden är en knapp tredjedel släkt-
skapsdikter (76 av 233 texter). Det kan dock noteras att en del av de flitigaste för-
fattarna (som Nordenflycht och Frölich, men också Löfgren och Brenner) har en
ytterst låg frekvens av släktskapsdikter. En viss ökning av släktskapsdikter sker
därtill från mitten av 1700-talet; före 1754 är det en relativt ovanlig företeelse. Att
förklara den totala uppgången kvinnliga tillfällesförfattare under frihetstiden med
ett ökat antal släktskapsdikter går alltså till viss del att göra. Men materialet visar
att det definitivt inte kan vara den enda orsaken. Det förtjänar också att påpekas
att mitt material av naturliga skäl utsatts för en grundligare granskning än vad
som är fallet i von Platens undersökning.

Produktion, censur och distribution av tillfälleslitteratur

Tryckens utformning och tryckkostnader
Oftast består tillfällestrycken av ett fåtal sidor, med ett titelblad där information
om föremålet för dikten ges. Rent grafiskt var tillfällestrycken under 1600-talet
relativt utstofferade för att längre in på 1700-talet bli mer sparsmakade. Frakturen
ersätts under 1700-talet successivt av antikvan.66 Allmänt sett kan sägas att detta
även stämmer vad beträffar de tryck som producerats av kvinnor. Mot slutet av fri-
hetstiden blir det allt vanligare med tryck i antikva och de överlastade trycken, där
emblematiska eller symboliska träsnitt av till exempel dödskallar, duvor, kistor var
vanligt, ersätts allt mer av tryck med en mer avskalad och ren typografisk utform-
ning (se illustrationer s. 78 och s. 79).

Tillfällestrycken under 1600- och 1700-talet trycktes vanligen antingen i det
större formatet folio eller i det mindre kvarto. Ibland förekom också tryck i det
största formatet, patentfolio.67 Jan-Öjwind Swahn finner att kvarto var vanligast
under 1600-talets förra hälft för att sedan i stor utsträckning ersättas av folio fram
till 1730-talet. Därefter blir åter kvarto populärt och dominerar fram till 1770-talet
då det i det närmaste försvinner.68 En granskning av de separattryckta bestånden
visar att denna tidsmässiga förändring även återspeglas vad gäller tryck författade
av kvinnliga författare, med ett undantag: tryck i patentfolio är ovanligare än hos
de manliga författarna. Den allra största delen av de kvinnliga författarnas tryck är
i kvarto (eller i ett ytterst fåtal fall mindre), ett relativt fåtal i folio, några få i
patentfolio.69
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Detta tryck från 1735, innehållande Anna Maria Arctædias gravdikt över brodern,
vetenskapsmannen Petter Arctædius, är satt i fraktur och har en illustration

som är typisk för 1700-talets början. Observera de naivt utformade,
fryntliga lejonen som dekorerar kistan. UUB.
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Mot slutet av 17oo-talet har typografin blivit mer sparsmakad.
Endast en stram fris pryder trycket med Hedvig Paqvalins

gravdikt över fadern från 1773. Tryckstilen är nu antikva. UUB.
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Tillfällestexter trycktes oftast som separattryck i en upplaga. Hur stora upp-
lagorna var i Sverige vet vi inte exakt, men Ridderstad har gjort en skattning base-
rad på tyska förhållanden och kommit fram till antagandet att normalupplagan
låg på cirka 100 exemplar.70

Det var givetvis förenat med kostnader att låta trycka en dikt. Schück redovisar
i boken Den svenska förlagsbokhandelns historia (1923) en kunglig förordning från
1757 som fastställde det maximala arbetspriset för tryck på tryckpapper till sex öre
kopparmynt och till åtta öre för ett tryck på det finare skrivpappret.71 Ridderstad
har gjort en beräkning på dessa siffror och kommer fram till en tryckkostnad för
en tillfällesskrift (100 ex.) på ca 18 daler kopparmynt (motsvarande sex daler silver-
mynt). Till detta kommer sedan, om trycket var censurerat i Stockholm (fram till
år 1766), kostnader för censor med ca 9–12 daler kopparmynt. Sammanlagt alltså
en ungefärlig kostnad på mellan 27 och 30 daler kopparmynt. Ridderstad jämför
siffran med besök på krogen, där man 1760 kunde få sexton supar för 18 daler kop-
parmynt eller ett bokhandelsbesök där man 1746 för samma summa kunde få Lin-
nés Flora Suecica och Fauna Suecica.72 Även Magnus von Platen redovisar olika
kostnader för tillfällesskrifter (mellan åren 1713–1745), där tryckkostnaderna vis-
serligen inte är specificerade. von Platen väljer att jämföra kostnader med gällande
spannmålspris och konstaterar att priset för en tillfällesskrift som minst samman-
faller med det för en tunna råg.73 I det dåtida ekonomiskt hårt skiktade Sverige
utgjorde sådana utgifter en lyx som inte många kunde kosta på sig.

Genom att göra en egen undersökning av vitterhetssamfundet Apollini Sacras
räkenskaper har jag granskat kostnader för tryck under den senare delen av fri-
hetstiden. I detta samfund var det relativt vanligt att man lät trycka tillfällesskrif-
ter, exempelvis vid olika medlemmars begravningar eller bröllop. Det finns också
en del exempel på att man uppvaktade högt stående beskyddare av samfundet
med tillfällesskrifter. Av samfundets räkenskaper framgår att det normala tryck-
priset 1769–71 låg runt 35 daler kopparmynt för en tillfällesskrift. (Till detta kom-
mer så kostnader för bokbindare, vilken under denna period låg på cirka 2 daler
kopparmynt. Denna utgift redovisas dock endast i ett fåtal fall.)74 Boktryckar-
priset verkar sedan ha legat förhållandevis fast i några år, 1773 kostar exempelvis
tryckningen av en gratulationsskrift till professor Svedelius 36, 24 daler koppar-
mynt.75 Om man som von Platen gör den klassiska jämförelsen med rågpriset
framgår dock att skillnaden mellan rågpris och tryckkostnad ökar; 1770 kostade
en tunna råg 45 daler kopparmynt, 1775 hade priset ökat till 54 daler koppar-
mynt.76 I jämförelse härmed verkar alltså tryckkostnaden ha sjunkit.

Sedan får man inte glömma bort att det ibland kostade en hel del att skicka
texter med posten. När samme professor Svedelius gifte sig 1774 förärades han åter
en dikt av samfundet. Att skicka skriften till Örebro gick på 6 daler kopparmynt,
nästan lika mycket som bokbindararvodet (7,16).77 Till dessa kostnader skall, som
tidigare framgått, också fram till 1766 läggas de som betalades i censorsavgifter,
hur betungande dessa var är emellertid svårt att fastställa exakt.78 Boktryckeri-
societeten gjorde upprepade försök att avskaffa censorsavgiften och fick också
kanslikollegium med sig i denna sak, men 1763 avgjordes ärendet av Kungl. Majt.
till dåvarande censor Niclas von Oelreichs fördel. Först med censorsämbetets av-
skaffande 1766 försvann censorsavgiften.79
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Censuren av tillfälleslitteratur
Censuren av litteratur i Sverige reglerades under frihetstiden av en generell stadga
från 1684 som kom att gälla till tryckfrihetsförordningen 1766. Den myndighet
som var ansvarig för censuren var kanslikollegium och ett exemplar av alla tryckta
skrifter skulle också skickas dit.80 Fyra år senare, 1688, infördes ett ämbete under-
ställt kanslikollegiet, censor librorum, som skulle se till att censurstadgan efter-
levdes.81 Instruktioner om censuren gavs också i kansliordningarna från 1719
respektive 1720, där censors arbetsuppgifter angavs. Censor var ansvarig för att
kontrollera såväl tryckerier, boklådor och import av böcker som att läsa igenom
inlämnade verk, dvs. såväl post- som precensur.82 Utanför hans ansvarsområde låg
censuren av predikningar och ”ordinarie Kyrckioböcker”, vilka censurerades av
kyrkan, och akademiska avhandlingar, som censurerades av universiteten. De
censorer som kom att verka under frihetstiden var Johan Upmark Rosenadler
1716–37, Gustaf Benzelstjerna 1737–46 och slutligen Sveriges sista censor, Niclas
von Oelreich 1747–66.83 Från de bägge sistnämndas ämbetsperioder finns min-
nesanteckningar från vissa år bevarade.84

Hur var det då med censuren av personskrifterna? I instruktionen för censor
från 1688 anges att han var ansvarig för censur av tillfälleslitteraturen, ”brud- och
begrafningskiffter”. Tillfälleslitteraturen, såsom varande en mindre kontroversiell
litteratur, tillhörde det som föll inom censors primära ansvarsområde, dvs. där
hade han relativt fria händer och behövde inte på samma sätt rapportera sina be-
slut inför kanslikollegium.85 Detta faktum gjorde också att Benzelstjerna inte re-
dovisade tillfällesskrifterna lika noggrant i sina minnesanteckningar, den s.k. cen-
sorsjournalen.86

Trycken från landsortstryckerierna censurerades däremot ej av censor i Stock-
holm, utan av de lokala konsistorierna (domkapitlen).87 Det finns dock förhållan-
devis liten information om instruktionerna för censor gällande detta. Bo Bennich-
Björkman har emellertid funnit ett brev som är klargörande på denna punkt.
Brevet är skrivet av Rubens, den då nyligen utnämnde censor librorum, till styrande
vid Uppsala universitet och daterat den 25 december 1688. Där framgår att de till-
fällesskrifter som trycktes på landsortstryckerierna skulle undantas från det som
censurerades av honom; de lokala konsistorierna skulle sköta censuren av tillfälles-
skrifter.88

År 1749 sökte dåvarande censor librorum Niclas von Oelreich, på anmodan
från kanslikollegiet, att skärpa kontrollen över den tryckta litteraturen. I ett påbud
angav han att samtliga böcker och tractater skulle förses med uppgifter om cen-
sors namn samt stämpeln imprimatur (kan tryckas), dessutom skulle trycket för-
ses med uppgifter om tryckort, boktryckares namn och tryckår.89 Göran Stenberg
tycker sig kunna märka att imprimaturstämpeln på likpredikningar och gravtal
också var ett tecken på status, eftersom det innebar ett godkännande från dom-
kapitlet,90 något som gör den intressant att diskutera den ur ett könsperspektiv.
Det förtjänar att påpekas hur få skrifter av de kvinnliga författarna som över-
huvudtaget försetts med stämpeln imprimatur, endast en tiondel av de texter som
ligger inom den aktuella perioden (1749–66).91

Det kan konstateras att censuren i sig knappast kan ha haft någon hämmande
roll på tillfälleslitteraturen i stort. Däremot kunde censuren indirekt ha verkat be-
gränsande genom att den innebar en merkostnad för den som lät trycka ett verk.
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Tillfällesskrifterna når sina läsare.

Publicering och distribution av tillfällestryck

Tillfällestrycken utgjorde en stor post i landsortstryckeriernas verksamhet och
även för tryckerier i storstäder och universitetsstäder stod dessa tryck för en viss
del av inkomsten.92 Med tiden kom denna förhållandevis lönsamma verksamhet
att tas över av det växande antalet tidningar. Dessa skulle i sin tur komma att ersät-
ta tillfällestrycken som en säker inkomstkälla för landsortstryckerierna.93 När till-
fällestexter började tryckas i tidningar rörde det sig till en början för det mesta om
sekundär publicering; en hel del tillfällestexter finns bevarade enbart genom att de
publicerats i någon tidning. Efter hand under 1700-talet blev det allt vanligare att
verk trycktes primärt i en tidning eller i en tidskrift. En annan spridningsväg för
tillfällestexter var att trycken kopierades för hand, något som var vanligt hos släk-
tingar till adressaterna.94 Det finns också vissa uppgifter som tyder på att tillfälles-
litteraturen kunde säljas av tryckerierna, som lagrade dessa, eller hos bokbindare
och så småningom via de fåtaliga bokhandlarna.95

När det gäller publiceringsformerna för tillfällesskrifter urskiljer Ridderstad
sex olika former av primär publicering: ”1) överlämnande till adressaten, 2) upp-
läsning vid tillfället, 3) utdelning vid tillfället, 4) utsändande, före eller mest efter
tillfället, 5) publicering i pressen (fr o m 1700-talets mitt), 6) bokhandelsförsälj-
ning”.96 Vad beträffar den sekundära publiceringen fanns det enligt Ridderstad
många sätt på vilket en sådan kunde ske, exempelvis publicering i antologier, tid-
ningar och tidskrifter samt i samlade utgåvor av enskilda författare. Flera av dessa
publiceringsformer kom oftast att användas vid samma tillfälle.97

Tillfälleslitteraturen hade också ett nyhetsvärde, man kunde exempelvis gå till
ett tryckeri och där få information om ett dödsfall via tillfällestryck, som lagrades
och försåldes där.98 Vi kan jämföra med dagens familjesidor. Ibland är det också
uppenbart att tillfällestexten distribuerades i en släkt- och vänskapskrets som ett
slags nyhetsbrev. Lilius lyfter exempelvis fram hur viktigt detta var under krigs-
perioder. Tillfällesskrifter kunde då ge oroliga släktingar och vänner information
om föremålen.99 Ett fåtal dylika nyhetsbrev finns i mitt material. Så skulle man
kunna tolka den något makabra vers över Maria Elisabeth Fornelia som skrevs av
Elisabeth Stobæa 1733. Föremålet hade avlidit efter att ha blivit skjuten i huvudet
av sin bror(!). Men i versen förklaras nogsamt att detta var en olyckshändelse. Två
gånger poängteras dock offrets blodiga huvud, till exempel i tredje strofen: ”För-
äldrar hulde både twå,/ Och huru thet mån kräncka/ Er när i täcka dottren såg,/
Med blodigt hufwud döder låg.”100 Förmodligen kan versen ha fungerat som ett
nyhetsbrev. I en tillfällesskrift skriven av Birgitta von Sannen vid hennes sons,
kornetten Johan Ekendahls, död 1763 anges tydligt att det just är ett ”Notifi-
cations bref ”. Med i trycket finns också ett svar på denna nyhet, skrivet av en
okänd författare, vilket tyder på att moderns dikt först skickats ut i handskrift för
att sedan tryckas. Här kan man påminna sig de tidigare resonemangen om för-
medlingen av infomation inom nätverk.101

Det finns ytterst lite uppgifter om hur det gick till vid överlämnandet eller
framförandet av skrifterna och detta gäller i ännu högre grad kvinnliga författa-
re.102 Kvinnor deltog på delvis andra villkor i det sociala livet, framför allt gäller
detta begravningarna och de ceremonier som ägde rum på universiteten.103 Att
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fastställa exakt hur verket lämnades över till föremålet för en hyllning eller till ett
sorgehus är ofta svårt att finna information om. När det gäller verk skrivna till
släktingar kan vi anta att skriften lästes upp och/eller delades ut vid tillfället. Till-
fällesskrifter skickades dessutom ibland av släktingar som själva inte kunde när-
vara vid tillfället men ändå ville uppvakta eller kondolera.

En del information om överlämnande kan ibland utläsas av trycken. Av den
bröllopsskrift som skrevs av Nordenflycht till Beata Matthiesens och Per Linner-
hielms bröllop i Stockholm 1746 framgår att den överlämnades som ”Extra-Påst
[…] under Des Wignings-Act” i Storkyrkan.104 Greta Giädda ursäktar sig för att
hon inte kan komma till bröllopet mellan Magnus Nystrand och Maria Kiellman:

Men si! en skyldig tacksamhet
För ähron, som oss är betedd,
Af theßa Contrahenter,
Then wisar jag på thetta sätt,
Med Posten kan thet komma lätt,
Fast Brudgum bättre wäntar.105

Även i den dåtida pressen finns sporadisk information. Vid kröningen av Gustav
III orkestrerades rojalistisk yra över hela landet. Från Göteborg meddelades det
om högtidligheterna i stadens press. I Hwad Nytt? Hwad Nytt? från den 1 juni kan
vi läsa om hur man vid den officiella högtidligheten inte bara hållit tal och läst upp
hyllningar författade av män. Vid en oration delades också en tillfällesskrift i sten-
stil ut, vilken var författad av ”den witra Fröken [Maria Lovisa] von Saltza”.106 I en
annan tidning återfinns rentav en beskrivning om en kvinnlig författares uppläs-
ning av sitt verk. Den flitiga tillfällesförfattaren Charlotta Catharina Löfgren
skrev, eller rättare sagt framförde, en gratulationsdikt när Sven Björkman, borg-
mästare i Norrköping, firade sitt silverbröllop. Dikten heter ”Impromtu Af en så
ädelsinnad, som snillerik Fru i Norrköping”, och trycktes i Norrköpings Weko-Tid-
ningar i april 1765 tillsammans med en artikel om silverbröllopsfesten. Artikeln är
uppenbarligen författad av någon av de närvarade. I tidningen finns en beskriv-
ning av hur dikten tillkommit:

[F]örr än skålar började drickas, då man straxt fick höra ur den wördade Skal-
dinnans angenäma mun, dessa regelbundna Wersar flyta så lätt, som Nectaren i
de öfriga Gästernas munnar. Anmodad af Sällskapet, och i synnerhet af Wärd-
folket, tecknade Hon dem straxt med blyartspenna på et papper, med denna
underskrift: Wördsamt tänkt och talat, men ej öfwersedt och förbättradt.107

Med vid festen fanns också den av samtiden högt skattade författaren Carl Nyrén
som enligt tidningen på fläcken improviserade en vers till författarinnan där han,
med smickrande överdrift, jämförde henne med en annan ”Lotta” (Norden-
flycht). Tidningsartikeln ger information om hur framförandet (actio) av tillfälles-
texter kunde ske. Framträdande verkar ha skett med lätthet och bravur inför en
imponerad skara åhörare. Uppenbart är att det är förmågan till improvisation och
det muntliga framförandet som skapar åhörarnas positiva reaktioner.108

Artiklarna ovan ger också exempel på hur pressen blir ett allt viktigare instru-
ment när det gäller spridningen av tillfällestexter. Frihetstiden är en brytningstid
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där en del former av publicering och distribuering tillhör ett äldre litterärt system,
medan andra former, tryck i tidningar och tidskrifter, försäljning via bokhandel,
sekundär publicering i antologier, pekar på att ett modernt bokmarknadssystem
långsamt växer fram inom det gamla litterära systemets ramar.

Mottagarna ur ett socialt perspektiv

Föremålens sociala tillhörighet, kön och ålder
Tillfälleslitteraturen vilade på ett väl synligt socialt fundament. Skrifternas utform-
ning korresponderade mot det strängt hierarkiskt uppbyggda samhällets olika
skikt. På titelbladet till tillfällestrycken angavs föremålens namn och i de flesta fall
deras sociala ställning och yrke. Denna sed hade på 1500-talet importerats från
kontinenten, framför allt från Tyskland, och fortfor att leva kvar under frihets-
tiden. Lika sträng som man var rörande versernas utformning, lika precis var man
beträffande titelbladets utformning. Olika typer av epitet gav läsarna information
om föremålen. De bördsepitet som oftast fanns med på titelbladet gav information
om vilket stånd en person tillhörde. En högadlig person benämndes vanligtvis
”högwälboren”, en adlig ”wälboren” och ofrälse ståndspersoner kunde omnämnas
”äreboren” eller ”wäläreboren”.109 I många fall kan alltså föremålets sociala status
läsas av direkt utifrån titelbladet. Något som i sin tur naturligtvis är av yttersta vär-
de om man vill granska det sociala sammanhang som ett verk var ämnat för.

Det finns en del undersökningar om den sociala fördelningen av föremålen för
tillfällesdikt under 1700-talet, även om dessa långtifrån ger en heltäckande bild.
Swahn redovisar i sin undersökning om Karlskrona tryckeri även siffror rörande
de kretsar inom vilka man skrev tillfälleslitteratur (siffrorna gäller för tillfälles-
författarna i stort, alltså inte bara tryck från Karlskrona). Han ringar in de sociala
grupper där seden att skriva tillfällestext var vanligast.

[B]ruket [att skriva tillfällestext var] inskränkt till ett fåtal, numerärt tämligen
små kategorier av folket, och man kan därför våga säga, att personverserna inom
dessa kretsar var en ganska allmän sed vid bröllop och begravningar – nämligen
hos högre (särskilt akademiskt utbildade) ämbetsmän och officerare samt bland
städernas köpmän och burgna hantverkare.110

Under 1700-talets lopp stod akademiker enligt Swahn konstant som föremål för
cirka hälften av trycken. Hos köpmän kom seden under 1700-talets gång att bli
allt mindre populär; under 1700-talets början stod köpmän som föremål i cirka en
tredjedel av trycken, mot slutet av 1700-talet hade frekvensen sjunkit till 10 %.
Hantverkarnas andel av personverser steg under 1700-talet. Högadeln fick i bör-
jan av 1700-talet ca 7 % av verserna tillägnade sig, mot slutet av 1700-talet hade
siffran reducerats till 2 %. På landsbygden spelade personverserna liten roll utan-
för präst- och adelskretsar.111

Pirkko Lilius resultat visar inga större avvikelser från den här ovan nämnda.
Hennes sammanfattning skulle kunna gälla även för den västra rikshalvan. ”Till-
fällestrycken var alltså i Finland typiska för sällskapskulturen i städerna och på
präst- och herrgårdarna på landet där de kan sägas ha fungerat som ’visitkort’ för
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bröllops- eller sorgehuset.”112 Hennes undersökning visar också att olika typer av
tillfällesskrifter var överrepresenterade i olika sociala skikt. Gravskrifterna hade
vanligtvis präster eller medlemmar ur adeln som föremål, medan bröllopsskrifter-
na hade flest borgare, präster och ofrälse ståndspersoner som föremål.113

En annan relevant fråga är givetvis hur många skrifter som tillägnades män
respektive kvinnor eller barn. Den enda som redovisar kvinnor som en separat
grupp är Lilius. Min egen redovisning och sociala indelning av föremålen har där-
för följt Lilius i spåren, detta för att kunna göra jämförelser mellan våra respektive
material. Ett viktigt påpekande måste dock göras. Till skillnad från Lilius studie
där varje post i undersökningen består av en separattryckt tillfällesskrift är princi-
pen i denna undersökning en författare – en tillfällestext (oavsett om texten ingår
i ett samtryck med andra författare). Detta ger alltså en viss förskjutning mellan
Lilius material och denna undersöknings, även om det inte bör vara av avgörande
betydelse; huvudsakliga likheter och skillnader kan fortfarande enligt min me-
ning utläsas.

Lilius delar in sitt material i följande grupper: adel, präster, borgare, ofrälse
ståndspersoner och övriga.114 I gruppen präster gör dessutom Lilius en speciell re-
dovisning av dem som verkat som präster och biskopar respektive de som varit
skol- eller universitetslärare.115 I min undersökning redovisas dessa enbart som en
kategori (”präster och lärare”). Förutom Lilius har jag också funnit Sten Carlssons
resonemang om ståndsindelningen under 1700-talet användbara (i Ståndssam-
hälle och ståndspersoner 1700–1865, 1973).116

Som huvudsakligt kriterium för att rangera in personer i respektive kategori
har jag valt att ta fasta på den titel eller sociala markering (bördsepitet) och det
yrkesepitet, som står först på försättsbladet i trycken, exempelvis ”Herr Mag.
Georg Fredrik Berholtz” eller ”Häradshöfdningen i Upland, Välborne Herr Johan
Pfeiffs Kärälskeliga Fru … Brita Christina Ihre”. När det gäller bröllopsskrifter
räknas endast brudgummens sociala tillhörighet. Även i andra skrifter med flera
föremål (ett fåtal dock) tas endast den först nämnda med. Ibland har jag också
hämtat information om föremålet från andra källor, exempelvis andra tillfälles-
tryck, uppgifter i de respektive katalogerna eller biografisk litteratur. Kategorin
övriga innehåller hos mig föremål där ståndstillhörighet inte kunnat fastställas.
När det gäller kvinnliga föremål uppstår av naturliga skäl ibland problem med
indelningen. En kvinna kunde befinna sig på en social position i kraft av sin ur-
sprungssläkt, sin makes position eller i ytterligt sällsynta fall som en följd av en-
bart sin egen position. Jag har valt att göra indelningen av kvinnor efter antingen
faderns sociala status eller om kvinnan är gift, makens. Barn (alla under 15 års ål-
der) följer sin fars sociala rang, barn kommer dessutom att redovisas separat.
(Kvinnliga föremål eller barn redovisas alltså när det gäller social tillhörighet som
om de vore män: ämbetsmän, borgare, lärare etc.)

Sammanlagt ingår 233 tillfällestexter i denna del av undersökningen (dvs.
de utgör huvudmaterialet i denna avdelning). Av dessa är 185 skrivna till begrav-
ningar, 42 till bröllop och sex är gratulationer. Sammantaget kan det konstateras
att inga anmärkningsvärda skillnader märks gentemot tidigare undersökningar.
Även tillfällestexter skrivna av kvinnliga författare riktar sig i hög grad till ämbets-
män (vilka hos mig liksom hos Lilius ofta tillhör kategorin adelsmän och i viss
mån ofrälse ståndspersoner), till lärare vid gymnasier eller akademier och präster
(dessa går som tidigare nämnts tillsammans in under kategorin präster och lärare).
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Knappt en sjättedel av trycken riktar sig till borgare.117 Mot frihetstidens slut (från
ca 1760-talet) märks en tydlig nedgång för andelen tillfällestexter riktade till adel.
Däremot går andelen tillfällestexter riktade till präster och lärare upp från 1750-
talets mitt (de bägge underkategorierna lärare respektive präster följs åt), likaså
kan man se en viss ökning av texter riktade till borgare.

Ser man däremot på de tillfällestexter som riktar sig till kvinnliga föremål
framkommer en markant avvikelse jämfört med siffrorna från Lilius material. I
hennes undersökning visar det sig att cirka en tredjedel av begravningsskrifterna
riktas till kvinnliga föremål.118 I mitt material däremot är över hälften av begrav-
ningstexterna skrivna till kvinnliga föremål (98 begravningsdikter av 185). Alltså
en avsevärd avvikelse gentemot det finska materialet.119 Vi bör då också hålla i
minnet att Lilius har med ytterst få kvinnliga författare i sitt material (endast sju
identifierade).

En annan kategori som förtjänar att diskuteras separat är barnen. Hur vanligt
var det att man ägnade barn tillfällesskrifter och vilken socialgrupp tillhör dessa
barn? En intressant faktor, om än föga förvånande, är att de tillfällestryck som till-
ägnats barn oftare saknar bördsepitet. Dessutom saknas jämfört med skrifter till
vuxna i högre grad uppgifter på trycken om faderns börd och yrke. Tillfällesskrif-
terna om barn är alltså socialt sett mer anonyma än tillfällestryck riktade till vuxna
personer. Detta gör i sin tur att tillfällestexter över barn oftare hamnar i kategorin
övriga. Den handfull tillfällestexter där det gått att bestämma barnens sociala till-
hörighet fördelar sig jämt på kategorierna adel, ofrälse ståndspersoner och präster.
Man kan dessutom fråga sig om det var vanligare att kvinnliga författare skrev till
barn. Tillfällestexterna över barn utgör ungefär 10 % av samtliga begravnings-
dikter. Tyvärr har ingen tidigare forskare intresserat sig för barn som separat
grupp, vilket gör att mina egna siffror delvis kommer att hänga i luften. Lilius lyf-
ter dock fram att i hennes material tillägnas döttrarna fler gravdikter än söner-
na.120 Ingen sådan diskrepans kan läsas av i mitt eget material. Tvärtom är fler dik-
ter skrivna till pojkar än till flickor. Ungefär hälften av dikterna till barn är också
släktskapsdikter, jämfört med en tredjedel beträffande materialet i stort.

Av dessa siffror att döma verkar det alltså som om kvinnliga författare i stort föl-
jer samma sociala mönster som sina manliga kollegor, men att de i högre grad skri-
ver till kvinnor. Att detta inte är typiskt för alla kvinnliga författare visar de siffror
som kommer fram om man gör beräkningar på de separatryckta begravningsverser
som är skrivna av Nordenflycht (41 stycken).121 Av dessa är ungefär hälften skrivna
till män, en tredjedel till kvinnor och ett fåtal till barn. Nordenflycht avviker alltså
från den gängse kvinnliga författarpopulationens (där dryga hälften av texterna var
skrivna till kvinnor). Nordenflychts könsfördelning beträffande föremål, dvs. an-
delen kvinnor, överensstämmer däremot i stort med det finska materialet, vilket
alltså innehåller en övervägande del manliga författare. Tar man en annan produk-
tiv författare, Charlotta Frölich, och gör ett överslag på hennes 16 begravnings-
dikter visar det sig att lite drygt hälften är skrivna över kvinnor, medan ingen dikt
är skriven över barn. Hon följer alltså det gängse kvinnliga författarmönstret be-
träffande kön. Det finns också uppgifter beträffande Brenners produktion av
begravningsverser. Enligt uppgift i Nordisk kvinnolitteraturhistoria skrev hon totalt
57 begravningsdikter. Av dessa skrevs 24 över kvinnor och sex över barn.122 Även
Brenners mönster liknar således helt de övriga kvinnliga författarnas i mitt mate-
rial. En förklaring till att Nordenflycht skiljer sig så markant från sina samtida
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kvinnliga kollegor kan vara att hon, till skillnad från dem, var en professionell för-
fattare som skrev för brödfödan. Men också Brenner var en höggradigt professio-
nell författare. Orsaken måste följaktligen säkerligen sökas i andra faktorer.

En trolig förklaring är att författare som skrev till nära vänner hade ett köns-
bundet mönster, alltså kvinnor skrev i högre grad till kvinnliga vänner. Liknande
mönster skulle med största sannolikhet även gälla för män. En annan orsak kan
vara att kvinnor visserligen representerade hushållet utåt, men att detta i första
hand gällde när föremålet var en kvinna. Här skulle alltså den rådande synen på
kvinnan slagit igenom. En indikation på att så är fallet finns exempelvis beträffan-
de familjen Hülphers. Som nämndes tidigare skrev ett ganska stort antal kvinnliga
författare befryndade med familjen begravningsdikter när släktens huvudmans
hustru Christina Westdahl dog år 1768. När Christina Westdahls make, Abraham
Hülphers d.ä., avled några år återfinns däremot inget verk av dessa kvinnliga för-
fattare. Vidare fanns i Göteborg mot slutet av frihetstiden ett antal kvinnliga för-
fattare, som samtliga var medlemmar i stadens övre sociala och kulturella skikt.
De flesta av dem skrev tillfällesskrifter när kvinnliga medlemmar av stadens pro-
minenta familjer (exempelvis Sahlgrens) avled, men inte i samma omfattning till
de manliga medlemmarna ur samma familjer. Deras manliga författarkollegor var
däremot med och skrev både till kvinnor och män ur den göteborgska eliten.

Kungliga föremål
När en författare skrev tillfällestexter tillägnade medlemmar av kungafamilj och
hov, var det ett ytterligare steg ut i en vidare offentlighet. Att träda fram i sådana
prestigefyllda sammanhang krävde troligen viss framåtanda och visar på en säker-
het i författarrollen. Nordenflycht skrev exempelvis en mängd verser tillägnade
kungliga personer. Olika tilldragelser vid hovet, som Gustav III:s kröning, kunde
utlösa en fullkomlig flod av tillfällesskrifter och med i den framvällande ström-
men av skrifter syns under frihetstiden en del kvinnliga författare. I vissa av dessa
verk finns för övrigt ur genusteoretiska aspekter relevanta inslag, något som kom-
mer att diskuteras i kap. II:4, ”Tillfällesdiktning och kön”. I materialet finns dess-
utom författare som skrev i hopp om förmåner eller patronage och därför kom-
mer jag att göra en närmare presentation av dessa i samband med att jag längre
fram diskuterar diktande för försörjning.

Dessa skrifter tillägnade medlemmar ur den kungliga familjen kom en bit in
på 1700-talet ibland att distribueras på ett nytt sätt. Förutom att skickas till hovet
kom en del av dessa separattryck, främst verk av kända författare, att säljas på den
litterära marknaden. Ridderstad konstaterar: ”Författarnamnet hade blivit säljan-
de i sig, och tillfällestrycken kommer in på den nya bokmarknaden.”123 Att till-
fällesskrifter tillägnade kungligheter började distribueras på detta sätt är enligt
min mening en indikation på deras allmänna litterära status. En författare som
skrev till kungligheter vände sig troligtvis mot och nådde ut till en vidgad (’litte-
rär’) offentlighet.

I KB:s katalog över separattryckta tillfällesskrifter tillägnade kungligheter åter-
finns 13 kvinnliga författare som tryckt sina verk på svenska tryckerier mellan åren
1720–1772 (se bilaga 2: ”Tillfällesskrifter över kungliga föremål författade av kvin-
nor 1720–1772”). (En författare, Anna Elisabeth von Plahten, som återfinns i kata-
logen har visserligen publicerat sig under frihetstiden men på tyskt tryckeri och
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räknas därför inte in i mitt material.) Av dessa har elva debuterat i tryck på svenska
tryckerier under frihetstiden: Catharina Ahlgren, Christina Susanna Falkenklo,
Brita Geyer, Anna Dorothea Metz, Agatha de la Myle, Hedvig Charlotta
Nordenflycht, Sophia Johanna Patkull, Sophia Pastor, Lisa Sundia, Catharina
Charlotta Swedenmarck och Ulrica Eleonora von Utfall.

Fem av de här uppräknade författarna ingår även i min redovisning av separat-
tryckta personversers författare.124 Likaledes var tre verksamma under frihetstiden
som författare till annan litteratur, förutom Hedvig Charlotta Nordenflycht även
Catharina Ahlgren och Agatha de la Myle.125 Till detta skall läggas de verk till-
ägnade kungligheter som publicerades i tidningar och tidskrifter, vilka kommer
att diskuteras nedan, redan här kan det framhållas att det var en ovanlig företeelse
när det gäller frihetstidens kvinnliga författare.

Ett par anmärkningar kan göras. Flertalet av dessa tillfällesskrifter är tryckta i
Stockholm, vilket är föga förvånande. Värt att notera är emellertid att så många av
dem är skrivna på ett annat språk än svenska. Här framkommer en markant av-
vikelse från de separattryckta verken i övrigt. Fem tillfällestexter riktade till kung-
ligheter är författade på tyska och två på franska, att jämföra med endast två till-
fällestexter författade på tyska i det separattryckta bestånden av personverser. Som
en jämförelse kan nämnas att Lilius granskning av de finska personversbestånden
visar att en relativt stor del av skrifterna är författade på annat språk än svenska
eller finska (vanligast är latin). Lilius konstaterar att de tyskspråkiga skrifterna är
relativt få.126 I Drees undersökning av tysk tillfällesdiktning i Sverige under 1600-
talets andra hälft framkommer emellertid att tyska gratulationsskrifter i hög grad
var riktad till kungligheter och högadel.127 En granskning av mitt material visar att
alla de skrifter till kungligheter som skrivits på annat språk än svenska är just
gratulationer. Man skulle tro att en så professionell författare som Nordenflycht
följer det mönstret, men av materialet framgår att inte en enda av hennes bevarade
separattryckta tillfällestexter är skriven på något annat språk än svenska. En titt i
Samlade skrifter på hennes övriga verk till kungligheter förändrar inte bilden
nämnvärt. Detta skulle kunna vara ett utslag av att Nordenflycht medvetet väljer
svenskan i patriotisk nit, men även ett tecken på att hon helt enkelt dåligt behärs-
kade andra språk.

En annan sak att fundera över är att så relativt få av författarna återfinns i de
övriga personversbestånden. Detta kan troligtvis till en del förklaras med att för-
fattarna av tillfällestexter till kungligheter ofta verkar tillhöra ett högre socialt (ad-
ligt) skikt, med vissa förbindelser till hovet. En del av dessa författare hade också
andra rötter än rikssvenska. När 1700-talet lider mot sitt slut tunnas de kvinnliga
författarna ut i katalogen över skrifter till kungligheter. Endast två författare (med
varsitt verk) finns med mellan åren 1778 och 1800. Bägge dessa tillfällesskrifter är
från 1778. Det ena är författat av Anna Maria Lenngren och det andra av tillfälles-
författaren Hedwig Walldorff (flitig skald från frihetstiden). Bådas tillfällestexter
är skrivna till kronprinsens födelse. Om denna utglesning följer den allmänna
trenden (se tidigare resonemang) eller är utslag av något annat är svårt att svara på.

En väsentlig fråga att besvara är om kvinnliga författare som uppvaktade de
kungliga i högre grad än manliga vände sig till de kvinnliga medlemmarna av den
kungliga familjen. Här märks dock inte samma diskrepans som beträffande till-
fällestexter riktade till enskilda personer. Kvinnliga författares skrifter till kunglig-
heter riktar sig i lika hög grad till män som till kvinnor.
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Författarrollen

Det har redan konstaterats att kvinnliga författare på många sätt intar en särställ-
ning, framför allt genom att de inte skriver i ämbetsmeriterande syfte. I den föl-
jande avsnittet skall jag därför granska hur denna annorlunda författarroll på-
verkade de kvinnliga tillfällesförfattarnas ställning inom det litterära systemet.

Man vet att författare av tillfällesskrifter kunde få honorar för dessa. Hedvig
Charlotta Nordenflycht är en av dessa författare. När det gäller Nordenflycht är
det dessutom klarlagt att hon sökte patronage med sin tillfällesdiktning och att
hon lät sälja tillfällesskrifter direkt på bokmarknaden. Finns det då bland de
kvinnliga författarna andra, som likt Nordenflycht, kunde tjäna pengar eller er-
hålla patronage genom tillfällesdiktning? Det är en central fråga att besvara i detta
avsnitt. Redan nu vill jag dock påminna om att det inte alltid var socialt accepterat
att ta emot honorar för litterär verksamhet. För många kvinnor i högrestånds-
kretsar var det säkerligen inte ens önskvärt att motta pengar för de tillfällestexter
(eller andra verk) de skrev. Det måste alltså framhållas att författarrollen – och
måttet på framgång som författare under 1700-talet (liksom för övrigt även idag) –
inte med automatik var kopplad till försörjning. Men om en författare inte skrev
för honorar eller beskydd, varför skrev hon (eller han) då? Troligt är att merparten
av de kvinnliga tillfällesförfattarna skrev av sociala skäl, för olika släktingar eller
också inom ett större socialt nätverk där de var medlemmar. Det är i så fall ett rela-
tivt förbisett faktum att även kvinnor stod för denna typ av mer offentligt repre-
sentativ social verksamhet. Enligt min mening bör man mer fästa uppmärksam-
heten på dessa sociala skäl, något jag hädanefter kommer att benämna social obli-
gation (termen preciseras närmare nedan), och se att det bakom en del av de
kvinnliga författarskapen låg andra drivkrafter än direkt ekonomisk egen vinning
eller karriäristiska motiv.

Skäl att författa tillfälleslitteratur
En viktig fråga för forskningen har varit huruvida tillfällesförfattarna fick betal-
ning för sina alster – och i så fall vilken betydelse denna betalning hade för deras
försörjning som författare. Kunde man alltså delvis eller helt få sin inkomst på att
skriva tillfälleslitteratur? Frågan är givetvis av stort intresse, inte minst då det gäller
de kvinnliga författarna som inte kunde få sin försörjning som författare annat än
genom antingen pensioner, patronage eller just honorar för det de skrev.

I en hel del fall var tillfällesskrifterna beställningar, från exempelvis ett sterb-
hus. Av de räkenskaper som finns bevarade från begravningar framgår att författa-
ren i många fall skickade sitt alster i förväg; en del av dessa finns bevarade i manu-
skript som bifogats begravningsräkenskaperna.128 Men ibland kunde det hända
att trycken anlände utan att någon hade beställt dem eller ville ha dem. Sålunda
skaldar Triewald med anledning av bröllopsdiktning:

Blir någon Bröllopsdag, ser man sig mången kringa,
Ur tiocka hiernan sin omogen wers at twinga,

Och ett eländigt ros åt bruden biuda falt;
Men ofta, och med rätt, blir trycket ej betalt.129
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Av dikten att döma fick i vissa fall författarna betalt för sin skaldemöda. Denna
typ av information har tagits som intäkt på att tillfällesdikt ofta skrevs för att ge
direkta inkomster till författare, det var helt enkelt ett sofistikerat tiggeri som
byggde på mäktiga familjers behov av social glans och ära. Särskilt inom den äldre
forskningen var denna syn vanlig; den återfinns exempelvis hos Castrén, Tiger-
stedt och framför allt hos Schück, som mer systematiskt lanserade tanken på att
det en gång funnits en grupp av tillfällesskalder, som försörjde sig på sådant förfat-
tarskap.130

På senare år har synen på och kunskapen om tillfällesförfattarnas försörjning
nyanserats och breddats. Bo Bennich-Björkman påvisar i sin undersökning av för-
fattarnas sociala situation från 1600-talet och fram till 1800-talet att den allra
största delen av författare under 1600- och 1700-talet skrev för att meritera sig för
ett ämbete. Det fanns inget skrå av tillfällesförfattare i den schückska bemärkel-
sen, anser Bennich-Björkman.131

Per Ridderstad instämmer i stort med Bennich-Björkman och menar att den-
ne med sin undersökning punkterar föreställningen om en förment kår av till-
fällesdiktare. Den vanligaste författaren av tillfälleslitteratur var eller hade varit en
student, som först lärt sig dikta under sin studiegång och sedan använde sina fär-
digheter i karriärsyfte, konstaterar Ridderstad.132 Han understryker att det knap-
past fanns några tillfällesskalder som sedan blev tillfällesdiktare på heltid, snarare
hade tillfällesdiktningen troligtvis varit ”ett osäkert extraknäck”.133 Ridderstad
är också noga med att poängtera tillfällesdiktningens sociala betydelse. När för-
fattaren nådde den position denne strävat efter kunde det ingå i tjänsten att skriva
tillfällesskrifter, det kunde vara ett sätt att nå ändå högre, och sist men inte minst
”uppehölls i humanismens anda vän- och släktrelationer genom tillfälleslitterär
uppmärksamhet.”134

I denna förklaringsmodell, som i stort sett följer Bennich-Björkmans i spåren,
är det direkta nyttoperspektivet mest betonat. Även om den rena ”tiggarpoeten à
la Lucidor” visat sig vara en litteraturhistorisk myt skulle alltså karriäristiska och
ekonomiska motiv till syvende og sist vara den yttersta drivkraften bakom skapan-
det av tillfälleslitteraturen.

Magnus von Platen har sökt redovisa de namn på yrkesskalder som Bennich-
Björkman efterlyst.135 Stöd för von Platens uppfattning, att det verkligen existera-
de tillfällesförfattare som fick betalt för sina verk, finner man för övrigt exempelvis
i Jan Drees undersökning om den tyskspråkiga tillfällesdiktningen i Sverige 1613–
1719; Drees namnger några författare som åtminstone delvis livnärde sig på sitt
författarskap.136 I sin undersökning gör von Platen en definition på vad en yrkes-
skald är: denne har ”producerat tillfällesdikt i en betydande omfattning och under
längre tid, och som har gjort det med en ekonomisk avsikt, som kan bevisas eller
göras trolig. Vad denna skald har haft för inkomstkällor bredvid inverkar inte på
definitionen.”137 Magnus von Platen menar däremot att begreppet inte innebär
att denna person uteslutande ägnade sig åt författarskap.138 (En uppenbar svårig-
het med denna definition blir förstås att avgöra vad som är ”betydande omfatt-
ning”.)

I sin bok redovisar von Platen ett antal argument för att stärka sin ståndpunkt.
Att som Ridderstad gör mena att studenter skulle skriva tillfällesvers för att meri-
tera sig för en tjänst hägrande i fjärran kan inte stämma, anser von Platen. Sverige
var ett fattigt land och många av dåtidens studenter levde på marginalen och där-
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för finns det alla skäl att tro att de också fick direkt ekonomisk ersättning för sina
verk. Bruket av pseudonym eller anonymitet talar emot merittänkande. Eftersom
vi vet att präster fick bra betalt för sina likpredikningar torde även tillfälles-
författarna fått ersättning för sina skrifter.139 Ett viktigt argument för von Platen
är förekomsten av kvinnliga författare, som fick betalt för det de skrev.140

Social obligation
I de tidigare resonemangen om nätverkens betydelse för kvinnliga författarskap
framhöll jag att tillfälleslitteraturen kan ses som del av den statuskonsumtion
(”conspicuous consumption”, dvs. den typ av överflödig konsumtion som går ut-
över det som är nödvändigt för en individs existens)141 vilken är en viktig kompo-
nent när det gäller skapandet av olika nätverks kulturella klimat (jfr ovan kap. I:3).
Statuskonsumtionen har ibland förknippats med en äldre, representativt grun-
dad, adlig kulturs upprätthållande av ära.142 Här bör det noteras att merparten
av de tillfällesförfattare som ingår i denna undersökning inte tillhör samhällets
översta elit (högadeln el.dyl.) utan snarare befinner sig inom mellanstånden. Sta-
tuskonsumtionen inom dessa skikt kan troligtvis ha spelat en delvis annan roll,
nämligen som identitetsskapande och gemensamhetsskapande (jag ansluter mig
här till Ylva Hasselberg som bland annat anser att denna konsumtion inte enbart
bör ses som ett konkurrensmedel utan även som ett medel för identifikation).143

Jag menar dessutom att det finns en annan aspekt av tillfälleslitteraturen. Den
kan ses som en typ av gåva vilken bidrog till att stärka och upprätthålla ett nätverk.
”The function of the gift is to tie giver and receiver together by a moral obligation
to reciprocate in the future. The gift thus strengthens the ties within social net-
works.”144

Inom det nätverksteoretiska området har man ofta för att diskutera gåvans roll
inom nätverk utgått från den franske sociologen och religionshistorikern Marcel
Mauss diskussioner i Essai sur le don, forme archaïque de l’échange (1925).145 Med
utgångspunkt och exempel från s.k. arkaiska samhällen, menar Mauss att även se-
nare tiders ekonomiska institutioner alla är präglade av de moraliska, kulturella,
sociala och ekonomiska principer som funnits redan före marknadsekonomiens
inträde i historien.146 Gåvan (”le don”) intar en central plats. Samhället organi-
seras inte bara med utgångspunkt från den enskilda individens omedelbara vinst-
intressen, lika viktigt är att olika grupper inom sig och mellan sig befäster sina
sociala positioner genom ett utbyte av gåvor. Begreppet gåva definieras hos Mauss
i en utsträckt betydelse – alltså inte bara som materiella ting av direkt ekonomiskt
värde – utan som gåvor räknas även sådant som artigheter, ritualer, fester, olika
typer av tjänster etc. Även om dessa gåvor ges (och mottas) på till synes frivillig
basis anser Mauss att frivilligheten är skenbar. I själva verket är dessa utbyten strikt
obligatoriska inom det system som Mauss kallar ”le système de prestations
totale”.147 Inom detta system identifierar Mauss tre olika typer av ’måsten’: att ge,
att ta emot och att återgälda.148 Dessa tre faktorer bestämmer också en persons
plats inom en hierarki; en klientrelation kännetecknas exempelvis enligt Mauss av
att personen får gåvor utan att kunna återgälda dem.149

Ylva Hasselberg betonar två aspekter eller regler för det ständiga utbyte som
pågick i den nätverkskultur hon undersöker (brukskultur runt sekelskiftet 1800);
dels ömsesidigheten, dels konvertibiliteten (dvs. nyttigheter, gåvor, kunde alltid
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bytas mot andra typer av gåvoobjekt).150 Själva kärnpunkten i gåvologiken var
också att en till synes frivilligt given gåva i själva verket var omgärdad av socialt
(oskrivna) regler. Den kan därför sällan ses som ’spontan’.151 Dustin Griffin kopp-
lar dessutom med hjälp av Bourdieu gåvologiken i ”arkaiska ekonomier” till stär-
kandet av symboliskt kapital.152

Hur kan detta kopplas till tillfälleslitteraturen under 1700-talet? För det första
vill jag hävda att tillfälleslitteraturen kan ses som en gåva i den ovan beskrivna
meningen. För det andra vill jag med Mauss (och Hasselberg) betona den sken-
bara frivilligheten i utbytet av gåvor inom nätverken. När tillfällesförfattare skri-
ver till andra medlemmar inom ett nätverk rör det sig inte enbart om artighet eller
omtanke.153 Diktningen var en skyldighet och tillfällesförfattare skriver i en inte
ringa omfattning av det jag därför vill kalla social obligation.

Begreppet social obligation används i denna undersökning som en beteckning
för de drivkrafter vilka ligger bakom den litteratur som skrevs av i första hand soci-
ala motiv, för släkt, vänner eller bekanta. (Tillfälleslitteraturen är bara en del av
denna litteratur, vi kan t.ex. här påminna oss brevkulturens roll under denna tid.)
Vidare bör termen förstås i relation till de resonemang som ovan förts om nätverk.
Även när det gäller de författare som enbart skrev för släktingar kan det framhållas
att släkten ofta utgör kärnan i ett nätverk.154 Med ordet obligation vill jag markera
att det som på ytan ofta ser ut som en spontant producerad skrift – en gest av vän-
skap eller kärlek – i själva verket också var del i ett ritualiserat utbyte av gåvor (med
Mauss användning av termen) som i sin tur kan knytas till denna tids sociala
strukturer.

Drivkrafter bakom kvinnliga författarskap
Fick då kvinnor honorar för att skriva tillfällestexter? Skrev de i hopp om beskydd?
Som jag skrev tidigare försörjde sig tillfällesförfattaren Brita Geyer enligt en sam-
tida uppgift bland annat med att ”smida” ihop grav- och brudskrifter.155 Detta vi-
sar att honorar var möjligt att erhålla för kvinnliga författare. Men som jag också
tidigare framhöll har jag funnit ytterst få övriga uppgifter som pekar i samma rikt-
ning. När det gäller Nordenflycht är hennes försörjningssituation relativt grund-
ligt utredd i tidigare forskning. Hon används för övrigt av von Platen som exem-
pel. Nordenflycht levde helt på det hennes penna inbringade. Hon blev den första
svenska författare som sålde separattryckt tillfälleslitteratur direkt på sitt författar-
namn och vi vet att hon fick ersättning för en del av de tillfällesdikter hon skrev,
exempelvis panegyrik till olika kungligheter.156 Även när hon skrev till olika pri-
vatpersoner finns det skäl att anta att hon ibland fick betalt.157 Men vi vet också att
för hennes del var tillfällesdiktandet först och främst del i en strategi där hon sökte
lösning på lång sikt för sina ekonomiska problem.

Magnus von Platen tar upp Nordenflychts förhållande till herrskapen på
Fullerö och Sjöö som exempel på det symbiotiska förhållande som tidvis rådde
mellan protegerande familjer och en skald och där tillfällestexter skrevs av tacksam-
het mot beskyddaren.158 Nordenflycht lyckades också, bland annat med hjälp av
sin tillfällesdiktning, få pengar från såväl hovet som från riksdag och ständer. Enligt
min mening bör dessa beroendeförhållanden mellan Nordenflycht och de hög-
ättade familjerna, respektive hov, ständer och riksdag räknas som patronage.159

Redan hos Brenner ser vi för övrigt samma typ av försörjningstaktik, det vill
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säga att skriva vers för att få pension eller beskydd.160 Nordenflycht är inte den för-
sta kvinnliga författare att lägga upp en sådan långsiktig försörjningsstrategi. Om
en kvinna ville tjäna pengar på det hon skrev fanns det alltså starka och positiva
kvinnliga förebilder för 1700-talets kvinnliga författare, men inget tyder på att
skrivande för honorar eller annan typ av försörjning genom produktion av till-
fällesskrift är vanligt i det material som jag hittills fått fram. Det finns dock vissa
undantag och det gäller de författare som skrev verk riktade till kungligheter.

Jag nämnde ovan att det bland de kvinnor som skrev tillfälleskrifter till kung-
ligheter fanns en del som troligtvis skrev i hopp om beskydd för sig själva och när-
stående – eller rentav pengar. Därför kommer jag nu att presentera ett antal så-
dana författare och deras skrifter.161 Det kunde finnas flera skäl att vända sig till de
kungliga. Liksom Nordenflycht kunde man få direkt ekonomisk ersättning eller
till och med säkra sin långsiktiga försörjning genom t.ex. pension. Kungl. Maj:t
förfogade också över vissa medel som skulle delas ut till ”änkor och andra torf-
tige”. Ansökningar om dessa medel gick via den s.k. Urskilningsdeputationen och
beslut om vilka som skulle tilldelas medel fattades sedan av Kungl. Majt. och råd,
men beslut kunde också ske på rekommendation av ständerna. Det fanns alltså
pengar att ansöka om för behövande, ett slags dåtida socialhjälp om man så vill.162

Inte minst kunde man dessutom söka hjälp hos olika makthavare – kungen eller
medlemmar i råd eller ständer – för familjemedlemmars eller släktingars räkning,
t.ex. när det gällde en karriär.

I den begravningsdikt som skrevs vid Agatha de la Myles död, av hennes son
Fredrik de la Myle, framkommer att hon, förutom att skriva till det svenska kunga-
huset, även författat hyllningsdikter till utländska potentater. En dikt skriven på
tyska till storfurst Peter av Ryssland överlämnades till kejsarinnan Elisabeth med
anledning av furstens födelsedag 1763.163 Hittills har jag dock inte funnit några
spår efter denna dikt i svenska arkiv. Agatha de la Myle var en av de många skalder
som uppvaktade Gustav III på kröningsdagen med en hyllningsdikt skriven på tys-
ka; alla verk jag funnit av henne är för övrigt skrivna på tyska, troligt är att hon inte
behärskade svenska språket. Dikten är på tolv tioradiga strofer och skickligt skriven
både vad gäller metrik och retorik. Dessutom finns det en omsorgfullt utformad
handskiftsversion av dikten, kanske var det den som först nådde kungens ögon.164

År 1776 skrev hon ett brev till Gjörwell för att be honom att, via ett bifogat brev,
vädja till kungen om hjälp beträffande sonens (militära?) karriär.165 I ett annat av
hennes brev till Gjörwell finns för övrigt ett ode till Gustav III. Huruvida det även
trycktes finns ingen information om. Ett ståtligt verk till kungen kunde säkert hjäl-
pa till när ens son skulle göra militär karriär eller underlätta makens dito.

Den tidigare nämnda Catharina Charlotta Swedenmarck finns endast repre-
senterad med en dikt i KB:s katalog. Hon var trots detta en mycket flitig författare
av tillfällestexter till kungligheter, men hon valde oftast att publicera dessa i tid-
ningar och tidskrifter (se nedan). Den på KB bevarade dikten är riktad till Gustav
III på hans kröningsdag den 29/5 1772. (Samtliga tillfällestexter av henne som jag
funnit är för övrigt riktade till kungligheter.) Skriften är flersidig och tryckt i
Stockholm, den är satt i antikva och sparsmakat men elegant utsmyckat med
kungakronor, solar och kransar. Formatet är det för tiden vanliga kvarto. Själva
dikten är relativt lång (24 strofer). Swedenmarck uppvaktar på lättflytande alexan-
driner i tur och ordning alla medlemmar i kungahuset, med kung Gustav i spet-
sen, och sedan dessutom rikets ständer. Som nämndes tidigare är Swedenmarck
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en av två hittills kända kvinnliga 1700-talsförfattare som skrivit ett skådespel (se
nedan s. 314, not 15) –  Nordenflycht är den andra. Till ett av Gustav III:s besök i
Finland skrev hon ett drama, att uppföras i Åbo akademis trädgård. I en artikel
skriven av Carina Burman framkommer nya uppgifter. Det visar sig att Sweden-
marck stod under beskydd av presidenten vid Åbo hovrätt Axel Gabriel Leijon-
hufvud. Och hon var inte den enda som sökte hans gunst – som konkurrent hade
Swedenmarck ingen mindre än Johan Henric Kellgren. Med detta i åtanke är det
inte helt otroligt att hon sökte etablera sig som professionell författare genom att
även söka högre beskydd för att få tillfällig ekonomisk ersättning eller rentav mer
långsiktigt underhåll.166

Swedenmarck var bosatt i närheten av Åbo och det finns goda skäl att anta att
hon kände Agatha de la Myle, eller åtminstone kände till henne. Agatha de la
Myle var nämligen också hon bosatt i Åbo-trakten och tillhörde, liksom Sweden-
marck, kretsen runt det vittra sällskapet Aurora. I ett brev till vännen Clewberg
kallar Kellgren de la Myle för ”Anacreons Mor, Den Corländska Sappho” (för-
fattaren Henrik Gabriel Porthan kallades för Anacreon av Kellgren).167

Sophia Johanna Patkulls uppvaktning till Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas
kröning (1751) är skriven på tysk prosa. Av verket att döma verkar Patkull fått eko-
nomisk hjälp av något slag. Skriftens religiösa anslag är påfallande, liksom den
ödmjukhetstopos som anläggs.

Da mit allerunterthänigster Submission muß ich billich zittern, und wie Moses
dem HErren antwortete, was bin ich, daß ich mit dem König sprechen soll, und
zu dem bin ich schwach und gering für den Göttern auf Erden zu erscheinen,
habe auch gleichfals große Ursache auszubrechen, was ich bin und meine elende
Hütte gegen die große Barmhertzigkeit, welche Eure Königliche Majestät Aller-
gnädigst täglich mir erzeigen.168

(Enär jag i undersåtligaste Underkastelse rimligen måste skälva och som Moses
svarade Herren, vem är jag att jag skall tala med Konungen, och därtill är jag för
svag och ringa att framträda för Jordens Gudar, har jag även tillika stora Orsaker
att utbrista, vad är jag och min eländiga Koja emot den stora Barmhärtighet,
som Eders Kungliga Majestät Allernådigast dagligen låter mig erfara.)

Den eländiga kojan var nog i verkligheten en relativt gedigen lantegendom av nå-
got slag.

Brita Geyer, som enligt tidigare refererade uppgifter tydligen fick honorar för
tillfällesdikter, uppvaktade även de kungliga. I KB:s bestånd finns två skrifter be-
varade, en dikt som skrevs vid drottning Ulrika Eleonoras jordfästning 1742 och
en som skrevs till Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas kröning. Dikterna till kunga-
huset kan ha varit ett ytterligare led i Geyers försök att få pengar för sin diktning,
en annan möjlighet är att hon på något sätt försökte befrämja sin makes militära
karriär.169

Jag kan nämna ett sista exempel. När Lovisa Ulrika firade sin födelsedag den
24/7 1764 skrev Catharina Ahlgren en tillfällesdikt tillägnad drottningen: Au jour
de l’illustre naissance de sa majestee notre adorable Reine. Dikten är på en sida i
kvartoformat, tryckt i Stockholm och försedd med Oelreichs censorsstämpel.
Tryckstilen är den på 1760-talet alltmer vanligt förekommande antikvan och
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trycket är sparsamt, på gränsen till torftigt dekorerat. Dikten är kort, endast två
strofer om åtta rader vardera. Slutraden i dikten, som för övrigt är skriven på
knagglig franska och på haltande versmått, kan tyda på en förhoppning om be-
skydd: ”Mettons nos coeurs aux pieds de sette auguste Princesse,/ Que Votre
Majestée daigne agréer nos voeux/ Pour sa felicitée, qui Seule nous rends heu-
reux,/ En vivant contente à la plus grande vieillesse.”170

Nordenflycht är den enda kvinnliga författare där vi med säkerhet vet varför
hon uppvaktade kungligheter. Hon sökte få pengar och beskydd som författare.
Möjligtvis upprepas samma mönster hos Catharina Charlotta Swedenmarck, vars
huvudsakliga verksamhet som författare dock infaller efter frihetstiden. Beträffan-
de de övriga författarna som diskuterats här ovan verkar en del av dem ha sökt
ekonomisk hjälp eller, vilket synes ha varit vanligast, söker utverka förmåner åt sig
själva eller närstående. Många av dessa författare var dessutom på ett eller annat
sätt befryndade med militärer.

Nordenflycht faller alltså relativt väl in under von Platens definition av yrkes-
skald, men samtidigt kan det tyckas att den långsiktiga strategi hon tillämpar för
att säkra sin försörjning mer liknar de författares vars tillfälleslitterära verksamhet
skedde för ämbetsmannameritering. Detta var också en långsiktig process, där det
mer handlade om att bygga upp en social plattform med sitt skrivande och där
utdelningen kom längre fram. En viktig del i denna process var att författaren
kunde bygga upp och sedan utnyttja ett socialt nätverk, vilket Nordenflycht
uppenbarligen väl förstod att göra. Tillfälleslitteraturen spelade här en icke ovä-
sentlig roll när det gällde att underhålla olika kontakter.

Skäl att skriva tillfällesdikt för kvinnliga författare: en sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att för den största delen av de manliga tillfällesför-
fattarna torde drivkraften bakom skapande av tillfälleslitteratur varit just de motiv
som Bennich-Björkman lyfter fram, likaväl som det torde ha funnits en grupp
som delvis försörjde sig direkt på sitt skrivande, som von Platen hävdar. När det
gäller de kvinnliga författarna faller det första motivet helt bort medan det andra
är ytterst ovanligt. Här ovan framgår däremot att en del del kvinnliga författare
ber om förmåner å närståendes räkning – eller rentav patronage för egen del. Alla
dessa skäl för att skriva tillfälleslitteratur kan knytas till karriäristiska eller ekono-
miska drivkrafter. Kanske är det dock ett lika viktigt – och delvis alltför under-
skattat faktum – att sociala skäl i många fall låg bakom uppkomsten av denna
litteratur, för såväl kvinnnliga som manliga författare. Ett exempel kan ges.
Grevinnan Charlotta Frölich var en flitig producent av tillfällesdikt och som
hustru till landshövdingen i Uppsala var hon inte i behov av honorar. Man kan till
och med tänka sig att hon hade betraktat det som en förolämpning om hon blivit
erbjuden det. Men likväl skrev hon och uppenbart är att de hon skrev för inte var
släktingar, men väl medlemmar i en krets av sociala likar: Uppsalas sociala elit.
Enligt min åsikt kan denna högreståndskrets, som återfanns runt universitetet
och kyrkan i Uppsala, ses som ett nätverk där landshövdingens hustru, grevinnan
Frölich, intog en självskriven plats. Som vi kommer att få se i det följande kapitlet
med textanalyser visar det sig att hon skriver av social obligation.

Mot bakgrunden av ovanstående resonemang vill jag spalta upp orsakerna till
att skriva tillfälleslitteratur i följande fyra punkter:
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1) I meriterande syfte för ämbetsmannakarriär
2) För honorar
3) I hopp om patronage för sig själv eller närstående
4) Av social obligation171

Det är givet att denna uppdelning är relativt grov och att de olika punkterna ofta
glider i varandra, exempelvis hopp om patronage och social obligation, eller meri-
tering och patronage.

När det gäller de kvinnliga författarna faller första punkten, ämbetsmeriteran-
de syfte, helt bort, punkt 2, hopp om patronage är ovanlig och punkt 3, att skriva
för honorar, verkar vara en sällsynthet. (Men här kan säkert en grundligare empi-
risk studie ge ökad information.) För det stora flertalet av de kvinnliga tillfälles-
författare vars skrifter återfunnits i de separattryckta bestånden torde punkt 4,
social obligation, ha varit den viktigaste drivkraften. De skrev inom ramen för
olika nätverk bestående av släktingar och mer eller midre avlägsna vänner och be-
kanta. Beroende på detta nätverks sammansättning och räckvidd kunde också till-
fällesdiktningen lyftas ut från ett begränsat publikt sammanhang till ett mer
offentligt; Charlotta Frölich, Hedvig Paqvalin och Charlotta Catharina Löfgren
kan nämnas som exempel (de kommer alla att diskuteras nedan). De sociala driv-
krafterna kan dessutom kopplas till hushållets betydelse för individen under
denna tid. Enskilda medlemmar i ett hushåll, såväl kvinnor som män, agerade för
det mesta även å hushållets vägnar, inte enbart sina egna.172 Även kvinnor kunde
på så sätt axla en representativ roll.

Mot en förändrad författarroll?

Huvudmaterialet i undersökningen består av primärt publicerade separatryckta
tillfällestexter, men det kan ändå vara av intresse att kort diskutera andra publi-
ceringsformer samt sekundärpublikation hos kvinnliga författare. En kvinnlig
författare som begagnade sig av sekundär publicering av olika slag är Norden-
flycht, som redan under sin livstid lanserade sig själv som författare genom att
exempelvis ge ut diktsamlingar, där tillfällesdikter ingick som en självklar del.
Detta författarmönster är dock unikt i förhållande till de övriga kvinnliga för-
fattarna. Här kan noteras en skillnad gentemot den manliga författarpopula-
tionen, där sekundär publicering inte alls var ovanlig, även under frihetstiden.173

Det finns säkert flera orsaker till detta och att isolera ett skäl som skulle vara
extra vägande kan te sig ogörligt eller spekulativt. Men man kan ändå konstatera
att sekundär publicering, likväl som vissa former av primär publicering (t.ex. i
nyhetspress och tidskrifter) hör intimt samman med en mer självklar och definie-
rad författarroll, där omgivningen och/eller författaren är angelägen om att lyfta
fram ett verk och visa på (litterära) kvalitéer. Lars Burman påpekar i sin avhand-
ling hur tillfällesdikterna får en mer offentlig prägel då de samlas i bokform.
”I separattrycken måste diktaren stå tillbaka och inta en tjänande hållning inom
den halvprivata sfär där han verkar. I samlingsverket däremot, där offentlighets-
prägeln är större och läsekretsen en annan, blir författaren centralfigur.”174
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Sekundärpublicering av tillfällestexter

i likpredikningar, gravtal, periodica och antologier

Tre olika former av publicering kan enligt min mening sägas vara förknippade
med den ökade offentlighetsprägel som nämns hos Burman; det första är när en
författare samlar sina verk och publicerar sig i bokform, det andra när en författare
blir publicerad i bokform tillsammans med andra författare och det tredje när en
författares verk publiceras i periodiska publikationer.175

En annan typ av sekundärpublikation var den i likpredikningar och gravtal.176

Efter en begravning var det inte ovanligt att likpredikningarna trycktes, till dessa
bifogades då oftast personalier och diverse gravdikter som skrivits med anledning
av tillfället.177 Även när gravtal trycktes kunde trycket suppleras med gravdikter
skrivna till samma tillfälle.178 Seden att trycka likpredikningar var som vanligast
vid 1600-talets mitt, men fortlevde under 1700-talet. Göran Stenberg håller för
troligt att totalproduktionen till och med kan ha varit som störst då.179 Genom att
publiceras på detta sätt kunde författare till gravdikter nå en vidare läsekrets, inte
minst för att likpredikningar också lästes som uppbyggelselitteratur.180 (Jag vill
dock inte gå så långt som att säga att författare i dessa blir ”centralgestalter”, varför
jag inte ovan inkluderar dem i uppräkningen av offentlighetspräglad publikation.)
Som jag nämnde tidigare har jag kontrollerat samtliga författare till gravdikter
som ingår i huvudmaterialet i denna avdelning för att se om dikterna eventuellt
bifogats någon likpredikan eller något gravtal över föremålet. Jag fann att tretton
av dessa föremål hade ägnats, idag ännu bevarade, likpredikningar eller gravtal.
En genomgång visade att när kvinnliga författare skrivit och låtit trycka begrav-
ningsdikter, bifogades dessa i hög grad vid tryckningen av likpredikningarna och
gravtalen. Endast i två fall hade så inte skett.181 I de resterande återfinns 20 tillfäl-
lestexter av 15 kvinnliga författare. Dessa begravningsdikter har i samtliga fall
utom två också publicerats som separattryck.182

En hel del exempel finns, som tidigare nämnts, på att kvinnliga tillfälles-
författare förekommer i nyhetspress och tidskrifter. Om sedan dessa verk är pri-
mär- eller sekundärpublicerade är ibland svårt att avgöra. Oftast är det vanskligt
att avgöra huruvida ett verk publicerats primärt, i exempelvis separattryck, för att
sedan tryckas sekundärt, eftersom en del av separatrycken har försvunnit.

Från frihetstiden har jag endast funnit en handfull tillfällestexter som publice-
rats i pressen (men då måste det återigen understrykas att ingen systematisk
undersökning gjorts). De är författade av Charlotta Catharina Löfgren, Hedvig
Paqvalin, Hedvig Löfwenskiöld, Brita Sidonia Gadd, Catharina Charlotta
Swedenmarck, Christina Maria Silfwerschiöld och Hedvig Sirenia.183 Att finna
kvinnliga författare som fått sina alster tryckta på detta sätt är inte helt enkelt, de
flesta av de verk jag funnit är publicerade anonymt, under signatur eller pseudo-
nym. Identifikationen har när det gäller en stor del av verken fått göras på annat
sätt, bland annat med hjälp av andra källor.184 Även Nordenflycht lät publicera
verk i pressen, jag har dock hittills inte funnit exempel på publikation av egen-
händigt skrivna tillfällestexter.185

Den enda kvinnliga författare som under frihetstiden publicerade sina till-
fällestexter i bokform var Nordenflycht. Men det förekom att verk av kvinnor
sekundärpublicerades i antologier, även om detta var ytterst ovanligt. Hedvig
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Ström, skrev en bröllopsdikt till biskopen Samuel Troilius bröllop 1751, som sedan
trycktes i Bengt Bergius vittra antologi Små-Saker (1757). Bergius förklarar att
han: ”nu [vill] göra läsaren en fägnad, med det jag lämnar honom del af en wacker
och wäl skrifwen Bröllopsskrift wid herr Biskopens Doct. S Troilii bröllop d. 23.
Junii 1751. författad af den qwicka Fru Hedvig Reftelius född Ström.”186 Dikten
som är skriven i stenstil har således publicerats för att Bergius anser att den håller
hög (litterär) kvalité. Två parentationer som Märta Silfverstedt höll i Amaranter-
orden publicerades sedan sekundärt; den första, ÅMINNELSE Öfwer Wälborna
Fru CATARINA LOVISA PSILANDERHJELM (1770) av Lars Salvius,187 den
andra, ”Åminnelse-tal Öfver … Johan Jöran Gyllenkrok” (1771), i en periodisk
skrift kallad Landt-bibliotek. Märta Silfverstedt kom för övrigt även hon att bli
medlem i Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle.

En utblick mot den senare delen av 1700-talet
Det kan också vara av intresse att göra en utblick mot den gustavianska tiden, för
att granska den fortsatta litterära aktiviteten i nyhetspress och periodica hos de
tillfällesförfattare som debuterade under frihetstiden. Swedenmarck verkar från
mitten av 1770-talet och framåt till övervägande delen ha publicerat sina verk
på detta sätt. I detta kan hon sägas vara typisk för de författare som verkar in i
gustaviansk tid. Hedwig Walldorff tillhör till exempel också den gruppen av för-
fattare. Trots att inte en systematisk genomgång har gjorts tyder allt på att detta
blir vanligare mot slutet av 1700-talet. Det finns exempel på publicister som var
angelägna om att även få med kvinnliga författares verk i sina tidningar. En viktig
sådan aktör var C.C. Gjörwell som i sina publikationer lät trycka en hel del verk,
såväl tillfällestexter som andra verk, skrivna av kvinnliga författare. Swedenmarck
var till exempel en av dessa.

Även i göteborgspressen återfinns en hel del tillfällestexter skrivna av kvinnliga
författare. Klimatet i Göteborg var tydligen gynnsamt för uppkomsten av kvinn-
liga författare och i den blomstrande göteborgspressen kunde de publicera sina
alster. Till en stor del består de verk jag funnit av tillfällestexter av olika slag. Maria
Lovisa von Saltza (se ovan s. 83), Anna Catharina Lannerstierna, Christina Silfwer-
schiöld och Hedvig Sirenia förekom alla i göteborgspressen. En viktig publikation
i detta sammanhang var Hwad Nytt? Hwad Nytt?, utgiven av Johan Rosén, som
även gav ut en del andra göteborgstidningar. Efter hans död 1773 sköttes utgiv-
ningen av hans änka Anna Rosén. (Anna Rosén medverkade för övrigt själv i tid-
skriften). En av de kvinnliga författarna som publicerades av paret Rosén i Hwad
Nytt? Hwad Nytt? var Hedvig Sirenia. Hon medverkade också, som tidigare
nämnts, från 1760-talets början och framåt i Bengt Öhrwalls publikation Göthe-
borgske Spionen, samt i Roséns Götheborgska Magasinet. I tidningarna hyllas hon
som ”den göteborgska Sappho”, ”vår hurtiga Sappho” och ”vår ljufliga Sirén”.188

Det finns för övrigt ett klart samband mellan de kvinnor som publicerade sig i
göteborgspressen och Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle samt den
så kallade ”Klubben”, vilken föregick samfundet. (Samhället formerades ur-
sprungligen ur Witterhets Klubben, som fungerade från 1759. Denna klubb hade
bildats av bland annat köpmän med intresse för vitterhet och leddes av den ovan
nämnda lektorn och tidningsmannen Johan Rosén.)189 Inte så få av de kvinnor
som fick sin verk tryckta i pressen kom att bli medlemmar i Samhället,190 Anna
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Catharina Lannerstierna, Maria Lovisa von Saltza, Christina Silfwerschiöld och
Hedvig Sirenia var alla medlemmar i Samhället. (Även Anna Maria Malmstedt,
senare Lenngren, som gjorde sig känd för den göteborgska publiken genom verser
införda i göteborgspressen, var medlem i Samhället.) Men det verkar även som om
kvinnor varit medlemmar i den tidigare Witterhets Klubben. En notis i Göthe-
borgska Magasinet 1760 visar att Hedvig Sirenia även varit med i Klubben, vilket
anges i samband med att Götheborgska Magasinet publicerade en dikt skriven av
”Sirenia”. ”Klubben fägnar sig werkeligen öfwer Ledamöter af bägge Könen. Som
wår skaldemö heter Sirenia så kommer hon rimmeligen näst efter Urania [Hedvig
Charlotta Nordenflycht].”191 I Göteborg fanns uppenbarligen en symbios mellan
de kvinnliga författare som publicerades i pressen och stadens vittra samfund.
Samma symbios uppträder under gustaviansk tid i Stockholm mellan det vittra
samfundet Utile Dulci och Stockholms Posten, samt i Åbo, där samfundet Aurora
initierade publikationen av Tidningar Utgifne Af et Sällskap I Åbo. När man starta-
de denna tidning var man noga med att välkomna kvinnliga bidrag till den.192

Merparten av denna litterära aktivitet skedde dock efter frihetstidens slut.193

Skillnaden mellan frihetstiden och gustaviansk tid verkar vara markant. Med
undantag av Nordenflycht har ingen av hennes samtida kvinnliga kollegor på
samma sätt utnyttjat möjligheterna av sekundär publicering. Framför allt finns
det inget annat exempel på att en kvinnlig författare samlade och publicerade sina
tillfällestexter i bokform. (Det är däremot inte unikt för 1700-talet, Sophia Elisa-
beth Brenners Poetiske Dikter utkom i två delar 1713 respektive 1732). I gustaviansk
tid finns däremot en del exempel på denna typ av sekundär publicering även hos
kvinnliga författare.194 Den expanderande bokmarknaden, och med det en växan-
de press, skapade mot slutet av 1700-talet nya möjligheter till publikation för de
kvinnliga författarna.



100

2. Gravdiktningens retorik

Kvinnor och män sörjer män

Inledning
Det speciella med tillfälleslitteraturen var att den alltid ingick i mänskliga ritualer
runt de mest fundamentala tillfällena i en människas liv: födelse, bröllop, karriär-
mässiga triumfer och slutligen döden. I den första delen av detta kapitel kommer
ett antal gravdikter att analyseras. Retoriken i en gravdikt hjälper till att ritualisera
sorgen och besvärja döden. Samma, delvis magiskt laddade, behov av att skänka
evigt liv och minnas den avlidne ekar genom människans historia: gravmonu-
ment, pyramider, minneshögtider, dödsannonser.

Den aspekt som är den mest relevanta i detta sammanhang är dock att till-
fälleslitteraturen var en viktig del av 1700-talets sociala liv och därför ger en belys-
ning av det dåtida ståndssamhället; ett samhälle där kvinnor dessutom, oavsett
samhällsklass, var underordnade och generellt sett hade lägre status. Märks kvin-
nors brist på högre utbildning vid gymnasier och universitet? Följer de helt den
klassiska retorikens normsystem? Anlägger de oftare än män en ödmjukhetstopos
i sina texter? Som tidigare framhållits finns det endast ett fåtal textanalytiskt inrik-
tade undersökningar som tar upp 1700-talets svenska tillfällesdiktning, och ingen
av dem anlägger ett genusperspektiv. Av detta skäl, för att få ett jämförelsemate-
rial, har jag valt att ta med och analysera manliga författares dikter. De texter som
analyseras grupperar sig kring samma tillfällen.

Principen om decorum, det passande eller lämpliga, styrde vad en tillfälles-
författare kunde ta upp och hur det skulle presenteras, dvs. ”saker” respektive
”former”. Här var såväl litterär genre som föremålens sociala tillhörighet, ålder
och kön styrande faktorer. Decorum krävde att man skulle skriva i en viss stil, hålla
en viss stilnivå, beroende på tillfällets art och vem föremålet var.1 Texterna
kommer därför att väljas med viss bredd och spridning när det gäller föremålens
sociala position och könstillhörighet.

Det finns exempel på olika typer av kvinnliga författare i materialet, allt från
professionella författare som Hedvig Charlotta Nordenflycht till författare som
enbart skrivit en eller ett par dikter till släktingar, som Märta Bång vars bröllops-
dikt analyseras senare i denna del. I mitt urval av texter kommer jag att söka belysa
denna variation inom gruppen kvinnliga författare. Trots att Hedvig Charlotta
Nordenflycht är den överlägset mest produktiva kvinnliga tillfällesförfattaren un-
der frihetstiden, och dessutom en skicklig retoriker, kommer dock ingen av hen-
nes tillfällestexter att behandlas här.2

Några undersökningar av retoriken i texter från 1600- och 1700-talen har varit
särskilt viktiga för mina analyser.3 Dessa undersökningar innehåller dock inte
några genusteoretiska resonemang, vilket är det centrala för denna studie. I analy-
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serna av tillfällestexter kommer jag att försöka frilägga element som är av intresse
ur genusteoretisk synvinkel. Här lyfts iakttagelser fram dels i de texter som analy-
seras grundligare, dels i materialet i sin helhet. De sammanfattande reflektionerna
beträffande resultaten görs i denna dels sista kapitel (kap. II:4, ”Tillfällesdiktning
och kön”). Diskussionen sker dessutom ur två infallsvinklar: för det första kom-
mer fokus att sättas på författarna, för det andra på föremålen. När det gäller de
sistnämnda är bröllopsskrifterna av stort intresse därför att de av naturliga skäl
ofta tematiskt rör sig om kvinnans och mannens vara. Hur skall de bägge makarna
uppträda gentemot varandra? Hur är en dygdig make beskaffad? Tematiken rör
alltså kärnan i konstruktionen av de bägge könen och deras förhållande till varan-
dra. Men även gravdikterna kommer att granskas med hänsyn till könsspecifika
inslag. Här går det att fundera över hur kvinnliga respektive manliga föremål
framställs. I gravdikter skrivna över kvinnor påbjuder vissa poetikförfattare att
man skriver annorlunda än när man skriver om män, exempelvis skall känslomäs-
sig klagan ges större utrymme. Vidare bör delvis andra egenskaper lyftas fram, om
man jämför med de dikter som riktas till manliga föremål.4 En fråga är hur dessa
instruktioner omsattes i praktiken av författarna, inte minst då de kvinnliga. Den
andra tyngdpunkten ligger på eventuellt könsspecifika skillnader hos författarna.
Går det att urskilja skillnader mellan kvinnliga och manliga diktare? Slår synen
på kvinnan igenom även när det gäller hur kvinnor borde skriva. Fanns det
(outtalade) normer för hur kvinnliga tillfällesförfattare borde skriva? Är principen
om decorum märkbar även här?

Tillfällesdiktningen tillhör, som tidigare sades, den retoriska genren genus de-
monstrativum i vilken föremålets dygder lyfts fram för att skapa ett exemplum, ett
allmänt exempel. Vanligtvis hade en gravskrift en mer allmänt hållen inledning,
utformad in genere, varefter följde en specifik avdelning där den avlidna togs upp
in specie.5 Denna sista del var oftast uppbyggd enligt ett trestegsschema där lov-
prisning av den döda (laus) följdes av klagan över dödsfallet (luctus) och slutligen
trösten (consolatio).6 Göran Stenberg framhåller, med stöd i iakttagelser hos Carl
Fehrman, den strukturella överensstämmelsen härvidlag mellan begravningsdikt-
ning och likpredikan.7 Beträffande lovprisningen fanns, liksom för andra retoriska
genrer, vissa typer av lämpliga argument, eller vissa ’ställen’ (loci) där argument
kunde sökas. Dessa loci fanns listade i läroböcker i retorik och poetik. Viktigt var
att loci valdes i enlighet med decorum.8 Beträffande manliga föremål kunde man
vid lovprisningen använda loci a persona (dvs. de loci som används för att prisa en
person) som härkomst, karaktär, dygder, samhällsställning och gärningar. Detta
följdes emellertid inte när det gäller kvinnor (och barn). I dikter över dessa kunde
exempelvis utseende lyftas fram medan andra loci, framför allt de som kan knytas
till sysselsättning, föll bort.9 Dikter om kvinnor fick på grund av detta en annan
struktur än dikter om manliga föremål eftersom de loci a persona som användes
gav mindre utrymme för variation. Vi kan jämföra med Göran Stenbergs observa-
tion beträffande likpredikningar under 1600-talet. Han framhåller att det så kalla-
de obitus-momentet i likpredikan (dvs. personaliernas beskrivning av föremålets
död) är något längre för kvinnor än för män under 1600-talet och att detta beror
på att vita-avsnittet (dvs. där den avlidnas leverne beskrevs) av naturliga skäl
blir kort.10 I gravdikternas trösteparti dominerar vanligtvis de religiösa aspekter-
na, även om de följande textanalyserna också innehåller gravdikter där kristet-
religiösa loci bytts ut mot antikt-mytologiska.
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Textanalyserna av såväl grav- som bröllopsdikterna kommer att arbeta sig från
yttre omständigheter in mot texten. Följande uppläggning används för analyser-
na. Först görs en kort presentation av författare och föremål, sedan ges upplys-
ningar om tryckets utseende: format, typografi, illustrationer etc. Det sistnämnda
tas upp inte minst för att trycken ofta även rent utseendemässigt utformades efter
principen om decorum.11 Efter detta kommer så den egentliga textanalysen, vilken
tar avstamp i de tre första etapperna i den retoriska processen.

Det viktigaste i analyserna av såväl grav- som bröllopdikter är den läsning som
görs ur genusteoretisk synvinkel: detta utgör den röda tråden i samtliga analyser. I
avhandlingens inledning tog jag upp några retoriska markörer som jag anser vara
extra betydelsefulla ur könsaspekt. Jag vill därför i analyserna fästa uppmärksam-
heten på dessa. För det första rör det argumentationen: vilka loci som används,
vilka karaktärsargument som används för att skapa det ethos som anläggs i texten
och hur känsla, pathos, frambringas. För det andra hur texterna är utformade ur
språklig och stilistisk synvinkel. En utförligare genusteoretiskt grundad samman-
fattning och diskussion får dock, som framhölls ovan, vänta tills dess att samtliga
textanalyser presenterats.

När det gäller gravdiktningens inventio kommer loci att granskas gentemot det
tredelade schema som introducerades ovan. Av utrymmesskäl kommer däremot
inte alla de här ovan nämnda aspekterna att diskuteras utförligt i samtliga text-
analyser. Istället har jag försökt lyfta fram relevant information i varje analys, som
sedan kan knytas till en bredare sammanfattande diskussion. I de första analyser-
na möter vi åter aktörer från den Löfgren-Löfwenskiöldska kretsen, vilken presen-
terades i det tidigare avsnittet om nätverk. De tre dikter som analyseras grupperar
sig kring begravningen av den lågadlige ämbetsmannen Sven Maull 1748. Här ges
en beskrivning av några för gravdiktningen typiska inslag, exempelvis när det gäl-
ler tematik samt retorisk och poetisk teknik. Jag kommer även att lansera en hypo-
tes om samarbete mellan olika författare. Från den östgötska kulturella sfären rör
vi oss sedan till Uppsala och kretsen kring universitet och kyrka. De tre dikter som
tas upp skrevs med anledning av ärkebiskopen Samuel Troilius död 1764. Dessa
dikter är skrivna i den höga stilen och jag vill visa hur diktarna använder sig av en
patriotiskt-religiös repertoar, samt hur gravdikter kunde variera den tematik som
slagits an i en likpredikan. Därefter är det dags att gå över till dikter som är skrivna
över kvinnliga föremål. De två tillfällena är tagna från samma kulturella sfärer
som tidigare: den Löfgren-Löfwenskiöldska kretsen respektive Uppsalas elit. I
samtliga dikter återfinns de egenskaper som ansågs vara prisvärda hos kvinnor. De
första analyserna ger exempel på utformningen av släktskapsdikter och jag har då
särskilt velat lyfta fram bruket av kristna loci och hur detta skall tolkas ur köns-
aspekt. Slutligen möter vi en kvinna som behärskade konsten att dö väl: Catharina
Margareta Björnstjernas. Med utgångspunkt från de dikter som skrevs över henne
diskuteras bland annat inslagen av muntlighet i tillfällesdiktningen.

Dikterna som analyseras kommer i mesta görliga mån att citeras i sin helhet,
med undantag för mycket omfångsrika dikter.
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Dikter från vänkretsen i en småstad.

En beständig man – till minnet av herr Maull

När landssekreteraren i Linköping, Sven Maull, dog den 4 april 1748, skrev Char-
lotta Catharina Löfgren (1720–1784) och hennes bror Henrik Anders(son) Löf-
wenskiöld (1699–1765) varsin gravdikt. Dessa trycktes i ett samlingstryck där ock-
så en tredje dikt ingår, författad av Adolph Faxe (1721–1803). Föremålet Sven
Maull (1704–1748) tillhörde en släkt härstammande från Frankrike vilken hade
adlats 1716 och introducerats 1719. Vid tiden för hans bortgång var den närmaste
familjen, hustru och barn, redan döda.12

Hur nära bekant Maull var med de respektive författarna är svårt att säga. Sta-
den Linköping var dock en gemensam knytpunkt för syskonen Löfgren-Löfwen-
skiöld och Sven Maull. Syskonparets far Anders Löfgren hade varit landskamrer i
Linköping fram till sin död 1728 och bägge syskonen var uppväxta där. Även efter
giftermålet med Petrus Lagerman (1706–1790) bodde dessutom Charlotta Löf-
gren i Linköping (fram till år 1746).13 Troligtvis skall de bägge syskonens dikter
betraktas som vänskapsdikter – de är skrivna av social obligation – men om de
skriver för en mycket trång sfär av vänner och bekanta eller för en mer vidgad krets
är svårt att säga. Den tredje författaren Adolph Faxe tillhörde en gammal skånsk
borgarsläkt och blev så småningom kyrkoherde i Frillestad. Det år han skrev dik-
ten över Maull vistades Faxe i Stockholm där han enligt Lunds stifts herdaminne
”tillbragte året […] mest med att predika för åtkilliga höga herrskaper” och ägna-
de sig åt ”skaldekonsten”. Samma år blev han också infomator hos greve Gustaf
Bondes yngsta son.14 Faxe befann sig 1748 alltså i början av sin karriär. Hur hans
relation till föremålet såg ut finns ingen närmare information om, men det troliga
är att han ingått i vänkretsen, tillsammans med Charlotta Löfgren och H.A. Löf-
wenskiöld. Ett annat alternativ kan vara att han, såsom känd för sin vältalighet,
vidtalats av förslagsvis Löfwenskiöld (vilken hade förbindelser med Stockholm)
och i så fall skrivit för honorar och/eller av karriärmässiga skäl.

Jämfört med stormaktstiden hade en förenkling av begravningssederna skett
under frihetstiden, vilket bland annat medförde att tiden mellan dödsfall och be-
gravning minskade. (Begravningen av en ståndsperson var dock fortfarande ett
högtidligt tillfälle.)15 Begravningen av Sven Maull i Linköpings domkyrka ägde
rum bara sex dagar efter dödsfallet.16 Författarna hade alltså knappt om tid om de
skulle hinna skriva en dikt som lästes upp eller överlämnades vid begravningen –
inte minst om texten dessutom skulle tryckas. Vid den här tidpunkten bodde
Charlotta Löfgren utanför Norrköping och hennes bror hade relativt nyligen bli-
vit utsedd till amiralitetskammarråd i Karlskrona.17 Ingen av dikterna är daterad
och det framgår följaktligen inte om de hunnit skrivas i tid till jordfästningen. I
samband med detta bör man beakta den korta tid som gick mellan dödsfall och
begravning och dessutom hur lång tid det tog för nyheter att färdas. Det är knap-
past sannolikt att någon som bodde långt ifrån Linköping skulle hinna få döds-
budet, skriva dikten, eventuellt få den censurerad och trycka den – allt inom lop-
pet av sex dagar.18

En möjlighet är att skrifterna till Maull framfördes vid en minneshögtid vid ett
senare tillfälle. Skrifterna kan förstås också ha framförts muntligen eller överläm-
nats i manuskript vid begravningen, för att sedan tryckas och distribueras bland
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begravningsgästerna.19 En intressant belysning av samtryckets tillkomst ges om de
där ingående tillfällesdikterna granskas tillsammans. Det framgår då att dikterna
inte bara publicerats i samma tryck utan att de dessutom bildar en innehållslig
enhet, 20 vilket styrker tanken på att trycket producerats efter begravningen. Dik-
terna har enligt min mening utformats kring en gemensam tematik, där alla texter
tar upp och på tre olika sätt varierar samma teman: diktjagens vänskap till föremå-
let och Maulls viktigaste egenskap – beständigheten. Jag har inte funnit någon
diskussion eller några uppgifter i tidigare forskning om att tillfällestexter som in-
gick i ett samtryck kunde arbetas ihop till en enhet på liknande sätt. Däremot är
det känt att ”redaktionellt arbete” kunde ligga bakom skrifter där dikter och per-
sonalier bifogades en likpredikan, för att sedan tryckas tillsammans.21 Här kunde
också de bifogade gravdikterna utlägga och variera likpredikans laus – luctus –
consolatio i bunden form.22 En ytterligare möjlighet är alltså att dikterna över herr
Maull, förutom att seperattryckas, också bifogats en (idag förkommen) likpredi-
kan. Det kunde enligt min mening förklara den tematiska likheten, dikterna skul-
le i så fall ur olika aspekter variera det ledmotiv som slagits an i likpredikan.

Samtrycket till Maull är i kvartoformat och dikterna kommer i turordningen
Löfwenskiöld (två sidor), Faxe (fyra sidor) och sist Löfgren (två sidor). Samman-
lagt alltså åtta sidor (eller från början ett tryckark). Dikterna är tryckta 1748 i Lin-
köping hos Gabriel Björckegren. Trycket är inte lika sammanhållet som samtryck
normalt sett brukar vara, varje dikt är till exempel försedd med ett eget försätts-
blad. Det normala var annars att verk som ingick i ett samtryck delade på försätts-
bladet.

Om föremålet anges att han är välboren (dvs. adlig) och landssekreterare. Av
försättsbladet till Faxes dikt framgår att Maull dog den 4 april 1748 och begravdes
sex dagar efteråt i Linköpings domkyrka. Närmare uppgifter om föremålet, födel-
seår, släkt eller dylikt, anges inte.

Charlotta Löfgren har satt ut sitt namn, C.C. Löfgren, på framsidan av sin
dikt. Sven Hansson har gjort den iakttagelsen att efter flyttningen till centrala
Norrköping 1762 (i samband med att maken utnämndes till kyrkoherde i Norr-
köpings stadförsamling) verkar det som om Löfgren blev mindre benägen att sätta
ut sitt namn. Men när dikten till Maull skrevs var hon fortfarande bosatt utanför
Norrköping, på kyrkoherdebostället i Östra Husby.23 Även brodern och Faxe har
satt ut sina namn (i slutet av sina dikter).

”Stadna wandringsman” – Henrik Anders Löfwenskiölds dikt
Den flitiga latin- och tillfällesskalden Henrik Anders Löfwenskiölds dikt är det
första som möter läsaren i samtrycket. Den del av trycket som innehåller Löfwen-
skiölds dikt är förhållandevis utstofferad, framför allt vid en jämförelse med hur
Löfgrens dikt presenteras. Andra sidan, där själva dikten är tryckt, kröns av en
mindre illustration. En ljusomstrålad fågel svävar över ett kapell, som bland annat
flankeras av kolonner (se illustration). (Som kuriosum kan nämnas att samma il-
lustration används även i bröllopsdikter tryckta hos Björckegren skrivna av Char-
lotta Löfgren 1763, respektive Maria Reuselia 1745.) Denna del av samtrycket, lik-
som försättsbladet, är satt i antikva, till skillnad från trycket i övrigt som är satt i
fraktur. Antikvan var vid denna tid en relativ nymodighet.24
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H.A. Löfwenskiölds dikt över herr Maull. Över dikten ses den illustration
av ett kapell (eller tempel) som brukades av Björckegrens tryckeri

i både grav- och bröllopsdikter. Gabriel Björckegrens tryckeri
i Linköping var för övrigt ett av de tryckerier som under en period

sköttes av en kvinna; Björckegrens änka drev rörelsen 1757–1795. UUB.
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Beständigheten sielf här ständig hwila niuter;
Men wänskap lågar ur den hulda askan opp;

Ock dygden aldrig dör fast tidens längd sig sluter:
Ty [därför] stadna, wandringsman, här något i dit lopp.

Betrachta hwem här göms i mörka grafwen inne:
En Man af ädel börd ock af ett ädelt sinne.

En man af odlat wett och månge snilles gåfwor,
Som trälat allan tid för fosterlandets wäl.

Tiänt androm, afund mäst, och nögd med samwets håfwor,
Nögd, då han ägde minst, ock rik af riktad [berikad] siäl:

Herr MAULL, lik sig jämt i lyckans kast ock öden:
Nu wunnit trohets lön sielf trofast uti döden.

Löfwenskiölds dikt är, liksom Löfgrens, skriven på de för gravdiktningen förhål-
landevis vanliga alexandrinerna.25 Som synes är dikten kort, den består av två sex-
radiga strofer, vilket var vanligt när det gällde denna typ av gravdikter; dikten är en
efterskrift, ett epitafium (vilket syns redan i titeln: ”Minnes Runor Öfwer”).26 Att
dikten är så kort gör att innehållet pressats samman. Till viss del är laus, lovpris-
ning av föremålet, och consolatio, tröst, sammanblandade. Luctus, sorg, uttrycks
inte alls.

Det ord som inleder dikten, ”Beständigheten”, kan ses som ett nyckelord. I de
efterföljande raderna (r. 1–3), diktens exordium (inledning), ställs den eviga vila
som denna beständighet njuter – med viss effektfull dramatik – samman med vän-
skapen som brinner i den ”hulda askan” och den dygd som ”aldrig dör”. Budskapet
formuleras klart redan här; sann dygd och vänskap kan aldrig dö. Diktens para-
doxalt formulerade avslutande rad ”Nu wunnit trohets lön, sielf trofast uti döden”
kan ses som en pendang till öppningsradens paradox, ”Beständigheten sielf här
ständig hwila niuter”, vilket skapar en inramning kring dikten. Detta inom den
samtida gravdiktningen så vanliga motivet ”en stadig man” kan knytas till stoisk
filosofi, vilken hade inkorporerats i poesin under 1600-talet, men som fortfarande
levde kvar långt in på 1700-talet.27 Vi kommer att få se hur detta tema varieras i alla
de i samtrycket ingående dikterna. I linje med den valda tematiken betonas också
att föremålet varit nöjd med lite, det är sann dygd som skapar sann tillfredställelse,
inte jagande efter ära: herr Maull var ”nögd med samwets håfwor”.28

Läsaren/åhöraren inkarneras i den från antiken och framåt nyttjade fiktiva
vandringsmannen, vilken apostroferas: ”Ty stadna, wandringsman”, ett beprövat
retoriskt grepp för att skapa uppmärksamhet för det som sedan komma skall.29 Vi
skall beakta vem som ligger i denna grav: ”En Man af ädel börd ock af ett ädelt sin-
ne.” I andra strofen får vi veta mer om den avlidne. Denna korta dikt kan endast
bära ett fåtal, men väsentliga, loci a persona. Inom loppet av sju rader målas Maull
upp som exemplum. Här nämns härkomst (”ädel börd” dvs. han var adlig) och
personliga egenskaper som ”ädelt sinne”, ”odlat wett” och att han varit förnöjsam
och tjänstvillig. Även gärningar tas upp: Maull hade tjänat fosterlandet (som mili-
tär och ämbetsman).30 Den avslutade raden konstaterar att herr Maull nu vilar
nöjd efter att ha vunnit sin trohets lön.

Trots att den är kort innehåller dikten en hel del troper och figurer. Maulls vik-
tigaste karaktärsdrag formuleras metynomiskt redan i diktens första ord: ”Bestän-
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digheten sielf ”. En central metafor, som kan knytas till en del av diktens tröste-
budskap, återfinns i första strofens andra rad: ”Men wänskap lågar ur den hulda
askan opp”. Föremålets egenskaper inpräntas genom ett utnyttjande av likheter
mellan ord och upprepningar – ordfigurer som paronomasi (där ordlikheten mel-
lan två ord utnyttjas) och polyptoton (dvs. ett ord upprepas i annat kasus eller med
annan ändelse). Dessa kan dessutom kopplas till vissa centrala ord som karakteri-
serar föremålet, till exempel: beständigheten/ständig (strof 1, r. 1), ädel börd/ädelt
sinne (strof 1, r. 6), rik/riktad [berikad] siäl (strof 2, r. 4), trohets lön/trofast (strof
2, r. 6). Ett annat genomgående stilistiskt drag är diktens antitetiska konstruktion.
Detta understryker inte bara föremålets dygder utan även den ickereligiöst färga-
de trösten. Vänskapens låga besegrar gravens mörker, kroppen dör, men eftermä-
let och dygden kan aldrig dö, osv.

I Löfwenskiölds dikt nämns ingen kristen gud, men han plockar heller inte in
antik mytologi; det exemplum som formas och den tröst som ges skapas med hjälp
av ’sekulariserade’ loci. Detta kan också sägas harmoniera med diktens ”ramberät-
telse”, effekten i verket bygger på att läsaren fångas temporalt i ett presens – ett nu.
Det är nu vi uppmanas stanna och begrunda och evigheten byggs in i detta nu.
(Skapandet av en nu-scen är ett återkommande drag inom tillfällesdiktningen.
Hur detta skall tolkas diskuteras längre fram.) På frågan om herr Maulls själ åtnju-
ter evigt liv, lämnas dock inget direkt svar. Vi ges endast svaret på hur hans dygd
gett honom möjlighet till evigt liv här på jorden: ”Ock dygden aldrig dör fast ti-
dens längd sig sluter”. Denna för tiden vanliga tro på dygdens eviga värde finns vi
sedan även hos Löfgren och Faxe.

Löfwenskiöld ger i dikten ett porträtt av en ödmjuk, förnöjsam och trofast
ämbetsman, som lite begärde för egen del. De stilmedel han använder är inte av
det bombastiska slaget, utan understryker diktens lågmälda, tillbakahållna käns-
loläge och av stoicismen präglade budskap. Däremot kan det framhållas att de
ordfigurer som brukas i dikten skapar en rytm, vilket framgår som tydligast om
dikten läses högt. Det finns måhända en diskrepans mellan diktens något drama-
tiska inledning, där vandringsmannen ställs inför den öppna graven ur vilken
vänskapen lågar, och den försynta ämbetsman som beskrivs därefter.31 Diktens
stilnivå är hållen på mellannivå: den innehåller visserligen ett stort antal troper
och figurer, men dessa är inte starkt pathos-framkallande, jämförelser görs inte
med höga ting, det är inte nationen eller gudarna som sörjer, endast en förbipasse-
rande vandringsman, osv. Går vi dessutom till tryckets utseende är det förhållan-
devis modest.32 Detta borde dock ha varit passade för en lägre ämbetsman som
härstammade från en introducerad adelsfamilj. Herr Maull var, som adlig lands-
sekreterare, en socialt relativt högt rankad person, särskilt om man beaktar hans
ställning i lokalsamhället, men han tillhörde å andra sidan inte samhällets översta
elit.

”Werldslige Nöijens Obeständighet” – Adolph Faxes dikt
Den längsta dikten i samtrycket är skriven av Adolph Faxe. Att han var teologiskt
skolad vet vi men hur hans relation till den avlidne var är alltså okänt. Det stoiskt
färgade ordet ”beständighet” blir även utgångspunkten för Faxes dikt. Titeln
”Werldslige Nöijens Obeständighet Betrachtad” förbereder läsaren; i kontrast
mot detta ostadiga sökande efter jordiska nöjen kommer Sven Maull att uppvisas
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som ett exemplum. Även detta understryks redan på titelsidan ”Efter en med
beständig dygd och trofasthet förd jordisk wandel; i HErranom afled” (min
kursiv).

Detta verk är, typografiskt sett, det mest utstofferade av de tre dikterna.33 Till
skillnad från Löfgren och Löfwenskiöld använder sig Faxe av fyrtaktig jamb i sin
dikt, raderna är korsrimmade. Dikten omfattar elva strofer om fem rader i varje
och kommer på grund av sin längd inte att återges i sin helhet.

”Förmätne Stoft, hwi påckar du,/ Som hade du fått Guda-styrka?/ Du liknar
bäst en myndig Fru,/ Den alla blindwis ha’ måst dyrka;/ Men det hon warit är ej
nu”, så lyder inledningen till Faxes dikt. Är det läsaren som apostroferas? Först
längre fram förstår vi att Faxes dikt har en antitetisk konstruktion. Egenskaper
som obeständighet och ombytlighet inkarneras i denna apostroferade Fru och
ställs mot stadighet och allmän dygdighet hos föremålet. (Vem detta förmätna
stoft liknas vid är svårt att säga, möjligtvis kan den ”myndiga” frun vara lyckan,
dvs. fru Fortuna.).

I de följande fem stroferna räknas alla det förmätna stoffets fel upp: ”Du knor-
rar, när du intet får,/ Du ledsnar, när din önskan winnes” (strof 3, r. 1–2). Är då allt
bedrägeri? frågar det förtvivlade diktjaget. Finns här ingen sällhet? Frågan besva-
ras med en exklamation, ”Ack!”, som fäster uppmärksamheten på att en lösning
finns: ”War Herre sielf ock ej ditt sinne” (strof 7, r. 4). Denna sensmoral inpräntas
dessutom i läsaren genom att vara satt med större stilgrad. I de närmaste två stro-
ferna begrundas sedan hur det måtte vara när någon äger denna själens stillhet, en
evig sällhet blir då belöningen.

Först i tionde strofen ställs läsaren/åhöraren vid graven, ”Så tänckte wi wid
denna grift” (strof 10, r. 1). Efter att ha exkluderat den ’syndiga’ förmätna skapas
en samhörighetskänsla. Diktjaget gör sig här till talesman för alla sörjande och
”wi” samlas kring den goda vännens grav. Strofen fortsätter sedan med en kort
beskrivning av den avlidnes dygder där han lyfts fram som ett exemplum:
”Hans dygd blir oß en föreskrift.” Märkbart är att det är dygd – Maulls stadgade
vett, hans ädla ”drift”, hans goda hjärta (strof, 10, r. 3–5) – inte börd eller yrkes-
gärningar som lovprisas. En del av diktens exemplum skapas också i den ”om-
vända” moraliska dygdekatalog, som upptar större delen av texten. I sista strofen
ges en försäkran om att den som här lagt ned sin vandringstav kommer att bli
ihågkommen så länge strömmarna rinner och löven ger fägnad. Orden ”Ström”
och ”Löf ” som används här är tryckta med större stilgrad, troligtvis en hänsyft-
ning på Maulls goda vänner, däribland familjerna Löfwenskiöld och Löfgren.
”Strö Wänner blommor på hans graf ” uppmanar till slut diktjaget.

Föremålet förs inte in förrän efter nio strofer. Tyngdpunkten i dikten ligger på
den sex strofer långa inledning in genere, i vilken en uppräkning av det förmätna
stoftets alla fel och brister görs, medan herr Maulls förtjänster bara beskrivs i en
strof. Tekniken var inte ovanlig i samtida gravdiktning. Att grunda en argumenta-
tion i motsatta ting (contraria) var – tillsammans med att argumentera utifrån lik-
nande ting, similia – grepp som förordades inom den klassiska retoriken.34 Dik-
tens sorge- och tröstparti kommer först efter denna uppräkning. Även i denna
dikt är sorgen nedtonad, men däremot genomsyras dikten av pathos, där känslor
som vrede och avsky mot synden skapas. Trösten ges inte heller till någon anhörig
utan i viss mån till föremålet, han försäkras (strof nio) en plats i himlen och tröstas
med det faktum att han blir ihågkommen genom sina vänner. Eftermälets bestän-
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dighet blir trösten för den avlidne. Det kristna element som förs in gör att prästen
Faxes dikt markant skiljer sig från de bägge andras och blir en viktig del av textens
ethos.

Bildspråket i dikten är i stort sett det för tiden gängse: den nötta vandringssta-
ven, livets stormar (”Må alla stormer kring oß swäfwa”, strof 8, r. 2), de blommor
som strös över graven i dikten sista strof. Faxe använder en del figurer. Särskilt vik-
tiga för att bära fram diktens budskap är anaforerna ”Du” i diktens början och
”Nu” från tredje strofen, vilka tvingar läsaren/åhöraren till uppmärksamhet och
understryker den straffande tonen i diktens början. Som framhölls ovan känne-
tecknas också dikten av sin antitetiska konstruktion. Jämfört med Löfwenskiölds
dikt är emellertid användningen av figurer mindre avancerad. I diktens inledande
parti används känsloframkallande effekter; genom troper och figurer skapas avsky
och indignation mot det förmätna stoftet. Detta kan kontrasteras mot hur den
lågmälda sorgen efter föremålet gestaltas i diktens slut. Det finns alltså en viss dis-
krepans mellan det inledande ornamenterade och affektgenomsyrade partiet i dik-
tens början, vilket har ett högre anslag, och diktens betydligt mer nedtonade per-
oratio. Liksom i Löfwenskiölds dikt är dock stilnivån hållen på en mellannivå, pas-
sande för den avlidnes sociala rang.

”Å Nymphers wägnar” – Charlotta Catharina Löfgrens dikt
Det mest originella med Charlotta Löfgrens dikt är att diktjaget så tydligt marke-
rar att hon är kvinna. Detta är relativt sällsynt bland övriga samtida kvinnliga till-
fällesförfattare. Diktjaget förklarar dessutom, i det att hon apostroferar den avlid-
ne i diktens sista strof, att hon inte bara träder fram å sin egna vägnar, utan å alla
de i Östergötland eller Sverige bosatta kvinnornas: ”Å Nymphers wägnar här, som
bo wid Göthars strand”. Även Sven Hansson har lagt märke till hur Charlotta
Löfgren träder fram som representant och talesman för de kvinnor som kände
föremålet.35

Charlotta Löfgrens verk är stramt hållet beträffande typografin.36 Hennes dikt
är formmässigt sett en dubblering av broderns, Löfwenskiölds. Liksom i hans dikt
till Maull är versmåttet alexandriner och dikten är uppdelad i sexradiga strofer,
men med fyra istället för två strofer.37

Hur’ bör förtienst och wett af ärans wänner skattas?
Hur’ bör uprikticktighet och trohet lönas rätt?

Hur’ skal beständighet af dygdens folk omfattas?
Owäldoghet kom, lär wår plickt thet bästa sätt,

Bör man ej sådant lof i ewigt marmor teckna
Och binda ärekrants hwars blommor aldrig bleckna?

På denna fråga är för allom lätt at swara
Och afwund wågar ej at här til säga nej,

Må icke hwar och en med mig tå ense wara,
At utan förbehåll bejaka; det man ej

En Wän så wärd och fast bör någonsin förglömma,
Trots du som alt förtär [dvs. döden], wi honom dock ej glömma.
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Ej dit, ej lyckans hot förmåt at ändring giöra
I en så ädel siäl, som lik sig altid war,

Och låtit med och mot ej sinnets styrka röra,
Som klippan uti storm hans dygd sig härdat har,

Ja in til lifwets slut och til then sista stunden
I wänskap ren, som war af honom en gång bunden.

Försmå ej sälla stoft the Blommor blifwit strödde,
Å Nymphers wägnar här, som bo wid Göthars strand,

Beständig, som du war, du dödt ej när du dödde
Och Iris wirkar sielf beständighetens band

Med Amaranter [evighetsblommor], som ej wisna pryddes grafwen
Der nu din wärda hand, har lemnat wandringsstafwen.

Exordiet, som upptar hela första strofen, innehåller inte mindre än fyra retoriska
frågor, varav de tre första inleds med anaforen ”Hur”. Alla dessa frågor tematiserar
hur dygden bäst skall lönas och hur äreminnet över en beständig kan tecknas. I
den fjärde frågan ges en anvisning om hur man kan gå tillväga, en beständig mans
minne bör skapas av beständigt stoff; i marmor och blommor som aldrig vissna.
När alla skäl räknas upp för att vi inte skall överlämna herr Maulls minne åt glöm-
skan blir även i denna dikt beständighet ett nyckelord. Ordet blommor återfinns
också som första ord i diktens titel, ”Blommor På Wälborne Herr Secreterarens
MAULLS Graf Wälment utströdde”, i dikten följs alltså den sista uppmaning
som gavs av Faxe: ”Strö Wänner blommor på hans graf.”

Tredje strofen kan ses som diktens kulmen. Där broderas temat beständighet
ut på olika sätt. I den något slitna metafor som bildar kärnan i denna amplificatio
liknas Maull vid den fasta, orubbliga klippan, vars dygd härdats och formats av
stormen. Att på detta sätt vidga en beskrivning eller bild genom en amplificatio
är en i den demonstrativa retoriken vanligt förekommande grepp, som ger för-
fattaren möjlighet att ytterligare lyfta fram föremålets förtjänster.38 Nyckelordet
beständig återkommer på två olika sätt. Både beständigheten som egenskap hos
föremålet och som egenskap hos den bild som författaren vill teckna. I sista stro-
fen ställs dessa bägge tillsammans: ”Beständig, som du war, du dödt ej när du
dödde/ Och Iris wirkar sielf beständighetens band”. I strofen understryks åter
diktarens huvuduppgift – att skapa ett monument i brons (eller i det här fallet
marmor).

De loci a persona som används är inte knutna till gärning eller härkomst, men
däremot prisas liksom i Faxes dikt Maulls egenskaper. Dygderna som nämns är:
vett, uppriktighet, trohet, vänfasthet och oföränderlighet. Uppenbarligen är det
annat än status Charlotta Löfgren vill lyfta fram. Vi skall komma ihåg herr Maull
som trofast och beständig vän till författaren, inte som ämbets- eller adelsman.

Inte heller här används det tredelade schemat för en gravdikt. Lovprisningen
tar istället upp hela tre fjärdedelar delar av dikten medan sorgen lyser med sin
frånvaro. Trots att vänskapen för herr Maull lyfts fram vibrerar ingen stark känsla
i dikten. Trösten kommer i andra strofens sista rad, där dödens tillkortakomman-
de beskrivs: ”Trots du som alt förtär, wi honom dock ej glömma.” I sista strofen
förstärks detta när diktens inledande frågor mynnar ut i en triumf över döden, pa-
radoxen ”du dödt ej när du dödde”. Trösten i sista strofen är ställd direkt till den



111

avlidne själv, vilket troligtvis beror på att herr Maull inte lämnade några nära an-
höriga efter sig.

Dikten använder en för gravdiktningen gängse repertoar: versmåttet, alexan-
drinerna, var det vedertagna och diktens tema och de bilder författaren använder
är i samtiden vanligt förekommande. Den fasta klippan nämndes ovan, den dödes
ärekrans binds av evighetsblommor som sedan i sista strofen pryder graven, vid
gravstenen har den avlidne redan lämnat sin nötta vandringsstav. Till skillnad från
samtryckets övriga dikter, framför allt Löfwenskiölds, innehåller Löfgrens dikt
jämförelsevis få figurer. Tonfallet är dock väl anpassat till ämnet. Liksom hos de
tidigare diskuterade dikterna så ligger diktens stil någonstans mellan högt och
lågt.

En kristen gud nämns ingenstans i verket, istället lyfts den antika grekiska
mytologin in. Trösten grundas enbart i det minne som tecknas. Livets stormar,
inte Gud, har danat och härdat denna personlighet. Liksom i Löfwenskiölds dikt
skapas evigt liv i eftermälet, där dygdens belöning ges, inget liv efter detta nämns i
dikten. Det kan kanske synas egendomligt i en gravdikt skriven av en prästfru
men därmed är det givetvis inte sagt att Löfgren inte trodde på ett hinsides liv.
Som framhölls i analysen av Löfwenskiölds dikt ses i samtida gravdiktningen inte
sällan en frånvaro av kristna element då äreminnen tecknas, vilket kan kan knytas
till en äldre, redan under antiken etablerad, humanistisk moralfilosofisk exempla-
tradition.39

När Sven Hansson skall beskriva Charlotta Löfgren porträtterar han henne
som en blyg och försiktig person, vilken sällan trädde ut i offentligheten.40 Inget i
denna dikt tyder dock på det. Det finns en självmedvetenhet och säkerhet i dikten
som är slående, det ethos som anläggs i dikten vittnar inte om överdriven ödmjuk-
het. Diktjaget företräder, axlande rollen av Iris, alla kvinnor i bekantskapskretsen.
Vad namnet syftar på är inte helt klart; det kan betyda att författaren anlägger den
anspråksfulla rollen som regnbågen, gudarnas budbärerska,41 eller en något mo-
destare herdinneförklädnad.

En triptyk till herr Maulls minne
Sven Hansson menar att det vid en jämförelse mellan syskonen Löfgren och Löf-
wenskiöld är helt klart att systern i det här fallet, och även generellt sett, framstår
som en lika talangfull författare som sin bror.42 Detta är lätt att hålla med om.
Men jag vill göra ett tillägg, Löfwenskiölds relativt avancerade användning av
figurer (och i viss mån troper) lyfter hans korta dikt och är måhända något som
visar hans högre skolning. Här skulle skillnaden mellan en icke universitetsutbil-
dad respektive en universitetsutbildad författare kunna utläsas.

Bortsett från den stilistiska tekniken finns något annat som jag vill rikta upp-
märksamheten på. Väljer vi nu att läsa de tre dikterna som en mer sammanhållen
enhet finner vi att de alla är efterskrifter – där diktjagen mediterar vid graven – och
att de alla gör variationer på temat en beständig man. Vissa bilder länkar också
dikterna till varandra: vandringsmannen, vandringsstaven och (evighets)blom-
morna. Men vi märker också att de tre författarna trots dessa likheter för in olika
element i sina dikter; i Löfwenskiölds dikt betonas ämbetsmannen och adelsman-
nen Maull, i Faxes förs ett kristet element in och i Löfgrens träder diktjaget fram
och ger Maull en sista hyllning å alla de kvinnliga vännernas vägnar. En möjlighet
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var att det fanns en uppdelning inom den lilla triptykens ram. Löfgren stod fri
från att behöva räkna upp börd, gärningar och ämbete eftersom de nämns i den
inledande dikten, likaså behövdes inte ett kristet-religiöst tema tas med eftersom
Faxe för in det i sin dikt. Troligt är att detta också följer av den valda tematiken –
dvs. att dikterna betonar de egenskaper hos Maull som kan knytas till stoisk mo-
ralfilosofi – här hör inte börd eller jagande efter tom ära hemma. Det var väl dock
knappast någon slump att en manlig författare i så fall fick på sin lott att ta upp
ämbetsmannen Maull.43 Hur nära dessa tre diktare samarbetat om sina verk är gi-
vetvis svårt att veta, men ingenting tyder på att Löfgrens dikt är satt på undantag.

Wid Svea Rikes Ärche-Biskops graf –

dikter till Samuel Troilius begravning 1764

Den flitigaste tillfällesförfattaren under frihetstiden näst efter Hedvig Charlotta
Nordenflycht var Charlotta Frölich (g. Funck, 1698–1770). I KB:s och UUB:s
samlingar av separattryckta personskrifter finns sjutton stycken som är författade
av Frölich.44 Alla dessa texter, utom en, är begravningsdikter, de flesta är skrivna
till högt uppsatta personer inom kyrkans eller universitetets sfärer i Uppsala (dessa
sfärer gick dessutom i många fall ihop). Charlotta Frölichs författarskap går att
dela upp i två avskiljbara perioder: en tidigare från debuten i tryck 1741 fram till
1759, där produktionen enbart innehåller handböcker av olika slag, och en senare
från 1762 fram till hennes död 1770 där produktionen till övervägande delen be-
står av tillfällesdiktning. Man kan notera att tillfällesdiktningen tar fart efter det
att maken utnämndes till landshövdning i Uppsala 1762. Den lakun som finns i
tryckproduktionen (1760–61) kan eventuellt förklaras med att Frölich hade pro-
blem med synen under dessa år. I den andra dikten i hennes handskrivna diktbok,
daterad 1762, skriver hon att ögonen svikit henne under en period.45

Inget har framkommit som pekar på att något av föremålen i verserna varit
släkt med Charlotta Frölich, vilket inte utesluter att så var fallet; släktskap (särskilt
avlägsna sådana) framgår inte alltid av trycken. I en del av dikterna kan det fram-
skymta att föremålen var vänner till författaren. Ett givet faktum är att landshöv-
dingens hustru hade en socialt högt uppsatt och central position. Som jag fram-
höll tidigare är det troligt att de flesta texter är skrivna av det jag kallar social obli-
gation. Charlotta Frölichs höga sociala ställning och det faktum att dikterna till
stor del vänder sig till Uppsalas högre kretsar gjorde säkerligen att dikterna fick en
relativt stor spridning i prestigefyllda sammanhang. Författarens namn är klart
utsatt i alla dessa tryck, något som dessutom stödjer tanken på att hennes tillfälles-
skrifter är skrivna av social obligation. Det skulle synas att grevinnan Frölich hade
skrivit dikten. Därmed inte sagt att Frölich aldrig skrev tillfällesskrifter under sig-
natur eller anonymt, men inget sådant exempel har säkert kunnat beläggas.46

När ärkebiskopen och prokanslern vid Uppsala akademi, den ledande hatt-
politikern, Samuel Troilius (1706–1764) avled den 18 januari 1764 skrev givetvis
Charlotta Frölich en gravdikt.47 Ärkebiskopen var en av Johan Funcks närmaste
vänner, men något uppseendeväckande var det inte han utan hans maka som för-
fattade begravningsdikten över Troilius.48

Frölich var inte ensam om att vilja kondolera med en vers, sammanlagt nio
tryck finns bevarade på KB och UUB, varav tre är författade på latin.49 Av dessa
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Grevinnan Charlotta Frölich. Konstnär: G.J. Bure.
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nio skrifter var två skrivna av kvinnliga författare; Frölich är den ena, den andra är
Hedvig Sophia Paqvalin.

Hedvig Sophia Paqvalin var född 1739 och alltså 25 år gammal när dikten
skrevs.50 Det finns få biografiska uppgifter om henne. Hon var dotter till assessorn
Hans Gustaf Paqvalin och hennes mor Anna Juliana Beckman var på ytterst långt
håll släkt med Troilius. Hedvig Sophia Paqvalin kom att gifta sig med Adam Ulner
som var regementsskrivare vid Åbo infanteriregemente. Hon tillhörde med andra
ord en ganska typisk ämbetsmannafamilj.51 I Georg Göthes bok om Sveriges vittra
samfund finns ytterligare information om Paqvalin. Det framgår att hon, tillsam-
mans med en del andra kvinnor, kom att ingå som medlem i det lärda Uppsala-
samfundet Apollini Sacra, vilket bildades 1767. Samfundet var ett dotterförbund
till Utile Dulci, och skulle liksom det vara ”på samma gång en hemlig orden samt
ett vitterhets-idkande och -dömmande samfund”.52 Hedvig Sophia Paqvalin bör
ha haft en viss status som författare eftersom hon blev invald i Apollini Sacra (dik-
ten till ärkebiskopen är dock skriven före invalet).

Som jämförelsematerial till de två dikterna som författats av dessa kvinnliga
författare kommer ett verk av en manlig författare, Martin (Mårten) Ekelund, att
granskas.53 Tillfällesskriften över Troilius är signerad M.E. Författaren har iden-
tifierats via KB:s katalog, vari det framgår att Ekelund författat ett flertal tillfälles-
skrifter. Katalogen upptar sammanlagt tio, av vilka sex är begravningsskrifter.
Mårten Ekelund är troligtvis identisk med Martin Eklund, vilken bland annat
gjorde översättningar och utgav politiska skrifter.54

Dessa tre gravdikter trycktes också tillsammans med den likpredikan som
hölls över Troilius av biskop Göran Schröder. Charlotta Frölichs dikt står allra
först av de tolv gravdikter som återfinns i den del av trycket som har rubriken
”Graffskrifter”. Efter hennes dikt följer sedan Hedvig Sophia Paqvalins. Ingen av
de övriga dikterna är skriven av kvinnliga författare. Efter de bägge kvinnornas
dikter kommer i tur och ordning dikter författade av släktingar, befattningshavare
vid universitetet och de olika nationerna. Ekelunds dikt kommer näst sist, före en
dikt som skrivits under signaturen ABC.55 Hypotetiskt kan man anta att place-
ringen av dikterna i trycket ger en ledtråd om vilken relation Paqvalin hade till
föremålet, eftersom hennes dikt placerats mellan den nära vännens och släktingar-
nas.56 Detta tyder på att hon troligtvis tillhörde någon av dessa kategorier. Place-
ringen visar också på att hon, eller kanske snarare det hushåll hon representerade,
bör ha haft en relativt nära relation till Troilius.

Av trycken och likpredikan framgår att Troilius begravdes i Uppsala domkyrka
den 22 mars 1764, uppenbarligen med vederbörlig pompa och ståt i närvaro av
högt uppsatta kyrkliga dignitärer och med representation från universitetet. Hur
uppmärksammades då ett sådant tillfälle? Troilius dog av som det heter ”hastigt
slag” den 16 januari, och begravningen skedde först två månader senare. När Sve-
riges ärkebiskop begravdes måste detta givetvis ske med allt tillbörligt ceremoniel,
vilket säkerligen tog tid att förbereda. Detta kan jämföras med den korta tid som
förlöpte mellan Maulls död och begravning. Begravningsceremonien förrättades i
Uppsala domkyrka där likpredikan hölls av biskopen i Karlstad, Göran Schröder.
Dessutom hölls parentationer, minneshögtider, både i Uppsala – där den leddes av
kanslirådet Johan Ihre som höll ett latinskt tal – och i Västerås – där den förestods
av därvarande gymnasielektorn Johan Schedvin. Troilius hade efter sin tid som
biskop i Västerås anknytning till staden, stoftet fördes därför sedan till Västerås
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domkyrka för gravsättning. Där hade Troilius förtänksamt nog redan tio år tidiga-
re köpt ett gravkor (det Stråleska). Vid samtliga dessa noggrant orkestrerade till-
fällen ackompanjerades de olika stegen i ceremonierna med, delvis nyskriven,
musik. I såväl Uppsala som Västerås avslutades parentationerna med för tillfället
komponerade arior.57

”Förundran, häpnad, skräck, bestörtning” – Charlotta Frölichs dikt

Förundran, häpnad, skräck, bestörtning måste vakna,
När vi mot allt vårt hopp vår ÄrcheBiskop sakna.

Till sorg vår pligt oss leder,
När allmänt älskad Dygd, Erfarenhet och Mod
Ren Nit för Religion, en qvick och munter Blod

En Christi Kyrkas heder,
En ljuflig Maka, Far och ärlig Vän,
I medelåldrens tid ej mera finns igen.

Naturens Lag, som vill att smärta saknad följer,
Är plantad i vår hog [håg], och sig hos oss ej döljer.

Guds ord dermot ej strider.
Vi böre skatta den helt lycklig som först blir
Det timeliga qvitt och sin förvandling sir,

Han mer i verld ej lider.
Ehuru hög och säll man nånsin är
Dock tidens tvång och oro med sig bär.

Men ej allena det de Christnas glädje blifver,
Den frögd, som finns hos Gud, den rätta trösten gifver,

När döden hädanrycker
Dem som vi älskat högt och önskte ännu qvar,
Vår egenkärlek [egoism] oss dervid som mäst bedrar

Ej minsta fruktan trycker
Den som ur tiden fådt till evig ära gå.
Hvad härlig nåd, i tro att tänka deruppå!

För det mesta lät Frölich trycka sina verk utan större utsirningar eller typografiskt
överdåd. När hon använder emblem, bilder och andra utsmyckningar av trycken
visar det oftast sig att föremålet för verket har en högt uppsatt position. Trycket är
mycket riktigt prytt med några mindre illustrationer samt en större. Denna är en
i gravdikter relativt vanligt förekommande illustration, ett emblem som föreställer
en dödskalle med tre ljuspilar som skjuter fram ur ögon- och näshålor. Det hela
ackompanjeras av orden ”betänk dödsstunden är owis”.58

Separattrycktet med Charlotta Frölichs dikt är satt i antikva och tryckt i Upp-
sala.59 (Ungefär hälften av Frölichs bevarade tryck är för övrigt satta i antikva.) På
titelbladet finns upplysningar om föremålets sociala ställning och alla titlar räknas
upp. Av titeln framgår att dikten är menad som ett epitafium: ”WID … SAMUEL
TROILII GRAF”.60
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Den klimax, de fyra stegrande abstrakta substantiven förundran, häpnad,
skräck och bestörtning, som återfinns i diktens allra första rad, ger en effektfull
öppning av verket. Effekten ökar dessutom genom att begreppen besjälas och
apostroferas. Ordet ”måste” (strof 1, r. 1) manar och kallar läsaren/åhöraren och
skapar en förberedelse för det ”vi”, som på den följande raden innefattar alla sör-
jande. Det är en självklarhet, ja en plikt, att alla måste sörja ärkebiskopen. Frölich
gör sig i dikten till tolk för alla men pronomenet skapar också en passande distans
och understryker den höga stilnivån.61 Denna sorg går utöver det enskilda, den är
allmän.

Verkets disposition följer i stort sett det gängse mönstret för en gravdikt, även
om dikten saknar en inledning in genere. I de tre första raderna ges uttryck för be-
störtning vid dödsbudet. Sedan följer raderna med lovprisning av Troilius. När
tillfällesförfattarna skulle resa äreminnet över ärkebiskopen gällde det att välja de
rätta loci a persona. Härstamning torde inte ha varit lämpligt att ta upp, eftersom
Troilius kom från ett enkelt prästhem, alltså fick författarna koncentrera sig på
gärningar och personliga egenskaper. I Frölichs dikt syns detta; dessutom ligger i
denna dikt betoningen mer på människan än på ärkebiskopen (prokanslern osv.).
Vid lovprisningen av honom räknas först hans personliga förtjänster upp: dygd,
erfarenhet, mod (strof 1). Först därefter nämns hans företräden som kyrkans man,
”Ren Nit för Religion, en qvick och munter Blod/ En Christi Kyrkas heder”. Sist
framhålls egenskaper som kan knytas till Samuel Troilius intimare sociala sfär, han
var en ljuvlig make och far samt en ärlig vän. I andra strofen ges uttryck för sorg,
som omedelbart vänds i tröst (och förtröstan); vi bör skatta den lycklig som vun-
nit evig salighet. Saknaden är, framhålls det, naturlig för människan (en naturlag),
men vi måste ändå inse att den avlidne slipper lidandet i denna världen. I diktens
avlutande parti utvidgas och understryks denna kristet färgade tröst. Det är endast
de efterlevandes egoism (”egenkärlek”) som gör att de vill behålla dem som de äls-
ka högst, i själva verket bör vi utan fruktan överlämna saken i Guds händer. Dik-
tens budskap, att vi bör finna tröst i tanken på den eviga salighet som väntar de
rättrogna, formuleras triumfatoriskt i diktens avslutande rader (peroratio): ”Den
som ur tiden fådt till evig ära gå./ Hvad härlig nåd, i tro att tänka deruppå!” Vi kan
jämföra med Löfgrens helt sekulariserade gravdikt till Maull, där den döde lever
kvar i och genom det verk som skrivs om honom.

Den starka gudstro och den förtröstan på evig salighet som genomsyrar dikten
skapar känslor av hopp, vilket tar udden av den i inledningen förmedlade för-
skräckelsen över dödsfallet. I Frölichs gravdiktning finner man oftast att känslan
av sorg banar vägen för en fast förmedlad gudstro.62 Denna starka tro på Gud
finns i alla Frölichs gravdikter och i många av dem består trösten av att den avlidne
sluppit detta jordelivet och nu åtnjuter evig salighet. Eftermälet skrivs i plikt-
känsla av de efterlevande, men det är Gud som ger evigt liv, inte författarna.

Stilen i dikten är relativt sparsmakad. Granskar man Frölichs övriga produk-
tion märker man att hon sällan brukar ett övermått av troper eller figurer. Vad som
emellertid skiljer denna dikt från hennes övriga bevarade dikter är rimflätning och
meter. Versmåttet är alexandriner omväxlande med kortare rader. I första strofens
rad sju, samt i andra strofens rad sju och åtta saknas en jamb.63 I de övriga tryckta
gravdikterna begagnar hon sig nästan uteslutande av alexandriner och denna typ
av rytmförändring förekommer inte i någon av dessa. Att grundmetrikens alexan-
driner bryts i dikten över Troilius understryker och poängterar vissa rader. Dels



117

fungerar de som en rytmiskt betingad aposiopesis (känslomässigt betingat avbrott)
som markerar den sorg (strof 1) och oro (strof 2) som dödsfallet väcker, dels fram-
häver rytmförändringar den med diktens religiösa budskap sammanflätade trös-
ten. Som exempel på det sistnämnda kan man lyfta fram det sätt på vilket Frölich
återställer det metriska schemat i den sista strofen. Istället för att, som i de första
två stroferna, använda femtaktig jamb i de avslutande raderna, låter hon diktens
avslutande budskap om evig ära och salig nåd accentueras genom en fortsatt har-
monierande användning av alexandriner. Rytmförändringarna fungerar i dikten
alltså som en stilistisk finess som understryker och markerar diktens budskap.

Ingenstans i Frölichs dikt framskymtar att hon är kvinna. Pronomenet vi inne-
fattar både män och kvinnor. Inget i dikten vittnar heller om en ödmjukhet eller
tillbakadragenhet i författarpositionen. Här måste det emellertid påpekas att gre-
vinnan Frölichs höga sociala position var något som både hon och läsarna säkerli-
gen var medvetna om. Utsättandet av författarnamnet – det ”Charlotta Frölich”
som återfinns i alla hennes tillfällesskrifter – blir en icke oväsentlig del i det ethos
som anläggs i hennes verk.

”Man sällan stora Ljus i lilla verlden ser” – Hedvig Sophia Paqvalins dikt
Hedvig Sophia Paqvalins dikt är, enligt uppgifterna på försättsbladet, skriven till
begravningen och författarens hela namn är utsatt efter dikten.64 Typografiskt är
detta tryck stramt hållet och satt i antikva; en enkel fris pryder försättsbladet, tre
små kors och sex små stjärnor är tryckta ovanför dikten. Sammantaget ger trycket
ett närmast asketiskt intryck, om än inte torftigt.65

Försynens starka hand,
Som stiftar högsta lagar

Till Rikens växt och fall, utstakar sätt och dagar,
Att oskuld styrka ge, att göra sällt ett land,

Befaller då och då de stora snillen vakna
Som stadga tidens lopp,

Som lefva ej för sig, men för det helga hopp,
Hvartill de rustas ut och himmelsk kraft ej sakna.

Sig strax de låta se
Som gnistor elden hysa,

De kännas lätt igen, så snart de börja lysa;
De fläktas derför upp, att verlden dager ge.

Så med TROILIUS var. Han sig ej kunde dölja.
En skicklighet, en drift,

En flit, ett vett, ett mod, från vaggan til Hans grift,
Man nogsamt varse blef med allt Hans väsend’ följa.

Af dygd de rena prof
Man i Hans insigt sporde

Alldeles Honom värd, sin stora lycka giorde.
Men jag ej smickra lärdt, det görs ej här behof.

Vårt Zion, till hvars lof Han Biskops-stafven förde,
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Hans öma nit har sedt,
Han sielf sin minnesstod i tiden har beredt,
Till nåd för Ädel ätt Han ADOLPH FREDRIC rörde.

Det lindrar Rikens brist
Till deras trefnad länder [leder till välbefinnande],

Att Himlen uppväckt hog i Hieltesinnen tänder,
Vårt Sverge klagans värdt ett sådant nu har mist.

Ej slika Ämnen städs til lika mängd upprinna.
Som med cometer sker;

Man sällan stora Ljus i lilla verlden ser;
I Sverge allt för snart de tyckas nu försvinna.

Så hårda Himmels bud
Ej annat än förskräcka.

I alla slagna bröst sorg, rop och suckar väcka.
Fast Svenska Israël kan lita på sin Gud,

Med största skäl det dock sin Arons död begråter;
Sin hegla styres Man.

Låt Milda Allmagt, då vår önskan blifva san,
Att i Hans värda rum Hans like finnes åter!

Din nåd vi ljufligt se
För Sverges framtid råda:

Så låt det stierne fall ej flera andra båda,
Som skymma bort vår dag, och FREDRIC sorger ge.

Nej! låt de dyra Ljus, som nu ibland oss tindra
Få länge stråla än;

Och när Du släcker dem, tänd nya upp igen:
Att brist på stora Män, ej må vår välmagt hindra.

Även Paqvalin använder sig av alexandriner, även om rytmen ibland bryts med
hjälp av halvrader.66 I exordiet anslås tonfallet genom att författaren förklarar att
försynen skapar de lagar som styr ett land och ger det storhet. Ibland skänker den
oss också stora män; snillen som likt gnistor lyser upp himlen.

Efter denna inledning in genere följer en in specie-del strukturerad enligt gäng-
es mönster: lovprisning – sorg – tröst. Märkbart är hur författaren tolkar hela Sve-
riges sorg. Lovprisningen över Troilius är i linje med detta hållet i den höga sti-
len.67 En följd av detta är att patriotiska och religiösa loci har valts för att skapa lov-
prisningen; en del av dikten inriktas också på att hylla Sverige som ”Israel”. Denna
tematik är också bärande i Schröders likpredikan över Troilius.68 Identifikationen
mellan Sverige och Israel grundlades tidigt och kom att bli allmänt spridd, rötter-
na till denna myt står att söka i Gamla testamentet. Under 1600-talet kom myten
också att få politiska undertoner och togs upp i den officiella patriotiskt präglade
retoriken.69 I linje med införandet av denna myt är såväl sorgen som trösten i
Paqvalins dikt präglade av religiösa, men även patriotiska, loci. Ärkebiskopens död
sätts in i ett större historiskt och religiöst sammanhang. Riken kommer och går,
stora mäns andar lyser ibland upp himlavalvet, men slocknar. Sveriges folk jäm-
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förs med Israel barn, alltså ett folk som har en historisk (religiös) uppgift att fylla
och som leds av stora män. Svenska folket måste, likt Israels barn, lita på sin Gud
fast de begråter sin Arons död.

Följaktligen nämns varken ärkebiskopens gärningar eller hans eventuella för-
tjänster som familjeman (att härkomst inte nämns beror som jag tidigare påpeka-
de troligtvis på att Troilius gjort en social klättring). Paqvalin börjar i andra stro-
fen med en uppräkning av föremålets förtjänster men förklarar sedan, i den tredje,
att författaren visserligen inte lärt sig hur man smickrar, men det behövs inte:
ärkebiskopens dygder talar för sig själva. Samuel Troilius har dessutom själv berett
sin egen ”minnesstod”, eftersom han har blivit anfader till en adlig ätt (strof 3, r.
7–8). (Ärkebiskopens son Uno hade 1756 blivit adlad under namnet von Troil.)

Att Troilius prisas som det svenska Israels ledare gör att ärkebiskopens person-
liga frälsning eller eviga salighet inte betonas. Viktigt blir istället det svenska fol-
kets väl och ve. Samuel Troilius var en försynens gåva till Sverige och den religiöst
färgade tröst som dikten bjuder går ut på att samma försyn säkert låter flera ljus
tändas; dikten utmynnar i en förtröstan på den allsmäktige. Han skall helt säkert
låta nya bloss lysa upp den svenska himlen. Vi kan jämföra med Frölichs dikt till
Troilius, där frågan om ärkebiskopens personliga salighet förs fram.

Genomgående i verket är den kosmiska eld- och ljusmetaforik som används
och som understryker dess höga stilnivå. Snillen (som Troilius) lyser upp himlen,
”Som gnistor elden hysa” (strof 2), men i fjärde strofen förklaras att sådana perso-
ner är sällsynta och försvinner likt ”cometer”. I sista strofen talas om ”stierne fall”
och i författarens invocatio (åkallan) till försynen är ljusmetaforiken det som bär
budskapet: ”Nej! låt de dyra Ljus”.

Överhuvudtaget har denna gravdikt ett distanserat tonfall, exempelvis nämns
inget om vänskap, vilket är naturligt med tanke på diktens höga stilnivå. Som jag
skrev tidigare verkar det trots detta vara så att författaren tillhört samma sociala
kretsar som ärkebiskopen. Liksom hos Frölich visar inte något på att Paqvalin
skulle ha lagt hämsko på sig för att hon är kvinna. Hon formulerar hela svenska
folkets sorg. Diktens anspråksfulla ethos etableras genom den höga stilnivån och
de loci som valts, som också måste sättas i relation till det författarnamn som satts
ut allra sist. Det framgår klart att det är en kvinna som axlar denna anspråksfulla
författarroll.

”När glupska Ulfvar syns den klena Hjorden hota” –

Martin Ekelunds dikt

Ekelunds dikt är en tredubbel alexandrinsk sonett, där varje sonett upptar en sida
i det fyrsidiga trycket.70 Liksom Paqvalins dikt är den ämnad för själva begrav-
ningen. Signaturen M.E. återfinns efter dikten.71 Bruket av sonett skulle kunna
knytas till att den avlidne tillhört både universitetets och kyrkans sfärer, liksom
det visar att författaren hade hemortsrätt vid universitet (i detta fallet Uppsala).
Lars Burman finner att mot slutet av 1600-talet riktas en stor andel av tillfälleso-
netterna till adressater verksamma inom kyrkan eller universiteten.72

Dikten inleds med en religiöst färgad utläggning över tidens ondska och män-
niskornas förtappelse, där en domedagsstämning målas upp. Denna inledning in
genere följs sedan av ett parti komponerat i överensstämmelse med det vanliga tre-
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delade schemat. Beskrivningen av Troilius som ett exemplum skapas genom en
antitetisk konstruktion, där föremålets förtjänster och dygder målas upp i relief
mot gudlöshet och skamlöshet hos andra. (Troligtvis kan här spåras ett angrepp
mot i första hand fritänkare, men även radikalpietister och herrnhutare – Troilius
intog nämligen en strängt ortodox lutheransk hållning i religiösa frågor.)73 Tekni-
ken känner vi igen från Faxes vers till Sven Maull.

När vällust är den GUD, som flesta mänskjor dyrka:
När man för Kärleks prof får tadel och förtret:
När Dåren talar högt emot GUDS Majestet,
Och just med Gudlöshet vill visa snillets styrka:
När Håppet blir försmådt: När Tro helt sällan gifs:
[…]
När Zion gripes argt på alla kanter an:
När glupska Ulfvar syns den klena Hjorden hota:
Är Den, som oförskräckt vil sådan fara mota,
Med Anda och med kraft, en helt omistlig Man.
(Sonett 1, r. 1–5 och r. 11–14.)74

Lovprisningen inleds i första sonettens sista rader (sonett 1, r. 12–14) och upptar
sedan nästan hela andra sonetten. Här lyfts ärkebiskopens förtjänster som andlig
ledare fram och amplifieras med hjälp av i första hand religiöst präglade loci.
Troilius nämns inte vid namn. Han är den ”Trones Hjelte”, ledaren av Zion, vil-
ken försvarar ”Läran”.

Så hög och ädel Själ bör Trones Hjelte heta.
Hvad frögd! när Han bland oss den Värdighet intar,
Hvari det blir Hans Pligt, ta Läran i försvar, […].
(Sonett 2, r. 1–3.)

I den sista sonetten kopplas ledarskapet över Zion dessutom till tanken på Sverige
som Israel. Även i denna dikt varieras således den tematik som återfinns i likpredi-
kan. Att inget om Troilius härstamning eller hans förtjänster som privatperson
finns med är en naturlig följd av det höga anslaget.

I den andra sonettens två sista rader uttrycks sedan sorgen. Författaren beskri-
ver här hur ”vi med bittra tårar” vrider våra händer, när döden hastigt rycker bort
denna andliga ledare. Laus-partiet fortsätter i den tredje sonettens fyra första ra-
der, men i varierad form. Där aprostroferar diktjaget i tur och ordning olika grup-
per av sörjande, de delvis allegoriska figurer som står vid båren: Zion (kyrkan),
Visdoms Möer (universitetet), Ädla slägt och till slut Svea folk. (Troilius var också
pro-kansler vid Uppsala universitet.) Liksom i Paqvalins dikt är det främst den
andlige ledaren som sörjs.

Slutligen kommer då consolatio, som inleds med att diktjaget uppmanar de
sörjande till besinning. Troilius har vunnit evig salighet och inte nog med detta,
hans namn skall leva kvar hos oss för evigt. ”Bör detta dubbla lif ej gifva kraftig
tröst?” (sonett 3, r. 8), frågar diktjaget och understryker att vi måste finna oss i
Guds beslut. Trösten avslutas med en invokation, där ”Kungars Kung” (Gud) åbe-
ropas. Peroratio består av en en vädjan om att en ny Samuel måtte födas för att ge
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det svenska Israel en ny andlig ledare och lindra den sorg: ”Som väktes när Du tog
till Dig vår SAMUEL!” (Sonett 3, r. 14.) Föremålets förnamn, som inte nämnts ti-
digare i dikten, kommer här effektfullt i sista raden, där det kopplas till hans ledar-
roll i (det svenska) Israel.

I dikten förekommer en mängd stilgrepp som skapar en högstämd och känslo-
laddad stil.75 Bildspråket är kristet och delvis patriotiskt präglat. Ett avståndtagan-
de från de orättfärdiga skapas genom beskrivningar av glupska ulvar som hotar
den klena hjorden eller avfällingar från den rätta läran som söker kullkasta den
helga grund. Mot detta ställs bilden av Troilius som andlig ledare för det svenska
Israel och Zion.

Texten håller en hög känslomässig temperatur, där både indignation över och
fruktan för synden samt sorg frammanas med olika verkningsmedel. Men sorgen
förbinds inte med en personlig förlust, utan en nationell och andlig. Diktens
känslomässiga läge kan förknippas med att den är religiöst präglad.76

Det finns alltså inga närmare uppgifter om författaren, men diktens religiösa
tilltal, särskilt då den ljungande inledningen, för onekligen tankarna till en predi-
kan. Om inte författaren varit präst, eller läst teologi, så har åtminstone en stor del
av repertoaren hämtats från religiösa sammanhang. Valet av sonettformen kan
dessutom markera att vi här har att göra med såväl ett föremål som en författare,
vilka har anknytning till den lärda världen. Diktens form blir då en viktig del av
textens ethos.

Tre dikter över ärkebiskopen
De dikter som skrevs till ärkebiskopens död präglas alla av tillfällets betydelse –
något som blir extra tydligt om man jämför med dikterna skrivna till herr Maull.
En tydlig skillnad är den höga stilnivån, en annan den märkbart respektfulla dis-
tans som visas föremålet i dikterna, allt i enlighet med decorum. En självklar ge-
mensam nämnare för de tre dikterna till Troilius är de religiösa inslagen, föga för-
vånansvärt i dikter skrivna till en ärkebiskop.

Finns det något som skiljer de bägge kvinnliga författarnas dikter från deras
manlige kollegas när man granskar retoriken? Svaret är inte entydigt. I två av de
texter som analyserats, dikterna författade av Hedvig Sophia Paqvalin och Eke-
lund, är människan Samuel Troilius långt borta. I Charlotta Frölichs dikt används
loci a persona vilka lyfter fram vännen och familjefadern Troilius. Hennes dikt kan
synas vara mer personligt skriven och det högstämda tonfallet i den är inte lika
påfallande. Men viktigt att komma ihåg är att om en präst lyftes fram som ett
exemplum ingick även rollen som make i de dygder som ansågs betydelsefulla. I
hustavlan markeras att prästen skulle vara ett föredöme även i sitt äktenskap.77

När det gäller dikternas ethos finns emellertid vissa skillnader. I de bägge kvinnor-
nas dikter skapas ethos genom en markering av social tillhörighet (Frölich) och ett
anspråksfullt tilltal (Paqvalin). Men ingen av dem kunde, liksom Ekelund, marke-
ra en självklar tillhörighet till den lärda världen.

Det finns även en viss skillnad mellan Frölichs dikter och de andras när det
gäller retoriska grepp. De bägge andra har längre inledande partier, där ämnet för
dikten presenteras in genere, och de anslår också en mer iögonenfallande stil, där
troper och figurer används flitigt. Vid en jämförelse kan Frölichs verk framstå som
förhållandevis rättframt, sparsmakat och anspråkslöst. Samtidigt har hon en mer
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komplicerad metrik och rimflätning än de andra författarna och understryker
med hjälp av detta sitt budskap. Här skulle ett släktskap med andlig litteratur
eventuellt kunna spåras. Den höga stilen inom den religiösa retoriken skapades
inte med självklarhet genom ett ymnigt bruk av ornament, eftersom detta i så fall
kunde överskugga eller fördunkla tankens klarhet (perspicuitas).78 Den avskalade
enkelhet och rättframma fromhet som märks i dikten över Troilius kännetecknar
för övrigt Frölichs övriga gravdikter och inte minst hennes andaktsbok. Charlotta
Frölich var ingen yvig retoriker, men därmed inte sagt att hon var en ineffektiv så-
dan. Man kan utsträcka den karakteristik över henne, skriven av Petrus Asp vid
hennes död 1770, till att även gälla hennes litterära stil:

Med. Ett. Uplyft. Öga.
Betraktade. Hon. Verlden. Föracktade. Flärden.
Hennes. Tunga.
Sjöng. Skaparens. ära.79

Kvinnor och män sörjer kvinnor

Vi kan konstatera att det inte framkommit några uppseendeväckande skillnader
mellan de kvinnliga författarnas texter och de manligas i de dikter som analyserats
ovan, men jag har tidigare redovisat hur kvinnliga författare i högre grad än sina
manliga kollegor skrev tillfällestexter över kvinnliga föremål. Det kan därför nu
vara av intresse att se hur ett par av dessa texter är strukturerade. För att kunna
göra jämförelser kommer tillfällestexter av de kvinnliga författare som diskuterats
ovan att väljas.

Charlotta Löfgren skrev större delen av sina gravdikter över kvinnor. Ett exem-
pel på detta är den dikt som hon skev 1754 när hennes syster Brita Maria Löfgren
dog. Systern var gift med landskamrer Anders Iggström, som efterträtt föremålets
far i tjänsten, och hennes jordfästning ägde rum i Linköpings domkyrka. Charlot-
ta Löfgrens dikt återfinns i ett samtryck efter en dikt skriven av P.L., det vill säga
Petrus Lagerman, Löfgrens make. En del övriga tryck finns bevarade (UUB) från
detta tillfälle. Alla bevarade texter är skrivna under signatur eller pseudonym; Löf-
grens dikt är den enda bland dessa som har hela namnet utsatt.

Även större delen av Charlotta Frölichs tillfälleslitterära produktion är skriven
över kvinnliga föremål. Dessa tillhörde uteslutande eliten och merparten av dem
var var adliga. År 1764 dog den adliga hustrun till teologie professorn och prosten
Johan Amnell, som också var verksam vid Uppsala universitet. Hennes namn var
Catharina Margareta Björnstjerna och en av dem som tillsammans med flera an-
dra hyllade hennes minne var Charlotta Frölich. Alla övriga bevarade tillfälles-
skrifter från detta tillfälle (UUB) är anonyma. Frölich är den enda som sätter ut
hela sitt namn. Den dikt vi skall granska jämte Frölichs är den hyllning som kom
från studerande vid Uplands nation, där Amnell varit inspektor. Men vi börjar
med paret Löfgren-Lagermans dikter.
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”En sådan gren i JESU Christ” – Petrus Lagermans dikt över sin svägerska
Paret Löfgren-Lagermans tryck är i kvartoformat om fyra sidor och satt i fraktur.80

Enligt sed återfinns tryckets ena illustration på andra sidan. Vid det här laget är
den oss välbekant, återigen har Björckegrens tryckeri använt sin (tydligen populä-
ra) bild av duvan (heliga ande) som cirklar ovanför ett kapell (jfr H.A. Löfwen-
skiölds dikt till Sven Maull).

Först i trycket kommer alltså Petrus Lagermans dikt, den är på tio strofer om
fyra rader (och citeras därför enbart delvis). Versmåttet är fyrtaktig jamb,81 men
det metriska schemat bryts något i första strofen av rytmförändring (r. 3) och allit-
terationer på andra och tredje raden.

Then grenen lefwer uti trä,
Som rättan tid bär Löf och blommor,
Af hwilka sedan frukt framkommer,

Som täcker och wälsmakand ä’. (Strof 1.)

I detta citat ser vi exempel på ett av de ändelsebortfall respektive sammandrag-
ningar av verb som förekommer i dikten (strof 1, r. 4 och strof 6, r. 4). Dessa ord-
stympningar var inte ovanliga och skall inte betraktas som ’slarvfel’, däremot bör-
jar detta bruk att dömas ut mot slutet av 1700-talet som en följd av klassicismen.82

Redan i första strofen anslås temat genom att orden löv (löf ), gren och trä förs in.
Detta är givetvis en anspelning på föremålets namn, men dessa ord kommer också
att utgöra utgångspunkten för diktens metaforik, vilken kommer att gälla föremå-
let som kristen. I sin tur blir denna tanke fundamentet för de första fem strofernas
amplificatio. Lovprisningen av föremålet byggs upp successivt. Först genom att en
förväntan skapas i diktens inledning, där beskrivningen in genere av en god kristen
ges, för att sedan utmynna i förvissningen att en sådan kristen finns (strof 3). (Här
nämns också föremålets namn fru BRITA LÖFGREN, namnet är markerat
genom att Brita är satt i antikva och versaler.) I beskrivningen av Brita Maria
Löfgren används den ofta brukade bibliska metaforen om den goda hustrun som
vinranka.83 Föremålet var sprunget ur Jesu stam och grönskar inte här på jorden,
men väl i ”bättre marker” (strof 4, r. 2). Detta knyts också till tanken att allt jor-
diskt vissnar. ”Ett enda winträ, mer ej gifs/ Som ewigt är och blir thet sanna” (strof
2, r. 1–2). I samma strof förekommer en direkt hänvisning till det bekanta bibel-
ställe där Jesus beskriver sig själv som vinträdet (Joh. 15:1–6). Föremålet beskrivs
som ett exemplum på en sådan person som är en fruktbärande gren av Jesu stam
(strof 3).

Ett annat bibelställe återfinns i andra strofen, en hänvisning till Paulus brev till
efesierna 4:15. Paulus framhåller där att den sanne kristne skall ha Jesus som sitt
huvud. I samma epistel hävdas att detta även gäller förhållandet mellan könen,
kvinnan har mannen som sitt huvud. De kristna loci som valts i Lagermans dikt
för att framhäva Brita Löfgren som ett kristet exemplum kan alltså eventuellt också
associeras till att hon är ett föredöme som kvinna i det att hon underordnade sig
mannen.

Dikten fortsätter sedan med att trösterikt utmåla den härlighet som väntar
föremålet i himlen, där en sådan dygdig person med självklarhet hör hemma.
Efter de tre första strofernas lovprisning av Brita Löfgren följer så ett långt parti
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med religiöst färgad tröst, om fem strofer. I den sista av dessa förs också ett ytter-
ligare mått av laus in, där den avlidna beskrivs som en dygdig person (”Tin dygd ej
wärde wore wi”, strof 8, r. 1).84 Först i näst sista strofen kommer så sorgen där vän-
nerna tar farväl ”Med sårad’ hiertan, ögon wåta” (strof 9, r. 2), men sorgen vänds
snart i tröst, vännerna kan glädjas över att Brita Maria fått ro hos Gud.

Men som Tu fult fått nå then ro,
Som kan af ingen dödlig tänkas,
Skal hiertat wårt til Tig ther länckas

Och glädias af titt sällhets bo. (Strof 10.)

Metaforiken är helt underordnad diktens kristna budskap. Den trä- och lövmeta-
forik som genomgående används i dikten sammanförs med kristna tankar och
budskap: den välbekanta bilden av den troende som sprungen ur Jesu stam, gre-
nen som vissnat på jorden men som grönskar i himlen (strof 4) etc. I strof 6 förs
bilden av föremålet som Jesu brud in, ”I Christo Tig sin täcka brud,/ Med sig nu
närmare förena”, något som sedan kan länkas till den avslutande trösten om att
föremålet nått sitt sanna hem.85

Helt i enlighet med praxis beträffande beskrivningen av kvinnliga föremål är
att författarens beskrivning av föremålets gärningar knyts till den husliga sfären.
Därtill utmålar han henne inte bara som en god kristen, utan också som en god
kvinna.

”At med en tacksam hand en menlös runa rista” –

Charlotta Catharina Löfgrens dikt

Charlotta Löfgrens dikt är införd på sista sidan i det lilla samtrycket och består av
fyra sexradiga strofer.86

Tillåt Du sälla siäl, som nu i Ängla prål,
Från skröplig hydda flytt, til högsta sällhets borgen
Tin trogna syster, som är lemnad qwar i sorgen

Tå öma suckar wil betaga röst och mål,
At med en tacksam hand en menlös [enkel] runa rista,
Som fast i hiertat står til thet och sist måst brista.

En Wän-fast redlighet, en ömhet utan mått,
För Moder, Maka, Barn, för Syskon, Wenner alla
Ett ömksamt hierta mot, hwar en som ej fått kalla

Sig lyckans fosterbarn, men plågor blitt thes lått,
Ett tacksamt sinne ther sig rena dygden fästat,
Men aldrig list och flärd en enda stund har gästat.

Så sant ett wittnesbörd uppå Tin wärda mull
Ej afwund neka lär, en främmand hand afmåla,
Skull’ dygdens wenner tå min öma plickt ej tåla,

At teckna up Titt låf, som saknar en så hull [huld],
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Så liuflig, trogen Wän, som in til sista stunden
Mot GUD och men’skior war i rättsint wäsend funden.

Titt qwal af korßens tyngd, Titt sälla segers slut,
Min blöda [ofullkomliga alt. känslosamma] penna ej tilstäder at beskrifwa,
Min och the Tinas sorg ett ämne wor’ at drifwa

För mig, men ach! jag kan thet ock ej föra ut;
Dock wåra suckar skal Tig ned i grafwen följa
Och bitter tåreflod Tin aska ewigt skölja.

Som synes använder sig Löfgren även här, liksom i dikten till Maull, av alexandri-
ner, jämförelsevis lättflytande kan tilläggas.

Första och sista strofen består av klagan, som riktas direkt till den döda systern,
det är sorg som fått författaren att fatta pennan och överflödande sorg beskrivs
också i diktens sista strof. Den lovprisning som återfinns i diktens andra och tredje
strofer ger vid handen att Brita Maria Löfgren var en trofast vän och en god dotter,
syster, maka och mor, med ett ömt hjärta. Hon var dessutom en sann kristen och
en god medmänniska. Till detta fogas att Brita Maria Löfgren tappert bar den sista
tidens plågor (strof 2, r. 4), för att åskådliggöra den sista tidens smärtor används
bilden av det tyngande korset (strof 4). (Hur konsten att dö väl, ars moriendi, förs
in i tidens gravdiktning kommer att diskuteras nedan i samband med analysen av
Frölichs dikt.) Den knapphändiga tröst som bjuds finns i diktens första strof – på
andra raden beskrivs kortfattat hur föremålet nått ”högsta sällhets borgen” – men
trösten ligger även i det smärtfyllda, men segersälla slutet, ”Titt sälla segers slut”.
Liksom Petrus Lagermans dikt är denna dikt hållen på stilistisk mellannivå.

Det mest märkbara i denna dikt är hur den expressiva sorgen blir dominerande.
Dikten präglas av känsloframkallande effekter, som i detta fallet skall övertyga lä-
sarna om vilken förlust som skett genom Brita Löfgrens död. Pathos skapas genom
ordval och bildspråk: ord som ”sorgen”, ”plågor”, ”qwal”, ”suckar” samt metaforer
av hyperbol beskaffenhet, som bristande hjärtan och bittra tårefloder. Slående i
Löfgrens dikt är dessutom att den religiöst färgade trösten närmast överflyglas av
sorgen. Diktens sista strof, där den avlidnas död beskrivs, kunde ha blivit en ut-
gångspunkt för en trosviss förkunnelse om dödens tillkortakommande, men istäl-
let mynnar dikten ut i ett sorgset mollackord, där suckar och tårefloder följer den
avlidna inte bara ner i graven – utan också för evigt. Denna tårmetaforik kan dock
förbindas med religionen, särskilt då Gamla testementet och andaktslitteraturen,
och då ses som en hoppfull markör om frälsning. Valborg Lindgärde poängterar att
gråten, sedd ur ett religiöst perspektiv, kan ha en ”positiv och renande” effekt.87

Två dikter över Brita Maria Löfgren
Bägge dessa dikter kan sägas ha en viss känslomässig slagsida. Lagermans dikt
innehåller till en övervägande del tröst, men få inslag av sorg, medan Löfgrens
dikt svämmar över av sorg och bjuder föga tröst. Detta kan te sig aningen opassan-
de om vi läser verken som enskildheter. Betraktar vi däremot det lilla trycket som
en enhet – där författarna inte framträder så mycket som individer, utan axlar sina
respektive roller i ett hushåll, som av social obligation skriver detta – får vi en an-
nan bild. Då ter sig dikterna fullt logiska och lämpade för tillfället. Lagerman för i
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sin roll som präst in den kristna trösten och ger grundritningen för eftermälet (fö-
remålet som dygdig kristen), medan Löfgren, som har de närmaste blodsbanden
till föremålet, uttrycker sorgen.88

Om inslagen av pathos i Charlotta Löfgrens dikt skall ses som kopplade till kön
är en väsentlig fråga. Denna typ av inslag kommer att belysas närmare längre
fram. Redan här kan det dock påpekas att man, enligt den under 1700-talet fortfa-
rande förhärskande aristoteliska synen på kvinnokroppen, ansåg att kvinnans
konstitution var mer ’blöt’ än mannens. Kvinnan hade en större vätskemängd, vil-
ket bland annat visade sig i en benägenhet för ymniga tåreflöden. Samtidigt kan
man erinra om att gråten sågs som självklar och viktig för båda könen. Avsaknad
av tårar vid ett sorgesamt tillfälle som detta kunde närmast ha betraktats som ett
brott mot konventionen.89 En ”tårarnas retorik” är också vanligt förekommande i
litteraturen under denna tid. Valborg Lindgärde lyfter fram att den tåremetaforik,
av oftast hyperbol karaktär, som återfinns i andaktslitteraturen under 1600–1700-
talen har sitt ursprung i Gamla testamentet;90 detsamma torde nog gälla för grav-
diktningen.

”Att skilja fogla-mor från späda ungars flock” –

Charlotta Frölichs dikt över Catharina Margareta Björnstjerna

Catharina Margareta Björnstjerna var gift med en av Uppsalas honoratiores, teo-
logie professorn och prosten Johan Amnell, och hennes begravning tog plats i
domkyrkan.91 Sin vana trogen, då högt uppsatta personer avled i Uppsala, skrev
Charlotta Frölich en dikt till begravningen den 15 oktober 1764.92

Frölichs dikt är på åtta fyraradiga strofer (och återges därför inte i sin helhet).
Som vanligt använder sig Frölich av alexandriner.93 I diktens exordium räknas de
sörjande upp: fadern, maken och barnen: ”Nu Fader, Man och Barn, en sorglig
saknad fådt” (strof 1, r. 1). Här möter vi också föremålet i alla hennes roller, som
”Kär Dotter, Maka huld, en Moder öm och blider” (strof 1, r. 2) och vidare som en
god vän vilken ”alla wäl behaga” (strof 2, r. 3). I alla dessa roller har hon varit ett
mönster av dygd som ”I stillhet skött sitt bo, och wårdat sina Små.” (Strof 2, r. 4.)
De loci a persona som används knyts till den avlidnas olika roller. Hon är ett exem-
plum på en god maka, mor och kristen, hon brydde sig inte heller om denna värl-
dens fåfängligheter. I den tredje strofens två sista rader poängteras också att en av
den avlidnas dygder var att hon bemötte sin plågsamma sjukdom med tålamod:
”En plågsam sjukdom Hon med tålamod bemötte./ En så bepröfwad Siäl sin väg
til Himlen tar.” (Strof 3, r. 3–4.)

I denna dikt möter vi ett exempel på en människa som behärskade konsten att
dö väl (ars moriendi). Den största dygden och den som ger en direkt himlafärd är
att hon uthärdat smärta på dödsbädden. Karin Johannisson framhåller, i en essä
om smärtans betydelse, hur detta kunde ha central betydelse för den troende under
tidigmodern tid. Som exempel nämner hon att konstnärliga avbildningar av den
goda döden visar hur den avlidnes själ förs direkt till himlen, befriad ur den plågade
kroppen.94 I en samtida bok med fromma betraktelser över döden står följande:

Har nu GUD beredt för dig en hård och beswärlig utgång utur werlden, ach! så
se til trones begynnare och fulländare JEsum […] huruledes Han kämpades
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med döden, och utstod deß hårdaste pina för din skuld. […] O! så wandra fri-
modeligen på denna Hans blodiga wäg: om en kort tid, skall du uptagas med
Honom til härligheten: Ty om wi med honom lide, så skole wi ock regnera med Ho-
nom, 2. Tim. 2:12. [Min kurs.]95

Frölichs dikt bör enligt min mening läsas på samma sätt.
Trösten är, liksom i Frölichs övriga gravdiktning, helt präglad av religiösa loci.

Beskrivningen av föremålets dygder avbryts i den fjärde strofen av exklamationen
”Men ack!” – för övrigt ett av de få ställen där diktens jämna, lugna rytm bryts –
där en upprörd undran och en påföljande invokation till Gud fångar uppmärk-
samheten: ”Tu, store Gud, likwäl then saken öm har funnit,/ Att skilja fogla-mor
från späda ungars flock.” (Strof 4, r. 4.) (Fogla-mor och späda ungars flock är marke-
rade genom att vara satta i fetstil.) Känslotemperaturen stegras genom en retorisk
fråga ställd till Herren, som inleder den femte strofen. Hur har han kunnat tillåta
att en mor tas från sina barn? Trösten består sedan i svaret på frågan: den Gud äls-
kar dör ung. Den känsloframkallande metaforen där den avlidna jämförs med en
fågelmamma (strof 4, r.4), svarar mot andra strofens beskrivning av föremålet: ”I
stillhet skött sitt bo, och vårdat sina små” (r. 4). Denna metaforik kan sedan också
knytas till tanken att Gud själv kommer att bära omsorg om hennes barn och hus
(strof 5). Indirekt kan detta peka på de välbekanta bibelställen i vilka det framhålls
att Gud inte ens låter en fågel falla till marken (Matt. 6:26 och Luk. 12:6).

Diktens relativt lågmälda tonfall understryks av att den innehåller få stilistiska
utsmyckningar. Denna dikt skiljer sig en del från Frölichs övriga produktion så
tillvida att den har ett större inslag av pathos, något som nära nog undergräver dik-
tens trösteparti. I vanlig ordning för Frölich in tanken på att Gud ställer allt till det
bästa, men denna tanke bedyras med något mindre emfas än i Frölichs övriga be-
gravningsdikter.

”Af ingen saknad Hon nu tryckes” –

Uplands nations dikt till professor Amnells maka

Även Uplands nation lät trycka en dikt till Catharina Margareta Björnstjernas be-
gravning.96 Men som vi kommer att få se är det inte enbart den avlidna som prisas
i denna dikt, utan professor Amnell tar över rollen som huvudperson. Ett faktum
som säkerligen inte bara betingas av att Amnell var professor, utan också inspektor
vid Uplands nation; av allt att döma verkar han dessutom ha engagerat sig i
studenternas välfärd.97 Dikten är ganska lång, fem strofer om tio rader, och kom-
mer inte att återges i sin helhet. Versmåttet är fyrtaktig jamb, med en förhållande-
vis komplicerad rimflätning.98

Dikten anlägger redan från början ett högstämt tonfall. I första strofen be-
skrivs hur den högste värnar om vissa (dygdiga) barn redan i jordelivet – ett jorde-
liv som tycks präglat av en bedräglig stillhet.

Den Högste har sitt namn till heder,
Än några barn på jordens fält,
Dem Han till himmelsk ära leder
Och hvilkas hopp Han Sjelf gör sält.
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Här tycks ett stilla lugn sig rota,
Som motgångs stormar fåfängt hota.
Men ach! min tanke mig bedrar;
Hur ofta måste tårar gjutas!
Vår frögd, då minst vi frukte, slutas,
Här döden ock de fromma tar. (Strof 1.)

Med den affektskapande exlamationen ”Men ach!” påkallas uppmärksamhet och
stillheten bryts. Döden tar även de fromma. I de följande två stroferna hålls den
avlidna fram som exemplum på en dygdig person. Amplifikationen över den dödas
dygder görs här i form av en liten berättelse, där det beskrivs hur lasterna jagas på
flykten av den avlidna, som får personifiera den heliga oskulden. Tonfallet hårdnar
då diktjaget apostroferar lasterna och framhåller att oskulden inte kan snärjas av
dem; ”Flyn, Laster, bort till edert rike,/ Förgäfves söken I er like,/ Vid denna Dö-
das stilla grift.” (Strof 2, r. 5–7.) Likt solens strålar får hon lasterna att fly. ”Som
solen nattens dimma lyktar, […] Så måsten I [lasterna] nu hädan hasta,/ Att er i
djupa kulan kasta” (strof 3, r. 5 och r. 8–9). Avskiljandet av gott från ont görs här
genom ett dramatiskt åskådliggörande (evidentia), vilket skapar såväl avsky för las-
ten som beundran för den dödas dygder. Diktjaget vänder sig sedan till himlen
med en invokation ”Göm blida himmel i ditt sköte” (strof 3, r. 1) och ber att den
må ta emot denna rena själ. Ytterligare en exklamation fångar uppmärksamheten.
”Men ach!” det finns en sörjande som plågas, nämligen ”Du Lärde Man” (strof 5, r.
1). I sista strofen apostroferas den sörjande änklingen professor Amnell och det
beskrivs med vilket stoiskt tålamod han bär sin sorg. Det själsliga lidandet knyts
också till kroppslig smärta genom metaforer: Amnells hjärta plågas av kval (strof
4, r. 8) och svider av ängslan (strof 5, r. 5).

Dikten innehåller en del finesser och konstgrepp i form av troper och figurer.
Ljusmetaforik används för att understryka den dödas dygd. Exklamationer kom-
mer in och bryter den stilla suggestiva ro som frammanas vid två tillfällen, först på
jorden (strof 1, r. 1–6) och sedan i himlen (strof 4, r. 1–7). På dessa ställen lyfts ock-
så diktens antitetiska konstruktion fram: oändlig stillhet ställs mot döden, enskild
sorg mot allmän (strof 5), dygd mot laster, himmel mot jordeliv (och lastens djupa
hålor), ljus mot mörker. När professor Amnell apostroferas i sista strofen sker det
med hjälp av anaforer, som markerar betydelsen av hans person: ”Du Lärde Man”,
”Ditt värde”, ”Du tålig”, ”Ditt hjerta”, ”Du vakar” (strof 5).99

Äreminnet över den avlidna är vagt och består i en allmänt hållen, oprecis be-
skrivning av föremålet, som ett exempel på dygd. Redan i första strofen förs sor-
gen in, men är här av mer allmän karaktär – döden tar även de fromma. I andra
strofen flätas luctus och laus samman. Trösten kommer sedan i den fjärde stofen,
den avlidna är hos Gud, hon har lagt det fåfängliga jordelivet bakom sig, men den-
na tröst bryts sedan i bestört klagan, å änklingens vägnar. Till hugsvalelse förklaras
att samfundet lider med honom. Änklingens värde höjs också av det sätt på vilket
han sörjer. Även han framhålls alltså som ett exemplum. Dikten är i stort sett dis-
ponerad enligt den gängse modellen för en gravdikt, men samtidigt är den sorg
som uttrycks å änklingens vägar (och hela samfundets) så detaljerad att den direk-
ta sorgen över den avlidna och även trösten riskerar att undergrävas.
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Två dikter över Catharina Margareta Björnstjerna
Dessa två texter uppvisar en del olikheter. Det mest markanta är att Frölichs dikt
sätter den avlidna i centrum, medan Uplands nation i så hög grad vänder sig till,
och hyllar, den sörjande maken, professor Amnell.100 En annan skillnad mellan de
bägge verken är de loci som används. Utgångspunkten i Frölichs dikt är den avlid-
na i rollen som mor. Frölichs dikt innehåller också ett mer preciserat eftermäle vad
gäller den dödas dygder, medan Uplands nations dikt utförligt beskriver professor
Amnell som ett exemplum. Han är en man som bär sin sorg med tålamod fastän
hans ”hjerta utaf ängslan svider” (strof 5, r. 5). Detta kan ses som en pendang, sä-
kerligen oavsiktlig, till Frölichs dikt där det framhålls att den avlidnas största dygd
var att hon bar sina plågor väl. I bägge dikterna blir en av de centrala dygderna hos
en person att denna kan uthärda smärta.

En annan likhet mellan de bägge verken är att de tar in fiktiva lyssnare. I Frö-
lichs dikt vänder sig diktjaget till familjen, släktingar och vänner, för att sedan
vända sig direkt till Herren. Dikten från Uplands nation kan ses som ett drama,
där diktjaget i tur och ordning apostroferar lasterna, Himlen och professor Am-
nell. Bägge dikterna är bra exempel på hur man skriver in ”fiktionaliserade lyssna-
re”, för att citera Stina Hansson. Hon påpekar i en artikel hur vanligt detta är ända
fram till 1700-talets slut: ”Det verkar nästan som om poeterna inte kunde börja
rimma och de prosaiska författarna inte börja berätta, förrän de inom diktverkets
ram hade ställt fram en krets av lyssnare som tog del av deras verk.” Detta knyter
Hansson till retorikens starka förankring i en oral tradition.101 Tillfälleslitteratu-
ren befinner sig mellan två system: det muntliga och det skriftliga. Särskilt när det
gäller Uplands nations dikt kan det väl tänkas att dikten dessutom var avsedd att i
första hand framföras muntligen.

Dikterna demonstrerar tydligt bilden av kvinnans ställning vi denna tid. I Frö-
lichs dikt görs detta genom att den avlidnas dygder förs till hushållet. I Uplands
nations dikt sker det genom att den avlidna försvinner ur fokus, istället blir hen-
nes man föremål för panegyriken. I bägge dikterna har Catharina Margareta
Björnstjerna knutits till sin makes namn och ställning. Hennes position som adlig
nämns inte heller i någon av dikterna, däremot återfinns bördsepitetet välborna
på respektive trycks titelblad. Kanske skall detta betraktas som en artighet mot
mannen.
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3. ”Giftas är naturens lag”:
bröllopsdiktningens retorik

Inledning
Bröllopet var den kanske viktigaste övergångsritualen i en kvinnas liv. Inte minst
fick kvinnan i och med giftermålet en högre status även ur formellt juridiskt hän-
seende. ”Då hon [et Fruentimer] går i sin Brudstol, träder hon på et fält, där hon
har et friare utrymme, både för sine dygder och laster”, som Märta Silfverstedt
uttrycker det i ett åminnelsetal från 1770.1 Genom giftermålen gjordes också ut-
vidgningar eller förstärkningar av nätverken.2 Iscensättningar av bröllop arran-
gerades alltså med stor omsorg, och i samband med denna ceremoni spelade hos
de övre stånden tillfällesdiktningen en självklar roll.

Seden att skriva bröllopsskrifter springer ursprungligen ur den grekiska antika
traditionen då gästerna sjöng sånger till brudparets ära. Under 1600-talet fick bru-
ket att uppvakta brudparet med dikt ett markant uppsving. Bröllopsdiktningen
uppvisar ett släktskap med komedin, där det var vanligt att sista akten innehöll en
bröllopsvers. Stilmässigt skulle därför bröllopsskrifter ligga lägre än begravnings-
diktningen, som i sin tur ansågs ligga närmare tragedin.3 Bröllopsskrifterna skiftar
i regel mer när det gäller innehåll och utformning än begravningsskrifterna, vilket
bland annat beror på att reglerna för det fasta inslagen var färre än för begrav-
ningsdiktningen. Stina Hansson påpekar att ingen av de handböcker hon studerat
innehåller föreskrifter om hur man skulle skriva till personer av olika stånd och
kön, men menar att detta troligtvis beror på att författarna tog ett sådant hänsyns-
tagande för givet.4 Hon framhåller också att principen om decorum delvis kunde
kringgås i en enskild bröllopsdikt, förutsatt att denna dikt ej var direkt personrela-
terad, utan beskrev tillfället genom omskrivningar, som mytologiska anspelningar
eller dylikt. Men i så fall borde denna dikt ingå i en bröllopsskrift där stilnivå
knöts till social tillhörighet i skriftens andra delar.5

Tematiskt varierar bröllopsdikterna i mitt material mer än begravningsdikter-
na. De kan exempelvis innehålla skämtsamma anspelningar på bröllopsnattens
fröjder, tankar om kärlekens och naturens allmakt eller uppmaningar till kvinnan
och mannen om ett gudligt och redligt leverne. Denna tematiska bredd gör det
svårare att jämföra dem med varandra.6 En given aspekt av bröllopsdiktningen är
att den så direkt speglar förhållandet mellan man och kvinna.

Väljer kvinnor och män samma teman i sina dikter? I mitt material går det att
urskilja en viss skillnad beträffande valet av tematik i verser skrivna av kvinnor
gentemot såväl de iakttagelser som gjorts i tidigare forskning om manliga författa-
res bröllopsskrifter som de egna observationer jag gjort vid mina excerperingar.7

Den mest markanta avvikelsen är att de kvinnliga författarnas texter överlag är
mer allvarligt hållna. Uppmaningar till ett gudligt leverne är närmast ett stående
inslag i bröllopstexter skrivna av kvinnor, medan erotiska anspelningar nära nog
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helt lyser med sin frånvaro.8 De skämtsamma anspelningarna, skabrösa ordlekar-
na, att man driver med brudparet etc., som är ett ganska vanligt förekommande
inslag i bröllopsdikter av manliga författare, är en ytterst ovanlig företeelse hos de
kvinnliga. Valborg Lindgärde finner för övrigt samma mönster hos Sophia Elisa-
beth Brenner.9 Vi kommer dock här att möta en författare som bryter mönstret,
Märta Trundman vars bröllopsdikt analyseras nedan.

En granskning av de kvinnliga författarnas bröllopstexter från avhandlingens
huvudmaterial, sammanlagt 42 stycken, visar att de allra flesta håller sig helt inom
en kristen ram. (Som ”kristna” verk har alla räknats som överhuvudtaget för in
någon hänsyftning på den kristna läran. Definitionen måste alltså betraktas
som vid.) Tittar man enbart på Nordenflychts bröllopsdikter i mitt material, tio
stycken, kommer ett faktum i dagen – Nordenflycht skrev till stor del helt sekula-
riserade bröllopsdikter och bryter genom detta markant mot det gängse kvinnliga
författarmönstret. Av Nordenflychts tio bröllopsdikter är åtta helt sekulariserade
och två tar in den kristna läran. Bland de sju övriga bröllopsdikter som står att
finna under rubriken ”Bröllops-skrifter” i hennes Samlade skrifter är en sekularise-
rad och sex för in kristendomen, ibland ganska vagt kan dock tilläggas. För de
övriga författarna får vi fram följande siffror: av 31 dikter är 29 kristet färgade (i
varierande grad), endast två är helt sekulariserade. Man skulle kanske kunna tänka
sig att de mer sekulariserade verken återfinns i slutet av perioden, men så är inte
fallet. Dessa har en jämn spridning över hela perioden.

För att ge relief kan det vara av intresse att även titta på Sophia Elisabeth Bren-
ners bröllopsdiktning. Endast en bröllopsdikt författad av Brenner ingår i inven-
teringen av de separattryckta bestånden och den har ett helt igenom kristet färgat
synsätt. För att få en fylligare beskrivning kan vi gå till de dryga tjugotalet bröl-
lopsskrifter, från 1690-talet till frihetstiden, som trycktes i hennes Poetiske Dikter
del 1–2 (1713–32). Till en övervägande del är dessa skrifter färgade av den kristna
läran, endast fyra av dem är sekulariserade. Brenners och Nordenflychts författar-
mönster skiljer sig alltså markant åt.

En hel del av frihetstidens kvinnliga författares bröllopsskrifter innehåller, lik-
som för övrigt begravningsdiktningen, också mytologiska anspelningar.10 Insla-
gen av mytologi förekommer dock mer i bröllopsdiktningen. Vanligt är att dessa
inte är rena: grekisk och romersk eller fornnordisk mytologi återfinns i samma
text, som sedan blandas med kristna tankar. I det nedan analyserade dikten av
Anna Maria Thælin finner vi ett exempel på detta. De mytologiska inslagen åter-
finns ofta i verkets inledning, medan finalen är helt igenom kristet färgad. Brita
Geyer inleder sin dikt till Jacob Anrepps och Ebba Charlotta Åkerhielms bröllop
1741 med följande ord:

Hwad månd’ för en Planet regera thenna stunden?
Kom Phoebus, tu som ju tig saken har bekant,
Säg är ej Venus then; ty jag ser uti Lunden
Hur’ alt af kärlek rörs; men säg mig likwäl sant.11

Slutet av dikten är emellertid helt kristet, och Gud anropas då för en välsignelse av
brudparet så att de måtte njuta den eviga fröjden. En diskussion fördes under slu-
tet av 1600-talet om denna typ av ’kontamineringar’ av kristendomen och många
menade att detta var klart olämpligt, även om försvararna kunde legitimera sig



132

genom tanken på att även hedningar kunde få en glimt av (gudomliga) sanningar:
tanken på s.k. ”logos spermatikos”.12 Även under 1700-talet finns det poetikförfat-
tare som fördömer detta bruk, men nu på andra grunder.13 I en bröllopsdikt av
Sara Broling uttrycks en medvetenhet om det olämpliga i att blanda hedniskt och
kristet på följande sätt: ”Bort med Hedna Gudar all,/ Han! [dvs. Gud] med dem ej
blandas skal”.14 Detta var säkerligen en ursäkt för att hon tidigare i dikten flitigt
använt sig av antik mytologi. Denna typ av kontamineringar är inte en domine-
rande företeelse hos de kvinnliga författarna: endast åtta bröllopsdikter av trettio
(Nordenflycht och Brenner exkluderade) för ihop kristendomen med antik eller
fornordisk mytologi. Hos Nordenflycht är endast två av sjutton bröllopsdikter i
hennes Samlade skrifter blandade. Jämför vi återigen med Brenner märker vi att
den senare är mer benägen att blanda mytologi och kristendom. Nära en tredjedel
(åtta stycken) av hennes bröllopsskrifter i Poetiske Dikter uppvisar detta drag. Allt-
så en klart högre siffra än Nordenflychts. Däremot finns en skillnad beträffande
Brenners bröllopsskrifter till nära släktingar där endast en släktskapsdikt innehål-
ler mytologiska anspelningar, fem är helt kristet präglade och ingen är sekularise-
rad.

Av materialet framgår också hur bröllopsdikterna ofta har tydliga muntliga
drag, det vill säga är färgade av retorikens orala tradition och arv. Det visar sig på
olika sätt: genom att fiktionaliserade lyssnare förs in i texten, ljudhärmande ele-
ment finns med, dikter ges visform eller dylikt. Retorikens beroende av en munt-
lig tradition visar sig som vi har sett även i begravningsdiktningen, till exempel i
de ovan analyserade dikterna över Catharina Margareta Björnstjerna.

För övrigt var det inte heller ovanligt att dikter sjöngs vid såväl begravningar
som bröllop, vilket melodiangivelser på titelbladen kan vittna om.15 Musik var ett
givet inslag vid bröllop.16 Det vanliga var att man återanvände populära melodier
och endast angav första raden, eller titeln, ur dessa. Melodiangivelser finns dock
inte alltid med i skrifterna, trots att verk uppenbarligen var avsedda att sjungas.
Några direkta melodiangivelser förekommer inte heller i mitt material. Den flitiga
tillfällesskalden Carl Nyrén och hans hustru Maria Hadelin (vilka för övrigt kän-
de Charlotta Löfgren) producerade en bröllopsskrift 1766 där det framgår att dik-
terna skulle sjungas, trots att melodiangivelse saknas. Trycket innehåller två texter,
varav den ena är rubricerad ”Aria och Menuett”. På titelsidan annonseras att detta
”Frögdeqwäde” blev ”Sunget Af Celadon och hans Herdinna”.17 Detta visar dess-
utom återigen på att även kvinnor var aktiva i själva framförandet. Även i analys-
avsnittet kommer vi att få möta ett par dikter som troligtvis var avsedda att
sjungas, trots att de saknar melodiangivelse.

I en del fall är också de muntliga inslagen förenade med bröllopsskrifternas
form. Formmässigt uppvisar bröllopsdiktningen dessutom en större variation än
begravningsdiktningen. Bara några dagar efter sitt eget bröllop 1768 skrev förfat-
taren Ulrika Grave och hennes man prosten Nymansson ”Bouts Rimez” (skämt-
rim), eller s.k. gåtdikter, till en släktings bröllop.18 I trycket finns en prickad rad
före slutrimmen, skälet till detta är att författarna bara givit inledningen på rader-
na och bröllopsgästerna sedan fått gissa på slutrimmen.19 I Brita Christina Laure-
lias dikt till handelsmannen Sven Runnovs bröllop med jungfru Lovisa Catharina
Ekholm 1768 finns ett formelement som för in bröllopsdeltagarna som direkta
deltagare i verket. Diktens andra strof innehåller ett alternativt ordval: ”Då Diur-
och fågle-Riket dantzar./ Är det ju roligt Taga (wara) Brud”.20 Här förändras alltså
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dikten beroende på vem som läser den, brudparet självt eller övriga deltagare på
bröllopsfesten (och givetvis senare läsare av trycket).

Så till analyserna. Som framgår av det redovisade materialet är urvalet av bröl-
lopsdikter mer begränsat än det av begravningsdikter. Att hitta lämpliga texter var
inte helt lätt. Valet föll i detta fall på dikter som har den fördelen att de kan ge in-
formation om själva tillfället, bröllopet mellan Johan Sundell och Magdalena
Bång, men också om det som i avhandlingens inledning benämndes retorikens
intentionella muntlighet. Tillfället är dessutom valt så att det ligger under relativt
tidig frihetstid (1734). Bröllopet ägde rum i Stockholm och föremålen tillhör inte
den sociala gräddan, utan bruden är dotter till en handelsman och brudgummen
är en ofrälse ståndsperson. Den sociala kretsen skiljer sig alltså en del från de kret-
sar som de tidigare analyserade begravningsdikterna springer ur, både vad gäller
socialt stånd och geografi.

”Redlighetens och Kierlekens JUBEL-FEST”:

Johan Sundells och Magdalena Greta Bångs bröllop

I januari 1734 firades det bröllop i Stockholm, det var auditören (dvs. en jurist som
biträdde den militära chefen) vid Jämtlands infanteriregemente Johan Sundell
som gifte sig med Magdalena Greta Bång. Till bröllopet trycktes en hel del tillfäl-
lesskrifter. På UUB finns exempelvis fem tryck bevarade. Två är av intresse här,
eftersom de innehåller dikter skrivna av kvinnor.21

Den först analyserade skriften är troligtvis skrivet av vänner till föremålen.
Författarna är J.C. Holmberg, C.G. Thælin och signaturen A.M.T., som skriver å
”Stockholmsnymfernas” vägnar. J.C. Holmberg kan identifieras som Johan
Christoffer Holmberg (död 1743). Han var fattig son till akademifogden vid uni-
versitetet i Uppsala och kom efter studier där att verka som präst och lärare. Hans
son J.C. Holmberg d.y. kom att bli verksam inom bokbranschen, bland annat
som legendarisk utgivare av Stockholms Posten.22 C.G. Thælin, Carl Gustaf Thælin
(1713–1768), var son till en handlande i Stockholm och hade även han legat vid
Uppsala universitet.23 När nu de två första författarna ringats in är den tredje sig-
naturen lättare att identifiera. Sannolikt står A.M.T. för Anna Maria (Maja) Thæ-
lin (1709–1741). Hon var syster till Carl Gustaf och kom så småningom att bli
Holmbergs första hustru.24 Det finns också en del övrig information om dessa för-
fattare. Alla tre kom att gripas av den herrnhutiska väckelsen och gå med i Stock-
holms herrnhutiska församling. Jag har dock inte funnit några herrnhutiskt färga-
de inslag i de nedan analyserade dikterna. De bägge männen kom också att med-
verka i den religiösa sångsamlingen Sions Sånger (1743 års utgåva). Holmberg och
C.G. Thælin hade legat vid Uppsala universitet samtidigt och det kan kanske ha
varit där de lärt känna Sundell.

Den andra skriften består av släktskapsdikter från brudens släktingar. Tre
av dikterna är skrivna av brudens syskon – Jonas, Eric och Märta Beata Bång – ett
av en släkting från brudens morssida: Märta C. Trundman. Exakt vem hon var
gäckar alla identifikationsförsök.

Vi kan fundera över den krets som skrifterna skrevs inom. Sundell, som audi-
tör, räknades som ofrälse ståndsperson.25 Magdalena Greta Bång kom på moderns
sida från en norrländsk prästsläkt. Brudens far, Olof Bång, var handelsman i



134

Stockholm. Han hade även verkat som provisör till hovet, dvs. kunglig hovleve-
rantör.26 Thælins var barn till en handlande, men också släkt med de socialt högre
rankade familjerna Nordencreutz och Hackman.27 Dessa författare tillhörde inte
toppskiktet i samhället, utan de befann sig snarare, liksom Johan Sundell och
Magdalena Greta Bång, på social mellannivå. En sak som förtjänar att påpekas är
att brudparet, liksom en del av författarna, var unga. De flesta var i tjugoårsåldern.
Märta Beata Bång, brudens syster, var bara 16 år gammal när hon skrev sin vers.
En del övriga verk är också skrivna till detta tillfälle och i ett par av dem poängteras
just brudparets ungdom.28

Det första trycket har titeln Redlighetens och Kierlekens JUBEL-FEST firad och
där ingår alltså texterna av J.C. Holmberg och syskonen Thælin. Dikterna står i
följande ordning: först Holmbergs text, fyra dikter där den första har titeln ”Den
Nordiske Mercurius”, efter detta A.M.T.:s (Anna Marie Thælins), som har rubri-
ken ”Sång-Gudinnan Melpomene på Stockholmiska Nymphernas Wägnar”, och
sist den kortare aria som är författad av C.G. Thælin. Trycket är vackert illustrerat
med två amoriner som håller ett palmblad och en myrtenkvist i ena handen och
bär upp en (bröllops)krona mellan sig. Tryckets sista sida avslutas med ett bloms-
teremblem. Illustrationerna harmonierar med sista strofen i Holmbergs dikt, där
det talas om hur skaldemör uppvaktar paret med myrten och palmer och hur
brudparet skall skänkas kronan och kransen. Skriften som helhet ger ett samman-
hållet intryck, den första dikten anslår ett tema som sedan följs upp och varieras i
de två följande. Det finns goda skäl att anta att de två sista dikterna var avsedda att
sjungas efter det att den nordiske Mercurius sagt sitt. En del tyder också på att
samtliga verk kan ha uppförts av vännerna till brudparet som en liten tableau eller
ett minidrama. Men vi börjar med att granska dikterna en och en.

Den Nordiske Mercurius – J.C. Holmberg
Till ryktets skallande hornfanfarer som förs vidare av nordanvinden, anslås stäm-
ningen vid jubelfesten: den redliga kärleken har nått kalla Norden.

Rycktet i gällande horn kom flygande nordan om bergen;
Redlighet hördes i mun och kärlek af rättesta färgen
Fördes i skiönare skiöld, än Solen om dagarna lyser,
Kierlekens adlade Sol, som eld ifrån högdene hyser,
Lyser i liufliger glants, at nätter å dagarna lika,
Lika i kärlighets frögd och lik uti redlighet rika. (Avd. 1, r. 1–6.)

Holmbergs verk är den längsta och mest konstfullt genomarbetade texten av alla i
det lilla samtrycket. Texten är uppdelad i fyra avdelningar med rubrikerna ”Den
Nordiske Mercurius”, ”Fru Redlighet”, ”Fru Kierlek” och ”Himmelens Beslut”.
Textens första och sista partier är skrivna på rimmad hexameter, fru Redlighets tal
är på alexandriner och fru Kärleks tal slutligen är hållet på jambisk vers i växlande
antal takter.29

Efter det eggande exordiet som citeras ovan beskrivs sedan i narratio hur Kärle-
ken och Redligheten finner sin väg till kalla Norden. Vi kan påminna oss att Johan
Sundell arbetat i norra Sverige, närmare bestämt i Jämtland. Till ett medryckande
livligt ackompanjemang av hornstötar och nordanvinden sveps läsaren (och i det-
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ta fall med all trolighet åhörarna) med, för att sedan visas det nordiska landskapet:
”Wiken i dimboga [dimmiga] berg, och fallen i nordiske fiellar”, som författaren
vackert formulerar det (avd. 1, r. 7). Men trots att havet häver sig med ”frusande,
brusande böljor” (avd. 1, r. 11) sköljer det inte kärleken ur ett redligt hjärta. Mitt i
det nordiska landskapet dyker så sirenerna upp och sjunger tillsammans med fåg-
larna, men de kan inte beveka en ”ärliger, kierliger tunga” (avd. 1, r. 14). Åskan
brakar lös men förmår inte slå sönder kärlekens bindande båge (avd. 1, r. 15–16). I
den första strofen för författaren in de fyra elementen på ett ganska skickligt och
osökt sätt. Den flygande nordan i diktens första rad (vind), höjder och fjäll (jord),
havet (vatten) och åskans sprakande låga (eld). Dessa jämförs sedan – i en argu-
mentation som flätas in i narratio – med kärlekens makt, där det givetvis visar sig
att naturelementen kommer till korta.30 Kärleken och redligheten är det dyraste
smycket på jorden och skall firas idag.

Efter detta inledande parti kommer så fru Redlighets tal. En vacker sommar-
dag mötte Redlighet fru Kärlek, som bjöd henne en krans med vackra blommor,
som fru Redlighet inte vill släppa, de blev hennes blomsterbojor.

Fru Kierlek steg då fram, mig för sin Syster kalla,
En präcktig Blomsterkrants hon lade i min famn;

De Blomsterbojor lät jag ei ur händer falla:
Ty feck jag wid deß bröst en högstbehaglig hamn. (Avd. 2, strof 2.)

Fru Redlighet blir helt betagen i sin blida härskarinna fru Kärlek, som i sin tur blir
bunden av fru Redlighets löfte om redlighet intill döden. Fru Kärleks tal handlar
om hur hon svär fru Redlighet trofasthet: ”Det redlighet mig sielf i låga tändt/
Och med sin glants mit blöda hierta brändt.” (Avd. 3, r. 5–6.)

Slutligen kommer då den fjärde och avslutande delen med Himlens beslut.
Det förklaras att älskare av redligheten förtjänar grönaste lager, medan kärlekens
folk skall tillägnas en krans av myrten.

Redlighet äras på jord, och älskas i Himmelens hallar,
Kierlek prisas i högd och wördas på jordenes wallar:
Redlighets älskare ha förtient den grönaste Lager;
Kierleks wördande folck en krants af Myrthen så fager. (Avd. 4, r. 1–4.)

Den långa inledningen, där ämnet avhandlats in genere, är avslutad och nu nämns
för första gången brudparet. Himlen beslutar raskt att ett så dygdigt par förtjänar
den redliga kärleken. Klockorna kan ringa in till deras kärleks- och jubelfest. Fes-
ten kan börja! Himlen förklarar vilka hyllningar som väntar brudparet och lämnar
slutligen över till Sång-gudinnorna: ”Sång-Gudinnor i dag te behag Ehrt rökelse
tänden,/ för det Enade Par er sång til Högdene sänden.” (Avd. 4, r. 23–24.)

Detta är en klangfull och suggestiv bröllopsdikt. Den är också utsirad med en
mängd stilistiska konstfullheter, något som vittnar om att en barock litterär tradi-
tion långt ifrån var död vid denna tid.31 Ett av de genomgående greppen är att för-
fattaren för in substantiv och verb som associeras till hörseln: horn, vindar, åska,
frustande vågor, sprakande lågor, etc. Förutom att detta understryker diktens fest-
liga stämning hamrar det in budskapet: naturens krafter är intet mot kärlekens
och redlighetens. Dessa auditiva element skapar en förberedelse för den örats fest
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som väntar: sånggudinnan Melpomenes dikt och den avslutande arian. I första
och sista avdelningarna görs en retorisk reverens inför kärleken och redligheten
med hjälp av kiasmer: ”Kierlek, en mäcktiger krafft, en krafftiger mackt utan like”
(avd. 1, r. 19) och i sista avdelningen ”Redlighet äras på jord och älskas i Himme-
lens hallar,/ Kierlek prisas i högd och wördas på jordenes wallar” (avd. 4, r. 1–2).
En mängd skickligt infogade inrim underbygger stämningen ytterligare, exempel-
vis; ”frusande/brusande” (avd. 1, r. 11), ”ärliger/kierliger” (avd. 1, r. 14), ”spra-
kande/brakande” (avd. 1, r. 15), ”twingande/bindande” (avd. 1, r. 16), ”lönande/
krönande” (avd. 4, r. 6). En anhopning av dessa inrim sker inför finalen i första
avdelningen, då propositio (diktens huvudtes) läggs fram: kärleken är jordens mäk-
tigaste kraft och ”Kierlek å Redlighet är det dyraste smycke på jorden” (avd. 1,
r. 21). Anaforen ”Kierleks å Redlighets”, i det inledande partiets sista två rader,
markerar övergången då denna ganska bullriga inledning vänds i stillhet. Fru Red-
lighet och fru Kärlek tar nu till orda i de följande två avdelningarna och beskriver
sitt förbund. I dessa partier är de stilistiska ornamenten färre och versmåtten flyter
jämnt och lugnt. En sista tempoändring sker till det högtidliga och pampiga när
himlen kommer med sitt beslut i den sista delen av verket. Återigen använder för-
fattaren inrim och anaforen ”Dagen är inne” (avd. 4, r. 11–14) markerar, med ryt-
men som av en stav, att festen skall börja.

Mytologin i verket är av patriotisk karaktär, vi har visserligen Mercurius, men
det framgår av titeln att han är redigt nordisk (”Den Nordiske Mercurius”). En
möjlig dubbeltydning finns i valet av gudomlighet. Mercurius var både talarnas
och handelns skyddspatron. Detta ter sig lämpligt eftersom bruden hade köp-
mannapåbrå. En kristen anstrykning kan dock spåras genom att dikten tar upp
himlens deltagande, men framför allt genom den smyckesmetaforik, som förs in i
Holmbergs dikt, för att sedan utvecklas i de två följande. Bruket av smyckes- och
ädelstensmetaforik återfinns i Bibeln, särskilt då Höga visan där den används för
att beskriva brud och brudgum.32 ”Hans händer äro såsom guldringar fulle med
turkoser; hans lif är såsom rent elphenben besatt med saphirer” säger exempelvis
Höga visans brud när hon beskriver sin brudgum (Höga wisa, 5:14).33

Tonfallet i Holmbergs dikt är klart festligt och uppsluppet utan att bli komiskt.
Dikten saknar mer direkta erotiska antydningar, helt i linje med att det är den red-
liga kärleken som firas.34 Slutavdelningen understryker dess högtidliga och respekt-
fulla tilltal. Hos den nordiske Mercurius kan vi ana en blinkning åt ett tidigare
verk, nämligen Stiernhielms Hercules. Det som talar för det är givetvis hexameter-
formen, det stilistiska överdådet och att Holmbergs två allegoriska figurer, fru Kär-
lek och fru Redlighet, kan motsvara fru Lusta och fru Dygd hos Stiernhielm. Men
Holmberg gör, till skillnad från Stiernhielm, i sin dikt en turnering av sina damers
(till synes) oförenliga intressen, och de får istället bilda förbund.

”Si! Ärones Glants Förgylte Deß Krants” – Anna Maria Thælins dikt
Så har då Mercurius lämnat över till sånggudinnorna och sånggudinnan Melpo-
mene tar till orda å den Stockholmska kretsens kvinnliga bekanta. Anna Maria
Thælins dikt är en rolldikt, men den talande rösten Melpomene identifieras en-
dast av diktens titel. Vi kan för övrigt erinra oss hur Charlotta Löfgren represente-
rar bekantskapskretsens nymfer i gravdikten till herr Maull. Om Melpomenes
dikt också sjungits är inte helt enkelt att avgöra, sånggudinnor är som bekant inte
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ett ovanligt inslag inom poesin. Samtidigt pekar titeln och vissa innehållsliga
drag, framför allt dess strofiska uppbyggnad, det metriska schemat och titeln – det
är en ”Sång-Gudinnan” som hyllar brudparet – på att det med sannolikhet förhål-
lit sig så.35

Up Harpor, Cymbal,
Up Frögd utan tal;

Si! sielf Kierligheten,
I Ärones Sal,

Har fäst sig Troheten,
Och sielf Redligheten

Giordt lyckligit wal.
Dygd stod som en Brud,

Med Dygden sig para,
Och Täckheten rara

Beprydde Deß Skrud.
Si! Ärones Glants
Förgylte Deß Krants;

Gudsfruchtan och Blygden,
Den ädlaste Dygden,

Befäste Deß Skants.
Det Skiönhetens Smycke,
Som Brud-Par ger tycke,

hos Dem begge fants.

Det Såtaste Par,
Som Himlen nu har

Behagat förena,
Dock afsked nu tar.

Den täcka MAGDLENA,
Den Perlan så rena,

Bland Nymphernas skar,
Hon res från oß bort.

Den dagen oß skiljer,
Likt Wåhrenes Liljor,

War nöjsam, fast kort.
Ach! Syster blif qwar,
Nej, Skiönste dock far,

Dit lyckan högst grönskar,
Det alla Ehre önskar,

I famnen Ehr tar.
Gud skiäncke Ehr nöje
Och tusendfalt löje,

Så nätter, som dar!

I diktens exordium appellerar även denna författare till hörseln i det hon ber att
harpor och cymbaler skall spela upp till brudparets ära, något som dessutom är
lättförklarligt om verket var avsett att sjungas. Författaren anknyter också till den
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tidigare textens utläggningar om kärlekens allombetvingande kraft och kärleken
och redligheten som de dyraste smycken man kan finna på jorden, genom att för-
klara hur Redligheten och Kärleken med detta par gjort ett lyckat val. Men i den-
na dikt utvecklas en annan aspekt, här beskrivs detta brudpar som ett exemplum
på ett dygdigt par som förtjänar varandra.

Jämfört med den tidigare dikten framstår denna som mer sparsmakad, vilket
inte betyder att den saknar utsmyckningar. Här finns en hel del stämningsför-
höjande stilgrepp, som lyfter fram dels lovprisningen över brudparet, dels sorgen
över att bruden skall flytta (möjligtvis ända till Jämtland). Rimflätningen är också
förhållandevis intrikat. Men det mera anspråkslösa tonläget i denna dikt harmo-
nierar väl med dess visform. Det är också viktigt att hålla i minnet att om denna
vers var avsedd att sjungas, vilket jag alltså håller för troligt, så kan en del av de re-
toriska effekterna ha funnits på det musikaliska planet. Dikten har dessutom korta
versrader, vilka knappast lämnar utrymme för stilistiska utsvävningar och konst-
fullheter.36

En stor del av dikten ägnas åt att lovprisa brudparet, framför allt bruden, den
”täcka Magdlena”. Den metafor som då används, att hon är en ren pärla (strof 2, r.
6), kan elegant knytas såväl till att brudparet tillsammans bildar ett skönhetens
smycke (strof 1, r. 17) och att bruden är ett exempel på den dygdiga hustru som
beskrivs i Ordspråksboken (31:10), som till att brudens andranamn är Greta (Mar-
gareta). Den verkliga utsmyckningen och förgyllningen kommer från brudparets
respektive dygder, där gudsfruktan och blygsamhet hålls fram. Smyckesmetafori-
ken blir också en förenande länk med Holmbergs dikt där denna kristet färgade
metaforik anslogs.

Intressant är att dikten inte bara innehåller glädje, utan också sorg över att
bruden skall skall resa bort och skiljas från de andra nymferna (strof 2, r. 7–10). En
tvekan förhöjer denna klagan, då en vädjan till Magdalena att bli kvar genast för-
byts, i en effekthöjande antites, med utropet: ”Nej, Skiönste dock far” (strof 2, r.
13). Argumentet för att hon skall resa erbjuder också tröst, bruden måste söka sin
högsta lycka. Att dikten har ett sorgset anslag ger en förklaring till varför diktjaget
just axlar rollen av Melpomene, den av muserna som beskyddade tragedin.

Men sammantaget är dock det tonfall som anslås i dikten festligt; men inte
skämtsamt, utan snarare högtidligt. Anna Maria Thælin för på ett tydligare sätt än
Holmberg in kristendomen, gudsfruktan är en av de ädlaste dygderna, himlens
välsignelse nedkallas (i mitten av texten) och det avslutas med en önskan om att
Gud måtte skänka brudparet nöje. I de sista raderna kommer en lätt antydan om
bröllopsnattens fröjder, brudparet önskas nöje även på natten. En mer öppen ero-
tisk anspelning hade givetvis svurit helt mot tonfallet i dikten.

C.G. Thælins aria
Slutligen kommer vi då till samtryckets final, den aria som skrivits av Carl Gustaf
Thælin. Vi som sentida läsare saknar helt den kanske viktigaste dimensionen i
detta verk – nämligen musiken.37 Men vi skall ändå kort titta på arians text.

I Såta Par, som Äckta Kiärlek bunnit
Till Kiärligt Ett, med altför Helig Hand,

Som i hwaran det ädla Nöijet funnit,
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Och wörda stedz’ Ehrt Himla-bundna Band,
Gud löse dät eij opp,
Förn sällhet i mång Åhr,

Har hunnit till sin topp,
I kämbat gråa hår.
Ehr kröne Himlen kiär

Med hwad högstönskligt är,
Ehr Himlen med sitt alt

Förnöije tusendfalt!

I arian nedkallas Guds och himlens välsignelse över det såta paret. Brudparet an-
modas också att för alltid vörda sitt ”Himla-bundna Band” (r. 4). Tonen i arian är
allvarlig och uppmanande, av mytologiska inslag finns inte ett spår utan verket är
genomsyrat av kristet tänkande. Här förs också ett längre tidsperspektiv in, som
vetter mot evigheten, den jordisk kärleken har upphöjts till den himmelska, i en-
lighet med tidens värderingsskala.38 Den gyllene kransen förbyts till gråa hår, men
det antyds att om äktenskapet bara hållits i helgd så väntar eviga nöjen. Läser vi
alla de tre dikterna som en helhet kan detta te sig som en högst passande och vär-
dig final.

”Förnöije tusendfalt!”
Tillsammans varierar och fulländar de olika dikterna temat om hur detta dygdiga
brudpar – utvalt av fru Redlighet, fru Kärlek och Himlen – förtjänar evigt nöje. I
de två första dikterna finner vi återigen utmärkta exempel på verk där antik myto-
logi och kristendom ogenerat blandas. En tydlig avveckling av mytologi till för-
mån för kristendomen finns dock mellan de tre dikterna, med final i arians helt
kristna budskap. Tonfallet i skriften är relativt högstämd och festligt och stilnivån
är hållen på en relativt hög nivå, men en viss nedtrappning märks mellan Holm-
bergs verk och de bägge andras. I begravningsdiktningen finns en tydlig korre-
spondens mellan konstfullheters art och frekvens samt social ställning hos adres-
saten. Detta mönster märks inte på samma sätt inom bröllopsdiktningen.39 De
här analyserade dikterna är dessutom måhända ett exempel på det fenomen som
nämndes i inledningen, där en bröllopsskrift kunde innehålla ett avsnitt där stilni-
vån var högre eller lägre i förhållande till adressaternas sociala ställning. Förutsätt-
ningen var dock att denna del inte var personrelaterande (Holmbergs text) och att
skriften som helhet innehöll andra dikter som inte bröt mot principen om deco-
rum (syskonen Thælins dikter).40

Ett genomgående drag hos alla dikterna är att de har en utpräglat muntlig ka-
raktär.41 Mercurius kan ses som en konferencier (om än en något diskret sådan) i
den första dikten, vilken har den mest klart dramatiska karaktären av de tre, här
förs också två andra röster in i verket (fru Redighet och fru Kärlek). Märkbart är de
tempusförskjutningar som sker i Holmbergs verk. I den första avdelningens första
rader ges en bakgrundsteckning som behandlar tiden före bröllopet och här berät-
tas i imperfektum, men straxt därefter glider berättelsen över i presens. Sedan för-
byts detta åter i imperfekt när fru Redlighet och fru Kierlek får berätta sina histori-
er, en glidning sker under fru Kierleks tal, där hon – adresserande fru Redlighet –
åter förpassar oss till nuet: ”Du är mitt skiöld” (avd. 3, r. 11, min kursiv). Staffan
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Björck påminner, i sin essä om Bellman som konferencier, att det är ett skapandet
av en nu-scen som utmärker dramatiken (och skiljer den från epiken).42

De dramatiska inslagen exemplifierar hur dåtida diktare hade en strävan att
vara ’moderna’, dvs. förnya repertoaren.43 Dramat hade inte fått sitt genomslag i
Sverige än, utan var ännu en relativt exklusiv och nymodig företeelse. Att arian
skulle sjungas är en självklarhet, men om även Anna Maria Thælins dikt var av-
sedd att sjungas går inte att fastställa med säkerhet eftersom musikhänvisningar
saknas. Musiken var dock, som framhölls i inledningen, en given komponent vid
dåtidens bröllopsfester. Dessutom blomstrade den privata musikkulturen under
1700-talet, särskilt i Stockholm.44

Man kan också väl föreställa sig att de olika ljudmomenten i dikten kan ha
understrukits med ljudillustrationer.45 De ljudhärmande orden får också den
effekten att de auditiva dragen i dikten lyfts fram även om texten läses tyst.46 Dess-
utom har betonade ord satts i annan stilsort; om vi såg texterna utan typografiska
finesser skulle därför de skriftliga dragen försvagas. Dessa dikter ger oss alltså ett
gott exempel på hur tillfällesdiktningen befinner sig mellan två olika litterära kul-
turer, den skriftliga och den muntliga.

Rollfördelningen mellan författarna är tydlig, de bägge manliga vänder sig till
brudparet tillsammans, medan Anna Maria Thælin skriver å de kvinnliga vänner-
nas vägnar och vänder sig mer till bruden. Hon är också den enda av de tre som för
in ett mått av vemod; bruden kommer att skiljas från sina vänner.

”I Rener Dygd Är Kiärlek bygd” –

syskonen Bångs och Märta Trundmans dikter

Även detta tryck är i kvartoformat och satt i fraktur. Tryckets enda illustration
återfinns efter den sista dikten.47 Först i trycket kommer bröderna Jonas och Eric
Bångs dikter, efter det följer systern Märtas korta dikt och sist kommer Märta
Trundmans. Dikterna är satta i olika typstorlek, i fallande skala där kvinnornas
dikter är satta i minst stil, något som gör att trycket får ett aningen disparat utse-
ende. Denna förminskning är säkerligen betingad av att man velat få rum med
dikterna på ett tryckark.

Detta tryck består av släktskapsdikter. Alla syskonen Bång var verksamma som
författare, de här analyserade verken borträknade. Bröderna Bång, särskilt Jonas,
har författat en hel del andra tillfällesskrifter, han var också verksam som författare
av genealogier, vilket under 1700-talet blev en ny inkomstkälla för universitetssko-
lade författare.48 Jonas Bång kom att figurera i ett av de s.k. versekrigen under fri-
hetstiden, vilket utbröt året efter bröllopet. Det var Jonas Bångs gravdikt över
modern som kom att väcka förargelse emedan den ansågs bryta emot decorum.
Författaren förmodades lysa med lånta fjädrar beträffande släktens härstamning
och han använder dessutom (för) anspråksfulla epitet om sin mor, vilket inte sågs
med blida ögon.49 Märta Bång kan eventuellt vara den mysteriösa mlle B***, som
översatt romanen om grefwen av Duglas svindlande äventyr, utkommen 1746.50

Om släktingen på brudens morssida Märta Trundman finns som tidigare påpeka-
des ingen information. Det verkar som om hennes dikt överlämnats från något
mer avlägset boende, eftersom den har skrivits i enslighet ”på Tånga” (strof 10).
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”Alt förwäxlas, kiärlek blifwer” – Jonas Bångs dikt
Dikten är tryckets längsta och består av 84 stikiska rader (vilket gör att den citeras
endast delvis). Versmåttet är fyrtaktig raskt flytande troké (korsrimmad), vilket
korresponderar med diktens tematik; den snabbt förbiilande tiden som kontraste-
ras mot den evigt bestående kärleken.

Redan i diktens inledning etableras tesen om kärlekens eviga karaktär.

Ewig Dygd i Ewigt Nöje
Fryndar Par ihop med Par,

Liuflig glädie, menlöst löje,
Rener kierlek ymnogt [ymnigt] har.
[…]
Kärlek är i ewigt minne,
Lika starck i lif och död. (r. 1–4, r. 7–8.)

Argumentationen för detta broderas sedan ut och kommer att bli diktens huvud-
tema. I ett längre parti målas det ut hur allt förgår, till och med själva tiden: ”Sielf-
wa tiden delt i tider,/ Månar Dagar, Timar, Åhr,/ […] Winter, Sommar, Höst och
Wåhr” (r. 22 och 24). Författaren slår sedan fast att ”Alt förväxlas”, förändras med
tiden, utom kärleken, den består (r. 25–26). Diktens argumentation grundar sig
på en för bröllopsdiktningen vanlig antropocentrisk natursyn,51 vilken under-
byggs med olika exempel där den vilda naturens kärleksdrift beskrivs. Alla bildar
par, inte bara människorna, till och med i det kalla vattnet frodas kärleken: ”Kalla
watnets fiskar qwicka/ I det wåta leka kiärt,/ Kåta [ystra] Laxar, Braxar, Blicka”
(r. 45–47). Om nu kärleken är så allsmäktig, vad hindrar då den lilla världens inne-
vånare att bilda par frågar författaren? Självklart ingenting. Mot slutet av dikten
(r. 66) vänder sig författaren direkt till brudparet och förklarar att deras äktenskap
kommer att vara i evighet eftersom det baserar sig på dygd. Sist i dikten kommer
så en uppmaning ”Alla, alla klappe händer” (r. 73). Maningen återkommer, som
ett omkväde, några rader ner och alla uppmanas med detta att önska brudparet
lycka till. Slutligen kommer så en önskan att Gud måtte ge dessa ”Såta Wänner”
all lycka.

Dikten innehåller en del stilistiska finurligheter, vilka understryker dess rappa
tempo och gladlynta ton. Både troper och figurer förekommer i rikt mått. De lyf-
ter också på ett skickligt sätt fram författarens argumentation. Infogade inrim
finns i det parti som beskriver kärleken i den vilda naturen, dels inom rader: ”Or-
ren knorrar” (r. 42), ”Laxar, Braxar” (r. 47), dels mellan två rader: ”Dufwan kutt-
rar” (r. 41) rimmar med att ”hönan puttrar” (r. 43). Det förhöjer förstås (den ko-
miska) effekten att rimmen är onomatopoetiska och efterhärmar djurens egna
ljud. En del assonanser återfinns på liknande sätt, inom samma rad, exempelvis
”kärlek grundat, jordens runda” (r. 29). Författaren har också på några ställen an-
vänt sig av upprepningar av samma ord inom samma rad, fast med olika böjnings-
former (polyptoton), en redan i diktens första rad: ”Ewig Dygd i Ewigt Nöje”. Det-
ta inpräntar en del nyckelbegrepp hos läsaren: evig, några rader längre ned ädel,
tid, kärlek, etc. Inom den amplificatio om kärlekens eviga karaktär, som utvecklas
från rad 25, hejdas det raska tempot genom användningen av diverse ordfigurer,
som alla bygger på upprepningseffekt. Ordet ”Kärlek” kommer här igen på olika
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sätt bland annat som en anafor, ”Kiärlek är af alla liden,/ Kiärlek frögdar Lif och
Siäl./ Kiärlek parar alt tilsammans,” (r. 35–37), men även kärlekens väsen under-
stryks genom synonyma upprepningar: ”Alt förwäxlas, kärlek blifwer,/ Alt för-
wäxlas kärlek står” (r. 25–26).

Mot slutet tilltalas brudparet direkt, och deras dygd, den fasta grunden för
evig kärlek, lyfts fram; brudparet beskrivs som ett exemplum i den lilla världen.
Alla uppmanas sedan stämma in i hyllningen. Omkvädet ”Alla, alla klappe hän-
der” i slutet av dikten (från r. 73) understryker dess humoristiska tilltal. Men, vil-
ket kanske är viktigare, läsaren/åhöraren förs här direkt in i dikten, som här ändrar
karaktär på två sätt. För det första – fram till detta parti finns inte några tydliga
tecken på muntliga inslag, men genom detta ’dansleks-inslag’ kantrar texten mot
det auditiva. För det andra blir textens narrativa struktur helt synlig. Det vill säga,
det som alltid ligger implicit i en tillfällestext, nämligen dess totala beroende av
framförallt den/de hyllade – men även de till föremålet/föremålen socialt för-
bundna åhörarna/läsarna – lyfts upp till ytan. Detta sker genom att dessa får agera
med i hyllningen.

Jonas Bångs dikt är kristet färgad och saknar mytologiska inslag. Redan i dik-
tens början förs Gud in, men i ett majestätiskt, evigt perspektiv; ”Mellan Gud’ och
Norra Polen” (r. 15). Rörelsen i texten går sedan från detta stora, eviga, in mot lä-
sarna/åhörarna; via den vilda naturen, till den lilla världen och slutligen till bröl-
lopsfesten och här kommer också en invokation till Gud om att låta brudparet få
njuta ”all Lyckas fulla mått” (sista raden). Denna rörelse harmonierar med den
analogitanke som genomsyrar texten. Här länkas kärlekens olika uppenbarelse-
former i naturen och det mänskliga livet till, och syntetiseras med, den andliga
världen: ”Bilden av naturen som Guds bok till människan och bilden av naturen
som en spegel”, som Bernt Olsson formulerar sig om denna typ av tänkande.52

En notering kan göras beträffande de stavningsvarianter som förekommer
inom denna text. Mest märkbart är att nyckelordet kärlek stavas ”kierlek”, ”kär-
lek” respektive ”kiärlek”. Det visar att det svenska språkets ortografi långt ifrån är
fast normerad under denna tid och att bristande stavningsnormer dessutom inte
är knutet till kön. Dessutom vill jag här påminna om att det dåtida språkliga teck-
ensystemet var präglat av ”talandets mimesis”, dvs. ortografin var också en repre-
sentation av talat språk.53

”Ach! hiertans nögde Twå som kierlek bundit har” – Eric Bångs dikt
Brudens andre broder Eric Bång uppvaktade brudparet med en sonett. Den är
skriven på alexandriner, ett vanligt versmått för tillfällessonetter (vi kan jämföra
med Ekelunds sonett över ärkebiskop Troilius).54 De sista sex radernas slutrim
återfinns i Andreas Arvidis schematiserade förslag över avslutningar av sonetter.55

Du mer än digre mackt, som hiertan så förenar,
Du wärda kierlek som giör Twenne Små til Ett,
Du åt hwar redlig Swen et Paradis beredt,

Och Adams nöje skiänckt åt Evas Äckta Grenar,
Et nöje mera wärdt än Pactols ädla stenar [guld].

Si! kierlek Deßa Twå slikt nöje har betedt;
Det ingen wet utaf den sådant sielf ej sedt,
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Det är en Panacè [universalbotemedel] som hårdhet all uplenar,
Ach! hiertans nögde Twå som kierlek bundit har;

Gud gie Ehr mera godt, än jag Ehr hinner önska,
Mer sälhet och mer frögd, än träden hafwa bar;

Gud låt Ehrt Kierleks-Band af kierleks Liljor grönska,
Ehrt kierleks bo al ro i nögda Bandet få,
Ehr äckta kierlek steds som ewig Lager stå!

Invokationen till den högre makt som skapat förutsättningen för äktenskapet,
alltsedan Adam och Eva, anslår i exordiet ett högstämt tonfall. Brudparet förs se-
dan in i verket, först indirekt, de är ett exempel på ett par som får njuta kärlekens
nöje, för att sedan tilltalas direkt. Övergången markeras av den affektskapande ex-
klamationen ”Ach!” (r. 9).

En hel del konstfullheter bär upp det högtidliga tilltalet. ”Pactols ädla stenar”
(r. 9) används som en omskrivning för guld, brudparets kärlek uppmanas stå för
evigt ”som ewig Lager” (r. 14), de tillönskas mer sällhet än träden har barr (r. 11), en
kristen paradis-metaforik förs in där bruden är ett skott av Evas gren etc. Olika
figurer understryker diktens känsloläge. Anaforer i dikten fungerar också som in-
vokationer till en högre makt (”Du” och ”Gud).

Verket är genomsyrat av kristendomen och inslagen av kristet färgat språk är
påfallande, men en alludering på antik mytologi finns med, Pactol var den flod
där kung Midas sökte tvätta av sig guldet. Jämfört med den förut diskuterade dik-
ten har denna en något högre stilnivå, vilket markeras såväl av sonettformen, ord-
valet och användningen av troper och figurer som av det respektfulla tilltalet.

”När min Syster reser bort” – Märta Beata Bångs dikt
Brudens syster Märta Bång, som alltså endast var 16 år när dikten skrevs, är förfat-
tare till den lilla enstrofiga dikt om tolv rader som citeras nedan.56 Denna korta
dikt är en klagan över att systern efter giftermålet kommer att resa bort, men trots
allt konstateras att det viktigaste ändå är brudens lycka.

HWad skal jag nu mera säja,
När min Enda Syster Brud
Står i Nöjets ädla Skrud.
Säja dock jag ej lär wäja,
När min Syster reser bort,
Blir mit nöje ganska kort.
Nöje dock jag Syster unnar,
Önskar Syster alskiöns godt,
Luft och nöje utan mått.
Salems ädla Hälsobrunnar,
Som kan gifwa bästa frögd,
Giöre Syster ewigt nögd!

Som framgår av ovanstående är denna lilla gratulationsdikt samtidigt en tröste-
dikt. I de inledande raderna ursäktar sig diktaren på förhand för sin brist på glädje
och kanske också för diktens längd: ”HWad skal jag nu mera säja” (r. 1). Efter detta
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förklaras att plikten ändå bjuder att diktaren säger något (r. 4) och sedan kommer
en klagan över att systrarna kommer att skiljas åt. Trösten som ges flätas samman
med diktens demonstrativa kristet färgade budskap, systern är värd den eviga fröj-
den.

Ett par ornament finns med, metaforen ”Nöjets ädla Skrud” ersätter ordet
bröllopsdräkt och en förhoppning uttrycks om att systern skall få njuta av ”Salems
[Jerusalem] ädla hälsobrunnar”. Men på det hela taget är denna lilla melankoliska
bröllopsdikt enkel, även vad gäller versmått och rimflätning, något som dock bor-
de ha passat bra för en nybörjare.

”Flincker Karl får Täcker Qwinna” – Märta Trundmans dikt
Sist i trycket kommer så Märta Trundmans tolv sexradiga strofer långa dikt.57 I
den inledande strofen dras diktens tema upp, redan Adam fick en god maka i Eva
och samma sak gäller även idag:

Fordom Adam sig wäl fägnadt,
När han sig i ro tilägnadt

Evam skiön och Maka fått.
Samma förmohn än wi finna,
Flincker Karl får Täcker Qwinna,

Kiänner luft af Kiärleks-skått. (Strof 1.)

I de följande två strofernas bakgrundsteckning beskrivs sedan hur den stackars
herden Coridon ensam irrar omkring utan hustru – ”Coridon går Wille-Råda”
(strof 2, r. 1) – han har ingen som sköter om hans hem, ingen vit arm att vila mot.
Vi förs sedan in i nuet och tilltalet vänds direkt till bror Sundell och det konstate-
ras att även han har upptäckt att det inte är gott att vara ensam. Men nu har Sun-
dell ”raisonerat” och ”resolverat” med sig själv (strof 5, r. 1 o. 2) och funnit en dyg-
dig fru som kommer att sköta hans hushåll.

Bror Kiär jag tå lycklig skattar,
Som nu fritt får lof omfatta,

Sin MAGDLENA med behag,
Then med Werck och Miner söta,
Ehr och Hushåld så lär skiöta,

At hon faller Ehr i lag. (strof 6.)

Tilltalet kommer nu också att inkludera bruden och det förklaras att även hon
gjort ett bra val. Detta äktenskap har alla förutsättningar att bli lyckligt intill hös-
tens kulna dagar. Diktjaget beklagar sin frånvaro från bröllopsfesten, men nedkal-
lar ändå sin och Herrens välsignelse över brudparet, nu och för evigt. Peroratio är,
som i de andra här diskuterade bröllopsdikterna, religiöst färgat: ”Gifwe Gud Ehr
Himmelskt Gamman!/ När i slutat lefwa samman/ här, och gån af werlden ut.”
(Strof 12, r. 4–6.)

Tonfallet i dikten är mer direkt än i de andra dikterna och till och med humo-
ristiskt respektlöst. Brudgummen jämförs exempelvis med en ”Stuter” (strof 5,
 r. 5). Ett av skälen till giftermålet är just att han skall slippa ur detta ömkansvärda
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tillstånd. Ordet stut hade (och har) som bekant betydelsen ung tjur, eller oinkörd
oxe, dvs. omogen. (Det hade och har också bibetydelsen snöpt eller åldrad och
impotent.)58 Denna dikt har utan tvekan de öppnaste erotiska anspelningerna av
alla de analyserade. Längre ner förs det erotiska återigen in i dikten.

Bror nu får fullkomligt nöje,
Syster ock tar an med löje

Hwad som Henne blir bewist.
Syster har thet Bror ej äger,
Bror all råd Han öfwerwäger,

Fyller gierna Hennes brist. (Strof 8.)

Tanken på att äktenskapet baserar sig på mannens och kvinnans komplementära
egenskaper är ytterst vanlig i bröllopsdiktningen, och kan till stor del läsas mot
bakgrund av en kristen kontext. Men detta för dikten så väsentliga budskap, tan-
ken om att kvinna och man behöver varandra, ges här en erotisk underton. I sjätte
strofen förklaras också att broder Sundell nu får lova att ”[fritt] omfatta”, dvs.
omfamna, sin Magdlena (r. 2).

Stilnivån är i denna dikt lägre än i någon av de tidigare, de mytologiska insla-
gen till trots. Ett par konventionella metaforer finns med – brudparet har knutit
kärleksband (strof 11, r. 3), en önskan finns om att brudparets äkta säng måtte
grönska (strof 12, r. 1). En del omskrivningar görs dock, alla förbundna med dik-
tens mytologiska inslag. Kvinnor och män får (Amors) ”kiärleks-skått” (strof 1, r.
6) (även det en lättare erotisk anspelning), Sundell liknas vid herden Coridon,
brudparets framtid på ålderns höst jämförs något oväntat med Pyramus och Tisbe
(strof 9), den berömde grekiske sångaren Arion uppträder på bröllopsfesten (strof
10). Nämnandet av Arion kan för övrigt försiktigtvis tydas så att bröllopsfesten
skulle ha musikalisk underhållning, aviserad i förväg. I denna dikt undergräver
det humoristiska tonfallet även dessa inslag, stackars Coridon går ”Wille-Råda”
utan sin herdinna. Som läsare undrar man också om inte den lätta överdriften i att
jämföra bröllopsfestens musikant med den skönsjungande Arion är gjord med
medveten skämtsamhet. Lite fundersam kan man bli över den inte helt lyckade
jämförelsen med brudparet på ålderns höst och det olycksdrabbade paret Pyramus
och Tisbe.

En sak att reflektera över är brudens roll i dikten. Detta är den av dikterna som
innehåller den mest detaljerade lovprisningen över brudparet; brudgummen är
flink och hurtig och har snille och förstånd (strof 7), bruden kan sköta om brud-
gummens hushåll (strof 6). Bruden har emellertid en undanskymd position, så till
den grad att lovprisningen över brudgummen också innehåller en beskrivning av
hans skönhet (strof 7, r. 4), en i raden av hans fördelar. Detta drag i dikten kan
möjligen knytas till en äldre tradition. I Scaligers poetik föreskrivs att beskriv-
ningen av brudgummen i bröllopsdikter skall vara extra utförlig – tanken är att
detta eggar bruden och får henne att vekna inför mannen.59

Synen på kvinnan kan vid en första anblick verka enkelspårig. Hustrun skall
tjäna mannen och bruden görs inte heller till föremål för skämtsamheter, vilket får
den effekten att hon framstår som ytterst vag i texten. Samtidigt undergrävs man-
nens position i dikten, genom det skämtsamma och stundtals lite respektlösa till-
talet; han framställs som omogen (stut) och villrådig. Här vill jag rentav hävda att
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författaren använder en i tillfällesdiktningen ytterst ovanlig trop, nämligen ironi.
Detta är en av ett fåtal bröllopsdikter av en kvinnlig författare jag stött på, som är
både skämtsam mot mannen och därtill förhållandevis erotiskt frispråkig.

Sammanfattning
De här analyserade bröllopsdikterna skiljer sig på många sätt från de begravnings-
dikter vi granskat tidigare. Det mest uppenbara draget är givetvis den tematiska
bredden och möjligheten att föra in skämtsamheter och frivoliteter. Stilnivåerna i
verken korresponderar inte heller på samma sätt mot föremålens sociala ställning i
varje enskild dikt, men däremot i skrifterna som helheter. Holmberg-Thælins
skrift liknar dessutom samtrycken över herrr Maull och Brita Maria Löfgren i av-
snittet om begravningsdikter, såtillvida att det verkar ha funnits en viss fördelning
inom skrifterna: författarna varierar en anslagen tematik. De här analyserade bröl-
lopsdikterna har också tydliga inslag av muntlighet och de är dessutom i ett par
fall knutna till en annan konstform – musiken. Frågan om musikaliska inslag och
muntliga mönster generellt sagt är vanligare i bröllops- än i begravningsdiktning-
en är däremot omöjligt att besvara med utgångspunkt från enbart mitt material.
Däremot kan man anta att det släktskap med dramatiken, som påvisats i den först
analyserade skriften, är ett vanligare fenomen i bröllops- än i begravningsdikt-
ningen.

Om en jämförelse görs mellan de kvinnliga och de manliga författarna upp-
täcker vi att ett par av de förra för in partier av klagan, de formulerar sorgen över
att vänner och släktingar kommer att skiljas åt. Däremot finns inte ett spår av det-
ta hos männen. Inslagen av klagan i bröllopsdiktning är en förhållandevis ovanlig
företeelse hos övriga kvinnliga författare i mitt material. En del sådana fall finns
och då rör det sig på samma sätt om att diktjaget klagar över att hon skall skiljas
från bruden, som är hennes vän eller syster, för att denna skall bosätta sig på annan
ort efter giftermålet. För man in tanken på bröllopet som en övergångsrit (rites de
passage) är det naturligt att de kvinnliga vännerna tog farväl av bruden.60 Samma
typ av tänkande präglade de ceremonier som vidtogs när en kvinna dog ogift, en
s.k. ”likbrud”, då skulle andra ogifta kvinnor följa henne till den sista vilan.61 Det
finns även exempel i dåtida bröllopsdiktning på hur manliga författare tar farväl
av brudgummen och det ’glada ungarlslivet’.

Det är en kvinnlig författares text, Märta Trundmans, som anlägger det mest
respektlösa och öppet erotiska tilltalet. Som jag nämnde tidigare är det ovanligt att
kvinnors dikter innehåller denna typ av frivoliteter och skämtsamheter. Även om
detta tyder på att kvinnliga tillfällesförfattare slog an ett tonfall som måhända an-
sågs passande och i samklang med kvinnligt definierade dygder, till exempel blyg-
samhet, så visar Märta Trundmans dikt att detta inte var statiskt.

När det gäller retorisk finess måste man konstatera att de bägge kvinnliga för-
fattarna i det andra trycket, särskilt då Märta Bång, kommer till korta om man
jämför med männen. En anledning kan givetvis vara hennes ålder, Märta Bång var
bara 16 år när hon skrev sin dikt. Kanske kan den ses som ett lärlingsprov. I det
första trycket framstår den kvinnliga författaren Anna Maria Thælin som relativt
jämbördig med sina manliga kollegor. En markant skillnad finns dock när det gäl-
ler stilistisk säkerhet i bruket av troper och framför allt figurer, där de manliga för-
fattarnas texter i bägge trycken är mer konstfulla.
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En granskning av det övriga materialet visar på samma mönster, även om det
är svagt. Av förklarliga skäl har inte en grundligare jämförelse kunnat genomföras
gentemot manliga författare beträffande materialet i stort. Kanske var det så att
begravningsdiktningen med sina entydigare föreskrifter beträffande poetik och
retorik var lättare att författa av en skribent som inte drillats i skolretorik, till ex-
empel på gymnasium och universitet.62
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4. Tillfällesdiktning och kön

Konstruktionen av kön i tillfällesdiktningen: föremålen
Inledningsvis framhöll jag att tillfällesdiktningen, på grund av de exempla som
skapas i den, är ett bra material för att undersöka rådande könsideal. På vilket sätt
beskrivs män respektive kvinnor i de texter jag analyserat ovan? Kan man hypote-
tiskt tänka sig att tillfällesdiktningen var en arena där förändring i könsidealen
syns? Och visar sig detta i så fall hos de kvinnliga författarna? En läsare av 1700-
talets tillfällesdiktning finner att ordet ”dygd” är ett av de oftare förekommande.
Begreppet dygd var under denna tid mångfacetterat och dess rötter kan sökas både
i antikt tänkande och kristendomen.1 Ytterst förenklat kan man dock säga att be-
greppet under 1700-talet användes för att beteckna önskvärda eller förtjänstfulla
egenskaper hos en person. Dygden var i princip universell, men trots detta ansågs
i praktiken vissa dygder som särskilt viktiga för kvinnor respektive män; detsam-
ma gällde för de olika stånden.2

Vilka slutsatser kan dras från mitt material? Först kommer jag att diskutera de
ovan analyserade dikterna, för att sedan gå till materialet i sin helhet. De dygder
man kunde ta till för att prisa kvinnor var av naturliga skäl färre. Kanske är detta
skälet till att bilden av de tre kvinnliga föremålen i de ovan analyserade dikterna
framstår som mer homogen än bilden av de manliga. Beträffande de kvinnliga före-
målen kan dygderna knytas till kvinnans roll i hushållet, oavsett vilket hushåll hon
tillhört, och till rollen som maka, mor men även dotter. Men vi finner även dygder
som hör samman med en kvinnas sociala förmåga, där exempelvis trofasthet i vän-
skap lyfts fram. En klar betoning ligger dessutom på kristet definierade dygder som
flärdfrihet, givmildhet mot fattiga och fromhet. Egenskaper som anses viktiga är
att en kvinna är tålmodig, behagfull och ömsint. Går vi till de dikter som tar upp
män betonas de dygder som hör samman med föremålens sociala status och roll. I
dikterna kan man trots detta finna en minsta gemensam nämnare, även om man
inte finner ett explicit formulerat mansideal i dem: föremålens dygder kopplas till
olika offentliga arenor och samhällets bästa (mindre tydligt i bröllopsdikterna
dock). Gudfruktan är en dygd som anses viktig även hos män. När det gäller
bröllopsdiktningen sätts, som jag tidigare framhöll, relationen mellan man och
kvinna i fokus. I de ovan analyserade dikterna till paret Sundell-Bång betonades
dels att äktenskapet bygger på dygd hos bägge makarna, dels ömsesidig kärlek,
vilken också ofta kopplas till den högsta formen av kärlek: den himmelska. Av
intresse i detta sammanhang är Trundmans ovan analyserade dikt. Vid en första
anblick verkar den sätta mannen i centrum för uppmärksamheten, men vid en när-
mare granskning visade det sig att mannens position undergrävs genom ironi. Det-
ta är dock, som jag framhöll ovan, en ovanlighet bland övriga kvinnliga författare.

Materialet i stort har givetvis inte utsatts för samma noggranna granskning
som de ovan analyserade dikterna, men jag vill ändå hävda att samma mönster
återfinns där. Samma olikhet mellan beskrivningen av manliga respektive kvinnli-
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ga föremål, som vi fann i textanalyserna, märks i det övriga materialet. Kvinnor,
med få undantag, knyts till hushållet och till de dygder som förbinds med denna
uppgift – vare sig detta hushåll var ett adligt gods eller hushållet i en boktryckarfa-
milj. Dessutom är det tydligt att fromhet och flit är kardinaldygder för kvinnor.
Sammantaget betonas många egenskaper som vi känner igen från hustavlan. I
sällsynta fall kopplas fliten emellertid till någon annan syssla än hushållsgöromå-
len. Anna Maria Elvia skriver i en dikt till den adliga Eva Maria Anckarcrona.
”Hon ägde alt det man hos könet kan begära,/ Dygd, fägring och behag med ett
upodlat vett,/ Der hushålls frägd och flit med snille giorde ett:/ Hon kunde detta
alt dock utan högmod bära.” 3 Här lyfts alltså snille fram som en prisvärd egen-
skap hos en kvinna. I denna dikt beröms dessutom utseende, detta är annars yt-
terst ovanligt i mitt material. Stina Hansson påpekar, beträffande Lucidors tillfäl-
lesdiktning, att adelskvinnor oftare än andra kvinnliga föremål prisades för sin
skönhet.4 Denna tendens finns inte alls i mitt material. Av de dryga tjugotalet
föremål som i gravdikter prisas för sitt utseende är endast ett fåtal adliga. (Där-
emot är det relativt vanligt att barn prisas för sitt utseende.) Män förknippas tyd-
ligt med sin roll i samhället, i offentligheter av olika slag. Detta rör sig givetvis om
olika områden; en borgmästare hyllas för de insatser han gjort för sin stad, en duk-
tig ämbetsman för att han utfört sina åligganden väl eller en högadlig man för de
insatser han gjort för hela riket, exempelvis genom krigisk och politisk verksam-
het. Dessutom betonas ofta att de är goda representanter för sina sociala sfärer.
Det är därför svårt att vid en första anblick hitta en entydig bild av Mannen, dvs.
en serie egenskaper och dygder som skulle vara önskvärda för alla män och som
definieras som typiskt manliga. Istället löses på ett plan den ideala bilden av man-
nen upp sig och förläggs på olika socialt definierade nivåer. Vi får en mer mång-
facetterad och diversifierad idealbild gällande manliga föremål. Trots detta kan vi
säga att det finns ett ideal, som gäller för alla män: den idoge mannen som väl skö-
ter sin ålagda syssla. Även idealteckningen av mannen känns igen från hustavlan.
Tillspetsat kan vi dock säga att när det gäller hur man skapar ett exemplum finns en
tendens till att det tonar fram ett, mer entydigt, kvinnoideal men många socialt
uppdelade mansideal.

När det gäller bröllopsskrifterna är det inte ovanligt att de innehåller hustru-
speglar eller hustruläror, det vill säga samlingar av regler för hur en dygdig hustru
borde vara. Detta återfinns också i mitt material. Anna Maria Arctædia gifte 1744
bort sin dotter Christina Helena Biur med handelsmannen Mårten Grahn. Mo-
derns dikt vid tillfället består av en hustrulära om åtta strofer. Hon uppmanar sin
dotter till lydnad, gudsfruktan, sparsamhet m.m. och dikten avslutas med följan-
de uppmaning: ”War trogen, redlig, kysk, haf tungan inom tand,/ War wänlig,
god och glad; så hugnar du din Man.”5 Diktens hustruideal framstår som en illus-
tration till hustavlans förhållningsregler. Fullt så explicit uttrycker sig ingen
annan författare i mitt material, även om det ofta betonas hur äktenskapet blir
lyckligast om kärleken till Gud sätts före den timliga och Hans bud följs. I många
dikter betonas också ömsesidigheten inom äktenskapet, vilket vanligtvis paras
med tanken på att detta bäst uppnås om äktenskapet grundas på dygd och from-
het. I en dikt skriven av Sara Broling över manufakturisten Johan Elg och Ulrica
Sundmans bröllop 1763 heter det: ”Bägge älska dygd och ähra;/ HERren älska
båda twå;/ Högsta kärlek kan man nå;/ Största frögd man kan begära:/ Dela kär-
lek med sin GUD!”6
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I en frekvensundersökning av de tio oftast nämnda dygderna i likpredikningar
1600–1639 samt 1685–1699 finner Kekke Stadin att de tre mest nämnda dygderna
för kvinnor är gudsfruktan, äktenskapskärlek och givmildhet. (Efter detta kom-
mer i tur och ordning dygderna förstånd, tålamod, flit, hederlighet, redlighet,
uppriktighet och vänlighet.) När det gäller män ligger däremot flit först följt av
äktenskapskärlek och gudfruktan. Två dygder som hamnar högt hos män men ej
hos kvinnor är skicklighet och underdånighet mot överheten.7 Kekke Stadin kon-
staterar att flit ansågs viktig att inplantera i den svenska befolkningen från präster-
skapets sida. Detta kopplar hon till statsadministrationens expansion under detta
århundrade, ”med hjälp av flitiga och arbetsamma undersåtar kunde staten stärka
sin ställning och rikets stormaktsställning utvecklas”.8 De manliga dygderna flit,
trohet och underdånighet knyter Stadin dessutom till 1600-talets moralfilosofi.9

För kvinnorna var gudfruktighet den dominerande dygden i Stadins material.
”Fromma och gudfruktiga borde alla svenska kvinnor vara, enligt prästernas sätt
att se, oavsett om de var högadliga eller bondmoror.”10 Men gudfruktan var även
en viktig dygd hos män.11 När det gäller äktenskapet framhävs hos både män och
kvinnor den ömsesidiga kärleken, men detta görs enligt Stadin oftare mot slutet
av 1600-talet än under dess början.12 Stadin framhåller att denna ideala bild av
ömsesidig kärlek skiljer sig från hustavlans betoning på hustrulig underdånighet.
Valborg Lindgärde finner, efter en granskning av Brenners bröllopsdiktning, även
där ett betonande av äktenskaplig ömsesidighet och kärlek.13

Stadins resultat stämmer också förvånansvärt väl in på mina egna, såväl i de
ovan analyserade dikterna som materialet i stort. Föga verkar ha hänt från slutet av
1600-talet.14 En subtil skillnad verkar gälla gudfruktan. Som exempel kan tas de
ovan analyserade begravningsdikterna. De kvinnliga föremålen prisas visserligen
för sin fromhet, men i två av dikterna till herr Maull nämns inte ens kristendo-
men. Detta kan säkerligen kopplas till att det material Stadin undersöker, likpre-
dikningarna, var författat av präster.15 Betoningen på kristna dygder blir därför
tydlig och självklar. I gravdiktningen förs de antika dygdeidealen in på ett annat
sätt. Att de kvinnliga tillfällesförfattarna ofta framhäver ömsesidigheten som
äktenskapets grund i bröllopsdiktningen verkar rimma illa med hustavlans bud
om kvinnlig underordning och visar att ideologi och praktik inte alltid följs åt.
Samtidigt bör denna betoning av ömsesidighet tolkas mot bakgrund av en religiös
kontext, något jag exemplifierade ovan. Bröllopsdiktningens funktion bör också
beaktas, på en uppsluppen bröllopsfest var det kanske inte alltid lämpligt att pro-
pagera för hustrulig underdånighet. Stadin pekar dessutom i sin undersökning på
att den betoning av ömsesidighet inom äktenskapet hon finner i likpredikningar
inte bara kan tolkas så att dessa utgick från faktiska människors liv, utan också vi-
sar att det fanns en kluvenhet beträffande äktenskapssynen inom den lutherska
kyrkan.16 Lindgärde framhåller när det gäller Brenners äktenskapssyn att hon var
påverkad av såväl religiösa tankar som tidens radikala idéer om kvinnans rättig-
heter.17 Liknande dubbla influenser spåras i Nordenflychts bröllopsdiktning.
Även sociala förändringar kan erbjuda en förklaring, Lindgärde för fram hypo-
tesen att familjens ändrade funktion mot slutet av 1600-talet – i och med en
expanderande urban kultur och ett växande borgerskap – skulle kunna vara en
viktig faktor i sammanhanget. Äktenskapet skulle nu inte bara utgöra grunden för
reproduktion och produktion utan också ge kontrahenterna ”andliga värden”.18

Hedvig Charlotta Nordenflycht var frihetstidens djärvaste och radikalaste
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kvinnopolitiska författare, det kan därför vara intresse att se hur hon beskriver
kvinnor respektive män i sin tillfällesdiktning. När det gäller gravdiktningen fram-
kommer vissa (subtila) avvikelser gentemot det övriga materialet. När Norden-
flycht skall beskriva Elisabeth Arnell, baron Carl Cronstedts fru, i en begravnings-
dikt 1750 använder hon konventionella, religiöst färgade, formuleringar:

Här går en Heders Fru at hwila sig i jorden,
Som Swenske Fruars lius och Könets [kvinnornas] prydnad var,
Som uti Ärans drägt et ädelt hierta bar;
Uppriktig, mild och ren i wandel, som i orden.
För godhet, dygd och wett är allment wördad worden.
Et Fruentimmers plikt Hon wärdigt upfylt har;
Sin Herres frögd, sitt Hus och Barn en Lampa klar […]. (SS 1, s. 371.)

Men samtidigt är Nordenflycht noga med att framhålla att ”wett” ingår i ”Et
Fruentimmers plikt”. Detta är ovanligt, om ej unikt bland samtidens kvinnliga
tillfällesförfattare, vilket exemplet med Anna Elvias ovan nämnda dikt visar. Det
finns hos Nordenflycht dikter där hon uttrycker glädje och stolthet över bildade
kvinnor, häri liknar hon Sophia Elisabeth Brenner, som gärna hyllade andra vittra
och lärda fruntimmer.19 Mest märkbart är detta i hyllningsdiktningen, inte i be-
gravningsdiktningen. I hög grad är dessa dikter riktade till adliga kvinnor. I en
dikt till grevinnan Margareta Cronstedt, en av Nordenflychts gynnare, prisas
grevinnans intellektuella egenskaper. ”Du är en raritet ibland dit Qwinno-kön:/
Din ädla siäl har sig ur mörksens bojor brutit,/ I wetenskapers lius har hon sit
ämne slutit” (SS 1, s. 100). Nordenflycht är liksom flertalet av de kvinnliga
tillfällesförfattarna noga med att lyfta fram den dygdiga och ömsesidiga kärleken i
sina bröllopsdikter. Inte så sällan tar hon dessutom upp ”vett” som en önskvärd
egenskap hos kontrahenterna. ”Uplyst wett och rena tankar,/ Dygdig wilja, sam-
wets frid,/ Är den sanna lyckans ankar,/ Som kan trotsa död och tid”, heter det
t.ex. i en bröllopsskrift till Nils Sahlgrens och Anna Margareta Wittmachs bröllop
1745 (SS 1, s. 408). I en bröllopsdikt till den medicine doktoren Abraham Bæck
och Anna Charlotta Adlerberg för hon rentav in ett kvinnopolitiskt budskap ge-
nom att framhålla kvinnans underordnade ställning. ”Wårt kön [kvinnokönet]
dock löper större fara;/ En Man kan fly sit plågo-bo,/ En Hustrus pligt och Dygd
är tålamod och tro.” (SS 2, s. 343.)

En förändring sker om man vidgar perspektivet till att även omfatta tillfälles-
texter skrivna till kvinnliga medlemmar av den kungliga familjen. Här adderas
med självklarhet vissa dygder (som vitterhet och förmåga att regera) till de tradi-
tionellt kvinnliga, som förekommer i dikterna till enskilda. Drottningen är visser-
ligen en moder – men hela landets moder. Detta får en generell tyngd då drott-
ningar dessutom porträtteras som mönster för hela landets kvinnliga befolkning.
Vid drottning Ulrika Eleonoras död 1741 hyllade kvinnliga författare den döda
drottningen. Brita Geyer framhåller att drottningen lyst som en sol för alla kvin-
nor, hon har varit en ”Qwinno-Spegel”. Men nu är sorgen stor: ”I Swer’ge saknas
nu en Huldrik Landsens Moder […]/ Af Tappra, wittra Män af Qwinnor lika
så”.20 I Nordenflychts dikt över Ulrika Eleonora beskrivs drottningen, liksom hos
Geyer, som en ”spegel” för sitt kön. En bodelning görs hos Nordenflycht mellan
drottningens ”Qwinno-dygd” – som skall lyftas fram i dikten – och hennes andra
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dygder (exempelvis ”Stats-wett”). Trots detta framstår en del av de hos drottning-
en prisade dygderna som allt annat än typiska för kvinnor. Ulrika Eleonora hade
visserligen varit hela ”Landets Mor” och var gudfruktig, ödmjuk och givmild.
Men hon hade också varit hjältemodig och rättrådig samt hade haft ett ”uplyst
wett” (SS 1, s. 287 ff.). När Lisa Sundia skall hylla Lovisa Ulrika liknar hon, på ett
vedertaget sätt, den då blivande drottningen vid Minerva.21

Konstruktionen av kön i tillfällesdiktningen: författarna
I inledningen till detta kapitel betonade jag att vissa markörer enligt min mening
kan vara särskilt viktiga att ta upp ur könsaspekt: skillnader beträffande stilistiska
verkningsmedel, användningen av loci och hur ethos respektive pathos skapas.

Beträffande de ovan analyserade begravningsdikterna till män kan vi samman-
fattningsvis konstatera att de tre kvinnliga författarnas texter inte nämnvärt skiljer
sig från dem som författats av deras manliga författarkollegor när det gäller reto-
riskt handlag eller stilnivå. Som tidigare påpekats påbjöd principen om decorum
att gravdikter skrivna till kvinnliga föremål utformades på särskilt sätt. I dessa
skulle känslosam klagan ges större utrymme, för att framkalla medlidande hos
läsaren,22 men inget tyder på att decorum inneburit en liknande anpassning hos
dessa kvinnliga författare. Känslosam klagan ges inte mer utrymme hos de kvinn-
liga diktarna än hos de manliga när det gäller dikterna skrivna till män. En skill-
nad kan möjligen spåras när det gäller de lovprisande partiernas loci. Två av de
kvinnliga författarna går in mindre på gärningar hos manliga föremål, jämfört
med manliga författare. Men av några ödmjukhetstopos syns i dessa dikter inte ett
spår. Istället underbyggs ethos i dikterna genom social position hos författarna,
men också genom en stilistisk självmedvetenhet.

I de tillfällestexter som skrivits till kvinnor ändras mönstret något. Även i dessa
dikter framstår de kvinnliga författarna som jämbördiga med sina manliga kolle-
gor beträffande retorisk effektivitet. Däremot skiljer sig de kvinnliga författarna
vad gäller stilnivå och val av retoriska effekter och loci. Beträffande dikterna över
kvinnliga föremål innehåller de kvinnliga författarnas dikter en högre grad av kla-
gan. Jag vill dock inte gå så långt som att knyta deras känslosamhet i dessa dikter
till kön. Istället kan detta förbindas med att det var lämpligt att gravskrifter över
kvinnor innehöll en större del klagan. I analysen av skriften över Brita Löfgren har
jag visat hur en rollfördelning fanns mellan författarna (och makarna) Charlotta
Löfgren och Petrus Lagerman: den känslosamma klagan återfinns i Löfgrens dikt,
trösten i hennes makes. Gällande Catharina Margareta Björnstjerna finns en mar-
kant skillnad mellan Charlotta Frölichs dikt och den som är författad av Upplands
Nation. Men observeras kan att Charlotta Frölich inte bryter mot ett gängse
mönster i sin dikt, hon följer det. Slutligen används också sorgeskapande effekter i
bröllopsdiktningen. Detta kunde knytas till att kvinnliga författare med sin bröl-
lopsdiktning tar farväl av bruden som lämnar ungflicksgemenskapen.

De kvinnliga författarna som granskats är alltså inte ’sämre’ retoriker. Däremot
kan man möjligtvis säga att de arbetar något annorlunda än sina manliga kollegor.
Jag anser att man kan skönja en tendens till större stilistisk finess hos några av de
manliga diktarna till de ovan analyserade dikterna, i det att de mer varierar sin
användning av troper och framför allt figurer. Dessutom kan man hos männen
även spåra ett mer lärt anslag beträffande tematik och dikternas form (sonett- och
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hexameterform). Här markerar en del av de manliga författarna på ett självklart
sätt samhörigheten med en lärd tradition som de själva är en del av. Särskilt märk-
bart är detta, som jag visat, i de analyserade bröllopsdikterna. När det gäller dessa
framhöll jag dessutom tidigare att kvinnors texter för det allra mesta är allvarligt
hållna.

Huruvida kvinnliga författare använder mindre stilistiska finesser än sina
manliga kollegor i det övriga materialet är en fråga som, på grund av materialets
omfattning, måste lämnas därhän. Mitt intryck är dock, som jag skrev tidigare, att
kvinnliga författare ter sig mindre stilistiskt säkra i bröllopsdiktningen än i be-
gravningsdiktningen.

När det gäller bruket av känsloframkallande effekter är min uppfattning att de
här analyserade dikterna framstår som representativa. Klagan eller sorg verkar ge-
nerellt sett inte vara vanligare i kvinnors dikter. Det finns dock ett fåtal exempel
där pathos-framkallande effekter, särskilt sorg eller klagan, kan kopplas till en
kvinnlig författarposition. Jag refererade ovan Aristoteles syn på kvinnan. Hon
ansågs vara ”blöt”, lättrörd och känslosam till skillnad från den ”torra” mannen.
Detta i sin tur gjorde kvinnan mindre lämpad för intellektuell verksamhet. Det
finns ett fåtal exempel på att kvinnliga tillfällesförfattare för in den aristoteliska
tanken om kvinnans större ”blödighet”, känslomässighet, i sina dikter. Den aris-
toteliska synen kunde i sällsynta fall användas som ett argument för att kvinnor
borde yttra sig i offentliga ting.23 Ett belysande exempel ges i Sophia Pastors dikt
vid Ulrika Eleonoras död. Diktjaget frågar hur den som inte är en hjälte från slag-
fältet ändå kan stå sörjande vid drottningens grav.

Jo! låt oß som hafwa fådt
Hierta, mer än än Manfolck blödigt,
Wi, som utaf Tårars mått,
Äga ganska öfwerlödigt,
Wi, som wid det minsta gny,
Pläga helt försagde bli,
Och med sorg wårt sinne bry,
Förän som wi faran si,

Nu på denna Klage-Dag,
Giuta Suckar, fälla Tårar,
Ty GUDs wrede giordt ett slag,
Som wårt hela Rike sårar!24

Jag betraktar inte denna typ av passager som ödmjukhetstopos, eftersom inslagen
inte markerar ödmjukhet, endast olikhet.

En viktig fråga är i vilken utsträckning kvinnliga författare anlägger ödmjuk-
hetstopos och ber om ursäkt för att de tar till orda. Det måste poängteras att öd-
mjukhetstopos är vanlig hos såväl kvinnliga som manliga författare från denna
tid. Beträffande huvudmaterialet återfinns ödmjukhetstopos endast i 23 av de
separattryckta tillfällestexterna till enskilda, av dessa är bara en könsbetingad; allt-
så, författaren ber i texten om ursäkt för att hon tar till orda just för att hon är
kvinna. Så här formulerar sig denna enda författare, Elisabeth Stobæa i en bröl-
lopsdikt till Petrus Stenberg och Regina Westerschiöld:



154

Ty yrcka Skallde qwad [dikta skaldekväden] är icke Qwinfolks Slöider,
Sitt hushåll skiöta wäl, det står dem bättre an,
Med detta skiälet du dig och ursächta kan,
War wid hussyslor din allenast wäl förnögder; […].25

Typiskt för de ödmjukhetstopos som anläggs är däremot att skribenten betonar
sin oförmåga som författare, men utan att knyta detta till kvinnlig oförmåga. När
Catharina Elisabeth Sommelia förklarar att hon vill ”siunga;/ Fast jag ej har Pallas
tunga” kan det ses som ganska typiskt för denna typ av förbehåll.26 I en del fall
betingas ödmjukhet också av social underdånighet.

Tillfälleslitteraturen framstår alltså inte som en arena för förändring om man
enbart ser till de ideal för kvinnor respektive män som formuleras i texterna. Här
omskapas inte kunskap om kön. Däremot kan man konstatera att kvinnliga till-
fällesförfattare vanligtvis inte heller ber om ursäkt för att de tar till orda. Letar man
efter en tänjning av kvinnorollens gränser finner man det inte när det gäller vad
kvinnliga författare tar upp (loci) och endast i viss mån hur de tar upp det (elocu-
tio), däremot i att de överhuvudtaget tar till orda och i det ethos som anläggs. Hur
detta skall tolkas på ett mer övergripande teoretiskt plan återkommer jag till i av-
handlingens slutord.
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D e l  I i i

”At tala så det hela werlden det må höra”.

Den politiska litteraturen
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1. Kvinnliga författare tar till orda
i den allmänpolitiska debatten

At tala så det hela werlden det må höra, fordrar mycken både
skickelighet och försicktighet.
(Anna Margareta von Bragner)1

Inledning
Kvinnor hade inte formellt politisk inflytande i frihetstidens Sverige, en situation
som de delade med en stor del av den dåtida manliga befolkningen. En hel del
kvinnliga författare försökte inte desto mindre påverka den politiska debatten.
Som vi kommer att se är de dessutom aktiva i politiskt och historiskt formativa
faser.

Vad är då att räkna som politisk litteratur vid denna tid? Ingemar Carlsson gör
följande användbara operationella definition i sin undersökning Olof Dalin och
den politiska propagandan inför lilla ofreden (1966).

Till sin yttre karaktär är de politiska skrifterna mångskiftande och brokiga: på
vers eller prosa, tryckta eller handskrivna, med öppet framförda synpunkter el-
ler iklädda fiktion, kvantitativt varierande från enradingar och epigram upp till
broschyrer av tämligen stort omfång, kvalitativt lika skiftande, flitigt lästa eller
nästan okända, lagligt eller olagligt distribuerade, på svenska eller främmande
språk, av kända eller okända författare o.s.v. Framför allt en gemensam faktor
binder dem samman med varandra till en grupp: de har alla tillkommit i en ak-
tuell situation och har en politisk uppgift eller i varje fall huvudtendens eller kom
att i samtiden bli politiskt uppmärksammade.2

Ett exempel kan ges. Anna Antoinetta Gyllenborgs dikt till Axel von Fersen (och
den svenska friheten) går att uppfatta som en förhållandevis harmlös hyllnings-
dikt, men sätter man in den i sitt historiska sammanhang visar det sig att den ock-
så har ett politiskt syfte.3 De texter som diskuteras i detta kapitel har alla det ge-
mensamt att de med formuleringen i citatet ovan har en ”politisk huvudtendens”.
Däremot skiljer sig de olika skrifterna vad gäller form och publikationssätt. Vi
kommer i analysavsnitten att få möta olika typer av texter i fråga om hur öppet
och tydligt det politiska budskapet framgår – allt från skrifter som explicit signa-
lerar sitt politiska budskap, oftast redan i titeln, exempelvis En Swensks Tankar
Öfwer Den 22 Junii, 1756, till dem som bekänner färg först vid en noggrannare läs-
ning, exempelvis Anna Margareta von Bragners tidskrift Samtal emellan Argi
Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga. Liksom när det gällde tillfälleslittera-
turen rör vi oss återigen med texter som förenas genom sin funktionalitet. För
övrigt skulle dessa politiska texter ofta kunna samsas med personverserna under
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det stora paraplyet tillfälleslitteratur. De politiska skrifterna är också sprungna ur
bestämda tillfällen: politiska händelser eller debatter. Men till skillnad från per-
sonverserna rör vi oss nu mot en annan typ av offentlighet, ett annat forum – den
politiska offentligheten. Den retorik som används är följaktligen inte längre i för-
sta hand den demonstrativa utan den deliberativa (genus deliberativum). Här be-
handlas även en allmänpolitisk skrift som präglas av ’domstols’-retorik (genus judi-
ciale), i detta fall av anklagande natur.

Det finns en del forskning som tar upp den svenska frihetstidens politiska tex-
ter. Ingemar Carlssons ovan nämnda avhandling om Olof Dalins politiska dikt-
ning tar inte bara upp Dalin, utan författaren kartlägger även allmänt frihetsti-
dens politiska diktning och klimat.4 Till detta skall läggas den redovisning av den
handskrivna politiska litteraturen som återfinns i samma författares bibliografi,
Frihetstidens handskrivna politiska litteratur (1967).5 I Gunnar Svanfeldts avhand-
ling om tidskriften Posten finns genomgångar av moraliska tidskrifter och beskriv-
ningar av dessa tidskrifters politiska innehåll.6 Även hos Otto Sylwan i hans stu-
dier över frihetstidens press och periodica, finns diskussioner av 1700-talets poli-
tiska litteratur.7 Sven Hansson tar i sin bok om Hedvig Charlotta Nordenflycht
upp en del av hennes handskrivna allmänpolitiska dikter och har även en kvinno-
historisk vinkling (om ej genusteoretisk) vilket gör hans bok extra värdefull för
mig. Ingen av dessa undersökningar innehåller dock regelrätta retoriska analyser. I
sin bok om Gustav III:s retoriska fostran ger Marie-Christine Skuncke grundliga
belysningar av politisk retorik inom det officiella området under senare delen av
frihetstiden. Skuncke påpekar dock att mycket saknas när det gäller forskning
beträffande frihetstidens riksdagsretorik, som är ett vidsträckt och i stort sett out-
forskat område.8

Liksom när det gäller tillfälleslitteraturen är den genusteoretiska forskningen
på området obefintlig, det finns inga svenska undersökningar av retorik och kön i
äldre politisk litteratur. Detta fenomen kan ses även inom internationell forsk-
ning. Exkluderingen av kvinnan från det politiska livets formella sidor under ti-
digmodern tid avspeglar sig, som Merry Wiesner framhåller, i en frånvaro av ge-
nusinriktad forskning om europeisk politisk teori. Som en följd av detta finns det
dessutom förhållandevis litet skrivet om kvinnors roll inom politiken under den-
na tid, även i internationell forskning. Wiesner menar emellertid att detta nu hål-
ler på att ändras tack vare två historiografiska trender. Den första söker bredda det
politiska historieskrivningsfältet så att det inte bara tar upp politikens formella si-
dor; den andra innebär att konstruktionen av genus sätts i fokus, vilket ger en be-
lysning av könen ur ett socialt och politiskt perspektiv.9 Detta perspektivskifte
innebär en politisering av kön. Ett annat resultat av genusinriktade undersök-
ningar har varit att maktbegreppet problematiserats, något som diskuterades i av-
handlingens inledning och som kommer att bli viktigt i de följande analyserna.

Undersökningens urval, att jag endast tar upp den tryckta litteraturen, begrän-
sar mitt fält. Möjligtvis skulle man därför kunna hävda att den litteratur som här
undersöks är mindre kontroversiell. Generellt sett kan man nämligen anta att den
mer obekväma politiska litteraturen inte kom att tryckas på grund av censuren.
Mot detta kan man invända att det inte alltid är sagt att den otryckta litteraturen
med automatik var mer subversiv än den tryckta, även om det naturligtvis oftast
förhöll sig så. I Ingemar Carlssons bibliografi återfinns exempelvis några hand-
skrivna politiska verk som skrivits av kvinnliga författare, där vissa knappast kan
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sägas innehålla mer politiskt sprängstoff än de tryckta som kommer att granskas
här.10

Ett antal av de kvinnliga författare som ingår i undersökningen förde under
frihetstiden sina allmänpolitiska åsikter till torgs och några av deras verk, vilka tar
upp aktuella politiska händelser, skall också diskuteras här. För tydlighetens skull
kommer de att behandlas i tidsföljd. I kronologisk ordning är de: Anna Margareta
von Bragner, Samtal emellan Argi skugga och en obekant Fruentimbers Skugga. Nyli-
gen ankommen til de dödas Rijke (1738–39); Hedvig Charlotta Nordenflycht, HER-
TIG Adolph Friedrichs Intog Til Sweriget Och Hufwud Staden STOCKHOLM Be-
skrifwen på gammalt sätt I en Wisa Helt Ny (1743), ”Öfwer Slaget på Norre-Malms
Torg den 23 Iunii 1743” (1745), och ”Tröste-bref ” (1745); Anna Antoinetta Gyllen-
borg, Den Kära Frändens Skål, (1755); Elisabeth Stierncrona, En Swensks Tankar
Öfwer Den 22 Junii, 1756 (1756) och Françoise Marguerite Janiçon, Tankar I anled-
ning af Sista Öfverflöds-Förordningen … Af En Fri Svensk, (1767).

Även Charlotta Frölich skrev politiska dikter: Den Utflugne Bi-Swärmen
(1768) och Poëme, Till Allmänheten, Om Folck-ökningen i Swerige (1768). Dessa
kommer inte att analyseras, eftersom det i så fall inte skulle tillföra något princi-
piellt nytt till undersökningen. Den sistnämnda dikten presenteras dock kort
senare. Två av de här nämnda författarna känner vi sedan det tidigare avsnittet om
tillfällesförfattare – Hedvig Charlotta Nordenflycht och Charlotta Frölich.

Förutom dessa tryckta skrifter, som har en klar allmänpolitisk tendens och tar
upp dagsaktuella brännande frågor, finner man också skrifter som inte tar ställ-
ning när det gäller politiken, men som trots detta vänder sig till en politisk offent-
lighet. Ett par av dessa tillhör dessutom typen litterärt utformade böne- eller tack-
skrifter, det vill säga samma kategori som en del av de tidigare presenterade skrif-
terna vilka riktades till kungligheter. Författarna till dessa hade kanske fått eller
önskade få ekonomiskt bidrag eller annan hjälp av ständer eller Kungl. Maj:t.
Dessa texter kommer därför inte att diskuteras närmare.11

Frihetstidens politiska system
Frihetstiden kan på många sätt betraktas som en särpräglad period i den svenska
historien vad gäller politiska förhållanden. Makten låg under denna period inte
hos en enväldig monark utan Sverige fick ett för tiden, även med europeiska mått
mätt, avancerat parlamentariskt system.12 1720 års regeringsform stadgar att lan-
dets styrelse skall vila på att ”Kongl Maj:t wid deß höghet måtte blifwa oför-
kränkt, Riksens Råd uti tilbörlig myndighet understödde och Ständerna wid de-
ras rätt och frihet bibehåldne”.13 Riksrådet, landets regering, fungerade med
kungen som ordförande. Vid voteringar som användes för att avgöra olika frågor i
rådet hade kungen två röster och dessutom utslagsröst. Kungens makt var dock
begränsad och han kunde inte gå emot en majoritet av rådsherrarna. Ständerna,
riksdagen, var rikets tyngsta politiska maktfaktor. I regeringsformen 1720 § 14
stadgades att riksråden var juridiskt ansvariga inför ständerna. Från och med
1738–39 års riksdag inleddes dessutom en licentieringspraxis: vid en ändrad riks-
dagsmajoritet kunde riksråden avskedas. Ständerna stiftade lagar, styrde över skat-
ter och statsfinanser och inte minst dikterade de stora delar av utrikespolitiken. En
viktig politisk förändring, vilken direkt berörde litteraturen och medförde en stör-
re öppenhet, ägde runt mot slutet av perioden med införandet av 1766 års tryckfri-
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hetsförordning.14 Det var alltså ett för sin tid ovanligt fritt politiskt system även
om ’friheten’ inskränkte sig till att gälla adel, präster, borgare och självägande bön-
der, dvs. politiskt inflytande var kopplat till ståndssamhällets privilegiesystem och
innehav av egendom. Stora delar av Sveriges befolkning stod utanför den svenska
riksdagen, som tjänstefolk, torpare och kvinnor.15 Sten Carlsson framhåller dess-
utom den svenska ståndsriksdagens relativa ineffektivitet: ”Ståndsriksdagen var en
tungrodd institution. I praktiken kom makten i ganska hög grad att ligga hos de-
putationerna och utskotten.”16

Två olika grupperingar eller ”partier” kom att dominera riksdagarna under fri-
hetstiden, ”hattarna” respektive ”mössorna”. Ordet ”parti” måste här förstås i sitt
historiska sammanhang, som en lösligare gruppering, och inte betraktas som sy-
nonymt till den nutida termen.17 Hattarna kom att sitta vid makten under den
största delen av frihetstiden, från 1738–39 års riksdag fram till 1765–66 års riksdag.
Det var vid 1738–39 års riksdag, den riksdag som brukar betecknas som ett genom-
brott för svensk parlamentarism, som de partibetecknande namnen mössor res-
pektive hattar började komma i allmänt bruk.18 Under hattarnas första år hade
partiet sitt fäste hos höga ämbetsmän och storföretagarna (som ofta tillhörde hög-
adeln) och partiets förankring i en bredare riksdagsmajoritet var minimalt – dock
kunde en större sammanhållning och partidisciplin i början av partiets historia
göra att det fick igenom sin vilja. Så småningom minskade denna enighet och
inom hattarna kom försiktigare och radikala falanger att växa fram. Mössorna
kom, från att ursprungligen ha haft sitt stöd hos den gamla godsägaradeln, alltmer
att radikaliseras och bli motståndare mot aristokrati och byråkrati.19 Bilden av två
partier som står emot varandra måste därtill nyanseras en hel del. Det fanns även
andra konstellationer, mer eller mindre lösligt sammansatta runt olika frågor, som
av samtiden betecknades som partier. Exempelvis finner man i vissa böcker ter-
men ”hovpartiet”, som benämning för den politiska gruppering som vid en viss
tidpunkt stödde hovets maktsträvanden. Under 1751 års riksdag betecknas opposi-
tionen mot hattarna ömsom hovpartiet, ömsom mössorna.20 I hovpartiet ingick
emellertid inte bara mössor utan även personer utan säte i riksdagen, men med en
nära anknytning till hovet.

Politisk censur
Tidigare i avhandlingen nämndes kort om censurförhållanden beträffande tillfäl-
leslitteraturen. Där framgick att tillfälleslitteraturen tillhörde sådan litteratur över
vilken censor librorum hade det primära ansvaret och där han hade relativt fria
händer gentemot kanslikollegium. Detta förhållande gällde emellertid inte censu-
ren av politiska skrifter, där kanslikollegiet och rådet var de som i sista hand tog
beslut.21 De lagrum som gällde för de politiska skrifterna före tryckfrihetens infö-
rande 1766 var 1665 års förordning mot smädeskrifter och paskiller, samt de para-
grafer i 1734 års lag som talade om förräderi, lösligt tal om kungen samt myteri och
uppror. Såväl författande som spridning och innehav av misshagliga skrifter kun-
de bestraffas. Men även lagrum som behandlade förtal mot enskilda, dvs. smädan-
de av heder och ära, kunde åberopas om man ville komma åt en politisk misshag-
lig skrift.22 Det kunde alltså vara riskabelt att föra sin politiska åsikter till torgs.
Majoriteten av de ingripanden som gjordes under frihetstiden gentemot politiska
skrifter gällde sådana som tog upp inrikespolitiska frågor. Anders Burius urskiljer
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härvidlag två olika linjer i censuren. Före 1755–56 års riksdag ingriper myndighe-
terna för det mesta beträffande skrifter som tar upp regimens agerande, efter den-
na riksdag sätts de skrifter som behandlar statsrättsliga frågor i fokus.23

Den politiska litteraturen formades i hög grad av censuren, både rörande tex-
ternas utformning – där texternas budskap förkläddes på olika sätt – och när det
gällde produktion och distribution. Politiskt alltför omstörtande skrifter publice-
rades inte via de officiellt godkända kanalerna utan cirkulerade i handskrift, tryck-
tes hos mindre nogräknade ’svarta’ tryckare i landsorten eller rentav i utlandet.24

Vid 1760–62 års riksdag hade ett missnöje börjat växa fram hos mössorna, som
då satt i opposition, beträffande de inskränkningar som censuren innebar. De an-
såg att censuren var ett hinder för deras möjligheter att driva politiska frågor, både
när det gällde möjligheten att uttrycka politiska åsikter och att få insyn i olika po-
litiska organ. Under 1760–62 års riksdag vittnade debatten i råd och riksdag om
att en vindkantring var på väg. Förslag väcktes om att man skulle tillsätta en depu-
tation som skulle granska tryckfrihetsfrågan och det föreslogs också att rådsproto-
koll skulle tryckas. På dåvarande censor Oelreichs initiativ tillsattes ett särskilt ut-
skott för att utreda tryckfrihetsfrågan.25 Vid riksdagen 1765–66 hade mössorna
kommit i majoritet och de tre ofrälse stånden lyckades driva igenom tryckfrihet.26

Efter fortsatta debatter och utredningar om hur långt tryckfriheten skulle sträcka
sig sjösattes den 2 december 1766 års tryckfrihetsförordning, som fick grundlags
status. Ett av dess viktigaste inslag var den s.k. offentlighetsprincipen. Nu blev det
möjligt att få insyn i myndigheternas material, med undantag av hemliga ministe-
riella ärenden. Med 1766 års tryckfrihetsförordning försvann också förhandscen-
suren. Helt tillåtande var nu inte denna förordning. Religiös censur fanns fortfa-
rande kvar, vartill kom stadganden om att det var förbjudet att kritisera religio-
nen, kung, råd och ständer samt grundlagarna. I 1766 års förordning gavs tryckare
och författare lika ansvar för att upprätthålla dessa förbehåll. Liksom tidigare föll
smädande skrifter under allmän lag. Efter genomförandet fanns dessutom en hel
del osäkerhet beträffande hur lagen skulle tolkas.27

De kvinnliga författarna och politiken
Ingemar Carlsson menar att riksdagen 1738–39 kom att innebära startpunkten för
en intensiv politisk aktivitet och ett ökat politiskt skrivande. Den politiska debat-
ten stod på sin topp några år framöver, fram till år 1743. Det var både inrikes- och
utrikespolitiska händelser som kom att utlösa all denna aktivitet; hattarnas makt-
övertagande vid 1738 års riksdag följdes av finska kriget och det svenska tronföljar-
valet. Nästa höjdpunkt i den politiska litteraturen inföll runt 1760-talet.28 Detta
sammanfaller ganska väl med de kvinnliga frihetstida författarnas aktivitet. Start-
skottet gick med Anna Margareta von Bragners tidskrift Samtal emellan Argi
Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga 1738 för att sedan följas av Norden-
flychts politiska diktning, som till stor del härrör från 1740-talets första hälft. Efter
ett uppehåll på ett tiotal år när det gäller den tryckta litteraturen kom den nya ut-
lösande faktorn: riksdagen 1755–56. En av de skrifter som skall undersökas, Elisa-
beth Stierncronas En Swensks Tankar Öfwer Den 22 junii, 1756, handlar om det
dramatiska skeendet kring kungaparets kuppförsök 1756. En annan viktig politisk
händelse var när mössorna, efter många års hattstyre, kom att ta makten vid riks-
dagen 1765–66. Françoise Janiçons skrift från 1767 skrevs exempelvis till försvar
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för de av mössorna utfärdade överflödsförordningarna. Dessa skrifter kom ut i
politiskt dynamiska och formbara skeden.

Politiskt sett kan en del av de kvinnliga författarnas skrifter sammanbindas
med frihetstidens två politiska huvudgrupperingar, hattar och mössor. Bland de
kvinnliga författare som tog till orda i den politiska debatten finns åsikter från
bägge lägren, även om de hattvänliga kan sägas dominera. De texter som skall
analyseras grupperar sig kring två huvudteman. Dels en debatt som borrar sig
in i politikens absoluta kärnfråga, hur ett land skall styras – här rör det sig om
skrifter med höga politiska anspråk – dels ett tema som rör Sveriges hushållning,
oeconomia, och som springer ur en under 1700-talet ständigt pågående debatt. Det
sistnämnda temat kan även länkas till debatten om kvinnors utbildning, något
som skall synas närmare i det avsnitt som behandlar de kvinnopolitiska skrifterna.

Om man förskjuter perspektivet en aning och fokuserar de kvinnliga politiska
författarnas sociala bakgrund och nätverk utkristalliseras ett mönster. De kvinnor
som tog till orda i den allmänpolitiska debatten var alla adliga. I huvudsak kan de
dessutom sorteras in i två grupper. För det första möter vi några kvinnor som till-
hörde adliga familjer och släkter vilka var med och styrde landet. Här möter vi den
absoluta eliten, högadliga kvinnor vars släktingar inte bara satt i riksdagen utan
även i rådet; Elisabeth Stierncrona och hennes dotter Anna Antoinetta Gyllen-
borg, men även Charlotta Frölich. För det andra hade två av författarna kontinen-
talt ursprung. Den gemensamma nämnaren för dessa författare, Anna Margareta
von Bragner och Françoise Marguerite Janiçon, var nämligen att de båda var föd-
da på kontinenten, troligtvis i Holland. Det signifikativa med dessa bägge förfat-
tares skrifter är att de innehåller en hel del återklanger från en kontinental debatt.
Detta är intressant eftersom det visar hur kvinnliga aktörer medverkade när det
gällde att importera idéer och tankegods från kontinenten – Hedvig Charlotta
Nordenflycht var inte den enda. En författare återstår, det är just Nordenflycht.
Som vanligt låter hon sig inte riktigt kategoriseras tillsammans med andra kvinn-
liga författare, även om hon liksom de andra kvinnliga politiska författarna var
adlig. Istället kommer det att framgå hur Nordenflychts politiska diktning, förut-
om att hon givetvis var intresserad av politiska frågor, också kan förbindas med
hur hon som ung och oetablerad författare sökte etablera sig på parnassen och få
olika beskyddares gunst.

Många forskare har lyft fram att politiken under tidigmodern tid betraktades
som ett manligt område. Luther slår fast att kvinnans verksamhetsfält bör in-
skränkas till hushållet, detta på grund av att hon talar ”öfvermåttan barnsligt, ore-
digt och förwirradt”. Mannen skall vara den som för talan när det gäller ”statssa-
ker, werdlig styrelse, krig och rättegångssaker”.29 Men likväl fanns alltså kvinnor
som agerade eller reflekterade när det gällde politiska frågor. Att intresset för poli-
tik är stort gäller generellt under frihetstiden och detta innefattar också kvinnor.

Christina Sjöblad visar i sin bok om kvinnliga dagboksförfattare att överste-
dottern Mette Lillie var djupt engagerad i och dessutom initierad beträffande ti-
dens politiska frågor. Det tema i Mette Lillies dagbok som Sjöblad benämner ”po-
litik och samhälle” utgör ett av dagbokens dominerande.30 Som vi kommer att få
se i de följande kapitlen kastade sig kvinnor in i striden mellan hattar och mössor
och även en del oidentifierade pamflettförfattare till politiska stridsskrifter var
kvinnor.31 Grevinnan och riksrådinnan Hedvig Catharina Lillie, gift med Magnus
Julius De la Gardie, ombads 1734 av Carl Gyllenborg att anhålla om franskt eko-
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nomiskt stöd till det som skulle bli hattpartiet av Lillies vän den franska diploma-
ten Casteja.32 Det kan noteras att detta skedde i ett avgörande skede av partiets
historia. På ett liknande sätt försökte den danske ministern i Stockholm, Gregers
Christian Juel, få kontakt med hattledaren Axel von Fersen genom en av dennes
adliga väninnor.33 Den under det sena 1700-talet verkande historikern E.M. Fant
beskriver hur kvinnor medverkade i partiernas tidigaste historia. ”En stark parti
hetta började nu [1735] intaga Nation. Fruntimren gingo i spetsen för hvar sidt i
Stockh[.] Hoffröken Liewen [Henrika Juliana von Liewen] Grefvinnan Dela G.
[Hedvig Catharina Lillie, g. De la Gardie] och Generalskan Buddenbrock [Mag-
dalena Buddenbrock] för hattarna brukade [använde] Skålen: Was wir lieben [po-
pulär hattskål]. Hoffröken Bonde ändå vackrare nyttjade Ich denk mirs [populär
mössskål].”34 I de salonger som formerades runt olika politiska grupperingar hos
de övre stånden fanns kvinnor som aktivt bidrog till den politiska debatten.35

Henrika Juliana von Liewen höll t.ex. troligtvis den salong där den legendariska
politiska tidskriften En Ärlig Swensk författades 1755. Sylwan skriver följande:
”Det tyckes, som om tidskriftens osynliga redaktion i själfva verket varit den poli-
tiska salong, som hölls av arkitekten Hårlemans änka, född grefvinna Liewen,
hvilken en tid stått i gunst hos Lovisa Ulrika, men sedan i likhet med Tessin anslu-
tit sig till hofvets fiender. Att hon spelat en politisk roll bevisas af den pension om
2000 dlr, hon af riksdagen erhöll för förtjänsten om Ärlig Svensk. En samtida ny-
hetskorrespondent berättar, att hos henne samlades ’10 à 12 förnäma råds- och an-
dra personer utom adjutanter’, hvilka hopsmidde tidskriften.”36 Marie-Christine
Skuncke har rentav funnit adliga kvinnor (och män) som i hemlighet fick ekono-
miskt understöd, ”pensions”, av den franske kungen för sin politiska aktivitet un-
der frihetstidens sista år. Utbetalningarna kan ses som ett led i de förberedelser
som gjordes inför Gustav III:s statskupp, vilken stöddes av Frankrike. Pengarna
gick både till kvinnor och män inom den svenska eliten, men det var en kvinna,
riksrådinnan Christina Bielke (gift Rudenschöld), som fick mest betalt!37

En del av dessa kvinnor, som samtliga tillhörde adeln, var som detta visar vik-
tiga aktörer i politiskt sett formativa faser. I avsnittet om kvinnans ställning fram-
går att kvinnor till och med i vissa fall kunde utses att rösta in riksdagsledamöter –
och alltså i ytterst sällsynta fall hade visst formellt politiskt mandat.38 Man kan här
påminna sig det glapp mellan ’teori och praktik’ som ger kvinnor med egendom
och/eller hög social ställning manöverutrymme, trots begränsande strukturer.
Sverige hade dessutom ett kvinnligt statsöverhuvud strax innan frihetstidens bör-
jan. Drottning Ulrika Eleonora d.y. regerade mellan åren 1719–1720, även om
man efter hennes abdikation inskränkte tronföljden till att enbart gälla manliga
tronarvingar.39 Men trots det, oftast informella, inflytande som redovisats här kan
det inte ha varit enkelt för de kvinnor som ville göra sina röster hörda och publice-
ra politiska skrifter – inte ens om de tillhörde samhällets övre sociala skikt.

Det kan här finnas skäl att rekapitulera den nyansering och definition av be-
greppet makt som gjordes i avhandlingens inledning, där en distinktion drogs
upp mellan ”makt”, som förmåga, å ena sidan och ”auktoritet”, dvs. möjligheten
att agera å den andra. Det senare kan också delas upp i de möjligheter som stipule-
ras formellt (exempelvis i lagar och förordningar), legal auktoritet, respektive de
som ges i praxis, socialt accepterad auktoritet. Möjligheten att agera och påverka
kommer här dessutom att så långt som möjligt preciseras med hänsyn till räck-
vidd.40
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De kvinnliga författare som skall presenteras här söker på olika sätt att påverka
den politiska debatten. Mandat för sitt agerande fick de ofta i kraft av sin sociala
position. De utnyttjade sin sociala auktoritet. Kvinnliga författare till politiska
skrifter förstod också att utforma sina skrifter så att budskapet skulle mottas väl av
läsarna och de visar sin orientering i politiska frågor – de har följaktligen förmåga.
Samtidigt finns strukturella hinder för kvinnlig medverkan i politisk offentlighet,
kvinnor hade framför allt inte legal auktoritet, om man ser till dåtida formella
normsystem. Det brukar dock alltid ligga informella orsaker bakom formellt fat-
tade politiska beslut. Kvinnor var inte med och fattade de formella besluten, men
de var däremot ibland delaktiga i de informella debatter som föregick eller var ett
resultat av de formella processerna. Informella avgöranden formades dessutom av
olika nätverks intressen. Politiska skrifter bör därför, liksom tillfälleslitteraturen,
sättas i relation till nätverken.41

En större del av de politiska skrifterna är utgivna anonymt.42 På grund av detta
skulle man kunna hävda att kvinnliga författare intar en försiktig eller tillbakadra-
gen talarposition. Det är dock en slutsats som inte är given. De politiska skrifterna
var oftast anonymt publicerade, även om man kan anta att personer i kretsen runt
författaren ofta visste vem som skrivit vad. Den politiska litteraturen är under fri-
hetstiden, som Ingemar Carlsson påpekar, en i stort sett anonym litteratur.43 Ano-
nymiteten kan följaktligen inte ses som ett specifikt kvinnligt drag. Däremot kan
man vända på det och hävda att just den politiska diktningens anonymitet ger
kvinnliga författare en möjlighet att gå ut i offentligheten med sina politiska åsik-
ter.

Det är nu dags att gå över till texterna. Till skillnad från de tidigare analyserna
av tillfälleslitteratur kommer inte manliga författares texter att analyseras. Skälet
är att det tidigare gjorts flera analyser av manliga författers politiska texter från
denna tid. Däremot kommer olika näraliggande politiska skrifter av manliga för-
fattare att beaktas i analyserna. Jag vill genom detta betona dialogen mellan kvinn-
liga författares skrifter och andras i den samtida debatten. Liksom i analyserna av
tillfällestexter blir vissa retoriska inslag viktiga att diskutera. Märks det att det är
just kvinnor som tar till orda? Finns det noterbara könsskillnader på det retoriska
planet eller är t.ex. de argument som förs fram av kvinnliga författare helt i linje
med manliga debattörers? Var kvinnor, som en följd av dåtida strukturella hinder,
tvungna att anpassa sina strategier och texter på grund av sitt kön? Och om så är
fallet, hur sker då detta? En annan väsentlig fråga att undersöka är till vilka dessa
kvinnliga författare vänder sig, är det till en kvinnlig eller blandad läsekrets? Till
vilken offentlighet riktar de sina texter?
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2. Vägen till de lärdas park –
Anna Margareta von Bragners tidskrift

Den första politiska text som skall diskuteras är en tidskrift skriven av Anna Mar-
gareta von Bragner (1702?–1772). Författaren kom ursprungligen från Holland,
möjligen hade hon också franskt ursprung. Anna Margareta von Bragner var gift
med tryckaren Peter Momma (1711–1772), som även han av hade sina rötter i Hol-
land; släkten Momma hade invandrat till Sverige under 1600-talet.1 I min diskus-
sion av von Bragners tidskrift har jag framför allt velat poängtera tre av dess, ur
könsperspektiv, mer betydelsefulla drag. För det första innehåller tidskriften en
initierad diskussion om politiska frågor. För det andra präglas den av radikala
idéer, jag hävdar i min läsning att den kan ses som en upplysningsskrift och att
Anna Margareta von Bragner följaktligen är en tidig aktör när det gäller att impor-
tera nytt idéstoff.2 För det tredje menar jag att von Bragners tidskrift söker defi-
niera det kvinnliga på ett annorlunda sätt än samtida liknande tidskrifter.

Bakgrund
Tidskriften Samtal emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga. Nyli-
gen ankommen til de dödas Rijke (hädanefter kallad Samtal) gavs ut från oktober
1738 till januari 1739 på Peter Mommas tryckeri Kungliga boktryckeriet.3 Samtal
är en essätidskrift, vad som ibland kallas moralisk tidskrift. Denna typ av tidskrif-
ter var vanliga på kontinenten, men hade sitt ursprung i England där Richard
Steele och Joseph Addison kom att gjuta genrens form under seklets början med
sina berömda tidskrifter The Tatler (1709–11) och The Spectator (1711–12). Tongi-
vande efterföljare till framför allt The Spectator var essätidskrifter som Le Mis-
antrope (1711–17) i Holland eller den tyska Der Patriot (1724–26).4 Den mest kända
essätidskriften i Sverige vid denna tid var Olof Dalins Then Swänska Argus, som
utgavs 1732–33 och 1734 i två årgångar.5

Ingemar Oscarsson framhåller i Den svenska pressens historia (2000) att några
egenskaper kännetecknar essäpressen (”essay-papers”): ”det fria, resonerande och
underhållande framställningssättet, [och] den ’moraliska’ ambitionen att fostra,
vägleda och uppbygga publiken.”6 Dessa typiska drag framträder som tydligast i
The Spectator eller Then Swänska Argus. Men eftersom liknande inslag även finns i
annan periodica anser Oscarsson att man bör se essäpressen, inte bara som en tid-
skriftstyp utan också ”som en [vida förgrenad] journalistisk form”.7

Martin Lamm menar att Sveriges första moraliska tidskrift kom först år 1730
då Carl Carlsson (senare adlad Carleson), med hjälp av sin bror Edvard, började
ge ut tidskriften Sedo-Lärande MERCURIUS (1730–31).8 Redan tidigare finner vi
emellertid denna typ av essäpress, t.ex. Patrioten, en översättning av den ovan
nämnda Der Patriot, utkom redan 1727.9 Startskottet gick således några år tidiga-
re. Enligt Lamm var den Sedo-Lärande MERCURIUS en ”slafvisk kopia efter de



166

utländska mönstren”.10 Alla dessa tidskrifter, inte minst Dalins Argus, innehåller
dock mängder av mer eller mindre lånat material, även om de kanske inte alltid
översatts direkt,11 något som ibland kommenteras i texterna men långt ifrån alltid.
Det är följaktligen inte lätt att skilja agnarna från vetet, det vill säga urskilja över-
satt eller lånat material från det författaren själv skrivit, något som vi kommer att
märka då vi fördjupar oss i Anna Margareta von Bragners tidskrift. Men detta är
enligt min mening knappast av betydelse. Det viktiga är att se vad som väljs ut och
hur detta sedan arrangeras, inte att lägga originalitetsaspekter på det sagda.

Anna Margareta von Bragner framstår som ovanlig beträffande sitt val av litte-
raturslag – även sedd ur ett europeiskt perspektiv.12 Det finns få tidskrifter förfat-
tade av kvinnor i övriga Europa. I översiktsverket Femmes savantes et femmes
d’esprit redovisas en genomgång baserad på det bibliografiska verket Dictionnaire
des Journaux 1600–1789. Den visar att det endast fanns ett litet antal kvinnliga tid-
skriftsmedarbetare, eller ägare, till franskspråkiga tidskrifter under 1700-talet –
bland tusentals namn återfinns endast 25 kvinnor.13 England hade ett antal kvin-
nor som var aktiva inom pressen, men jämfört med sina manliga kolleger var de
få. Också Tyskland hade ett fåtal mot slutet av 1700-talet.14 I Sverige fanns en
handfull aktiva kvinnliga tidnings- och tidskriftsutgivare eller medarbetare under
1700-talet (se ovan kap. I:2).

Samtal har en klart politisk huvudtendens. Otto Sylwan kommenterar tid-
skriftens politiska tendenser, i sin dissertation Sveriges periodiska literatur (1892),
och påpekar att det endast är i ett av numren som det rent sedelärande inslaget är
påfallande. ”Politiken intresserade henne [von Bragner] däremot lifligt”, konstate-
rar han.15 Vi kan låta tidskriftens huvudperson Fruntimmersskuggan själv få or-
det. Av hennes yttrande framgår hur begreppet sedelärande, på ett för tiden ty-
piskt sätt, vidgas till att även innefatta politik och ekonomi:16 ”Om jag nu då ge-
nast nämde mot dig [Argi skugga] om några stora saker som ibland kallas Stats,
ibland Riks, ibland Oeconomiska, ibland Sedolärande med mera […]” (nr 2, s. 9).

Anna Margareta von Bragners tidskrift kom ut i en politiskt explosiv tid.
Mycket stod på spel inför riksdagen 1738–39, inte minst var det under denna riks-
dag som hattarna erövrade den politiska makten. Det har redan påpekats att 1738
års riksdag gav impulser till olika skribenter.17 I första numret önskas riksdagen
lycka till i sitt värv. Samtidigt måste det framhållas att tidskriften inte i någon hö-
gre grad ger sig in i de inrikespolitiska frågorna, men väl i de utrikespolitiska.
Dessutom diskuteras den mer principiellt övergripande frågan om hur en stat
skall styras.

Skriften publicerades anonymt och vem som var författaren skulle länge förbli
okänt. Av de anteckningar som gjordes i censor Gustaf Benzelstjernas journal
framgår exempelvis att han var irriterad på innehållet i tidskriften, men att han
inte visste vem upphovsmannen var.18 Det var Otto Sylwan som framförde hypo-
tesen att von Bragner skulle vara författaren. De skäl han anför är bland annat att
det uttryckligen sägs i tidskriften att det just är ett fruntimmer som skrivit den.
Sylwan poängterar också att det var Peter Momma som lämnade in skriften för
censur, vilket tyder på att det bör ha varit någon inom hushållet som författat den
– troligtvis då Mommas hustru.19 Man skulle kanske i och för sig kunna tänka sig
att Peter Momma själv var författaren, men inget talar för det. Möjligtvis kan man
tänka sig att makarna Momma tillsammans arbetat med tidskriften. De som sena-
re tagit upp tidskriften till diskussion, Bernhard Lundstedt (1895), En svensk press-
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historia (1983) och framför allt forskare som tagit upp tidskriften mer grundligt:
Lisbeth Larsson i Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1993) och Ingemar Oscarsson i
Den svenska pressens historia (2000), har inte invänt mot tanken på att det var
Anna Margareta von Bragner som författat den.20

Till de argument som nämnts skall jag lyfta fram ytterligare några stycken. För
det första rörande idéstoffet i tidskriften. I Samtal återfinns upplysningsidéer och
tidskriften är överhuvudtaget genomsyrad av återklanger från kontinentala debat-
ter. Upplysningsdebatten var livlig och utvecklad i Holland, Anna Margareta von
Bragners hemland, redan mot slutet av 1600-talet, men närmast obefintlig i
Sverige.21 Dessutom häcklar och argumenterar författaren ivrigt mot katolska kyr-
kan och som motpol till denna förkättrade kyrka ställs den reformerta (kalvinis-
men).22 Holland var som bekant starkt präglat av kalvinismen under denna tid.

För det andra passar Anna Margareta von Bragner väl in i mönstret för övriga
samtida kvinnliga författare. I familjen fanns en uppenbar acceptans för kvinnlig
intellektuell verksamhet; paret Mommas dotter Elsa Fougt kom exempelvis att
överta Mommas tryckeri och blev dessutom själv författare. Tittar man dessutom
på den ’författarprofil’ som kan göras på grundval av de kvinnliga tillfällesför-
fattarnas ursprung sammanfaller konturerna mellan Anna Margareta von Bragner
och dessa på en annan punkt – hon tillhörde en boktryckarfamilj och i dessa
familjer fanns det en viss överrepresentation av kvinnliga författare.

För det tredje kan man argumentera utifrån tryckeriets verksamhet. von Brag-
ner tidskrift Samtal var en av många efterföljare till Olof Dalins Then Swänska
Argus. Dalins projekt kan ha verkat inspirerande ur många synvinklar, inte minst
ekonomiska. Den kan med skäl betraktas som en dåtida försäljningssuccé; Martin
Lamm beräknar att upplagan bör ha legat på 700–800 exemplar, vilket var mycket
för en dåtida publikation.23 Samtal började ges ut när Peter Momma precis startat
tryckeriet. Att ge ut en Argus-epigon kan alltså också ha varit ett sätt att få in peng-
ar till denna nystartade verksamhet. Tidskriftens huvudperson, Fruntimret, för-
säkrar däremot, i linje med tidens nedvärderande attityd av författare som tog
emot arvoden, att hon inte skriver för pengar: ”Jag skrifwer wäl ei för penningar,
har det ei heller af nöden, och således är det mig lika mycket om man wil läsa mina
Samtal eller eij, och skal det komma an på Boktryckaren om han dem wil trycka
eller låta bli.” (nr 7, s. 58.) Anna Margareta von Bragner kom dessutom några år
senare att hjälpa sin man med utgivningen av tidningen Stockholm Gazette, en
höggradigt professionell och för sin tid modern produkt.24 En tid efter det att
Samtal började ges ut på sensommaren 1738 gavs också en annan tidskrift med
kontinentalt stoff ut på Mommas förlag. Det var Mercure Historique & Politique,
ett avtryck av en franskspråkig holländsk tidskrift, som sysslade med bevakningar
i utrikespolitiska frågor. Peter Momma lät trycka den i Sverige utan att vare sig
bearbeta den alltför mycket eller översätta den. Anna Margareta von Bragner och
maken var uppenbarligen känsliga för den dåtida tidningsvärldens kontinentala
strömningar och intresserade av att lansera dem i Sverige.25 I Samtal förekommer
en hel del hänvisningar till Mercure, just när det gäller sakuppgifter. Man kan tän-
ka sig att dessa blänkare till Mercure fungerat som ’reklam’ för den senare.26 Om så
är fallet stärks tanken på att det var någon närstående till Momma, med intresse av
att stödja tryckeriet, som författat Samtal.27
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Tidskriftens utgivning och utformning: tradition och förnyelse
Tidskriften utgavs i totalt tio nummer, men det framgår av prenumerations-
annonserna att fler planerades. Varför den fastställda utgivningsplanen avbröts är
oklart – kanske tröttnade Peter Momma helt enkelt på att ge ut tidskriften efter-
som den hela tiden drog på sig censors missnöje. Redan i nummer ett och två före-
tog censor strykningar beträffande några ”förkleenlige ordesätt emot Academier
[universitet]” samt ett långt avsnitt om Rysslands angrepp på Turkiet.28 Benzel-
stjernas anteckning i journalen angående sjätte numret är klart irriterad och vitt-
nar för övrigt om att han förmodade att författaren var en man: ”Annoteradt på
detta arket: authoren påminnes att innehålla med sina raisonnements om nu war-
ande Potentater och Konungar, så framt han will att man widare skal befatta sig
med desse arken.”29 Hela det tilltänkta nummer nio ströks, vilket gjorde att num-
mer tio fick sättas i större stil för att innehållet skulle täcka bägge numren.30 Må-
hända blev det alltför riskabelt att på detta sätt dra på sig eld, framför allt för
Momma som var tryckare med kungligt privilegium.31 En annan trolig orsak till
att utgivningsplanen bröts kan ha varit att den blev ekonomiskt olönsam.

Det vanliga med dessa tidskrifter var att läsaren antingen prenumererade ark-
vis eller köpte arken direkt av exempelvis tryckaren eller på ett i tidskriften angivet
försäljningsställe (ingen sådan angivelse finns emellertid i Samtal). Annonser om
när periodiska publikationer kom ut och uppmaningar till och information om
prenumeration fanns vanligtvis med sist i vissa nummer, så även i Samtal.32

Redan tidskriftens format borde ha givit den presumtiva läsaren en signal –
detta är en nymodig och modern skrift. Otto Sylwan har påpekat hur tidskriftens
format, oktav, var ovanlig för svenska förhållanden, men vanlig på kontinenten.33

Däremot är typsnittet den för tiden vanliga frakturen. Det franska förordet och de
ibland förekommande franska insprängda orden eller latinska citaten, samt noter-
na och titelbladet är satta i antikva, helt enligt tidens sed. Här skiljer sig Samtal
inte från övrig samtida essäpress.34

Andra, och kanske tydligare, signaler om nymodighet än formatet gav periodi-
citeten. Här placerar Samtal tydligt in sig som en efterföljare till utländska tid-
skrifter och inte minst till Dalins Argus, en referens som signaleras redan i titeln.
Läsaren får därmed en direkt anvisning om hur tidskriften skall uppfattas: som
ännu ett inslag i det allmänna samtalet – ett svar som ges i dialog med tidigare
svenska och utländska tidskrifter. I förordet understryks även tidskriftens moder-
nitet. ”Je vous envoi cy joint le ’commencement d’une piece d’une nouvelle façon.”
(s. 1, min kurs.)

Men signaler om traditionalitet finns också. I tidskriftens titel markeras hur
detta är en skrift som skall läsas som en del i en lång och beprövad litterär tradi-
tion, fiktiva samtal mellan eller med de döda. I samma tradition skrev bland annat
Fénelon och upplysningsmannen Fontenelle sina respektive verk, bägge med
titeln Dialogues des Morts.35 Ingemar Carlsson framhåller för övrigt att dialogen
och samtalet är en genre med gamla anor inom den politiska litteraturen.36 En del
annan essäpress i Sverige hade också denna form. Ett par av de svenska förebilder-
na till von Bragners tidskrift var med stor sannolikhet Olof Gyllenborgs anonymt
utgivna Skuggan Af den döda ARGUS från 1735, men framför allt den anonyma
tidskriften Samtal, I The Dödas Rijke, Emellan Den Sedo-Lärande MERCURIUS,
Och Den Swänska ARGUS, som troligtvis kom ut 1735.37
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Samtal skiljer sig också på ett annat plan jämfört med andra samtida tidskrif-
ter; ett utmärkande drag är tidskriftens radikalitet när det gäller politiska tenden-
ser – och här går den ofta längre än sina samtida tidskriftskollegor. Alla som be-
skriver denna tidskrift poängterar just detta. Redan Otto Sylwan noterade att
denna progressivitet har influerats av kontinentala upplysningstankar.38 Tematiskt
spänner tidskriften över en mängd ämnen, men tillsammans skulle dessa, på
grund av tidskriftens radikala tendens, kunna förenas under en huvudrubrik som
jag vill kalla upplysning.

Samtal som upplysningsskrift
Svenska undersökningar som tar upp frågan om upplysningen och ställer kvinnor
(eller genus) i fokus är minst sagt sällsynta.39 Hade då den svenska kvinnan en
upplysning? Svaret måste bli ett ja. Jag vill här poängtera att upplysningens idéer
kom att betyda en hel del för debatten om kvinnans ställning (och dessutom för
de reella förändringar som skedde, särskilt på undervisningens område). Den nya
synen på kunskap och tankarna om människors lika värde blir ett fundament för
ett antal radikala kvinnopolitiska debattörer. Mest kända och inflytelserika är kan-
ske de utländska debattörer som verkade mot slutet av 1700-talet: som Olympe
De Gouges eller Mary Wollstonecraft. Men redan under den svenska frihetstiden
använder sig Nordenflycht, och andra, av upplysningsfilosofiskt tankestoff för att
utforma sina kvinnopolitiska program och vi kommer att få se återklanger av lik-
nande tänkande även i von Bragners skrift.40

Här kan det vara på sin plats att göra ett förtydligande. Vad menas med upp-
lysning? En upplysningsrörelse av franskt snitt formerades aldrig i Sverige, men
upplysningsidéer förs trots detta uppenbarligen fram i olika debatter. Hur skall då
dessa betraktas? Och kan det vara möjligt att upplysningsidéer når Sverige redan
vid denna tidpunkt?41

En av de första som på allvar tog itu med denna fråga när det gällde svenska
förhållanden var Tore Frängsmyr och hans klargörande inlägg blev startpunkten
för en givande debatt i frågan. Han förfäktar åsikten att det blir svårt att tala om en
svensk upplysning. När den franska upplysningen på allvar nådde Sverige var det
redan sent 1700-tal, menar Frängsmyr. Dessutom rörde det sig då endast om ett
fåtal personer som omfattade dessa idéer. Frängsmyrs grundläggande kriterium
för vad som skall räknas som upplysning är att den bör betraktas som en intellek-
tuell kamprörelse av fransk modell. Tre saker kännetecknade enligt Frängsmyr de
franska philosophes: de kämpade för frihet från kyrkan, från staten och från privile-
gier. Detta innebär att deras anspråk omfattade religionsfrihet, politisk frihet, ytt-
randefrihet och slopandet av olika slags privilegier.42 I en senare artikel framhåller
Frängsmyr nödvändigheten av att skilja mellan den som är en ”upplysningsman”
respektive den som influerats av ”upplysningstänkande”. Idéer får sin bärighet i
den mån de fyller en funktion i en viss historisk situation. Upplysningen fanns
inte som en ”intellektuell kampgrupp eller strömning i Sverige [under frihetsti-
den]”. Det nya som hände under 1720-talet var uppkomsten av en ”utilistisk kul-
tur”, främst i kölvattnet efter Karl XII:s krig, men den fann också sin näring i kon-
tinentala impulser.43

Andra perspektiv på den svenska upplysningen har också förts fram inom
forskningen. Historikern Arne Jarrick,44 som anlägger ett mentalhistoriskt per-
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spektiv, menar t.ex. i sin bok om upplysningen hos den stockholmska småborger-
ligheten mot 1700-talets slut att man bör vidga begreppet så att det inte bara om-
fattar det program som lades fram av de franska philosophes. Inte ens dessa var
samlade ”runt ett i strikt mening utarbetat program”, utan även den franska ’hög’-
upplysningen rymmer motsägelser och konflikter.45 Som det nya och förenande
ser Jarrick istället förändringar i synen på kunskap och synen på historien: ”upp-
lysningen [skulle] kunna beskrivas som ett artikulerat men informellt program för
en ny syn på kunskapen och för ett nytt förhållande mellan människan, samhället
och kosmos […] kunskapen måste sökas fördomsfritt”. Det sistnämnda innebar
även att krav ställdes på individens frihet (från t.ex. kyrklig dogmatik), mänskliga
rättigheter (som tryckfrihet) och dessutom fick det konsekvenser för hur kunskap
skulle sökas.46 Jarrick framhåller vidare att kunskapen inte sågs som absolut. ”Det
centralt nya, som jag ser det, var upplysningsfilosofernas energiska strävan att be-
röva auktoriserade ideologiska och kulturella positioner deras generella, tidlösa
giltighet. Kunskapen måste stödjas på erfarenheten, men erfarenheten var begrän-
sad och speciell, sanningen därför relativ och inte absolut.”47 Senare har Jarrick
utvecklat sitt resonemang i ett försök att ytterligare vidga basen för upplysnings-
idéerna till att även omfatta mer generella sociala, samhälleliga och kulturella för-
ändringar. Jarrick talar nu hypotetiskt om det han kallar en protoupplysning.
Upplysningen skulle inte bara märkas i den kulturella elitens tankesätt utan även
avspeglas i förändringsprocesser hos bredare skikt av befolkningen när det gäller
bokinnehav (och bokproduktion), läskunnighet, rättskipning, väckelser och
namnskick.48

Marie-Christine Skuncke gör, i ett föredrag med titeln ”1700-talets Sverige –
en upplyst nation?” (1998), en definition av begreppet upplysning, som blir an-
vändbar när man anlägger ett könsperspektiv. Upplysningen skulle enligt
Skuncke kunna definieras som ett idékomplex, som rör en rad olika områden. Det
gäller t.ex. kunskapsteori, inställningen till vetenskap, till metafysik och religion,
men också ett konkret samhällsprogram med krav på rättigheter och reformer.
Detta komplex preciserar Skuncke sedan in med hjälp av den holländska histori-
kern Wijnand Mijnhardts som menar att upplysningsidéer kännetecknas av ”en
tro på ’the perfectibility of mankind and the reformability of society’”. Skunckes
definition av begreppet upplysning innebär att utrymme ges för de (till synes)
motstridiga tendenser som kännetecknar den svenska debatten. Diskussionen om
den svenska upplysningen kan få större precision om man försöker ringa in vilket
eller vilka idéområden som var aktuella för en viss aktör eller en viss grupp.49

Genom att använda Skunckes definition, och med utgångspunkt från Jarricks
ovan refererade resonemang, vill jag hävda att Anna Margareta von Bragners tid-
skrift kan kallas en tidig svensk upplysningsskrift, något som skall exemplifieras
och konkretiseras längre fram. Redan här vill jag dock lyfta fram några av de
punkter där jag anser att Samtal präglas av upplysningsidéer: den övergripande
synen på kunskap, kunskapssökande och kunskapsspridning, men även de (för-
siktigt) formulerade kraven på tryckfrihet och religionstolerans, samt synen på
förhållandet mellan undersåtar och statsöverhuvud och inte minst synen på kvin-
nans ställning.50 Går man dessutom till valet av litteraturslag, essätidskrift, bör det
räknas som en av de kulturella markörer vilka visar att en ny era brutit in (även
formatet på tidskriften, oktav, spelar roll i sammanhanget).
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Tidskriftens innehåll, berättartekniska drag och retorik
Den följande analysen har sin utgångspunkt i hur tidskriftens struktur kan förstås
med hjälp av den klassiska retoriken, och jag kommer särskilt att betona vissa as-
pekter, framför allt hur tidskriftens olika diskussioner skall tolkas i förhållande till
den samtida debatten. De loci som används är inte, som i den tidigare analyserade
tillfällesdiktningen, i första hand präglade av den traditionella repertoaren utan
även av samtida dagspolitik och debatt. De anspelningar som görs på dagspolitis-
ka frågor är dessutom vanligtvis förtäckta, däri liknar Samtal den övriga politiska
litteraturen från tiden. Sammantaget gör dessa drag att den politiska litteraturens
livslängd oftast var kort. Den utgör och utgjorde en sjunken kontinent, inte bara
för nutida läsare utan även för läsare redan efter en eller ett par generationer.51

Den gängse repertoaren användes visserligen men laddades med aktualitet och
långsökta politiska allusioner på ett sådant sätt att det blev svårbegripligt, även ef-
ter en kort tid. Ett exempel kan ges: Hästen som bild för politiskt ledarskap var en
ofta nyttjad locus communis vars betydelse var självklar för dåtida läsare,52 men när
det i en paskill talas om ett sto (riksrådinnan Lillie, gift De la Gardie) som 1735
springer med den franske hingsten (det franska sändbudet Casteja) hade säkerli-
gen just denna speciella allusion relativt kort livslängd.

Essätidskrifterna är ofta upplagda som samtal mellan olika typiserade karak-
tärer, som får möta varandra och diskutera olika ämnen, inte så sällan på ett kaffe-
hus. Kaffehuset kom att representera möjligheten till det fria samtalet mellan olika
sociala skikt, men det var en mötesplats enbart för män. Det är alltså inte förvå-
nande att Fruntimret väljer en annan iscensättning för sina samtal.53 Samtalet och
de stående karaktärerna, som återkommer i nummer efter nummer, blir viktiga
inslag i essäpressen. Anna Margareta von Bragners tidskrift har samma uppbygg-
nad, ’handlingen’ består av samtal mellan återkommande personer.

I Samtal behandlas och diskuteras en mängd ämnen. På ett plan kan man se att
tidskriften har olika argumentationslinjer som i sin tur underordnas ett större po-
litiskt och filosofiskt radikalt perspektiv (upplysning) och den huvudtes som
drivs, nämligen möjligheten och vikten av att skapa utbildningsmöjligheter utan-
för universitetet, framför allt för kvinnor. Tidskriften är, läst på detta sätt, struktu-
rerad som en enda lång argumentation. På grund av det stora fält som tidskriften
spänner över kommer endast två argumentationslinjer att lyftas fram. För det för-
sta en som framför allt innehåller en diskussion huruvida Sverige skulle ge sig in i
ett revanschkrig mot Ryssland. För det andra en argumentationslinje rörande det
som kan kallas ”det kvinnliga”. Det senare är inte vid ett första ögonkast lika påfal-
lande som exempelvis ”krig eller fred”. I tidskriften diskuteras inte frågan om
kvinnans ställning på ett systematiskt eller sammanhängande sätt, istället behand-
las detta mer indirekt och fragmentariskt. Men här blir frågan om talarpositionen
viktig. Vem har ordet eller vem styr samtalet? Vad får Fruntimmersskuggan (som
är den enda kvinnliga rösten) säga direkt och vad läggs i munnen på tidskriftens
manliga gestalter? När frågan om det kvinnliga diskuteras lämnar jag delvis den
explicita sakfrågans domäner och ger mig även ut i det som sägs implicit. Men
samtidigt vill jag hävda att detta tema i slutändan visar sig styra hela tidskriftens
uppläggning.

Retoriskt sett präglas tidskriften till stor del av genus deliberativum, även om
demonstrativa inslag också förekommer. Tidskriften är dock aningen intrikat till
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sin uppbyggnad. Det genomgående berättartekniska greppet är dialogen, eller
ibland samtal mellan flera personer. Detta var en teknik som även var vanlig inom
den klassiska retoriken och väl avpassad efter den typ av argumentation som
förs.54 Men det som komplicerar det hela är att författaren också använt sig av en
ask-i-ask-teknik. I huvuddialogen öppnar sig små berättelser innehållande andra
dialoger och samtal vilka i sin tur bildar separata miniföljetonger, som dyker upp
till ytan med jämna mellanrum. Ett par av dem slutar dock abrupt. Ofta bryts
argumentationen också av den periodiska formen och läsaren får vänta ett eller ett
par nummer på fortsättningen. Till en del får man dessutom finna sig i att censor
librorum har ingripit och avbrutit olika berättelser genom att göra strykningar. Att
enkelt avgöra hur den retoriska uppbyggnaden är gjord låter sig följaktligen inte
göras.

Samtal inleds med att en icke namngiven person (tryckaren?) som ombesörjt
utgivningen av skriften förklarar att han fått ett brev från en kvinna som ber ho-
nom ge ut hennes alster. Efter denna lilla introduktion följer ett brev underteck-
nat av ”Den okiände Qwinno-Skugga”. Detta parti av skriften kan ses som ett
exordium.55 Brevet innehåller olika ’fakta’; det är daterat den 2 maj, 1738 och inne-
håller sakuppgifter om den anonyma författaren. Brevskriverskan söker även gen-
svar från sina läsare; har de något att anföra så ber hon att detta vidarebefordras till
henne. Det är alltså en uppenbar invitation till ett offentligt samtal som ges.56 Trots
sakuppgifterna har denna introducerande del en fiktiv status, eftersom brevet är
undertecknat av tidskriftens huvudperson.57 Det kan framhållas att ett fiktivt för-
ord självfallet inte behöver förta effekten av ett seriöst budskap.58 Rolltagandet
blir, liksom i en del av de tillfällesdikter som analyserades i det förra kapitlet, en
viktig del av retoriken, men fyller här delvis en annan funktion.

I retoriskt hänseende kan detta inledande parti även knytas till brevretoriken. I
stort sett följs den gängse mallen. Brevet inleds med en hälsning till läsaren, där-
efter anges ämnet och i en första begäran eller bön, petitio, ombeds mottagaren att
trycka och förmedla skriften ”au public”. Det faktum att det är en änka som skri-
vit brevet torde vara avsett att skapa viss välvilja, att den skrift hon författat anges
vara skriven på ett nytt sätt väcker nyfikenhet, bägge dessa komponenter var i re-
toriskt hänseende lämpliga att ha med i inledande partier. Bakgrunden till brevet
ges, mycket kort dock, och sedan kommer en andra petitio som handlar om att
förmedla eventuella läsarreaktioner till adressaten.59

När ramberättelsen har lagts fast i denna pseudofaktiska inledning förs läsaren
in i den egentliga historien eller fiktionen genom ett kort inledande parti, där en
okänd (allvetande) berättare har ordet. För första och enda gången i tidskriften
kan tilläggas. Scenen där allt utspelar sig är ”de Elisäiske Länder”, dvs. dödsriket
(nr 1, s. 2), och vi har förflyttats till ett nu.60 Här möts den nyligen döda okända
”Fruentimbers Skuggan” (hädanefter kallad Fruntimret) och ”Argi Skugga” (hä-
danefter kallad Argus). Den sistnämnda är alltså uppkallad efter Olof Dalins tid-
skrift med samma namn, vilket också snart framgår av en replik som fälls av Ar-
gus, ”jag är, nembl. den namnkunniga Swenska Argi Skugga.” (nr 1, s. 4.) På ett
par ställen hänvisar också de bägge skuggorna till sina skapare: ”Principal” respek-
tive ”Principalinna” (nr 1, s. 4 och s. 5). I Samtal framhålls också att Fruntimret
avlidit ”nästan på lika sätt som Argus […] i en långt aflägse ort” (nr 1, s. 2).61 De två
som möts är skuggor till själar efter döda tidskrifter – inte tidskriftsförfattare, tid-
skriftsförfattarnas själar eller ens tidskrifternas själar. Samtidigt beskrivs dessa
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skuggor som om de vore ett både med dessa tidskrifters själar och ibland dessutom
med tidskrifternas upphovsmän. Det uppstår här en glidning, ett spel med iden-
titeter, som kan verka långsökt. En av de första meningarna i tidskriften ger en
förklaring, ”Då den Swenska Argus redan för någon tid sedan blifwit död, och
nu som berättes, wandrar i de Elisäiske Länder, hwaräst hans skugge ock är” (nr 1,
s. 2). Här finns en tydlig blinkning till tidskriften Samtal, I The Dödas Rijke (1735?)
i vilken den döda tidskriften Argus möter den likaledes döda tidskriften Mercurius
(vålnaden efter tidskriften Sedo-Lärande MERCURIUS). Vid ett tillfälle dyker
där plötsligt Argus skugga oförhappandes upp i handlingen, vilket får Argus,
som nu konfronteras med sin egen skugga, att häpet utbrista: ”Mercur. har du
någon sin hört en skugge tala?”62 Vi finner i Samtal en tydlig referens till detta
identitetsspel, som den initierade tidskriftsläsaren från tiden säkerligen bör ha
uppfattat direkt.

Fruntimret förklarar att hon råkat på Argus tidskrift, som distribueras i under-
jorden av en hop småskuggor! Hon tillkännager hur hon skulle vilja samtala med
denna berömda skugga. Samtidigt framhåller hon sin önskan att förbli anonym
och sin okunnighet om dödsriket. Lite nedlåtande förklarar Argus att han överser
med Fruntimrets okunnighet på grund av hennes kön; han skall avpassa sin för-
klaring efter hennes nivå. I fjärran, visar han, vistas de lärda männen och filosofer-
na (nr 1, s. 4–5). Kan man åtminstone inte få komma nära de lärdas park, finns det
inga genvägar, undrar Fruntimret? De hinder som byggts på senare tid tror hon
sig kunna ta sig förbi, värre är de med de äldre. ”Kan man intet få komma så när at
man åtminstone fick se de lärdas parck? Öfwer de der närmaste och nyaste
[vall]grafwarne och windbryggorne tycker jag mig wäl med goda ord skola kom-
ma fram; men wet du ingen biwäg om de gamle broarne” (nr 1, s. 5). Fruntimret
har också hört att det finns kvinnor som sluppit tämligen nära parken. Här kom-
mer så i en not ett mini-gynæceum, med en uppräkning av berömda intellektuella
kvinnor som borde funnit sin plats nära de lärda männen. Från Sverige återfinns
där Aurora von Köningsmarck och så förstås fru Brenner. Många av de nämnda
kan för övrigt, liksom Köningsmarck och Brenner, räknas som kvinnopolitiska
radikaler.63 Argus lovar då att ledsaga Fruntimret vidare så långt det går (nr 1, s. 5–
6). Hon tillkännager sedan att hon för sin del anser att det svenska språket borde
användas i högre grad, för att fler skulle kunna bibringas kunskaper.64 Vidare
framhåller Fruntimret att hon oftast sett sig tvungen att vända sig till utländska
tidskrifter för att få den information hon söker. Argus håller med, både fromheten
och samlevnaden befordras av dylika publikationer, av vikt är ”den stora hopens
uplysning”. Det första samtalet slutar sedan med att de bägge skuggorna önskar
Sveriges riksdag lycka till (nr 1, s. 7–8). Redan i detta första samtal läggs alltså rikt-
ningen ut; i denna tidskrift skall diverse filosofiska och lärda ting dryftas, men på
ett sådant sätt att även en icke-lärd läsare, ett fruntimmer, kan följa med. Fruntim-
ret vill få hjälp att komma nära de lärdas park. Det är det allmänna samtalet (på
svenska) som eftersträvas (i dialog med tidigare liknande tidskrifter).

Så ges i de olika numren en genomgång av olika ämnen: nya teser, nya förslag
och nya argumentationer avlöser varandra. I tidskriftens andra nummer tas frågan
upp om hur en bra utbildning bör vara. En viss skepsis mot akademierna (univer-
siteten) kan anas. De är bra, menar Fruntimret, om endast universitetens lärda
kunde avhålla sig från gagnlöst käbbel. Undervisningen borde ske på modersmå-
let, framhåller dessutom Fruntimret djärvt (nr 2, s. 11–12).65
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Vidare i detta andra nummer görs en spetsig och kritisk redovisning av den typ
av nöjestörstande man, som hänger på kaffehus och där sladdrar om diverse ovä-
sentligheter. Det framgår att han enbart är intresserad av de varor som kommer
från olika länder, men däremot har han ingen åstundan att lära sig något om
dessa, t.ex. ”om Turken är Menniska” (s. 12–13). En kritik av de tidskrifter som
enbart vill ha fördelarna av handel men odlar fördomar om yttervärlden anas, t.ex.
Samtal, I The Dödas Rijke.

Det är endast i de två första numren som Argus får en någorlunda framskjuten
position som samtalspartner. I de följande försvinner han allt mer i bakgrunden.
Sist i det andra numret introducerar Fruntimret sin andra samtalspartner, en tur-
kisk diplomat eller minister, Kiahajan, oftast kallad Muselmanen.66 Efter Karl
XII:s krig var svenska staten skyldig Turkiet pengar och 1728 respektive 1733 hade
turkiska staten sänt sändebud för att inkräva denna skuld. Turkiska sändebud
hade alltså vid denna tid figurerat även i ’övervärlden’.67 I de diskussioner – eller
discourer, som det heter i tidskriften – som förs med kiahajan, kommer framför allt
frågan om den pågående konflikten mellan Ryssland och Turkiet upp, en av de två
argumentationslinjer som skall diskuteras nedan. Som vi kommer att få se blandar
sig också Muselmanen och Fruntimret i övervärldens affärer, diskussionen kom-
mer här indirekt att handla om huruvida Sverige bör inleda ett revanschkrig mot
Ryssland. Men Muselmanen för även fram principiella åsikter om hur en stat bör
styras. Genom samtalen med Muselmanen kommer vi dessutom att lära oss att
turken är människa.

I tidskriftens tredje nummer aviseras samtal med en lärd man, som bär en ”fo-
liant”. Han omnämns senare som ”Philosophen” eller lätt vanvördigt som ”gub-
ben med folianten”. En beskrivning av honom ges i följande nummer av tidskrif-
ten, vi får exempelvis reda på att hans ålder är 80 år (nr 4, s. 26).68 Med Philosop-
hen kan ett samtal om människan som samhällsvarelse föras. Här diskuteras ex-
empelvis vådan av att allt för blint följa auktoriteter – bland annat kritiseras aristo-
telianismen – eller hur den ideala utbildningen bör se ut. Naturen är för övrigt
den bästa ”Läre-Mästaren”, menar gubben (nr 4, s. 26–28). I dessa samtal före-
kommer också flitigt referenser till olika filosofer och klassiska författare, dels i
noter, dels direkt i samtalet (Aristoteles, Montaigne, Tasso, Hobbes, Ovidius,
Lucretius m.fl.).

Religionen är ett viktigt återkommande tema i tidskriften, tendensen är för
tolerans men definitivt inte ateistisk. Gubben med folianten kritiserar exempelvis
de filosofer som hemfaller åt den skadliga ateismen (nr 4, s. 31), men framför allt
genomsyras tidskriften av en antipati mot katolicismen och ett ställningstagande
för kalvinismen.69 I tidskriftens två sista nummer (9 och 10) förs en systematisk
diskussion om religionen. Här drabbar två representanter för katolicismen sam-
man med två kalvinister. De diskuterar bland annat påvens ofelbarhet och skärsel-
den. Kalvinisterna hävdar att ett stort fel med katolska kyrkan är de avgifter som
tas ut av församlingsmedlemmar vid olika tillfällen (framför allt när sakramenten
skall begås). Det är bättre att innevånarna betalar pengar till staten, som sedan
underhåller kyrkan. Ett delvist förenande av kyrka och stat förordas med andra
ord (nr 10, s. 83–84).

Det faktum att just två kalvinister (och inte lutheraner) får föra ordet gente-
mot en katolsk abbé och hans lärjunge är något som får Sylwan att försiktigtvis
anta att delar av tidskriften består av översättningar av utländskt material.70 Den-
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na hypotes är enligt min mening rimlig. En del av förklaringen till tidskriftens
komplicerade struktur kan då vara att delar av Samtal var översatta, som Sylwan
föreslår. Om det är så skulle själva ramberättelsen, alla de partier där Fruntimret
förekommer, förslagsvis vara skriven av Anna Margareta von Bragner, medan de-
lar av de inre askarna var översatta. Tidskriftens form skulle alltså vara delvis kom-
pilatorisk, och författarens insatser består i så fall även, förutom författandet av
text, av översättning och redigering.71 En inte alltför djärv gissning är givetvis att
inspiration och material till Samtal kom från olika kontinentala tidskrifter, tro-
ligtvis från Holland eller Frankrike.

Någon längre diskussion som öppet, dvs. utan omskrivningar, tar upp svenska
inrikespolitiska förhållanden förekommer i det närmaste inte i Samtal. Men däre-
mot ges kommentarer som riktar sig till ”övervärlden”. Censor librorum Gustaf
Benzelstjerna är den som framför allt får sig en släng av sleven. I tredje samtalet
kritiseras Benzelstjerna av Fruntimret för att han strukit delar av en artikel om
kriget mot Turkiet.

Men läs det sidsta igenom så skal du ännu dertil finna det afbrutit, i det man wid
aftryckningen utslutit articlen om Kriget mot Turken, med mera. Jag förundrar
mig deröfwer, efter [eftersom] jag intet annat sagt än hwad jag hördt och wäl
andra sagt för mig, samt hwad jag tror sielfwa utgången ei lära motsäja. (nr 3,
s. 24.)

Det fria samtalet kräver tryckfrihet, eller åtminstone ett visst mått av den.

Demonstrativa inslag i textens inledande partier
Som nämndes tidigare betraktar jag tidskriftens förord som textens huvudsakliga
exordium. Vi har redan sett hur nyfikenhet skapades i tidskriftens förord, men
dessutom ges också här vissa ledtrådar som är med och skapar ethos. Vi får reda på
att vi har att göra med en en kvinna med visst självbestämmande eftersom hon är
änka, där framhålls också att hon genom änkeståndet fått möjlighet att skriva,
”En veuve j’ai eu loisir de faire ces Reflexions”. (s. 1.) Den identitet som anläggs är
änkans vilket måhända gör hela projektet mer legitimt. När hennes huvudsakliga
plikter inte längre riktas mot mannen så kan hon ägna sig åt skriftställande. Här
skulle en avväpnande könsbetingad ödmjukhetstopos kunna anas, även om det i
hustavlan, med stöd av Paulus, framhålls att en änkas aktiviteter efter förlusten av
maken bör riktas direkt mot Gud (inte åt författande av tidskrifter). ”Thet är en
rätt enkia, som ensam är, then sit hopp sätter till GUD, och blifwer altid i böner
och åkallan natt och dag.”72

Det kan dessutom understrykas att ett accepterande av tidskriftens budskap
helt bygger på den trovärdighet som de samtalande personerna har. I den politiska
skriften blir erövrandet av välvilja (captatio benevolentiae) extra väsentligt. Följakt-
ligen blir en viktig utgångspunkt i texten att lovprisa de personer som bär tidskrif-
tens budskap. I tidskriftens första nummer finns ett parti präglat av genus
demonstrativum i vilket Fruntimret först gör sin reverens för Argus, som sedan i
sin tur återgäldar artigheterna. Detta kan ses som ett genretypiskt inslag som åter-
finns i andra samtal mellan döda.73 Liknande partier återfinns exempelvis i Sam-
tal, I The Dödas Rijke, där Mercurius möter Argus i dödsriket och känner igen
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honom som ”den Swenska Argus, som uti gammal upricktighet pröfwat edra
Landsmäns art och wäsende, med moget wett och grundat snillebragd”.74 Inne i
Samtal görs vidare en positiv beskrivning när muselmanen och filosofen introdu-
ceras.75 Argus bidrar delvis till sin egen lovprisning, i sin första replik till Fruntim-
ret presenterar han sig på följande sätt: ”så wil jag säija dig, utan widare företal,
hwem jag är, nembl. den namnkunniga Swenska Argi skugga. Du måste ock så
wäl ha hördt talas om min upricktiga Principal.” (nr 1, s. 4.) Detta skulle måhända
kunna uppfattas som ett ironiskt inslag (gentemot tidskriften Argus), men det kan
understrykas att det inte var ovanligt att karaktärerna i dessa samtal mellan döda
får framhålla sin egen förträfflighet.76

När dessa personer har laddats med goda egenskaper kan de i tur och ordning
ta till orda. Här kommer vi nu i första hand att intressera oss för den turkiske dip-
lomaten, dvs. Muselmanen. Han framställs som gammal (vilket kan tydas som
erfaren), hederlig, vänlig, pålitlig och förnuftig. Vidare vet vi att han talar italien-
ska, men inte franska (nr 2, s. 14). Inom parentes sagt kastar denna upplysning
också sitt återsken på Fruntimret, eftersom hon måste besitta viss lärdom för att
kunna tala med Muselmanen.77 När Fruntimret skall beskriva den turkiske ”gub-
ben” för Argus förklarar hon också att hans reflektioner är ”wackra och förnuffti-
ga” (nr 2, s. 14). Muselmanens ordhållighet betonas två gånger (nr 3, s. 17 och s.
18). Att läsaren får veta att Muselmanen är en minister i och sändebud från sitt
land påverkar givetvis också förförståelsen: ”Jag […] är den Kiahaja som du wäl
lär ha hördt at min Kejsare för någon tid lät hit til Landet [Sverige?] depechera.”
(nr 2, s. 15.) Han är alltså en ärlig (ordhållig) diplomat och politiker och man kan
anta att han skall tala som en sådan.

Krig eller fred? Den turkiske ministern har ordet
En viktig ingrediens i tidskriften är den diskussion som förs i två av numren (nr 3
och nr 6) om hur stater skall styras, och inte minst huruvida krig kan rättfärdigas.
I denna diskussion förs det turkiska sändebudet, Kiahajan eller Muselmanen in i
handlingen; i långa utläggningar svarar han på Fruntimrets frågor rörande krigets
natur och den goda statens beskaffenhet och inte minst slaveriets vara eller inte
vara.

En del av det den turkiske ministern sade var uppenbarligen så kontroversiellt
att det fick Benzelstjerna att stryka delar av texten. Muselmanen fastslår från bör-
jan hur farligt det är när stora herrar startar krig för att de ”sträfwa effter stor be-
tiäning” (nr 2, s. 15), ett exempel på detta är att ”de otrogna”, dvs. ryssarna, nu bör-
jat ett anfallskrig mot Turkiet. I botten på hela resonemanget om kriget ligger en
utilitaristisk tes, där målet är att uppnå välgång för ett rike och dess innevånare.
Vad är då lycka för ett rike? Det är en fredsälskande och rättvis överhet, menar
Muselmanen. Friden i ett rike gör att alla tillsammans kan arbeta i sitt anletes svett
(nr 3, s. 18). Rättvisan hindrar den ena undersåten från att förtrycka den andra.
”Enfin de arbeta uppå intet annat än at giöra alla lyckeliga”, konstaterar Musel-
manen (nr 3, s. 18). Krig river ned allt detta. Här ger sig tidskriften in på ett områ-
de som med fog kan sägas vara en manligt definierad politisk domän: folkrättens.
Muselmanen menar att kriget är ett onaturligt tillstånd. Varför uppstår då kriget?
Den turkiske ministern anser att det finns två grundorsaker till krig: för det första
att människor (överheten?) vill visa sin makt, för det andra att de vill göra sig ett
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namn. Människor som söker kriget beter sig som oförnuftiga djur, de borde heta
människohatare istället för hjältar! (nr 3, s. 18–19.) Är det då aldrig rätt att ta till
vapen? Jo, framhåller Muselmanen, det finns rättvisa krig: försvarskrig. (Som det
muselmanerna nu tvingas föra mot ryssarna, även om det inte sägs ut här.) Ten-
densen i texten är klart fredsälskande.78 Även i fredstid kan krigets skadliga inverk-
ningar fortsätta. En nation kan förfalla till ”lättia och högfärd”, vilket är följden av
för många segrar. Så på Alexander den stores tid, så idag (nr 3, s. 19–20). Olyckligt
är också att några kan tjäna på kriget och sedan leva på stor fot medan andra
knappt får arbete eller inkomst, ”så förtärer det landet sig mera sielft, än om det
hade flitige och sparsamme Inwånare och förlorade om åhret en Bataille” (nr 3,
s. 20).

Efter detta lämnar Muselmanen sitt resonemang om kriget och ett tag glider
samtalet iväg mot att diskutera annat som är skadligt för ett land. Omåttlig reli-
gionsiver och intolerans är exempelvis något som skadar en nation, det förhindrar
nämligen förmögna familjer från andra orter att bosätta sig i landet och bidra med
kapital och kunskap. Som ett positivt exempel när det gäller detta framhävs Otto-
manska riket. Där har det blivit lättare för kristna investeringsvilliga familjer,
säger Muselmanen, eftersom sultanen infört mer religionsfrihet (nr 3, s. 20–21).79

Här finner man en fördold hänsyftning på svenska förhållanden. Konventikelpla-
katet från 1726 innebar att andra religiösa rörelser än den strikt lutheranska fick
det svårare, bland annat genom att man skärpte bestämmelserna om ”oloflige
Sammankomster” av religiös natur. Samtidigt ställdes det från merkantilistiskt
håll krav på ökad religionsfrihet för att ge utländska köpmän möjligheter att bo-
sätta sig i Sverige. En debatt rörande detta pågick under denna tid vilken först 1741
resulterade i att religionsfrihet infördes för reformerta.80 Släkten Momma hade in-
vandrat till Sverige på 1600-talet från det kalvinistiskt dominerade Holland och
medfört såväl kapital som kunskaper om bland annat kopparhantering.81 Kanske
talar von Bragner här i egen sak. Att på detta sätt föra in nationalekonomiska reso-
nemang var kutym i dåtidens essätidskrifter. De flesta av dem har utförliga debat-
ter om framför allt Sveriges ekonomi, där det inte så sällan propageras för ökad
handel. Det är följaktligen ingen tillfällighet att det är just handelns beskyddare
Mercurius som får figurera i några av dem.82

I det sjätte numret av tidskriften kastas så all försiktighet överbord och Musel-
manen dryftar öppet det pågående kriget mellan Turkiet och Ryssland. När läsa-
ren nu för sista gången träffar Muselmanen har denne just stött ihop med fyra offi-
cerare, två tyskar och två ryssar. I det samtal som följer diskuteras öppet den rysk-
turkiska konflikten. Här är för övrigt Fruntimret aktivt, inte som samtalspartner,
men väl som spion. Hon smyger nämligen nära de fem herrarna och tjuvlyssnar
på deras konversation (nr 6, s. 41). Med en del hänvisningar till (den av Kungliga
boktryckeriet utgivna) tidskriften Mercure Historique & Politique berättas om den
rysk-turkiska konflikten (nr 6, s. 42–44). Muselmanen får sammanfatta sitt bud-
skap och som den goda diplomat han är prisar han det politiska rådslaget.

[D]en största Stats-konst är den som anlägges, at wederparterna [motparterna]
samla om ändamålet, samt at man ei förhastigt tildrager sig alt för mycket up-
seende och jalousie [svartsjuka], hwilket wißerligen [säkert] skulle skie om man
grep for [för] groft til straxt, och ofta allena är orsak nog til fler fiender. (nr 6,
s. 42–43.)
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Indirekt och så småningom direkt diskuteras följaktligen här en i Sverige brän-
nande fråga: skulle Sverige starta ett revanschkrig mot Ryssland eller inte? När
den svenska riksdagen inleddes 1738 var det en brinnande fråga. Hattarna, åtmins-
tone de mer drastiska, hetsade till krig. Carl Gustaf Malmström konstaterar i den
andra delen av Sveriges politiska historia: ”Turkiet var en hörnsten uti hatt-politi-
ken”.83 Turkiet ville också gärna se att Sverige gick med på dess sida i den rysk-tur-
kiska konflikten. Samtidigt ville Sverige få Turkiets försäkran om att de i så fall
inte skulle dra sig ur kriget för tidigt eftersom Sverige ville garantera sig om att
återfå sina förlorade landområden.84 Många betraktade dock ett nytt krigsäventyr
från Sveriges sida som ren hasard, väl medvetna om den ryska militära överlägsen-
heten.85 Dessutom var Frankrike angeläget om att hålla Sverige utanför. En viktig
påtryckning på svenska politiker var det tioåriga vänskapsförbund som Sverige
den 31 oktober 1738 tecknade med Frankrike och som innebar ett tillskott (subsi-
dier) till den tomma svenska stadskassan med 300.000 riksdaler specie (dvs.
900.000 daler silvermynt) per år.86

Det är alltså i ljuset av dessa skeenden vi kan läsa Anna Margareta von Bragners
text och det är inte heller underligt att censor var noga med att ta bort allt som
eventuellt kunde provocera. Vad som sägs i Samtal är att man inte bör starta ett
anfallskrig (vilket Ryssland uppenbarligen gjort). Tidskriften tar samtidigt parti för
Turkiet, om än på ett försiktigt sätt. Menas det då att Sverige i sin tur bör attackera
Ryssland? Å ena sidan är detta förkastligt, å andra sidan var det Ryssland som först
anföll Turkiet, indirekt skulle man kunna tolka det som att Sverige hjälpte Turkiet
i ett försvarskrig. Samtidigt hopas argument för hur skadligt krig i största allmän-
het är. Argumentationstekniken som används i detta avsnitt är typisk för den klas-
siska retorikens genus deliberativum. Tidskriften går från en allmän fråga (quæstio
infinita), dvs. bör ett land överhuvudtaget föra krig, till en speciell fråga (quæstio
finita), dvs. bör Sverige gå i krig i dagens läge. Pro et contra-argumentationen myn-
nar dock inte ut i ett entydigt svar (kanske beroende på censureringen). Vi kan ock-
så dra oss till minnes Muselmanens ovan citerade maning till förhandling.

En detalj som kan vara viktig i detta sammanhang är att denna sympatiska
Muselman har en ”tiock myßa” på huvudet (nr 2, s. 14). Möjligtvis skulle detta
vara en ledtråd som visar att denna muselman skall betraktas som en mössanhäng-
are, och följaktligen är emot att Sverige blandar sig i kriget. I så fall skulle detta
vara ett ytterst spetsfundigt sätt att underbygga tidskriftens argumentation om
krig. Till och med en muselmansk minister, som borde ha allt att vinna på ett
svenskt stöd i konflikten, är alltså emot kriget. Här finns det dock skäl att vara för-
siktig, åsikterna går isär beträffande när de partibeteckande namnen ”hattar” res-
pektive ”mössor” började användas.87 Att namnen togs i allmänt bruk vid 1738–39
års riksdag är klart, frågan är bara exakt när. Jag menar emellertid att det finns så
pass många indikationer som tyder på att namnen kan ha använts även inför och i
början av denna riksdag att man kan våga gissa att så här är fallet, dvs. i juni 1738.88

Inte minst eftersom von Bragner var bosatt i händelsernas centrum, Stockholm.
En enda gång blir Muselmanen avbruten av Fruntimret med en fråga. Varför

beter sig turkarna så omänskligt emot de kristna och andra som ej är av muham-
medansk tro att de tar dem till slavar? ”Omenskl. repeterade han med ett förundrat
utseende.” (nr 3, s. 21.) Det är inte turkarna som behandlar sina slavar dåligt, men
däremot de kristna. Turkarna tar krigsfångar, som de å ena sidan håller som slavar,
men å andra sidan kan dessa återköpas av sina anhöriga. Dessutom får slavarna
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som tas av muslimer god behandling och tillräckligt att äta. De kristna däremot
behandlar sina krigsfångar som kreatur och låter dem slita i galärerna. Vad värre är
så idkar de slavhandel med afrikaner för vinnings skull och de kristna söker inte
ens omvända dessa ”hedningar” till kristendomen. Muselmanen framhåller vidare
att hans folk, underförstått till skillnad mot de kristna, friger en slav om denne
övergår till den rätta läran. (nr 3, s. 22–23.)

Samma år som Samtal gavs ut trycktes på Mommas tryckeri en skrift som be-
handlade muhammedanernas sätt att föra krig, The Turkiska KRIGS-ARTICLAR
(1738). Det var en översättning från tyskan och författaren Adrian Reland var pro-
fessor i orientaliska språk. Boken är enligt författarens uppgifter baserad på arabis-
ka och latinska texter. Syftet med skriften är att beskriva ”Mahometanernes” sätt
att föra religionskrig mot framför allt kristna och judar, på ett plan målas alltså
faran med den islamitiska läran upp. Denna bild balanseras dock något genom att
skriften framhåller hur genomtänkt denna krigföring är, även om man måste på-
peka att bilden av muhammedanerna inte är särdeles positiv.89 Reland framhåller
också att kristna eller judar kan bosätta sig i muhammedanska länder om de får
tillåtelse av imamen eller fursten.90 Dessutom skriver han att fiender får behålla liv
och egendom om de konverterar till muhammedanismen.91 Har de tagits som sla-
var blir de efter omvändelsen fria, det blir däremot inte deras kvinnor, som får
fortsätta att vara slavar.92 En del av dessa fakta känner vi igen från Samtal.

Vad kan Samtals debatt om slaveri och krigskonst ha inspirerats av? Frågorna
låg förstås i luften på grund av den ovan diskuterade rysk-turkiska konflikten. Om
man ville resonera om ett eventuellt ställningstagande för Turkiet i den pågående
stridigheten var det av intresse att reda ut hur Sveriges potentiella allierade förde
krig. I Samtal förs följaktligen en viss kritik mot Turkiet fram – de tar slavar i krig
– samtidigt får Muselmanen en chans att försvara sig. Att föra in frågan om slave-
riet blir utgångspunkten för en förhållandevis effektiv refutatio. Återigen mynnar
dock det förda pro et contra-resonemanget inte ut i ett entydigt ställningstagande
för eller emot Sveriges medverkan i kriget.

I partierna med Muselmanen används några av de loci som var vanliga inom
den klassiska retoriken. Det intressanta är emellertid enligt min mening vad som
väljs bort – inte vad som finns med. Helt frånvarande är sådana argument som kan
förknippas med religionen per se och huruvida en sak är ärofull eller inte; en typ av
argument som man försiktigtvis skulle kunna förknippa med en äldre tids värde-
system. Däremot lyfts det nyttiga (utilis) och det rättmätiga fram.93 När religionen
tas upp är det, som vi sett, enbart för att att framhålla hur tolerans i religiösa frågor
kan vara nyttigt för ett land, genom att det kan leda till ökad handel. Valet av loci
avspeglar alltså tidskriftens upplysningstendens.

Orientaliska loci
Vad får det för effekt att en muselman för ordet på det sätt han gör i Samtal? Och
hur skall man betrakta de rikhaltiga referenserna till Turkiet? Som framgår av
ovanstående resonemang är det en given följd av att den rysk-turkiska konflikten
står i centrum för det samtal som förs mellan Fruntimret och Muselmanen. Själv-
klart kunde detta också hjälpa till att lägga ut dimridåer mot censuren, att föra in
en muhammedan som får uttala några av tidskriftens mest kontroversiella idéer
var ett effektivt sätt att förvilla censor. Men jag vill dessutom framhålla att dåtida
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tidskriftsläsare vid det här laget borde ha vant sig vid att läsa utifrån ett främman-
de perspektiv.94 Exotiska inslag finns i fler av de övriga tidskrifterna, Sedo-Lärande
MERCURIUS (nr 10, 1731) tar exempelvis upp en gammal persisk saga. I nummer
1 av Den Engelske SPECTATOR 1734 går en bildningsresa till Egypten, i nummer
22 berättas om besökande ”indianske kungar” och i nummer 38 om muhamme-
danismen. Samtal, I The Dödas Rijke berättar hur ”den Swänska Jö [mön], som
war mig [Argus] beswärligit nog, emedan den yrhättan altid löpa efter främmande
kön.” Jön har blivit allt blivit besvärligare eftersom hon nu till och med löper efter
”Morer, Hottentotter, Madaskarer, och flere sådane swarte odiur” osv.95 Det som
skiljer Anna Margareta von Bragners tidskrift är att den ger en delvis annan bild av
främmande icke-europeiska kulturer. I jämförelse med flertalet övriga svenska tid-
skrifter framstår Samtal som både vidsynt och relativt initierad.96 Muselmanen i
tidskriften framför ett humanistiskt och förnuftigt budskap – och inte minst plä-
derar han för religiös tolerans, fastän han är en ’hedning’. Muselmanen är med
andra ord en verklig upplysningsman och framställs därutöver som ett exemplum.
Muhammedanernas humanitära attityd framstår på ett ställe till och med som
överlägsen de kristnas, när det gäller behandlingen av och inställningen till slav-
handel.

Vänds blicken mot det övriga Europa finner man även där ett ökat intresse för
exotism i allmänhet och ”Orienten” i synnerhet. Edward Said diskuterar i sin bok
Orientalism (1978) synen på det som kom att innefattas i begreppet ”Orienten”.
Detta begrepp styrdes inte av ”empirical reality but by a battery of desires, repres-
sions, investments, and projections”.97 Två centrala motiv kom från antiken och
framåt att blir centrala i den europeiska fantombilden: tanken på det mäktiga Eu-
ropa och det fjärran och besegrade Asien.98 En rädsla för islam, som också grunda-
de sig på konkreta erfarenheter, gjorde att islam blev symbolen för krig och invasi-
on, vilket hotade kristendomen och den europeiska civilisationen.99 Runt 1700-
talets början kännetecknar Said kunskapen om islam som ”ignorant but com-
plex”.100 Kunskapen närdes av en fantastisk repertoar.

The idea of representation is a theatrical one: the Orient is the stage on which
the whole East is confined. On this stage will appear figures whose role it is to
represent the larger whole from which they emanate. The Orient then seems to
be, not an unlimited extension beyond the familiar European world, but rather
a closed field, a theatrical stage affixed to Europe.101

Runt slutet av 1600-talet och början av 1700-talet publicerades också verk som
gjorde kunskap om orienten tillgängliga för en bredare allmänhet (framför allt
Barthélemy d’Herbelots Bibliothèque orientale, publicerad 1697).102 Enligt Said
fungerar den didaktiska uppläggningen av detta verk som ett förstärkande av den
teatralt fiktiva diskursen om ”Orienten”.103

Denna dubbelhet i framställningen, en didaktisk diskurs som paras med en
teatral (fiktiv), kan som vi sett urskiljas även i Samtals framställning av Muselma-
nen, men där får den en annan innebörd. Det visar att den europeiska ”kulturella
hegemoni” som Said, med hjälp av Gramsci, talar om inte är sprickfri.104 Säkerli-
gen delvis beroende på att Said i första hand diskuterar England och Frankrike.
Saids bild av Europa kan alltså problematiseras, i detta fall genom att man gran-
skar en tidskrift från ett land med andra politiska intressen i förhållande till
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”Orienten”, dvs. Sverige kontra Turkiet. De hotfulla eller demoniserande projek-
tioner som Said talar om lyser i Samtal med sin frånvaro.

Arne Jarrick framhåller att ett av skälen till att upplysningsfilosoferna väljer att
föra in främmande kulturer i sina texter är att detta skapar ”utsiktspunkter för
[deras] betraktelser över den egna [kulturen]. På så sätt kunde de odla den själv-
reflekterande relativism som var grunden för den toleranstanke de stred för och
som syftade till en nedmontering av värden som dittills tagits för eviga.”105 Det är
lockande att tolka von Bragners text i ljuset av detta. Muselmanen i Samtal förs in
som en lärare och jämbördig samtalspartner – inte som en exotisk företeelse – och
genom honom kan ett utifrånperspektiv anläggas. Läsaren skall övertygas och lä-
ras genom ett samtal mellan en kvinna och en muselman.

En vältalig turkisk minister – språk och stil i delar av Samtal
Generellt sett håller Samtal samma stilistiska nivå tidskriften igenom, så de partier
där den turkiske ministern kommer till tals – slutet av nr 2, nr 3 och nr 6 – kan väl
sägas representera helheten.

Den mest dominerande retoriska figuren i Samtal är utan tvekan att orden
läggs i munnen på någon annan, i detta fallet skuggor av döda tidskrifter och per-
soner.106 Troper och figurer är förutom detta fåtaliga i texten, den i tillfällesdikt-
ningen så vanliga metaforen är sällsynt och byts här ut mot två nära släktingar:
metonymi och synekdoke. Att göra ett namnbyte, eller låta en del representera hel-
heten, är en följd av tidskriftens övergripande struktur, dess alluderande stil, och
kan ses som ett genretypiskt inslag.107 Muselmanen får representera alla turkar och
dessutom alla fredsälskande kloka politiker, Fruntimret alla kvinnor och dess-
utom alla förnuftiga kvinnor, mannen med folianten kallas, i enlighet med sitt
mest utmärkande drag, för Philosophen, tidskriften Argus blir Argi skugga osv. Jag
hävdar dessutom att Samtal kan läsas som en allegori över något som skulle kunna
benämnas ’vägen till kunskap’. En central metafor, ”de lärdas park”, får beteckna
den utopiskt hägrande radikala visionen om kunskap och ger på så sätt nyckeln till
förståelsen.

Ironi är en typisk trop för essäpressen. Den förekommer dock förhållandevis
sällan i Samtal. (Ironins stegrade variant, sarkasm, förekommer dessutom inte
alls, men är däremot ett stilgrepp som förekommer i t.ex. Argus.)108 Fruntimret
funderar t.ex. på att låta publicera sina anteckningar från muselmanens möte med
ryssarna, men åtrar sig: ”men jag kom ihog at wåra samtal tryckas i öfwerwerlden;
men ei i Engeland”. (nr 6, s. 44.) Alltså, återigen ges en känga åt Benzelstjerna.
Den ironiska blinkningen till läsaren är uppenbar.

Den låga stilen (humilis), som lämpade sig bland annat för brev och samtal,
känntecknades idealt av sparsamhet med språkliga utsmyckningar och utförliga
omskrivningar, därmed inte sagt att språket inte skulle vara klart och rent.109 Sti-
len i tidskriften är ur detta hänseende relativt väl anpassad efter framställningen.
Märkbart såväl i den turkiske ministerns repliker som i hela tidskriften, är det
okonstlade och förhållandevis enkla språket. Enkelt men ej välfungerande. Tvärt-
om gör de långa meningarna och den bitvis bristfälliga syntaxen att tidskriften
inte kännetecknas av den klarhet och renhet som enligt den klassiska retoriken
utmärker effektiv prosa. Troligtvis beror detta på att författaren inte hade svenskan
som modersmål.110
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En behärskad minister
Samtal håller genomgående en låg känslotemperatur och det gäller även för de
partier där den turkiske ministern förekommer. Muselmanen underbygger sina
påståenden med förnuft inte med känsla – alltså logos framför pathos.111 Endast på
ett fåtal ställen bryts detta mönster, exempelvis genom att exklamationer sätts in i
de talandes repliker. Den första delen av den turkiske ministerns tal, som ligger
sist i det andra numret av Samtal, är emellertid laddat med grepp som är avsedda
att röra läsaren känslomässigt. Detta parti följer på en mer sakligt hållen inled-
ning, där Muselmanen presenterar sig själv för Fruntimret (och läsaren). När han
sedan kommer in på ryssarnas krig mot Turkiet ändras tonfallet, meningarna av-
bryts av tankstreck (– – –), som markerar att han är så överväldigad av känsla att
han knappt kan tala, slutligen upphör talförmågan helt och han kan endast teckna
med huvudet för att markera sin önskan att samtalet skall fortsätta (nr 2, s. 15).
Den känsloskapande figuren, att förstummas av rörelse, aposiopesis, understryker
här det politiska budskapet, dvs. det är avsett att skapa sympati hos läsaren för det
turkiska folket, som så brutalt blivit överfallet av ryssarna. Detta introducerande
avsnitt kan dessutom ses som ett exordium till de partier som behandlar frågan om
krig eller fred. Det är därför passande att här ha med ett parti där välvilja (med-
känsla) skapas gentemot Muselmanen, eftersom han är den som skall hålla pläde-
ringen om kriget.

Denna passage är unik för tidskriften som helhet. Endast på två ytterligare
ställen förekommer denna typ av uppbruten meningsbyggnad markerad av tank-
streck som känsloskapande effekt.112 Inslagen av detta stilgrepp är fåtaliga, men
man kan dock påpeka att de inte kan knytas till eventuellt översatta partier, utan i
samtliga fall återfinns i ramberättelsen.

Dessa element i den muselmanske mannens tal används också i spänningsska-
pande syfte på det narrativa planet, alltså för att få läsaren att vilja ta del av vad
nästa nummer av tidskriften kommer att innehålla. De placeras följaktligen in
mot slutet av numret. I texten antyds att något spektakulärt kommer att återges.
”[H]an wille fortfara med sina reflexioner och tecknade med hufwudets böijande
och handens uplyfftande att något marckwärdigt skulle följa, men som jag wille
gå dig [Argus] til möte på den benämde timan, så bad jag honom at få komma til
honom i morgen igen och höra det öfriga, hwilket han mig utan swårighet tilstad-
de, och jag täncker warckställa, samt dig det sedan äfwen meddela.” (nr 2, s. 15–
16.)

Talarpositioner i Samtal
Sammantaget introducerar Fruntimret tre direkta samtalspartners: Argus, Musel-
manen och slutligen Philosophen. Av dessa får Philosophen mest utrymme och
Argus minst. Förutom dessa direkta samtalspartners lyssnar också Fruntimret på
en del konversationer, t.ex. när Muselmanen samtalar med de två tyska och två
ryska officerarna. I de näst sista numren av tidskriften, där en diskussion om kyr-
kans roll förs, får vi via Fruntimret avlyssna två dialoger (en mellan två präster och
en mellan deras respektive lärjungar).113 Argus är dock den enda av Fruntimrets
samtalspartners som möter läsaren utan mellanled, de övrigas samtal återges via
Fruntimret till Argus, eller som i de två sista numren, direkt via Fruntimret.



183

Genom en stor del av tidskriften är det antingen Philosophen eller Musel-
manen som har ordet, om än indirekt. Fruntimret kommer visserligen med
anmärkningar och en del ibland bitska repliker. Men trots allt har hon relativt få
repliker där hon talar direkt till oss. Möjligtvis skulle man här kunna spåra en
könsbetingad ödmjukhetstopos, men samtidigt motsägs denna tolkning av att det
är Fruntimret som genom sin återberättelse styr det som sägs.

Märkbart är hur Fruntimret (och läsarna) lär sig av det sagda. Hon kan på
många sätt ses som en lärjunge till framför allt Philosophen och Muselmanen och
i viss mån också till Argus. Läser man tidskriften på detta sätt framstår den som en
alternativ lärobok, vilken visar hur lärdom kan sökas och dessutom ger en del
glimtar om ett alternativt sätt att betrakta världen. Den nya upplysningsfilosofin i
fickformat om man så vill. Tidskriften betar också på ett relativt systematiskt sätt
av olika ämnesområden, i åttonde samtalet ges till och med en kort naturveten-
skaplig (entomologisk) lektion. Samtal innehåller också en hel del fotnoter, av vil-
ka de flesta hänvisar till franska källor, vilket understryker tidskriftens didaktiska
karaktär. En del av dem innehåller rentav latinska och, i ett fall, italienska citat.114

Hela tidskriften, läst på detta sätt, ger anvisningar om en alternativ bildningsgång,
öppen för alla förnuftiga kunskapstörstande människor, men kanske främst med
adress till kvinnor.

Den kvinnliga positionen
Jag framhöll tidigare att en central metafor, ”de lärdas park”, kan ge en tolknings-
möjlighet för tidskriften i sin helhet: att kunskap bör och kan sökas utanför de lär-
das ”academier”. Den kvinnliga berättarpositionen i tidskriften erbjuder här
många fördelar, några borde redan vara uppenbara. Den skenbart naiva frågvishe-
ten och den självklara rätten att vara obildad driver textens didaktiska diskurs
framåt.115 I samtalet med filosofen säger Fruntimret: ”Jag ångrar at jag gjordt Her-
ren [Philosophen] en sådan fråga, som jag aldrig kan förswara för mina älskeliga
systrar efter kiönet, ty jag wille gierna seija för dem nogot som de kunna begripa”
(nr 4, s. 32). Philosophen lugnar henne, visst kan han förklara filosofins grunder så
att även fruntimmer kan förstå det (nr 4, s. 32), något som också sker i kommande
nummer. I femte samtalet är rentav Fruntimret mogen för ”Cateches förhör” hos
Philosophen (nr 5, s. 40). Rätten att vara nyfiken (episoden med officerarna) ger
samma effekt som bristen på bildning. Det är en nyfikenhet som Fruntimret för
övrigt menar är betingad av bristande bildning. ”[D]en ignorance och owetenhet
hwari man oß [kvinnorna] gemenligen mer än manfolken lemnar, och ju större
den är, ju mera upwäcker dem oemotsäjeligen nyfikenhets paßion.” (nr 6, s. 42.)
En ytterligare faktor är att den kvinnliga positionen också kan blanda bort korten
vid tidskriftens möte med omvärlden; det faktum att det är en kvinna som har
ordet kunde säkerligen dämpa intrycket av tidskriftens radikalt politiska budskap.
En ironisk medvetenhet om denna möjlighet kan spåras i en del av Fruntimrets
repliker. I nionde samtalet framhåller exempelvis Fruntimret att hon hört en del
klagomål mot att det ”skrifwes, tryckes och läses alt för mycket”, men att hon trots
detta vill lägga fram sin ”enfaldiga [enkla] Qwinno-trosbekiännelse” (nr 9, s. 73).

I tidigare forskning har man ibland framhållit hur ett återkommande inslag i
essäpressen är en diskussion av det kvinnliga; den vänder sig till kvinnliga läsare
och talar framför allt om Kvinnan.116 Ett par citat ur samtida tidskrifter kan få il-
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lustrera detta. Tredje numret av Argus inleds med en hälsning till de kvinnliga lä-
sarna: ”God dag, Swenska Fruentimmer!” Argus förklarar sedan att han vill kom-
ma som en ”förtrolig och uppriktig rådgifware, at wisa Eder dygde-wägen och lära
Eder wackra, ärbara samt Edert wäna släkte anständiga seder”.117 I femtionde
numret klagas över fruntimmers dumhet.118 Den Sedo-Lärande MERCURIUS ser
nostalgiskt tillbaka på forna tiders kvinnor: ”Då [50 à 60 år sedan] såg Fruen efter
sit hushåld i stället förut [för att] åka kring Staden dageligen och giöra Visiter, ro-
ade sig med spinråcken eller annat dylijkt i stället för koort [spelkort].”119 Den få-
fänga och konsumtionslystna, nyfikna, pratsamma moderna kvinnan behövde
uppfostras! En genomgång av annan essäpress visar en gemensam uppfattning hos
skribenterna av hur dygdeidealet för kvinnor såg ut. Mot den fåfänga kvinnan
ställs ett dygdigt exemplum, ofta utformat som en ’forna tiders’ kvinna från en
svensk guldålder, spartansk och framför allt angelägen att arbeta hårt (i sitt hus-
håll). Idealet kan också ses som religiöst färgat.120 Vi känner för övrigt igen denna
kvinna från Charlotta Frölichs självbiografi, där hon beskriver sin egen uppfostran
utan visiter, flams och dans, men med hårt arbete och bibelläsning.121 Samma
kvinno-ideal kommer vi snart att möta i Françoise Janiçons skrift om överflöds-
förordningar.

Men den negativt laddade konstruktionen av kvinnan – liksom för övrigt radi-
kalare kvinnopolitiska åsikter, som von Bragners – återfinns inte bara i svensk es-
säpress, utan förekommer frekvent i de nya medier och genrer som växer fram i
hela Europa under denna tid.122 Elizabeth Kowaleski-Wallace menar i sin bok
Consuming Subjects (1996) att det under 1700-talet utbröt en kamp på kulturell
nivå (”cultural struggle”) gällande hur de nya mönster som successivt växte fram
med det s.k. konsumtionssamhället skulle vara. Under 1700-talet skedde också en
omdefinition av det kvinnliga.123 I sin bok undersöker hon sedan hur dessa två
processer interagerar och påverkar varandra. Den diskurs hon beskriver är beroen-
de av den nya tryckkulturen som växer fram, med litteraturslag som periodica,
romaner och handböcker i uppförande.124 En av Kowaleski-Wallaces hypoteser är
att kvinnan kom att definieras som konsument, och ofta som en omättlig sådan.
En gammal föreställning om kvinnan som en glupsk varelse när det gäller föda
och sexualitet laddas med delvis annan betydelse, så att denna okontrollerade aptit
får en ny innebörd. Den kvinnliga omättliga konsumenten uppstår.125 Kvinnans
begär kräver (i detta fall oftast manligt definierad) disciplin och tuktan för att inte
svämma över alla gränser. Vi möter enligt min mening även denna uppfattning i
Sverige. Ett utmärkande drag i diskussionen av det kvinnliga i den svenska essä-
pressen är att detta ofta knyts till en överdriven varukonsumtion.126

Inom parentes möter man en manlig variant av denna omättliga konsument:
Petit-maitren, Sprätthöken eller Snushanen. Han dyker upp i nära nog alla dessa
tidskrifter där han förlöjligas och gisslas, även i Samtal får han spela en roll – om
än inte lika framträdande.127 Man kan påminna sig den tillgjorda mannen i tid-
skriftens andra nummer.128 På många sätt är Petit-maitren i den sedelärande tid-
skriften en lika hotfull och/eller löjeväckande figur som den hagalna kvinnan. En
viktigt faktor är att Petit-maitrens beteende ofta beskrivs som kvinnligt.129 I Sam-
tal ges en delvis annan bild av kvinnor än den ovan tecknade. Det mini-gynæceum
som återfinns i tidskriftens första nummer ger en tydlig fingervisning, det kvinnli-
ga intellektet är inte underlägset mannens. Den önskan om disciplinering av den
kvinnliga tygellösheten, som är vanlig i övrig svensk essäpress, skjuts alltså i bak-
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grunden och ersätts med pläderingar för en utveckling av det kvinnliga intellektet.
För det första är det en kvinna som ger tidskriften dess förutsättningar – och hon
framstår som allt annat än flamsig och konsumtionslysten. Tvärtom framställs
hon som ambitiös, kunskapstörstande och bildad – och detta utan att tidskriften
refererar till ett gammal-svenskt ideal. För det andra har tidskriften inte heller en
raljerande hållning i förhållande till kvinnor eller alltför mycket typisering av
kvinnliga nackdelar, vilket var det vanligaste när man beskrev kvinnor i de övriga
tidskrifterna.130 Tvärtom – när Fruntimret utformar sin tidskrift för kvinnliga lä-
sare samt talar om eller för kvinnor i allmänhet, vilket sker på några ställen, är det
på ett till övervägande delen seriöst sätt.131 Det kan framhållas att Fruntimret talar
till kvinnor, men hon talar också för kvinnor samt framställs som en representant
(ett exemplum) för kvinnokönet. Tre olika positioner med andra ord. Från alla
dessa positioner underbyggs i texten den (mot)bild av kvinnan som ges i Samtal.

Christine Mason Sutherland menar, i en uppsats om den engelska 1600-tals-
författaren Mary Astell, att när Astell pläderar för kvinnlig utbildning, i A Serious
Proposal to the Ladies (1694–97), så väljer hon ytterst medvetet en position som
redan från början kan bemöta eventuella argument mot tanken på att kvinnor
behövde utbildning. Astells uppgift var inte helt enkel. Till att börja med skulle
hon få sina läsare att övervinna sina eventuella fördomar mot att en kvinna över-
huvudtaget tar till orda, detta i en tid när ”silence was said to be a woman’s
rhetoric”. Sedan behövde hon visa att en uppövning av intellektet inte leder till ett
omoraliskt beteende, utan tvärtom befrämjar moralen. Rationellt tänkande kon-
trollerar den otyglade känslan och passionen och här blir Astell själv det positiva
exemplet som visar att detta fungerar.132 I Samtal fyller Fruntimret samma funk-
tion, hon blir det exemplum som underbygger den indirekta plädering som görs
beträffande kvinnan.

Hur når man då till de lärdas park och vad eller snarare vilka finns därinne? På
många plan kan man nu konstatera att denna fråga skapar förutsättningen för
hela tidskriften. Rörelsen mot parken är tidskriftens drivkraft, men förflyttningen
sker inte så mycket fysiskt som genom olika intellektuella möten. Det slutgiltiga
svaret på frågan ges heller aldrig, för innan Fruntimret hunnit så långt avstannar
berättelsen. Vi får aldrig reda på om kvinnor verkligen kunde komma nära parken
– om en utbildning utanför universitetet ens räcker till det. Men trots allt vill jag
betona ett viktigt och optimistiskt drag i tidskriftens budskap: det finns alterna-
tiva vägar till de lärdas park. Textens form, den dialogiska, kan då fylla ett vidare
syfte och peka på att dialogiciteten och pro et contra-resonemang inte enbart var
förbehållna universitetens lärdomsuppvisningar och dissertationer.

För salongen eller den politiska offentligheten?
En av de slutsatser Lisbeth Larsson drar, i artikeln om 1700-talets kvinnliga tid-
skriftsförfattare, är att Samtal kan ses som ett förebådande av de s.k. fruntimmers-
tidskrifter (alltså tidskrifter som riktar sig direkt till kvinnor) som kommer mot
slutet av seklet. ”I dessa tidskrifter har redaktören flyttat ut från herrklubbens ex-
klusivt manliga gemenskap, där kvinnan enbart var ett samtalsämne, och in i da-
mernas salong för att tala med dem, samtidigt som han talar om dem […].”133

Något som tyder på detta är ett för dessa tidskrifter unikt drag av förtrolighet, som
enligt Lisbeth Larsson präglar Samtal:
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Som en konsekvens av detta synsätt [det materialistiska och sinnliga], som för
sin tid och efter svenska förhållanden är helt unikt, förordar Margareta Momma
också en annan författarhållning än Dalins och Then Swänska Argus. Hon tror
inte på det felsökande, distanserande och kritiska förhållningssätt som utmålar
det onda i avskräckande syfte. Det angenäma och förtroliga samtalet, som söker
det goda, är en vida bättre metod, om man vill nå den kunskap som ger insikt
och förbättring. […]

Margareta Mommas tidskrift har också, precis som hennes föregångare, allt-
ifrån The Tatler till Then Swänska Argus, formen av ett samtal. Men det finns en
annan ton i detta fruntimmerssamtal än i de övriga. Det är mindre aggressivt, och
fruntimmersskuggan söker överensstämmelse mer än meningsskiljaktigheter.134

Tidskriften skulle alltså inte bara vara idémässigt nydanande, utan även stilistiskt.
Det går emellertid att anföra argument mot denna hypotes. Visserligen förklarar
Fruntimmersskuggan själv, i sin allra sista replik till läsarna, att ett förtroligt sam-
tal övertygar: ”Jag [Fruntimmersskuggan] wil bara anmärka, at förtroliga under-
rättelses samtal i tid och tilfälle, giöra intryck! Men deremot fehlens på wist sätt
utmålande, lärer ofta mycket som förr ignorerats, och til förbättring har samma
wärckan som olja i eld:[.]” (nr 10, s. 85.) Det har också redovisats hur ironi är en
jämförelsevis ovanlig trop i Samtal. Men samtidigt är det svårt att se förtroligheten
som ett helt och hållet utmärkande drag som genomsyrar hela tidskriften, snarare
finns det ytterst få partier där detta är framträdande.

Det fanns en retorisk genre, genus familiare (den familjära), som just skulle
användas för att gestalta nära förhållanden mellan talare/författare och mottagare.
Denna genre tillhörde dock inte de tre offentliga talgenrerna (deliberativum, de-
monstrativum, judiciale) – och togs följaktligen inte upp i 1600- och 1700-talets
retorikhandböcker – men kom till användning i sällskapslivets eleganta konversa-
tioner eller när man skrev brev till närstående.135 Mot slutet av 1700-talet kom
1600-talets stilistiska ideal beträffande brev och konversation, präglat av elegans
men föga känsla, att som Stina Hansson skriver ”[modifieras] i mer intim och
känslopräglad riktning”.136 En del av de förtroliga fruntimmerstidskrifter, som
Larsson syftar på, har just brevform.137 Hypotetiskt kan man anta att dessa präg-
lats av föreskrifter för en brevskrivning, vilken dessutom under 1700-talet alltmer
lösgjorde sig från retorikens domäner.138 Samtal är däremot till stor del, som vi har
sett, utformad i enlighet med den klassiska retorikens genus deliberativum och de
dialogiska inslagen som förekommer är upplagda enligt den traditionella formen
av pro et contra. Jag hävdar att Samtal genomsyras av diskussioner som leder till
samförstånd (snarare än förtrolighet) och att detta är en följd av tidskriftens reto-
riska utformning.

Det finns dessutom skäl att betrakta detta som ett genretypiskt inslag, vilket
Larsson också skriver. Denna typ av samtal förekommer i övrig essäpress från ti-
den. Det är svårt att skilja en del av de samtal som förekommer hos von Bragner
från exempelvis dem i Argus, eller framför allt de som finns i den tidskrift som väl
närmast liknar med von Bragners tidskrift, Samtal, I The Dödas Rijke. I denna tid-
skrift hittar vi samma dialogiska pedagogik och även där finner vi avsnitt som är
långtifrån ”aggressiva”, för att tala med Lisbeth Larsson.139 Det kan på intet sätt
betraktas som så helt unikt eller nyskapande. Men däremot kan man hålla med
Lisbeth Larsson när hon menar att den förtroliga samtalsformen blir ett väsentligt
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inslag i de nya genrer som skall komma mot slutet av 1700-talet, exempelvis roma-
nen eller de s.k. fruntimmerstidskrifterna.

Även ämnesvalen är viktiga i sammanhanget. I Samtal diskuteras många av
politikens kärnfrågor, inte minst internationell rätt, men även religion. Fruntim-
ret ger sig följaktligen in på manligt dominerade och definierade offentliga politis-
ka och religiösa domäner.

Jag skulle således vilja lägga tyngdpunkten på ett annat sätt än Larsson. Samta-
let pekar inte fram mot en discours i (den kvinnliga) salongen, utan istället ställs
högre anspråk. I texten sker på olika nivåer rörelser mot diverse offentligheter
– metaforiskt kan detta uttryckas som en önskan att nå ”de lärdas park”. Vad
Fruntimret eftersträvar är inte att omforma och intimisera det offentliga samtalet
för salongslivet, utan vad skriften vill plädera för är (ut)bildning så att även frun-
timmer kan delta i det offentliga samtalet på mer jämställda villkor. Här fanns en
lång emancipatorisk tradition att falla tillbaka på (vilken kommer att diskuteras i
kap. III:6). Omformulerat i de termer av makt och auktoritet som nämndes inled-
ningsvis kan man säga att Fruntimret ställer krav på att få gehör för sina åsikter,
dvs. makt, men framför allt önskemål om att uppnå möjligheten och rätten att
agera för dessa åsikter, dvs. socialt accepterad auktoritet. De anspråk på utbild-
ning, eller snarare bildning, som framförs är dock förhållandevis modesta i en
nutida läsares ögon. Fruntimret önskar inte att få tillträde till de lärdas park,
endast att få komma nära den. Dessutom ställs i tidskriften inga krav på formell
auktoritet för kvinnor. Som vi kommer att få se fortsättningsvis är detta också det
vanliga bland dåtida kvinnliga kvinnopolitiska debattörer.



188

3. Hedvig Charlotta Nordenflycht
och stora daldansen 1743

Hedvig Charlotta Nordenflycht var frihetstidens mest framgångsrika kvinnliga
författare. Hon ingår idag i den svenska litterära kanon och har också rönt
uppmärksamhet från olika forskare. En inte ovanlig bild av Hedvig Charlotta
Nordenflycht som tonar fram i handböcker och översiktsverk visar en skaldinna
styrd av sina emotioner och med ett känslomättat språk. I vissa litteraturhistoriska
standardverk beskrivs hon rentav som en förebådare av den känslans estetik som
brukar förbindas med det som kallas romantiken. Allt emellanåt knyts dessutom
denna känslomässighet inte bara till Nordenflychts texter, utan också till hennes
person. Beskrivningen av henne är på många sätt ett skolexempel på det sexuella
analogitänkande som i litteraturhistorieskrivningen ofta genomsyrar skildringar
av kvinnliga författare.1 Bilden av den emotionella skaldinnan kan givetvis nyan-
seras på olika sätt. I detta avsnitt skall det göras genom en diskussion av en kvanti-
tativt sett liten, men icke desto mindre betydelsefull, del av Nordenflychts förfat-
tarskap: hennes allmänpolitiska diktning, vilken till övervägande delen härstam-
mar från 1740-talet. (Nordenflychts kvinnopolitiska texter, framför allt Fruentim-
rets Försvar, kommer att analyseras i en av avhandlingens följande kapitel.)

Som det kommer att framgå sammanfaller Nordenflychts dagspolitiska verk-
samhet med hennes allra första period som författare. Till att börja med kommer
Nordenflychts politiska diktning under slutet av 1730-talet till mitten av 1740-ta-
let att diskuteras, efter detta kommer så ett avsnitt där hennes försörjning och oli-
ka beskyddare redovisas. Jag vill nämligen visa vad som händer om man knyter
Nordenflychts politiska diktning till hennes försök att få en plats på parnassen och
inte minst till hennes försörjningsstrategier.

Nordenflychts politiska inställning i ungdomsåren
Vilken politisk hållning intog Nordenflycht? För att diskutera detta blir det nöd-
vändigt att kort redogöra för hennes handskrivna, mer offensiva, politiska texter
och relationen till skaldekollegan Olof Dalin. Tidigare forskning har visat att
Nordenflychts politiska sympatier under perioden före 1740-talet låg hos hattar-
na.2 Om det vittnar hennes handskrivna politiska diktning från denna tid. Till
stor del är dessutom dessa dikter riktade mot en litterär kollega: Olof Dalin. Upp-
rinnelsen till fejden mellan Dalin och Nordenflycht står att finna i 1738 års riks-
dag. I sin iver att komma åt mössorna anklagade hattarna dem för att vara omora-
liska. Det hattarna utnyttjade var det faktum att mössorna inte motsatte sig att
monarken Fredrik I höll sig med en älskarinna, Hedvig Taube. Olof Dalin, som
vid denna tid hade börjat ta parti för mössorna och dessutom var brinnande roja-
list, tog ställning för kungen i denna fråga. Den kungliga älskarinnan uppvakta-
des bland annat med hyllningsdikter, vilket raskt uppmärksammades av diverse
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meningsmotståndare som producerade mer eller mindre skabrösa och ärekrän-
kande motskrifter. En av dessa var Nordenflycht.3 I en replik mot Dalin går hon
både till politiskt och moraliskt anfall. ”Den som förr hafwer straffat last,/ han
binder sig vid lasten fast”.4 Det hindrade inte att hon när Hedvig Taube dog 1744
skrev en hyllningsdikt över den döda. Nordenflycht var trots allt först och främst
rojalist och inte minst sökte även hon kungligt beskydd.5

Ganska snart efter hattarnas maktövertagande 1739 tog Dalin sedan mer öppet
ställning i partifrågan. I en gravdikt över den unge friherren Carl Arvid Sture lyck-
ades Dalin smuggla in ett politiskt ställningstagande för mössorna. Sture var sys-
terson och protegé till Dalins beskyddare, mössan Carl Fredric Piper.6 Dikten slår
an tonfallet redan i första raden, ”GUD wet hwad Swerje förestår”.7 Under grav-
diktens täckmantel för Dalin in ett angrepp på de unga aggressiva, krigshetsande
hattar, som uppträtt vid 1738–39 års riksdag.8 (Bilden av hattarna som varande
unga hetsporrar verkar i stort ha varit en propagandistisk myt. I realiteten var, som
Nilzén visat, majoriteten av de adliga hattvänliga militärerna mogna män.)9 Mot
dessa ställs Carl Sture som ett för ungdomen föredömligt exemplum. Även han har
deltagit i riksdagen, men har då respekterat de äldre och varit ärlig och eftertänk-
sam.10 I dikten varnas dessutom för att landet är i fara, det var framförallt planerna
på en attack mot Ryssland som Dalin fruktade. Samma inställning redovisas i den
berömda Sagan om hästen som Dalin lät trycka året efter. Dalin var å det bestäm-
daste en motståndare till ett revanschkrig.11 Censor, Gustaf Benzelstjerna, som
förbisåg, eller inte ville se, de politiska anspelningarna, kommenterade gravdikten
över Carl Sture med att det var en av de vackraste han läst under sin tid i äm-
betet.12

En som inte missade den politiska alluderingen var däremot Nordenflycht och
hon är författare till en av de repliker som dikten utlöste.13 Repliken, som inleds
med orden ”Gud wet hwad Argus täncker på”, existerar idag i femton kända sam-
tida eller något yngre avskrifter, något som tyder på att dikten haft en viss sprid-
ning.14 Sven G. Hansson menar dessutom att Nordenflycht inte verkar ha gjort
något för att dölja sitt författarskap till dikten, eftersom dikten kunde ses som en
merit av de segrande hattarna.15 Nordenflycht var bara tjugo år när dikten skrevs,
den är alltså ett av hennes tidigare ungdomsverk. Skälet till att dikten inte trycktes
var givetvis att den till skillnad från Dalins innehöll ett helt öppet politiskt bud-
skap.16 Dikten är en paskill, en politiskt smädedikt. I dessa var det vanligt att man
fullständigt sökte krossa sin motståndare genom alla tänkbara knep – ett sådant är
att gå till personangrepp. Här möter vi alltså återigen den demonstrativa retori-
ken, men nu i negativ form; Nordenflycht drar sig inte för att både svartmåla och
förlöjliga Dalin. I dikten gör Nordenflycht upp med Dalins inställning ifråga om
ett eventuellt revanschkrig och Dalin liknas vid en rädd flicka för att han inte vill
gripa till vapen mot ryssen. Sitt hopp sätter Nordenflycht till de (hattar) som inte
räddes faran. ”Men swaga sinne war eij rädd/ Än är här dygd i Mandom klädd/
Som stöder Sweriges glise murar/ Om döden har ett ämne fält/ Har himlen oss en
wackt beställt/ Som kiäckt på ondskans ränkor lurar.”17 Som Sven Hansson påvi-
sar har dikten från början ingått i den s.k. ”Cronstedtska poemboken” (mer om
denna nedan), men har vid något tillfälle rivits ut.18 För övrigt går det inte heller
helt att frigöra sig från tanken att Nordenflychts angrepp på Dalin kan vara ett (av
många) sätt att slå sig in på parnassen. Att angripa en redan etablerad och allmänt
erkänd författare är som bekant ett effektivt sätt för en ung ambitiös författare att
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Detta porträtt av Nordenflycht korrigerar bilden av henne som enbart känslosam.
Nyktert värderande blickar hon här rakt mot sina åskadare. Porträtt ur första delen

av Johan Fredric Martins gravyrsamling Svenska galeriet, eller portraiter af
märkvärdige svenske herrar och fruntimer (1783–84). KB.
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rikta uppmärksamheten på sig själv. Så småningom kan dessutom en viss konkur-
rens ha betingats av att de bägge författarna tävlade om en patrons gunst, bägge
beskyddades nämligen av Carl Gustaf Tessin.

Stora daldansen 1743
Snart kom det krig som Nordenflycht så hetsigt propagerat för, och det kom att få
allvarliga såväl inrikes- som utrikespolitiska konsekvenser. År 1740 sammankalla-
de rådet ständerna på grund av det bekymmersamma utrikespolitiska läget gente-
mot Ryssland. Innan riksdagen öppnades hade emellertid läget ljusnat något för
Sverige, framför allt beroende på att kejsarinnan Anna av Rysslands död i oktober
1740 skapat en viss inrikespolitisk instabilitet i Ryssland. Optimismen växte i
Sverige för att ett revanschkrig skulle kunna ge en seger över Ryssland. När stän-
derna sedan samlades hade hattarna, som drev frågan om revanschkrig, klar majo-
ritet bland adeln, i borgarståndet och i det mäktiga sekreta utskottet.19 Den krigs-
hetsande generalen Charles Emile Lewenhaupt valdes till den viktiga posten som
lantmarskalk (adelsståndets talman).20 (Till hans olycksaliga öde kommer vi få
anledning att återkomma.) Däremot hade mössorna en stark ställning i präste-
ståndet och bland bönderna, vilka å det bestämdaste motsatte sig hattarnas krigs-
planer. Genom diverse politiska manövrer lyckades hattarna driva igenom sina
krigsplaner, som till slut godkändes även från bondehåll. Under vårvintern 1741
fick Sverige franska subsidier, avsedda som ett stöd för det kommande kriget. Den
28 juli 1741 kom krigsförklaringen – kriget var nu ett faktum.21

Sveriges chanser var från början små, med en krigsmakt som var åderlåten efter
Karl XII:s krig och sedan oövad i strid sedan tjugo år. Dessutom hade man från
svenskt håll grovt överskattat effekten av kejsarinnan Annas död. Till det kom att
svenska folket inte delade den entusiastiska krigsstämningen och att denna pessi-
mism också återfanns inom trupperna.22 Det blev Lewenhaupt som utsågs till
överbefälhavare, direkt under honom stod generalen Henrik M. Buddenbrock.
Snart nog avslöjades det svenska försvarets brister: obefintlig strategisk planering,
dåligt utrustade trupper, kaos på underhållssidan. Offren som skördades bland
manskapet berodde i högre grad på brist på vatten, proviant och därpå följande
sjukdomar än på ryska kulor. I augusti 1741 slog de ryska trupperna till mot Vill-
manstrand och den underlägsna svenska här som var stationerad där. Nederlaget
blev totalt, mängder av svenska soldater stupade, staden brändes, innevånarna och
över tusen krigsfångar fördes bort. Nederlaget i Villmansstrand förebådade vad
som skulle komma – året efter kom kapitulationen.23

Sveriges misslyckade krigsäventyr fick snart inrikespolitiska konsekvenser.
Särskilt i Dalarna, som tillhörde de landskap som förlorat många soldater, jäste
upprorsandan mot dem som framhetsat kriget – de adliga hattarna. Oron blev
inte mindre av att gränshandeln med Norge begränsats genom restriktioner, nå-
got som i hög grad drabbat dalabefolkningen. Det hela späddes också på av den
missväxt med påföljande hungersnöd som hemsökt landskapet och de höga
spannmålspriserna som höjdes ytterligare av införselstullar.24

Inför riksdagen 1742–43 blev oron akut. När valen av riksdagsmännen till bon-
deståndet skulle ske i Falun 1742 formulerades krav till ”herrarna” i Stockholm.
Den viktigaste fordringen var att kungamakten skulle öka på rådets bekostnad.
Frågan om tronföljarvalet kom dessutom att väcka heta känslor i Sverige. Efter



192

Ulrika Eleonoras död 1741 hade tronföljdsfrågan blivit alltmer inflammerad efter-
som Fredrik I var barnlös. Adolf Fredrik förordades av Ryssland, Storbritannien
och mössledarna samt så småningom även av hattarna, som till en början hållit på
Christian IV av Zweibrücken-Birkenfeld. Även bondeståndet och dalkarlarna
hade sina kandidater. Till en början förordade man Karl Peter Ulrik, men dennes
kandidatur föll då han blev rysk tronföljare. Istället satsade man på Danmarks
kandidat kronprins Fredrik.25 Ett val av den danske kronprinsen hade stärkt
kungamakten. I Danmark rådde envälde och återinförande av envälde stod högst
på de upproriska dalmasarnas kravlista.

I maj 1743 började en upprorsbudkavle att gå runt och så småningom hade en
här på 4500 man samlats för avmarsch mot Stockholm. Hären leddes av major
W.G. Wrangel, en av de officerare som lett dalregementet i Finland. Redan i juni
stod dalkarlshären vid Stockholms tullar. Förutom dalkarlarna anslöt sig medlem-
mar till upprorshären från andra landskap, dit budkaveln skickats, och i Stock-
holm steg oron hos den fattigare delen av befolkningen.

Snart hade dalhären nått och ockuperat Norrmalmstorg och den 22 juni kom
den första sammanstötningen med regeringstrogna trupper. Efter en tids obeslut-
samhet beslöt regeringen att med militärens hjälp ingripa med kraft och dalhärens
uppror slogs ned med effektiv brutalitet, något som inte var alltför svårt eftersom
upprorshären till största delen var utrustad med stickvapen mot militärens eldva-
pen. Dessutom var varken ordningen eller disciplinen i dalhären den bästa. Ledar-
na greps och avrättades, många dalkarlar kastades i fängelse och resten av hären
skingrades.26

Nordenflycht tog upp dessa händelser i tre verk: ”Öfwer Slaget på Norre-
Malms Torg den 23 Iunii 1743” (först tr. 1745), HERTIG Adolph Friedrichs Intog Til
Sweriget Och Hufwud Staden STOCKHOLM Beskrifwen på gammalt sätt I en Wisa
Helt Ny (1743[a]) och ”Tröste-bref ” (först tr. 1745).

Öfwer Slaget på Norre-Malms Torg den 23 Iunii 1743
Den första text som skall diskuteras är en kortare politisk tillfällesdikt, som i titeln
dateras till dagen efter slaget, ”Öfwer Slaget på Norre-Malms Torg den 23 Iunii
1743” (hädanefter kallad ”Slaget”). Dikten trycktes dock först i Qwinligit Tanke-
spel för år 1745, alltså två år efter händelsen.27 Själva dikten lyder som följer:

1 Fru Swerge brast i ömkligt rop:
Ack! olycksalig jag, som måste Moder wara
Åt barn, som bygga uppå egen snara,
Och gräfwa åt hwarannan [åt varandra] grop.

5 Om falska grannar gör’ mig smärta,
Så är jag lika trygg, jag saknar ej mit mod;
Men ack! nu rörs et ädelt moders hierta:
Min råck är stänkt med egna barnas blod. (SS 1, s. 199.)

Huvudpersonen i denna dikt är Sverige själv. Det är hennes sorg som kommer till
uttryck. Dikten är en rolldikt och det är den inom den dåtida poesin så flitigt an-
vända figuren prosopopeia som används här.28 Exklamationen som inleder rad två,
”Ack!”, markerar övergången, där Sverige tar till orda. Dikten är inte skriven i den
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höga stilen, vilket hade varit passande om enbart den heroiska Svea frammanats.
Modern talar till oss rakt ur hjärtat, utan förställning. Ett välkänt bibliskt ord-
språk alluderas (r. 4, Psaltaren 7:16) och rimmen är väl invanda (smärta-hierta,
mod-blod). Det enkla jambiska versmåttet bryts på två ställen, rad 2 och 6, där
alexandriner accentuerar först moderns sorg men också hennes mod. Två metafo-
rer bär upp hela dikten, bilden av Sverige som moder och medborgarna som hen-
nes barn. De känsloframkallande effekterna nära nog översvämmar denna korta
dikt. Ord som ömkligt, olycksalig, falska, smärta, mod, ädelt och blod förmedlar
moderns smärta och skapar medkänsla för henne. Bägge dessa affekter listas av
Vossius. Om medkänslan säger han bland annat: ”Medkänsla väcker man då man
visar hur något stort och nästan dödligt ont trycker någon som ingalunda gjort sig
förtjänt därav”.29

Den trygga styrka som Sverige visar upp gentemot sina yttre fiender ställs i dik-
ten i kontrast till hur ”olycksalig” hon blir då hennes barn söker förgöra varandra.
Som Hilma Borelius påpekar gäller sorgen främst splittringen mellan ”barnen”.
Borelius jämför detta med Dalins inställning som hon menar endast är ett ”för-
smädligt grinande” över bondehären.30 Till Dalin finns det skäl att återkomma,
här kan vi först konstatera att Borelius tolkning av diktens innehåll är rimlig på en
punkt, det är striden mellan innevånarna som är huvudpoängen. Däremot bör
man, enligt min mening, vara försiktig med att tolka dikten med utgångspunkt
från ett känslomässigt personligt (eller till och med kvinnligt) ställningstagande,
vilket kan läsas in i Borelius beskrivning. ”Hennes [Nordenflychts] skräck gällde
icke egen säkerhet. Den var samvetets, hjärtats förfäran för missgärningen, […] I
detta ’sorgekväde’ gav fru Nordenflycht utlopp åt de känslor som ’slaget på Norr-
malms torg’ […] ingav henne.”31 Implicit i detta resonemang kan i värsta fall ligga
att en kvinna dels har närmare till känslomässiga ställningstaganden, dels intar en
mindre ’krigisk’ inställning. Den boreliuska tolkningen av dikten måste givetvis
förstås som den tidstypiska läsning den är – och kunde därför lämnas därhän – om
det inte vore så att denna tolkning lagt ut ett spår som följts av forskningen in i
våra dagar. Detta faktum skall diskuteras närmare nedan. Även Stålmarck ser dik-
ten som ett uttryck för spontanitet, men nyanserar bilden genom att framhålla
hur denna text, liksom dikten till general Buddenbrocks änka (dikten ”Tröste-
Bref ” vilken skall diskuteras nedan), ingår i Nordenflychts lansering av sig själv
som (kvinnlig) författare.

Fru Nordenflychts dikter över dalupproret och över Buddenbrocks avrättning
ger intryck av spontana, privata reaktioner, men naturligtvis förstärkte de samti-
digt hennes profil som kvinnlig författare och kan därmed sägas ha ingått i hen-
nes självlansering. De trycktes båda i Kvinnligit Tankespel.32

Nordenflycht hade säkerligen inte någon större sympati för de upproriska, vars
revolt i huvudsak vände sig mot adeln. ”[Ö]fverallt talades med obeskriflig bitter-
het mot adeln, som påstods vara skulden till alla olyckor.”33 Den samtida politiska
propagandan lade man inte sällan skulden på adeln för brister i landets styre – det
var inte bara dalkarlarna som eftersträvade en stark kungamakt igen.34 När bilden
av de döda barnen frammanas är det nog osannolikt att ”Fru Swerges” sorg i första
hand gäller stupade dalkarlar. Istället bör man känna till att även många sårades
och stupade på regeringssidan.35 Nordenflycht tillhörde själv adeln och hade, som
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hennes tidigare handskrivna politiska diktning också visar, en svärmisk inställ-
ning till militären. Ovedersägligen ger dock dikten uttryck för sorg, men däremot
finns det inget som säger att denna sorg var vare sig privat eller, som jag skall visa
längre fram, spontant uttryckt.

En viktig aspekt av dikten är just att den är en rolldikt, det vi hör i dikten är
”Fru Swerges” röst. Birgitta Holm kopplar, i sin artikel om Nordenflycht i Nordisk
kvinnolitteraturhistoria, detta till en kvinnlig position, ”[i] de politiska dikterna
[Nordenflychts] hörs ofta en kvinnas röst”, vilket exemplifieras med ”Slaget” och
även ”Tröste-Bref ”.36 Holm kan på så sätt sägas vara en representant för dem som
följer Borelius i spåren – om än utan att koppla denna kvinnliga position till en
kvinnlig känslosamhet i mer essentiell mening.

Bilden av Sverige som en moder kan dock knappast kallas en kvinnligt laddad
metafor så tillvida att den exempelvis enbart förmedlar en specifikt kvinnlig erfa-
renhet eller ens är laddad med enbart kvinnligt definierade egenskaper. Metaforen
är välkänd sedan tidigare och används redan av 1600-talets diktare.37 Modern,
”Swerge”, i Nordenflychts dikt är normalt sett stridsberedd, ”saknar ej mit mod”.
I en senare politisk-patriotisk dikt Den Frälsta Swea från 1745 (den trycktes alltså
samma år som ”Slaget” publicerades i Qwinligit Tankespel) klär Nordenflycht Svea
i full vapenmundering. ”Hon [Svea] klädde sig i jern, och lärde sig så strida,/ At,
uti blodig konst, har ingen gått så wida:/ Kring hela werden gaf hon grymme
mandoms prof,/ Och största rikens makt blef hennes händers rof.” (SS 2, s. 242, r.
33–36.) Man kan notera glidningen på könslig nivå, där ”hon” genomgår ett
”mandomsprof ”. Här tillskrivs denna kvinnligt laddade symbol manliga egenska-
per, kriget ställer nya krav. ”Så war den Swenske art för fosterlandets ära:/ Alt wek-
ligt lägges bort, och qwinnor wapen bära.” (SS 2, s. 242, r. 41–42.) Fram manas i
dikten inte en ömsint moder, utan en stridsberedd ”skölde-fru”. Sådana könsligt
kopplade instabiliteter återfinns även ofta i beskrivningen av kvinnliga härskare
under tidigmodern tid kan tilläggas.38

Den stora sorgen i dikten om slaget vid Norrmalmstorg gäller inte de männi-
skor som stupade utan tvedräkten. Vi kan jämföra med Olof Dalins dikt ODE
Öfwer FREDEN (1743), där förtvivlan och sorg framkallas när Sveriges inre och
yttre konflikter beskrivs: ”Hwart wi wåra ögon wände,/ Stod tilreds en Olycks-
Hand,/ Snart oß Härjar-Facklan brände,/ Snart oß hota’ Träldoms band,/ Diupsta
Dalar, minsta Koijor,/ Alt oß lofwa’ Mord och Boijor,/ Twedräkt war Fördärfwets
tolk”.39 I Nordenflychts dikt kommer det allvarligaste hotet från den inre konflik-
ten. Det är den som får modern att brista ut i klagan och det är för hennes skull vi
skall sörja. Denna inbördes splittring försvagar dessutom Sverige. Även i den se-
nare dikten Den Frälsta Swea används känsloframkallande effekter när inbördes
strider skildras. ”Min Sång-Gudinna hålt! du är förswag at tåla/ Så blodig färg,
hwari du tänker Swea måla:/ Hon mins wäl sjelf sin nöd, sin egne fosters swek”
(SS 2, s. 245, r. 113–116). I dikten över daldansen får splittringen mellan ”barnen”
ödesdigra konsekvenser. Moder Sverige förlorar sitt mod, hon förvekligas av de
inbördes striderna. De egenskaper hon fått i kriget (mandomsprovet) – modet –
förflyktigas: hennes klagan kan ur en synvinkel ses som ett tecken på svaghet. Frå-
gan är om detta kan kopplas till en föreställning om klagan som en typiskt kvinn-
lig egenskap. Som vi sett i avsnittet om tillfällesdiktningen kunde ibland gråt och
klagan ses som kvinnligt definierade, men det är definitivt inte en regel. Samtidigt
är det frestande att här göra denna tolkning och jämföra med smädedikten över
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Dalin, där han på grund av sin anti-krigiska inställning liknas vid en rädd flicka.
Även där skulle i så fall kvinnliga egenskaper kopplas till svaghet. Likande jämfö-
relser, där manligt (hatt)mod ställdes mot kvinnlig (möss)räddhåga, förekom för
övrigt i hattarnas propaganda mot mössorna.40

Nordenflychts användning av känsloframkallande effekter och metaforen där
Sverige ses som en mor innebär, som detta visat, inte en självklar och okomplice-
rad koppling till en kvinnlig position, kvinnlig erfarenhet eller positivt definierade
kvinnliga egenskaper. Å ena sidan talar denna sörjande moder till oss rakt ur hjär-
tat, utan förställning. Å andra sidan finns hela tiden i bakgrunden som en dubbel-
exponering en annan kvinna – den stridande sköldfrun, iklädd harnesk, beredd
att slå tillbaka alla attacker. Och att även en manlig författare, Dalin, använder sig
av känslomässiga effekter när den inre splittringen skall beskrivas visar att framkal-
lande av pathos (som medlidande med Sverige och dess innevånare) i detta fallet
inte kan ses som ett typiskt kvinnligt grepp.

HERTIG Adolph Friedrichs Intog Til Sweriget
När Nordenflychts dikt om daldansen diskuteras har ibland en jämförelse gjorts
med en annan dikt, en balladpastisch, där hon beskriver samma händelse: HER-
TIG Adolph Friedrichs Intog Til Sweriget Och Hufwud Staden STOCKHOLM Be-
skrifwen på gammalt sätt I en Wisa Helt Ny (1743).41 Dikten skrevs som en hyllning
till den nya tronarvingen Adolf Fredrik och beskriver hans ankomst till Sverige.
Den publicerades ursprungligen som ett s.k. skillingtryck och hade en, för oss
idag förlorad, melodiangivelse.42 Skillingtrycket består av två delar, en första
del som innehåller balladimitationen och en andra del med rubriken ”Nu wil jag
blifwa Alfwarsam”, hållen i traditionellt högstämd panegyrisk stil. I sin helhet
trycktes dikten som separattryck 1743 och därefter delvis i Qwinligit Tankespel för
år 1748–50. I Qwinligit Tankespel infördes enbart den mer högtidliga panegyriska
delen av dikten, inte den politiskt laddade och i lägre stil skrivna balladen.43

Den separattryckta utgåvan av dikten är daterad, men varken tryckort, trycka-
re eller författare är angivna på försättsbladet. Tryckformatet är oktav och pap-
perskvalité och typografi är förhållandevis enkla. Före diktens inledande rad står
melodiangivelsen tryckt. Så långt kan man konstatera att trycket har skilling-
tryckets kännetecken. Däremot har skriften ett längre omfång än det för skilling-
trycken vanliga åtta sidorna (16 sidor eller ett helt tryckark gentemot det vanliga
halvarket).44

I balladpastischen ges följande beskrivning av daldansen.

Man strödde allstädes bland grå-hopen ut,
Förgiftade gullröda droppar [guldpengar],
Den dumma folkhopen i tankarnes slut,
Åt Adels blods-rinnandet hoppar.

40 Sjelf winner Han sit Swerige med en stor ära.

De togo i yran sin plogbilar lös,
Och satte på höga granstänger,
De lupo til Staden, som drifwande fös [trol. av ordet fösa,
jfr kommentaren i SS],
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Hwar käft de med munnen upphänger [dvs. de talar om att hänga alla
som är dem emot].

45 Sjelf winner Han etc.
[…]
Der föllo de uslingar hastigt som strå,
Och kalfwar der lågo och blödde,
Det war ock så ynkeligt skåda uppå,
Hur mången för dumheten dödde.

55 Sjelf winner Han etc.
[…]
Ack ropta de Swenske med glädjefull mund,
Den Högste har Honom [Adolf Fredrik] utkorat;
Men hopen som lurat likt smilande hund,
Blef häftigt med blygd genomborat.

80 Sjelf winner Han etc.
[…]
Han [Adolf Fredrik] möter utaf den studsiga hop,
Et antal, som för honom falla,
De kasta sig neder med böner och rop,
Han lär’ och benådar dem alla.

130 Sjelf winner Han etc. (SS 2, 233 ff., strof 8–9, strof 11, strof 16 och strof 26.)

Den här beskrivningen kan te sig svårbegriplig (och svårsmält) om man driver te-
sen om Nordenflycht som medlidsam och icke blodtörstig i fråga om dalupproret.
Stålmarck, som lyfter fram diskrepansen emellan de bägge dikterna, menar att
detta är beroende av att personliga åsikter inte kunde tas upp i en officiell hyllning
till landets nyutnämnde tronarvinge.45 Borelius kopplar visan över Adolf Fredrik
till daldansen, men underlåter däremot att ta upp de för dalkarlarna nedvärderan-
de raderna.46 Sven Hansson ser visan som tillkommen i litterär konkurrens med
Dalin, även om Nordenflychts ballad enligt Hansson inte är lika lyckad som före-
bilden, Dalins Hattvisa.47

Här finns det också skäl att återkomma till de hätska stämningar som rådde
mot adeln runt denna tid. Ingemar Carlsson menar att vi för första gången i
svensk historia möter ett socialt moment i den svenska partidebatten. Detta märk-
tes inte minst i den propaganda som föregick själva upproret. I denna framställdes
ofta adeln som skyldig till den havererade politiken i landet och krav restes på att
en suverän kung skulle återinsättas. Adelsofficerarna hånades i drastiska ordalag,
de var inte ens ”värda att kyssa sina damer ’i ändan’”.48 Tänkbart är att Norden-
flycht i sin ballad går i svaromål mot denna typ av dikter och de åsikter som dessa
förmedlade, men hon ger inte igen med samma mynt. Istället utnyttjar hon ele-
gant detta tillfälle där hon kan förena framförandet av sina politiska åsikter med
ett högre syfte – hyllandet av den blivande monarken. På detta sätt kunde hon
dessutom låta trycka sina åsikter utan större risk för censuringripande.49

Ett viktigt syfte med denna dikt var inte bara att skönmåla den presumptive
kungen, eller svartmåla dalkarlarna, utan också att föra in en vidare politisk diskus-
sion. Dikten kan även läsas som ett försvar för den bestående politiska ordningen
och inte minst för adelsståndet. Längre fram i dikten ges inte bara den givet pane-
gyriska bilden av tronföljaren Adolf Fredrik som landets frälsare, utan där förmed-
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las också en ljus bild av adeln. Det är en ”riddare” som kommer med det glada bud-
skapet att tronföljaren är i antågande (SS 2, s. 234 f., r. 58 och framåt). Denne ridda-
re är ingen annan än den skickliga diplomaten Carl Gustaf Tessin (en av
Nordenflychts gynnare). Det var han som fått i uppdrag att sköta förhandlingarna
när det gällde den blivande monarken och det var även Tessin som kom att eskorte-
ra Adolf Fredrik till Sverige. Och väl kommen till Sverige hälsas den blivande kon-
ungen av den trogna adeln. ”Der foro de Grefwar, från Konungen, bud,/ Och Rid-
dare gingo honom mot,/ Krigsmännerne blänkte i harnesk och skrud,/ I Staden
der rördes hwar fot.” (SS 2, s. 237, r. 136–138.) Tanken på ett envälde sopas i dikten
bort genom att adelns och konungens intressen förenas i en enda ljust målad enhet.

Jag håller också för troligt att balladpastischen i första hand inte vände sig till
hovet – Nordenflycht producerade andra hyllningar till hertigen som fyllde det
syftet – utan har en bredare publik som målgrupp.50 Diktens form (balladens)
och mediet (skillingtryckspubliceringen) borde givit den en möjlighet till sprid-
ning i en vidare läsekrets. Margareta Jersild konstaterar att ”skillingtrycken var det
medium framför andra, genom vilket kända svenska författares alster nådde en
större publik”.51 Detta var för övrigt inte enda gången som Nordenflychts verk
spreds via skillingtryck.52 Här kan man dessutom konstatera att musiken ibland
säkerligen spelat en viktig roll när det gällde spridningen av politiska åsikter.53

Dikten lämpar sig följaktligen, inte minst genom innehållet, för att spridas till
en bredare publik, varav en del kanske var bosatta på landsbygden.54 Man kan se
hur den kunde haka i den rojalistiska yran som utbröt vid tronföljarvalet. Dessut-
om spred den information om hur Adolf Fredriks intåg i Stockholm tett sig för en
åskådare. Stålmarck framhåller att förväntningarna inför tronföljarens ankomst
till Sverige byggdes upp genom fortlöpande rapporteringar i Stockholms Post-
Tidningar, där läsarna fick kommunikéer om hans färd mot Sverige. Klimax kom
då hertig Adolf Fredrik tågade in i Stockholm mellan uppställda bataljoner och till
ljudet av dånande kanoner. På kvällen lystes staden upp av fyrverkerier och illumi-
nationer.55 Balladen förmedlar hur både färden och framkomsten gick till. Ge-
nom dikten kunde läsaren få en målerisk skildring av händelserna. I Norden-
flychts dikt ekar de dånande saluterna, man ser ljusen och hör talen. 56 ”Å när som
de kommo från Slottets Port,/ Dem syntes som Husen de brunno,/ Ty Solar och
Stjernor de lyste så stort,/ At Himmelska ljusen förswunno” (SS 2, s. 238, r. 156–
160). Den av (hattpolitikern) Fredrik Gyllenborg utformade illuminationen väck-
te för övrigt också politisk indignation – och med det en intensiv versifierad de-
batt.57 Nordenflychts dikt kan i detta hänseende ses som ett ställningstagande för
denna allegoriskt utformade patriotiska propaganda.

Tröste-Bref
Ytterligare en dikt som brukar lyftas fram i samband med Nordenflychts inställ-
ning till 1743 års händelser är en tröstedikt som hon skulle ha skrivit till general
Buddenbrocks änka, ”Tröste-Bref ”.58 Det kan dock påpekas att dikten har en ano-
nym mottagare. Den som identifierat diktens sörjande är Hilma Borelius, dock
utan att ange några djupare skäl för detta.59

Ett av skälen för upproret var den defensiva och fega hållning som många tyck-
te sig kunna spåra hos befälet vid framför allt slaget om Villmanstrand. Dalrege-
mentet hade lidit stora förluster i kriget och missnöjet med det ansvariga befälet
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var stort. Två personer utpekades som syndabockar, de tidigare nämnda genera-
lerna Buddenbrock och Lewenhaupt. Ett av de upproriskas krav var att dessa skul-
le ställas till svars. När upprorsskarorna redan var satta i rörelse diskuterades frå-
gan i de respektive stånden. De som hårdast drev frågan var bondeståndet och
borgarståndet. Adeln ville, av naturliga skäl, agera med större eftertänksamhet.
Även i prästeståndet höjdes röster som drog upp förmildrande omständigheter.60

Men Lewenhaupt och Buddenbrock offrades i vad som i efterhand framstår som
ett politiskt spel. Båda dömdes till döden. Givetvis kommenterades de bägge ge-
neralernas agerande i en mängd handskrivna politiska dikter.61 Två av dessa till-
skrivs Dalin och en Nordenflycht.62 Anmärkningsvärt är att den handskrivna dikt
som tillskrivs Nordenflycht, ”Graf Skrift öfver Levenhaupt och Budenbrock”, hit-
tills inte har tagits upp av någon av de forskare som diskuterat dikten till Budden-
brocks änka. Den kommer därför att tas upp nedan efter det att ”tröstebrevet” till
änkan Buddenbrock behandlats.

Nordenflychts agerande, att skicka en tröstedikt till änkan Buddenbrock, en
för henne okänd person, har ibland setts som en spontan och känsloutlöst ingivel-
se. Ett utslag av ”redbarhet och människokärlek”, som Borelius formulerar det.63

Stålmarck menar dessutom att dikten förstärkte Nordenflychts profil som kvinn-
lig författare.64 Den sistnämnda aspekten kan te sig rimlig, men ytterligare fakto-
rer kan tilläggas: Nordenflycht var också adlig, hon var hattsympatisör och sist
men inte minst – vi vet inte när dikten är skriven. Det finns inga som helst belägg
för att vare sig denna dikt (eller den om daldansen) är skrivna i hast. Man kan
måhända rentav lika gärna utgå ifrån att Nordenflycht skrev bägge dikterna efter
moget övervägande, inte i stundens hetta. Vi vet helt enkelt inte hur det låg till.

Som titeln visar tillhör dikten genren tröstebrev, i vilket det var det gängse att
man dels förde fram sitt beklagande över det skedda, dels som namnet visar, för-
medlade tröst. Även denna dikt är, liksom ”Slaget”, en rolldikt, men här axlas rol-
len av en för adressaten okänd kvinna. I Nordenflychts dikt sönderfaller disposi-
tionen i tre huvudsakliga partier. I den första försäkras i starkt känsloladdade
vändningar hur stor diktjagets sorg är: ”Jag får ej hwila i mit sinne,/ Min tankar
ger sig ingen ro” osv. (SS 2, s. 58, r. 1–2). I diktens andra, och längsta, parti ges en
religiöst färgad tröst, men där framhålls också att rättvisan kommer att segra till
slut även om det kommer att ta tid. Vad sorgen och trösten gäller uttrycks emeller-
tid inte klart, utan antyds endast. Det talas i dikten om ondska som råder, om ”öf-
werwåld och olycksslag” (SS 2, s. 60, r. 66). Slutligen avrundas det hela med att
diktjaget försäkrar att hon ger den sörjande sitt fulla stöd: ”En okänd blödig qwin-
nosiäl/ Har dristat sig, at det utföra:/ O! at det må lindring göra/ Som hon det
ment af hiertat wäl.” (SS 2, s. 62, r. 109–112.) På det hela taget följer Nordenflycht
det gängse mönstret för hur en sådan dikt skulle utformas.65 Diktens känslomässi-
ga tonfall (och ödmjukhetstopos) är genrebetingat.

Varför skrev då Nordenflycht denna dikt? Kanske ville hon ge uttryck för
ståndssolidaritet; Nordenflycht solidariserar sig här med en annan adelskvinna.
En annan aspekt som förtjänar att lyftas fram är att Buddenbrock var hatt. Visser-
ligen stod varken han eller hans maka Magdalena Buddenbrock i någon personlig
relation till Nordenflycht, men däremot hade hon säkerligen kännedom om dem
bägge. Buddenbrock tillhörde tillsammans med sin olycksaliga kollega Lewen-
haupt de hattar som under 1738–39 års riksdag hetsade till revanschkrig mot Ryss-
land. Dessa sågs, som tidigare påpekats, som hjältar av Nordenflycht. Ett viktigt
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faktum är dessutom att även Magdalena Buddenbrock var politiskt aktiv som
hatt. Hon tillhörde de politiskt aktiva kvinnor som omtalas i partiernas begynnel-
sehistoria, vilka diskuterades i detta kapitels inledning. En som nämns tillsam-
mans med henne i detta sammanhang är hovfröken Henrika Juliana von Liewen –
och hon hade ovedersägligen uppvaktats av Nordenflycht. Qwinligit Tankespel
från år 1744 dedicerades exempelvis till hovdamerna, bland vilka von Liewen in-
går. Hon kom sedermera att gifta sig med Nordenflychts beskyddare arkitekten
Hårleman, som omtalats nedan. Här finns alltså en personlig länk, om än svag.

Tillika med tröstebrevet finns det ytterligare en dikt i samma ämne som möj-
ligtvis skulle kunna tillskrivas Nordenflycht, en ”Graf Skrift öfver Levenhaupt och
Budenbrock” med inledningsorden ”Wälkomne til Ehr mull”. Gravskriften finns
endast i handskriftspublikation och registreras i 24 avskrifter i Carlssons biblio-
grafi.66 Dikten har undgått uppmärksamhet i övrig tidigare forskning. Författar-
angivelse och datering, augusti 1743, finns blott i en av avskrifterna.67 Denna dikt
tar på ett mer öppet och polemiserande sätt ställning mot avrättningarna av de
bägge generalerna. I dikten framhålls att avrättningen av Lewenhaupt och Bud-
denbrock var djupt orättvis, de offrades för andras skull: ”I Store Generaler/
Hwars ähra blifwit fahler/ för andras ähra skull” (strof 1). Hade saken fått sin fulla
belysning hade de inte avrättats (strof 4). Vidare framhålls generalernas ”högtwäl-
borna blod” (strof 2) som framstår i skarp kontrast till den ”dumma menighet”
(strof 5) som fällt domen. ”Mig tyckes at du [menigheten] tuggar,/ De falna hiel-
tars skuggar,/ Men du ej bättre wet” (strof 5).68

Om Nordenflycht verkligen skrivit denna dikt är självklart svårt att fastställa.
Två indicier finns som stöder attributionen: den direkta författarangivelsen som
anges i avskriften i De la Gardieska samlingen (i Lunds universitetsbibliotek) samt
själva ämnet och de åsikter som framförs. Däremot kan det sätt på vilket åsikterna
framförs, alltså stil och språk, väcka en del tvivel. Om det är en Nordenflycht-dikt
är det hennes minst genomarbetade. Dikten är behäftad med en hel del klumpig-
heter när det gäller utformningen. Personligen är jag därför tveksam om den kan
tillskrivas henne, däremot är det uppenbart att någon i samtiden gjorde det. Det
tyder på att Nordenflychts inställning i frågan inte kan ha varit en hemlighet.

Dalin och Nordenflycht
Nordenflychts agerande när det gäller daldansen har också, som vi såg ovan, jäm-
förts med Dalins och här har jämförelsen utfallit till hans nackdel. Men hur skiljer
sig egentligen Dalins agerande från Nordenflychts i frågan om lilla ofreden, dal-
karlarnas uppror och de bägge generalernas avrättning? Som tagits upp tidigare
tillhörde han dem som från början motsatte sig att Sverige skulle ge sig in i ett nytt
krig.69 I en skämtsam dikt dedicerad ”Til et Fruntimmer, som sade sig wilja följa
med Arméen til Finland” ger han lättsamt uttryck för en skepsis mot kriget: ”Låt
oß kriga i en wrå,/ Slagta mycket Folk är illa./ Intet krig är til at gilla,/ som sker
mer än millan twå.”70 Inför riksdagens öppnande den 20 augusti 1743, önskar han
fred inom riket. ”Och sen wi Frid med Ryßland wunnit,/ At wi ock mellan oß få
Fred!”71 Det är givetvis inte dikter som dessa som kontrasterats mot Nordenflychts
utan två andra (även de tryckta i Witterhets-Arbeten). I dessa dikter beskrivs dal-
karlarna som djur och med hela den hånfullhet han är mäktig skriver Dalin om
dessa upprorsmän:
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Fyra tusend’ mörka gastar,
Liksom obegrafna Lik,
Med gewär af påkar, qwastar,
Klubbor, liar, knifwar, spik,
Under spel af djefla-danse
Fanor af det sämsta slag,
Sådan är den Puissancen,
Som wil ge wårt Rike Lag.72

Det verkar som den fredsälskande Dalin här gripits av blodtörst. Som Ingemar
Carlsson påpekar undermineras dalkarlarnas politiska trovärdighet i denna dikt
enbart genom förlöjligande.

Det finns anledning att strax återkomma till en jämförelse mellan Dalin och
Nordenflycht men först skall en fråga tas upp: Varför satte inte Nordenflycht de
dikter som hade anknytning till 1743 års händelser, ”Slaget” respektive ”Tröste-
bref ”, i Qwinligit tankespel för år 1744 utan istället i Qwinligit tankespel för år
1745? Den spontanitet som tillskrivs Nordenflycht vid tillblivelsen av de bägge
verken kan inte tas för given. Vi kan inte vara helt säkra på när dikterna egentligen
skrevs, det existerar nämligen, som tidigare påpekats, inga separattryck eller kända
handskriftsversioner av dem. När det gäller balladpastischen är däremot datering-
en helt säker. Den publicerades i separattryck år 1743 – i samband med att den nye
tronföljaren anlände till Stockholm. En viktig anmärkning som kan göras är att
den enda av dessa tre dikter som vi med visshet vet möter en bredare offentlighet
1743 är just balladpastischen.73

År 1743 framstår följaktligen Dalins respektive Nordenflychts inställning i frå-
ga om dalupproret som likartad.74 Båda låter publicera skrifter om daldansen där
smädande och tadel av de upproriska dominerar (Dalin i handskriftspublikation,
Nordenflycht i tryck). Vi finner i bägges skrifter samma reaktion inför upproret;
en känsla av rädsla, förakt och avsky inför upprorsmännen förmedlas. Troligt är
också att de båda två ger svar på tal till samtida antiaristokratisk politisk propagan-
dadiktning. Även om Dalin inte själv ännu hade adlats så protegerades han trots
allt av högadel. Bägge ger också uttryck för sina starka rojalistiska åsikter och öns-
kan om fred i riket.

Försörjning och politik
Sist kan det vara på plats med en redogörelse för Hedvig Charlotta Nordenflychts
ekonomiska mellanhavanden med olika beskyddare. Jag har redan tidigare hävdat
att detta är en viktig kontext för hennes diktning i allmänhet, och det gäller, som
vi kommer att få se, i ännu högre grad för hennes politiska diktning.

Dustin Griffin visar, i Literary Patronage in England, 1650–1800 (1996), hur pa-
tronage var sammanvävt med politiska intressen i 1700-talets England. Han häv-
dar rentav att så alltid var fallet. Många av dåtidens framgångsrika författare, som
Swift, Defoe, Pope m.fl., skrev vid någon tidpunkt i sin karriär politiska skrifter
och ofta dessutom på uppdrag av ”political paymasters”.75 Onekligen är de iaktta-
gelser och exempel Griffin lyfter fram slående.76 Tanken att koppla patronage till
politik ter sig på många sätt naturlig också i frihetstidens Sverige (även om jag
kanske inte vill dra samma långtgående slutsatser som Griffin). Som det redan vi-



201

sat sig i mina tidigare diskussioner är elitens (dvs. merparten av de presumtiva pa-
tronernas) intressen länkade till den dåtida politiska sfären under denna tid. Det
torde vara självklart att många författare, som ville göra karriär, drogs in i politi-
ken. Men hur kan då detta vara relevant i fallet Nordenflycht?

Fram till år 1741 var det inte aktuellt för Nordenflycht att söka pengar eftersom
hon hade sin försörjning först genom att bo i föräldrahemmet och sedan genom
giftermålet med amiralitetspastorn Jakob Fabricius. År 1741 förändrades hennes
situation drastiskt genom makens död i ”hetsig feber”. Den unga änkan befann
sig då i Karlskrona och hade ett års respit innan det s.k. nådeåret tog slut.77 Under
denna tid flyttade Nordenflycht till Stockholm, där hon bosatte sig på Lidingö, i
”en liten hydda på landet” som hon skriver i sin levnadsbeskrivning (SS 3:1, s. 215).
Här skrev hon till att börja med ett av sina idag mer kända verk Den Sörgande Tur-
turdufvan, som trycktes i början av år 1743.78 Änkeståndet blev en startpunkt för
Nordenflychts professionella författarskap.

Vilka personer kom Nordenflycht att vända sig till för att få beskydd och ut-
verka ekonomiskt understöd? Den första som gjorde en mer samlad översikt över
Nordenflychts försörjning var Hugo Hernlund i artikeln ”Huru fru Nordenflycht
fick statspension” (1886). Även i John Kruses avhandling finner man en del infor-
mation, om än spridd. Frågan har på senare år utretts systematiskt av framför allt
Tryggve Byström, från vilken följande framställning till stor del är hämtad. Det
kan tilläggas att en fyllig beskrivning, som även den till stor del lutar sig mot By-
ström, finns hos Magnus von Platen. Det som fortfarande delvis ligger höljt i dun-
kel är om, och i så fall hur, Nordenflycht fick mer kortsiktig ekonomisk ersättning
för sin tillfällesdiktning och hur mycket hon kunde tjäna genom direkt försälj-
ning av sina alster på bokmarknaden (jfr ovan, s. 92 ff.). Klart är emellertid att det-
ta bör ha varit av underordnad betydelse för henne. Som jag hävdat tidigare, och
som det kommer att visa sig här, var långsiktiga försörjningsstrategier sannolikt
mer betydelsefulla för henne än direkt eller tillfällig ersättning. Olika beskyddare
spelade stor roll för Nordenflychts försörjning och man kan konstatera att det här
ofta rörde sig om personer med ansenligt inflytande och en hög social position.
Till vissa beskyddande personer hade hon ett mer långsiktigt och djupgående för-
hållande, andra verkar ha haft en mer marginell betydelse för hennes försörjning.

Gör man en komprimerad beskrivning av Nordenflychts huvudsakliga försörj-
ning ser det ut som följer. Redan före makens död hade Nordenflycht, delvis å sin
makes vägnar, uppvaktat det grevliga paret riksrådet Jacob Cronstedt och hans hus-
tru Margareta Beata. Jakob Fabricius kom 1736 som vicepastor till den församling i
Västmanland där det Cronstedtska godset låg. Han kom snart att protegeras av Ja-
kob Cronstedt, som var riksråd, och hans bror Carl Cronstedt, som var militär. Det
var den senare som år 1741 skaffade Fabricius en tjänst som extra bataljonspredikant
vid ett artilleriregemente.79 Det var till Margareta Beata Cronstedt som Norden-
flycht 1741 sammanställde och skickade en handskriven samling av sin poesi, den
ovan nämnda ”Cronstedtska poemboken”. Kontakten med Cronstedts bröts inte
efter Fabricius död, utan Hedvig Charlotta Nordenflycht kom att tillbringa några
somrar på den Cronstedtska lantegendomen Fullerö. Borelius kallar till och med
Nordenflycht för detta hushålls ”hovskald”.80 Gästfrihet är för övrigt en form av
patronage som bör uppmärksammas mer av forskningen anser Griffin.81

Året efter makens död, alltså år 1742, vände sig Nordenflycht till amiralitets-
kollegiet med en begäran om förlängning av nådeåret. När dessa inte reagerade
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snabbt nog skrev hon en versifierad böneskrift till Fredrik I personligen, som tro-
ligtvis förmedlades av familjen Nordenflychts gamla vän Erland Broman, för öv-
rigt kallad för Fredrik I:s ”gunstling”. Resultatet blev att hon beviljades förläng-
ning på 5 år av nådeåret (200 daler silvermynt per år).82 År 1744 gav Nordenflycht
ut Tankar om Skaldekonstens Nytta i et wäl inrättadt Land, där hon framhåller Carl
Gustaf Tessin som ett exemplum för ”stora statsmän”. Byström håller för troligt att
detta var ett indirekt tack för tillfällig ekonomisk hjälp.83 Nordenflycht vände sig
också direkt till de olika riksdagsstånden i hopp om en stadig inkomst. Riksdagen
hade tidigare givit ekonomiskt stöd till Dalin och latinskalden Lithou, något som
Nordenflycht kan ha haft för ögonen. År 1745 dediceras följaktligen också hennes,
här ovan nämnda, patriotiska epos Den Frälsta Swea till ständerna. En av hennes
förespråkare denna gång var en av hattarnas ledande män: Henning Adolf Gyllen-
borg.84 I denna uppvaktning ingick också en personlig bearbetning av olika riks-
dagsledamöter. Mer informell kontakt togs exempelvis med talmannen för bon-
deståndet, den legendariska mössan Olof Håkansson; med föga resultat denna
gång.85 Ganska omedelbart efter tronföljarvalet 1743 började också Nordenflycht
uppvakta den blivande monarken Adolf Fredrik. Så småningom vidtog en inten-
siv uppvaktning av hans maka Lovisa Ulrika, något som 1750 gav resultat; Nord-
enflycht fick mellan åren 1750–53 200 daler silvermynt per år ur drottningens
handkassa. Handkassan förvaltades för övrigt av Tessin. År 1748 tog Norden-
flychts femåriga årliga understöd slut, en ny ansökan (en versifierad supplik) läm-
nades därför in hos kung Fredrik I. Amiralitetskollegiet beslöt, med hänvisning
till den kungliga välviljan, att bevilja en utsträckning av understöd i ytterligare
fem år med samma summa (200 daler silvermynt per år).86 När Carl Hårleman av
1746–47 års riksdag utsågs till direktör för Riddarhuset förklarade han omedelbart
att han ville avstå sitt honorar om 140 daler silvermynt per år till Nordenflycht.
Utbetalningarna kunde börja ske fr.o.m. 1750 och fortsatte till Hårlemans död
1753. Då hade Nordenflycht anledning att i en begravningsdikt över honom tacka
sin ”Mæcenas”.87

Vid det här laget hade Nordenflycht kommit upp i en årsinkomst på icke för-
aktliga 540 daler silvermynt. Byström jämför den med Dalins inkomst som äm-
betsman (600 dito per år) eller den som Nordenflychts svåger Samuel Ugla upp-
bar som ämbetsman (450 per år).88 År 1751 inträffade dock en mindre katastrof i
Nordenflychts liv då huset där hon bodde brann (i den s.k. Klarabranden). Möb-
ler, kläder, böcker och inte minst manuskript – allt gick förlorat. Nordenflycht
vädjade ögonblickligen om hjälp. I skrivelsen till Kungl. Maj:t poängteras att hon
är helt beroende av sin penna för att leva. Nordenflycht påstår sig dessutom vara
unik som kvinnlig författare, hon är enligt denna utsaga den enda kvinna som
ägnar sig åt ”vitterlek”. (Hur detta skall tolkas finns det skäl att återkomma till i
avsnittet om de kvinnopolitiska skrifterna.) Via brev mobiliserade också Nor-
denflycht sin gynnare Tessin. Även denna gång gav Nordenflychts agerande resul-
tat, 300 daler kopparmynt utbetaldes från de medel som insamlats till brandoffren
och amiralitetskollegiet beviljade dessutom ett förskott på återstående belopp av
den femåriga gratialen. Sammanlagt fick Nordenflycht en summa på 426 daler sil-
vermynt.89 Men det årliga understödet var i och med detta förbrukat, den långsik-
tiga försörjningen måste följaktligen säkras. 1751 var även ett år då ständerna sam-
lades till riksdagsmöte, och Nordenflycht hade till riksdagens öppnande låtit för-
fatta och trycka en lyckönskan, som sedan delades ut till de olika stånden. Hennes
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gamla förespråkare Henning Adolf Gyllenborg som vid denna riksdag valts till
lantmarskalk, fick dessutom ett versifierat brev. Han förde upp hennes sak inför
Riddarhusets ledamöter och med stöd av Hårleman fick han adeln med sig,
Nordenflychts ärende skulle tas upp med talmännen för de övriga stånden.90

Men Nordenflycht lät sin vana trogen inte enbart andra agera för sig, utan
skickade även själv en memorial till de övriga stånden där hon bad om ekono-
miskt understöd, något som egentligen var emot gällande regler.91 Inte nog med
det, Hedvig Charlotta Nordenflycht framträdde dessutom i januari 1752 personli-
gen inför prästeståndet och höll ett anförande! Där smickrade hon medlemmarna
genom att framhålla hur hon endast där kunde få förståelse för sin speciella diktar-
gåva, ”mer attention på de gåvor Gud henne förlänat”.92 Den djärva framstöten
gav resultat. Prästeståndet stödde hennes sak i riksdagen och fr.o.m. mars 1752
kunde Nordenflycht kvittera ut en årlig pension om 600 daler silvermynt. I moti-
veringen ur prästeståndets protokoll kan man utläsa att de biföll hennes begäran
eftersom ”hon i vår tid visat sig bland våra fruntimmer såsom ägande besynnerliga
snillegåfvor”.93 Till detta skall läggas att utbetalningarna ur drottningens, Lovisa
Ulrikas, handkassa fortsatte.94

Magnus von Platen har även ytterligare förslag på personer som beskyddade
Nordenflycht: H.A. Löfwenskiöld och Gustaf Reuterholm.95 När det gäller Löf-
wenskiöld lyfter von Platen fram en dikt som Nordenflycht tillägnade Löfwen-
skiöld då han flyttade från Stockholm till Karlskrona 1748. I den heter det bland
annat ”Du Witterleks beskydd, Poëters wärn och wän!” och vidare ”Mecenas mera
rar, än en Augustus är” (SS 2, s. 115). Även Sven Hansson noterar dikten (Hansson
och von Platen har tolkat dikten oberoende av varandra): ”Löfwenskiöld får rollen
av patronus, inte kollega. Dikten förefaller snarast vara ett tack för bistånd och
stöd, kanske ekonomiskt.”96 Senare (1760), framhåller Hansson, är rollerna om-
bytta, då var Nordenflycht fast etablerad inom den litterära offentligheten och
Löfwenskiöld ber Älf agera mellanhand för att be om en dikt över sin döda mor.97

Även Gustaf Reuterholm nämns av von Platen som en av Nordenflychts mece-
nater.98 Relationen mellan Nordenflycht och familjen Reuterholm har utretts
grundligt av Byström.99 Kontakten med familjen Reuterholm inleddes på 1740-
talet, närmare bestämt 1744–45.100 Nordenflycht blev då medlem i den sällskaps-
krets som fanns runt de adliga bröderna Axel, Gustaf och Nils Reuterholm. Det
framgår tydligt att förbindelsen mellan Reuterholms och Nordenflycht var av i
första hand vänskaplig och horisontell social karaktär, med fog kan man hävda att
dessa förbindelser var nätverksrelationer. Däremot kan möjligtvis bröderna Reu-
terholm stöttat Nordenflycht på annat sätt, exempelvis genom att understödja
hennes sak i riksdagen. Framför allt Axel, men även Gustaf, var aktiva mössor och
medverkade i olika riksdagar.101 Dessutom är det klart att Axel Reuterholm var en
av Nordenflychts förespråkare vid hovet.102 Varken Reuterholms eller Löfwen-
skiöld verkar emellertid ha förväntat sig det ”tillmötesgående och följsamhet” som
enligt Askers tidigare citerade definition skulle utmärka en klient/patron-relation.
Relationen med Löfwenskiöld liksom med reuterholmarna präglades istället av
ömsesidighet. Det rör sig enligt min mening i dessa fall snarare om väntjänster
inom ett nätverk än om patronage.

Nordenflychts beskydd kom som synes, ur politiskt hänseende, till stor del
från hatthåll. När hon under 1740-talets början etablerade sig som författare var
rentav alla hennes beskyddare hattar.103 En genomgång av samtliga beskyddare vi-
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sar följande; Jakob Cronstedt var från början hatt men bytte partisympatier vid
1740–41 års riksdag. Han satt trots detta kvar som riksråd fram till det att han ent-
ledigades av hattarna år 1747.104 Erland Broman var aktiv hatt (”[m]össorne hata
ingen så mycket som Broman”),105 Hårleman, Tessin och Gyllenborg var alla le-
dande hattar. Dessa personer kunde inte bara ge henne direkt ekonomisk hjälp,
utan också stödja hennes sak inför ständer, råd och inte minst de kungliga. Här
bör man även påminna sig att Nordenflycht mottagit pengar från utländska
potentater.106 Sin huvudsakliga inkomst fick Nordenflycht dock genom av riks-
dagen beviljade pensioner, även om t.ex. drottningens handkassa kan ha hjälpt
upp hennes ekonomi åtskilligt.

Dedikationernas betydelse
Vi kan nu återvända till de allmänpolitiska skrifter som diskuterats här. Hur kan
dessa mer direkt kopplas till Nordenflychts ekonomi? De olika verkens dedikatio-
ner kan ge en ytterligare ledtråd. Många forskare har visat hur dedikationer kan
knytas till mecenatsystemet; genom dessa visade författare sin tacksamhet till sina
gynnare.107

Nordenflycht valde att publicera både dikten över slaget vid Norrmalmstorg
och tröstebrevet till änkan Buddenbrock i den Qwinligit Tankespel (1745) som de-
dicerades till de båda riksrådinnorna Cronstedt och Tessin.108 Politiskt sett tillhör-
de deras familjer vid det laget olika politiska läger, i ekonomiskt hänseende var de
bägge två nyckelpersoner för Nordenflycht. Varför sätter hon in dessa dikter i just
denna samling? (Även hyllningar till Adolf Fredrik, där fred och försoning accen-
tueras, trycktes i denna diktsamling.)109 En viktig faktor i detta sammanhang kan
vara att Nordenflycht velat tona ner sina hattsympatier en smula. Som Sven Hans-
son påpekar var det i efterhand, när Sveriges krigsäventyr slutat i elände, knappast
en merit att ha tillhört dem som hetsade till krig.110 Vid 1740–41 års riksdag hade
bröderna Cronstedt övergett hattpartiet till förmån för mössorna och den fråga
som fått dem att ändra politisk lojalitet var kriget mot Ryssland. Tessin tillhörde
de hattar som förespråkade en mer eftertänksam och försiktig politik i Rysslands-
frågan.111 När det gällde inställningen till dalupproret var dessutom Tessin en av
dem som inte omedelbart ville gripa till våld mot dalkarlarna.112

Med dikten om slaget och tröstedikten till änkan Buddenbrock kunde Nor-
denflycht korrigera den bild av sig själv som krigshetsande, vilken hon skapat med
paskilldiktningen före lilla ofreden. Istället anlägger hon i dikterna ett annat ethos,
och lyfter fram sig själv som en rojalistisk patriot som sätter landets väl före allt
annat. Både genom dikternas placering och deras innehåll markeras en önskan till
enighet och försoning. Det är inte krig som eftersträvas utan ett starkt och enat
Sverige, där styrkan bygger på inre fred. Delvis låg detta även i linje med hattarnas
politik runt riksdagen 1742–43, eftersom enighet mer än någonsin var nödvändigt
för dem av politiska skäl.113 Även generellt kom vid denna tid partimotsättningar
att överbryggas när nationens väl och ve hamnade i centrum. Frågan om dalupp-
roret förenade delvis adliga hattar och mössor över partigränserna. Som tidigare
framhållits väckte dalupproret sociala motsättningar – inte bara partimotsätt-
ningar. Nordenflychts agerande i frågan är kanske inte så motsägelsefull när allt
kommer omkring utan följer dels ståndsintressen, dels hattarnas politiska linje.
Men jag menar dessutom att hon alltmer kom att tona ner sina partipolitiska sym-
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patier, mitten av 1740-talet bildar slutpunkten för Nordenflychts dagspolitiska
och partipolitiska agerande. Hennes efterföljande politiska diktning, som Den
Frälsta Swea men även Tåget öfver Bält, tar framför allt upp nationens storhet och
inte minst fortsätter hon att hylla olika medlemmar i kungahuset. Dessutom kom
hon med oförminskad kraft att ägna sig åt kvinnopolitiska frågor.

*

Tidigare forskning har visat hur Nordenflycht byggde upp sin ekonomiska platt-
form genom långsiktigt agerande. Jag har här velat poängtera att den politiska
diktningen spelade en icke oviktig roll, framför allt kan man genom den se hur
Nordenflycht manövrerade i ett politiskt prekärt läge och hur hon så småningom
sökte ändra sin framtoning som politisk författare. Viktigt att framhålla är att
Nordenflycht visserligen använder sig av känsloframkallande effekter i sin politis-
ka diktning, men att detta knappast var unikt i samtiden. Denna känslosamhet
går inte att knyta vare sig till henne som person eller kvinna. Det är också tydligt
att Nordenflycht anpassar sitt budskap efter mottagarna. Balladen, vilken vände
sig till en bredare offentlighet och innehåller drastiska ordvändingar samt formu-
lerar ett öppet politiskt ställningstagande, publicerades som ett skillingtryck. Då
Nordenflycht skulle vända sig till presumtiva gynnare och den styrande eliten
samlade hon dikter där ett högre stämt och mindre polemiskt tonfall anslås. Helt
i enlighet med principen om decorum, men även taktiskt ur politiskt hänseende.

Manliga författare kunde ingå i det ”nät av personliga beroendeförhållanden
inom en hierarki” som Asker framhåller var basen för klient/patronrelationer-
na.114 När kvinnliga klienter ingick i dessa nät var det inte riktigt på samma vill-
kor. Noterbart är hur Nordenflycht i sina ansökningar om ekonomiskt bistånd
använder sig av att hon var en kvinnlig författare. Nordenflycht kunde inte åter-
gälda en mecenats beskydd genom att utnyttja en formell plattform, hon hade
inte legal auktoritet. Däremot kunde hon bidra till att sprida politiska åsikter eller
med sin tillfällesdiktning skänka glans och ära åt sina beskyddare. Vi har också i
detta avsnitt kunnat se hur patronernas politiska intressen indirekt styr klienter-
nas agerande. Bakom kulisserna i den poetiska och politiska striden inför lilla
ofreden mellan Nordenflycht och Dalin finner vi deras gynnare.
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4. Den gyllenborgska sfären – kvinnliga
aktörer i den politiska maktens centrum

I det följande avsnittet presenteras två skrifter skrivna av Elisabeth Stierncrona (g.
Gyllenborg, 1714–1769) och hennes dotter, Anna Antoinetta Gyllenborg (g.
Ehrensvärd, 1730–1789). Den text som skall analyseras är Elisabeth Stierncronas
bibelkompilatoriska skrift om det kuppförsök som avslöjades den 22 juni 1756 och
som hade till avsikt att utöka kungens maktbefogenheter, En Swensks Tankar Öf-
wer den 22 Junii 1756. Avsnittet innehåller dessutom en kortare diskussion av Anna
Antoinetta Gyllenborgs politiska dryckesvisa från 1755, Den Kära Frändens Skål.
Bägge dessa skrifter kan i politiskt hänseende klart knytas till hattpartiet.

Det är intressant att två av den politiskt sett inflytelserika familjen Gyllenborgs
kvinnliga medlemmar gav sig rakt in i den politiska offentligheten. När dessa två
kvinnor tog till orda – och lät trycka sina ord – kan man anta att deras åsikter fick
en viss spridning inom Sveriges politiskt styrande kretsar. Anna Gyllenborgs dikt
kom dessutom ut i nytryck inom ett år, vilket tyder på att den blev populär. En
annan sak man kan notera är att skrifterna lägligt kom ut i anslutning till 1755–56
års riksdag.

Det politiska läget inför denna riksdag var turbulent. För hattpartiet gällde det
att inte tappa mandat till mösspartiet och hattarna hade förlorat en hel del mark,
inte minst inom adeln. Framför allt blev konflikten mellan hovet och (det av hat-
tar styrda) rådet allt tydligare. Kungen och rådet hade gång på gång varit involve-
rade i maktstrider, bland annat om utnämningar av rådsmedlemmar. I samband
med riksdagens öppnande hotade kungen rentav att abdikera.1 Kulmen på dessa
motsättningar kom med det kuppförsök 1756 som hade till syfte att utöka och säk-
ra kungens maktbefogenheter och inskränka ständernas och rådets. Det fanns
alltså skäl för alla hattrogna att mobilisera till strid. De skrifter som skall analyse-
ras här tar klart parti för hattarna, släkten Gyllenborg hade tillhört hattpartiets le-
dande skikt alltsedan början av partiets historia.

Elisabeth Stierncrona var gift med Fredrik Gyllenborg (1698–1759), en högt
uppsatt ämbetsman och hattpolitiker.2 Fredrik Gyllenborg hade också nära an-
knytningar till hovet och hade bland annat tjänat som kammarherre. När Elisa-
beth Stierncrona vid enbart 15 års ålder gifte sig 1729 med sin 16 år äldre man, blev
hon medlem i en av Sveriges mäktigaste adelsfamiljer. Själv kom hon från en rik
och socialt högstående familj, hennes far var Gabriel Velt, president i Svea hovrätt,
adlad till friherre Stierncrona 1703. På mödernet härstammade Elisabeth Stiern-
crona från släkten Amya (Amia), en på 1600-talet från Holland invandrad välbär-
gad handelsmanna- och bruksidkarsläkt.3 Med sig i boet förde bruden en ansenlig
förmögenhet som bland annat bestod av diverse bruk och säterier. I själva verket
var det Elisabeth Stierncronas pengar som lade den solida grunden för hushållets
välstånd, maken Fredrik Gyllenborg gifte sig till pengar.4 Men Fredrik Gyllenborg
var också en skicklig företagare, som kom att bli en av landets största bruksägare.5
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Elisabeth Stierncrona, g. Gyllenborg. J.H. Scheffels ateljé.
Ägs av Stjärnarp, Hall. Statens konstmuseer/Svenska Porträttarkivet.
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Sitt genombrott på den politiska arenan gjorde Fredrik Gyllenborg vid 1731 års
riksdag. Där stod han vid hattpartiets grundare brodern Carl Gyllenborgs sida i
oppositionen mot Arvid Horn. Fredrik Gyllenborg kom att bli något av en grå
eminens inom politiken, ständigt verksam bakom kulisserna men aldrig medlem
av t.ex. rådet. Däremot kom han i sin egenskap av ordförande i bankofullmäktige
(den instans som hade hand om riksbankens styrelse och förvaltning) att bli den
som skapade förutsättningarna för hattarnas ekonomiska politik. Denna position
gjorde dessutom att han kunde utnyttja sin ställning för egen vinning och den
höga inflationen, som blev följden av hattarnas ekonomiska politik, bidrog till att
öka Fredrik Gyllenborgs egen förmögenhet. Efter Carl Gyllenborgs död 1746
(och en tredje hattpolitiskt aktiv bror, Johan Gyllenborgs, död 1752) kom Fredrik
att bli den som garanterade släktens fortsatta inflytande i politiken. Vid sin sida
hade han då sina två äldsta söner och dessutom brorsonen, hovkanslern och (från
1756 års riksdag) rådsmedlemmen Henning Adolf – för övrigt gift med Elisabeth
Stierncronas yngre syster – samt dennes måg.6 Gardar Sahlberg konstaterar, i sin
bok om författaren Gustaf Fredrik Gyllenborg, att dessa bildade en ”junta”, som
vid behov dessutom fick stöd av andra släktingar.7 Något omformulerat kan man
framhålla att släkten Gyllenborg utgör kärnan i ett nätverk med ansenliga förgre-
ningar i den politiska maktens och det dåtida näringslivets centrum. Hushållet
Gyllenborg var alltså rikt såväl på pengar som på politiskt inflytande och makt.
Elisabeth Stierncrona kom från en adlig familj med makt och pengar och hon gif-
te in sig i en liknande miljö. Även Anna Antoinetta Gyllenborg kom att gifta sig in
i en av Sveriges mer inflytelserika familjer: Ehrensvärdarna.8 Vi rör oss här i Sveri-
ges elit.

Det var inte enbart politiska bevekelsegrunder som låg bakom författandet av
framför allt Elisabeth Stierncronas skrift. I vågskålen under riksdagen 1755–56 låg
också Fredrik Gyllenborgs politiska trovärdighet, som till en del kommit att ifrå-
gasättas och med det hotades också hans privatekonomi.9

Förutom politiska och ekonomiska ambitioner fanns också ett intresse i släk-
ten Gyllenborg för vittert skapande. Kombinationen mellan vittert utövande och
politiskt agerande var för övrigt vanlig vid denna tid (jfr resonemangen i föregåen-
de kapitel).10 Det var exempelvis Carl Gyllenborg (Fredriks bror) som skrev den
kända komedin Swenska Sprätthöken (1737). En annan medlem av släkten Gyllen-
borg, en brorson till Fredrik Gyllenborg, var författaren Gustaf Fredrik Gyllen-
borg, Hedvig Charlotta Nordenflychts goda vän, som tillsammans med henne
och Creutz var en av de drivande krafterna i Tankebyggarorden. Vi har också mött
en Gyllenborg i avsnittet om Anna Margareta von Bragners tidskrift. Ytterligare
en av Fredrik Gyllenborgs bröder, Olof, var författare till tidskriften Skuggan Af
den döda ARGUS.

Det kan här finnas skäl att stanna upp och reflektera över hur ställningen för
en adelskvinna under frihetstiden tedde sig jämfört med situationen under svensk
stormaktstid. Exempelvis Jan Samuelsson menar, i en uppsats om stormaktstidens
adelskvinnor, att dessas ställning studerats i alltför liten utsträckning, men att det
trots detta är märkbart att de haft en mer aktiv roll än man kunnat ana. Samuels-
son skriver: ”Trots de patriarkala värderingar som har funnits under denna tid
fanns det inom adeln kvinnor med ansenlig ekonomisk makt och myndighet.”11

Som framgår i analyserna nedan mejslas där fram profiler av två kvinnor som med
självklarhet axlar politiska roller. En trolig anledning till detta kan vara att ett tidi-
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gare grundat förhållandevis stort handlingsutrymme (och äldre könsideal) fortfa-
rande var aktuellt för elitens kvinnor.12

Elisabeth Stierncrona författade också en omfångsrik andaktsbok Marie Bästa
Del, Eller Thet Ena Nödvändiga (del 1–2, 1756–60).13 Dessutom är hon författare
till en omsorgsfullt utformad handskriven skrift med råd till de egna barnen, date-
rad Uttersborg, 9 oktober 1763.14 Däremot har jag inte funnit något övrigt skrivet
av Anna Antoinetta Gyllenborg.

Både mor och dotter Gyllenborg lät trycka sina skrifter anonymt. Att de för-
fattat skrifterna ifråga framgår bland annat av Leonard Bygdéns Svenskt anonym-
och pseudonymlexikon vars uppgifter i sin tur baseras på Jonas Apelblads hand-
skrivna Anonymi et Pseudonymi Sveciæ.15 Ytterligare säkerhet beträffande attribu-
tionen av Elisabeth Stierncronas skrift lämnas i C.C. Gjörwells publikation Kongl.
Bibliotekets Tidningar om Lärda Saker (1769).16 Tydliga indikationer på vem för-
fattaren var ges dessutom av textens form. Samma år som denna politiska text
trycktes gav också Elisabeth Stierncrona ut första delen av sin andaktsbok Marie
Bästa Del. Andaktsboken utgavs anonymt, men i del 2 av andaktsboken (tryckt
1760) namges författarens man i förordet.17 Båda dessa texter är utformade på
samma sätt, de är bibelkompilat.18 Även beträffande Anna Gyllenborgs dikt kan
man få ett ytterligare säkerställande av attributionen. Publicisten och skribenten
C.C. Gjörwell blir behjälplig även här, av hans självbiografiska anteckningar från
året 1756 framgår att han visste vem som författat texten.19

Den Kära Frändens Skål
Anna Antoinetta Gyllenborgs politiska hyllningsdikt och skålvisa Den Kära Frän-
dens Skål kom ut i två upplagor (1755 och 1756), tryckta på Lorenz Ludewig Gre-
fings tryckeri. 1755 års tryck är satt i antikva, medan 1756 års är i fraktur (se illustra-
tion, s. 211). Att sätta om dikten i fraktur var troligen ett försök att nå ut till en bre-
dare publik – frakturen var vid denna tid ’gemene mans’ tryckstil, till skillnad från
den exklusivare antikvan.20 Man kan däremot givetvis fundera över om det var
tryckaren eller författaren som initierade en ny upplaga.21 Trycken är försedda
med stämpel från censor librorum.22 Dikten publicerades, som redan framhållits,
anonymt och även mottagaren av hyllningen är anonym. Uppgiften att den kära
fränden är Axel von Fersen återfinns hos Bygdén,23 men det finns även de som för-
fäktar åsikten att denna kära frände symboliserar den svenska friheten.24 Anna
Gyllenborg var inte släkt med Axel von Fersen, utan ordet ”frände” får här ses i
överförd betydelse, i betydelsen kär vän, vilken är gemensam för diktjaget och
mottagarna. Däremot ingick von Fersen i det gyllenborgska nätverket.25 Dikten
kom lägligt ut samma år som ständerna sammankallades till möte, hösten 1755.
Det saknas dock information om den hann tryckas i ny upplaga redan innan hös-
ten. Jag håller för troligt att dikten skrevs i samband med att Axel von Fersen val-
des till lantmarskalk, vilket skedde den 17 oktober 1755.26 Det borde då ha funnits
anledning att fira utgången av valet i den gyllenborgska kretsen, säkerligen med
den nyvalde lantmarskalken närvarande. Antagligen var det i samband med kupp-
försöket som dikten trycktes om.
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In Promtu

Den kära Frändens skål, den drickes med fullt skäl
Och älskas utaf dem, som mena Landet wäl;

Eho will lyckligt bli för alla sina da’r?
Han ingen bättre wän, än kära Fränden har.

Den kära Fränden wår berömd af alla blir;
Men endast trifs hos den, som med gladt hiärta sir,

At Lagar tydas rätt och ingom orätt sker;
Si sådan är den skål, som jag här gifwer Er.

Så drickom alla nu den kära Frändens skål,
Som aldrig något twång i rätta tanckar tåhl

Och glömmom aldrig bort den kära Fränden wår
Så länge skålar dricks och wänners sällskap står.27

Som synes är Anna Antoinetta Gyllenborgs dikt skriven på alexandriner och par-
rimmad. Förmodligen var den tänkt att sjungas, till någon populär melodi – som
en munter skål- eller dryckesvisa – även om inga direkta uppgifter, framför allt
melodiangivelser, finns på trycket. Säkra belägg får vi genom C.C. Gjörwell. Han
befann sig, under de stormiga nätterna efter kuppförsöket 1756, ute på Stock-
holms gator. I de anteckningar han gjorde om ”sig själv” (en dagbok som revidera-
des 1757) beskriver han hur Anna Gyllenborgs visa hörs sjungas på Stockholms
gator av hattrogna patruller.

Hela denna tiden [månaden efter kuppförsöket] patroullerade borgerskapet och
den unga adelen til häst hela staden igenom, och artillerigården var beständigt
under vapen. Det var en charme at se artillerikarlarna muntra och hurtiga
sjunga om nätterna: ”Låt oss dricka den kära frändens skål” (en kort statsvisa
[dvs. politisk visa], gjord af en fröken Gyllenborg, och är den kära fränden vår
svenska frihet), oagtad de hade intet at dricka.28

Man kan här notera att fränden av Gjörwell tolkas som den svenska friheten.
De politiska visorna var oerhört effektiva vapen i den politiska kampen. Melo-

dierna de sjöngs på var ofta tagna från populära aktuella visor och de stilgrepp som
användes var väl kända och inarbetade hos publiken sedan århundraden; de poli-
tiska visorna vände sig sålunda till en bred publik (ur alla sociala skikt).29 När vi-
sorna sjöngs kunde en politisk samhörighet skapas. I samband med riksdagen
1755–56 finns också en hel del politiska skålar registrerade i Ingemar Carlsson bib-
liografi över frihetstidens handskrivna politiska litteratur.30

Innehållet i Gyllenborgs dikt är enkelt. Tonfallet anslås i första raden: ”Den
kära Frändens skål, den drickes med fullt skäl”. Detta är en hyllningsdikt till kära
fränden och texten bär den demonstrativa retorikens kännetecken. I det följande
beskrivs alla hans goda egenskaper, som sedan kopplas till landets välfärd. Kära
fränden är en garant för att alla i landet blir lyckliga och att lagarna ”tydas rätt”.

Vissa viselement präglar dikten. Bryts alexandrinraderna upp får man korta
rader med tretaktiga jamber som rimmar på varannan rad, vilka väl låter sig
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Den andra upplagan av Anna Antoinetta Gyllenborgs dikt Den Kära Frändens Skål
 från 1756 sattes om från antikva till fraktur och kunde på så sätt nå en bredare

publik. Trycket blev dessutom försett med en illustration. KB.
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sjungas. Uttrycket ”Den kära Fränden (s)” återkommer på inte mindre än fem
ställen i denna korta dikt, på två av dessa tillsammans med ordet ”skål”. Dessa ord
är utplacerade med viss symmetri, något som närmast ger uttrycket karaktären av
ett omkväde. Dikten har också något jag skulle vilja kalla kollektiv form, dvs. den
inbjuder till att fler känner sig delaktiga i lovprisningen och rentav till att dessa se-
dan är med och framför den. Dels kan detta spåras till omkvädet, dels märks det
genom att åhöraren/na bjuds in att delta i framförandet. Alla som vill landet väl
måste dricka denna (frändens) skål. Lovprisningen gäller med andra ord inte bara
den kära fränden, utan kommer att innefatta alla som deltar i hyllningen. Dessa
delar frändens positiva egenskaper; de vill landet väl (strof 1, r. 2); de har ett gott
hjärta och de vill se till att lagarna i landet tydes rätt (strof 2, r. 3). Dikten spelar
enbart på ett positivt laddat känsloregister (glädje, hopp, kärlek).

En hel del av dessa element överensstämmer med dem som kännetecknar
dryckesvisan: skapandet av en vi-känsla, skålandet, omkvädet och det gladlynta
tonfallet.31 Men det politiska budskapet i Anna Gyllenborgs dikt gör att den trots
allt skiljer sig från en vanlig dryckesvisa. Det huvudsakliga syftet med Den Kära
Frändens Skål är inte att uppmana människor att dricka tillsammans och det till-
fälle som den är knuten till är inte enbart en fest eller ett dryckesslag utan också en
politisk situation.

Diktens utformning gör att den får en flerfaldig funktion, den går att läsa tyst,
läsa högt och sjunga och på detta sätt kan den nå ut i flera sammanhang och till ett
stort antal läsare/åhörare/framförare. Den högtidligare alexandrinen ger dikten en
viss litterär och högstämd nimbus, vilket var lämpligt om dikten framfördes (läs-
tes högt) inför en vittert skolad publik eller läsekrets. (Dryckes)visformen å andra
sidan gav möjlighet att sprida dikten (visan) i en bredare läsekrets eller snarare sagt
åhörarkrets, något som understryks av att dikten i den andra upplagan sattes om i
fraktur. Den för oss okända melodin gör att den enkla slagkraftiga texten blir lätt
att minnas – även för icke läskunniga kan tilläggas – och kopplas dessutom texten
till en allmänt känd och populär melodi ges en ännu större chans till ytterligare
cirkulation.32 Att Gjörwell beskriver att Den Kära Frändens Skål hörts sjungas på
Stockholms gator är alltså inte fövånande, även om det då var av troligtvis läskun-
niga personer. I de patruller han nämner ingick till största delen unga adelsmän
och frivilliga ur borgerskapet.

”En gud öfwer alla Gudar, och en Herre öfwer alla herrar”

Bakgrunden till Elisabeth Stierncronas skrift

Elisabeth Stierncronas skrift är på grund av sitt täta religiösa språk inte helt lätt-
genomskådad. Det är endast genom titeln, En Swensks Tankar Öfwer Den 22 Junii,
1756, som läsaren får omedelbart besked om innehållet; detta handlar om kunga-
parets misslyckade kuppförsök. Texten är utformad som ett bibelkompilat och det
är en ansenlig mängd citat som bygger upp den 64-sidiga skriften, i genomsnitt ca
10–15 bibelställen har använts per sida (se illustration, s. 213).33 KB:s och UUB:s
exemplar av skriften är tryckta på tunt papper och har ett fåtal utsmyckningar.34

Tryckens sparsmakade och flärdlösa utformning understryker textens allvarliga
religiösa och politiska budskap. Exakt uppgift när skriften nådde sina läsare är inte
känt, men den godkändes av censor Niclas von Oelreich den 20 september 1756.35
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Andra sidan ur Elisabeth Stierncronas politiska skrift. UUB.
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Kuppförsöket 1756 skall ses som kulmen på en längre tids maktkamp. Marie-
Christine Skuncke skriver om frontlinjerna i denna strid: ”å ena sidan kungapa-
ret, strävande efter ökad makt; å andra sidan ständerna och rådet, båda med stark
hattmajoritet, fast beslutna att hindra varje försök att återinföra enväldet.”36 Kär-
nan av dem som planerade kuppen befann sig i kungaparets omedelbara närhet,
men rojalisterna hade också sökt stöd ute i landet hos olika regementen och hos
bondebefolkningen. Diverse skrifter som manade till uppvigling, bland annat
budkavlar tryckta i Norge, spreds i landet. Själva maktövertagandet skulle ske
med hjälp av framför allt livgardet. För att få pengar hade Lovisa Ulrika till och
med låtit pantsätta sina egna juveler såväl som kronjuvelerna.37 Då sammansvärj-
ningen upptäcktes, natten mellan måndag den 22 juni och tisdagen den 23 juni,
gick rådet omedelbart till motattack. En av dem som ledde de militära motåt-
gärderna var för övrigt paret Gyllenborgs blivande svärson Carl Ehrensvärd som
då var chef för artilleriet. Lantmarskalken och hatten Axel von Fersen, som vi nyss
mött i Anna Antoinetta Gyllenborgs hyllningsdikt, utnämndes en vecka efter
kuppförsöket till överste för det kungatrogna gardet, allt för att kunna stävja där
förekommande rebelliska tendenser.38 När kuppförsöket avslöjades lades ansvaret
för kuppen över från kungaparet till andra inblandade. En av de mest drivande
hade varit livgardets överste, Erik Brahe. De inblandade fängslades och tvingades
bekänna under tortyr. Domarna avkunnades efter kort tid och redan den 16 juli
dömdes åtta av kuppförsökets ledare för förräderi till att mista ”lif, ära och gods”.
Bland dem fanns Erik Brahe. Dagen efter lästes de dömdas och deras anhörigas
böneskrifter upp inför stånden, men till ingen nytta; samtliga domar verkställ-
des.39 Kungaparets inblandning i det hela avslöjades, och kungen kunde rentav ha
riskerat att bli avsatt på grund av edsbrott, men ständerna lät denna gång nåd gå
före rätt, med all säkerhet för att inte underblåsa instabiliteten i landet.

En del information om det inträffade blev snabbt tillgängliga. Nummer 17 av
Riksdags-Tidningar, från den 25 juni, innehöll en redogörelse för ständernas beslut
till åtgärder med anledning av det inträffade. Tidningen gick också ut i en extra
stor upplaga för att man skulle kunna sprida den till rikets alla kyrkoherdar.40

Även i fortsatta nummer av tidningen, som utkom fortlöpande så länge riksdagen
pågick, kunde man följa utvecklingen.41 Erik Brahes ord till sin son, som enligt
uppgift skrivits av den dödsdömde i fängelset, För detta Öfwersten Grefwe ERIC
BRAHES instruction För Deß unga Son Gref PEHR BRAHE, trycktes och spreds
omedelbart, bland annat genom den hattvänliga censorn Oelreichs försorg. Detta
gjordes förmodligen i hattpropagandistiskt och eventuellt även avskräckande syf-
te.42 Det står dessutom klart att mycket av informationen om – och också en hel
del av hattpropagandan mot – det skedda spreds från predikstolarna (åtminstone i
Stockholm). Den dåförtiden hattvänliga Gjörwell skriver exempelvis ”Flera patri-
otiska prädikningar och riksdagstidningen n:o 17 gjorde en härlig effect bland fol-
ket i staden […]”.43 Att predikstolarna användes som politiska talartribuner var
ingen ovanlighet under frihetstiden.44

Till detta kan läggas den diskussion av politiska frågor, exempelvis om kung-
ens respektive rådets maktbefogenheter, som förs i de politiska skrifter som cirku-
lerat innan riksdagen öppnade 1755. En av dessa kan särskilt framhållas här, den
anonymt utgivna och hattvänliga inflytelserika tidskriften En Ärlig Swensk, vilken
i själva verket var utgiven och troligtvis även delvis författad av censor librorum
Niclas von Oelreich.45 I den undervisas om det svenska statsskicket och diskuteras
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olika politiska spörsmål, bland annat det infekterade förhållandet mellan kungen
och rådet. Tidskriften redigerades, som nämnts tidigare, i en salong som hölls av
en kvinna, grevinnan Henrika Juliana von Liewen.46

När det gäller de uppgifter som nådde Elisabeth Stierncrona kan det förutsät-
tas att hon även, genom sin man och hans brorson Henning Adolf, hade tillgång
till mer initierad vetskap. Henning Adolf Gyllenborg var till exempel medlem i
sekreta utskottet som fick den grannlaga uppgiften att granska vilka åtgärder som
skulle vidtas gentemot kungen.47

Varför valde Elisabeth Stierncrona att bygga upp sin text med olika citat och
hänvisningar till bibelställen? För det första kan konstateras att religiöst-politiska
texter inte var ovanliga vid denna tid. Man kan återigen framhålla att den dåtida
censuren gjorde att författare kamouflerade sina politiska texter på olika sätt. Även
om det i och för sig knappast är troligt att den aktiva hatten Oelreich hade något
att invända mot en text med så uppenbart hattvänliga tendenser, så skulle politis-
ka texter i sista hand granskas av kanslikollegium och råd.48 Ingemar Carlsson tar
i ett kortare avsnitt upp religiös förklädnad av politiska texter. Av avsnittet framgår
att den kyrkliga eller religiösa fiktionen springer ur en lång europeisk tradition,
Carlsson nämner fiktiva psalmer, evangelier, böner, ironiska gravdikter och pre-
dikningar, men däremot inte bibelkompilat.49 Hos Carlsson framgår också att bi-
belspråk användes i den politiska underjordiska propagandan och att denna sed
var känd redan under 1600-talet.50 Den religiösa fiktionen ger också texten extra
tyngd eftersom legitimeringen för de politiska åsikterna söks hos Gud, inte hos
människor. Detta är extra väsentligt ur könsperspektiv. Inte så få forskare har visat
hur kvinnor under äldre tider kunde få mandat genom att ikläda sig rollen av
”Guds språkrör”.51 Slutligen var predikotonen och ett religiöst språk något alla var
förtrogna med vid denna tid. Ett religiöst anlagt tonfall kunde förankra texten hos
de flesta och på så sätt ge budskapet maximal spridning. Exempelvis tidskriften En
Ärlig Swensk (1755–56) innehåller ett parti med tätt insprängda bibelcitat och
bibelhänvisningar.52 Religiös anknytning återfinns för övrigt i de nummer av
Riksdags-Tidningar som kommenterar kuppförsöket, i nummer 21 från den 3 juli
1756 tackas exempelvis Gud för att Sverige räddats ur, ”then fara hwar utur thet
genom then Högstas underbara Försyn blifwit räddadt”.53 Den 3 december 1756
hölls en extra tacksägelsedag med anledning av att Sverige räddats från statskupp,
inför vilken det publicerade bönedagsplakatet angav inte bara den religiösa rikt-
ningen utan även den politiska.54

En fråga av intresse här är hur vanligt det var med denna typ av bibelkompila-
toriska politiska texter. Jag har hittills inte funnit något samtida exempel som
exakt liknar Stierncronas skrift. Carl Gustaf Tessins brev till kronprinsen Gustav,
En Gammal Mans Bref, Til En Ung Prints, I–II (1756), innehåller emellertid ett
bibelkompilat om ett tjugotal sidor. Tessins skrift kan inlemmas i den s.k. furste-
spegel-traditionen och inriktar sig på att skapa en exempelsamling för den blivan-
de konungen.55 Hustavlan, vars andra avsnitt har rubriken ”Politiska ståndet” och
behandlar överhetens och kungens roll, är dessutom utformad på samma sätt som
Elisabeth Stierncronas text – de är båda uppbyggda genom citat av lämpliga bibel-
ställen. Men man bör givetvis framhålla att Elisabeth Stierncronas text skiljer sig
åtskilligt från både Tessins brev och hustavlan i det att hennes skrift framför allt
har ett dagspolitiskt syfte – och inte enbart koncentrerar sig på kungens (eller
undersåtens) roll.
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Den bibelkompilatoriska formen låg emellertid nära till hands för Elisabeth
Stierncrona eftersom hon utformade sin andaktsbok enligt samma mönster, första
delen kom ut samma år som hennes politiska skrift.56 I denna första del av an-
daktsboken ingår dessutom ett parti av hustavle-karaktär – dvs. där olika stånds
önskvärda egenskaper och skyldigheter tas upp – här kan man exempelvis läsa ett
avsnitt med rubriken ”Om Öfwerhetens Skyldigheter emot deß Undersåtar”.
Hon var väl förtrogen med detta sätt att arbeta och hade också material när hon
skrev om kuppförsöket.57 Till hjälp vid sammanställningen av olika bibelcitat
kunde en dåtida författare använda sig av uppslagsverk, konkordanser, där man
kunde slå upp var olika ämnen eller nyckelord återfanns i Bibeln. Slår man exem-
pelvis upp det i Stierncronas skrift centrala ordet ”konung” i första delen av L.J.
Halenius bibelkonkordans, vilken omfattar Gamla testamentet, finner man på si-
dan 784–805 alla de ställen som innehåller ordet konung. I konkordansen återges
sedan det aktuella bibelstället, samt den inledande raden.58 En annan möjlighet
kunde man få genom att helt enkelt gå till det register över olika uppslagsord som
återfinns i en dåtida bibel, under ordet ”öfwerhet” hittar man en hel del av de bi-
belställen som diskuterar konungar och furstar.59

”Kommen nu, I Swea Inbyggare!”

Att väva samman en politisk argumentation med ett religiöst syfte

Elisabeth Stierncronas skrift ger sig rakt in i kärnan av den politiska debatten och
ställer frågan: hur skall ett land styras? Även tilltalet är anspråksfullt; i skriften läx-
as rentav kungen upp och texten har delvis karaktären av en (straff)predikan. Ge-
nom texten görs anspråk på både politiskt och religiöst mandat.

En Swensks Tankar är till största delen upplagd som ett anklagande tal, en vari-
ant av retorikens genus judiciale, men samtidigt måste textens religiösa klangbot-
ten betonas. Skriftens huvudtendens är politisk, men det politiska syftet är helt
sammantvinnat med ett religiöst. Det är genom att vända sig till Gud och följa
hans bud som ett riktigt politiskt ställningstagande och agerande kan uppnås. En
viktig aspekt av texten är följaktligen att den även vill väcka tro. Släktskapen med
religiös litteratur som andakts- och bönelitteratur är märkbar i denna skrift och
får givetvis betydelse för utformningen. Den kompilatoriska tekniken är ytterst
vanlig i andaktslitteraturen; religiösa texter kunde byggas upp enbart av bibelci-
tat.60 Hur släktskapen med den religiösa litteraturen formar Stierncronas skrift är
en väsentlig fråga som jag kommer att försöka belysa, men med reservation för att
ämnet i sig är betydligt komplexare än vad som finns utrymme att redogöra för
här. Det mest relevanta för mitt perspektiv är om textens religiösa drag kan knytas
till könsspecifika mönster. Bönböckerna, liksom andaktslitteraturen, var en typ av
litteratur som kan förknippas med kvinnors läsning.61

Textens inledande parti (exordium) består av en stikisk tolvradig dikt, vilken
kan ses som en pendang till den avslutande fyrtioradiga stikiska dikten. I den inle-
dande dikten, förklaras att ett lands och dess innevånares välstånd helt är beroen-
de av Guds nåd, men tar Gud sin hand ifrån detta folk är det fara å färde, då faller
allt samman. Denna dikt kan ses som en första principförklaring, men också som
en olycksbådande alarmklocka. Redan här etableras skriftens huvudtes: Ett land
styrs bäst om det läggs i Guds händer, vi skall ha förtröstan på Honom, den som
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bryter mot hans bud blir däremot hårt straffad (s. 2). I detta exordium skapar det
fromma tilltalet välvilja. Den avslutande dikten (som kan ses som en peroratio) har
en annan karaktär, den riktar sig direkt till Gud och är utformad som en tacksägel-
se (och innehåller tacksamhet, lovprisning och bön om fortsatt beskydd). Herren
höll sin hand över Sverige denna gång och landet har stått emot de ”arga männs-
kors list” som hotade ordningen (s. 63–64).62

Det är inte bara tesen som ges redan i den inledande dikten, utan här anläggs
även det tonfall som kan ses som skriftens karakteristikum. Bibelcitaten vävs sam-
man till en text där ett högstämt, ödesmättat och antydande tonfall dominerar. De
dagspolitiska händelserna kommer aldrig i öppen dager. I skriften beskrivs först
brottet, efter detta utpekas de anklagade, anklagelserna preciseras och slutligen
döms straffet ut. Detta kan förbindas med en religiöst ortodox tankevärld. Som
Hættner Aurelius framhåller var ”skulden, domen och straffet” där centrala.63 Lä-
saren av, eller åhöraren till, En Swensks Tankar får dock vara tålmodig. Precis som
i Bibeln används en förebådandets och parallellitetens teknik.

I de bibelcitat som nyttjas i texten framkommer ett mönster; nära nog inga ci-
tat har tagits från Nya testamentet.64 Det är Gamla testamentet som återbrukas
och många av citaten kommer från profeterna, framför allt Jesaja och Jeremia. Det
nya testamentets kärleksbudskap är i denna text långt borta. Den Gud som åkallas
är i många stycken straffande och obönhörlig och han har skäl att vara vred
– Israels barn har satt sig upp emot honom. Detta är givetvis lämpligt, profeterna
behandlar ofta politiska frågor och fördömer olika missförhållanden, profeterna
talar dessutom indirekt med Guds egna ord. Helmer Ringgren påpekar att just de
profetiska böckerna i vissa stycken påminner om domstolsförhandlingar.65

Sverige som Israel. Talarpositioner och textens känslomässiga tonläge
Den profetiska kraften understryks av att Sverige omskrivs som Israel.66 Myten om
Sverige som Israel kommer till användning i skriften, men till skillnad från de grav-
dikter som diskuterades i kapitel II:2 laddas inte myten med enbart positiva konno-
tationer utan även med negativa. De goda medborgarna ställs dock till en början
inte mot de onda, vilket skulle kunnat vara en möjlig och beprövad strategi,67 utan
hela Sverige omtalas som ett ”förhärdadt Juda” (s. 8).68 Den vredes skålar som, med
god hjälp av framför allt Gamla testamentets profeter, töms över läsaren koncentre-
ras emellertid så småningom till att i första hand gälla förrädarna, dvs. de ogudakti-
ga. Det dröjer dock bortåt halva skriften innan ’de onda’ ringas in och definieras ut
från ”Israel”, alltså straffas, och först då kan ett positivt tilltal skapas. Efter detta
åkallas Sveriges befolkning även direkt, ”Kommen nu, I Swea Inbyggare” (s. 37).

Vem är det då som anklagas och vem anklagar? De som anklagas är för det för-
sta det syndiga Israel (Sverige), för det andra förrädarna och för det tredje fursten,
dvs. kung Adolf Fredrik. Lita inte på furstar ty ”the äro människor” (s. 10) och
”the myndige fela ock” (s. 11). Ett syndigt folk som inte tillräckligt beaktar Guds
ord får förr eller senare sitt straff. Felar konungen, dvs. sätter sig upp emot Gud,
vilket är möjligt eftersom han är mänsklig, kommer även han att straffas (s. 3).
Men det måste också framhållas att de ytterst skyldiga, förrädarna, inte direkt
sammankopplas med fursten.69

Det anklagade Sverige får också ibland försvara sig i texten, som när ”et förhär-
dadt Juda” framhåller att det är oskyldigt (s. 8). Den anklagande, i detta fallet klart
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identifierbar som Herren, slår obönhörligt tillbaka i en effektiv refutatio, ”Si, jag
wil gå til rätta med tig, om thet tu säger: Jag hafwer icke syndat. Then afwoga och
onda slägten är ifrå mig fallen. Skamfläckar ären I, och icke min barn. Tackar tu så
HERranom tinom Gud, tu galna och owisa folk? Är Han icke tin Fader och tin
HErre?” (s. 8.)

De ytterst skyldiga, ’förrädarna’, som i texten oftast kallas de ogudaktiga, är
givetvis de som attackeras hårdast. ”The äro fulle med all orättfärdighet, arghet,
girighet, ondsko, fulle med afund, mord, kif, swek. Äro örnataßlare [viskar i öro-
nen], bakdantare [talar bakom ryggen], Guds föraktare, wåldswerkare, högfärdige,
stålte, illfundige, okärlige, trolöse, obarmhärtige. Hwilka, äntå the Guds rättwisa
weta, at the som sådant göra, äro wärde döden” (s. 18–19). Åtskilliga sidor ägnas åt
att beskriva, eller snarare omskriva, deras brott och klarlägga motiven för brottet. I
detta parti presenteras de argument som används för att rättfärdiga de ogudaktigas
illfundigheter, den ”odgudaktige” säger t.ex.: ”Jag hafwer gjordt et förbund med
döden, och förweter mig med helwetet; när en flod kommer, skal han intet drabba
på mig.” (s. 14.) Man måste också lära känna igen dessa syndare eftersom de nästlar
sig in över allt. ”Ty man finner ibland mitt folk ogudaktiga, the ther [som] ställa
snaror och giller för människorna, at the måga fånga them, lika som fåglafångare”
(s. 18). Högmod går emellertid före fall och den som gräver en grop åt andra faller
själv däri, de rättfärdiga kom att segra (s. 24). Under ett par sidor frossas sedan i de
straff som väntar förrädarna. ”Så blefwo ock de män, som Daniel anklagat hade,
kastade inför lejonen i gropena, samt med theras barn och hustrur: och förrän the
kommo ned til bottnen, fingo lejonen them fatt, förkroßade ock alla theras ben.”
(s. 25.) Lite försonligare blir dock tonfallet i det parti som är riktat direkt till Sveri-
ges folk, där framskymtar även medlidande med de skyldiga (s. 52 och s. 55).

Den anklagande, eller rättare sagt de anklagande, är i första hand Gud, i andra
hand olika bibliska gestalter (som givetvis indirekt också återger Guds ord). Dessa
två ”jag” som talar i texten kan således förbindas med Guds röst. Men man finner
också en tredje typ av ”jag”, som i den avlutande dikten, när diktens jag tackar
Gud för att Sverige undgått faran, ”Ty beder jag nu Tig” (s. 63, r. 10). Detta ”jag”
gömmer sig ibland i ett nationellt kollektiv (Swea inbyggare), vilket det tilltalar,
men även blir delaktig av (tilltalsordet ”wi”) och slutligen dessutom gör sig till
tolk för, en glidning som tydligt åskådliggörs i följande citat: ”Kommer nu, I Swea
Inbyggare! wi wilje hålla oß intil HERran med et ewigt förbund” (min kursiv, s.
68 [egentligen s. 58]). Detta ”jag” träder dock fram först när texten övergått från
att vara enbart anklagande (och straffande) till att bli tröstande och konsolideran-
de. Alltså, när synden avskilts från ”Swea Inbyggare” kan detta ”jag” framträda
som en medlem av och en representant för svenska folket.

I Elisabeth Stierncronas text ställs folk och konung inför ett val. Det är fortfa-
rande tid att göra bot och bättring och åter vända sig till Gud, men för att detta
skall ske måste de onda identifieras och straffas. Den bakomliggande föreställning-
en har långa rötter ned i historien. Gud kunde hämnas på hela landet om inte
kungen skötte sitt ämbete (skötte förvaltningen av Guds världsliga regemente)
– något som också innebar att kungen måste låta straffa syndare, annars blev det
återverkningar för hela landet.70 Uttrycket ”Guds lag”, som används i Elisabeth
Stierncronas text, återfinns i alla protestantiska länder under reformationen, men
innebörden av det kunde variera. När det gällde rättskipning och rättspraxis an-
vändes Guds lag i stort sett som synonymt med Mose lag, de lagar och föreskrifter
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som återfinns i Gamla testamentet. Enligt teokratiska föreställningar var kungen
(och med honom överheten) ansvariga för att Guds lag följdes på jorden. Av detta
följde att om kungen inte följde Guds lag så gick det illa för hela landet. I och med
1734 års lag assimilerades den bibliska lagen i lagtexten och upphörde att fungera
som normerande i domstolarnas verksamhet, men tron på den mosaiska lagens
giltighet kom att fortleva ända in mot slutet av 1700-talet.71

Går vi till Elisabeth Stierncronas andaktsbok finner vi ett avsnitt gällande
överhetens skyldigheter mot undersåtarna, där kungens roll diskuteras. Här finns
en tydlig markering av ”Lagen”, det är lagen som reglerar kungens maktbefogen-
heter, inte undersåtarnas val. Den ”Lag” som konungen har att rätta sig efter skall
finnas i hans tankar dag och natt. ”Och skal icke låta Lagbokena komme utu si-
nom mun, utan hafwa sina [kungens] tankar theruti dag och natt på thet han skal
hålla och göra all ting therefter”.72 Belysande är det stycke som följer därefter, vil-
ket har givits eftertryck genom att vara satt i större stilgrad och fet stil.

Af exempel skönjes, at när en Konung afwikit ifrån GUds Lag, så har han icke
allenast sielf blifwit olyckelig, utan ock retat sina undersåtare til synd, och såle-
des dragit GUds wrede och straff både öfwer sig och them.73

Genomgående i En Swensks Tankar är att den så tydligt genomsyras av känslo-
framkallande effekter, som underbygger skriftens politiska och anklagande hu-
vudsyfte. De affekter som skapas ändrar dock karaktär under det att texten fram-
skrider. Texten är uppdelad i olika stycken av varierande längd, som åtskiljs från
varandra genom mellanrum. Vart och ett av dessa partier kan sedan läsas för sig
tack vare att de tar upp olika varianter av de grundfrågor som behandlas. Oftast
håller sedan ett sådant parti samma känslomässiga tonläge. I ett avsnitt som be-
skriver sorg och vrede över att det syndiga folket inte lyssnat på sin Gud ingår ex-
empelvis ett parti, som inleds med en exklamation ”Men ack!”, där förtvivlan do-
minerar (s. 14–15).

Till en början är det märkbart att läsaren slungas mellan olika känslolägen –
vrede, rädsla, sorg – som betingas av den hotsituation som målas upp och som
också väcker indignation (indignatio) inför de orätter som begåtts. Just indignatio
är en av de två känslor som är särskilt viktiga för att ge en känslomässig förstärk-
ning av argumenten i ett tal riktat till en domstol.74 Mot slutet däremot tar milda-
re tongångar över och vi kan andas ut igen genom att texten framkallar förlösande
känslor, som medlidande, hopp, tröst och slutligen tacksamhet.

I texten finns således en klart urskiljbar vändpunkt, varefter det känslomässiga
tonfallet ändrar karaktär. Det sker efter det att de ogudaktiga fått sitt rättmätiga
straff (s. 37). Sverige nämns för första gången här direkt (”Swea inbyggare”) och
här framträder också så småningom den tredje jagposition, som diskuterats ovan.
Vändpunkten kan sägas komma när förrädarna dels avskilts från kungen, dels
från folket. I detta långa parti sker också anhopningar av olika stilistiska pathos-
framkallande effekter, som skall förmå läsarna att stöta ut de ogudaktiga förrädar-
na ur den samhälleliga gemenskapen. Så småningom överförs brottet helt på
dessa, en teknik som inom retoriken kallas remotio criminis. För det syndiga Juda
(Sverige) kan man dessutom erinra sig att straffet redan utdömts, det inträffade i
sig utgjorde i själva verket straffet. Fursten undgår helt straff. Han kan lämna syn-
den bakom sig, som en orm efter en skinnömsning.
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Elisabeth Stierncronas skrift rör sig som detta visat över en bred känslomässig
skala. Denna helt igenom känslomässigt laddade stil behöver inte nödvändigtvis
ställas i motsats till en argumentation baserad på förnuft. Valborg Lindgärde
framhåller att denna dikotomi inte är given när det gäller religiösa texter, eftersom
dessa har till uppgift att väcka tro.75 Även textens känslomässiga högt spända ton-
läge visar dess nära släktskap med den religiösa litteraturen.

Återbruket av bibliskt språk
Tack vare den bibelkompilatoriska formen återkommer olika stilistiska drag från
Bibeln, men vissa av dessa blir extra påfallande eftersom de används så frekvent.
Texten innehåller kort sagt en stor mängd troper och figurer. Till att börja med
finner man rikligt med sentenser och ordspråksliknande utsagor (t.ex. s. 12–13, s.
17 och s. 24). Påfallande många liknelser används, framför allt när de samman-
svurna skall beskrivas; i det följande citatet understryks dessutom detta ytterligare
med hjälp av anaforerna ”theras” och ”the”.

Theras mun är halare än smör […] theras ord äro lenare än olja, och äro dock
bar [ett bart] swärd. […] swärd äro i theras läppar: […] The rasa såsom en orm
rasar, såsom en döf hugorm, then sitt öra tillstoppar. […] The wakta i hemliga
rum, såsom et lejon i kulone; […]. (s. 20–21.)

Märkbar här är också den rovdjursmetaforik som används. När sedan straffets
ofrånkomlighet målas upp sker en ytterligare förtätning av texten, med hjälp av en
kombination av liknelser och ordspråksliknande vändningar, samtliga tagna från
Psaltaren.

Men theras swärd skal gå in i theras hjärta; och theras boge [båge] skal sönder-
brista. Såsom gräs warda the snart afhuggne, och såsom gröna örter skola the
snart förwißna. The skola förgås såsom wattn, thet bortflyter: the skjuta med
sina pilar, men the gå sönder. […] Och Gud skal nederstörta them i then djupa
kulona: och Gud skal nedstörta dem i then djupa kulona: The blodgirige och
falske skola icke komma til sin halfwa ålder. (s. 22.)

En hög och konstfullt utarbetad stil var passande för religiös retorik, men därmed
inte sagt att den skulle vara njutbar, utan den höga stilen skulle istället förmedla
kraftfullhet (energia) och åskådlighet (enargia, på latin evidentia).76 Bådadera är
märkbara i Elisabeth Stierncronas skrift. Skapandet av evidentia ansågs dessutom
som särskilt viktigt inom genus judiciale. Genom måleriska beskrivningar skulle
åhörarna förstå brottets natur och karaktär.77

När triumfen över de ogudaktigas misslyckande skildras sker en stegring i tex-
ten. I en lång uppräkning, som sträcker sig över en hel sida, återanvänds olika be-
kanta ordspråk ur bibeln, och bildar tillsammans med anaforen ”then”, en amp-
lificatio på temat att synden alltid straffar sig. ”Then ena grop gräfwer, han faller
sielf theruti” etc. (s. 24). Texten innehåller överhuvudtaget en stor mängd amplifi-
kationer; denna redundanta stil är ett av textens mest påfallande drag.

En annan effekt, som används flitigt, är olika utrop (exklamationer) och frågor
(ofta satta i fetstil) vilka används i känsloframkallande syften, för att framkalla för-
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tvivlan, ställa anklagande eller förtvivlade frågor. ”Men ack! hwad hafver thet hul-
pit?” (s. 14), ”Ack! förswara tig,”(s. 27), ”O land, land, land! hör HERrans ord”
(s. 39).

Som vi sett exempel på ovan förekommer också rikligt med anaforer som ham-
rar in olika poänger, på ett ställe används exempelvis anaforen ”Så gjorde” för att
lyfta fram olika exempla ur Bibeln, där fromma sedan ställs mot de ogudaktiga
(s. 30–31). Samma antitetiska teknik varieras sedan ytterligare lite längre fram,
men då parad med liknelser. På ett ställe heter det exempelvis: ”Then ogudaktige
är såsom et wäder, thet fram om går, och är icke mera til; men then rättfärdige
består ewiliga.” (s. 33.) Syftet med den antitetiska tekniken blir av avgörande bety-
delse då ont skall skiljas från gott.

*

I början av En Swensks Tankar lyfts kungen som människa bland andra människor
fram, det som framför allt betonas är att en kung också kan begå en synd och göra
fel – i detta är han lik alla andra. Mot slutet av texten däremot har synden avskilts
från kungen och därmed återställs ordningen. Svea rikes folk uppmanas att be en
bön för sin överhet, så att landet kan få ro och stillhet.

I den skrift som lästes upp av en deputation ur prästerskapet för drottning
Lovisa Ulrika den 3 augusti 1756 finns likheter med Elisabeth Stierncronas skrift. I
prästerskapets föreställning betonas att plikten och vördnaden mot Gud går före
allt och framför allt att detta gäller för alla. Det heter vidare: ”Gud varder kräfvan-
des syndarens blod, han vare sig hög eller låg”.78 Gud kommer att hämnas om
konungen bryter ”Guds och folkalag”. Men när kungaparets försyndelser redovi-
sats, och drottningen läxats upp avslutas skriften med en förhoppning om att ba-
lansen trots allt är återställd: ”på det Riket måtte åter snart försättas i ro och still-
het […] och sålunda Svea innebyggare, i en säll och laglikmätig förening med sitt
Konungahus, få, med så stor glädje, som deras bedröfvelse denna tiden varit, hem-
bära den Högste pris och ära.”79

Som jag visar i analysen finns i En Swensks Tankar tanken på att den jordiska
lagen regleras av den gudomliga. Sist i den avslutande dikten i En Swensks Tankar
heter det: ”Låt Kong och Landets wäl i allan tid bestå,/ Låt ock hwar Ärlig Swensk
i stillhet lefwa få./ Låt uti frihets lugn med loflig flit oß nära,/ så offras, jämte suck,
Tig ewigt lof och ära.” (s. 64.) Troligtvis alluderas här på tidskriften En Ärlig
Swensk. Ordet ”frihet” utgör ännu en viktig markör. Går man till den avslutande
meningen i En Ärlig Swensk finner man samma typ av from förhoppning att Gud
måtte hålla sin hand över den svenska friheten: ”Den högste Guden, som älskar all
laglig och rättmätig frihet, wårde Swea manna lagbundna Frihet för oß och alla
wåra efterkommande uti ewärdeliga tider!!!”80 Även i En Ärlig Swensk talas om ”la-
gen”, här tolkas den som en naturlig och gudomlig ordning, vilket ställs mot eller
snarare över konungsligt envälde. ”Och som Konungen ej äger magt at styra och
regera efter godtyckio, så är ock Menigheten förbunden at lyda honom, ej efter
godtyckio utan efter Lag, ty Lagen binder dem bägge.”81 När det talas om frihet i
denna skrift framhåller man att detta inte får baseras på självsvåld utan på ”Riks-
ens Fundamental-Lagar, som Swea Rike nu lycksaligt niuter”.82
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Sammanfattning och kommentar
Elisabeth Stierncronas skrift skiljer sig märkbart från hennes dotters. Båda försö-
ker påverka sina läsare att ta ställning för hattarna, men de gör det på olika sätt.
Den ena genom att skriva en munter dryckesvisa, den andra med hjälp av religio-
nen. I dessa två skrifter från den gyllenborgska släkten urskiljs två delvis olika stra-
tegier för att nå ut. Samtidigt kan man konstatera att de anspråk som ställs är höga
i bägge texterna. Särskilt märkbart är detta i Elisabeth Stierncronas text som
behandlar en central politisk fråga: hur landets kung bör uppträda. De religiösa
inslagen i texten knyts också till ett patriotiskt budskap. Ingenstans i skrifterna
märks öppet att det är kvinnor som tar till orda. Dessa skrifter vänder sig däremot
inte enbart till män, tilltalet är ställt till alla och envar; Anna Antoinetta Gyllen-
borgs dikt riktas till ”alla” dem som dricker skålen, Elisabeth Stierncronas text
talar till, om och för svenska folket. En jämförelse kan göras beträffande tilltalet
i En Ärlig Swensk, där heter det: ”Alltså blir wår Ärlige Man, en ärlig Menniskia,
en ärlig Christen, en ärlig Swensk [min kurs.].”83 Inledningsvis i denna skrift talas
enbart om män, till män, och det är uppenbart att denne ärlige svensk är just
en man. Det får givetvis en viss betydelse om tilltalet som i En Swensks Tankar,
inkluderar hela svenska folket, alltså även kvinnor, i det politiska offentliga sam-
talet.

En reservation kan dock finnas här och det har att göra med En Swensks Tan-
kars släktskap med den religiösa litteraturen. Åter kan frågan ställas: varför utfor-
made Elisabeth Stierncrona sin skrift som ett bibelkompilat? Tidigare i detta av-
snitt framhölls att andaktstlitteraturen främst lästes av kvinnliga läsare. Den bi-
belkompilatoriska formen och det religiösa anslaget i Elisabeth Stierncronas skrift
kan då å ena sidan vara ett tecken på att hon i första hand vänder sig till en kvinn-
lig läsekrets. Å andra sidan har jag lyft fram tidigare forskning som visar hur ett
religiöst formspråk förekommer även i andra politiska inlägg som uppenbarligen
inte enbart riktade sig till en kvinnlig publik, t.ex. politiskt laddade predikningar.

Både En Swensks Tankar och Den Kära Frändens Skål är utformade så att de
kunde nå en relativt vid publik. Anna Gyllenborgs hyllningsdikt borde haft chan-
sen att nå ett maximalt antal läsare inte bara inom det sociala skikt hon befinner
sig i. Här skapade textens slagkraftiga enkelhet och visformen möjligheterna för
effektiv spridning. Elisabeth Stierncronas skrift kunde appellera till många genom
sin tydliga referens till ett av alla känt religiöst formspråk. En skillnad är dock att
medan de muntliga inslagen är påfallande och dominerande i Anna Gyllenborgs
dikt, kan man däremot fråga sig hur Elisabeth Stierncronas skrift var avsedd att
läsas. Andaktslitteraturen var ofta avsedd för enskild, tyst läsning men det fanns
också andaktslitterära skrifter som var avsedda att läsas högt, till dem hörde
Bibeln.84 De muntliga inslagen i En Swensks Tankar, som textens redundans,
parallellismen, det rikliga bruket av vissa retoriska troper och figurer, som exkla-
mationer, retoriska frågor, anaforer etc. är dessutom märkbara.85

Bägge texternas argumentationer byggs upp genom en flitig användning av
känsloframkallande effekter. I detta hänseende kan de rentav sägas vara spegelbil-
der av varandra.86 I Anna Antoinetta Gyllenborgs dikt spelas enbart på ett positivt
laddat och framför allt glatt känsloregister, Elisabeth Stierncronas skrift arbetar
med helt motsatta element och håller läsaren i ett hårt grepp tills denna slutligen
får andas ut i känslor av lättnad och försoning.
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Lämnar man den textuella nivån, och granskar författarna ur ett aktörsper-
spektiv, väcks många frågor, som för närvarande förgäves väntar på sina svar. Var
det i den omedelbara samtiden känt vilka författarna var, eller kände endast en
inre cirkel i den gyllenborgska sfären till detta? När det gäller Anna Gyllenborgs
dikt återfanns svaret i C.C. Gjörwells självbiografiska anteckningar, men hur var
det med Elisabeth Stierncronas text? Vilket inflytande hade dessa texter? Hur
framfördes skrifterna? Var det exempelvis Anna Gyllenborg själv som först fram-
förde sin dikt (eller sjöng den) inför något upprymt sällskap? Kan det vara så
att skrifterna från början cirkulerat i handskrift?87 Det går bara att spekulera över
detta.

Men en sak är uppenbar, skrifterna kan, ur ett aktörsperspektiv, inte enbart ses
som del i en personlig strategi utan fyller med största sannolikhet ett vidare syfte.
Troligtvis är de även skrivna utifrån hushållet (och släkten) Gyllenborgs behov, ett
hushåll vilket dessutom var kärnan i ett politiskt och ekonomiskt nätverk. I Elisa-
beth Stierncronas andaktsbok finns, i ett avsnitt som diskuterar hustruns roll, föl-
jande citat:

Qwinnan städer [anser] jag icke, at hon råder öfwer mannen; utan ware i still-
het. Ty qwinnan är mansens ära. Icke eller bör hon wilja lära offenteligen, eller
blanda sig uti de saker, som mannen allena tilkommer, at sköta.

Edra qwinnor tige; ty them är icke tilstadt at tala, utan at the äro underdåni-
ga, såsom ock lagen säger.88

Längre fram i samma avsnitt citeras Ordspåksboken (31:14) om kvinnans plikter
inom hushållet, vilket prisar den driftiga och idoga hustrun: ”En dygdig qwinna
är såsom ett köpmans skepp, som sina bergning fjärran efter hämtar.”89 Kvinnan
skall å ena sidan enligt andaktsboken inte blanda sig i offentliga ting, men å andra
sidan är hon ”mansens ära”. Man kan även utvidga detta till att säga släktens ära.
Elisabeth Stierncrona borde – enligt religiösa normer och sin egen uppfattning –
egentligen inte yttra sig i politiska frågor, men det som krävdes av henne som god
hustru inom hushållets ram kunde påbjuda detta. I hushållet Gyllenborgs fall be-
stod ”bergningen” av politiskt gods.

Vi kan återknyta till de tidigare diskussionerna av makt respektive auktoritet.
Liksom för Anna Margareta von Bragner visar det sig att trots att mor och dotter
Gyllenborg saknar en av samhället sanktionerad legal auktoritet – och alltså be-
gränsades av strukturellt betingade hinder – så besatt de (mycket tack vare sin so-
ciala position) socialt accepterad och legitimerad auktoritet och makt. De fick tro-
ligtvis gehör för sina åsikter och kunde också agera för dem. Vidgar vi perspektivet
ytterligare och riktar blicken mot det nätverk som omger dessa kvinnor, kan dess-
utom deras skrifter ses som en del av de härskarstrategier som utvecklades inom
den gyllenborgska sfären.
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5. Kvinnor och oeconomia:
att hushålla med ett helt rikes resurser

Som vi kunnat se i de föregående kapitlen gav sig kvinnor in och diskuterade poli-
tiska frågor av skiftande karaktär. Något som hittills inte tagits upp är ekonomi.
Därför kommer de kvinnor som gav sig in i den ekonomisk-politiska debatten att
presenteras i det följande kapitlet. Avsnittet innehåller också en analys av en skrift
skriven i anledning av 1766 års överflödsförordning.

Den offentliga ekonomiska debatten i tryckt form var ett för frihetstiden nytt
fenomen. Tidigare hade Sveriges ekonomiska förhållanden nästan enbart tagits
upp i de yttranden som kom från ämbetsverken.1 Även kvinnor gav sig in i den
ekonomiska debatten, fastän på ett delvis annat sätt än sina manliga kolleger. Två
olika inriktningar kan urskiljas hos de kvinnliga författarna till ekonomiska skrif-
ter. Dels använder kvinnliga författare sina egna erfarenheter, dels anläggs mora-
liska perspektiv. I de skrifter som ingår i undersökningen finns däremot inget
exempel på någon kvinnlig författare som i första hand utgår från det vi idag skul-
le kalla renodlad nationalekonomisk teori.

Ämnet ekonomi (eller oeconomia) innefattade vid denna tid inte bara de rent
nationalekonomiska aspekterna utan även sådant som hade med den praktiska til-
lämpningen att göra, alltså teknologi. När Anders Berch 1741 tillträdde den nyin-
rättade professuren i nationalekonomi omfattade hans domän inte bara oecono-
mia publica (allmän hushållning), statens nationalekonomiska politik, utan även
oeconomia privata (den enskilda hushållningen) dvs. den teknologi som kom till
användning i olika näringar och den naturvetenskapliga basen för denna teknolo-
gi.2 Antalet ekonomiska skrifter är stort under frihetstiden och ju längre fram i
perioden man kommer desto livligare ter sig den ekonomiska debatten. Men trots
att Berch tillträtt sin professur menar Eli Heckscher att det inte var Berch som
betraktades som den stora auktoriteten på området, utan istället politikern och
författaren Anders Nordencrantz. Bristen på en etablerad vetenskaplig national-
ekonomisk institution kan vara en förklaring till att så många dristade sig att ta till
orda i olika ekonomiska debatter3 – och kan dessutom ha gynnat kvinnliga skri-
benter.

En dominerande inriktning under frihetstiden vad gäller synen på ekonomin
var merkantilismen. Den försiktigt merkantilistiskt influerade ekonomiska poli-
tik som förts av Arvid Horn kom att fortsättas i mer radikal tappning efter det att
hattarna tagit makten.4 En av merkantilismens hörnstenar var tron på nödvändig-
heten av en positiv handelsbalans, en annan blev – i linje med detta – ett intresse
för utveckling och förädling av landets råvaror, vilket i sin tur skulle leda till ex-
port. Framför allt blev utvecklingen av manufakturer en hjärtefråga. Lars Mag-
nusson skriver: ”’Merkantilism’ i sitt svenska sammanhang bestod […] till stor del
av idéer och argument – ofta lånade från utländska skribenter och skrifter – som
anfördes för att försvara en regleringspolitik som i första hand gick ut på att stötta
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manufakturerna.”5 Följden av den merkantilistiska politiken blev bland annat att
staten styrde den ekonomiska utvecklingen genom t.ex. skyddstullar, privilegier
och lån. Mellan riksdagarna 1720 och 1765 försökte man också snabbutveckla
svensk industri – med föga framgång.6 Och inte minst försökte man tillgodose
kraven på arbetskraft genom en ”distribuering”, som Lindroth uttrycker det,
av människor till olika näringar och genom riktade utbildningsinsatser. I sin
förlängning innebar alltså merkantilismen en starkt centraliserad styrning av
näringslivet och dessutom att en symbios upprättades mellan olika näringsidkare
och staten, genom ett privilegie- och lånesystem.7 Ett belysande exempel på hur
denna korporativism kunde te sig i praktiken finner man i hur Fredrik Gyllenborg
byggde upp sin politiska och ekonomiska plattform, vilket redovisades i det före-
gående kapitlet.

De kvinnliga författare som deltog i debatten bidrog med olika förslag till hur
den inhemska produktionen, lantbruket och framför allt den s.k. inre hushåll-
ningen kunde utvecklas. Däremot håller sig de kvinnliga skribenterna enbart på
en icke-teoretisk nivå, beroende på att de aldrig fått tillgång till universitetsskol-
ning. Naturvetenskap var också svårare att tillägna sig på egen hand. Här spelade
kvinnornas bristande kunskaper i latin in, det fanns få böcker skrivna på eller
översatta till svenska som populariserade naturvetenskap. Det går därtill att fun-
dera över om naturvetenskapliga ämnen fortfarande generellt sett betraktades
som mindre lämpade för kvinnor, ungefär som latinet. Till och med Brenner an-
såg att kvinnor inte behövde lära sig astronomi, trots att hon var en förkämpe för
kvinnans rätt till bildning.8 Under 1600-talets slut ökade emellertid intresset för
och kraven på naturvetenskaplig skolning även för kvinnor. Exempelvis Fonte-
nelle skapade med sin populärvetenskapliga bok om astronomi, Entretiens sur la
pluralité des mondes, en våg av intresse i ämnet hos bildade kvinnor. Det fanns
också ett fåtal exempel på kvinnliga författare i Europa som under 1700-talet
uppenbarligen hade ansenlig naturvetenskaplig kunskap.9 Från vissa lärda kretsar,
och även från officiellt håll, visades dessutom välvilligt intresse gentemot kvinnor
som ägnade sig åt naturvetenskap. När t.ex. Eva De la Gardie valdes in i Veten-
skapsakademien ville dessa uppmuntra ”hela Könet” till att ägna sig åt hushåll-
ningsfrågor.10

När kvinnor skriver inom ämnessfären oeconomia privata är det för att för-
medla handfast praktisk kunskap, allt baserat på egna erfarenheter. Kajsa Warg,
Maria Elzberg och Anna Maria Rückerschöld skrev kokböcker som publiceras
från mitten av århundradet till dess slut. Kajsa Warg kom även ut med en färg-
ningslära (1765), så gjorde även Maria Lejonhartin. Dorothea Losch, g. Theslef,
diskuterar i en liten skrift hur man kan bli av med koppärr (1765). Inte minst åter-
finns, som tidigare nämnts, två kvinnliga medarbetare – Eva De la Gardie och
Charlotta Frölich – i Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar där de diskuterar
förädling av råvaror (De la Gardie) och vidareutveckling av lantbruksmetoder
(Frölich).11

Signifikativt för de ambitioner som kommer till uttryck i många av de ovan
nämnda skrifterna kan sägas vara en önskan att bidra till den allmänna hushåll-
ningen, även om det kanske inte alltid verkar så vid en första anblick. På ett sätt
kan de, på ett praktiskt plan, ses som just nationalekonomiska inlägg. Ett citat ur
inledningen till Kajsa Wargs legendariska kokbok kan belysa detta. Här flätas det
enskilda hushållets förvaltning samman med ett större syfte:
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Hushålls-wetenskaper äga uti sig sielfwa mycken behaglighet, ju högre insikt
och mer möda derwid anwändes, ju större besparing och tilräckeligare utkomst
märker man wid de håfwors nyttjande, som til menniskans bärgning förlänte
äro.

Härwid lären I finna mine Läsarinnor, at de delar som angår den inre hus-
hållningen, äro fallne på wår lott, och röra således närmare skyldigheten af wårt
kiön, såsom et wärf, det med rätta oß tilkommer at förwalta, […].12

Warg poängterar alltså hur den ”inre hushållningen” faller på kvinnornas lott.
Warg åsyftar inte ”inre” i rent rumslig bemärkelse, alltså enbart i kök och bonings-
hus,13 eftersom hon i slutet av kokboken ger råd för kreatursskötsel.14 Matlagning
och hushållning definieras här som en speciell ”wetenskap” (ordet måste förstås i
sin dåtida betydelse, alltså som kunskap), och hushållet som en inre domän över
vilken kvinnan råder. (Lindroth erinrar för övrigt om att begreppet ”’vetenskaper’
[…] uttalat eller inte [hade] en bibetydelse av nyttiga konster, praktiska rön”.)15

Vissa krav ställs i Kajsa Wargs text: vem som helst kan inte sköta ett hushåll, det
kräver specialkunskaper.

Tolkas kokbokens inledning ur ett könsperspektiv kan man se hur även denna
typ av till synes harmlösa texter bidrar till att definiera gränserna för det kvinnliga.
Warg skriver på ett sätt in denna kvinnligt definierade sfär (den inre hushållning-
ens) i ett större sammanhang. Genom formuleringen i citatet ovan inkorporeras
denna inre sfär i den domän som har med ”menniskans bärgning” att göra, med
andra ord den ekonomiska. Kvinnor, givetvis inom det privilegierade sociala skikt
som Warg vänder sig till, blir på det sättet inte avskilda från den ekonomiskt pro-
duktiva sektorn, utan utgör tvärtom en självklar och väsentlig del av den. En vik-
tig utgångspunkt för detta resonemang är att hushållet vid denna tid fungerade
både som en reproduktions- och en produktionsenhet.

De kvinnliga författare som nämns ovan är för det mesta liksom Warg intresse-
rade av att bidra till att Sveriges hushållning utvecklas och görs så effektiv som
möjligt. Det kan noteras att alla dessa skrifter utkom runt eller efter mitten av år-
hundradet. Det här rör sig alltså om de skrifter av kvinnor som skrevs inom sfären
oeconomia privata.

Men kvinnor gav sig även in i den politiska debatt som rörde oeconomia publi-
ca, statens ekonomiska agerande, även om det var sällsynt. Jag har endast funnit
två sådana skrifter, den ena av Charlotta Frölich, den andra av Françoise Margue-
rite Janiçon. Charlotta Frölich skrev en politisk dikt som kan inrangeras i denna
ämnessfär, Poëme, Till Allmänheten, Om Folck-ökningen i Swerige (1768). Från mit-
ten av 1700-talet hade en ökning skett av antalet jordlösa på landsbygden, vilket
troligtvis var en följd av en stark befolkningstillväxt. Under de perioder av ned-
gång i produktionen som skedde mot slutet av 1700-talet, från 1760-talet och
framåt, drabbades framför allt denna grupp av hungersnöd och epidemier.16

Många barn kom att bli tiggare. I sin skrift pläderar Frölich för att denna grupp av
barn måste omhändertas på ett bra sätt. De utgör en framtida resurs i form av ar-
betskraft. Därför, menar Frölich, bör man inrätta institutioner i socknarna som
ger dessa barn tak över huvudet, mat och inte minst utbildning.17 Dikten kan ver-
ka oförarglig, men den fick uppenbarligen vissa politiker att reagera. Den sattes
nämligen upp på den lista över nyutgivna skrifter som den danske ministern i
Stockholm, Gregers Juel, skickade för kännedom hem till Danmark.18
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I nästa avsnitt diskuteras en annan skrift från frihetstidens senare år, Françoise
Marguerite Janiçons ekonomisk-politiska skrift Tankar I anledning af Sista Öfwer-
flöds-Förordningen … Af En Fri Svensk (1767, fortsättningsvis benämnd Tankar).
Den är av intresse att ta upp inte minst för att den provocerade fram en del mot-
skrifter.19

”Sveriges lärdaste fruntimmer”
Françoise Marguerite Janiçon (Janisson), gift Warmholtz (1711–1789), kom liksom
Anna Margareta von Bragner från Holland och var av fransk härkomst. Fadern
François Michel Janiçon var en lärd man, en ”littérateur”, som var verksam både
som författare, översättare och tidnings- och tidskriftsutgivare. Bland annat gav
han ut nyhetsblad, s.k. gazetter, som Gazette de Rotterdam och Gazette d’Utrecht.20

Familjen Janiçon tillhörde den reformerta kyrkan och efter upphävandet av edik-
tet i Nantes år 1685 skickades François Michel Janiçon vid 11 års ålder till sin farbror
som funnit det för gott att emigrera till Utrecht i Holland.21 Sin blivande man,
Carl Gustaf Warmholtz (1713–1785), träffade Françoise Marguerite Janiçon i Hol-
land när han arbetade där som sekreterare för den svenska generalen, Isac Cron-
ström, då verksam som guvernör i Ypern.22 Paret flyttade till Sverige 1741 och bo-
satte sig efter en tid på säteriet Christineholm i Sörmland.23 Här kom C.G. Warm-
holtz att bygga upp sin gigantiska boksamling och skriva det bibliografiska och his-
toriska storverket, Bibliotheca Historica Sueo-Gothica, (1782–1817),24 ett omfångs-
rikt och fortfarande använt arbete.25 Efter en tid i Sverige ansökte han också om
adelsprivilegier, vilka beviljades. Däremot kom ätten Warmholtz aldrig att intro-
duceras i Riddarhuset. Båda makarna hade således svingat sig upp en bit på den
sociala skalan. Apotekarsonen Carl Gustaf kom tack vare universitetsutbildning
och de kontakter han skapat genom sin anställning att stiga från borgerskapet till
adelsståndet. Françoise Marguerite Janiçons far lämnade en osäker social ställning
som littérateur bakom sig för att kort före sin död utnämnas till minister av Hes-
sen-Cassel – dottern kom i sin tur att residera över ett lantgods. (Förutsättningen
för köpet av Christineholm var för övrigt just att köparen innehade adelsbrev.)

Janiçon var, liksom maken, uppenbarligen en mycket produktiv brevskrivare,
men exakt hur omfattande hennes korrespondens var är svårt att bilda sig en upp-
fattning om eftersom hon mot slutet av sitt liv brände sina brev.26 Hon verkar haft
ett rykte om sig att vara en skicklig brevskriverska och det är i mycket på grundval
av hennes brev som C.C. Gjörwell, för övrigt en nära vän till familjen, lär ha kallat
henne ”Sveriges lärdaste fruntimmer”.27 Av brev från en annan vän till familjen,
Johan Arckenholtz, framgår också att de brev hon skrev betraktades som så välfor-
mulerade att de cirkulerades i hans bekantskapskrets.28 Att hon verkligen var en
mycket driven brevskriverska bekräftas när man läser hennes brev. De är skrivna
enligt konstens alla regler och hon rör sig ledigt mellan olika ämnen vilka behand-
las i den lättsamma (men ej ytliga) stil som dåtidens brevskrivare exempelvis
kunde lära från den berömda madame de Sévigné.29 Brevväxlingen till och från
Janiçon visar att hon var djupt intresserad av konst, nyutkommen litteratur, sam-
tida debatter och politiskt skvaller. Hon kan dessutom ses som en av de aktörer
som förmedlade nya idéer och strömningar till Sverige från kontinenten. Det var
exempelvis indirekt tack vare Janiçon som Hedvig Charlotta Nordenflycht blev
uppmärksam på J.J. Rousseaus ilskna attack på kvinnor i Lettre à d’Alembert
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(1758), något som fick henne att så småningom skriva ett av sina mest berömda
verk, Fruentimrets Försvar. Även Nordenflycht brevväxlade nämligen med Johan
Arckenholtz, vilken av Janiçon uppmärksammats på Rousseaus skrift.30 Läser
man de bevarade breven till och från Janiçon slås man också av att hon uppen-
barligen måste ha haft ett stort intresse för politiska frågor och att breven hjälpte
henne att få aktuell information i politiska frågor.

När Tankar skrevs var Janiçon redan 56 år gammal. Tio år senare förklarar hon,
i det sista bevarade brevet av hennes hand, ett brev till familjens goda vän Johan
Henric Lidén, att hennes syn blir allt sämre och hon ber därför om ursäkt för sin
svaga handstil. Och vad värre är hon hade förlorat vanan att skriva: ”m’a fait perd-
re l’habitude d’écrire”.31

Allt som bevarats av Janiçons hand är skrivet på franska, utom just Tankar. I ett
brev till den legendariske uppsalaläkaren Nils Rosén von Rosenstein daterat den 9
oktober 1755, ber hon om ursäkt för att brevet är skrivet på franska (och dessutom
för att skrivstilen inte är fraktur.) Janiçon förklarar att hon ännu ej lärt sig tillräck-
ligt bra svenska.32 Lärde hon sig då någonsin tillräckligt bra svenska? Mellan bre-
vet till Rosenstein och författandet av Tankar förflöt tolv år. Troligt är att en så pass
litterärt begåvad och intresserad person som Janiçon lärt sig åtskilligt av sitt nya
hemlands språk under den tiden. Men frågan var om det räckte till att författa en
tjugofyrasidig skrift? En samtida ditskriven uppgift på KB:s exemplar anger
att skriften är skriven av Françoise Marguerite Janiçon men sedan översatt från
franska till svenska av en okänd översättare. Om det är en tillförlitlig uppgift är
däremot svårt att veta.33

Den politiska bakgrunden till Janiçons skrift.

Debatten om 1766 års överflödsförordning

I den nedan citerade inledningen till den av riksdagen utfärdade överflödsförord-
ningen från år 1766, anförs två huvudsakliga skäl för att överdriven konsumtion,
yppighet, behöver stävjas och regleras. Det första skälet är att Sverige befinner sig
i ekonomisk kris, det andra är att man av moraliska skäl bör stävja ett alltför över-
dådigt leverne. I den intensiva debatt som kom att följa förordningen i spåren
återfinns samma argument, antingen man ville plädera för en åtstramning av den
privata konsumtionen, eller argumentera för nyttan av yppighet. Strömmen av
skrifter blev omfattande efter denna förordning, vilket inte bara berodde på in-
tresset för ämnet utan även på de lättnader i censuren som införts med 1766 års
tryckfrihetsförordning.

Wi ADOLPH FRIEDRICH […] Göre wetterligt: Som uti Rikets närwarande
trångmål och swåra belägenhet en sparsammare lefnad och mindre förtäring af
utländske öfwerflöds-waror billigt [rimligtvis] förtjena rum ibland the medel
och utwägar, som kunna bidraga til Rikets hjelp och ärnående af en fördelackti-
gare Handels wåg; så hafwa Riksens Ständer, til ett så angelägit ändamåls be-
främjande, funnit oumgängeligt wara, at then tid efter annan, igenom en alt för
lätt penninge åtkomst, och fördärfwade Seder, inritade yppighet och öfwerflöd,
som tjena til Rikets utblottande och weklighets införande hos Nationen, böra i
möjeligaste måtto inskränkas och affskaffas […].34
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1766 års förordning om överflöd antogs i en riksdag som dominerades av mössor-
na; något som förklarar att de skribenter som försvarar förordningen tillhör mös-
sorna, eller åtminstone har mössympatier, och att de som angriper den oftast är
hattar. För första gången sedan konstellationerna hattar/mössor uppträdde på
riksdagsarenan hade mössorna tillskansat sig segern i ett riksdagsmannaval (1764).
Det var nu dags att införa förändringar, mössornas seger innebar bland annat att
utrikes- och försvarspolitiken förändrades och genom tryckfrihetsförordningen
1766, där offentlighetsprincipen infördes, skapades en större möjlighet till öppen-
het och debatt beträffande myndigheternas agerande.35 Ett annat område där
mössorna var angelägna om att få en omfattande och snabb förändring till stånd
var det ekonomiska. Förordningen om överflöd var ett led i mössornas ekonomis-
ka åtstramningspolitik som skulle få landets ekonomi på fötter igen och sätta
stopp för den galopperande inflationen och prisökningarna samt stabilisera den
fallande växelkursen. Införandet av överflödsförordningen, där den enskilde kon-
sumenten skulle strama åt sin konsumtion, kombinerades med att man även såg
över subventionerna till industrin. Denna sparsamhet hade man inspirerats till av
radikala ekonomiska strömningar från kontinenten.36

Till saken hörde också att överträdelser mot denna och tidigare överflödsför-
ordningar beivrades strängt. I en förordning från 1746 var exempelvis det maxi-
mala bötesbeloppet för en överträdelse hela 1000 daler silvermynt. Dessutom
uppmuntrades angiveri genom att eventuella angivare fick del av de indrivna bö-
terna. Trots detta tycks inte överflödsförordningarna efterlevts med allt för stor
iver. Bo Peterson, som utförligt tagit upp och diskuterat debatten om överflöds-
förordningen 1766, talar i sin uppsats om ”låg respekt och passivt motstånd”.37

Bo Peterson menar att debatten om 1766 års överflödsförordning kan delas upp
i tre kronologiskt urskiljbara delar på grundval av de argument som används och
de frågor som belyses av olika författare. Debatten verkar sedan i stort ha upphört
från november 1767, åtminstone i pamflettform.38 Janiçons skrift Tankar, som följ-
des av repliker i fyra skrifter från tre författare, räknar han som ett startskott för en
sista fristående debatt i frågan.39 Indelningen förefaller rimlig och kommer även att
tillämpas här. De fyra skrifter som kom att skrivas som repliker i pamflettform till
Janiçons skrift är: Bref Til Auctoren Af Tanckar I Anledning Af sista Öfwerflödsförord-
ningen och Bref Til En Wän, Innehållande Swar, På den af Trycket utkomne Skriften,
Kallad: Tankar, av Carl Wadenstierna (som för övrigt medverkat tidigare i debat-
ten), Försök Til Uplysning af åtskillige Tankar, av Anders Odel och slutligen Bref Til
sin Wän; Om en så kallad Fri Swensks Tankar, av Anders Schönberg. De två sistnäm-
da skribenterna var för övrigt ledande hattskribenter. Alla dessa skrifter utgavs ano-
nymt 1767 och datum för den sista skriften är den 13 maj 1767. Janiçons pamflett
bör alltså ha utkommit någon gång under våren. Tankar anmäldes av publicisten
(och mössan) Samuel Loenbom i tidskriften Lärda Tidningar från den 18 maj 1767
och där framgår det att skriften publicerats ”ej längesedan”.40

Informationen om denna pamflettdebatt i en tidskrift som Lärda Tidningar
gav säkerligen extra skjuts åt diskussionen och dessutom kunde läsarna få en hu-
vuduppfattning om de bägge sidornas argument. Pamfletter kunde köpas hos
boktryckare, som ofta annonserade i pressen. Andra spridningsvägar av politiska
skrifter var kaffehus och inte minst de politiska klubbarna. Hade det varit en riks-
dag 1767 hade aktiva partimedlemmar från landsorten som deltog i riksdagen
kunnat sprida aktuella skrifter när de reste hem.41
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1766 års överflödsförordning var varken den första eller sista av alla de förord-
ningar som under 1700-talet tillkom för att reglera konsumtion och import av
lyxvaror till Sverige. Förordningarna tillkom under skiftande politisk dominans.
Sammanlagt rörde det sig om inte mindre än 58 stycken, tjugo av dessa är att räkna
som överflödsförordningar i strikt mening, dvs. de ”ingrep på flera områden i livs-
föring och levnadssätt”.42 Av dessa tjugo räknas dock 1766 års som den mest rigorö-
sa och detaljerade och även den som hade störst inverkan på den enskildes integri-
tet och hushållning.43 Malmström påpekar också att 1766 års förordning mer än
de tidigare lägger tonvikten vid överflöd i största allmänhet och inte bara import
av lyxartiklar.44 Mycket riktigt går också förordningen in på detaljer när det gäller
den enskildes och hushållens vardagsliv. Förbjudna drycker och födoämnen listas,
som kaffe, kakao, likörer och viner (med undantag av franskt ordinärt) (§1), det
blev förbjudet att servera desserter (utom ”inrikes Wäxter och osyltade Frukter”)
(§2) och tobaksrökning för i stort sett alla under 21 års ålder förbjöds (§ 3). Vidare
gick man i förordningen hårt åt allt överdåd när det gällde klädedräkten. Märk-
bart här är att man vill knyta sättet att klä sig till en persons sociala tillhörighet. Så
fick exempelvis inte ”pigor” under 40 år eller ”lösa Qwinfolck” bära sidenklän-
ning och bondebefolkningen uppmanades att bära ”then klädebonad, som i
hwarje Landsort allmänt från gamla tider brukelig är” oavsett om det rörde sig om
förmögen landsortsbefolkning eller inte (§ 6). I paragraferna 8–10 förbjöds över-
dåd beträffande inredning och ekipage – för att ta några axplock.45

I dessa paragrafer kommer även en annan tankegång till uttryck: man ville hej-
da vissa av de lägre ståndens möjlighet att bära de övres insignier. Ur denna syn-
vinkel anknyter dessa skrifter till den privilegiedebatt som blev allt häftigare under
frihetstidens sista år. Marie-Christine Skuncke, som är en av de forskare som har
studerat bakgrunden till denna debatt, ser att tryckfriheten under frihetstidens
sista år gjorde det möjligt för förhållandevis radikala tongångar att stiga till ytan.
Idéer som ifrågasatte framför allt adelns i lag stadfästade privilegier (som jordinne-
hav och självklar rätt till attraktiva toppämbeten).46 Det finns anledning att åter-
komma till privilegiedebatten när Janiçons inställning i frågan diskuteras.

Med anknytning till Jürgen Habermas skulle jag dessutom vilja hävda att de-
batten om överflödsförordningen till en del också handlar om en kamp beträffan-
de vilka som hade rätt till den representativa offentlighetens attribut. Habermas
menar att det under högmedeltiden och ända fram till 1700-talet rådde en ”repre-
sentativ offentlighet”, som inte kunde knytas till en social sfär i samhället, utan
snarare till det han kallar statusmarkörer.

Diese repräsentative Öffentlichkeit konstituiert sich nicht als ein sozialer Bere-
ich, als eine Sphäre der Öffentlichkeit, vielmehr ist sie, wenn sich der Terminus
darauf übertragen ließe, so etwas wie ein Statusmerkmal. […]

Die Entfaltung der repräsentativen Öffentlichkeit ist an Attribute der Person
geknüpft: an Insignien (Abzeichen, Waffen), Habitus (Kleidung, Haartracht),
Gestus (Grußform, Gebärde) und Rhetoric (Form der Anrede, förmliche Rede
überhaupt), mit einm wort – an einen strengen Kodex ”edlen” Verhaltens.47

Som redan antytts var debatten om oeconomien generellt sett livlig under frihetsti-
den. Den ekonomiska debatten kom under 1700-talet att få nya inslag. Tidigare
hade det funnits konsensus kring den överdrivna konsumtionens skadlighet, men
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under 1700-talet skedde en vindkantring.48 De svenska skriftställarna hämtade
mycket av sin näring från utländska debattörer.49 J-F Melon, den franske debat-
tören, som talade om nödvändigheten av att modifiera den ensidigt negativa in-
ställningen till lyxkonsumtion, kom att få stor betydelse i den svenska debatten
och översattes 1751 till svenska.50 En annan viktig förespråkare för yppighetens
nytta var den franske tänkaren Saint Evremond, vars Sur les plaisirs kom att spela
en viss roll när den utkom på svenska 1751. Bernard de Mandevilles The grumbling
hive från 1706 framförde idéer som för en nutida läsare för tanken till 1900-tals-
ekonomen Keynes; Mandevilles ”Bikupa” kom även den i svensk översättning
runt mitten av 1700-talet. Även Montesquieu pläderar delvis för lyxen som välsig-
nad drivkraft i vissa samhällen, hans Lettres Persanes (1721) och framför allt De
l’Esprit des Lois (1748) kom att få stor spridning.51 En som också försvarade kon-
sumtionens betydelse för att få samhällshjulen att snurra var den engelske filoso-
fen David Hume, vars On refinement of the arts översattes till svenska 1767. Jean-
Jacques Rousseau däremot angrep den överdrivna konsumtionen i sin Du luxe vil-
ken refererades i tidskriften Then Svenska Mercurius augustinummer 1765.52

På svensk botten kan A.J. von Höpkens tal i Vetenskapsakademien år 1740,
”Om Yppighets nytta”, sägas bilda en startpunkt för en mer utvecklad svensk de-
batt i frågan. I talet hävdar han, influerad av Mandeville och Melon, att begreppet
överflöd måste preciseras, samt att en svensk produktion av lyxvaror också skulle
kunna vara till gagn för landet.53 von Höpken var ledande inom hattpartiet, och
dessa åsikter och teorier pasade väl in med hattarnas merkantilistiska linje.

Janiçons skrift tillhör den grupp av skrifter som pläderade mot lyxkonsumtion
och överflöd och med detta försvarar den av mössorna utfärdade förordningen.
Däremot tar hon överhuvudtaget inte upp ekonomiska resonemang, utan baserar
helt sin argumentation på tankar om moral och seder. Men en fråga är varför hon
alls tog till orda. I Janiçons fall hittar vi inte samma tydliga drivkrafter som hos
exempelvis Elisabeth Stierncrona, som så uppenbart agerade utifrån gyllenborgar-
nas ekonomiska och politiska intressen. Det kan emellertid åter framhållas att Ja-
niçon troligtvis hade ett starkt intresse för politiska frågor. Inte minst märks det,
som tidigare påpekats, genom de brev som är ställda till henne.54

C.G. Warmholtz var dock, kan det understrykas, mössanhängare. Enligt Bring
var ett skäl hans franskfientlighet.55 Under en period efter hemkomsten till Sverige
på 1740-talet kastade Warmholtz sig in i ”det politiska ränkspelet”, som Malm-
ström formulerar det.56 Warmholtz var också medlem i mössornas ’innersta’ krets
och satt exempelvis med i redaktionen för den ryskvänliga skriften ”Idées”, vilken
var författad av diverse mössor.57 När Tankar skrevs hade C.G. Warmholtz för
länge sedan dragit sig tillbaka från politiken, hans mössympatier förblev dock in-
takta.58 År 1766 gjorde han åter ett kortare gästspel i den politiska debatten för att
försvara mössornas politik. Året innan hade det mössdominerade rådet utdömt ett
skadestånd som skulle betalas till staten från några av de stora köpmannahusen
Grill, Le Febure och Kierman. Detta hälsades med glädje av Warmholtz. I likhet
med sin gode vän Johan Arckenholtz såg Warmholtz inte med blida ögon på de sto-
ra handelshusen. Dessa köpmän ur den s.k. Skeppsbroadeln var dessutom ledande
hattar.59 När hattpolitikern Carl Fredrik Scheffer 1766 angrep mössrådets agerande
i frågan fick det Warmholtz att åter ge sig in i den politiska debatten.60

Janiçon delade uppenbarligen sin mans politiska sympatier och hans ytterst
antipatiska inställning till de förmögnare köpmännen (som de ur Skeppsbro-
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adeln), vilket visar sig såväl i ett brev till C.R. Berch som i Tankar.61 En annan vik-
tig aspekt är att Janiçon tillhörde den reformerta kyrkan, hon var medlem i den
franska församlingen i Stockholm.62 Hennes far hade tvingats i landsflykt för sin
tros skull. Janiçon kan knappast ha hyst några varmare känslor för vare sig den
franska nationen eller den katolska kyrkan. I Tankar görs häftiga angrepp såväl
mot Frankrike, som mot katolicismen, särskilt gentemot Catharina av Medici,
som var en av dem som orkestrerade den blodiga slakten av hugenotter under
Bartolomeinatten 1572. Sammanfattningsvis går det att identifiera politiska såväl
som religiösa drivkrafter när Françoise Marguerite Janiçon tar till orda.

”Ällskanswärda, men ock swaga kön!” – retoriken i Tankar
Ur retorisk synvinkel kan Tankar, liksom alla de övriga texterna som ingick i
överflödsdebatten, ses som en variant av den klassiska retorikens rådgivande tal,
genus deliberativum.63 Texten innehåller som så många samtida politiska pamflet-
ter dessutom inslag av genus demonstrativum. I Tankar spelar skapandet av positiva
och negativa exempla en viktig roll. Utmålningen av avskräckande exempel är
märkbar och förnuftsmässiga resonemang blandas med känsloframkallande när
hat mot katolsk hovkultur, löje och förakt mot Petit-maitrar och fåfänga fruntim-
mer, misstänksamhet mot den franska nationen och rika köpmän etc. skall skapas.
Till en del kan detta sätt att argumentera säkerligen förklara den starka reaktion
som skriften uppenbarligen väckte hos sina vedersakare. I ett brev till Älf den 10
maj 1767 kommenterar meningsmotståndaren A.J. von Höpken skriften: ”Han
[skriften] är skrefven med eld, full med insinuationer och malice, och på slutet
andächtig. En sådan ogudachtig ihopblandning faller menigheter mycket på läp-
pen, som ingenting täncka och intet förstå at skillja glitter ifrån guld.”64

Tankar är en i många stycken ganska snårig text, både när det gäller disposition
och språkdräkt.65 Frågan är dessutom om pläderingen underbyggs med någon
större effektivitet. Av avgörande betydelse för texten i retoriskt hänseende är att
den kännetecknas av ”prudentia, klokhet, probitas, redlighet, benevolentia, välvil-
ja” för att citera Vossius. Detta bör etableras redan i textens exordium.66 Som vi
kommer att gå in på lite längre fram havererar detta, i första hand beroende på hur
textens ”jag” (som jag kommer att kalla Berättaren) beskrivs – alltså på det ethos
som anläggs, men även på hur argumentationen i övrigt är upplagd. Schematiskt
kan man emellertid säga att textens disposition följer den klassiska retorikens före-
skrifter för hur denna typ av texter (rådgivande) skulle struktureras. Alla delar som
bör finnas med i denna typ av texter ingår, även om de inte riktigt kommer i ren-
odlad form.

Skriftens exordium (s. 2, stycke 1) skapar den nyfikenhet som är lämplig att
väcka i en inledning. Ämnets aktualitet och vikt betonas genom att det jämförs
med en annan för hela riket viktig händelse: prins Gustavs giftermål med den
danska prinsessan Sofia Magdalena. Nu när talet om en ”Dansk Prinseßa” avtagit
så har det nämligen, till den ”nygirugas lycka” (dvs. nyhetstörstigas), dykt upp ett
nytt hett ämne – den nya överflödsförordningen (s. 2).67

Narratio består av tre klart urskiljbara delar. I den första ges en mer allmän
bakgrundsteckning och textens övergripande ställningstagande proklameras
(s. 2–4). Därefter följer en andra del där olika länders seder jämförs med Sveriges,
här ges även historiska exempla (fram till s. 11). Slutligen kommer så en tredje del
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av narratio där vi förs till samtidens Stockholm (s. 12–15). Som tidigare nämnts gav
sig Tankar inte in i debatten från ett i huvudsak ekonomiskt håll, utan argumen-
ten är av övervägande moralisk karaktär. En stor del av argumentationen under-
byggs via exempel vilket gör att textens narratio, där dessa exempla ges, även inne-
håller element som underbygger argumentationen.

Redan i början av narratio dyker vår gamle bekant Sprätthöken (Petit-maitren)
upp. I Tankar ställs han, tillsammans med ”Republikens Fri-dårar”, till ansvar för
att efter sina ”utländska Resor” ha tagit hem den ”förderfwade” utländska sma-
ken, framför allt från Frankrike. Andra som anklagas, men denna gång för reell
import av onödigt gods, är landets köpmän. Det är dags att göra något för att stäv-
ja detta självsvåld mot utfärdade överflödsförordningar och i texten vädjas till alla
patriotiska medborgare, rikets tillväxt och de enskildas ”sällhet i framtiden” beror
på hur dessa agerar (s. 3). Här formuleras skriftens övergipande tes (propositio);
den nyligen utfärdade överflödförordningen är välbehövlig och bör följas.

Frankrike framhålls i Tankar som ett till största delen negativt exempel och i
texten förekommer en längre historisk utläggning, där framför allt Catharina de
Medicis fördärvliga inflytande analyseras med hjälp av referenser till historiska
verk skrivna av engelsmännen Hamden och David Hume (s. 6–7).68 Katolicismen
anas till en början som ett (icke nämnt) spöke i bakgrunden. När så Englands his-
toria diskuteras pekas katolicismens fördärvliga inflytande ut öppet, genom
”Catholska Drottningars ingifwelser” korrumperades Englands styrelse (s. 6). De-
generering av en nation kopplas alltså till katolsk hovkultur. Sedan följer en vid-
räkning med fransk konst och arkitektur. Inget går upp emot 1400- och 1500-
talets italienska konst, framhålls det (s. 8). Det berömda franska modet då? Konst-
lat och tvunget, och dessutom är idéerna tagna från Spanien och Tyskland (s. 9–
10). England som nation visas upp som ett positivt exempel när det gäller att bibe-
hålla den egna smaken och de egna sederna, en nation kan vara ”upplyst”, men
ändå behålla sin egen särart. Som ’bevis’ refereras till doktor Browns ”förträffeliga”
bok om ”Sederna i Engeland” (s. 10).69 Allt är dock inte fåfängligheter i Frankrike.
I skriften framhålls att svenskarna istället för att söka efterlikna de mondäna kun-
de vända blickarna mot landsbygdens strävsamma befolkning (s. 11).

Detta parti av narratio där olika historiska och geografiska exempla förs fram är
utformat som en lärd diskurs med diverse referenser (i form av fotnoter) till olika
framför allt historiska verk. Ett av textens kardinalargument, som lanseras här, är
att varje nation har sitt ”utstakade lynne” som formar sederna; det går alltså inte
att kopiera dessa. I Norden har man kallt blod, är allvarsam, anständig och försik-
tig.70 Detta är en tanke och ett argument som återkommer flera gånger och som
understryks av både historiska och geografiska exempel. Ingen not eller referens
ges i anslutning till detta, med ett undantag och det är den ovan nämnda referen-
sen till dr. Brown. Pläderingen hos Janiçon kan dessutom delvis vara hämtad från
idéer som ’låg i tiden’, tanken går onekligen till Montesquieu, även om han inte
anges som källa. I sin berömda De l’Esprit des Lois (1748), ”århundradets bok”, dis-
kuterar han klimatet och konstitutionens betydelse för seder och lagar.71

Denna historiskt-didaktiska del, där olika geografiska och historiska exempel
ges, attackeras hårt av en av skriftens motståndare Carl Wadenstierna, som menar
att författaren till Tankar är ovederhäftig: ”det finnas Lärda Äfwentyrs-Ämnen,
som genom Latinske citationer, stympade berättelser utur Historien, och ondske-
fulla utdrag ur Auctorers skrifter smäda directe på Nationen [trol. åsyftas här den
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franska nationen]”. Han ägnar åtskilliga sidor, med viss framgång kan tilläggas,
till att visa hur felaktig skriftens historieskrivning är. Författaren till Tankar har
helt missuppfattat sina källor, framför allt Hume, menar Wadenstierna.72

Efter denna del av narratio kommer ett parti där läsaren får se hur illa det är
ställt i Sverige; här ges exempla från den samtida ’verkligheten’. Ett markant stil-
brott sker med en i huvudsak lättsam och roande berättelse från överflödets Stock-
holm. Förutom att förnöja (delectare), har denna berättelse till uppgift att exemp-
lifiera och inte minst konkretisera hur allvarligt det egentligen är ställt i Sverige.
Evidentia, åskådliggörandet, är ett viktigt och flitigt använt grepp i Tankar och lik-
som i andra texter som analyserats tidigare, t.ex. gravdikten över Catharina Mar-
gareta Björnstjerna eller Elisabeth Stierncronas politiska skrift, används evidentia
även här för att måla ut last och omoral. Skriftens jag, Berättaren, berättar hur han
har varit på besök hos en Stockholmsfru (s. 12). I ett medryckande och livfullt par-
ti – som får en viss ironisk effekt genom hopningen och alla facktermer som späck-
ar exposén – redovisar denna fru en inventering av alla sina kläder och smycken.
Ovanpå detta berättar hon sedan om diverse förströelser hon varit med om.

Fru — radade fram et så noga och utstakat Inventarium på sina Bijous, Diaman-
ter, Nipper, Bouquets, Panaches, alla slags Sachets, Luktwattn, Pomador, Essencer,
Robes de Cour, Robe de Ville, grands negligez broderade med Gull och Silfwer, pe-
tits negligez, manteliner, Hongreliner, Pelisser, […] Hon ledde mig under sin stol-
ta yra in på Falbolas, Decoupurer, Pomponer, spratt i lofsång öfwer sina wackra
entoilages gazes, broderie och blomster monsseliner: sladdrade i en andedrägt om
sin Carosse, Cabriolet, Vis a vis, sina många Apartemens, täcka Meubler, Soupér,
Baler, Masquerader, Comædier, Opera och Himmelen wet icke hwad.73 (s. 12.)

Här ges alltså i praktiken en uppräkning av många av de lyxvaror som förbjudits i
överflödsförordningen. Dessutom alluderas i förbifarten på den kungliga förord-
ningen om förbud mot maskerader, vilken även den antogs av 1766 års riksdag
(den 29 november). Av citatet framgår också att frun tillhör de kretsar som umgås
vid hovet eftersom hon har hovklänningar, ”Robes de Cour”.

Samma dag, förtäljs det vidare, bjuds Berättaren in hos en förmögen handlan-
de i samband med att en växel skall regleras. Redan på kontoret möts Berättaren av
bokhållare och tjänstefolk som alla anlagt hovsorg.74 I huset råder överdåd med
utländska tapeter, förgyllningar och ett extravagant dukat bord. Väl till bords
bjuds det ett överflöd av kostbara rätter och viner, man sjunger och skrålar bibel-
parodier och riksdagsvisor. (Måltavlan för kritiken mot bibelparodierna är för öv-
rigt Bellman.)75 Vid uppbrottet blir Berättaren erbjuden att åka i värdens magnifi-
ka ekipage men avböjer (s. 13–14). Återigen kommer följaktligen en uppräkning
av de olika överflödsartiklar som förekommer i förordningen. Väl ute på gatan, på
väg mot sitt enkla härbärge, träffar Berättaren en gammal bekant, en redlig äm-
betsman som i åratal tjänat Kronan, och han har ytterligare att tillägga om den
galanta frun och handlanden. ”[P]å god gammal Swenska titulerade [han] Frun
för en S— [slampa?] och Köpmannen för en N — [narr?].” (s. 14.) Fruns garderob
bekostas av att hennes man säljer sina ärvda gårdar, handlanden ”rycker brödet ur
den fattigas mun” och plundrar kronans tillgångar (s. 14). Den redlige ämbets-
mannen kan också, med köpmannen och den fåfänga fruns man som exempel,
hålla en liten utläggning om hur sargad den svenska ekonomin är.
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Jag wil wäds [slå vad] och wåga, fortfor han [ämbetsmannen] at i intetdera af
deßa hus taltes hwarken om nödtorftighetswarans odrägliga stegring, eller om
den höga Wäxel-Coursen […]han framstaplade med blödande hjerta en hiskelig
längd på alt det förtryck och alla de swårigheter, som deße oskyldige widkännas
[de som utsatts för höga priser och utplundring], sedan Specie-Myntet blifwit
Landsflygtigt och Papperet, det til oändelig mängd ökte Papperet intagit Högsä-
tet. (s. 14.)

Räddningen har varit ständernas (dvs. mössornas) nya ekonomiska giv (s. 15).
Av intresse är för övrigt hur ett par av motskribenterna uppfattade detta fiktiva

parti. Partiet användes för att punktera Tankars moraliska syfte. En moralisk lap-
sus, som kastar ett negativt återsken på textens ethos, är nämligen att Berättaren
inte, som lagen föreskriver, anger de överträdelser gentemot överflödsförordning-
en som han påstår sig ha bevittnat. En annan är att han inte är en tacksam gäst.
Bägge dessa faktum påpekas i Anders Odels skrift och det förstnämnda i Anders
Schönbergs.76 Dessutom får det Anders Odel att brista ut i klagan över att skriften
har en ”Theatralisk ton”; vilket dock inte hindrar att han bemöter berättelsen om
adelsfrun och köpmannen som vore de fakta.77 Carl Wadenstierna kritiserar iro-
niskt den i hans tycke fantasifulla historieskrivningen, som han jämför med Tusen
och en natt.

Man bör emedlertid med skjäl förundra sig öfwer så många Europeiske Drott-
ningars, tillika med Frankrikes besynnerliga öde, som kunna åsamka sig denna
lärde och sanningsfulle Auctorens oblida omdöme: för denna och alle deß stall-
bröders hemliga, men nu mera uppdagade afsigters skull, torde ock framdeles
hända, at Turkiske samt Persiske Sultaninnornes historia, i anseende til deras
influence i Regeringen, blifwer citerad, hwarwid de berömde Sagorna Mille & un
jour samt Mille & une nuit ofelbart lära tjena den tilkommande Författaren til
mycken hjelpreda.78

I avsnittet om Anna Margareta von Bragners tidskrift diskuterades Saids hypotes
om hur en saklig, vetenskaplig, diskurs vävs samman och förstärks av en teatralt/
fiktiv när ”Orienten” skall beskrivas under 1700-talet. Samma mekanismer går
enligt min mening att iaktta i Tankar. Här, liksom i ett flertal av de övriga skrifter-
na i överflödsdebatten, förstärks den sakliga pläderingen av fiktiva inslag. Waden-
stierna försöker t.ex. i en av sina skrifter gå i svaromål mot Tankars svartmålning
av köpmännen genom att ge en alternativ berättelse där all lyxkonsumtion hos
köpmän lyser med sin frånvaro.79 En ytterligare aspekt är dessutom att det histo-
riska avsnittet i Tankar, som framför allt ger en bild av Frankrikes historia, inte
bara är kunskapsförmedlande utan också är så värdeladdat att det antar fiktiv ka-
raktär. Jag menar att begreppet ”Frankrike” i Tankar, liksom det hos Said diskute-
rade ”Orienten”, kan ses som en konstruktion av ”önskningar, förträngningar,
satsningar och projektioner”. Och att samma typ av teknik, där en integrering
sker av fiktion med en vetenskaplig eller saklig diskurs, som Said nämner som ut-
märkande för 1700-talets västerländska konstruktion av ”Orienten”, används i
Tankar för att beskriva Frankrike.80 En förklaring till detta fenomen – och något
som syns tydligt i Tankar – är den dåtida historieskrivningens förankring i en reto-
risk tradition. Historien blev, med Stina Hanssons ord, ett facit där man kunde
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finna en exempla-repertoar, som i sin tur kunde vara vägledande för eftervärlden.
Och historien/historierna kunde bevaras och nedtecknas, inte bara i lärda verk
utan också i poesi eller konstprosa.81 En annan poäng i sammanhanget är att
”Orienten” ofta femininiserades, ett faktum som dock inte utvecklas av Said men
som däremot har tagits upp av andra forskare.82 I Janiçons skrift framstår Frank-
rike som inkarnationen av i skriften kvinnligt definierade negativa egenskaper
som fåfänga och slösaktighet.

Efter det fiktiva partiet diskuteras i Tankar vad som bör göras. Textens tes ut-
vecklas och vävs samman med en mer renodlad argumentation (argumentatio).
När det i skriften talas om hur problemet kan åtgärdas tilltalas i tur och ordning
vissa utpekade nyckelgrupper: Sveriges kvinnor, män, adeln och prästerna. Över-
gången från narratio till argumentatio markeras genom en, skämtsamt och raljant
hållen, direkt vädjan till kvinnorna – det är på Könets uppförande det hänger!
”Ällskanswärda, men ock swaga kön! Besinnen, at på Edert upförande beror til
stor del Samhällets sällhet och fördärf!” (s. 15.)83 Kvinnorna har ansvar inte bara
för sin egen garderob, utan bör även tänka på att de tjänar som exempel för sitt
kvinnliga tjänstefolk (s. 16). Sedan är det männens tur. De måste också dra sitt strå
till stacken, särskilt Petit-maitrarna (s. 17).

Tonen i skriften blir allvarsam igen och textens längre argumenterade parti tar
vid. Här framförs moraliskt baserade argument, som utvecklar de exempla-grun-
dade argument som gavs i narratio. Att importera främmande seder, som lyxkon-
sumtion, är olämpligt i Sverige på grund av två orsaker: vårt klimat och vår konsti-
tution, dvs. kroppskonstitution (s. 17).84 Återigen går det enligt min mening att
spåra montesquieuska tankegångar. Ett annat viktigt argument, som tidigare ex-
emplifierats i den lilla historien om handlandens tjänstefolk som anlade hovsorg,
är att alla medborgare måste ha det ”Allmänna Bästa” (texten satt i fetstil) för ögo-
nen. Detta innebär att var stånd skall veta sin plats. En bonde eller köpman kan
exempelvis inte klä sig eller leva som en ståndsperson (s. 18).

Hur gör man då för att komma tillrätta med folks uppförande? Tvång hjälper
uppenbarligen inte, framhålls det, eftersom ”Styggelsen”, dvs. trängtan efter yp-
pighet, insups med modersmjölken (s. 18). Istället är det väsentligaste att man från
början uppfostrar barnen rätt. Så småningom framgår det att endast pojkarna
åsyftas. I Tankar hävdas det, med referens till den ledande mössan och kanslipresi-
denten Carl Gustaf Löwenhielms tal om uppfostran, TAL om UNGDOMENS
UPFOSTRAN i et välbestäldt Regemente (1767), att det skulle gagna samhället om
fler ”publiqua Scholar [skolor]” inrättades. En jämförelse av texterna visar för öv-
rigt att Löwenhielms tal i stort sett refereras. I Tankar argumenteras med stöd av
Löwenhielm för att de i överflödsförordningarna förbjudna utländska privatlärar-
na verkligen är just överflödiga. Pläderingen för bättre utbildning avslutas med en
känslofylld vädjan till ”Fäder, Styresmän och Lagstiftare” att ta sitt ansvar (s. 19–
20).

Tiden är för dyrbar för att slösas bort på fåfängligheter – så lyder nästa argu-
ment i Tankar. I det stycke som handlar om detta görs en uppräkning av hur man
kan slösa bort tiden: genom besök på kaffehus, baler, picknickar, genom läsning av
komedier och genom att göra toilett eller gå på visiter (s. 20–21). Skriften anlägger
sedan ett mer religiöst högstämt tonfall, och kommer med en påminnelse om de
skyldigheter, som tillkommer undersåten, ”som Christne, som Husfäder, som
Medborgare” (s. 21). En del exempel ges på hur en god kristen använder sin tid,
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genom läsning av goda böcker, uppbyggliga samkväm, reflektioner över det hög-
stas väsen (s. 21). I kontrast till detta målas ett dystert scenario upp. Framför allt
”ungdomen” har vänt sig ifrån (den sanna) kristendomen och en del har till och
med övergått till fritänkeri. I spåren av detta följer dumhet och mörker och fram-
för allt undergrävs inte bara den enskildes salighet, men vad värre är – hela natio-
nens väl och ve. Lag, kungabeslut och ständers beslut kan inte bara ses som siffror
– då sönderslits i slutändan ”Regements-Kroppen” (s. 22). Nationens undergång
hotar. Detta underbyggs ytterligare med hjälp av ett, på latin återgivet, Tacitus-
citat i not vilket uppmålar Roms undergång (s. 23, not i).

Det religiösa tonfall som anlagts ligger sedan som en klangbotten i textens
känslomässigt laddade sista del (s. 23–24). Här anropas i tur och ordning samhäl-
lets högsta och prästeståndet; de måste inse att de bör vara föredömen för alla
stånd. Den känslomässiga temperaturen ökas genom en invokation till de mäkti-
ga: ”I Gudar och mägtige på Jordene! I Solar för den Borgerliga wärlden, hwari-
från alla andre Stånd hämta sitt sken!” (s. 23.) (Det är något oklart vilka dessa mäk-
tiga är. Både kungahuset och adelsståndet kan åsyftas). Därefter åkallas prästerna,
som får sig en skrapa för att de inte nog prisar den högste och lever efter hans bud.
Istället ger de rent av efter för det nya, och predikar ”à la moderne” (s. 24). Textens
avslutning (peroratio) består av ett latinskt citat av Horatius, en ”klagovisa” över
Roms förfall.

Ett utmärkande drag för texten är dess antitetiska konstruktion. På två nivåer,
en nationell och en medborgerlig, ställs olika exempla mot varandra. Dels fram-
manas bilden av sedliga respektive osedliga nationer, dels ställs också människor
mot varandra. (Exempelvis framhålls den gode bonden, den redlige ämbetsman-
nen och forna tiders svenskar som sedan kontrasteras mot den fåfänga kvinna eller
den korrupte och slösaktige handelsmannen.) Här blir också tidsperspektivet vik-
tigt genom att argumenten förankras historiskt. Tillsammans skall detta mana
fram bilden av den goda nationen och den redlige svensken.

Redan i textens exordium etableras detta tonfall. Där definieras ett nationellt
”wi”, som gläds över den nya medlemmen i kungahuset vilka ställs mot diverse
”nygiruga” (sensationslystna, nyhetslystna) som enbart kastar sig över det senaste;
nu senast överflödsförordningen. Denna antitetiska konstruktion återfinns sedan
på språklig nivå. Positivt laddade ord förbinds med de goda nationerna (Sverige
och England) och den goda medborgaren, förklenande eller smädande med mot-
satserna – framför allt den franska nationen. (Mössorna hade, när det gällde utri-
kespolitiska förbindelser, en positiv inställning till England och negativ till Frank-
rike.) De medborgare som försvarar och följer överflödsförordningen sägs exem-
pelvis vara patrioter som genom sitt understöd till detta ”ädla föremål” skapar
framtida välstånd, ”hwarje Enskildts sällhet” (s. 3). Men de som gripits av den
”onda partiandan” gör gott till ont och ”bullrar” och ”ropar sig hes mot Lag och
Ordning” (s. 3).

Stilistiskt sett påminner Tankar på många sätt om den typ av text som diskute-
rades i detta kapitels början, essätidskriften. Även i Tankar varvas moraliska och
politiska reflektioner med berättande inslag. I Tankar används den inom den poli-
tiska debatten vanliga tropen ironi flitigt. Härvidlag syns i Tankar ett tydligt släkt-
skap med den dalinska satiriska traditionen, framför allt Argus. Liksom i de essä-
istiska tidskrifterna är skriften hållen i lägre stil, även om Tankar är betydligt
ojämnare än t.ex. von Bragners Samtal. I Tankar höjs t.ex. stilnivån mot slutet
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genom den ökade användningen av kosmiskt och mytologiskt/religiöst färgade
troper samt diverse figurer (exklamationer, invokationer etc.). Detta faller sig
naturligt – och följer principen om decorum – eftersom texen här vänder sig till de
”mäktiga”, samhällets styrande, och prästeståndet. Dessutom saknar Tankar ram-
berättelse och det som håller ihop texten är istället pläderingen i sig och det ”jag”
(Berättaren) som ömsevis själv reflekterar över tingens ordning och ömsevis
exemplifierar detta genom att uppträda som huvudperson i de narrativa inslagen.

Framåtsträvande eller tillbakablickande?
Ett av textens positiva exempla, kanske det främsta, är den upplyste medborgaren.
Till skillnad från den omedvetna hopen förstår han ”at wärja sig för alla honom i
wägen lagda snaror” (s. 6). Här kommer alltså det första styckets ”wi” att precise-
ras, det rör sig inte om ”folket”, utan svenska upplysta medborgare. Vad innebär
skriftens epitet ”uplyst”? Det finns all anledning att vara försiktig när man skall
tolka textens användning av ordet. Ordet upplyst hade från början en teologisk
innebörd, men fick sedan en mer allmän betydelse, som innebar insikt om nå-
got.85 Janiçon tillhörde visserligen den grupp i Sverige som var bekant med les
philosophes och den engelska upplysningsdebatten, men därmed inte sagt att Ja-
niçon var radikal. Hennes konservatism märks inte minst när hon diskuterar vad
som anstår olika stånd.

Texten förmedlar en högt utvecklad ståndsmedvetenhet (men däremot ej
bördsmedvetenhet). Detta är enligt min mening en av de punkter där Tankar är
som mest konservativ. Skriften uttrycker ett starkt intresse att konservera och be-
vara det bestående ståndssamhälle. Det är nog närmast självklart att ”Menighe-
ten” och ”det ringare folket” (s. 4) inte kan ikläda sig rollen av ”medborgare”. En
av de starkare underströmmarna i texten, vill jag hävda, rör sig om preciseringen
av vilken social gruppering som överhuvudtaget kan tänkas ha politiskt mandat
(eller om man så vill makt och auktoritet).

Trots detta refererar och lutar sig Janiçon på Löwenhielms förhållandevis radi-
kala skrift om utbildning när det gäller allmänna skolor för alla barn (pojkar).
Med all säkerhet beror detta på Löwenhielms position: han var inte bara ledande
mössa utan också kanslipresident (dvs. ungefär motsvarande dagens statsminis-
ter). Löwenhielm går till hårt angrepp mot dem som av socialt snobberi inte vill
sätta sina barn i allmänna skolor där de beblandas med de fattigas barn: ”Det är
mer af fåfänga och en inbillad höghet, än af verkelig ömhet för sina barn, som den
välmående och förnämare ej vil sända sin Son ibland allmänna hopens.”86 Och
Janiçon verkar hålla med honom, även ”de höge och Förnäme” bör sätta sina barn
i allmänna skolor, det skapar käcka piltar och lägger grunden för en ”rättskaffens
patriotisme” (s. 19). Janiçon intar däremot en konservativ hållning när det gäller
kvinnor, dessa exkluderas med automatik från diskussionen om utbildningen.
Detta kan jämföras med exempelvis Anna Margareta von Bragners plädering för
kvinnors rätt till intellektuell utveckling eller Nordenflychts radikala syn i kvinno-
politiska frågor. Men trots den till synes jämlikhetssträvande inställningen när det
gäller pojkars utbildning varnas samtidigt ofta i skriften för hur illa det går om de
lägre stånden börjar kräva de högres privilegier. Här sätts en fast gräns för den
jämlikhet som skapas i skolan – hit men inte längre.

I Tankar uttrycks också en nostalgisk längtan tillbaka till en fjärran guldålder.
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Den tid har warit i Sweriget, då man såg Manfolken raske til sinne och lemmar,
sunde, muntre, måttlige och idoge, intagne af en djup wördnad för Guda-Läran
och rättskaffens nit för Friheten. Fruntimret åter förnuftigt, ärbart, sedigt, sysel-
satt med sin Hushållning och sina Barns upfostran. Den tiden har warit och är
ej mer. Främmande Gäster, jag menar Seder, hafwa til stor mängd dragit så he-
derlig Egen-dom ur landet.87 (s. 5.)

När författare skulle propagera för sparsamhet och mot yppighet var det inte
ovanligt att Sveriges kärva götiska förfäder frammanades.88

En spänning kan avläsas i Tankar; mellan användandet av tänkare med ett rela-
tivt radikalt framåtblickande på programmet å den ena sidan och konservativ för-
siktighet, skepticism mot ståndsutjämning och tillbakablickande å den andra.
I texten förmedlas å ena sidan en tro på ”upplysning”, den svenska riksdagens be-
tydelse, vikten av att svenska näringar utvecklas och inte minst tron på utbild-
ningens välsignelser för alla (pojkar). Å andra sidan sätter skriften skarpa gränser
för vilka som överhuvudtaget kan tänkas ha inflytande i samhället.

”En Borgar-Hustru klädd a la Greque”
Kön och klass är avgörande när idealbilden av den goda medborgaren konstrueras
och ganska snart blir det tydligt hur idealen, eller i vilket fall de avskräckande ex-
emplen, ser ut. Börjar vi med synen på de bägge könen är det uppenbart att det är
kvinnan som är huvudsaklig måltavla för en svartmålning. Endast två egentligt
positiva exempla ges på berömvärda kvinnor. Det första är den engelska drottning-
en Maria, ”et mönster af alla dygder”, (s. 7) och det andra är det ovan citerade
’guldåldersidealet’.89 Bägga dessa exempla är historiska. Sedernas förfall och den
ökade konsumtionen har dock förvekligat och ’förkvinnligat’ nationen: ”Flere af
wårt manliga och käcka Slägte hafwa iklädt sig Qwinsligheter: och en stor del af
det wackra könet har förbytt sig i hwispaktiga Gyckeldockor och behagsiuka Fjol-
lor.” (s. 5.) I Tankar framställs den samtida kvinnan som fåfäng, pratsam och inte
minst konsumtionslysten. En av motskrifternas (manliga) författare ser sig också
rent av tvungna att skynda till ”Könets” försvar – fullt så illa är det inte ställt med
fruntimren!90 Denna bild är dock inte unik för tiden utan känns exempelvis igen
från essäpressen. Kopplingen mellan kön och konsumtion görs, som tidigare dis-
kuterats, även där (se ovan s. 184). När det gäller social tillhörighet anas en klar
misstro mot i första hand vissa delar av borgarståndet; de förmögnaste köpmän-
nen.91 Det är följaktligen en i stora stycken onyanserad bild som ges av personer
med icke önskvärda egenskaper och dessa egenskaper knyts hårt till kön och social
tillhörighet.

Det är därför av betydelse att undersöka vem det egentligen är som för ordet i
texten. Hur beskrivs detta ”jag” (Berättaren)? Som tidigare påpekats är också tex-
tens ”jag” eller berättare en ordnande instans och den som håller samman denna
annars ganska spretiga text. Indirekt ges en del information om textens berättare
av de loci som valts. Att denna berättare har en beläsenhet när det gäller historia
och kan lite latin är exempelvis sådana viktiga pusselbitar. Som vi kunnat se är
emellertid det ethos som anläggs en av skriftens svaga punkter. Både när det gäller
moralisk vandel och kunskap ifrågasätts skriftens ”jag” effektivt av de författare
som tar till orda mot Tankar. Berättaren rapporterar inte de lagbrott han bevittnat.
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Han är inte en tacksam gäst eftersom han bakdantar sin värd, författaren har miss-
uppfattat eller medvetet feltolkat de verk om historia som refereras, historieskriv-
ningen är överhuvudtaget alltför fantasifull osv.

Textens ”jag” framträder helt öppet först på den femte sidan, där det gamla Sve-
riges guldålder beskrivs. Som mest tydligt träder textens Berättare fram i den lilla
sedelärande berättelsen, som är inlagd ganska precis i mitten av texten, där besök
görs hos adelsfrun och borgaren. Här framgår ganska snart att detta ”jag” är berest
och just har varit utomlands, är mer intresserad av att diskutera bergshantering än
mode, rör sig fritt på Stockholms gator till fots, även efter mörkrets inbrott.92 Så
långt tycks allt vara uppenbart. Vi tycks ha att göra med en man och de skribenter
som gått i svaromål mot Tankar har också uppfattat det så. I Anders Odels mot-
skrift hittar man kommentaren att denne man måste vara en ”ungkarl” och förstå
sig ovanligt dåligt på kvinnor eftersom han framhåller sin okunskap om alla nipper
och kläddetaljer som frun i den första delen av berättelsen demonstrerar.93

Jag menar dock att det finns en viss ambivalens beträffande den talandes kön,
som uppenbarligen inte uppfattats av dem som gick i svaromål mot skriften. Det
går att peka på inkonsekvenser och tveksamheter i berättelsen som skapar en viss
osäkerhet huruvida vi hör en man, en ’förkvinnligad’ man eller en kvinna tala i
texten. Det framgår exempelvis att Berättaren får vara ensam med en kvinna tack
vare att han för med sig modenyheter från kontinenten, trots att det i skriftens in-
ledning talades om de förkastliga män som för modenyheter med sig till Sverige,
ett beteende som utmärker just den förkvinnligade Sprätthöken (Petit-maitren)
(s. 3). En omedelbar fråga som inställer sig är alltså: Hur kan denna person veta så
mycket om mode, tillhör han inte rentav skaran av förkättrade Petit-maitrar? Vi-
dare umgås Berättaren med den ”thon gifwande” frun, men när den äkta mannen
kommer hem finner han genast en ursäkt för att avlägsna sig. Han beter sig som
en kvinna eller Petit-maitre även i detta fall, ett av dennes signifikativa drag var
just att han föredrog i första hand kvinnligt sällskap. En annan viktig omständig-
het gäller det jag vill kalla kvinnligt definierad kunskap. Genom sin detaljerade
redovisning av allt nipper och alla kläder röjer Berättaren indirekt sin kunskap om
detta eftersom uppräkningen återges korrekt. När fransmännens originalitet skall
diskuteras (eller snarare ifrågasättas) invänds mot tanken att Frankrike är ett land
som bidrar med att skapa ett originellt mode. Även här verkar Berättaren miss-
tänkt initierad.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att textens ”jag” konstrueras som
man på det narrativa planet, men att föreställningen om kön trots det är vacklan-
de. I texten förmedlar detta olika typer av kunskap, något som i sin tur hjälper till
att underbygga argumentationen och dessutom får betydelse på narrativ nivå.
Genom sin – vad som skulle benämnas kvinnligt definierade – kunskap om mo-
det på kontinenten blir exempelvis Berättaren insläppt i den fåfänga fruns hus.
Samtidigt underbyggs skriftens plädering framför allt av lärd kunskap; den talan-
de är en berest person, kan referera till en lärd historisk diskurs, lägger in latinska
citat etc., allt detta är kunskap vi tillspetsat kan kalla ”manlig”.94 Det kan dock
påpekas att den kvinnligt definierade kunskapen i första hand kan knytas till den
fiktiva berättelsen, som i sin tur fungerar så att den förnöjer läsaren (delectare).
Den manligt definierade kunskapen förstärker däremot textens sakliga argu-
mentationer (docere). Fördomarna mot kvinnan förmedlas alltså på olika nivåer i
texten.
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Frågan om klasstillhörighet är också av väsentlig betydelse i skriften. Liksom
det är av basal betydelse att olika nationer har skilda klimatiska och konstitutio-
nella förutsättningar är det viktigt att olika individer måste uppföra sig som det
anstår deras stånd.

Aktom oß, at sammanblanda en billig ordning Stånden emellan: lemmar af en
kropp äro wi wäl alle frie; men därföre må icke en Borgare, Handtwerksman el-
ler en obetydelig Skrifware brösta sig, som de woro Magnater, eller deras Hus-
trur och Döttrar göra sig stora i redan och ywfas, som de woro Högborna Fruar
och Fröknar. (s. 11.)

Här brukas den bekanta metaforen om nationen som en kropp, med stånden som
olika kroppsdelar, en ordning som inte bör eller kan brytas. Vad som förmedlas är
följaktligen tron på en (statisk) rangordning mellan olika sociala grupper.

Det finns i texten, som tidigare diskuterats, också en svartmålning av vissa so-
ciala grupper. Främst i skottgluggen står en grupp av ”borgare”, dvs. storköpmän,
och inte minst deras kvinnor.

En Borgare-Hustru klädd a la Greque, med långt hängande Chirandoller [häng-
prydnader] i öronen, snörd och pint [pinad], med Esclavager [halssmycke] och
annat bylte af Pärlor, bjäffs och stenar om halsen, likt en Orientalisk fånge, som
ledes til stryp-bänken, woro där [i Frankrike] et Himmelstecken: i Swerige är
det et hwardags Spectacle. (s. 11.)

En dikt med titeln ”À la Greque” återfinns i diverse information som sändes till
Warmholtz från 1765–66 års riksdag. Dikten innehåller en satirisk vidräkning
med överflödskonsumtion och jakten på nyheter och moderniteter, vilket symbo-
liseras av uttrycket à la Greque. Att Janiçon läst dikten är klart, hon tar upp den i
ett brev till C.R. Berch den 28 mars 1765 och förklarar att om inte vägarna vore så
oframkomliga så skulle hon ha skickat dikten till grevinnan Bielke.95

I den ovan citerade passagen kan åsikter gällande icke önskvärda beteenden
sägas demonstreras som tydligast, hos en kvinna och borgare. I jämförelse med
denna ”Orientaliska fånge” – ordet ”esclavage” har dessutom den dubbla betydel-
sen slaveri – kan till och med Frankrike bjuda positiva motexempel. Istället för att
söka efterlikna de mondäna (som hovmän eller rika bankirer) i Frankrike kunde
väl åtminstone svenskarna vända blicken mot den franska landsbygden: ”upsök-
om wåra Mönster i Landsorterna. Låt oß täfla med dem i måttlighet: älska wår
Fädernesort och Religion så högt som de sin”. (s. 11).

De flesta skribenter som svarat på Tankar har också uppfattat de hätska utfal-
len mot köpmännen som en av skriftens bärande pläderingar. Svartmålningen av
den stockholmske borgaren väcker upprördhet.96 En vanlig invändning är att
denna överdådigt slösande och korrupta köpman inte finns i sinnevärlden och att
författaren överdriver.

En grupp inom borgarståndet står alltså som huvudsaklig måltavla för en ned-
svärtning: de burgnare köpmännen. Därutöver finns ytterligare en person som
misstänkliggörs: adelsmannen, den fåfänga fruns man. När vi ser vad han kritise-
ras för klarnar bilden; hans vandel framställs som tvivelaktig därför att han ägnat
sig åt spekulation i valutakursen. De som kritiseras hårdast tillhör följaktligen



242

dem som gjort sig förmögenheter genom att spekulera i den galopperande infla-
tionen, som i sin tur skapats av hattarnas finansiella politik. Textens negativa
exempla kan ses som personifikationer av hattarnas finanspolitik – och på så sätt
stöder denna svartmålning indirekt mössornas nya ekonomiska giv.97

Marie-Christine Skuncke har gjort en klargörande belysning av den svenska
stånds- och privilegiedebatten, där den mest långtgående när det gällde ifrågasät-
tande av ståndsprivilegier var den radikala mössan Anders Nordencrantz. Enligt
min mening kan man i Tankar måhända dessutom se en reaktion på denna spiran-
de jämlikhetsdebatt. Gentemot de radikala mössornas angrepp på ämbetsmän
framhålls den redliga ämbetsmannen som exemplum, som ett svar på de radikala
mössornas önskan till ståndsutjämning manas till försiktighet.98

Det kan här vara värt att komma ihåg att Janiçon visserligen kom från mellan-
klasserna men att hon sedan kom att tillhöra ett hushåll som baserades på det fak-
tum att maken innehade adelsprivilegier.

Svartmålningen av kvinnan: en kommentar
Det kanske mest slående i Tankar är svartmålningen av kvinnan. Hur skall den
förstås? Sett ur könsperspektiv verkar Janiçons skrift vara den som sätter snävast
gränser för det kvinnliga könet av alla de allmänpolitiska skrifter skrivna av kvinn-
liga författare som hittills granskats. Den kvinnligt definierade kunskapen knyts
till lättsamhet, fåfänga och frivolitet, den manliga till allvarligt kunskapstyngt
resonerande. Flickor exkluderas helt ur skriftens diskussion om utbildning. Det
tycks vara oerhört långt till Anna Margareta von Bragners förnuftigt resonerande
Fruntimmer, eller till den trygga självmedvetenhet som kommer till uttryck i
Anna Antoinetta Gyllenborgs eller Elisabeth Stierncronas skrifter. Det enda
halmstrå som ges kvinnor i Tankar är tillbakablickar mot drottningar och myndi-
ga husfruar från fordom – endast där finns idealet. Och man kan tillägga; endast
där porträtteras kvinnor med makt och myndighet. Men var detta ett realistiskt
kvinnoideal för en kvinna anno 1767? De ideal för kvinnor som i realiteten alltmer
kommer att ta överhanden under slutet av 1700-talet var knutna till framväxten av
den ”borgerliga kvinnan”, hänvisad till hemmet och privatsfären. I realiteten hade
redan en tid brutit in där detta hushåll alltmer kommer att förlora sin avgörande
betydelse som produktionsenhet.99 Sättet att beskriva kvinnan är dock inte unikt
om man jämför med övriga kvinnliga författare. I en artikel från 1770, skriven av
Anna Maria Rückerschöld, som pläderar för kvinnlig utbildning, finner man
samma typ av resonemang. Även Rückerschöld använder sig av moraliskt basera-
de argument, klagar över att de ”förmögna Borgare-Döttrarna” klär sig som ”Hof-
Fröknar” och manar fram ett ideal från fordom då kvinnor ägde: ”Dygd, Snällhet
och Hushålds-wett”.100

Maningen till kvinnan i Janiçons skrift kan på ett sätt sägas innebära att hon
(åter) bör ta kommandot över hushållet. Att detta sätt att försöka vrida hjulen till-
baka inte ter sig som särskilt realistiska för oss som sitter med facit i hand är en
annan sak. Granskas textens få kvinnliga positiva exempla i relief mot skriftens
bakåtblickande utopi urskiljs ett mönster: genom sitt uppförande kan kvinnan
förtjäna makt och socialt legitimerad auktoritet – men endast under förutsättning
att en strängt reglerad social samhällsordning upprätthålls.
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6. Kvinnliga författare tar till orda
i den kvinnopolitiska debatten

”Wårt kön bör wänja sig dertil: Det är, at lära och at tänka.”
(Anna Maria Elvia)1

Under hela 1700-talet pågick i Sverige, liksom i övriga Europa, en diskussion om
kvinnans ställning. Framför allt rörde sig debatten om hur kvinnor borde vara. I
avsnittet om Anna Margareta von Bragners tidskrift gavs en glimt av denna debatt
så som den framstår i tidens periodica, där den fåfänga, konsumtionslystna, prat-
samma kvinnan skall uppfostras. Att kvinnan behövde uppfostran var nog för öv-
rigt något som de flesta skribenter var överens om, inklusive de kvinnliga förfat-
tarna. Frågan var bara hur och varför.

I de tidigare avsnitten kunde vi också se hur kvinnopolitiska frågor fördes upp
på dagordningen av kvinnliga författare även i de texter som hade ett allmänpoli-
tiskt huvudsyfte, eller som utgav sig för att ha det, som i von Bragners eller
Janiçons skrifter. I detta avsnitt fokuseras de fåtaliga författare som har ett öppet
kvinnopolitiskt syfte. Tyngdpunkten är lagd på den mest aktiva och radikala kvin-
nopolitiska författaren under hela det svenska 1700-talet – Hedvig Charlotta
Nordenflycht.

Feministisk eller emancipatorisk?
Till att börja med kan en nödvändig fråga ställas: vilken etikett kan man sätta på
de kvinnliga författare som presenteras här? Långtifrån alla texter är radikala och
rubriken på detta kapitel är vald med tanke på att det spänner över ett ganska vitt
och inte alltid enhetligt fält. Med termen ”kvinnopolitisk” avses här texter vilka
har som huvudsyfte att diskutera kvinnans ställning. Men därmed menas inte att
det i dessa texter nödvändigtvis sker ett ifrågasättande av kvinnans underordning.2

Att enbart använda termen kvinnopolitiska texter skulle därför skymma sikten för
diskrepansen inom denna textgrupp. En ytterligare term behövs enligt min me-
ning för att skilja ut de radikala texterna från de konservativa. Frågan är dock vil-
ken term som är lämplig att applicera på 1700-talet. Kan några av dessa kvinnopo-
litiska författare ses som dåtida feminister eller bör man nöja sig med den mindre
modern-historiskt laddade termen emancipatorisk?

Termen ”feminist” används, trots sin selektivt moderna laddning, ibland för
att beteckna debattörer från 1700-talet och tidigare.3 Man skiljer då oftast, men
inte alltid, mellan den feministiska rörelsen, som uppstod först på 1800-talet,
och de tänkare som förebådade denna organisering. Hur skall man se på detta?
Kan man överhuvudtaget tala om feminism innan ens begreppet eller företeelsen
existerar? Ellisiv Steen framhåller exempelvis att termen feminism inte går att
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applicera på det nordiska 1700-talet eftersom det leder till anakronistiska reso-
nemang.4

Även jag anser att det är tveksamt om termen feminism bör användas om
svenska 1700-talstänkare. I SAOB finns till exempel följande definition: ”åskåd-
ning som hävdar o. rörelse som arbetar för kvinnans fulla (ekonomiska, sociala o.
politiska) likställighet med mannen”.5 Inte ens Nordenflycht skulle med utgångs-
punkt från detta kunna kallas för feminist, eftersom hon aldrig ställer konkreta
krav på politiska eller ekonomiska reformer eller pläderar för kollektiva aktioner.
Därför väljer jag, när det gäller de kvinnopolitiska texter som ifrågasätter kvin-
nans underordning från denna tid, att tala om emancipatoriska texter. Termen
emancipatorisk används här för att beteckna texter som på olika sätt försöker ifrå-
gasätta kvinnans underordning, men inte nödvändigtvis med klart preciserade
kravlistor, eller med en tydlig argumentation för full likställighet mellan könen.6

En annan viktig fråga är hur emancipatoriska tänkare skall betraktas. Är ett
emancipatoriskt medvetande något som transcenderar historiska omständighe-
ter? Historikern Gerda Lerner tillhör dem som anser att man kan se en transhisto-
risk linje av feministiskt medvetande, ”feminist consciousness”, som går in i våra
dagars moderna rörelser; men det kan påpekas att hon har jämförelsevis stränga
kriterier för vad som skall räknas som ett sådant. Grundbulten i hennes definition
är att detta medvetande är något som går utöver den enskilda individens agerande
i enbart egen sak. Visserligen måste inte denna person tillhöra en feministisk
kamprörelse, men däremot bör medvetenheten om kollektivt agerande finnas
med. (Vilket gör att ingen svensk kvinnlig 1700-talsförfattare, inte ens Norden-
flycht, kan betraktas som en förmedlare av feministiskt medvetande i den ler-
nerska betydelsen.)

I define feminist consciousness as the awareness of women that they belong to a
subordinate group; that they have suffered wrongs as a group; that their condi-
tion of subordination is not natural, but is societally determined; that they must
join with other women to remedy these wrongs; and finally, that they must and
can provide an alternate vision of societal organization in which women as well
as men will enjoy autonomy and self-determination.7

En intressant notering som man kan göra i anslutning till Lerners definition är att
inga män räknas som feminister, vilket gör att hennes perspektiv blir begränsat
redan från början. Till den feministiska teoribildningens föregångare bör man
enligt mitt förmenande räkna manliga författare, med exempel som 1600-talsför-
fattaren Poulain de la Barre eller den danske författaren Ludvig Holberg (som
kom att betyda mycket för Nordenflycht).

Joan Wallach Scott å sin sida menar i sin bok om den franska feminismens röt-
ter – från Olympe De Gouges till Madeleine Pelletier – att feminismen måste ses
som ett historiskt föränderligt fenomen (men väljer trots detta själv att kalla 1700-
talstänkare för feminister). Feministiska tankeströmningar, hävdar Scott, måste
preciseras med hänsyn till speciella historiska omständigheter. Det går inte att på
ett entydigt sätt spåra en feministisk historia eller en historia om kvinnlig med-
vetenhet eller kvinnlig erfarenhet genom Europas historia eftersom feminister
under historiens gång har ställt sina krav utifrån unika omständigheter. ”History
accounts not only for the variety of positions one finds in feminist writing, but
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also for the different ways in which the social and individual identity of ’woman’
was conceived.”8 Scott ringar trots denna principförklaring in en gemensam näm-
nare för de feminister hon undersöker. De argumenterar alla utifrån sin tids för-
utsättningar genom att spåra och utnyttja de tvetydigheter som kan märkas be-
träffande synen på kvinnan i grundbegrepp inom filosofi, politik och ”common
sense”.9

Jag har inspirerats av Scotts perspektiv så till vida att syftet med de följande
avsnitten inte har varit att lyfta fram en grupp kvinnopolitiska debattörer och de-
ras texter i tron att man genom detta kan finna en emancipatorisk historisk konti-
nuitet eller en tydligt formulerad tradition; även om kvinnliga debattörer ofta
hämtar kraft och argument ur exempelvis gynæceer där berömda föregångare visas
upp.

Av avgörande betydelse är enligt min mening att också föra in sociala faktorer
genom att granska konstruktionen av social tillhörighet i de kvinnopolitiska tex-
terna, inte enbart konstruktionen av kön. En enkel fråga som bör ställas när det
gäller 1700-talets kvinnopolitiska debattörer är: talade de verkligen för och till alla
kvinnor?

Inom tidigare forskning finns redovisningar av den kvinnopolitiska debattens
historiska huvudstråk, men man kan framhålla att forskningen om Sverige före
1800-talet relativt sett är ringa om man jämför med internationell forskning.10

Gunnar Qvists avhandling om Kvinnofrågan i Sverige 1809–1846 (1960) brukar
betraktas som en klassiker på området, men den berör endast summariskt perio-
den före 1800. En viktig källa när det gäller den svenska debatten är Ruth Nilssons
omfattande idéhistoriska undersökning om kvinnosynen i Sverige från drottning
Kristinas tid till slutet av 1700-talet, i boken ges dessutom utblickar mot europeis-
ka tankeströmningar.11 Sven G. Hansson gör i sin tidigare nämnda undersökning
om Nordenflychts satiriskt-politiska diktning också en redovisning av hur hennes
emancipatoriska dikt Fruentimrets Försvar kom till.12 Agneta Helmius bok om
författaren Anna Maria Rückerschöld ”Det olyckliga Swenska Fruentimret”. Om
kokboksförfattarinnan Anna Maria Rückerschöld och kvinnors villkor på 1700-talet
(1993), innehåller en idéhistorisk analys av Rückerschölds kvinnopolitiska artikel
från 1770. Delar av den svenska 1700-talsdebatt om ”Könet”, det vill säga kvin-
nan, som utkämpades i tidningar, tidskrifter och småtryck har undersökts i en
artikel av Helmius.13 En liknande undersökning redovisas i en artikel av Jakob
Christensson, i vilken han diskuterar kvinnan och upplysningen på grundval av
debatten under gustaviansk tid.14 Den för emancipatoriska debattörer centrala
tanken att anden eller själen saknar kön (spiritus caret sexu, l’âme n’a point de sexe)
följs i en artikel av Bo Lindberg genom historien in i svenskt 1600-tal: ”Anden
saknar kön’. Ett argument för jämlikhet mellan könen” (1997). Bernt Olsson har
undersökt hur den emancipatoriska 1600-talsdebatten tog sig konkret uttryck
genom att fokusera omständigheterna kring Aurora von Köningsmarcks uppsätt-
ning av Racines Iphigénie 1684 och han menar att iscensättandet blev en ”feminis-
tisk demonstration”.15 Ellisiv Steens artikel, ”Feminisme på 1700-tallet” (1980)
innehåller en kortfattad presentation av delar av den nordiska emancipatoriska
debatten.16 Detta är även ämnet för Anne-Marie Mais koncentrerade artikel
”Oplysningens kvinder. Kvinderne som læsere” (1994).

Det kapitel som diskuterar kvinnopolitiska texter är upplagt på följande sätt.
Först kommer en genomgång av hur frihetstidens kvinnliga författare gav sig in i
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den svenska kvinnopolitiska debatten, följd av ett kortare avsnitt om Norden-
flycht som emancipatorisk författare. Liksom i avsnittet om den allmänpolitiska
diktningen är maktperspektivet viktigt i diskussionen. Jag har sedan valt att göra
en grundligare retorisk analys av endast en text, Hedvig Charlotta Nordenflychts
dikt Fruentimrets Försvar (1761). Analysen av dikten fokuseras på konstruktionen
av kön i texten, inte minst med hänsyn till sociala faktorer. En viktig utgångs-
punkt är hur Nordenflycht skriver in kvinnofrågan i upplysningsdebatten.
Väsentligt blir också, liksom i tidigare analyser av politiska texter, att belysa vilka
retoriska strategier som används av Nordenflycht – en fråga som ställs på sin spets
i och med denna radikalt emancipatoriska dikt.

Kvinnliga skribenter och 1700-talets kvinnopolitiska debatt

Den kvinnopolitiska debatten var inte ett för 1700-talet nytt fenomen. Redan un-
der 1600-talet hade svenska kvinnliga och manliga debattörer diskuterat kvinno-
politiska frågor av övergripande karaktär, rörande kvinnors kapacitet och ställ-
ning i förhållande till mannen och kvinnors utbildningsbehov. Skribenter som
drottning Kristina och Sophia Elisabeth Brenner är de kanske mest kända idag,
men det fanns en rad andra svenska debattörer och frågan om kvinnans natur dis-
kuterades inte minst av manliga skribenter i lärda dissertationer vid universite-
ten.17 Under 1700-talet kom dock debatten, under inflytande av upplysningens
tankar om människan, att få delvis nya förtecken, även om kvinnopolitiska argu-
ment därtill hämtades från tidigare debattörer.

Vilka kvinnor tog då till orda i den kvinnopolitiska debatten under frihetsti-
den? Den flitigaste emancipatoriska skribenten är Hedvig Charlotta Nordenfly-
cht; de kvinnopolitiska texterna går som en röd tråd genom hela hennes författar-
skap. Förutom Nordenflycht finner vi en handfull andra debattörer. Anna Maria
Elvia (g. Strömer, 1711–1783) och Hedvig Emerentia Ström (g. Reftelius, födelse-
och dödsdata okända) författade varsin dedikationsdikt när Olof Kolmodins Bib-
lisk Qwinno-Spegel kom ut 1750; Anna Maria Rückerschöld (g. Dahl, 1725–1805),
skrev 1770 en anonym artikel i Gjörwells tidskrift Allmänna Magazinet, och slut-
ligen kan man nämna Catharina Ahlgren (f. 1734) vars fruntimmersstidskrift,
Brefwäxling Emellan Tvänne Fruntimmer (1772–73), innehåller en del kvinnopoli-
tiska inslag. Förutom dessa författare och texter kan ytterligare en nämnas, efter-
som den tas upp i Leijonhufvuds och Brithellis bibliografi: Eva Palmberg, som
skrev dikten Afmålning Af en Petit-Maitre Till Flickors Försvar Emot Deras Tadlare,
Utgifven på könets vägnar (1758?). Denna förhållandevis radikala text är av stort
intresse, inte minst ur retorisk synvinkel. Dock är identifieringen av Eva Palmberg
osäker, författarnamnet kan vara en pseudonym för såväl en man som en kvinna.18

De hittills identifierade kvinnliga författarna till kvinnopolitiska skrifter är som
synes få, däremot kan det fortfarande gömma sig kvinnliga debattörer bakom oli-
ka pseudonymer och signaturer.19 Man kan utöver de här nämnda skrifterna också
påminna om tillfälleslitteraturen. Den kunde som jag visade tidigare i avhand-
lingen ibland innehålla kvinnopolitiska inslag, även om detta är relativt ovanligt.
Kvinnopolitiska spörsmål dök även upp i allmänpolitiska texter.

När olika europeiska debattörer under 1700-talet skulle hävda sina emancipa-
toriska åsikter tog de oftast stöd i föreställningen om kvinnans och mannens själs-
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liga likhet, vilket visar att debatten fortfarande till största delen befann sig inom
en religiöst-moralisk kontext. Följaktligen lämnas de specifikt kroppsliga omstän-
digheterna eller erfarenheterna vanligtvis, men inte alltid, därhän och de frågor
som tas upp är nära nog enbart relaterade till själen och intellektet. Ett av de vikti-
gaste kraven blir rätten till utveckling av själen, vilket bland annat skulle ske ge-
nom en ökad kunskap.

Denna argumentationslinje är också vanlig i den svenska debatten. Kristendo-
men och lutheranismen spelar en avgörande roll för synen på kvinnans ställning,
något som diskuterades i avhandlingens inledande avsnitt. I slutändan kom de
flesta av inläggen oftast att tangera frågan om utbildning och uppfostran, vare sig
man ville att kvinnor skulle ägna mer tid åt nyttiga göromål och bibelläsning, eller
– som en del kvinnliga debattörer – hävdade att det kvinnliga intellektet inte var
underlägset mannens. Mot slutet av frihetstiden börjar ett nytt ämne försiktigt
och oftast indirekt att dryftas (i en debatt med framför allt nationalekonomiska
förtecken): kunde och borde kvinnor yrkesarbeta?20 Viss påverkan av denna de-
batt ses hos kvinnliga författare. Generellt sett framstår dock de krav som ställs å
kvinnans vägnar som modesta för en nutida läsare. Ingenstans i de texter jag läst
framkommer önskemål om eller krav på fullt politiskt mandat, likhet inför lagen
eller rätt att idka högre studier (som universitetsstudier). Nästan inga av de kvinn-
liga författarna till kvinnopolitiska texter lägger fram någon form av konkret
handlingsprogram. Det enda undantaget är Anna Maria Rückerschöld, vars arti-
kel kommer att diskuteras längre fram. Det kan framhållas att kvinnliga författare
sällan öppet argumenterar för en omformulering av vad man med Hirdman kan
kalla genuskontraktet, även när de ger sig in i den kvinnopolitiska debatten.21 Vi-
dare uttrycks inte heller i de radikala emancipatoriska texterna tydliga och öppna
krav på formell auktoritet. Däremot ställs i alla de texter som skall presenteras här
krav på makt och socialt legitimerad auktoritet, även i de som inte är emancipato-
riska.

Man brukar räkna med att det var först under 1800-talet som kvinnans
kroppsliga egenskaper kom att ges en allt större betydelse för att förklara sådant
som intellekt eller känsloliv, först då slog särartstänkandet igenom på allvar. Av
väsentlig vikt här är, som många forskare visat, att naturvetenskapen till en del er-
sätter, eller åtminstone förstärker och kompletterar, religionen som normerande
diskurs.22 Därmed inte sagt att kvinnokroppen inte ägnades någon uppmärksam-
het eller sågs som betydelsebärande redan före 1800-talet, men den största skillna-
den gentemot den senare synen på könen var att det kroppsliga könet inte betrak-
tades som stabilt. Thomas Laqueur har utvecklat hypotesen om den så kallade
enkönsmodellen som under 1700-talet ersätts av tvåkönsmodellen. I sin bok om
”könens uppkomst” menar han att den förhärskande modellen om det biologiska
könet före 1800-talet innebar att man betonade likheter. Den sociala konstruktio-
nen av kön var primär, inte den biologiska. Kvinnans könsorgan sågs som inverte-
rat manliga, den väsentliga skillnaden var istället att kvinnan var mindre ”het och
torr” än mannen. I princip kunde, genom olika omständigheter, en man förvand-
las till kvinna eller tvärtom.23 Drottning Kristina närde exempelvis tanken på att
hon skulle transformeras till man på grund av sin höga sociala position och sin
intellektuella verksamhet, vilket i sin tur skulle gjort henne ”varmare”.24

De som ville hävda att kvinnan var kroppsligt annorlunda än mannen kunde
luta sig på tänkare som Aristoteles, som såg kvinnans underlägsna ställning gente-
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mot mannen som naturgiven. Hos honom möter man tanken på den kalla och
fuktiga kvinnan som jämförs med den torra och varma mannen. Dessa fysiska
egenskaper knyts sedan till könsspecifika drag som lättrördhet (på grund av den
större vätskemängden), vekhet och svekfullhet hos kvinnan respektive mod, styr-
ka och rättframhet hos mannen. Det kvinnliga könet betraktas hos Aristoteles
också som predisponerat för att vårda och ta hand om avkomman. Kvinnan ses
vidare som passiv att jämföra med den aktiva mannen. Skillnaden mellan könen
är dessutom inte bara den att kvinnan är annorlunda beskaffad utan också sämre
beskaffad.25 En tänkare som ofta användes för att tillbakavisa Aristoteles idéer var
Platon. (Dennes tankar om könen kommer att diskuteras längre fram i samband
med analysen av Fruentimrets Försvar.) Man finner emellertid knappt några spår
av direkta argumentationer mot den aristoteliska synen hos svenska kvinnliga
debattörer. Ett undantag är Nordenflycht, men hos henne kan man i den tidiga
emancipatoriska diktningen även finna åsikten att kvinnan är kroppsligt svagare
av ”Naturen”.26 Däremot kan man finna vissa tecken som tyder på att kvinnliga
författare ibland ansåg att Aristoteles resonemang var riktiga. Rückerschöld fram-
för till exempel i sin kvinnopolitiska artikel tanken att kvinnan är svagare än man-
nen och knyter både vad gäller de argument hon använder sig av, men också
genom användningen av känsloframkallande element, an till kvinnans större be-
nägenhet för känslomässighet: ”blödighet”.27

Helt frånvarande i den svenska debatten är många frågor som vi idag är vana
vid att förknippa med kvinnopolitik: kvinnors specifikt kroppsliga erfarenheter
och sexualitet; förlossningsvård,28 rätten att bestämma över när man vill ha barn
och rätten att bestämma över sin sexuella lust och aktivitet. Det sistnämnda spörs-
målet var centralt för de franska så kallade preciöserna under 1600-talet, men man
ser rörande detta inte annat än en svag återklang av deras tankar hos svenska de-
battörer. Även diskussionen om kvinnans ställning inom äktenskapet, vilken var
väsentlig för de franska emancipatoriska debattörerna, är i stort sett frånvarande i
de svenska kvinnliga författarnas kvinnopolitiska skrifter. De enda kvinnopolitis-
ka författare som för upp ett emancipatoriskt utformat kärleksprogram på dag-
ordningen är Nordenflycht och i viss mån Catharina Ahlgren (som enligt egen
utsago inspirerats av Nordenflycht). Ahlgren betonar liksom Nordenflycht att ett
jämlikt äktenskap måste bygga på vänskap mellan kontrahenterna.29 (Jag åter-
kommer till Nordenflychts åsikter i fråga om detta längre fram.)

Äktenskapsfrågor, liksom frågor om sexualitet, togs givetvis upp under 1700-
talet, även om detta inte återspeglas i någon högre grad i de kvinnopolitiska skrif-
ter som ingår i min undersökning. Frågan om äktenskapet är t.ex. som vi sett
självklar inom bröllopsdiktningen. Som jag visade tidigare i avhandlingen håller
sig de kvinnliga tillfällesförfattarna (även Nordenflycht) inom de av hustavlan ut-
stakade ramarna. Men de understryker även ömsesidigheten inom äktenskapet,
det är inte bara hustrun som har plikter. Framför allt Nordenflycht är vanligtvis
noga med att poängtera hur ett lyckat äktenskap bygger på ömsesidig respekt och
vänskap och – naturligtvis – dygd. I ett av avhandlingens föregående kapitel be-
rördes också kort Elisabeth Stierncronas inställning i frågan om äktenskapet och
hustruns roll inom det husliga ståndet; i sin bibelkompilatoriska andaktsbok be-
tonar hon starkt hustruns underordnade position, vilken hon ser som självklar.30

Det fanns däremot en mer folkligt förankrad litteratur där äktenskapet och
sexualiteten var populära teman. Inger Lövkrona nämner att hustrutukt är ett
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återkommande ämne inom denna.31 Här kan man också lyfta fram den ’karne-
valiska’ tradition (vilken Lövkrona inte berör) där omvända förtecken gäller: kvin-
nan agar mannen. I en muntert debatterande dikt från 1750-talet, om en kvinna
som agat sin man, heter det:

Hon sade: Man min war en Kar,
Som förr gick ut på krogen;
Men sen jag wände ut och inn
På mig, tog Ris och börja
Til lägga uppå Gubbens skinn
Och honom ducktigt smörja;

Så blef han lydig som en hund,
Som blifwit wäl dressera, […].32

Bachtin är en given referent i detta sammanhang. I den dikt om hustrutukt som
citeras här återfinns några av de karnevaliska drag som Bachtin tar upp. Här be-
skrivs den omvända ”topografin” med den omsvängda hierarkiska ordningen,
degraderingen av objektet (mannen) med den upp- och nedvända kroppen, man-
nen tvingas exponera sin bak. Diktens humoristiska tonfall framkallar ett ”ambi-
valent” skratt: muntert och triumferande men även hånfullt och ironiskt.33 Även
frågan om den kvinnliga sexualiteten tas frekvent upp i den folkliga diktningen.
Där förs den kvinnliga kroppen in i olika skrifter, men ingen återklang av denna
’folkliga’ behandling av ämnet återspeglas hos de kvinnliga författare som ingår i
min undersökning. Troligtvis beror detta på dessa författares sociala tillhörighet
– de ville säkerligen inte visa eventuell kännedom om skrifter med så ’låga’
ämnesval.

Utbildningsdebatten
Det starkast återkommande temat för de svenska kvinnliga författare som tar upp
kvinnopolitiska frågor i sina texter var alltså nödvändigheten av att även kvinnor
fick undervisning och kunde ägna sig åt att tänka och läsa. Här kan det därför fin-
nas skäl att kort rekapitulera frihetstidens utbildningsdebatt. När det gäller in-
ställningen till utbildning (och bildning) kan man märka delvis olika positioner
hos de kvinnliga författarna. Ofta förekommande i skrifterna är ett moraliskt ele-
ment som kan spåras tillbaka till religiösa traditioner. Att studera en religiös eller
på annat sätt uppbygglig skrift ses då som ett bättre tidsfördriv än att ägna sig åt
världsliga nöjen. Tanken paras ofta med nyttotänkande. Den grundidé som ge-
nomsyrar framställningarna är att kvinnor (liksom män) skulle ges den fostran
och utbildning som var passande och lämplig för deras ställning i samhället och
detta kunde gälla såväl stånd som kön. Alla skulle ges så mycket utbildning som
krävdes för att de skulle kunna dra sitt strå till stacken och göras nyttiga. Hos en
del författare ses också tanken att kvinnan i grunden var moraliskt svag (man kan
jämföra med den redovisade aristoteliska synen ovan) och därför behövde fostras.
En mer radikal inställning, där kvinnans rätt till utbildning ses som en självklar
rättighet, återfinns visserligen hos kvinnliga författare, men är sällsynt.
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Debatten om utbildningens utformning, som till en del var import från övriga
Europa, var generellt sett livlig under frihetstiden. Här berörs därför endast delar
av den svenska debatten. Vissa utländska debattörer torde ha spelat en stor roll för
synen på flickors utbildning även i Sverige. Ett exempel är den franske ärkebisko-
pen François de Salignac de la Mothe-Fénelon vars De l’education des filles översat-
tes 1762 av L. Manderström. Boken kom dock att få stor betydelse redan tidiga-
re.34

Carina Burman skriver, apropå Kellgrens utbildning, att den kritik som under
frihetstiden kom att riktas mot 1724 års skolordning (som i stort sett liknade den
tidigare från 1693) i mycket grundades på en önskan om en mer praktiskt inriktad
utbildning.35 Indirekt kan detta givetvis ha gynnat flickorna, även om den del av
debatten som Burman fokuserar mest gällde en omsvängning från humaniora
mot naturvetenskaperna. En annan viktig fråga lade bränsle på debatten om ut-
bildningsväsendet. Det var problemet med tiggarbarn som drog runt i städerna,
dåtidens gatubarn. Många debattörer menade, framsynt nog, att ett sätt att stävja
detta var att ta hand om även obemedlade barn och ge dem en bra uppfostran.36 I
det tidigare avsnittet nämndes exempelvis en dikt av Charlotta Frölich, som inne-
håller ett förslag om omhändertagande och utbildning av tiggarbarn för att dessa i
vuxen ålder skall kunna anpassas till samhället och utnyttjas som arbetskraft.37

Man var följaktligen klart intresserad av utbildning för barn från de lägre klasser-
na, såväl för pojkar som för flickor.

När undervisningsfrågan togs upp var många beredda att diskutera flickornas
situation. Prästen A. Hammar är i en skrift från 1758 om svenska barn noga med
att framhålla att alla barn är ”Landsens barn”.38 Han föreslår i linje med detta att
även flickorna skall erbjudas undervisning i offentlig regi; flickorna skall dock
fostras till uppgifter i hushållet.39 Många av de manliga skribenterna menade, lik-
som Hammar, att kvinnans utbildning huvudsakligen skulle ha som mål att göra
henne till en bra maka och husmor.40 Här kunde det givetvis skilja sig mellan skri-
benterna var gränsen gick: behövde man exempelvis kunna språk för att bli en bra
hustru i ett välbesuttet hem? Christopher Polhem, den berömde ingenjören, hade
ett stort intresse för utbildningsfrågor, inte minst vad gällde de egna barnen. Han
var för övrigt far och morfar till två kvinnliga författare: Emerentia Polhem res-
pektive Anna Maria Rückerschöld. Polhem sätter i en skrift från 1745 snäva grän-
ser för kvinnans verksamheter; språkkunskaper är inte nödvändiga för en ung
flicka menar han (om hon inte tillhör förnämare familjer), att bli en god hushål-
lerska kräver inte kunskaper i franska. Polhem efterlyser också speciella skolor för
flickor.41

Men hos andra manliga skribenter återfinns andra tongångar. Christian Ro-
man, verksam vid Västerås gymnasium, menar att flickor ur de övre stånden borde
kunna läsa latin samt lite moderna språk (antingen tyska eller franska), och dess-
utom ha kunskap i elementär räkning. Han anser också att dessa flickor bör träna
sina färdigheter i skrivande, mer än som då var brukligt; lättast åstadkommes det-
ta genom att de tränar sig i att läsa och skriva brev.42 Intressant nog framhåller han
nödvändigheten för en ung flicka av god familj att sätta sig in i diverse vardagsju-
ridiska spörsmål som förmyndarkunskaper, lån, kontrakt, arrendefrågor, proces-
ser, tjänstehjonsstadgan och överflödsförordningar.43

Hur gav sig de kvinnliga författarna in i utbildningsdebatten? Ett exempel på
hur kristen dygd och behovet av kunskap flätas samman för att underbygga en
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plädering för kvinnors rätt till utbildning finner vi i andra delen av prosten Olof
Kolmodins Biblisk Qwinno-Spegel (1750) där Anna Maria Elvia och Hedvig Emer-
entia Ström publicerade varsin dedikationsdikt. Båda var för övrigt aktiva som
tillfällesdiktare. Hos dem finner man en plädering för att kvinnan blir en bättre
människa och kristen om hon ägnar sig åt seriösa studier. Anna Maria Elvia är
noga med att poängtera vikten av att kvinnor inte bara tänker på nöjen utan också
på mer seriösa ting: ”Wårt kön bör wänja sig dertil:/ Det är, at lära och at tänka.”44

Hedvig Emerentia Ström betonar i sin dikt hur Kolmodins bok bör läsas som en
dygdespegel, och menar att även männen bör ha nytta av att läsa om de berömvär-
da kvinnor som där avporträtteras.45 Att Kolmodins bok också kunde haft viss
betydelse för kvinnliga författares intellektuella självkänsla vittnar följande dikt-
strof om: ”Jag Qwinno-Spegeln läst, som Kollmodin uprättat/ Then har med
qwinno-frögd mitt sinne ofta mättat;/ Hur’ mången skrifwit om the fordna qwin-
nors drift/ Och qwinnors Dygde-Lof fins uti bok och skrift.”46

När en ekonomisk depression drabbade Stockholm mot slutet av frihetstiden
blev konsekvenserna svåra för de kvinnor som inte blev försörjda inom ett hus-
håll.47 Deras utsatta situation föranledde en kvinnlig författare att vässa sin penna.
I en artikel, signerad fru D**, som publicerades i Gjörwells Almänna Magazinet år
1770, framlägger Anna Maria Rückerschöld (1725–1805) sin syn på kvinnor och
utbildning. Liksom sin berömda morfar Christopher Polhem pläderar hon för
speciella flickskolor.48 Som titeln visar är denna inlaga en ”Böne-Skrift, Til All-
mänheten” och texten visar viss överensstämmelse med bönebrev, där mönstren
hämtades från såväl religiösa texter (böner) som brev. Rückerschölds inlaga är
mycket riktigt präglad av den ödjukhet och känslosamhet som påbjöds i denna
typ av skrifter.49 Hos Rückerschöld finner vi en mer detaljerad plan för kvinnors
undervisning, något som framstår som unikt bland kvinnliga författare vid denna
tid. Rückerschöld lyfter fram ett praktiskt perspektiv, där kvinnans roll som hus-
hållets föreståndare är självklar. Ur den allmänna hushållningens perspektiv är det
nödvändigt med utbildning också för kvinnor, annars är även männens verksam-
het hotad:

Här är med rätta ingen brist på Universiteter för wåra Herrar, men ingen kom-
mer i håg, at all den kundskap de där få, och all den inkomst de dermed komma
at förwärfwa sig, lämnas en gång tör hända uti ett wettlöst Fruntimmers händer;
och blir således hans Ungdoms möda krönt med en bitter framtid. (s. 8.)

I sin skrift hänvisar hon till Fénelon och menar, i hans efterföljd, att det finns klara
gränser för vad kvinnor behöver när det gäller utbildning:

Wi begära ingalunda, at med lystna ögon titta in i de Lärdas hemligheter; wi
lämna gärna dem, som wederbör det beswäret, att fylla sin hjerna med Theoretis-
ka Wetenskaper, och åstunda inga andra insigter, än dem wi med all nit kunna
wärkställa, och dymedelst gjöra oss nyttiga til de skyldigheter Naturen oss påläg-
ger, och en Fenelon, uti sina Tankar om unga Fruentimmers Uppfostran, nog
wäl och omständligen utwisar. (s. 4.)

Men det måste även framhållas att Rückerschöld dessutom för en försiktig argu-
mentation för kvinnors rätt till yrkesarbete. Huvudpläderingen i artikeln rör de
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ogifta kvinnornas situation, där svårigheten för dessa att försörja sig blir utgångs-
punkten för ett förslag. Rückerschöld föreslår att dessa kvinnor kunde få möjlig-
heter att utföra ”lätta syßlor” (s. 3).50 Man måste dock poängtera att hon i första
hand talar för en socialt avgränsad grupp kvinnor, nämligen flickor som varken är
”högre eller lägre” (s. 2). Skriften som helhet kan ses som en plädering för mel-
lanklassernas kvinnor. Det intressanta med Rückerschöld är att hon, med sitt tyd-
ligt definierade förslag, söker direkt dialog med andra skribenter i det offentliga
samtal som höll på att utvecklas.51 Som strategi betraktat är det troligtvis effektivt.

Under frihetstidens allra sista år publicerade Catharina Ahlgren sin fruntim-
merstidskrift, vars didaktiska syfte är tydligt. Även i denna tidskrift uppmuntras
kvinnorna att förkovra sig. Samtidigt framkommer i texten andra drag som delvis
underminerar det försiktigt emancipatoriska budskapet. Kvinnan är svagare av
naturen och mannen är kvinnans huvud, framhålls det exempelvis på ett ställe i
tidskriften – helt i hustavlans anda.52

Dessa kvinnliga författare utmanar med sina krav på utbildning för kvinnor
inte de grundläggande principer som styrde hustavlans värld,53 men trots detta
ställer de krav på makt och social auktoritet å kvinnors vägnar.

För att finna mer radikala, om än mindre konkreta, tongångar får man vända
sig till Nordenflycht. När hon pläderar för kvinnans rätt till kunskap säger hon
ingenstans att den kvinnliga verksamheten bör inskränkas enbart till hushållssfä-
ren, även om hon ibland använder sig av ’nyttoargumentet’, tanken att kvinnan
blir en bättre maka och hushållerska om hon har viss utbildning. Tvärtom finns
hos Nordenflycht ett tydligt missnöje med den inskränkthet som är följden av
bristande utbildning för kvinnor. Tydligast framkommer detta i lärodikten Fruen-
timrets Försvar (1761) som alltså kommer att analyseras längre fram. När Nor-
denflycht blev preses i Tankebyggarorden 1753 föreslog hon omedelbart att ett
möjligt uppsatsämne vid ordens litterära pristävling kunde vara ”Om skilje-vahl
på snillen bör sträcka sig till könet, och om således fruentimmer som har böjelse
till studier, bör studera eller ej”.54 Ämnet var säkerligen valt med tanke på att även
föra in kvinnorna i den debatt som väckts av den kungliga uppfostringskommis-
sionens arbete med att reformera skolväsendet i Sverige. Många debattörer ville
bredda den sociala rekryteringsbasen för högre studier så att alla (pojkar) med be-
gåvning skulle få den utbildning de behövde.55 Nordenflycht avsåg säkerligen att
initiera en debatt där även flickornas möjligheter kunde tillvaratas. Nordenflychts
förslag fick för övrigt svar av skalden och vännen G.F. Gyllenborg i dikten ”Satire
till Fru H. C. N. I anledning af den Frågan: Om Fruentimret bör studera?”, som
publicerades i Våra Försök III. I den proklameras i naturrättslig anda att ”När all-
mänt tillstånd blir at efter sanning leta./ Kön, ålder, villkor, stånd, här ingen skill-
nad gör,/ Ty hvem som täncka kan, han äfven täncka bör”.56

Nordenflychts radikalism är bestickande om man jämför med Rücker-
schölds,57 men jag menar att det i detta sammanhang är nödvändigt att fundera
över exakt vilken grupp av kvinnor som åsyftas hos respektive författare. Kön som
analyskategori måste här kompletteras med social tillhörighet för att man till fullo
skall kunna avläsa dessa texter. Varken Rückerschöld eller Nordenflycht talar för
alla kvinnor, utan för socialt sett olika grupper av kvinnor. Rückerschöld vill för-
bättra villkoren för kvinnorna i mellanklasserna, Nordenflycht å sin sida talar i
första hand ofta till och ibland också för den sociala elitens kvinnor, något som
kommer att lyftas fram i analysen av Fruentimrets Försvar.
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Bristen på likvärdig skolning väckte även känslor av vanmakt och ilska hos
många dåtida kvinnor, åtminstone de som hade intellektuella intressen och ambi-
tioner. Hedvig Löfwenskiöld skriver följande i en dikt (som aldrig publicerades i
tryck) om kvinnans otillräckliga utbildningsmöjligheter:

Wårt kiön ei lida kan det välde och de plågor
at det til sämre ting men ei at tänka dåger [duger]
I vår upfostrings art vi felets orsak funnit
hwi [varför] qwinnan ei så lät til mogen kunskap hunnit58

Rückerschöld anser i sin artikel att kvinnans brist på utbildning får henne att bli
som Philomela, som ”miste sin tunga, på det hon ej skulle kunna klaga sin nöd”
(s. 1).

Slutligen kan man åter påminna sig de kvinnliga författare som indirekt tar
upp utbildningsfrågan i sina texter, vilka diskuterades tidigare i avhandlingen.
Anna Margareta von Bragner för i sin tidskrift en förtäckt plädering där hon krä-
ver gehör för kvinnors åsikter i en politisk offentlighet, vilket i sin tur bygger på att
kvinnor behöver utbildning (eller åtminstone bildning). Utan tvekan placerar sig
hennes text i ett radikalt läger. I Françoise Marguerite Janiçons skrift om över-
flödsförordningen 1766 finns däremot ett totalt exkluderande av kvinnan när det
gäller formell utbildning i ”publica scholor” och den åsikt som framförs är att
kvinnan hör hemma i hushållssfären.

Nordenflycht som kvinnopolitisk författare

Den djärvaste och mest radikala kvinnopolitiska författaren under frihetstiden var
utan tvekan Hedvig Charlotta Nordenflycht. I hennes dikter ställs krav på både
makt och socialt accepterad auktoritet. Huruvida Nordenflycht också ställde krav
på legal auktoritet å sitt köns vägnar – och i så fall hur och i vilken utsträckning –
är däremot en svårbesvarad, men inte desto mindre viktig fråga, som kommer att
diskuteras längre fram. De kraftfullaste emancipatoriska budskapen i hennes tex-
ter ligger inte på en konkret nivå, utan diskussionen av kön sker i första hand på
ett mer teoretiskt och abstrakt plan.

En intressant fråga i detta sammanhang är hur Nordenflycht såg på sig själv
som kvinnlig författare. Som redan framgått betraktade hon sig åtminstone i bör-
jan av 1750-talet såsom varande ensam kvinna på parnassen. Tidigare i avhand-
lingen har vi kunnat se hur denna position gynnade hennes etablering som förfat-
tare i början av 1740-talet.59 När A.A. von Stiernman ber henne om nya samtida
namn på kvinnliga författarkollegor till sitt planerade gynæceum över svenska lär-
da fruntimmer (i vilket Nordenflycht själv ingår) verkar hon inte ha några andra
förslag än tre släktingar till adressaten. För att få hjälp är hon tvungen att vända sig
till Gustaf Reuterholm.60 I det tidigare nämnda brevet till Kungl. Maj:t från 1751
framhåller Nordenflycht, i det hon ber om pengar, att hon ”nu för tiden är den
enda [ibland sitt kön] i Sverige, som dristat sig at gifva Publicum prof af den vitter-
lek, hon sig kunnat förvärfva” (SS 3:1 s. 237).

Omkring 1750 var detta inte en överdrift. Som tidigare visats, inte minst i redo-
visningen av tillfällesdiktarnas verksamhet, var det glest med kvinnliga författare
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som gick i tryck under 1740-talet och i början av 1750-talet. Distributionen av till-
fällesdikter skedde dessutom oftast i socialt begränsade kretsar och nådde sällan ut
till en bredare offentlighet. En av de aktiva författarna var Brita Geyer vilken bland
annat författat tillfällesvers till de kungliga. Hon nämns också mycket riktigt av
Gustaf Reuterholm i det brev där han försöker svara på Nordenflychts fråga.61

Jag menar att man inte behöver tolka Nordenflychts uppgifter som att hon var
negativ till konkurrens. När hon skrev dessa rader var hon i realiteten i stort sett
den enda kvinnan på parnassen. Kontakten med det kvinnliga ’författarkotteriet’ i
Norrköpingstrakten togs först några år senare (se ovan s. 58). När väl Nordenflycht
fått kännedom om dessa kvinnliga författares verksamhet var hon angelägen att
stödja sina kollegor i deras författarskap.62 Den 10 juli 1761 skriver hon i ett brev till
Samuel Älf: ”till den aimabla fru Probstinnan Lagerman [dvs. Charlotta Löfgren]
ber jag min Compliment anmäles, dock mera än det ordet innebär, wänskap, estime,
erkänsla äro knapt tillräckel. ord att tålka hwad jag känner för henne.” (SS 3:1,
s. 295.)63 Man kan i detta sammanhang lyfta fram Nordenflychts kontakt med den
norska författarkollegan Brigitta Lange. När Lange gav ut en översättning av ett
historiskt verk skrev Nordenflycht en dedikationsdikt med kvinnopolitiskt tonfall
och när sedan den norska skaldinnan avled 1752 hyllade Nordenflycht hennes min-
ne i en begravningsdikt.64 Normalt ser man dessutom hur angelägen Nordenflycht
är att lyfta fram samtida exempel på vittra fruntimmer, även om detta agerande
ibland också kan knytas till Nordenflychts önskan om försörjning. Inte så sällan
är dessa kvinnor sådana som protegerade Nordenflycht, som Lovisa Ulrika eller
grevinnan Cronstedt.65 Motiven var måhända inte helt altruistiska.

Detta gällde alltså relationen till samtida kvinnliga författare, men hur var det
med de svenska föregångarna? Den viktigaste är utan tvekan Sophia Elisabeth
Brenner, som för övrigt avled då Nordenflycht var tolv år gammal. I tidigare forsk-
ning finner man antagandet att det går att spåra en viss ambivalens till den beröm-
da föregångaren hos Nordenflycht.66 Hennes delvis versifierade översikt över poe-
tiska föregångare, ”De svenska poeter” (1755), tar exempelvis upp Brenner som en
den svenska poesins främsta. Omdömet om henne är dock raljerande, vilket tro-
ligtvis beror på att dikten ursprungligen tillkom på skämt.67

En Sophia oss besöker,
315 Hon skall ock sin heder få;

Som Skaldinnors hop hon öker,
Bör hon med för Könet [kvinnorna] gå;
Fast hon icke är så fager,
Som La Suse och Deshouliere,

320 Stundom något torr och mager,
Skruden dock Brodderad är
Med Crepiner och Galoner
Från Germanien, Rom, Paris,
Bland de Nordiska Matroner,

325 Är hon granner på sitt vis. (SS 3:1, s. 115.)

I de här citerade skämtsamt formulerade raderna var det knappast på sin plats att
ta upp Brenner som emancipatorisk författare (och föregångare). Mer anmärk-
ningsvärt är att det inte heller görs i någon av Nordenflychts övriga verk, trots att
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Brenner uppenbarligen var en viktig föregångare ur många aspekter – inte minst
som emancipatorisk tänkare. (Jag finner det däremot inte relevant att närmare
spekulera i orsakerna till Nordenflychts låga värdering av Brenner.) Det finns
emellertid vissa olikheter mellan Brenners och Nordenflychts inställning i kvin-
nopolitiska frågor och den största är att Nordenflycht ter sig som radikalare än sin
föregångare. Skillnaden gäller framför allt hur de betraktar gränserna för kvinnlig
intellektuell verksamhet. Brenner ansåg exempelvis att astronomi var ett olämp-
ligt ämne för kvinnor, medan Nordenflycht pläderade för att kvinnor även skulle
ägna sig åt naturvetenskapliga studier.68 Däremot kan man framhålla att de ibland
hämtar sina tankar från samma källor, framför allt de franska preciöserna och
Anna Maria van Schurman.69 Nordenflycht tar inte heller upp Brenner i det före-
tal till Qwinligit Tankespel för år 1745 i vilket Nordenflycht söker kvinnliga förfat-
tare som kan mäta sig med manliga dito. De namn Nordenflycht för på tal här är
Dacier, Scudéry och Schurman (SS 3:1, s. 177), vilka inte bara var författare utan
också emancipatoriska författare. Det är möjligt att Nordenflycht såg Brenner som
en viktig föregångare när det gällde författarrollen. Därmed inte sagt att
Nordenflycht betraktade Brenner som en ideologisk föregångare – eller kanske
snarare som ideologiskt aktuell.

Nordenflycht skrev såväl dikter som prosatexter där kvinnopolitiska frågor
togs upp.70 Dessutom får man inte glömma bort de texter som indirekt för upp
dessa frågor, framför allt tillfällesdikterna, där kvinnliga respektive manliga ex-
empla skapas, och könsbestämda dygder listas (se ovan kap. II:). Det finns en
tydlig kurva i Nordenflychts diktning mot gradvis ökad radikalitet i kvinnopoli-
tiska frågor, där Fruentimrets Försvar kan sägas utgöra en kulmen.

Den första kvinnopolitiska dikt som publicerades av Nordenflycht är ”Fruen-
timbers Plikt at upöwa deras Wett”, vilken kom som handskriftspublikation i den
”Cronstedtska Poemboken” redan 1741 (se ovan, s. 201) innan den trycktes i
Qwinligit Tankespel för år 1744. I detta Qwinligit Tankespel publicerades även dik-
ten ”Satyr emot afwundsjuka Fruentimber”. Andra viktiga programmatiska texter
är den satiriska dikten ”Friare Konsten”, även den först handskriftspublicerad i
”Cronstedtska Poemboken” för att sedan tryckas i Qwinligit Tankespel 1745, och
”Til Swenska Fruntimret, då Herr Probsten Kolmodins Qwinnospegel, Andra
Delen kom ut af Trycket” (tryckt i Qwinligit Tankespel 1748–50). År 1761 publice-
rades den omfångsrika lärodikten Fruentimrets Försvar, Nordenflychts mest radi-
kala och programmatiska kvinnopolitiska text. En genomgående tendens i alla
dessa dikter är att de på olika sätt förmedlar övertygelsen att kvinnan måste vidare-
utveckla sitt ”wett”. Kunskap, kunskap och åter kunskap skildras som en kungs-
väg till emancipation. Hos Nordenflycht paras också detta ofta med en fast reli-
giös övertygelse, där sann dygd förutsätter kunskap, och de två tillsammans ger
förberedelse för det eviga.71 I två prosastycken: ”Vettsaga. Den gröna Fogelen”
(tryckt i Våra Försök del 2, 1754) och ”Fröjas räfst” (tryckt i Witterhets Arbeten del 2,
1762), redovisar dessutom Nordenflycht i preciös efterföljd sin syn på kärleken.

”Fruentimbers Plikt” kommer som allra första dikt i Nordenflychts Qwinligit
Tankespel 1744 och den kan på många sätt ses som en programförklaring för sam-
lingen som helhet. Tonfallet i dikten är självmedvetet och humoristiskt argumen-
terande, något som understryks av det raska versmåttet och de korta raderna.72 Re-
toriskt sett är dikten utformad enligt genus deliberativum och i den argumenterar
Nordenflycht, som titeln visar, för kvinnlig bildning. I en drastisk vändning ställer
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Nordenflycht den aristoteliska föreställningen om kvinnans svagare hjärna upp
och ned, det är ett manligt svagt intellekt som fött tanken på att kvinnan inte hör
hemma på ”Parnassen”: ”At du först har fått din fart/ Ur en swag och manlig hjer-
na,/ Som sit wälde welat wärna,/ Är wäl, utan twifwel, klart;” (SS 1, s. 79, r. 5–8).
Redan i denna första kvinnopolitiska dikt möter man delar av den argumentation
som utvecklas i Fruentimrets Försvar. Ett huvudargument som anförs är att om
kvinnan nu är så svag, desto större skäl att man stärker henne. Detta antiaristotelis-
ka argument återfinns både hos Brenner, Fénelon och hos Anna-Maria van Schur-
man i hennes Opuscula (1648). Troligt är att Nordenflycht inspirerats av dem alla,
ett exemplar av Opuscula stod för övrigt i hennes bokhylla.73 Nordenflycht verkar,
när hon använder detta argument, instämma med tanken på att kvinnan är av ”Na-
turen” svagare. ”Nu wäl an, wi qwinnor fått,/ Som de wisa männer yrka,/ Mindre
kraft och mindre styrka,/ Uti wår Natur och lott” (SS 1, s. 80, r. 29–32). Denna tan-
ke återkommer tjugo år senare i Fruentimrets Försvar. Här utvecklas tanken vidare
och Nordenflycht tydliggör att kvinnan visserligen är kroppsligen svagare, men
knappast intellektuellt. I ”Fruentimbers Plikt” återfinns vidare den hos Norden-
flycht vanliga, religiöst grundade, sammankoppling mellan dygd, själslig utveck-
ling och kunskap. Det är alla människors plikt att utvecklas mot fullkomlighet.74

Även på ett stilistiskt plan finns vissa likheter mellan ”Fruentimbers Plikt” och
Fruentimrets Försvar, främst när det gäller den antitetiska konstruktionen, där ljus
ställs mot mörker, natur och sunt förnuft ställs mot den ”blinda seden”, alltså va-
nan. Ljusmetaforiken är en viktig komponent och kan, liksom i Fruentimrets För-
svar, knytas till kunskap och med det själens klarhet. Men det måste framhållas att
”Fruentimbers Plikt” till skillnad mot Fruentimrets Försvar inte är skriven i den
höga stilen (beroende på retorisk och poetisk genretillhörighet) och att den först-
nämnda dikten inte tillnärmelsevis ställer lika höga anspråk, något som märks ge-
nom det mindre högstämda tonfallet, men också vad som explicit sägs i dikten.
”Fruentimbers Plikt” innehåller i slutändan ett mindre anspråksfullt förslag för
kvinnor. Ett viktigt argument för uppövning av vettet, som utvecklas i flera stro-
fer, är att kvinnan på så sätt blir en bättre hushållerska: ”Såleds styrker icke jag/
Alla ädla Läsarinnor,/ Glömma, at de äro Qwinnor,/ Och förkasta Könets Lag.//
Nej, de kunna Ståndets plikt/ Härigenom mer fullgöra,/ När de sina tankar föra/
I de rätta ämnens wigt,” (SS 1, s. 82–83, r. 97–104).

Torkel Stålmarck håller för troligt att ”Fruentimbers Plikt” nått en vidare
offentlighet än det Cronstedtska hushållet under mellantiden mellan handskrifts-
publikation och tryck. Som nummer två i Qwinligit Tankespel 1744 kommer ”Sa-
tyr emot afwunsjuka fruentimmer”, i vilket Nordenflycht polemiserar mot kvinn-
lig anti-emancipatorisk kritik. Stålmarck ser detta som en följd av en redan påbör-
jad debatt om ”Fruentimbers Plikt” – den andra dikten skulle helt enkelt vara ett
svar på olika reaktioner. Dikten innehåller en kritik mot den ”swaga [kvinnliga]
hop” som av avundsjuka ifrågasatt diktjagets intellektuella förmåga och i dikten
görs också en bodelning mellan denna svaga hop och de kloka kvinnor som söker
utveckla sitt ”wett” och med det sin dygd (SS 2, s. 140–142).

Liknande tankar om kvinnans rätt till utbildning och utveckling av ”wettet”
märker man i dedikationsdikten ”Til Swenska Fruntimret, då Herr Probsten Kol-
modins Qwinnospegel, Andra Delen kom ut af Trycket” (1748–50).75 Även här
möter man de schurmanska/brennerska argumenten för rätten till kvinnlig för-
kovran. Här för Nordenflycht därtill fram tanken att kvinnor bör studera naturve-
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tenskapliga ämnen. I dikten finner man den hos Nordenflycht vanliga tankegång-
en om de trånga gränser som är satta för kvinnokönet (SS 2, s. 125, r. 5–8). En an-
nan återkommande tanke är att förkovran av ”wettet” och dygd hör samman. Att
utveckla sitt förstånd och sin tankekraft är därför ur fler aspekter kungsvägen för
kvinnorna, den ”rätta sällhet[en]” kan bara byggas ”på Ljus och Sannings håfwor”
(SS 2, s. 126, r. 39–40).

Synen på kärleken och äktenskapet utvecklas successivt i mer radikal riktning i
Nordenflychts diktning, med slutpunkt i de bägge sena prosastyckena: ”Vettsaga.
Den gröna Fogelen” (1754) och ”Fröjas Räfst” (1762). Som tidigare nämnts disku-
teras äktenskapet fortlöpande i Nordenflychts diktning, stundom finner man en
relativt tillbakahållen och konventionell syn på kvinnans roll i äktenskapet, fram-
för allt i gravdiktningen. I den tidiga dikten ”Friare Konsten”, som för övrigt skul-
le sjungas, möter läsaren däremot ett ifrågasättande av mannens bestämmanderätt
inom äktenskapet. Dikten har ett för bröllopsdiktningen vanligt tema: är det nöd-
vändigt att gifta sig?76 Men här är det en kvinna som för ovanlighetens skull ifråga-
sätter det äkta ståndet. I en dialog mellan fästman och fästmö, Iris och Clianter,
ifrågasätts hustavlans bud om hustrulig underdånighet. Ironiskt visar dikten hur
mannen försöker befästa sin maktposition inom det äktenskapliga ståndet. Man-
nen förklarar myndigt för kvinnan: ”Jag är hufwud, jag är kar:/ Papegoja sit i bu-
ren:/ Du är nu i mit förwar.” (SS 1, s. 114, r. 58–60.) Moralen i dikten är tydlig, se
upp för de manliga tyranner som med fagra ord lockar ”Tusen in i slafweri” (SS 1,
s. 115, r. 77).77

I sagan ”Vettsaga” från 1754 är temat fokuserat på de faror som lurar om man
förförs av den sinnliga kärleken. En prins, med det olycksbådande namnet Lätt-
böjd, uppfostras av kvinnor, först och främst av sin mor, den goda Klarsynt, som
lär honom språk och allt om det land han skall regera i. Men för att denna kun-
skap skall fulländas måste den paras med dygd (vad annars) och inte minst insik-
ter i kärlekens sanna natur, detta för att han så småningom skall kunna regera till-
sammans med en underbar och moraliskt högtstående drottning i det härliga riket
”Lycksalighet i kärlek”. Den stackars prinsen misslyckas eftersom han inte kan
motstå kroppens pockande begär. (SS 3:1, s. 88–103.)

Som påvisats i tidigare forskning uppvisar denna saga, liksom ”Fröjas Räfst”,
stora likheter med preciösernas kärlekssyn, där tanken på den rena, vänskapliga,
platonska och framför allt jämbördiga kärleken mellan man och kvinna framhävs
på bekostnad av den kroppsliga. Nordenflychts beskrivning av ett allegoriskt land-
skap har, som bland annat Kruse och Ruth Nilsson noterar, inspirerats av Made-
leine de Scudérys roman Clélie (1654).78 Där förekommer den kända kartan över
”Ömhetens rike” (”Carte du pays de Tendre”), i vilken ett fiktivt kärlekens land-
skap kartläggs och den rätta vägen till sann kärlekslycka beskrivs. Kartan förekom
i olika varianter under 1600-talet och framåt. Sissel Lie framhåller att preciösernas
kärleksprogram inte minst var en konsekvens av 1600-talets hårda realiteter för
kvinnor. De inte bara riskerade att helt förlora sin självständighet när de gifte sig
med en man, de kunde också förlora sitt liv i barnsäng.79 Även när det gäller be-
skrivningen av kvinnor i ”Vettsaga” finner man likheter med den franska preciö-
sen och romanförfattaren Scudérys tänkande. Kvinnan framstår i Nordenflychts
saga som den mer moraliskt högtstående eftersom hon till skillnad från mannen
har kontroll över sina passioner.80 (Att jämföra med den aristoteliska synen på den
känslomässigt lättrörda kvinnan.)
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Den mest programmatiska texten om äktenskapet som Nordenflycht skrev var
prosastycket ”Fröjas Räfst” från 1762. Här målas det forna Sveriges guldålder upp.
I Atland fanns fordom dygdiga, blygsamma och kyska kvinnor och där hölls Frö-
jas, kärleksgudinnans, bud som heliga. Men detta folks lyckliga naturtillstånd
gick om intet då de började imitera andra folkslag och med det vände sig från gu-
dinnan. Vred uppsöker hon då landet för att avkunna sin dom, och vid en rann-
sakning av olika gifta par blir hon alltmer övertygad om att Atland är förlorat. Det
ena eländiga äktenskapet efter det andra passerar revy. Gudinnan blir förbittrad
och är nära att överge landets innevånare då hon visas ett sista par: Hildur och
Adil. Långt ifrån den fördärvliga staden möter hon ett par i samklang med natu-
ren och varandra. Deras förhållande bygger nämligen på dygd och öm vänskap
(inte sinnligt begär). (SS 3:1, s. 151–170.) Det intressanta är hur Hildurs prisvärda
egenskaper framhålls: ”Hildur har sällsynta egenskaper och vida skilda ifrån dem
som i allmänhet prisas hos Könet. Hennes vettgirughet mättas endast af sanning-
ar; Naturen och menniskan äro hennes tanke-ämnen.” (SS 3:1, s. 171.) Här visar
texten genom ett exemplum den lyckliga följden av att kvinnan tillåts utveckla sitt
intellekt, grunden läggs då för dygd, vilken i sin tur blir fundamentet för ett lyck-
ligt kärleksförhållande. Kärleken till Hildur tänder också en skapande gnista hos
Adil. Som belöning till det dygdiga paret hämtar Fröjas son Sång-Gudinnornas
gyllene harpa från ”Vishetsguden” (Apollon), vilken överlämnas till Adil. Upp-
tänd av en gudomlig eld, ”tog [Adil] Harpan och söng om Gudarnas verk, om
Naturens under, om Kärleken och om Hildur.”81 (SS 3:1, s. 172.)

Tillkomsten av Fruentimrets Försvar
År 1758 publicerade Jean-Jacques Rousseau ett genmäle i form av ett öppet brev till
encyclopedisten och upplysningsmannen d’Alembert angående inrättandet av en
teater i Rousseaus hemstad Genève, det så kallade Lettre à d’Alembert sur les Spec-
tacles. Rousseaus öppna brev väckte en storm av indignation och utlöste en mängd
av repliker eftersom det inte bara diskuterade teatern som genre utan också ifråga-
satte kvinnors verksamhet i det offentliga livet.82

Les femmes en général, n’aiment aucun art, ne se connaissent à aucun, & n’ont
aucun génie. Elles peuvent réussir aux petits ouvrages qui ne demandent que de
la légereté d’esprit, du goût, de la grace, quelquefois même de la philosophie &
du raisonnement. Elles peuvent acquérir de la science, de l’érudition, des talens,
& tout ce qui s’acquiert à force de travail. Mais ce feu céleste qui échauffe &
embrase l’ame, ce génie qui consume & dévore, cette brulante éloquence, ces
transports sublimes qui portent leurs ravissements jusqu’au fonds des cœurs,
manqueront toujours aux écrits des femmes: […].83

(Kvinnor i allmänhet älskar ingen konst, de förstår sig inte på någon [konst] och
har inget snille. De kan lyckas med små arbeten, som blott kräver tankens lätthet,
smak, behag, ibland till och med filosofi och resonemang. De kan förvärva veten-
skap, lärdom, talanger och allt det som går att förvärva genom träget arbete. Men
den himmelska eld som värmer och tänder själen, det snille som bränner och för-
tär, den glödande vältaligheten, den sublima hänförelse som gjuter extas in i
människors hjärtan, [allt detta] kommer alltid att saknas i kvinnors skrifter.)
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 De skarpast formulerade misogyna raderna mot kvinnokönet återfinns endast i
en fotnot, som delvis citeras ovan, men även i resten av skriften finner man ett ut-
kast till den kvinnosyn som skulle komma att fullföljas i Émile fyra år senare. I det
senare verket föreligger Rousseaus program för kvinnans (och mannens) räkning i
sin slutgiltiga utformning. Boken kom att väcka genklang över hela Europa, och
anses ha bidragit till att forma den könsideologi som kännetecknar det framväx-
ande borgerliga samhället, där kvinnan alltmer definieras in i en nyformerad pri-
vatsfär.84

Med utgångspunkt från Habermas tankar om en under 1700-talet framväxan-
de borgerlig offentlighet formulerar sig Joan Landes om Rousseaus kvinnosyn: ”I
argue that Rousseau ties the subjection of modern women to an implicit opposi-
tion between old and new forms of representation, that is, in the terms used here,
between the iconic spectacularity of the Old Regime and the textual and legal or-
der of the bourgeois public sphere”.85 Redan i Lettre à d’Alembert brännmärker
Rousseau den ’offentliga kvinnan’ som ses som inkarnerad i den urbana kulturens
lärda och mondäna salongsdam och framför allt i skådespelerskan. Den fränaste
attacken i Lettre à d’Alembert riktas just mot skådespelerskor, som beskylls för att
undergräva hela samhällsmoralen.86 Kvinnans sanna kallelse förbinds hos Rous-
seau med den privata sfären.87 Det är resonemangen om och argumentationen
mot offentliga kvinnor som hos Rousseau sedan utvidgas till att också gälla alla
former av kvinnligt skapande. Av citatet ovan framgår var tyngdpunkten i hans
argumentation ligger när det gäller kvinnor som konstnärliga utövare: kvinnan
saknar den gudomliga elden, ”feu céleste”.

Joan Scott menar även att Rousseau fick stor betydelse för hur termen ”med-
borgare” gavs manliga förtecken. Kvinnan definierades inte bara ut ur det offentli-
ga hos Rousseau utan hans tankar om könskonstruktionen innebar dessutom en
förstärkning av de homosociala band, som är en manligt dominerad politisk sfärs
grundförutsättningar.88

”Je suis tres piquée contre Rousseau” (Jag är mycket uppretad över Rousseau)
skriver Nordenflycht den 19 juli 1759 till sin goda vän, utlandssvensken Johan
Arckenholtz.89 Tio dagar senare uttrycker hon samma besvikelse till en annan kor-
respondent i utlandet, den schweiziske diktaren och läkaren Albrecht von Haller:
”je suis un peu piquée contre un de vos Compatriotes monsieur, c’est le celebre
Rousseau. Il a traité le sexe sans menagement dans sa lettre contre le Theatre.”90

([J]ag är en aning upprörd på en av era landsmän min herre, det är den berömda
Rousseau. Han har behandlat könet [kvinnorna] utan förbarmande i sitt brev mot
teatern.) Kanske blev det extra upprörande för Nordenflycht eftersom hon betrak-
tade Rousseau som en viktig filosofisk inspirationskälla. Nordenflycht skred ome-
delbart till verket för att skriva ett genmäle. Argumenten mot Rousseau samlades i
en omfattande lärodikt, Fruentimrets Försvar, Emot J. J. Rousseau Medborgare I
Geneve. Som Sven Hansson visar, efter ett fullkomligt detektivarbete, var ett första
kortare utkast till dikten färdigt samma år.91 Detta embryo till Fruentimrets För-
svar har formen av ett skaldebrev och är riktat till författaren Charlotta Löfgren.
Genom sitt fynd och sin analys av skaldebrevet demonstrerar Hansson övertygan-
de med vilken omsorg Nordenflycht utformade den färdiga dikten.92 Fruentimrets
Försvar publicerades i separattryck år 1761,93 och anmäldes i januarianumret av
den Then Svenska Mercurius 1762. Samma år stod den som första dikt i andra de-
len av tankebyggarnas publikation Witterhets Arbeten. I samma publikation åter-



260

finns för övrigt Nordenflychts preciöst influerade och radikala prosatext om
äktenskapet: ”Fröjas räfst” (se ovan).

Samtiden ansåg att verket var ett av hennes förnämsta – bland andra skalde-
kollegan Gustaf Fredrik Gyllenborg och inte minst drottning Lovisa Ulrika be-
römde dikten. Drottningen var till och med villig att låna ut sin egen lektör Bey-
lon för att hjälpa Nordenflycht att få dikten översatt till franska. Sven Hansson
noterar att det fanns många skäl för drottningen att vara nöjd med dikten efter-
som den inte bara försvarade kvinnan och d’Alembert (som drottningen beundra-
de) utan också hyllade drottningen som ett föredöme.94 I ett brev till Samuel Älf
från den 26 juni 1761 berättar Nordenflycht att dikten haft framgång hos publi-
ken: ”den ena dagen har jag fått befallning af wår Nådiga dråttning att upwakta
henne, den andra dagen har någon af deras Excellentier [riksråd] gordt mig visite,
än har en kammarherre och än en bårgmästare sagt mig en Eloge” (SS 3:1, s. 293).95

Eftervärldens dom har varit hårdare och dikten har nedvärderats framför allt på
grund av sin långa kvinnokatalog.96

Redan i diktens titel kommer signalen om att texten inte bara vänder sig till en
svensk publik, utan att den också direkt anknyter till en europeisk debatt. Ut-
trycket medborgare i Geneve (citoyen de Genève) signalerade Rousseaus radika-
lism och var välkänt för den dåtida läsekrets som följde debatten.97 Att Norden-
flycht tar med detta i sin titel visar att hon blinkar åt en läsekrets som var förtrogen
med den kontinentala debatten. Intressant är också att Nordenflycht försökte få
dikten översatt till franska och latin, för att sedan sprida den i övriga Europa, och
inte minst för att vidarebefordra dikten till Rousseau själv.98 Tyvärr havererade
projektet på grund av hennes sviktande hälsa, hon dog två år efter det att dikten
publicerats. Detta är ett par av de tecken som tyder på att Nordenflycht med
Fruentimrets Försvar försöker skriva sig in i den europeiska upplysningsdebatten.
Hur detta sedan visar sig även på andra sätt i dikten kommer min läsning att de-
monstrera. Fruentimrets Försvar är en lärodikt och är därför utrustad med en om-
fattande notapparat. Valet av diktslag, tillsammans med den planerade latinöver-
sättningen, indikerar att Nordenflycht även vände sig till en lärd läsekrets, både på
kontinenten och i Sverige.99

Som nämndes ovan riktar sig Fruentimrets Försvar i hög grad till drottning
Lovisa Ulrika: skriften är försedd med en dedikation till drottningen, ett motto
hämtat från Horatius där det framhålls att skaldens öde är sammanflätat med be-
skyddarens.100 Drottningen var inte bara gift med Sveriges monark, hon var också
livligt intresserad av den kontinentala upplysningsdebatten. Både hon själv och
hennes bror, den berömde Fredrik den store av Preussen (Voltaires beskyddare),
korresponderade med olika upplysningsfilosofer. Ur ett svenskt perspektiv torde
kretsen kring drottningen vara så nära man kunde komma en ’upplysningssalong’
i Sverige vid denna tid, förutom Nordenflychts egen Tankebyggarsalong.101

Tillsammans med skalderna, de bägge grevarna, Gustav Philip Creutz och
Gustaf Fredrik Gyllenborg, var Nordenflycht en av de drivande krafterna inom
Tankebyggarorden. Omkring 1757 skedde en uppdelning av sällskapet, där en del
bildade ett kotteri runt Nordenflycht. Gyllenborg berättar i sina memoarer hur
den nordenflychtska kretsen tillsammans arbetade med att ge ut sina arbeten och
resultatet blev så småningom Witterhets Arbeten, i vars andra årgång Fruentimrets
Försvar trycktes. I närmast lyriska ordalag beskriver Gyllenborg hur denna
krympta krets av tankebyggare efter förrättat värv samlades hemma hos fru
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Nordenflycht för supé och umgänge.102 Den nordenflychtska salongen verkar vara
ett av fåtaliga exempel på att en salongskultur i kontinental mening fann sin väg
till Sverige.103 ”Enlightenment sociability upheld both reciprocal exchange and
the principle of governance by substituting a female salonnière for a male king as
the governor of its discourse.”104 Citatet gäller den franska upplysningssalongen,
men kunde lika gärna avsett fru Nordenflychts.

Kanske försökte Nordenflycht med tilltalet i, och översättningen av, Fruentim-
rets Försvar även överbrygga det gap som fanns, inte bara mellan länder, utan ock-
så inom länder. Som vi kommer att få se i analysen blir tilltalet till olika offentlig-
heter (eller ’kulturer’) viktigt för Nordenflycht. Peter France talar om en klyfta
mellan ”world of learning” (akademierna) respektive ”world of fashion” (salonger-
na), vilka utgör det franska 1700-talets två intellektuella poler.105 (Tänker man sig
att dikten publicerats i Frankrike så hade Nordenflychts läsare till största delen
troligen återfunnits inom den senare offentligheten.) Tolkar vi detta i termer av
kön och social tillhörighet kan textens dubbla tilltal framhållas; tillspetsat uttryckt
vänder sig Fruentimrets Försvar både till de manligt dominerade universiteten och
akademierna och de mer kvinnligt präglade salongerna. I båda dessa instanser
härskade den sociala och intellektuella eliten.

Diktens två egenskaper – hur den skriver in sig i ett lärt sammanhang, men
också i det jag vill kalla en kontinental (och svensk), mondän upplysningsdiskurs
– blir viktiga för min läsning. I min analys vill jag lyfta fram vad detta får för kon-
sekvenser för den retoriska utformningen.

Retorisk genre, disposition och argumentationslinje
Det finns till dags dato ingen grundligare genusteoretiskt baserad retorisk analys
av dikten, men däremot diskussioner av den som belyser olika aspekter. För min
analys har framför allt två andra forskares resonemang varit viktiga: Torkel Stål-
marcks och Sven G. Hanssons.106 Stålmarck är den enda som tidigare diskuterat
diktens retorik, vilket sker i en klargörande analys. Hansson har, som tidigare
nämnts, utrett diktens tillkomsthistoria och hans läsning är i första hand kon-
centrerad på det tidigare utkastet. Till skillnad från Hansson, som anlägger en bio-
grafisk vinkel och vars studie är fokuserad på utkastet,107 väljer jag som framhölls
ovan att tolka dikten i förhållande till samtida idéströmningar. Av övergripande
betydelse är dessutom att jag anlägger både ett genusteoretiskt och retoriskt per-
spektiv vid min läsning.

Texten består av två delar, ett företal på prosa och själva dikten.108 Norden-
flycht förklarade att hon var mest nöjd med textens inledande prosaparti. I det ti-
digare nämnda brevet till Samuel Älf skriver hon: ”Företalet af Frunt. Förswar är
ett ibland det nödigaste [bland det nödvändigaste] at få med Styrka öfwersatt; ty
Rousseau är däruti rätt refuterad [jfr den retoriska termen refutatio, dvs. att veder-
lägga någon].” (SS 3:1, s. 294.) Tänkvärt är att Nordenflycht planerade att byta ut
diktens alexandriner mot prosa vid översättningen till franskan. Hur skall detta
tolkas? En förklaring kan vara att hon influerats av att en del av upplysningsfiloso-
ferna för filosofiska texter förordade en klar, korrekt, men i stort sett osmyckad
prosa.109

När man börjar läsa denna digra dikt ser man snart att den retoriskt sett är ut-
formad som ett försvarstal, en variant av genus judiciale, där kvinnokönet tas i för-
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svar gentemot Rousseau. Nordenflycht vederlägger Rousseaus åsikter om kvin-
norna och söker bevisa sanningen i den egna tesen; därmed vetter texten även mot
dialektiken, något som tydligast märks i argumentationen. Fruentimrets Försvar
präglas till stor del av en saklig argumentation (logos). Därmed ej sagt att inslagen
av pathos och ethos inte är betydelsfulla för argumentationen – hur kommer att
visas nedan. Vid läsningen märker man också att dikten är skriven i den höga sti-
len, vilket bland annat innebär att den innehåller mängder av troper och figurer.
Tyngdpunkten i denna analys kommer dock att ligga på argumentationen. Vilka
argument använder sig Nordenflycht av och hur utformar hon dem?

Företalet kan, tillsammans med själva diktens allra första rader, ses som ett
exordium till hela texten.110 Här etableras textens ethos, läsaren får information om
det som kommer att avhandlas och inte minst skapas välvilja. I företalets inledan-
de mening kommer de två nyckelorden vanor och fördomar (”föredommar”),
med vilka Nordenflycht sedan förklarar förtrycket av kvinnan. Redan här visar
Nordenflycht var hon hör hemma, nämligen bland de upplysningsfilosofer som
har tagit som sin uppgift att bekämpa fördomarna, på franska ”les préjugés”. Här
görs också en viktig markering: kvinnofrågan är ett spörsmål som med självklar-
het ingår i den (upplysnings)filosofiska debatten. Längre fram i dikten åberopas
stora tänkare som sökt sanningen: Sokrates, Galilei och Helvétius (r. 106 samt not
f, g och h).111 Nordenflycht och hennes strid för kvinnan lyfts upp till samma dig-
nitet. Hon visar dessutom en viss djärvhet genom att lovprisa den mycket radikala
upplysningsfilosofen Helvétius. Det var inte många som tog Helvétius parti, vars
skrift De l’Esprit hade bränts av bödeln i Paris 1759.112 Ett förbehåll ges dock i
Fruentimrets Försvar, visserligen har filosofen kämpat väl mot ”prejugêer” (för-
domar), men man kan inte hålla med om allt han säger i sin bok De l’Esprit (s. 56,
not h).

Liksom i den tidigare emancipatoriska diktningen framhålls att kvinnan sätts
innanför en alltför ”trång gräns” (s. 46). Förtrycket är en följd av fördomar. Att
förtrycket är så vanligt förekommande är inte en ursäkt, det finns mycken dårskap
som existerar i kraft av gammal hävd (s. 46). Efter att ha utvecklat dessa tanke-
gångar kommer Nordenflycht till Rousseaus skrift. Hon förklarar att hon delar
åsikterna i Lettre à d’Alembert; det är endast synen på kvinnan hon vill ifrågasätta
(s. 48). Med sin skrift vill Nordenflycht i första hand tillbakavisa Rousseaus upp-
fattning om ”[det kvinnliga könets] förstånd, böjelser, smak, Snille-gåfvor, Lär-
dom, Arbeten och tanke-styrka” (s. 49). Framför allt vänder hon sig mot innehål-
let i Rousseaus ovan nämnda fotnot, vilken hon för övrigt citerar i sin helhet
(s. 49). I ett livfullt och känsloladdat parti räknar Nordenflycht upp en rad kvin-
nor som ägt både ”känsla och eld” (s. 50). Sapfo och den kvinnliga författaren till
Lettre Portugaise har dessutom av Rousseau själv framhållits som undantag för
hans tes om kvinnans brist på skapande förmåga. Här kan Nordenflycht sätta in
sin huvudattack: om filosofen menar att dessa två ”ägt känsla och eld”, då borde
även andra kvinnor kunna göra det. Om nu inte Rousseau menar att Naturen i
dessa fall ”gådt utom sina gränsor” (s. 50 f.). (Kvinnokatalogen blir då en logisk
följd av detta motargument, eftersom Nordenflycht här kan visa upp ännu fler
exempel.) Självklart är detta en effektiv punktering av en filosof vars hela framställ-
ning och tankevärld vilade på tanken om Naturens överlägsenhet över civilisatio-
nen. Förordet rundas sedan av genom att Nordenflycht förklarar varför hon valt
att skriva Fruentimrets Försvar i bunden form och inte på prosa. ”Skalde-Kånstens
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egenskap är, at vinna, behaga, förtiusa och öfvertyga” (s. 51). Genom valet av bun-
den form kan Nordenflycht också lättare visa att hon kan skriva med glödande
vältalighet – det som Rousseau förnekade var möjligt för kvinnor. Nordenflycht
vänder sig sedan i smickrande ordalag till sina presumtiva läsare i förhoppningen
att de skall ta emot hennes dikt väl. Först tilltalas de ”Snillen” som har ”Eld och
Diupsinnighet, Lärdom och smak” och sedan de kvinnor som äger ”Dygder, för-
nufts-lius och älskvärda Egenskaper” (s. 51 f.).

Efter detta följer så dikten. Nordenflycht inleder denna med en medryckande
apostrofering till Könet (r. 1–4).113 Den argumenterande delen av dikten kan delas
upp i två led. Först (r. 17–91) etableras huvudtesen genom ett mer abstrakt och fi-
losofiskt resonemang, sedan följer diktens gynæceum, där tesen bekräftas genom
exempla (r. 122– 626). Här används följaktligen demonstrativ retorik. Ett tydligt
urskiljbart och känslomässigt laddat parti bildar övergången mellan de bägge le-
den. Först apostroferas och anklagas sedan här den ”falska Föredom” som är ”de
dummas Gud” (r. 92–102). Därefter vänder sig Nordenflycht till filosofen själv,
Rousseau, och frågar vad det är ”för måln som nu din syn förblindar” (r. 113).
Diktjaget ber sedan ”alla tiders bok”, dvs. historien, om hjälp att vederlägga Rous-
seaus anklagelser (r. 120–121). Exempla-delen (kvinnokatalogen) upptar sedan en
större del av dikten. Sist i dikten kommer ett avslutande parti där trådarna i argu-
mentationen dras ihop (r. 627–648). Vad har fått Rousseau att attackera hela Kö-
net, ”obeväpnad” som han är? frågar diktjaget (r. 627–630). Tilltalet vänds här
återigen till Rousseau: ”Men säg du, sannings Vän” (r. 633–637). Slutsatsen kan ses
som diktens, något mer lättsamt hållna, peroratio. Det är inte Rousseau själv utan
hans skugga som talat (r. 648). Noterbart är hur Nordenflycht låter filosofen själv
få det allra sista ordet, men då för att understödja hennes påstående. Dikten avslu-
tas nämligen med en fotnot där Rousseaus sista känslosamma ord ur förordet till
Lettre à d’Alembert citeras: ”Lecteur, si vous recevez ce dernier ouvrage avec indul-
gence, vous accueillerez mon Ombre; car pour moi je ne suis plus.” [Min kurs.]114

(s. 80, not 22.) (Läsare, om ni emottager detta sista arbete med överseende, så tar
ni emot min Skugga, för själv finns jag inte längre.)

Mot vanor och fördomar. I dialog med tidigare emancipatoriska tänkare
Nordenflychts tankar om vad som egentligen formar vår könstillhörighet blir na-
turligtvis viktiga i sammanhanget – och här är hon förvånansvärt radikal och mo-
dern. Kvinnans underlägsna ställning kan inte knytas till kroppen eller naturen
utan beror på uppfostran och vana. ”Naturen får då skuld, och blod och hjerta
del/ I det, som blott har grund i fostrings-sättets fel.” (r. 79–80.) Samtidigt fram-
håller dock Nordenflycht att kvinnan trots allt är svagare byggd, men menar att
detta inte har någon betydelse för själslig eller intellektuell förmåga. ”Jag vet man
här till skäl vill från Naturen draga,/ At blodet flycktigt är, och siälens värktyg sva-
ga,/ Dess byggnad ej så stark som hos det andra Kjön” (r. 29–31). Här ekar och till-
bakavisas den aristoteliska synen. Raderna efter framhåller Nordenflycht att ingen
kunnat knyta kvinnans kroppskonstitution till brist på intellektuell förmåga.
”Kan någon mäta rätt, hur han ock forska ville,/ Af hiernans täta hvarf förmågan
af et snille?” (r. 37–38.)

När Nordenflycht skall argumentera mot Rousseau blir det viktigt att hon
först nagelfar Rousseaus argument för att sedan söka vända dem emot honom.
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Tänker man sig dessutom dikten som ett försvarstal inför en domstol kan det vara
effektivt att Nordenflycht efter att ha rentvått den av Rousseau anklagade, nämli-
gen kvinnan, sedan riktar anklagelserna i rekyl mot åklagarna: Mannen i allmän-
het och Rousseau i synnerhet. Nordenflycht besvarar dock inte Rousseaus miso-
gyna attack med samma metod. Liksom i all hennes emancipatoriska diktning
framhålls även i Fruentimrets Försvar det jämlika samspelet mellan man och kvin-
na. Mannens skuld modifieras i linje med detta längre fram i dikten genom att
Nordenflycht hyllar manliga filosofer och författare som varit förespråkare för
kvinnan. Till slut avtvättas som vi sett Rousseau även sin skuld, eftersom det en-
bart är hans skugga som angripit kvinnorna (r. 647–648).

En betydelsefull manlig föregångare för Nordenflycht var den danska författa-
ren Ludvig Holberg, vars emancipatoriska dikt Zille Hans Dotters Gynaicologia el-
ler Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet (1722) är en viktig intertext i Fruentimrets
Försvar. Framför allt Sven Hansson har undersökt likheterna mellan de två verken
och man vet att Nordenflycht både hade läst och hyste stor beundran för sin dans-
ka kollega.115 Såväl Holberg som Nordenflycht använder uppenbarligen en tidigt
etablerad europeisk emancipatorisk repertoar, där argumentationen hämtats från
föregångare som Brenner eller Schurman, och i bägges dikter ingår en kvinnoka-
talog, där delvis samma kvinnor räknas upp. (Holbergs katalog är emellertid be-
tydligt kortare.) Möjligtvis kan man hävda att Holberg inte är fullt lika radikal
som Nordenflycht.116 Den viktigaste skillnaden gäller dock valet av retorisk genre
hos de respektive författarna: Holbergs dikt är utformad enligt den deliberativa
retoriken och dessutom är dikten inte skriven i den högre stilen. Sven Hanssons
diskussion av förhållandet mellan Holbergs och Nordenflychts texter klargör till
stor del sambanden mellan dessa. Jag vill dock modifiera den av Hanssson fram-
förda åsikten att Nordenflycht enbart hade en ”värdig [feministisk] föregångare [i
hela Skandinavien]: Ludvig Holberg”.117 Här kan man lägga till gemensamma fö-
regångare som von Köningsmarck och Brenner. En annan och viktigare invänd-
ning gäller Hanssons sätt att knyta de båda författarnas argumentationer till kön
och personlig läggning. Han skriver: ”Hon [Nordenflycht] har inte Holbergs be-
hov av att se könens situation från olika sidor, att nyktert och skeptiskt resonera
för och emot och att gå medelvägen.” Längre ned förklarar Hansson vidare: ”Fru
Nordenflycht är tvärtom i hög grad subjektiv. […] Skillnaden mellan de båda dik-
terna är i stort sett skillnaden mellan en manlig och en kvinnlig författare.”118

Skillnad i retorik, inte kön, menar jag. I retoriskt hänseende ser man att bägge för-
fattarna väljer retorisk genre och stil efter syfte och situation. Nordenflycht försö-
ker skriva in sig i ett mer anspråksfullt sammanhang än Holberg och anlägger där-
för ett mer högstämt tonläge.

I början av Fruentimrets Försvar tillbakavisas Rousseaus argument om den sva-
gare kvinnan genom att Nordenflycht visserligen går med på att kvinnan kan ver-
ka svag, okunnig och oambitiös, men, menar Nordenflycht, detta har sin grund i
historiska förhållanden. Mannen har sedan en fjärran barbarisk urtid undertryckt
kvinnan på grund av sin fysiska styrka – ej intellektuellt överlägsna förmåga (r. 55–
64).119 Den här förklaringsmodellen beträffande kvinnans underordnade ställning
var inte ovanlig utan kan ses även hos manliga författare som Montesquieu eller
Voltaire (två av de författare som Nordenflycht läst och tagit intryck av), men till
skillnad från Nordenflycht ligger hos dem betoningen på kvinnans positiva käns-
lomässiga kvaliteter – inte intellektuella. Detta tänkande härstammar från aristo-
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kratiska 1600-talsideal, där en aristokratisk salongskulturs etablering vilade på fö-
reställningen om sociala dygders överlägsenhet över militärt förbundna, som an-
sågs baserade på rå styrka. Kvinnan utmålades då som inkarnationen av detta
känslomässigt begåvade ideal; hon sågs som den milda bevararen medan mannen
var den brutala krigaren.120 Nordenflycht gör dock halt innan pläderingen för
kvinnan förankras i en förment kvinnlig känslomässigt baserad överlägsenhet.

Betoningen av att även kvinnan är känslomässigt begåvad blir dock nödvändig
längre fram i dikten eftersom Nordenflycht måste tillbakavisa Rousseaus huvud-
argument att kvinnan saknar gudomlig eld. Varför var då detta ett viktigt argu-
ment för Rousseau? Varför framhåller han dessutom att detta även gäller kvinnans
förmåga att älska? Det gav för övrigt hans samtida motståndare möjligheter till
attack: Rousseau hade personligen blivit sviken i kärlek, här talar inte längre filo-
sofen utan älskaren Rousseau. Alltså, Rousseau låter känslorna ta överhanden över
förnuftet! Även Nordenflycht nyttjar ett ad hominem-argument och framhåller i
diktens avlutande parti att Rousseau säkerligen blivit sviken i kärlek av någon
”fiålla” (r. 638).121

I många av sina skrifter förde Rousseau fram sin syn på kärleken och sexualite-
ten, Lettre à d’Alembert var varken den första eller sista och som det delvis framgått
här ovan flätas sexualitet och politik samman hos honom på ett förbluffande tyd-
ligt sätt. I Lettre à d’Alembert betonas att kvinnan bör vara ärbar och blygsamt till-
bakadragen.122 Kvinnan bör vara (men är inte alltid) passiv, mannen aktiv. Annars
blir mannens begär svårväckt. Mannen är nämligen fysiskt starkare än kvinnan
men hans sexuella begär är av naturen svagare och väcks i mannens triumf över sin
fysiska styrka.123 Tanken på den sexuellt gränslösa kvinnan dyker här upp på nytt
– vi kan erinra oss hur kvinnan beskrevs i många av essätidskrifterna. Det kvinnli-
ga och det manliga måste dessutom separeras: kvinnan hör inte hemma i den po-
litiska eller offentliga sfären, eftersom hon då kan undergräva mannens förmåga
att styra. Paradoxalt nog kan dock kvinnan härska genom sin svaghet; med sin
blygsamhet styr hon mannen.124 I linje med detta resonemang återkommer Rous-
seau i sina skrifter till hur sann och stor konst inte bara är ett uttryck för, utan till
och med beroende av manlighet.125 Isärhållandets logik dras följaktligen till sin
yttersta konsekvens av Rousseau.126

Rousseaus argumentationslinje är därför inte så logiskt tveksam som det kan-
ske kan verka vid en första anblick (något som Nordenflycht insåg). Om man be-
tänker vad hans diskussion om kvinnans roll har för huvudsyfte så förstår vi var-
för. Nordenflycht konstaterar: ”Så känslolöst och kalt som Quinnans hjerta är,/ Så
matt och lika slögt dess snille vara plär/ Är Philosophens sats, hvarmed han dris-
tigt skryter;/ Men en så myndig dom ej Kjönets [kvinnornas] rätt förbyter./ Om
Quinnan lika högt i vett, som kärlek går,/ Är denna striden all och segren redan
vår.” (r. 155–160.) Som många forskare visat så bars det franska salongslivet upp av
kvinnlig medverkan, och med det också upplysningen. I linje med de resonemang
som redovisades ovan, där kvinnan sågs som känslomässigt begåvad, kom kvin-
norna att betraktas som experter när det gällde socialt samspel (”sociability”).127 I
de franska upplysningssalongerna kom kvinnor att spela en viktig roll; de ledde
salonger och deltog aktivt i dem och kunde på detta sätt tillskansa sig betydande
maktpositioner inom den kulturella offentligheten. Vi kan jämföra med Nord-
enflychts position inom Tankebyggarorden. Tar vi dessutom in de preciösa eman-
cipatoriska tänkarnas resonemang så klarnar bilden ytterligare. Hos dem skedde,
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som kort berörts ovan, en viktig del av den emancipatoriska pläderingen genom
att kärleken skulle omdefinieras på det sättet att kvinnan skulle få kontrollen över
både sitt kärleksliv och sin sexualitet. De franska preciöserna hyllades av många
som kärleksexperter. Dessa preciöser, vars plattform just var salongen, framstod
på många sätt som förebilder även för franska 1700-talets salongsvärdinnor.128

Som synes kunde alltså en kvinnlig position i det offentliga vila på den neopla-
tonskt baserade tanken om kvinnan som en expert när det gällde kärlek och käns-
lor. Högst upp på Rousseaus program stod att kvinnan bör motas ut ur det offent-
liga, något som hos honom hade sexuella undertoner. Attacken mot kvinnans för-
måga att älska kan indirekt ses som ett försök att detronisera salongens kvinnor.

Vilka ytterligare emancipatoriska föregångare går då Nordenflycht i dialog
med? Här kan man återigen peka på den tidigare emancipatoriska europeiska tra-
ditionen till vilken Nordenflycht ger tydliga hänvisningar (bland annat i diktens
noter och som exempla i kvinnokatalogen). I Fruentimrets Försvar kan man även
spåra indirekta referenser till samma tradition, exempelvis till den tidigare nämn-
da Anna Maria van Schurmans berömda verk Opuscula (1648) i vilket det hävdas
att kvinnan bör få rättigheter att studera utifrån ett av emancipatoriska tänkare fli-
tigt nyttjat argument: är kvinnan svag må hon stärkas. Som påpekats tidigare är
det ett argument som utnyttjats av Nordenflycht i nära nog alla de dikter där hon
pläderar för kvinnans rätt till intellektuell utveckling. En annan frånvarande refe-
rent är Sophia Elisabeth Brenner.129 Den troliga orsaken till att Nordenflycht var-
ken nämner Schurman eller Brenner i Fruentimrets Försvar är att de måhända inte
ansågs tillräckligt mondäna och därför passade illa i ett kontinentalt upplysnings-
sammanhang. En avgörande orsak kan dessutom vara, som jag tidigare varit inne
på, att Brenner inte öppet erkändes som en emancipatorisk föregångare av
Nordenflycht.

Andra viktiga föregångare för Nordenflycht var alltså 1600-talets franska
emancipatoriska debattörer; som det framkommit tidigare var en del av dem kän-
da av henne. I den franska debatten om kvinnan som fortsatte att rasa under 1600-
talet, la querelle des femmes, användes sentensen l’âme n’a point de sexe, anden eller
själen har inget kön. Vad man tog fasta på var att kroppen – könet – lämnas bak-
om människan i mötet med Gud. Inför Gud är vi enbart själ, inte kön.130 I Fruen-
timrets Försvar märks ett avstamp i detta synsätt, exakt hur kommer att diskuteras
längre fram. Detta kristet-religiösa argument kunde också paras med antik filosofi.
Platon är den filosof som ständigt åberopades av dem som ville plädera för kvin-
nans likställighet med mannen,131 så även av Nordenflycht: ”Han [Platon] delar
Heder, Värf, emellan bägge Kjön.” (r. 327.) Det Nordenflycht alluderar på här är
de välbekanta passagerna ur Staten vari Platon menar att kvinnor kunde styra sta-
ten, sköta dess försvar och till och med vara filosofer.132 Platon ansåg dessutom att
själen är en tillfällig fånge i en materiell kropp ur vilken den så småningom kom-
mer att befria sig. Könet ses av honom som en del av kroppen, inte av själen. Bo
Lindberg gör gällande att denna tanke troligtvis har spelat roll för synen på kvin-
nan i Staten även om Platon där också använder sig av ickemetafysiska argu-
ment.133

Ett viktigt inslag i Fruntimrets Försvar är inslagen av naturrättsliga tankar, i vil-
ka Nordenflycht inkluderar en diskussion om kvinnan. Nordenflycht är enligt
SAOB den allra första som använde ordet ”mänskorätt”;134 ordet används t.ex. i en
dikt till den ryska storfursten Paul Petrowitz 1760.135 Torkel Stålmarck betonar



267

hur Nordenflycht i denna dikt använder tanken på att det är naturen som ger furs-
ten mandat, inte Gud och han tolkar detta som att Nordenflycht influerats av nya
radikala omdefinieringar av naturrättsliga tankar:

Omkring 1700-talets mitt hade begreppet ius naturae, naturrätten, alltmera
otvetydigt kommit att betyda människans rätt i kraft av den naturliga lagen.
Dess innebörd av handlingsnorm hade skjutits i bakgrunden. Samtidigt med
denna utveckling mot ett indvidualistiskt betraktelsesätt, mot ett hävdande av
varje människas egenvärde, sker en frigörelse från de teologiska utgångspunk-
terna.136

Sven Hansson och Ellisiv Steen menar att man i Fruentimrets Försvar ser tydliga
spår av naturrättsligt tänkande.137 Under 1700-talet, framhåller Steen, kom dessa
tankar att innebära ett brott med tidigare antika och kristna tankar om männi-
skan och med föreställningen att det finns en orsaksförbindelse mellan kropp och
själ. Framför allt finns en öppning för jämlikhet mellan könen i tanken på alla
människors lika värde och med det kunde, åtminstone i teorin, grunden läggas för
en feministisk debatt (Steen brukar här ordet feministisk, troligtvis för att det syf-
tar framåt).138 Steen har säkerligen rätt i sitt antagande att Fruentimrets Försvar
innehåller en hel del naturrättsligt influerat tankestoff, och man vet att Norden-
flycht var inspirerad av tänkare som tog upp jämlikhet på agendan. Rousseau är en
av dessa och hon hade läst hans Discours sur l’inégalité med stor behållning.139 Där-
med inte sagt att man i dikten hittar spår av en sekulariserad människosyn. Tvärt-
om kommer jag att försöka visa hur pläderingen i Fruentimrets Försvar också är re-
ligiöst grundad. Man bör dessutom vara försiktig när det gäller att tolka Norden-
flychts radikalism i jämlikhetsfrågan. Det finns inga direkta belägg för att Nor-
denflycht ville utsträcka något slags jämlikhetsideal till att gälla människor av alla
(sociala) kategorier och häri liknar hon en hel del av de övriga upplysningsfiloso-
ferna, exempelvis Voltaire. Detta kommer att diskuteras närmare nedan, men re-
dan nu vill jag framhålla att man kan ana en viss ambivalens i dikten på denna
punkt. När man läser ordet ”Fruentimmer” i dikten bör nog detta hållas i minnet
– det implicerar inte med självklarhet alla kvinnor.

Kvinnokatalogens historieskrivning
Trots att det nedvärderats i den senare litteraturhistorieskrivningen så har diktens
gynæceum en stor betydelse för argumentationen som helhet, eftersom det är där
den historiska infallsvinkel som etableras i diktens början utvecklas.140 Här kan
Nordenflycht, efter att ha pläderat för kvinnans rättigheter och jämlikhet, visa att
jämlikhet mellan könen fungerat i praktiken och erbjuda en alternativ, kvinnligt
definierad, historieskrivning. Systematiskt, och med en klar och tydlig uppdel-
ning i olika avdelningar, redovisas olika exempla för att motbevisa Rousseaus tan-
kar om kvinnans brist på gudomlig eld.141 I Fruentimrets Försvar passerar de revy:
kvinnor som älskat, ägnat sig åt konstnärligt skapande eller filosofi, regerat, krigat
och predikat. Kulmen nås i en beskrivning av Lovisa Ulrika: ”Kronan för vårt
Kjön!” (r. 593.)

Traditionen att skriva kvinnokataloger eller gynæceer har långa rötter ned i
den europeiska kulturen. Från början var det vanligaste att gynæceer, förutom att
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ibland skrivas med emancipatoriska förtecken, var dygdekataloger skrivna i ett re-
ligiöst syfte. Så småningom skedde ett skifte där genren sekulariserades. Vanligt
var att gynæceer författades av män, och dessutom på latin; först från 1600-talet
skrivs de på folkspråken. (Som jag framhöll i avhandlingens inledning fortsätter
dessutom traditionen in i våra dagars kvinnohistorieskrivning.) Marianne Alenius
uppger i Nordisk kvinnolitteraturhistoria att genren var som mest utbredd från
mitten av 1600-talet och cirka hundra år framåt. Madeleine de Scudéry, den av
Nordenflycht beundrade preciösa författaren, skrev för övrigt ett dylikt verk, Les
Femmes Illustres (1662–64).142 Kvinnokatalogen i Fruentimrets Försvar uppvisar
som tidigare nämnts likheter med den i Holbergs dikt Zilla. Danmark var det
land i Norden som hade den största produktionen av gynæceer och Holberg kun-
de vända sig till flera manliga och en kvinnlig föregångare (Leonore Christine Ul-
feldt) när han skulle sammanställa sin katalog.143 En distinktion måste emellertid
göras mellan ’äkta’ eller primära gynæceer, vilka hade som huvudsyfte att enbart
räkna upp berömda och lärda kvinnor – och är ett slags uppslagsverk – och de som
förs in i litteraturen på annat sätt, t.ex. för att underbygga en emancipatorisk plä-
dering (Holberg och Nordenflycht).144

Något som inte tagits upp i tidigare forskning är att kvinnokatalogen i Fruen-
timrets Försvar inte bara kan ses som en del av ett kvinnopolitiskt projekt – den
fyller också enligt min uppfattning en historiepatriotisk funktion. (När en person
som Stiernman söker skapa en svensk kvinnohistoria (se ovan) så kan det enligt
min mening primärt ses som en del av den allmänna historieskrivningen som på-
gick i samtiden, inte som ett i första hand religiöst, moraliskt eller emancipato-
riskt projekt.)145 I Fruentimrets Försvar kan man lägga märke till hur den svenska
guldåldersmyten och en historiepatriotisk repertoar återkommer i emancipatorisk
tappning. Här målas de svenska amazonerna upp, med sköldmön Blenda i spetsen
(r. 359–366).146 Inte minst porträtteras sedan svenska drottningar: Kristina (r. 195–
214) och Lovisa Ulrika, vilken ägnas inte så få panegyriskt skrivna rader (r. 593–
626). ”När Ljuset tändas skal och spridas i et Land,/ Ger himlen facklan först uti
Regentens hand” framhåller Nordenflycht (r. 611–612). (Nordenflycht hade som
vi sett tidigare, en väl utvecklad känsla för hur olika beskyddare skulle dras in i
hennes diktning.) Kristina och Lovisa Ulrika var också välkända på kontinenten.
Kristinas rykte var oomstritt och Lovisa Ulrika var som sagt syster till en av upp-
lysningens monarkiska beskyddare, Fredrik den store av Preussen. I Fruentimrets
Försvar visas hur även svenska kvinnor förtjänar sin plats inom upplysningen –
även Sverige bör ha en plats i solen.

I kvinnokatalogen kan man därutöver se direkta tillbakavisningar av Rous-
seaus historieskrivning i Lettre à d’Alembert. Den kvinnliga blygsamheten och de
goda sederna, les moeurs, spåras där av Rousseau genom historien och han konsta-
terar att man finner såväl positiva som negativa exempel under antiken. Rousseaus
paradexempel hämtas från Sparta: där underordnade sig kvinnan republikens bäs-
ta, hennes svaghet stärkte staten som helhet. Men han tar även upp Rom och
Egypten.147 Tvärtom menar Nordenflycht, det var t.ex. männen som störtade det
galliska riket i fördärvet (r. 337–344) och den spartanska Chelonide visar att kvin-
nor ”båd’ herska kan och lyda” (r. 414).
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Krav på legal auktoritet?
Det har påpekats hur Nordenflycht i Fruentimrets Försvar spränger gränserna
när det gäller kvinnlig verksamhet.148 Inga tydligt formulerade krav på kvinnors
rätt till politiskt medbestämmande eller yrkesverksamhet förekommer dock i
dikten. Textens brist på konkretion är delvis betingad av principen om decorum. I
en dikt skriven i den högre stilen hörde inte triviala eller vardagliga spörsmål
hemma.149

Endast på ett fåtal ställen diskuteras öppet det faktum att kvinnan utestängs
från yrkesarbete. I diktens inledande parti heter det: ”At stänga det [kvinnokönet]
från ljus och höga sysslor ut.” (r. 28). Längre fram frågar Nordenflycht varför halva
släktet hålls fjättrade i dumhet ”När brist på hjernor röjs i sysslor och i värf ”
(r. 91). Det klaraste ställningstagandet beträffande kvinnligt yrkesarbete kommer i
diktens gynæceum. Som jag nämnde tidigare tar Nordenflycht där stöd hos Platon
och hans tankar i Staten och lyfter sedan fram historiska exempla som demonstre-
rar giltigheten i hans tänkande. Nordenflycht berättar, med en nothänvisning till
Montesquieus Lettres Persanes, om det forntida Egypten.

Men Nilens kloka folk ha sannat Platos lära;
330 Hos dem var Kjönets pligt, om Rikets omsorg bära;

Där sköter Qvinnan alt, hon skipar lag och rätt,
Hon vårdar Templets prackt och folkets närings-sätt,
Hon sluter frids förbund, hon kan ock brynjan skaka;
Hieltinnan far i fält, se’n fägnas af sin maka,

335 När hon med segrar krönt uti hans armar far,
Som hemma var sit hus, sit folks och barns försvar.

Även när det gäller politiskt inflytande för kvinnor möts man av en brist på kon-
kretion. I dikten visas visserligen kvinnor med politiskt inflytande upp (som i cita-
tet ovan), men man kan notera att dessa är av hög social position och att de ibland
också tillhör en mytisk forntid.

Vad händer om man betraktar Fruentimrets Försvar ur ett maktperspektiv?
Helt klart är att Nordenflycht i Fruentimrets Försvar hävdar kvinnans förmåga och
möjligheter, kvinnan är inte maktlös. Aningen mer problematiskt är det trots allt
när vi kommer till den auktoritet som krävs; visserligen pläderas för socialt legiti-
merad auktoritet, men hur är det med den legala? I Fruentimrets Försvar finns en-
ligt min mening inga enkla eller tydliga konkreta förslag på hur kvinnans ställning
borde förbättras. De rättigheter som begärs är att även kvinnan tillerkänns möjlig-
heter till intellektuell utveckling, utbildning, och någon form av ”högre sysslor”,
men vad detta sedan medför i praktiken blir svårare att säga. Skall exempelvis
kvinnor i gemen kunna yrksearbeta, inneha ämbeten eller bestämma när det gäller
statens affärer?

Bengt Lewan ställer sig frågan om Nordenflycht menar att dygd endast är för-
behållen en ”lycklig elit”. I en tidigare dikt, skaldebrevet ”Til Criton”, är Nord-
enflycht ”snubblande nära” att dra slutsatser om utjämnandet av sociala orättvisor
som ett medel för att skapa möjligheter för allas fullkomning, innan hon gör halt.
Lewan menar dock att Nordenflycht i Fruentimrets Försvar går längre när det gäl-
ler jämlikhetsfrågan än i sin tidigare diktning.150 Längre men inte ens här ända
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fram, skulle jag vilja tillägga. Nordenflycht talar knappast till eller ens för alla sam-
tida kvinnor i Fruentimrets Försvar. I diktens företal görs också en tydligt bodel-
ning mellan ”allmänna menniskiors omdömme” och de ”uplysta och opartiska
sinnen” till vilka Nordenflycht vänder sig (s. 47).151 Hon hade därutöver föga till-
tro till ”allmänhetens” förmåga att upplysa sig själv: ”Än går en sann förtjenst i
torftighetens spår,/ En mindre odlad smak [än hos Lovisa Ulrika] hos Allmänhe-
ten rår.” (r. 615–616.)

”Man snärjer Örnens fot”.

Fruentimrets Försvar som metafysiskt grundad plädering

Som tidigare påpekats är dikten skriven i den höga stilen, vilket bland annat yttrar
sig genom att den innehåller en hög frekvens av troper och figurer. Liksom i ”Fru-
entimbers Plikt” är textens antitetiska konstruktion påfallande: ljus ställs mot
mörker, vett mot dårskap, okunnighet mot kunskap, styrka mot svaghet. I diktens
början beskriver Nordenflycht synen på kvinnan såsom varande antitetisk, öm-
som ger kvinnan upphov till kärlek, ömsom till hat, än beskrivs hon som ett djur,
än som en gud (r. 3–16).152 Några troper i dikten ter sig som särskilt framträdande
och starkt känsloframkallande. I övergångspartiet till kvinnokatalogen beskrivs
exempelvis fördomarna mot kvinnorna som en hydra med flera huvuden, när ett
huggs av växer andra ut. Denna metafor förekommer för övrigt även i det första
utkastet till dikten.153 De kanske djärvaste, och enligt min mening viktigaste
troperna, i dikten är två andra metaforer. Dessa återfinns i slutet av diktens inle-
dande, teoretiskt baserade, argumenterande parti, och kan där sägas utgöra ett
känslomässigt och sammanfattande avstamp inför övergångspartiet och kvinno-
katalogen. Den ena av dessa troper används när kvinnans skaparkraft och intellek-
tuella förmåga liknas vid en springkälla vars flöde dämts upp. I raderna efter för-
stärks indignationen (indignatio) mot de orättvisor som kvinnan utsätts för. Det
kvinnliga intellektet (eller den kvinnliga själen) liknas vid en fjättrad örn, vars
vingar man slagit sönder. Bägge metaforerna ingår i den viktiga amplifikation där
Nordenflycht drar ihop trådarna i det tidigare partiets argumentatio. Dels iden-
tifieras här roten till kvinnans svaghet – fostran och vanan –, dels framkallas här
indignation över sakernas tillstånd och några rader längre ner medlidande (mise-
ratio) över kvinnorna.154

Man täpper ådran til uti en Springe-källa,
Och undrar se’n derpå at ådran ej vil quälla.
Man snärjer Örnens fot, dess vingar sönderslår,
Förviter honom se’n at han ej Solen når.

85 Så bindes Kjönets drift af fostrings-sätt och vana,
At kämpas med hvaran på dumhets trånga bana
Och som en prydnad dra okunnighetens ok,
Ty det är quinnans skymf at vara lärd och klok.
Ach! grymma tyranni, mån det vår Verld förbättrar,

90 At halfva släcktet stängs i dumhets trånga fiättrar,
När brist på hjernor röjs i sysslor och i värf?
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Springkällan är med sin anknytning till ”Naturen”, varifrån kvinnans tankar ”rin-
ner opp” (jfr r. 29–40) visserligen intressant,155 men i den följande analysen tänkte
jag koncentrera mig på bilden av örnen. Jag vill i min analys pröva en läsning där
denna metafor får betydelse för hur dikten i sin helhet kan tolkas. Genom att ana-
lysera bilden av den fjättrade örnen anser jag att man kan finna det avgörande om-
intetgörandet av Rousseaus huvudargument mot kvinnan, att hon saknar den gu-
domliga elden.

Att välja örnen som metafor för kvinnlig skaparkraft är, som Birgitta Svanberg
noterar, iögonenfallande djärvt, inte minst eftersom symbolen hade manliga för-
tecken: Shamash, Zeus, Jupiter, Herren Sebaoth, evangelisten Johannes har alla
liknats vid örnar.156 Går vi till ett samtida uppslagsverk över ”Lustige och Märck-
wärdige Historier Och Discourer” finner vi myten om örnen återberättad. Här
förtäljs om ”Örnens förnyelse i Åldren”, som sker genom att örnen (efter att ha
sugit blod från diverse kräk) flyger mot solen. Väl där antänds dess fjädrar och
örnen faller brinnande ner i havet, ur vilket den uppstiger, pånyttfödd.157 Enligt
myten var örnen den enda varelse som kunde skåda in i solen.158 Bilden av örnen
som flyger mot solen stod ofta som beteckning för intellektet, skaparkraften, eller i
generell bemärkelse anden, som söker ljuset, den fullkomliga kunskapen och nytt-
jades ofta i emblem. (Det franska ordet aigle har för övrigt den dubbla betydelsen
av både snille och örn.) En av upplysningens främsta föregångare, den tyska filoso-
fen och matematikern Leibniz, var så förtjust i detta emblem att han till och med
begärde att få den på sin kista när han begravdes.159 Leibniz är också mycket riktigt
en av dem som hyllas i Fruentimrets Försvar. Han kallas för ”Tysklands största snil-
le” (r. 234),160 och i dikten heter det också: ”En Leibnitz vaknar opp, och på en
kämpe rår” (r. 227). (Denna kämpe är Aristoteles; hans texter användes som vi sett
flitigt av de som ville plädera mot kvinnans rättigheter och förmåga.)

Nordenflychts filosofiskt metafysiska resonemang har ibland förbundits med
Leibniz lärjunge och uttolkare Wolff och då har man dessutom ofta menat att oli-
ka män i hennes omgivning påverkat henne i wolffiansk riktning.161 Bilden som
målats upp har i värsta fall visat en osjälvständig författare, som ibland rentav
okritiskt anammat tänkande hon inte riktigt förmått smälta. Genom min analys
av Fruentimrets Försvar vill jag föreslå en annan bild. Här ser vi en författare som
efter noggrant arbete, omfattande förstudier och på grundval av en stor beläsenhet
på ett sofistikerat sätt förmår diskutera filosofiska frågor.

Hur mycket kände då Nordenflycht till Leibniz tänkande? Kan bilden av ör-
nen överhuvudtaget förbindas med just Leibniz? Man kan i detta sammanhang
påpeka att metaforen använts tidigare av Nordenflycht, bland annat för att be-
teckna den fullkomnade själen som flyger mot sitt ursprung.162 De mesta spridda
och beundrade av Leibniz verk under 1700-talet var hans Theodicée (1710) och La
monadologie (1728). Leibniz blev under 1700-talets början snabbt en filosof på
modet.163 Theodicée trycktes i flera upplagor under 1700-talet, bland annat i
Amsterdam, och vi vet att Nordenflycht ägde åtminstone ett Amsterdam-tryckt
exemplar av Theodicéen. (Förutom det ägde hon även ett exemplar av Leibniz Klei-
ne philosophischen Schriften, tryckt i Hannover.)164 Aningen mer problematiskt
blir det när det gäller Leibniz La monadologie. Visserligen är det inte omöjligt att
Nordenflycht läst denna bok i exempelvis den latinska översättningen (1728), hon
kunde läsa latin, men boken förtecknas inte i hennes kvarlåtenskap och nämns
inte heller i bevarad korrespondens. Nordenflycht bör dock ha fått kunskap om
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Leibniz monadlära via sina studier av Wolff.165 Man kan givetvis också tänka sig att
hon haft andra källor för kunskap om den leibnizka filosofin och monadläran och
här vill jag lyfta fram en. Går vi till den upplaga av Theodicée som trycktes i
Amsterdam 1743 – det var alltså en Amsterdam-tryckt utgåva som Nordenflycht
ägde av detta verk – finner vi ett omfattande förord på 244 sidor där Leibniz verk
och liv diskuteras och presenteras, skrivet av encyklopedimedarbetaren Louis de
Jaucourt. Förordet innehåller en utförligare utläggning om Leibniz monadlära.166

I samband med att Leibniz död skildras hos Jaucourt ges dessutom en beskrivning
av emblemet med örnen: ”On voyoit [på Leibniz kista] ensuite une Aigle qui
s’éleve vers le Soleil, avec ces mots, Haurit de lumine lumen.”167 (Man såg [på Leib-
niz kista] vidare en Örn som lyfte mot solen, med orden, Den öser ljus av ljuset.)
Nordenflychts eget valspråk i Tankebyggarorden var för övrigt Ex lumine candor.
(Ur ljus klarhet.)

Hur skall då bilden av den fjättrade örnen tolkas? Vad symboliserar solen?
Leibniz utvecklade i sin så kallade monadlära tanken på att allt i tillvaron består av
monader, en slags kraftatomer, som alla rör sig mot största harmoniska enhet.
Människan består av urmonader, emanerande från Gud, som Leibniz på ett par
ställen kallar den fullkomliga monaden, och kan därför nå ett högsta harmoniskt
stadium. Alla dessa monader är visserligen på ett plan åtskilda från varandra, men
strävar ändå att röra sig i riktning mot ett harmoniskt högsta tillstånd, vilket Gud
satt som skapelsens mål. Tolkad med utgågspunkt från Leibniz filosofi kan örnen
ses som en symbol för urmonaden som flyger mot sitt högsta stadium solen, det
vill säga Gud.168

Läser man Fruentimrets Försvar mot bakgrund av detta ser man hur metaforen
av örnen kan ges en vidgad betydelse. På ett första betydelseplan använder Nor-
denflycht bilden för att beteckna kvinnlig intellektuell förmåga och genom att an-
vända denna metafor (och detta emblem) söker hon definiera in detta kvinnliga
intellekt i upplysningsdiskursen. Men andra aspekter måste också framhållas. För
vi in Leibniz filosofiska tänkande ser man hur texten visar den enda möjliga vägen
till harmoni på ett metafysiskt plan; Fruentimrets Försvar kan även ur denna as-
pekt enligt min mening läsas som en avancerad filosofisk text. Kvinnan är även
hon människa och har samma själsliga beskaffenhet som mannen, framhåller
Nordenflycht i diktens början (r. 18–20), att ge hennes möjlighet att utveckla sitt
intellekt får följaktligen en djupare betydelse. Om inte kvinnan tillåts fullkomnas
kan inte Guds ursprungliga plan för harmoni fullbordas. Här faller också diktens
antitetiska konstruktion slutligen på plats; med den frammanas och understryks
den dissonans som råder när kvinnan förtrycks –å samma dissonans som fram-
manas med bilden av den fjättrade och misshandlade örnen. Det finns helt enkelt
inget val, om kvinnan förnekas möjligheter till utveckling, om man sönderslår
örnens vingar, så kommer Guds mening med skapelsen att gå om intet.169 Med
hjälp av Leibniz kan dessutom dualismen både mellan man och kvinna men också
mellan själ och kropp att upphävas.170 Följden blir att alla tankar på essentialism
tillbakavisas – det är till slut den mänskliga essensen som uppgår i ljuset, inte den
kvinnliga själsliga essensen.

Genom min diskussion av örnmetaforen har jag försökt demonstrera att dik-
tens fulla potential utvecklas först på det metafysiska planet. Det är här som dik-
tens starkaste emancipatoriska budskap enligt min mening ligger – inte på en mer
konkret nivå – eftersom det är här som kunskap om ”Könet” omskapas.171
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En viktig sista notering bör också göras beträffande hur Nordenflycht ytter-
ligare styrker sin plädering. För att den skall bli maximalt effektiv måste hon visa
att hon själv som kvinnlig författare besitter vad Rousseau kallar ”den gudomliga
elden”. Hon gör inte minst i företalet dessutom anspråk på att tala å ”halfva Men-
niskio-slägtets” vägnar (s. 50). Det ethos som anläggs i och genom texten är följakt-
ligen av avgörande betydelse. Nordenflycht måste visa upp sig i texten som ett
positivt kvinnligt exemplum, vilket framför allt sker genom diktens höga stil och
dialogen med en lärd, filosofisk diskurs. I Fruentimrets Försvar visar det sig åter-
igen, som i tidigare diskuterade texter, hur etableringen av en kvinnlig position
sker på flera sätt i politiska texter författade av kvinnor, allt för att ge maximal
effekt. Liksom tidigare Anna Margareta von Bragner talar Nordenflycht för kvin-
nor. Hon talar också till dem och hon framstår själv som ett kvinnligt exemplum.
Och inte nog med detta, tilltalet är också sådant ett det samtidigt kan accepteras
av en bildad kvinnlig och manlig läsekrets, men också av en universitetsskolad
manlig offentlighet eller den kontinentala publik som var förtrogen med upp-
lysningsidéerna. Dessutom lyckas hon att genom ett välintegrerat panegyriskt av-
snitt fånga det svenska hovets intresse och sympati.

*

Om vad står då striden i Fruentimrets Försvar? Som framhållits tidigare ville Rous-
seau med sin skrift inte bara hindra byggandet av en teater i Geneve – han syfte var
vidare än så. Nordenflycht insåg säkerligen situationens allvar. Enligt min mening
kan man i efterhandsperspektiv se att denna debatt var del av en diskursiv kamp,
som handlade om hur den nya ”borgerliga” kvinnan (och mannen) skulle definie-
ras.172 När Nordenflycht skrev sin dikt fanns fortfarande en instabilitet beträffan-
de hur könen skulle (om)definieras. (Inte minst, kan man framhålla, i Sverige ef-
tersom omdaningen av samhället inte nått lika långt som på kontinenten.)

Som vi har sett kunde tanken på könens likställighet paras med en delvis om-
tolkad komplementaritetstanke, där kvinnan sågs som ett känslomässigt komple-
ment till mannen, en tanke som exempelvis till en del användes för att ge de fran-
ska salongernas kvinnor deras mandat. Men föreställningen om kvinnan som en
primärt kännande varelse hade ännu inte på allvar förankrats i den kvinnliga
kroppen. Karin Johannisson anser att idén om polariteten mellan könen, som kan
förbindas med en växande medelklass, så småningom skapar en allt hårdare kamp
och att den framför allt alltmer knyts till biologin. ”Nya tyngdpunkter läggs på
biologiska skillnader. Särskiljandet blir hierarkiskt laddat, genomborrat av kalla
begrepp som underordning och överordning.”173 Men då är vi redan framme på
1800-talet. År 1758 är det ännu långt kvar till att komplementariteten förankras i
en vetenskapligt definierad biologi. Nordenflychts svar till Rousseau är avancerat
och hon bemöter inte enbart hans idéer genom en logisk argumentation. Om min
hypotes stämmer lägger hon därutöver fram ett metafysiskt baserat filosofiskt
koncept, som om man godkänner hennes argumentation, medför full jämlikhet
mellan könen. Intressant i sammanhanget är hur Nordenflychts filosofi innebär
att kvinnan i intet avseende kan fjättras i sin kropp. Därutöver undermineras alla
tankar på essentialism. Mot tanken på en kvinna i det privata sätter Nordenflycht
en människa i det offentliga. Som jag lyfte fram i analysen måste man vara noga
med att framhålla hennes ambivalens beträffande jämlikhetstanken å den ena si-
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dan och den intelligensaristokratiska föreställningen om den utvalda upplysta
människan å den andra. Denna intelligensaristokratiska uppfattning bör dessut-
om enligt min mening kopplas till sociala faktorer. Nordenflycht hade troligtvis
den sociala elitens kvinnor i åtanke för sin könsliga jämlikhetsutopi.

Går vi till aktörsnivån är det intressant att notera de faktorer som gav Nor-
denflycht möjlighet att agera. Som påpekats ovan finner man beträffande Sverige
att den sociala utvecklingen sker långsammare än i t.ex. Frankrike eller England,
först en bit in på 1800-talet kommer det att präglas av medelklassen och dess nor-
mer. För vi in Habermas perspektiv finner man visserligen tecken på att en bor-
gerlig offentlighet växer fram även här. Ett sådant förebud är framväxten av litterä-
ra sällskap som Tankebyggarorden eller en salong sådan som Nordenflychts.174

Men ännu är det långt till dess att klyvnaden mellan privat och offentligt har nått
sin fullbordan. Jag vill därför hävda att Nordenflycht, liksom många de kvinnliga
författare som diskuterats tidigare i avhandlingen, fortfarande kunde agera utifrån
ett äldre ideal för adelskvinnor. Detta kan sägas ha varit kopplat till en representa-
tiv offentlighet vilken skapade en rörlighet för kvinnor i de övre sociala skikten
och lämnade öppningar ut mot offentligheter av olika slag.

När Nordenflycht agerar och argumenterar gör hon det följaktligen utifrån
äldre emancipatoriska teorier, kvinnoideal och praktiker, som sedan paras med
1700-talets nya filosofiska strömningar och den nya upplysningsdiskursens natur-
rättsligt baserade frigörelsepotential för individen. Viktigt i sammanhanget är att
effekterna av den sekulariseringsprocess som också påbörjas med upplysningen
ännu inte slagit igenom. Nordenflycht kunde, liksom emancipatoriska tänkare
före henne, använda sig av religiöst/kristet förankrade argument. De tidsmässigt
förankrade emancipatoriska möjligheterna för kvinnan i de övre sociala skikten
utnyttjades maximalt av Nordenflycht, hon använde sig av de motsägelser som
uppstod när kampen mellan det nya och det gamla rasade.175 Snart var dock detta
ögonblick i historien förbi och vågskålen kom att väga över till fördel för ett nytt
kvinnoideal.



275

Slutord

Femtio år är en lång tid. I Sverige hann det ske omvälvande politiska förändringar
mellan åren 1720–1772: ständernas ställning stärktes gentemot kungens och rå-
dets, Sverige blev involverat i ännu ett misslyckat krigsäventyr mot Ryssland, ett
rojalistiskt kuppförsök misslyckades men aviserade 1772 års förändring till stärkt
kungamakt, med 1734 års lag fick Sverige sin första heltäckande lag och tryckfri-
hetsförordningen infördes 1766. Nya idéer nådde Sverige, inte minst upplysning-
ens. Även den litterära institutionen genomgick förändringar. Ett tecken på detta
är att tillfälleslitteraturen, som var den yttersta manifestationen av ett äldre litte-
rärt system och en representativ kultur, fick en något ändrad status. De separat-
tryckta tillfälleskrifterna minskade i antal, medan det verkar som om tillfällesdikt
alltmer började tryckas i den expanderande pressen. Men samtidigt kan dessa för-
ändringar te sig som krusningar på en vattenyta. Mot slutet av perioden utgjorde
fortfarande den klassiska retoriken och en äldre repertoar grunden för allt litterärt
skapande. Tillfälleslitteraturen förlorade trots allt inte sin förhärskande position
inom den litterära institutionen, när det gällde svenskproducerade originalverk.
Som Bo Bennich-Björkman visar var under hela perioden den dominerande för-
fattarrollen ämbetsförfattarens. I början liksom i slutet av perioden var hushållet
basen för landets försörjning. Kvinnans ställning reglerades alltjämt av det Maria
Sjöberg kallar ”hushålls- eller husbondekontraktet”.1 Mot slutet av frihetstiden
gjorde sig visserligen nya kvinnoideal gällande, vilket också syns i de kvinnliga för-
fattarnas skrifter, men idealen motsvarades ännu inte av reella förändringar.

De etthundrafyrtioen kvinnliga författare jag funnit utgör en till synes hög
siffra – men den existerar till stor del i ett tomrum. Av skäl som jag angett har det
inte varit möjligt att räkna fram andelen kvinnliga författare av den totala förfat-
tarpopulationen. Bredare undersökningar om 1700-talets litteratur saknas, som
t.ex. även studerar den dåtida litteraturens undervegetation, inte bara kanonisera-
de texter. Här behövs framför allt grundligare belysningar av manliga tillfällesför-
fattare för att få jämförelsematerial. Men 141 författare är samtidigt, trots att de
med största sannolikhet utgjorde en liten del av den totala författarpopulationen,
en ansenlig grupp. Kvinnor var aktiva i en högre grad än vad som framkommit i
tidigare forskning. Då skall det dessutom beaktas att kvinnliga författare som
publicerat sig i handskrift inte ingår i undersökningen. Det finns en flora av
otryckta texter skrivna av kvinnliga författare som väntar på att bli undersökt.

I denna avhandling vill jag undersöka de kvinnliga författarnas författarroller
och texter parallellt eftersom jag menar att de är avhängiga av varandra. En röd
tråd i undersökningen är ambitionen att förankra texterna i de socialt institutio-
nella sammanhang som de springer ur. För enkelhetens skull följer jag i det följan-
de först denna tråd genom avhandlingen, för att sedan ta upp och kommentera
resultaten av textanalyserna.

Inledningsvis skissar jag, i avhandlingens första kapitel (I:1), en bild av den
dåtida kvinnans situation genom att kort redogöra för synen på kvinnan på nor-
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mativ nivå, men även kvinnans socioekonomiska och juridiska ställning. Liksom
många forskare före mig finner jag det relevant att använda bilden ”hustavlans
värld” för att summera och konkretisera dåtidens ideal när det gäller samhällets
organisation och konstruktionen av kön. Frågan är emellertid vad som skall läggas
in i begreppet och inte minst hur det (om)tolkades i praktiken. Hustavlans bud,
t.ex. om hustrulig underdånighet, återfinns å ena sidan visserligen på normativ
nivå, men styrde å den andra inte alltid praxis. Som symbol för samhällets regle-
ring var dessutom inte hustavlan allenarådande. Andra tankar, som ibland även de
hämtats från religionen och Bibeln, kunde användas för att skapa alternativa kvin-
noideal. Med hjälp av tidigare kvinnohistorisk forskning redogör jag för de många
begränsningar, vilka hindrade kvinnor att verka i det offentliga livet, men försöker
även peka på de möjligheter som stod till buds. När det gällde kvinnliga författare
var dessa i hög grad knutna till social position. Civilstånd (och i viss mån ålder)
spelade inte samma roll för uppkomsten av kvinnliga författare som social tillhö-
righet.

Bristen på utbildning var ett grundläggande problem för alla kvinnor under
denna tid. Det är ingen slump att kraven på kvinnors rätt till intellektuell utveck-
ling är ett överskuggande tema hos de kvinnliga författare som för fram kvinnopo-
litiska åsikter i sina texter. Särskilt märkbar för de kvinnliga författarna var exklu-
deringen från universiteten, vilken inte bara minskade deras möjligheter att träna
sina litterära färdigheter, utan också, hävdar jag, gjorde det svårare för dem att
bygga upp professionella plattformar som författare. En stor del av nätverksbyg-
gandet skedde vid universiteten och dessa fungerade dessutom som plantskolor
och rekryteringsbaser inom klient/patron-systemet. Här skapades i hög grad äm-
betsförfattaren.2 Allt detta fick givetvis konsekvenser för de kvinnliga författarna.
Samtidigt är det tydligt att de kvinnliga författare som ingår i denna undersök-
ning tillägnat sig tillräckliga färdigheter för att axla rollen som författare (eller väl-
talare). Stina Hansson visar i sin bok om Beata Rosenhane hur Beatas utbildning
ledde till att hon tillägande sig färdigheter i retorik, även om det hon studerade
inte bar den etiketten. Beata lärde sina retoriska och litterära färdigheter för, och
praktiserade dem i, sällskapslivet. Som avhandlingen visar finns det åtskilligt
som pekar på att så var fallet även när det gäller frihetstidens kvinnliga författare.
Deras retorikkunskaper kan troligtvis knytas till sällskapslivet (även om den rena
salongskulturen var ovanlig i frihetstidens Sverige). Framför allt torde brevkultur,
tillfälleslitteratur och konversation vara viktiga att diskutera ur denna aspekt. Frå-
gan om kvinnors utbildning under 1700-talet behöver dock belysas med hjälp av
empiriska undersökningar innan några säkra svar kan ges.

Den övergripande belysningen av de kvinnliga författarnas position i det dåti-
da samhället fortsatte i avhandlingens andra kapitel (I:2) med en bredare redovis-
ning av vilka genrer, litteraturslag och produktionssätt som nyttjades av kvinnliga
författare under frihetstiden. Sätts mina resultat i relation till internationell forsk-
ning om kvinnliga 1700-talsförfattare blir en sak tydlig: frihetstidens svenska
kvinnliga författare tillhörde, till skillnad från många av sina kvinnliga europeiska
kollegor, inte den växande gruppen marknadsförfattare. Här kan man påminna
sig de hypoteser som förbinder kvinnligt litterärt skapande under 1700-talet med
framväxten av marknadsförfattaren, och som knyter kvinnliga författarskap till
utvecklingen av nya genrer, framför allt romanen. Frihetstidens kvinnliga förfat-
tare var dessutom sällan verksamma inom de former av litteratur som idag räknas
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till skönlitteraturen. Deras författarskap kom därför att betraktas som ointressan-
ta då det Stina Hansson kallar ”konstlitteraturen” i och med romantiken kom att
avskiljas från ”skönlitteraturen”. Detta är enligt min mening den viktigaste orsa-
ken till att kvinnliga författare från denna tid i så liten grad inlemmats i den svens-
ka litterära kanon. Skälet är inte att kvinnor missgynnades när de väl gick i tryck
med sina alster, eller blev illa behandlade och misskrediterade som författare i sin
samtid. (Även om misogyna attacker mot kvinnor i offentligheten eller kvinnliga
författare förekom.)

En förklaring till den relativa uppskattningen av kvinnliga författare i samti-
den är, som jag har försöker lyfta fram, att stoltheten över svenska vittra fruntim-
mer kan förknippas med en historiepatriotisk kontext. Andra förklaringar är att
de kvinnliga författarna oftast hade en relativt hög, eller mycket hög, social posi-
tion och dessutom befann sig i sociala sammanhang där kvinnlig litterär verksam-
het sågs som önskvärd. (Utsållningsmekanismerna av kvinnor som ville bli förfat-
tare låg däremot i det att de hade svårt att överhuvudtaget bli författare, och om de
nådde dithän var möjligheterna små att försörja sig genom sitt författarskap.) Ex-
kluderingen av kvinnliga författarskap ligger snarare i den senare litteraturhisto-
rieskrivningens nedvärdering av vissa genrer och litteraturslag – och har i hög grad
även drabbat manliga författare, exempelvis till andlig och politisk litteratur eller
tillfälleslitteratur. En historisering av begreppet litteratur synliggör följaktligen
även manliga, idag glömda, författarskap.3 Däremot reduceras kvinnliga författa-
res betydelse oftast på olika sätt när de väl kommer så långt som att omtalas i litte-
raturhistoriska handböcker och översiktsverk.4 Som jag tar upp i avhandlingen är
Nordenflycht ett belysande exempel på detta.

En viktig faktor för uppkomsten av kvinnliga författarskap var att kvinnor
föddes in i sociala miljöer i vilka det fanns en positiv inställning till kvinnlig vitter-
het. I avhandlingen används nätverksteoretiska resonemang för att lyfta fram oli-
ka författares sociala position (kap. I:3). Nätverkens betydelse för de kvinnliga för-
fattarna är uppenbar. Inom nätverken fick kvinnliga författare en publik för sina
alster. Genom nätverksförbindelser nådde kvinnliga författare också ut i vidgade
offentligheter och nätverksförbindelser kunde rentav bli plattformar för de fåtali-
ga kvinnliga författare som sökte patronage. Men kvinnliga författare bidrog även
till att upprätthålla och stärka nätverksförbindelser, eftersom de var med och ska-
pade och stärkte sina respektive nätverks sociokulturella mönster.

Tillfälleslitteraturen dominerade på många sätt 1700-talets litterära scen. Av-
handlingens andra del tar upp kvinnliga tillfällesförfattare, vilka utgjorde det
största inslaget i den kvinnliga författarpopulationen under frihetstiden. Inom
det dåtida samhället var litterärt skapande sällan ett självändamål, utan fyllde en
social funktion. Med hjälp av Marcel Mauss diskussion om gåvans betydelse inom
äldre samhällen – och nätverksteoretiska resonemang – ser jag tillfälleslitteraturen
som en form av (obligatorisk) gåva, vilken utmärker och håller samman olika
sociala grupper. Med detta vill jag tydliggöra tillfälleslitteraturens ställning inom
den representativa offentligheten. I avhandlingen används termen social obligation
som beteckning när litteratur skrivs av i första hand sociala skäl (och pliktkänsla).
(Tillfälleslitteraturen kunde vara en sådan form av litteratur, men inte den enda;
brev är ett annat exempel.)

En granskning av materialet i sin helhet – tillfällestexter författade av kvinnor
som ingår i separattryckta bestånd – visar på både likheter och skillnader mellan
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kvinnliga och manliga tillfällesförfattare. Främmande språk användes sällan i
kvinnliga författares texter: latinet lyser helt med sin frånvaro, men även texter
författade på moderna språk som tyska och franska är ovanliga. En markant olik-
het visar sig dock mellan de skrifter som skrevs till enskilda respektive kungliga
personer, de senare var ofta skrivna på andra språk, främst tyska. En del pekar ock-
så på att kvinnor troligtvis oftare skrev för släktingar än sina manliga kollegor.
(Här är emellertid resultaten något osäkra, eftersom grundligare undersökningar
om manliga tillfällesförfattare saknas.) Den kanske viktigaste upptäckten var att
kvinnliga tillfällesförfattare i högre grad än sina manliga kollegor skrev tillfälles-
texter över kvinnliga föremål. Ett par frågor som lämnas obesvarade i undersök-
ningen är hur vanligt det var att kvinnor fick direkt ersättning för det de skrev,
samt hur vanligt det var att kvinnor skrev i hopp om beskydd. (Även här saknas
dessutom i mycket jämförelsematerial när det gäller manliga författare.) Här vän-
tar en viktig uppgift för framtida forskning. Det mesta tyder dock på att kvinnor
sällan skrev i hopp om försörjning utan istället skrev av social obligation. En vä-
sentlig likhet med manliga tillfällesförfattare tydliggjordes i kap. II:1: kvinnliga
författare verkade ofta inom samma sociala sammanhang som manliga, dvs. inom
de s.k. mellanklasserna (exempelvis lärare, präster, lågadliga ämbetsmän och ofräl-
se ståndspersoner). När det gäller sekundärpublikation framkom att kvinnor vis-
serligen sällan samlade sina tillfällesdikter i diktsamlingar, eller fick sina tillfälles-
texter utgivna i antologier, men att tillfällestexter författade av kvinnor däremot
som regel togs med då likpredikningar eller gravtal supplerades med gravdikter.
Sekundärpublikation i tidskrifter verkar ha blivit vanligare mot periodens slut och
jag ställer frågan om man rentav kan skönja en författarroll med delvis nytt inne-
håll. Även här finns en arbetsuppgift för framtida forskning: att undersöka om
och i så fall på vilket sätt tillfälleslitteraturen övergick från sekundär- till primär-
publicering i nyhetspress och tidskrifter.

Ett av de områden från vilket kvinnor under tidigmodern i hög grad exklu-
derades var det politiska. Detta hindrade inte kvinnor från att agera eller uttrycka
sin politiska åsikter. I avhandlingens tredje del blev det tydligt vilka som lät trycka
sina åsikter i den allmänpolitiska debatten: adelns kvinnor. De gav sig in på de
mest skiftande områden och deras skrifter går i dialog med andra samtida poli-
tiska skrifter eller startar debatter. Jag visar också i denna del hur även politisk
litteratur måste sättas i relation till hela nätverk – inte bara till familjer, hushåll
och släkter. Elisabeth Stierncrona och Anna Gyllenborg är tydliga exempel på det-
ta. Även de kvinnopolitiska skrifterna diskuteras i denna del. De kvinnor som gav
sig in i den kvinnopolitiska debatten avviker från dem som tog till orda i allmän-
politiska frågor. Här möter vi återigen kvinnliga författare från mellanklasserna
och framför allt möter vi nu kvinnor som i första hand talar i egen sak.

De respektive hushållens betydelse för kvinnliga författare kan knappast över-
skattas. Ett huvudresultat i undersökningen är att kvinnliga författare sannolikt
ofta agerade å hushållets vägnar, vare sig det var genom att skriva tillfällesdikt, som
Löfgren eller Frölich, eller för att få in inkomster till hushållet, som i fallet von
Bragner. Jag hävdar att kvinnor visserligen ansågs olämpliga att yttra sig i offentli-
ga ting på normativ nivå – denna roll förbehölls t.ex. i hustavlan hushållets över-
huvud (mannen) – men att de icke desto mindre gjorde detta i praktiken. Den dis-
krepans mellan normer och ideal å ena sidan och praktik å den andra som lyfts
fram i tidigare kvinnohistorisk forskning, blir tydlig även i min undersökning.
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Kvinnliga författare representerade med sina alster sitt hushåll och detta gäller så-
väl tillfällesdiktningen som den politiska diktningen. Hypotetiskt kan detta kny-
tas till att äldre ideal för adelskvinnor fortfarande var aktuella under frihetstiden,
inte bara för adelns, utan även mellanklassernas kvinnor. Litterärt skapande var en
viktig del av en representativ kultur, som fortfarande dominerade under frihetsti-
den. Detta förklarar måhända dessutom varför kvinnor kunde få litterär och reto-
risk skolning. Bruksdiktande ansågs som nödvändigt och värdefullt, inte bara för
mellanståndens och de övre ståndens män, utan även för kvinnorna.

Så till den andra röda tråden i avhandlingen: textanalyserna. Som undersök-
ningen visar nyttjade också kvinnliga författare de tre retoriska huvudgenrerna för
att verka inom olika offentliga arenor, även om de själva befann sig i de nätverk
som spanns runt samhällets tunga offentliga institutioner. Några retoriska markö-
rer har i denna undersökning använts för att kunna koppla kön till retorik. I inled-
ningen nämndes argumentation (framför allt ethos, pathos och val av loci) och elo-
cutio.

Stina Hansson menar att dåtida repertoarer kan ses som ett språk av andra gra-
den.5 En fråga som enligt Stina Hansson blir central när repertoarer diskuteras, är
vilka som används i olika grupper.6 Talade de kvinnliga författare som diskuteras
närmare i avhandlingen samma ’språk’ som sina manliga kollegor? Genom mina
textanalyser visar det sig att så i hög grad var fallet. De saker och former – de loci
och de stilistiska och språkliga verkningsmedel – som återfinns i skattkammarna
hos de kvinnliga författare vars texter analyseras grundligare, visar på överlapp-
ningar mellan repertoarerna i mäns respektive kvinnors texter. De skillnader som
finns mellan kvinnors och mäns texter kan föga förvånande knytas till utbild-
ningen. Återigen vill jag peka på de färdigheter som lärdes ut vid högre lärosäten.
Kvinnliga författare kunde imitera, och säkerligen ibland också ta del av skolreto-
riken – åtminstone indirekt –, men den drillning i retorik som gavs pojkarna ska-
pade skillnader mellan könen. I analyserna av tillfällesdikter framkommer skilj-
aktigheter när det gäller två viktiga delar av repertoaren: stilistiska verkningssme-
del och lärda hänvisningar. Här är diskrepansen särskilt tydlig i bröllopsdiktning-
en. Rörande de politiska skrifterna märks inte samma uppenbara mönster. Två av
de kvinnliga författarnas allmänpolitiska skrifter uppvisar däremot bristande
språklig förmåga när det gällde att skriva svenska, men författarna till dessa, Anna
Margareta von Bragner och Françoise Marguerite Janiçon, hade inte svenskan
som modersmål. (Janiçons franska brev, liksom den franska inledningen till von
Bragners skrift är däremot ytterst välskrivna.) Hedvig Charlotta Nordenflycht ter
sig på många sätt i jämförelse med övriga kvinnliga författare som ett undantag;
som jag visar i min analys av Fruentimrets Försvar förmår hon virtuost att utnyttja
en lärd repertoar. Gränsen dras dock även i hennes fall vid latinet och hon kom
t.ex. aldrig, som Stålmarck påpekar, att behärska hexametervers, vilket var ett ’lärt’
versmått.7 Bristen på grundligare latinkunskaper skiljer henne för övrigt från sin
kanoniserade föregångare Brenner.

I inledningen ställdes frågan om kvinnor behövde inta en mer ödmjuk position
när de trädde ut i offentligheten med sina texter och be om ursäkt för att de som
kvinnor tog till orda. Det visar sig att detta är ovanligt i tillfällestexterna, nästan
helt frånvarande i de politiska texterna, men relativt vanligt i de texter som utfor-
mats i enlighet med brevretorik (framför allt brev, men andra texter). Det kan tyck-
as vara en paradox att politiska texter sällan innehåller ödmjukhetstopos, eftersom
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de till sin natur ställer höga anspråk. Men då vill jag påminna om vilka kvinnor det
är som tog till orda i den politiska debatten. Det rör sig här i många fall om kvin-
nor ur samhällets elit. Ödmjukhet är inte heller något som hör hemma i en politisk
debattsituation. De kvinnliga författare som ingår i min undersökning anlägger
ödmjukhetstopos efter vad som var passande för olika genrer. Ibland markerar de
också en underlägsen social ställning i texten, t.ex. i tillfällesskrifter gentemot mot-
tagare eller föremål, men de ber inte om ursäkt för att de som kvinnor tar till orda.
Inte heller olika slags känsloframkallande effekter används i högre grad av kvinn-
liga författare jämfört med manliga i de texter som analyseras. Pathos brukas efter
genre och tillfälle, inte på grund av författarens könstillhörighet.

Av det som redovisades ovan framgår att det blir svårt, för att inte säga omöj-
ligt, att ur denna aspekt urskilja ett speciellt kvinnligt språk, eller en kvinnlig reto-
rik, i de texter som ingår i undersökningen. Snarare skulle jag med lingvisten Sally
McConnell-Ginet vilja förskjuta tyngdpunkten genom att tala om, inte ett kvinn-
ligt (eller manligt) språk, utan språkliga och stilistiska strategier som betingas av
olika förutsättningar (”different styles or strategies or preferred patterns of lan-
guage use […] made in particular discourse settings”).8 Detta resonemang går,
anser jag, även att applicera vid retorisk analys även om analysen då vidgas. När
begreppet språk ersätts med retorik tillkommer utöver spåk och stil de andra delar
som ingår i retoriken: t.ex. argumentationen. Istället för en kvinnlig (eller manlig)
retorik vill jag alltså, med hjälp av McConnell-Ginets resonemang, tala om olika
socialt, historiskt och könsligt betingade retoriska strategier. På så sätt kan dyna-
miken i den retoriska situationen betonas. En rhetors roll är förutom kön dess-
utom kopplad till andra konstituerande faktorer (social position, ålder etc.), som i
sin tur inte är statiska utan föränderliga över tid. Med tanken på retoriska strate-
gier framhävs också de enskilda aktörernas val och möjligheter, samtidigt som de
begränsningar som finns i varje retorisk situation kan lyftas fram.9

Kvinnliga författares retoriska val begränsades under frihetstiden av en mängd
faktorer. Men det fanns också element inom den litterära institutionen som gyn-
nade uppkomsten av kvinnliga författarskap. En viktig faktor är att litteratur allt-
mer började skrivas på folkspråk istället för på klassiska språk under den under-
sökta perioden. Retoriken är också präglad av en paradox. Den klassiska retoriken
springer ur och är formad i symbios med samhällets offentliga arenor, från vilka
kvinnor var exkluderade. Men den lärdes samtidigt ut på ett sådant sätt att den
gick att tillägna sig även utanför de högre lärosätena. Imitationen är, som sades
ovan, det kanske viktigaste nyckelordet. Ett annat nyckelord är rolldiktning. Ti-
dens bruk av litterära förklädnader gav träning i att ikläda sig andra identiteter, att
anlägga roller. Detta kunde ge en frihet – en möjlighet till byte av roll – som för-
stärktes av det dåtida bruket av anonym publikation.10 Den kvinnliga författaren
kunde axla en manlig roll, hon kunde blir en rhetor. Friheten bör dock inte över-
drivas. Rollen som axlades av författaren på den offentliga scenen, liksom den roll
som tilldelades föremålen i tillfällesdiktningen, skulle stå i samklang med sociala
ideal och konventioner. Det individuella författarsubjektet var fortfarande under-
ordnat det sociala kollektivets intressen.

I relief mot avhandlingens breddundersökning lyfter undersökningen fram ett
antal författare. De är, i den ordning deras texter behandlas: Hedvig Löfwen-
skiöld, Charlotta Löfgren, Charlotta Frölich, Hedvig Paqvalin, Anna Maria Thæ-
lin, Märta Bång, Anna Margareta von Bragner, Hedvig Charlotta Nordenflycht,
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Anna Gyllenborg, Elisabeth Stierncrona och Françoise Marguerite Janiçon. Viss
uppmärksamhet ägnas även åt Hedwig Waldorff, Kajsa Warg, Hedvig Ström,
Anna Maria Elvia och Anna Maria Rückerschöld. Jämfört med den information
som framkommit i breddundersökningen företer majoriteten av dessa författare
stora likheter med det övriga kvinnliga författarkollektivet. Samtidigt måste deras
särdrag betonas: Frölichs tryckta produktion kommer i omfång på andra plats
efter Nordenflychts och hon var den första kvinna som uppmärksammades av
Vetenskapsakademien, Paqvalin togs upp som medlem i det vittra samfundet
Apollini Sacra, Wargs kokbok blev en försäljningssuccé, Janiçon och von Bragner
förde med sina skrifter in kontinentalt tankestoff, von Bragner är en av Europas
första kvinnliga journalister och dessutom osedvanligt radikal, Elvia kunde latin,
för att ge några exempel. En författare avviker som mest markant på nästan alla
sätt från sina kvinnliga kollegor: Hedvig Charlotta Nordenflycht. I avhandlingens
inledning ställer jag frågan om Nordenflycht, med kultursociologen Pierre Bour-
dieus ord, kan ses som en miraculée och om hon var ensam om detta. En del tyder
på att så är fallet. Hennes författarroll liknar manliga författares, snarare än kvinn-
liga kollegors, i det att hon nyttjade samma typ av försörjningsstrategier som sina
manliga kollegor. Som min analys av Fruentimrets Försvar försöker demonstrera
kan hon ses som en av 1700-talets mer betydande svenska filosofiska tänkare. Hyl-
lad av samtiden intog hon en plats på parnassen, för att sedan som enda frihetstida
kvinnlig författare inlemmas i den svenska kanon.

I texter som hade ett kvinnopolitiskt huvud- eller bisyfte, nyttjades ofta något
jag vill kalla en kvinnopolitisk repertoar. Denna hämtades från en äldre emancipa-
torisk europeisk tradition. Gynæceerna var viktiga i detta sammanhang, men även
enskilda tänkare (t.ex. von Schurman) eller strömningar (som 1600-talets preciö-
sa). Nordenflycht får redan under sin livstid en självklar plats inom denna tradi-
tion. Magnus von Platen menar att Nordenflycht säkerligen tjänat som ett positivt
exempel för kvinnor och stimulerat till ett ökat antal kvinnliga författare i sam-
tiden.11 Utan att underskatta vikten av Nordenflychts betydelse anser jag ändå att
åsikten måste modifieras en aning. Visst tror jag att Nordenflycht kan ha influerat
enskilda kvinnliga författare, vilket är direkt påvisbart när det gäller det lilla kotte-
ri av Norrköpingsförfattare som exempelvis Charlotta Löfgren tillhörde. Men
även Sophia Elisabeth Brenner var en flitig och uppburenförfattare som ingick i
samma tradition, dessutom var hon verksam ända fram till år 1730. Det måste
uppenbarligen finnas andra faktorer, utöver det litterära klimat vilket skapas kring
en stor och etablerad kvinnlig författare, som gynnar dennas kvinnliga kollegor. I
denna avhandling försöker jag lyfta fram sådana tänkbara faktorer.

Begreppet kön har i denna undersökning använts med utgångspunkt från
framför allt Joan Wallach Scotts och Inger Lövkronas diskussioner. Ett huvudin-
slag i Scotts definition av gender är att det (i anslutning till Foucault) kan ses som
kunskap om kön. Hur (om)skapas då kunskap om kön i de kvinnliga författarnas
texter? Det beror på vilken typ av litteratur vi tittar på. I kap. II:4 redovisades de
dygdeideal som framkom i de kvinnliga tillfällesförfattarnas texter. Kvinnliga för-
fattare ifrågasatte inte rådande könsideal i sina texter när det gäller de dygder som
prisas hos manliga respektive kvinnliga föremål. De kvinnliga tillfällesförfattarnas
bröllopsskrifter var överlag allvarligare, vilket måhända är bättre i samklang med
hur kvinnan borde uppträda. I de politiska skrifterna däremot märks oftare, men
inte alltid, ifrågasättanden av rådande könsmönster och inte ens i de kvinnopoli-
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tiska skrifterna ställer kvinnliga författare tydliga och öppna krav på formell auk-
toritet. Däremot använder sig nästan samtliga författare som ingår i undersök-
ningen av retorikens offentliga genrer i sina texter, vilket i sig måhända kan ses
som ett överskridande. I de tryckta texterna är dessutom frånvaron av könsbeting-
ade ödmjukhetstopos nästan total.

Framför allt kan man gå till aktörsnivå. Här omskapas på det kanske tydligaste
sättet kunskap om kön. Ser man på hela författarkollektivet syns å ena sidan de
drag som är i samklang med rådande kvinnoideal: kvinnliga tillfällesförfattares
beskrivning av kvinnliga dygder avviker inte från rådande normer eller praxis, de
skriver i högre grad över kvinnliga föremål etc. Även inom andra litteraturslag
vände sig kvinnliga författare ofta till kvinnliga läsare, Nordenflycht inte minst.
På aktörsnivå syns å andra sidan också de överskridanden som gjordes. I inled-
ningen tar jag upp att vissa genusteoretiker lägger tyngdpunkten på hur enskilda
aktörers kan utnyttja de motsägelser som finns inom olika strukturer för att få
svängrum – vilket hypotetiskt rentav skulle kunna leda till en förändringar av
strukturerna.12 Kvinnliga författare agerade visserligen ofta å hushållets eller nät-
verkens vägnar och verkade inom en representativ kulturs ramar. Men genom att
göra detta ifrågasatte, eller rentav utmanade, samtidigt många av dem framgångs-
rikt de normer som gällde för kvinnligt agerande. De blev ”offentliga kvinnor” i
ordets goda bemärkelse.

Mot slutet av perioden väckte upplysningen tanken om alla människors lika
värde, vilket utnyttjas av emancipatoriska tänkare och debattörer. Men samtidigt
växte ett nytt kvinnoideal fram i Europa: den borgerliga kvinnan gjorde entré. En
reaktion syns hos några kvinnliga skribenter: Janiçon, Rückerschöld och Nor-
denflycht. Och reaktionen var inte svårförståelig, Ordspråksbokens stolta och
myndiga husfru, som skaffar hushållets bärgning verkar ersättas av ett nytt ideal,
nu skulle kvinnan motas in i en omformerad privatsfär i en roll som enbart maka
och mor. Den kännande kvinnan skulle ersätta den agerande.

Slutligen: i denna avhandling har jag haft som syfte att kartlägga en del av de
hittills okända litterära stjärnbilderna. Liksom de feministiska och genusteoretis-
ka litteraturhistoriska forskare som utforskat andra delar av stjärnhimlen före
mig, kan jag konstatera: kvinnliga författare fanns, de var många och de hade be-
tydelse i sin samtid – men de inkorporeras med frustrerande långsamhet i den
svenska litteraturhistoriska kanon. I avhandlingens inledning talade jag om kvin-
nohistoriens utopiska dimension; här kan det vara dags att påminna om den.
Gutta cavat lapidem – Droppen urholkar stenen.13
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Bilaga 1

Kvinnliga tillfällesförfattare: författare/separattryckta

tillfällestexter (personverser) 1720–1772

Förteckningen baserar sig på en inventering av KB:s, UUB:s och LUB:s bestånd
av separattryckta tillfällestryck, s.k. personverser. (De exakta principerna för ex-
cerperingen redovisas ovan i kap. II:1.) Kvartoformat betecknas ”4:o” och gäller
alla mindre format (även oktav), folioformat, ”fo”, innefattar alla större format
(även patentfolio). Det anges här om texten ingår i samtryck eller är skriven till-
sammans med en annan författare. (Information om medförfattare inom ett sam-
tryck lämnas däremot endast om författarna ingår i mitt material.) Dessutom an-
ges om verket är skrivet på annat språk än svenska. En förteckning över signaturer
och pseudonymer återfinns sist i denna bilaga. När texten inte återfinns i det störs-
ta beståndet av separattryckta personverser, dvs. KB:s, har det bestånd där texten
återfinns satts ut: UUB respektive LUB. Asterisk (*) framför föremålets namn be-
tyder att dikten är en säkerställd släktskapsdikt (släktskap mellan författare och
föremål är dock inte alltid enkel att fastställa). Har texten sekundärpublicerats i
tryck tillsammans med likpredikan eller gravtal anges respektive titel i not. Som
nämns i ”Inledning” brukas ett patrilinjärt namnskick i avhandlingen utom i de
fall då kvinnliga författare uppenbarligen valt sitt namn som gifta som författar-
namn. Korshänvisningar anges inte i denna förteckning eftersom samtliga texter
även kan sökas i katalogerna på föremålens namn.

Appelman, Caisa: *Lars Wasenberg, begravning, 4:o, 1735.
Arctædia [Artedia], Anna Maria, g. Biur: *Petter Arctædius, begravning, fo, 1735.
– *Mårten Gran och Christina Helena Biur, bröllop, fo, 1744.
– *Margaretha Biur, begravning, fo, 1745.
Asp, Caisa Lona, g. Moman: *Magdalena och Anna Beata Asp, begravning, 4:o,

1720. [UUB och LUB, tills. m. L. Asp.]
Asp, Lisa, g. Käbbe: *Magdalena och Anna Beata Asp, begravning, 4:o, 1720.

[UUB och LUB, tills. m. C. Asp]
Bemer, Brita Christina: Jacob Hoppenstong och Anna Maria Kellner, bröllop, 4:o,

1722. [Tyska]
Berg, Hedvig: Berge Ström, begravning, 4:o, 1762.
Bergen, Hedvig Sophia von, g. 1) Roth 2) Moberg: *Matthias Lilja och Helena

Sophia von Bergen, bröllop, 4:o, 1756. [Samtr., sign.]
Berger, Christina Margareta, g. 1) Lindmark 2) Sundell: *Carl Berger, begravning,

fo, 1761. [Sign.]
Bergqvist, Sara Christina: *Peter Strandberg, begravning, 4:o, 1759.
Biörn, Elisabeth: Anna Helena Fleetwood, begravning, fo, 1734. [UUB]
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Borgenstjerna, Johanna F., g. Kjerrulf: Catharina Bask, begravning, fo, 1758.
Boræn, Ulrica, g. Palm: *Helena Boræn, begravning, 4:o, 1763. [Sign.]
Brenner, Sophia Elisabeth, f. Weber: Nils Gyllenstierna, begravning, fo, 1720.1

– Elias Palmsköld, begravning, 4:o, 1720.
– *Carl Ludvig von Schantz och Maria Aurora Brenner, bröllop, fo, 1720.
– Anna Greta Lindebohm, g. Rüdker, begravning, fo, 1722.
– Maria Wallenstedt, g. Cronhielm, begravning, 4:o, 1723.2 [Samtr.]
– Mårten Törnhielm, begravning, fo, 1723.
– Johan Horleman, begravning, 4:o, 1725.
– Axel Sparre, begravning, fo, 1728.3

– Laurentius Forsselius, begravning, fo, 1729.
– Carl Ulrick Torstensson, begravning, fo, 1729.4

– Anna Maria Ehrenstral, g.Wattrang, gratulation, 4:o, 1730[?]. [UUB]
Broling, Sara C.: Anna Sallström, g. Ratkind, begravning, fo, 1760.
– Johan Jacob Elg och Ulrica Sundman, bröllop, fo, 1763.
Broman, Christina Catharina: *Gudmund Rothowonius, begravning, fo, 1748.

[UUB, tills. m. J.E. och A. Broman.]
Bång, Märta Beata: *Johan Sundell och Magdalena Greta Bång, bröllop, 4:o, 1734.

[Samtr. se M. Trundman]
Bödker, Mariana Charlotta: *Carl Gustaf Bödker, begravning, 4:o, 1772. [Tills. m.

U. Bödker]
Bödker, Ulrica Eleonora Juliana: *Carl Gustaf Bödker, begravning, 4:o, 1772.

[Tills. m. M. Bödker]
Carlbohm, Brita Sophia, g. Linning: *Maria Schneidler, g. Schlotthauer, begrav-

ning, 4:o, 1767.5 [Tills. m. N. Carlbohm]
Dalgren, fru: *Ulrica Margareta Dalgren, g. Humble, begravning, 4:o, 1768.

[Anon.]
Ehrensparre, Margaretha Silnecker, g. Löwen: *Anna Christina Hall, begravning,

4:o, 1757. [Samtr.]
Ekebohm, Catharina, g. Thureau: Werner Grön Berdson och Margaretha Hövet,

bröllop, 4:o, 1720. [UUB]
– *Catharina Planckerman, begravning, fo, 1720.
– Elisabeth Lohring, g. Rehn, begravning, fo, 1726.6

Ekerman, Maria Juliana: *Augusta Juliana Ankarcrona, g. Ekerman, begravning,
4:o, 1761.

Ekner, Brita: Georg Fredrik Berholtz, begravning, fo, 1763.
Elgh, Catharina, g. 1) Ekstrand 2) Nordwall: *Ulrica Wahlbom, begravning, 4:o,

1754. [Samtr. se A.D. Filenia]
Elvia, Anna Maria, g. Strömer: Eva Maria Anckarcrona, g. Ferber, begravning, 4:o,

1760. [UUB]
Eneström, Mariana: *Lorentz Eneström och Brita Maria Hult, bröllop, 4:o, 1754.

[UUB]
Falkenkloo [Falkenklo], Christina S.: Eva Görel Törnflycht, begravning, 4:o, 1732.
Filenia, Anna Dorothea, g. Älf: Anders Ottesson Lagerfeldt, begravning, 4:o, 1752.

[Pseud.]
– *Ulrica Wahlbom, begravning, 4:o, 1754. [Samtr. se C. Elgh]
– *Birgitta Catharina Filenia, begravning, 4:o, 1755.
– Agnis Margaretha Petrelia, begravning, 4:o, 1758. [UUB, sign.]
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Fischerström, Hedevig Brigitta, g. Morman: *Elsa Brigitta Morman, g. Rosen-
krantz, begravning, fo, 1738.

Fischerström, Sophia, g. Hult: *Andreas Ericsson Dahl, begravning, 4:o, 1771.7

[LUB, samtr.]
Forslind, Anna Maria, g. Hof: Anna Lona Gahn, begravning, 4:o, 1761.
Frumiere, Anna M.: Gustaf Falck och Maria Stenborg, bröllop, 4:o, 1753.
Frölich, Charlotta, g. Funck: Fredrik A. Löwenhielm, gratulation, 4:o, 1762.
– Gunilla Rommel, g. Frondin, begravning, fo, 1763.
– Matthias Asp, begravning, fo, 1763.8

– Catharina Margareta Björnstjerna, g. Amnell, begravning, fo, 1764.
– Lars Dahlman, begravning, fo, 1764.
– Samuel Troilius, begravning, 4:o, 1764.9

– Nils Wallerius, begravning, fo, 1764.
– Sara Clewberg, g. Ullén, begravning, 4:o, 1766.
– Margareta Thel, g. Djurberg, begravning, 4:o, 1766.
– Samuel Aurivillius, begravning, 4:o, 1767.
– Anna Catharina Hydrén, begravning, fo, 1767. [UUB]
– Beata Elisabeth Hejn (von Heine), g. 1)Palmroth 2) Winbom, begravning, 4:o,

1768. [UUB]
– Fredrica Yxkull, g. Meldecreutz, begravning, 4:o, 1768.
– Brita Ihre, g. Pfeiff, begravning, 4:o, 1769.
– Nils Casström, begravning, 4:o, 1769.
– Rommel, Catharina, g. Melander, begravning, 4:o, 1769.
– Carl Nils Hultman, begravning, 4:o, 1770.
Gerdtson, Lotta: *Charlotta Gerdtson, g. Jung, begravning, 4:o, 1763.
Geyer [Geijer], Brita, g. Adler: Anna Catharina Norin, g. Dahl, begravning, fo,

1739.
– Jacob Reinhold Anrepp och Ebba Charlotta Åkerhielm, bröllop, fo, 1741.
Giädda [Gedda, Giedda, Gädda], Greta: Magnus Nystrand och Maria Kiellman,

bröllop, fo, 1724. [UUB]
– Erick Wikström och Anna Christina Kiönsberg, bröllop, 4:o, 1728.
– Peter Gustaf Uhr, begravning, 4:o, 1732.
– Emerentia Rydelia, g. Lysing, begravning, fo, 1735. [UUB, sign.]
– Christina Beata von Müllern, begravning, 4:o, 1742.
Giöterhielm, Christina C.: Christina Margareta Danckwardt, g. Flygarell, begrav-

ning, fo, 1737. [UUB]
Grahn, Elisabeth Christina: *Johan Önort Grahn, begravning, 4:o, 1762.
Grave, Ulrica, g. 1) Öhrgren 2) Nymansson 3) Reinholdsson: Anders Nohrborg, be-

gravning, 4:o, 1767.
– Johan Albert Schmidt och Anna Maria Berg, bröllop, 4:o, 1767.
– *Nils Johan Nymansson och Ulrica Grave, bröllop, 4:o, 1768. [Samtr., sign.]
– *Anders Reuter och Beata Chenon, bröllop, 4:o, 1768. [Samtr.]
– *Christina Westdahl, g. Hülphers, begravning, 4:o, 1768.
– *Christina Westdahl, g. Hülphers, begravning, 4:o, 1768.10 [Samtr. se A. D., C.,

E. och H. Hülphers.]
Gripenwaldt, Catharina Sophia: Beata Wennerstedt, begravning, fo, 1758. [Sign.]
– *Catharina Sophia Gripenwaldt, g. Silversparre, begravning, 4:o, 1762.
– *Elisabeth Frölich, g. Gripenwaldt, begravning, 4:o, 1765.
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Gryzell, Margaretha Catharina, g. Stjernstolpe: Anna Maria Rib, g. Lundgreen,
begravning, 4:o, 1766.

Gyllenborg, Anna Antoinetta, g. Ehrensvärd: *Axel von Fersen, gratulation, 4:o,
1755. [Anon.]

Gyllenborg, Anna Sophia, g. Adlerberg: Anton Gabriel Svab och Virginia Gyllen-
borg, bröllop, 4:o, 1746. [Pseud.]

Hadelin, Maria, g. Nyrén: *Hans Hederström och Gustaviana Humle, bröllop, 4:o,
1766.[Sign.]

– Jacob Schotte och Maria Catharina Björkman, bröllop, 4:o, 1766. [Pseud, tills.
m. C. Nyrén]

Hallenberg, Beata M.: Anna Ulrica Nett, begravning, 4:o, 1764.
Hallman, Birgitta Beata: *Johan Hallman, gratulation, 4:o, 1725. [UUB, samtr.]
Hedengrahn, Anna Regina, g. Engeström: *Regina Brenner, g. Hedengrahn, be-

gravning, 4:o, 1728.11 [LUB]
Holm, Anna Christina: *Simon Wire och Anna Maria Holmén, gratulation, fo, 1755.
Hülphers, Anna Dorothea, g. Höijer: *ChristinaWestdahl, g. Hülphers, begrav-

ning, 4:o, 1768. [Samtr. se C., E. och H. Hülphers samt U. Grave]12

Hülphers, Christina Catharina, g. Lindbom: *Christina Westdahl, g. Hülphers, be-
gravning, 4:o, 1768. [Samtr. se A.D., E. och H. Hülphers samt U. Grave]13

– *Wilhelmina Hülphers, g. Braad, begravning, 4:o, 1771. [UUB, anon.]
Hülphers, Elisabeth, g. Schedvin: *Christina Westdahl, g. Hülphers, begravning,

4:o, 1768. [Samtr. se A.D., C. och H. Hülphers samt U. Grave]14

Hülphers, Hedvid, g. Koersner: *Christina Westdahl, g. Hülphers, begravning, 4:o,
1768. [UUB, samtr. se A.D., C. och E. Hülphers, samt U. Grave]15

Jacobi, Catharina: Nils Gyllenstierna, begravning, 4:o, 1720.16 [UUB]
Kjellberg, Anna C., g. Roth: Nicolaus Altenius, begravning, fo, 1740. [LUB,

sign.]
Kuhlman, Elelonora Beata: *Anna Bandholtz, g. Spalding, begravning, fo, 1765.
Kåhre, Elisabeth: Magnus Beronius och Catharina Elisabeth Valleria, bröllop, fo,

1726.
Lange, Maria Sophia, g. Soilander: Rachel Specht, g. Grefing, begravning, 4:o,

1769.
Lange, Maria Susanna: *Gottfried Lange, begravning, 4:o, 1763.
Lannerstierna, Anna Catharina: Christina Hoffsten, g. Lagerlöf, begravning, 4:o,

1761.
Laurelia, Brita Christina, g. 1) Winqvist 2) Tranefelt: Sven Runnov och Lovisa

Catharina Ekholm, bröllop, 4:o, 1768. [Sign.]
– Elisabeth Sallmeen, g. Biörckander, begravning, 4:o, 1770.
– Friedrich Neuendorf och Sophia Charlotta Ekholm, bröllop, 4:o, 1771. [Sign.]
– Carl Busk och Johanna Ekholm, bröllop, 4:o, 1772. [Sign.]
Lindbom, Catharina Magdalena, g. Eekman: Olof Aegidiison Essen, 4:o, begrav-

ning, 1768. [Samtr.]
Lindegren, Anna Catharina, g. Rabenius: *Axel Rabenius, begravning, 4:o, 1771.
Luthman, Helena Maria, g. Willemot: *Carl Gerhard Willemot, 4:o, begravning,

1759. [Samtr.]
Löfgren, Charlotta Catharina, g. Lagerman: Catharina Danckwardt, g. Giöter-

hielm, begravning, 4:o, 1742. [Sign.]
– Sven Maull, begravning, 4:o, 1748. [Samtr.]



287

– *Carl Kåhre och Anna Sophia Iggström, bröllop, 4:o, 1754.
– *Brita Maria Löfgren, g. Iggström, begravning, 4:o, 1754. [Samtr.]
– Anders Lejonhjelm och Brita Magdalena Lagerfelt, bröllop, 4:o, 1763. [Sign.]
– Johan Alexander Giöterhielm, begravning, 4:o, 1764. [Samtr., sign.]
– Maria Westerberg, g. Braad, begravning, 4:o, 1768. [Sign.]
Malmstedt, Anna Maria, g. Lenngren: Anna Lovisa Pahl, begravning, 4:o, 1772.

[Samtr.]
Mallmin, Magdalena Elisabeth: *Jacob Herman och Gustaf Mallmin, begravning,

fo, 1754.
Miödh, Barbara Catharina: Anna Gerdzlovia, g. Salonius, begravning, fo, 1754.
Müller, Ulrica Margaretha: Brigitta Ekmark, g. Sahlgren, begravning, fo, 1771.

[Sign.]
– Catharina Christina Grubb, g. Sahlgren, begravning, fo, 1772.
– Niclas Sahlgren och Jacob von Utfalk, gratulation, 4:o, 1772.
Nordblom, Friderica: Catharina Christina Grubb, g. Sahlgren, begravning, fo, 1772.
Nordenflycht, Hedvig Charlotta, g. Fabricius: *Christian Herkepæus, begravning,

fo, 1736.
– Jöns Tideman, begravning, 4:o, 1737. [UUB, anon.]
– Catharina Eleonora Holm, begravning, fo, 1738.
– *Eva Catharina Herkepæa, begravning, fo, 1739.
– Margaretha Elisabeth Åkerstein, g. Zvilfeldt, begravning, 4:o, 1739.
– Anders von Höpken och Ulrika Eleonora Sparre, bröllop, 4:o, 1744. [Pseud.]
– Johan Leijell, begravning, fo, 1744. [Pseud.]
– Helena Eritz, begravning, fo, 1745. [Pseud.]
– Samuel von Otter, begravning, fo, 1745.
– Nils Sahlgren och Anna Margareta Wittmach, bröllop, 4:o, 1745. [Pseud.]
– Magnus Ugla och Helena Christina Cock, bröllop, fo, 1745.
– Gustaf Benzelstierna, begravning, 4:o, 1746.
– Gustaf Benzelstierna, begravning, fo, 1746.
– Carl Gyllenborg, begravning, fo, 1746.
– Nils Hahl, begravning, fo, 1746. [UUB, sign.]
– Sven Lagerberg, begravning, fo, 1746.
– Pehr Linnerhielm och Beata Elisabeth Matthiesen, bröllop, 4:o, 1746.
– Anna Märta Löfwenskiöld, begravning, 4:o, 1746. [Samtr.]
– Göran Schröder och Margareta Elis, bröllop, 4:o, 1746. [Pseud.]
– Fredrik Ulrich Stakelberg, begravning, 4:o, 1746. [UUB]
– Pehr Gustaf Svarez, begravning, 4:o, 1746. [Pseud.]
– Johan Claesson, begravning, fo, 1747. [UUB, sign.]
– Jonas Aschling och Anna M. Gröning, bröllop, 4:o, 1748.
– Jonas Nehrman, begravning, 4:o, 1748.
– Brita Gustava Bremskjöld, g. Schenning, begravning, 4:o, 1749.
– Johanna Crusebiörn, begravning, 4:o, 1749.
– Peter Elvius, 4:o, begravning, 1749.
– Carl von Stenhagen, begravning, 4:o, 1749.
– Anna Elisabeth Angerstein, g. Troilius, 4:o, begravning, 1750.
– Anna Elisabeth Angersteins döda barn, begravning, 4:o, 1750. [Samtr., dikten

förtecknas ej separat, se istället H. A. Löfwenskiöld, Anna Angerstein, g. Troi-
lius, begravning, 4:o, 1750.]
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– Theodor Ankarcrona, begravning, 4:o, 1750.
– Elisbeth Arnell, g. Cronstedt, begravning, 4:o, 1750.
– Carl Cronstedt, begravning, fo, 1750.
– Lars Dahlman och Anna Christina Appelbom, bröllop, 4:o, 1750.
– Barbara Brehmskjöld, g. Palmcreutz, begravning, 4:o, 1751.
– Anders Båld, begravning, fo, 1751.
– Jacob Cronstedt, begravning, fo, 1751.
– Carl Browallius, begravning, fo, 1752.
– Brigitta Lange, begravning, 4:o, 1752.
– Carl Hårleman, begravning, 4:o, 1753.
– Gustaf Lithou, begravning, 4:o, 1753.
– Fredrik U. Insenstierna och Charlotta Kierman, bröllop, 4:o, 1754. [Sign.]
– Fredrik U. Insenstierna och Charlotta Kierman, bröllop, fo, 1754. [Sign.]
– Abraham Bæck och Anna Charlotta Adlerberg, bröllop, 4:o, 1755.
– *Christina Nordenflycht, begravning, 4:o, 1756.
– Ulrika Eleonora Oxenstierna, g. Ribbing, begravning, 4:o, 1756. [Sign.]
– Nils Reuterholm, begravning, 4:o, 1756.
– Lorents Stobée, 4:o, begravning, 1756.
– Olof Adlerberg, begravning, fo, 1757. [UUB]
– Olof Adlerberg, begravning, 4:o, 1757.17

– Johan Gustaf Hallman, begravning, fo, 1757.
– Amalia de la Gardie, begravning, 4:o, 1758.
– Petter Momma, begravning, fo, 1758.
– Maria Köhler, g. 1) Lood 2) Gyllenborg, begravning, 4:o, 1759. [LUB, sign.]
– David Schultz och Catharina Eleonora Swedenstjerna, bröllop, 4:o, 1762. [Sign.]
Odric, Christina, g. Ljungqvist: *Peter Gustafsson Ljungqvist, begravning, 4:o,

1756.
Paqvalin, Hedvig, g. Ulner: Samuel Troilius, begravning, 4:o, 1764.18

Pihlgren, Helena Charlotta: Magdalena Som, begravning, 4:o, 1761.
Piscator, Lotta: *Emanuel Geijer, begravning, 4:o, 1763.
Polhem, Emerentia, g. Rückerschöld: Anders Sandel, begravning, fo, 1744.
Rappolt, Christina Maria von: *Maria Cederborg, g. Geijer, begravning, 4:o, 1759.

[Samtr.]
Reuselia, Maria, g. Lindstrand: *Peter Ljungqvist och Christina Odericsdotter, bröl-

lop, 4:o, 1745.
Rückerschöld, Anna Maria, g. Dahl: *Hedvig Sophia Dahl, begravning, 4:o, 1754.

[UUB]
– *Maria Polhem, begravning, 4:o, 1754.
Rydling, Maria Christina, g. Molander: Claudius Johan Ek och Anna Catharina

Hallman, bröllop, 4:o, 1767. [Sign.]
Saldern, Sophia Augusta von: Wilhelmina Eleonora Antoinetta Wachtmeister, g. von

Mervius, begravning, 4:o, 1767. [Tyska]
Sannen, Birgitta von: *Johan Ekendahl, begravning, fo, 1763. [UUB, samtr.]
Schevenius, Anna Christina, g. Hagström: *Peter Hagström, begravning, fo, 1769.

[Sign.]
Sirenia, Hedvig, g. Schulzen: *Anna Juliana Gordon, g. Bruhn, begravning, 4:o,

1758. [Sign.]
– Johan Fredrik von Kaulbar, begravning, fo, 1762.
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– Maria Elisabeth Vignaulx, begravning, 4:o, 1763.
– Sara Christina Sahlgren, g. Sparre, begravning, fo, 1766. [Sign.]
– Eleonora Habicht, begravning, 4:o, 1770. [Sign.]
– Catharina Christina Grubb, g. Sahlgren, begravning, fo, 1772. [Sign.]
Siöborg, Helena: *Balthazar Siöborg, begravning, fo, 1772. [Tills. m. N. Siöborg]
Sommelia, Catharina Elisabeth: Henrik Jacob Poulchaus och Getrud Charlotta Ste-

chaus, bröllop, 4:o, 1761.
– Christina Corylander, g. Stechaus, begravning, 4:o, 1763. [Samtr.]
Stiernman, Brita: *Peter Stiernman, begravning, fo, 1754.
Stobæa, Anna Gesca, g. Alin: *Nils Stobæus, 4:o, begravning, 1754. [UUB]
Stobæa, Elisabeth, g. Rydelius: Petrus Estenberg och Regina Westerschiöld, bröllop,

fo, 1722. [Samtr.]
– Catharina Skiänck, g. Svenoni, begravning, 4:o, 1723.
– Olaus Wång; Jacob Israel, Andreas, Anna Catharina och Hans Magnus Köhler, be-

gravning, 4:o, 1729.
– Maria Elisabeth Fornelia, begravning, 4:o, 1733. [UUB]
– *Andreas Rydelius, begravning, fo, 1738.
Ström, Hedvig Emerentia, g. Reftelius: Elisabeth Knape, g. Schultén, 4:o, begrav-

ning, 1752. [Samtr.]
– *Carl Reftelius, begravning, 4:o, 1758. [Sign.]
Swedenborg, Catharina, g. Unge: *Katharina Helena Noring, begravning, fo,

1757. [UUB]
Thælin, Anna Maria, g. Holmberg: Johan Sundell och Magdalena Greta Bång,

bröllop, 4:o, 1734. [Sign., samtr.]
Tranberg, Johanna, g. Bergström: *Ingeborg Ternera, g. Tranberg, begravning, 4:o,

1768. [Tills. m. U. Tranberg]
Tranberg, Ulrica, g. 1) Ekstrand 2) Cederlöf: *Ingeborg Ternera, g. Tranberg, be-

gravning, 4:o, 1768. [Tills. m. J. Tranberg]
Trundman, Märta C.: *Johan Sundell och Magdalena Greta Bång, 4:o, bröllop,

1734. [Samtr. se M. Bång]
Tzander, Maria: *Catharina Wettersteen, begravning, 4:o, 1737.
Törnqvist, Märtha C.: Beata Melin, begravning, 4:o, 1759. [Samtr.]
Utfall, Ulrica Eleonora von, g. Norling: Anna C. Boutsch, g. Bagge, begravning,

4:o, 1770.19

Walldorff, Hedwig Eleonora, g. Hök: Sophia Lovisa Björkman, begravning, 4:o,
1763. [Sign.]

– Carl Magnus Fiskerström, begravning, 4:o, 1764.
– Ulrica Iggström, g. Brummer, begravning, 4:o, 1766. [Samtr.]
Warg, Anna Christina [Caisa]: Petter Elis, begravning, fo, 1737.
Werner, Fredrica Lovisa: *Georg Ernst Keilhorn, begravning, 4:o, 1769.
Wessman, Helena, g. Asp: *Matthias Asp, begravning, fo, 1761. [Sign.]
Wettring, Catharina, g. Möller: Anthon Wrangel och Eleonora Mariana Barnekov,

bröllop, fo, 1762.
Winge, Hedvig Catharina, g. Kempe: *Daniel Kempe, begravning, 4:o, 1769.
Winqvist, Maria Christina, g. 1) Strandell 2) Svinhufvud: Eric Brunerus och Maria

Christina Mallander, bröllop, 4:o, 1770.
Wrede, Elsa Beata: Ingrid E. Ljung, g. Båld, begravning, 4:o, 1760. [Samtr.]
Wulf, Maria: *Johan Henric Torslov, begravning, 4:o, 1722, UUB.
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Wåhlberg, Elisabeth, g. Lundqvist: *Bernhard Andersson Wåhlberg, begravning,
fo, 1751. [Samtr.]

Zellinger, Elisabeth: *Maria Brita Zellinger, begravning, fo, 1768.
Zetherström, Christina: Johan Fredric Dævel, 4:o, begravning, 1763.

Kvinnliga tillfällesförfattare: pseudonymer och signaturer
Anm.: de flesta av dessa författare är identifierade sedan tidigare. I de fall identifi-
kation har skett genom denna undersökning markeras detta.

Namn Pseudonym/signatur
Bergen, Hedvig von H.G.B.
Berger, Christina Margareta C.M.B.
Boræn, Ulrica g. Palm U.B.
Dalgren, fru efterlämnad Moder
Filenia, Anna Dorothea pAlla DoFila; A.D.F.
Giädda [Gedda, Giedda, Gädda], Greta G.G.
Grave, Ulrica U.G.
Gripenwaldt, Catharina Sophia C.S.G.
Gyllenborg, Anna Sophia A.S.G.
Hadelin, Maria M.H.; Celadon [Carl Nyrén] och

Hans Herdinna [Hadelin]
Kjellberg, Anna C. A.C.K.
Laurelia, Brita Christina, g. Tranefelt B.C.T.
Löfgren, Charlotta Catharina C.C.L.
Müller, Ulrica Margaretha U.M.M. [Egen identif.]20

Nordenflycht, Hedvig Charlotta Herdinna i Norden; H.C.N.
Rydling, Maria C. M.C.R.
Schevenius, Anna Christina A.C.S.
Sirenia, Hedvig H.S. [Egen identif., jfr s. 98 och

s 327 f., not 183 och not 188]
Ström, Hedvig Emerentia H.E.S. [Egen identif.]21

Thælin, Anna Maria A.M.T. [Egen identif., jfr s. 183]
Walldorff, Hedwig Eleonora H.S.W.
Wessman, Helena H.W.M.
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Bilaga 2

Tillfällesskrifter över kungliga föremål

författade av kvinnor 1720–1772

Källa: Sv. saml./ 1700–1829/ Vitterhet/ Vers. Kgl., KB
Anm.: asterisk (*) framför författarnamnet visar att författaren också återfinns i
förteckningen över kvinnliga tillfällesförfattare till separattryckta personverser
1720–1772 (se bilaga 1). Det markeras dessutom i förteckningen om texten är
tryckt anonymt, under signatur eller pseudonym (se även förteckning över ano-
nymer, signaturer och pseudonymer Bilaga 1).

Ahlgren, Catharina: Au jour de l’illustre naissance de sa majestee notre adorable Reine
Le 24 Jullet [sic!], 1764, Stockholm u.å. [1764]

*Brenner, Sophia Elisabeth: Bey Ihrer Köingl. Maij:t … KÖNIGS, FRIEDERICH
… Krönungs-Solennitet …, Stockholm u.å. [1720]

– Unterthänigste Danck-Bezeigung Gegen Ihre Königliche MAJESTÆT FRIDER-
ICH, … Nach glücklich getrostenem Frieden Mit Ihrer Czarischen Majestæt …,
Stockholm u.å. [1721]

– Då Hennes Kongl. May:tz Wår allernådigste Drottnings, ULRICAS ELEONO-
RAS … Födelse-Dag, Firades … 1730, u.o. [Stockholm] u.å. [1730]

*Falkenkloo [Falkenklo], Christina S.[usanna]: SONNET Sur le jour de la Nais-
sance DE NOTRE SERENISSIME REINE Celebrée … 23 de Janvier 1732, Stock-
holm u.å. [1732]

*Geyer [Geijer], Brita: Bitter Klago-Låt Öfwer …. ULRICÆ ELEONORAE …
Dödsfall …, Stockholm u.å. [1742]

– På den stormägtigaste, allernådigaste Konungens … Adolph Friederichs … och …
Drottning Lovisa Ulricas höga kröningsdag den 26 november 1751, Stockholm u.å.
[1751]

*Jacobi, Catharina: Unterhänigste GRATULATION Auf das Hohe Krönungs-Fest,
Des … FRIDERICHS Des Ersten …, Stockholm u.å. [1720]

Metz, Anna Dorothea: Undersåtelig lyckönskan wid … Adolph Friedrichs samt …
Lovisa Ulricas höga krönings-act, Stockholm 1751

Myle, Agatha Lovise de la: Bey dem höchsten Kröhnungs-Tage Des … GUSTAF Des
III:ten …, Stockholm 1772

*Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Svenska Fruntimrets Klagan, wid … Ulricæ Ele-
onoræ Graf … af En sörjande Herdinna, Stockholm 1742 [pseud.]

– Sveriges Tillkommande Lycksalighet och Flor … Wid … Adolph Friedrics Wal Och
Lyckeliga Ankomst Til Stockholm … af en Herdinna i Norden, Stockholm u.å
1743 [pseud.]
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– Wid Deras Kongl. Högheters Adolph Fridriks och Prinsessan Louisa Ulricas Höga
Biläger … 1744 … af en Herdinna i Norden, Stockholm 1744 [pseud.]

– Herda-Qwäde på den 25 augusti 1750 [Lovisa Ulrika], Stockholm 1750
– Ode på Hans Majt:s Konungens [Adolf Fredriks], Födelse- … Dag, Stockholm

1750
– Skaldesång på Hans Kongl. Majt:s [Adolf Fredriks]… födelse-dag, Stockholm

1750
– Vid … Friederich den Förstas … jordefärd … 1751, Stockholm 1751
– Swenska Hjertans Frögd och Lyckönskan, wid … Adolph Friderichs … samt …

Lovisa Ulricas … Höga Kröning …, Stockholm 1751
– Ode, öfwer Hans Kongl. Majt:s [Adolf Fredriks] Högst-Hugneliga Hemkomst …,

Stockholm 1752
– Trogna Svears … önskan, til Deras Kongl. Majestäter [Adolf Fredrik och Lovisa

Ulrika], på Nyårs-Dagen 1753, Stockholm 1753
– Öfver … Printsessans Sophia Albertinas lycksälla födelse …, Stockholm 1753
– Öfwer … Drottningens [Lovisa Ulrikas] Helsas Högstönskade Återwinnande …,

Stockholm 1753
– På … Prints Gustafs … Högst-sälla Födelsedag … 1755, Stockholm 1755
– På Hans Majestäts Konungens [Adolf Fredriks] Födelse-Dag, den 14 Maji, 1758,

Stockholm 1758
– Öfver Deras Kongl. Majetsäter [Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika] om sommaren

1762, Stockholm 1762
Pastor, Sophia: Sweriges, Göthes och Wändes Milda Drottnings … Ulrica Eleonoras

Hastiga Bortgång … Den 24 Novembr. 1741 … Klago-Dagen Den 9 April 1742,
Stockholm u.å. [1742]

Patkull, Sophia Johanna: An dem … Krönungs- und Freuden- Festage Des … Königs
Adolph Friedrichs … und … Lovisa Ulrica … Im Jahr 1751 …, Stockholm, u.å.
[1751]

Sundia, Lisa: Fägne-Tanckar, Wid Theras Kongl. Högheters, Prints Adolh [Adolf ]
Friedrichs … Samt Printseßan LOVISA ULRICAS, … Höga Förmäling, Stock-
holm u.å. [1744]

Swedenmarck, Catharina Charlotta: Poëme öfver Hans Kongl. Maj:ts Konung Gus-
taf III:s … kröning d. 29 Maji 1772, Stockholm 1772

Utfall, Ulrica Eleonora von: Underdånigt fägneljud wid … Gustaf den tredjes och
… Sophia Magdalenas, höga krönings-dag …, Göteborg 1772
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Bilaga 3

Tillfällesskrifter författade av kvinnor:

antal texter per år; föremålens sociala tillhörighet

Anm.: Förkortningen ”of ” används för ofrälse ståndsperson. Gruppen präster
inbegriper både lärare och präster. För en redovisning av procentuell fördelning
baserad på de siffror som redovisas i tabell 3 och 4, se nedan s. 324, not 117.

Tabell 1. Tillfällestexter (personverser) författade av kvinnor 1720–1771: antal per
fyraårsperiod

År Antal texter År Antal texter
1720–23 15 1748–51 18
1724–27 6 1752–55 23
1728–31 6 1756–59 22
1732–35 10 1760–63 30
1736–39 11 1764–67 23
1740–43 4 1768–71 34
1744–47 21

Tabell 2. Tillfällestexter (personverser) författade av kvinnor 1720–1771: föremål-
ens sociala tillhörighet (fördelning per fyraårsperiod)

År Adel Ofrälse sp Präster Borgare Övriga
1720–23 7 2 4 2 1
1724–27 1 0 3 2 0
1728–31 3 0 2 0 1
1732–35 2 5 3 0 0
1736–39 2 5 3 0 1
1740–43 3 0 1 0 0
1744–47 9 2 4 5 1
1748–51 8 2 7 1 0
1752–55 5 7 3 1 7
1756–59 9 3 4 2 4
1760–63 7 7 6 6 4
1764–67 5 2 12 2 2
1768–71 1 7 11 11 4
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Tabell 3. Begravningsdikter författade av kvinnor 1720–1772: föremålens sociala
tillhörighet. Antal texter; fördelning på föremålens sociala tillhörighet och år

År Adel Ofrälse sp Präster Borgare Övriga Totalt
1720 3 2 1 6
1721 0
1722 1 1 2
1723 2 1 3
1724 0
1725 1 1
1726 1 1
1727 0
1728 1 1 2
1729 1 1 1 3
1730 0
1731 0
1732 1 1 2
1733 1 1
1734 1 1
1735 1 2 3
1736 1 1
1737 1 1 2 4
1738 1 1 1 3
1739 3 3
1740 1 1
1741 0
1742 2 2
1743 0
1744 1 1 2
1745 1 2 3
1746 5 1 1 7
1747 1 1
1748 1 1 1 3
1749 2 1 1 4
1750 3 2 5
1751 2 2 4
1752 1 1 1 1 4
1753 2 2
1754 1 3 2 3 9
1755 1 1
1756 4 1 5
1757 1 2 1 4
1758 3 2 2 7
1759 1 1 3 5
1760 1 1 1 3
1761 1 2 2 1 6
1762 2 2 4
1763 4 3 2 3 12
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Tabell 3 (forts.)

År Adel Ofrälse sp Präster Borgare Övriga Totalt
1764 2 1 5 8
1765 1 1 2
1766 1 2 2 5
1767 1 3 1 5
1768 1 5 6 1 13
1769 1 1 3 1 1 7
1770 2 1 1 4
1771 2 1 1 1 5
1772 2 0 3 1 6

Summa 53 29 54 25 24 185

Tabell 4. Bröllopsdikter författade av kvinnor 1720–1772: föremålens sociala till-
hörighet. Antal texter; fördelning på föremålens sociala tillhörighet och år

År Adel Ofrälse sp Präster Borgare Övriga Totalt
1720 1 1 2
1721 0
1722 1 1 2
1723 0
1724 1 1
1725 0
1726 1 1
1727 0
1728 1 1
1729 0
1730 0
1731 0
1732 0
1733 0
1734 3 3
1735 0
1736 0
1737 0
1738 0
1739 0
1740 0
1741 1 1
1742 0
1743 0
1744 1 1 2
1745 1 1 1 3
1746 2 1 3
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Tabell 4 (forts.)

År Adel Ofrälse sp Präster Borgare Övriga Totalt
1747 0
1748 1 1
1749 0
1750 1 1
1751 0
1752 0
1753 1 1
1754 1 2 3
1755 1 1
1756 1 1
1757 0
1758 0
1759 0
1760 0
1761 1 1
1762 1 1 1 3
1763 1 1
1764 0
1765 0
1766 1 1 2
1767 1 1 2
1768 1 1 1 3
1769 0
1770 1 0
1771 1 1
1772 1 1

Summa 8 12 9 11 2 42
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Summary

This dissertation deals with women writers during the Swedish “Age of Liberty”,
“frihetstiden” (1720–1772). In the Swedish literary canon these writers have been
largely non-existent, with one exception: Hedvig Charlotta Nordenflycht. With
the purpose of shedding light on these authorships, this investigation started with
some simple questions: how many women writers were there during this era?
What did they write? Who were they? Why did they write? For whom did they
write? And last but not least, how did they write?

A total of 141 female authors of printed texts, the majority unmentioned in
earlier research, were discovered in the vast collections of smallprints found in
Swedish archives and libraries, and from this large amount of writers (and texts) a
selection has been made. Two forms of literature are discussed more thoroughly in
my investigation: occasional poetry (poems that were written for special occasions
such as weddings and funerals) and political texts (general political texts as well as
texts discussing women’s issues).

In my research I combine sociological analysis on the one hand, textual analy-
sis on the other. As the feminist cultural sociologist Janet Wolff has pointed out,
the one cannot be understood without the other. Swedish literary life at this time
was dominated, as Bo Bennich-Björkman has shown, by authors whose literary
activity was linked to Court and Civil Service careers. They were, as Bennich-
Björkman puts it, official authors (“ämbetsförfattare”). Women were barred from
holding office. Because of this one important question arises: How were their
roles as authors shaped compared to men’s?

The overall perspective in this dissertation is based on gender theory. My
understanding of gender springs mainly from the field of gender history, with
theorists such as Joan Wallach Scott, and Swedish historians and ethnologists, for
example ethnologist Inger Lövkrona. I see gender as historically variable. The
notions Woman and Man are given varying historically determined meanings by
complex social conditions and power structures. One aspect of gender, crucial to
Scott, is that gender is seen as knowledge (in Foucault’s sense of the word).
Another is that gender always contains and signals power relations. One should
also point out the obvious: sex was and is not always the most dominant element
on an individual level. Class is another important factor, as are age and civil status
(ethnicity is not relevant in my material).

The concept of power is important in the dissertation, especially in discussing
political texts. The word power is concretised in order to evaluate the demands
made in texts written by women and discuss their actions. I use the historian
Merry Wiesner’s distinction between power and authority, with additional discus-
sions of the terms made by Nordic researchers, foremost Kekke Stadin. Authority,
according to Stadin, can be divided into two: legal authority (given by laws, regu-
lations, religious rules etc.) on one hand, and social authority (the authority grant-
ed a person by acceptance in society at a specific time) on the other. During the
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eighteenth century women writers had no legal authority in Swedish society, but
they could gain social authority and they did have power.

Literature at this time was shaped by classical rhetoric tradition. Therefore I
use rhetorical analyses as a method of investigation. Classical rhetoric is mainly
seen here in the Aristotelian way, that is to say as persuasive language. Rhetorical
tradition, from Antiquity onwards, was shaped and practised in the three public
arenas of society: the Courts of law, the political scene and ceremonial situations
(festivities, funerals etc.). During the Age of Liberty eloquence was regarded as an
important ability, and a vital element in all public life. Rhetoric has therefore a
bearing on the literary customs of the time and is intimately linked to how society
was socially and politically organised. It would be no exaggeration to claim that
rhetoric was connected with power and authority.

How then can and should the concept of rhetoric be brought together with the
concept of gender? The fact that rhetoric was intertwined with public life created
problems for female authors in Early Modern societies, as women were not sup-
posed to speak in public. It is no coincidence that the word public women had
(and still has) negative sexual connotations. In spite of this it is obvious that the
women in my material used the three rhetorical genres of public life: genus judi-
ciale (‘courtroom’ rhetoric), genus deliberativum (evaluating possible courses of ac-
tion, weighing for or against) and genus demonstrativum (praise or blame). An im-
portant question is whether one can see differences between female and male writ-
ers (rhetoric). To investigate this some components are of special interest. How is
argumentation by ethos (the character of the author) and pathos (the creation of
emotions) shaped in their texts? Are women more prone than men to use emo-
tional argumentation? Is humility present to a greater extent in texts written by
women writers? Do women writers apologise for writing or speaking? Also of in-
terest is whether being denied higher education (such as university studies) shows
in their texts. To examine this, style and language (elocutio) are vital components,
but also what kind of “things” or topics (loci or topoi) are used. For example, are
the loci used in women’s texts gathered from the same learned repertoire as men
used in theirs?

Swedish society was hierarchically organised. When talking about the Early
Modern period in Sweden, scholars often use the concept “the world of the Hus-
tavla”. The so-called Hustavla was an appendix to the Bible and the Catechism
that prescribed the ideal organisation of society. This was based on Luther’s
thoughts about the three orders of society: the clerical, the political and the do-
mestic. The King ruled in the political order, and this was reflected in the domes-
tic order, where the husband ruled over women, children and servants. This ideal
emphasises women’s roles as wives and mothers. In practice however the house-
hold also constituted the base for Swedish economy, and women were directly in-
volved in, and played an important role in the national economy as a whole. As a
consequence women’s submission during this period can’t be taken for granted.
Sweden was a poor country with a rural economy. Women were needed as capable
and active participants in households, regardless of which class they came from.

Women writers nevertheless met with great difficulties. Apart from legal and
political restrictions, they were denied higher education. During the seventeenth-
and eighteenth century Sweden had the highest literacy rate in Europe but ad-
vanced education at upper secondary school and university was denied women. It
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is no coincidence that women writers so often in their texts make pleas for better
education on behalf of their sex. The great majority of female authors came from a
privileged and narrow stratum of the population. Hypothetically one can assume
that they received education at home by private tutors, but the research regarding
this is insufficient. Apparently women must have gained knowledge in rhetoric
somehow. Close-readings of texts reveal that women writers possessed considera-
ble skills in rhetoric. One important explanation for this is imitatio (imitation).
Rhetoric was learned as much by practice and imitation, as by studies of learned
handbooks in poetic and rhetoric (Scaliger, Vossius etc.).

The social position of women writers is of utmost importance to explain why
women writers could act the way they did. These women writers were restricted
by their sex in a number of ways, but nevertheless there are subtle distinctions in
the effects of those restrictions, and through their literary activity they surmount-
ed the limitations of their sex. One explanation is that women in some social en-
vironments could act more freely, another that an earlier ideal for noblewomen
was still present during this period, according to which women were encouraged
to play a representative role. Some basic skills in rhetoric were regarded as impor-
tant: women from the middle and higher social strata were expected to have
knowledge of the art of conversation, letter writing and even poetry writing. In
order to analyse women’s social roles the term network is introduced and applied
in the dissertation. One major discovery is that with their literary activity women
writer’s played an important role in representing their households. They also acted
on behalf of families, relatives and networks. Literary production, foremost occa-
sional poetry (and letters) served as one of the very important cultural compo-
nents that held families and networks together. Network-relations could also help
an author in her career, and even be the platform from which she could seek
patronage.

If we turn to the women writers’ literary production in Sweden at this time,
some observations can be made. In Sweden there were scarcely any original novels
and even though the press was expanding rapidly, there were fewer periodicals
compared to many other countries at the time. As we know from England or
France for example, female writers could bloom in these genres. During the peri-
od of my investigation, instead of literature written for a literary market a signifi-
cant part of the printed literary production was occasional poetry of all sorts. Here
we find the majority of female writers (84 %), but religious or didactic poems
were also popular genres. Furthermore there were female authors who, in addition
to their poetic production, published handbooks, such as cookbooks or agricul-
tural manuals. This is the main reason why women writers of the time are exclud-
ed from the Swedish literary canon: the kind of literature they wrote was to a large
extent separated from the canon at the beginning of the nineteenth-century, when
new poetic ideals were set up during the Romantic period.

In the second part of the dissertation occasional poetry is discussed, from a
book-historic and sociological point of view, after which text analyses are present-
ed. Most women writers (as well as male) wrote occasional poetry regardless of
whatever other genres they may have chosen besides that. The importance of oc-
casional poetry can hardly be exaggerated—for women writers as a group, as well
as for all literary life. This literature belonged to the epideictic genre (lat. genus
demonstrativum). Usually the texts were printed in small editions. However, the
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sheer mass of texts produced indicates that these smallprints can be regarded as a
form of popular literature of its time, to use an anachronistic term.

Some differences can be noted between male and female occasional poets. The
latter wrote to a greater extent about female friends and relatives. Furthermore,
women writers did not, as their male colleagues, write to achieve a position in civil
service, and seldom for direct financial payment and patronage. Female occasion-
al poets usually wrote for social reasons; in my investigation I introduce the term
social obligation. Occasional poetical production is seen as a gift in a wide sense of
the word (as defined by Marcel Mauss). I also stress its dependence on a represent-
ative public sphere, and—as I mentioned earlier—its significance for the cultural
patterns binding networks together. I define the term social obligation as the driv-
ing force behind literature primarily written for social purposes (for relatives,
friends and acquaintances). Furthermore this term should be related to the con-
cept of network (as relatives and families were often the centre of networks). The
word obligation marks that what could be seen as a friendly and spontaneous ges-
ture instead was part of a ritualised exchange of gifts (in Mauss’ sense of the word),
which can be seen as connected with the social structures of the period.

In the textual analyses of the second part, occasional poems written by both
female and male authors for the same occasion are studied according to the rhe-
torical method presented above. Some of the authors presented are Charlotta Löf-
gren and her brother, the Latin-poet Henrik A. Löfwenskiöld; two authors from
Uppsala: the countess Charlotta Frölich and Hedvig Sophia Paqvalin; and Johan
Christoffer Holmberg, priest and teacher, and his future wife Anna Maria Thae-
lin. Analyses are made of both funeral and wedding poetry. Close-readings reveal
no significant differences regarding rhetorical efficiency between male and female
writers. What is clear however is that the women writers’ use of figures and tropes
is somewhat less advanced. Another discrepancy is found in the wedding poetry
where the women writers are more serious, and less inclined to bring in erotic
allusions than their male colleagues. Finally I discuss the construction of gender-
specific ideals found in the texts. To a large extent these show coherence with the
religious gender-ideals found in the Hustavla—at this level women writers did
not question prevalent ideals regarding gender.

The political system differentiated Sweden from the rest of Europe at this time
(with a few exceptions). Sweden had a parliamentary system, granting political
representation to a larger segment of society than most European countries. The
centre of political life was the Swedish Parliament or Riksdag, from which women
were excluded. But in more informal political environments women from the up-
per classes could take the opportunity to make their voices heard. Women wrote
political texts, led political salons, discussed and commented political news in
their letters and diaries. Another important factor is that the representative role of
female occasional poets also can be applied regarding women political authors. In
their political writings they did not only express their personal opinions, but also
acted on behalf of their families and networks.

In the third part of the dissertation publications by five political authors are
presented in chronological order, from the parliamentary session 1738–39 to the
debate in 1767 concerning the regulation of conspicuous consumption. The
authors presented are Anna Margareta von Bragner, Hedvig Charlotta Norden-
flycht, Elisabeth Stierncrona, Anna Antoinetta Gyllenborg and Françoise Mar-
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guerite Janiçon. All of them were noblewomen. The analyses of political texts
show that women writers discussed a variety of political topics: foreign policy,
how Sweden should be ruled, political economy, freedom of the Press, to mention
a few examples. The way these texts were published also varied: as periodicals,
separately published poems, broadsheets and pamphlets.

One of the authors, von Bragner, was one of Europe’s first (and few) female
journalists. In her essay-paper, Samtal Emellan Argi Skugga och en obekant Fruen-
timbers Skugga [A Dialogue Between the Shadow of Argus and the Shadow of an
Unknown Woman] (1738–39), one sees an early example of radical Enlightenment
ideas imported to Sweden. Her periodical also offers a good example of the rhetor-
ical strategies that could be used by one who was denied formal access to public
political life. In her text von Bragner makes claims for female intellectual progress
and political mandate. Rhetorically von Bragner structures her periodical within
the commonly used frame of the genre, a frame that was set by classical rhetoric.
What we also see in von Bragner’s periodical is an interesting, partly hidden, dis-
course, in which a plea is made for better education for women, so that they can
be participating subjects, not merely objects, in the ongoing debate of the public
sphere. This plea is built on what I call the female position, which can be traced
both on rhetorical, thematical and narrative levels. Rhetorically the reader is per-
suaded in three different ways. First of all the female principal character called
“The Woman” addresses women, secondly she speaks for them, and thirdly she
can be seen as a positive example of a woman who is serious, eloquent and capable
of learning. Feminist rhetorical investigations have shown similar types of strate-
gies used by other women writers with emancipatory aims, as for example Mary
Astell or Mary Wollstonecraft.

Finally in the dissertation texts that debate women’s issues are presented. The
word emancipatory is here used to distinguish radical texts from more conserva-
tive ones. After a broad presentation of women writers who wrote such texts,
focus is set on the most radical emancipatory writer of the Swedish eighteenth-
century: Hedvig Charlotta Nordenflycht. In 1761 Nordenflycht published an
extensive didactic poem, Fruentimrets Försvar [In Defence of Woman] as a reply to
Jean-Jacques Rousseau’s Lettre à d’Alembert (1758). In this text he lays the founda-
tion of his program for the construction of gender, which is later fulfilled in his
book Emile. In Lettre à d’Alembert one can see the birth of the “Bourgeois Wom-
an”, barred from public life and confined to the home. In her poem Nordenflycht
uses logical arguments, she presents examples of famous women (exempla) and
she makes frequent learned references to contemporary philosophy (mostly En-
lightenment philosophers). Nordenflycht’s poem can in many ways be seen as a
philosophical treatise, and in my dissertation I propose that Nordenflycht, in
addition to her effort to include female intellectuals into the Enlightenment dis-
course, also makes an advanced metaphysical plea, built on the philosopher Leib-
niz’ ideas. With the help of this metaphysical argumentation the dichotomy be-
tween man and women, as well as the one between body and soul can be resolved.
As an alternative to Rousseau’s ideas of a (bourgeois) woman in the private sphere
Nordenflycht proposes an enlightened human being.

If we look at the demands made in political texts written by the other women
writers one can note that however radical they may have been, none of them for-
mulated concrete political agenda. None of them made concrete claims on behalf
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of women (legal authority), such as the right to study at university, to have politi-
cal influence and so forth—Nordenflycht included. (One important factor how-
ever, is that on a symbolic level Nordenflycht created new knowledge about gen-
der in her texts.) Instead demands were made for socially accepted authority and
power. If this was the case among the political writers, how about the rest of the
authors then, including the occasional poets? Far from all challenged existing
gender-ideals. Interestingly, very few of the texts written by women show signs of
humility. One explanation to this is that genre and inferior social status—rather
than sex—conditioned humility.

Women writers were restricted in a number of ways during the Swedish Age of
Liberty, but there are some factors they could benefit from. The most important
historical and structural factors have been pointed out. The literary institution
also had elements that promoted women writers. One important factor was that
literature was increasingly being written in Swedish rather than in Latin or in oth-
er modern languages. Also, classical rhetoric as such is somewhat paradoxical: it
had its roots in public life, to which women were denied access; but it was possible
to learn rhetorical skills without higher education. Important keywords in this as-
pect are oral practice and imitation (imitatio). Another keyword is roles—the fre-
quent use of different literary roles, which was reinforced by the use of anonymous
publication gave women freedom to test and apply roles within a wide spectrum.
The freedom of roles should however not be exaggerated. When choosing a liter-
ary role the writer was expected to pick a role that was socially accepted. On the
other hand, just by going public, women writer’s crossed the narrow boundaries
that (on a symbolic and normative level) were commonly set for women—they
became public women, in the good sense of the word.
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Noter

Inledning

1 Anna Williams 1997.
2 Jfr Eva Hættner Aurelius beskrivning av sitt syfte i boken om kvinnliga författare till självbio-

grafier, se 1996 s. 68.
3 Kanon definieras av Niels Halkjær som ”den relativt fixerade grupp av verk och författarskap

som konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia”. Se 1977 s. 33. Jfr
Lars Brinks problematisering av begreppet, 1992 s. 16 ff.

4 Beträffande diskussionen av handskriven respektive tryckt litteratur se vidare ovan, s. 49.
5 En ibland förekommande beräkningsgrund har inom den litteratursociologiska forskningen

varit Lorenzo Hammarskölds Svenska Vitterheten. Historiskt-Kritiska Anteckningar, 2:a uppl.
översedd och utg. av P.A. Sondén (1833). Observeras kan att detta verk även förtecknar förfat-
tare till handskriven litteratur. Bo Bennich-Björkman gör i sin undersökning av ämbetsförfat-
tare och författarnas villkor 1550–1850, Författaren i ämbetet (1970[a]), sina beräkningar utifrån
urvalet i Svenska Vitterheten. Gunnar Sahlin breddar sitt urval något i sin avhandling om det
litterära systemets förvandling under 1700-talets senare hälft, Författarrollens förändring och
det litterära systemet (1989), men detta gör inget i sak gällande förekomsten av kvinnliga förfat-
tare: han får med fyra författare verksamma under den gustavianska perioden. Antalet kvinn-
liga författare blir med dessa beräkningsgrunder 10 författare som skulle ha varit verksamma
under hela 1700-talet. (Bennich-Björkman tar upp elva författare, men en av dem är Brenner,
som därför räknas bort av mig, se 1970a s. 413, s. 416 not 1; Sahlin tar upp fyra av 193 totalt, se
1898 s. 105, s. 121.) Johan Svedjedal omräknar antalet kvinnliga författare som nämns i Svenska
Vitterheten mellan åren 1640–1809 i procent och kommer fram till att 3 % av den totala förfat-
tarpopulationen var kvinnor. Se Johan Svedjedal 1994 s. 76 f.

6 Janet Wolff 1990 s. 103 f.
7 Beträffande den politiska litteraturen görs en distinktion mellan allmänpolitiska respektive

kvinnopolitiska skrifter. För en diskussion av dessa bägge termer, se ovan s. 157 f., s. 243.
8 Se t.ex. Joan Wallach Scott 1988 s. 20 ff.; Janet Todd 1988 passim; Gisela Bock 1989; Linda Gor-

don 1991; Margaret J.M. Ezell 1993 s. 14–38; Williams 1997 s. 41 ff.; Gudrun Andersson 1998 s.
14 ff. Vissa forskare menar att en användning av genusteori eliminerar åtminstone en del av
dessa risker. Joan Wallach Scott påpekar dock att detta inte sker med automatik. ”Gender his-
tory” kan vara kontraproduktivt ur ett feministiskt perspektiv. ”Whereas the term ’women’s
history’ proclaims its politics by asserting […] that women are valid historical subjects, ’gen-
der’ includes, but does not name women, and so seems to pose no critical threat.” Se Scott
1988 s. 31.

9 Yvonne Hirdman 1988 s. 51.
10 Begreppet myntades i Simone de Beauvoirs legendariska bok Le deuxième sexe (1949).
11 Jfr t.ex. Shawn Lisa Maurer 1998 s. 2 f.
12 Anna Nordenstam tar i en artikel fram statistik som visar att fortfarande i mitten på 1990-talet

så var forskningen om kvinnliga författarskap markant mindre än den om manliga. Dessutom
fanns en korrelation till forskarens kön: kvinnor forskade i högre grad om kvinnor. 1995 forska-
de endast 2 (!) manliga avhandlingsförfattare om kvinnliga författare (mot 184 om manliga).
Siffran för kvinnliga avhandlingsförfattare var 45 respektive 80. Se Nordenstam 1996 särsk.
s. 84 f.; jfr Williams 1997 s. 32 ff.

13 Susan Stanford Friedmann 1995 s. 12 f.
14 Scott 1998 s. 3 f.
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15 Hedvig Charlotta Nordenflycht, ur skaldebrevet till ”Climene” [författaren Charlotta Löf-
gren], Stockholm den 19 juli 1759, citat efter Sven G. Hansson 1991 s. 113. För originaltexten se
Smäde-visor m.m. 1788–90, Engeströmska samlingen, Vs 156:1–3, KB.

16 Sven Hansson 1991 s. 114 f.
17 Gudrun Andersson ställer frågan om det ens är möjligt att rangordna genus i förhållande till

andra relevanta faktorer som klass eller etnicitet, för att sedan besvara den: det är inte relevant
att på ett teoretiskt plan göra detta. (Se 1998 s. 25 f.) Jfr Ingeborg Nordin Hennel som hävdar
att ett genusteoretiskt perspektiv med nödvändighet innebär att man inte enbart väger in
könsskillnader utan också dessa faktorer: ”Genom ett genusteoretiskt perspektiv blir man ock-
så mer observant på inte bara skillnaden mellan könen utan också på differensen inom respek-
tive kön liksom på att begreppet makt är ett högst mångtydigt begrepp, vilket snarast borde
brukas i pluralis som olika makter eller typer av makt.” Se Nordin Hennel 1997 s. 14.

18 Se t.ex. Eva Helen Ulvros 1996 s. 17.
19 Toril Moi 1997; jfr även Sara Danius 1995. Jfr Scotts misstänksamhet mot begreppet ”gender”,

1988 s. 31 f.
20 Litteraturvetaren Marika Andræ visar i en uppsats dessutom hur betydelseglidningar uppstår

när begreppet ”gender” skall översättas till svenskans genus. Ordet genus har inte sällan alltför
lättvindigt använts vid översättningar av gender. Marika Andræ diskuterar även i sin artikel de
glidningar som uppstår när begreppen används över gränserna mellan olika forskningsfält, se
Andræ 2000.

21 Thomas Laqueur 1990 passim.
22 Jfr G. Andersson 1998 s. 25 ff.
23 Jfr ibid. s. 15. En del forskare menar rentav att det under tidigmodern tid, åtminstone be-

träffande stormaktstiden, knappast är relevant att tala om genus, just därför att gapet mellan
kvinnor (eller män) i olika klasser och av olika civilstånd var så stort. Se Eva Österberg 1997a
s. 10.

24 De mer omfattande undersökningar som finns till dags dato är: Eva Hættner Aurelius under-
sökning om kvinnliga författare till självbiografier från 1600-talet till 1800-talets början Inför
lagen (1996) (vilken visserligen inte anlägger ett explicit genusteoretiskt perspektiv men
icke desto mindre undersöker konstitueringen av det ”kvinnliga subjeket”); Christina Sjöblads
bok om kvinnors dagböcker från 1700-talet, Min vandring dag för dag (1997) samt Ingeborg
Nordin Hennels Mod och försakelse. Livs- och yrkesbetingelser för Kongliga Theaterns skåde-
spelerskor 1813–1863 (1997). Gudrun Andersson påpekar att kvinnans ställning under tidig-
modern tid inte diskuterats i tillräckligt hög grad i den nordiska historiska forskningen, se 1998
s. 17 f.

25 Jfr ibid. s. 23.
26 Scott 1988 s. 2.
27 Ibid. s. 4 f.
28 Ibid. s. 6.
29 Ibid. s. 42 f.
30 Christina Carlsson Wetterberg 1992; jfr G. Andersson 1998 s. 24. Liknande kritik förekommer

gentemot andra postmoderna eller poststrukturalistiska feministiska teoretiker. (Se t.ex. Moi
versus Butler, Moi 1997.) Seyla Benhabib menar dock, i en artikel om feminism och postmo-
dernism, att man måste tala om postmodernism i en stark respektive svag version. Hon iden-
tifierar tre olika teser om ”Människans, Historiens och Metafysikens död” som centrala för
postmodernismen, men framhåller att premisserna för dessa tre teser finns i olika versioner,
där den starkare versionen förkastar alla försök till historieskrivning och hävdar omöjligheten i
att bestämma ett subjekts position. Den starkare versionen, framhåller Benhabib, är i det när-
maste oförenlig med feministisk teori, eftersom den i så fall medför alltför stora motsägelser
och inkoherenser. (Benhabib 1994 s. 223–256.) Scott torde kunna räknas som en representant
för den ”svagare” skolan. Jfr Anita Göransson som i en artikel talar om en ”postmodern” re-
spektive ”empirisk” feminism, se 1998 s. 4.

31 Ulvros 1996 s. 16 f.
32 Scott 1988 s. 44.
33 Ibid. s. 42.



306

34 Ibid. s. 4.
35 Scott går visserligen in på frågan om hur förändring kommer till stånd, men lägger tonvikten

på mer massiva och dramatiska samhällsförändringar och kollektiva processer. (Se 1988 s. 49.)
Jfr även Yvonne Hirdmans resonemang i den numera klassiska artikeln ”Genussystemet –
reflexioner kring kvinnors sociala underordning” (1988) om hur förändringar kommer till
stånd i perioder när genussystemets gränser överskrids. Hon går dock inte heller närmare in på
individens möjligheter att förändra. (Ibid. s. 58.) Hirdmans modell har även den kritiserats,
särskilt för att den i så hög grad lägger tonvikten vid strukturerna. (Se t.ex. G. Andersson 1998
s. 28; Gro Hagemann & Klas Åmark 2000.) För Hirdmans svar på kritiken se t.ex. Hirdman
2000.

36 Carlsson Wetterberg 1992 särsk. s. 42. Se även Linda Alcoff 1988; Ulvros 1996 s. 42; G. Anders-
son 1998 s. 29 f.

37 Inger Lövkrona 1999 s. 139 f.; jfr Lövkrona 1996 s. 103 ff.
38 Termen används första gången av Bourdieu i Les Héritiers (1964), jfr Moi 1991 s. 1026, s. 1037 f.
39 G. Andersson 1998 s. 33, s. 39, citat fr. s. 33.
40 Ibid s. 33 ff.; Lövkrona 1999 s. 150 ff.
41 För en utförligare diskussion av Foucaults/Scotts maktbegrepp hänvisas till min artikel i äm-

net. Se Öhrberg 2000.
42 Merry Wiesner 1993 s. 240.
43 Kekke Stadin 1997b s. 196.
44 Ibid. s. 196 f. En sammanfattande översikt över hur maktbegreppet diskuterats inom det ge-

nushistoriska fältet finns hos Eva Österberg, ”Makt, stat och kön – begreppens tyranni, ambi-
valenta tolkningar och kvinnorna på 1600-talet” (1997b). För en diskussion av makt under
1700-talet ur ett genusperspektiv, se t.ex. Ida Bull 1997 s. 64–85; G. Andersson 1998 s. 39 f.;
Lövkrona 1999 s. 147 ff.; Öhrberg 2000.

45 Se t.ex. Stina Hansson 2000 s. 3.
46 Se t.ex. Stina Hansson 1993b s. 144 ff.
47 Sven Hof 1785 s. 79.
48 Ibid. s. 81. Se även vidare om förhållandet poetik och retorik ibid s. 291.
49 Citat efter Kurt Johannesson 1998 s. 12.
50 Jørgen Fafner 1997a s. 46 f.; jfr Walter J. Ong 1982 passim, särsk. s. 108 ff., s. 108 f.; Stina Hans-

son 1993a; George Kennedy 1999 s. 2 f.; Stina Hansson 2000 s. 9 f., s. 13 f., s. 15–25.
51 Se t.ex. Fafner 1997a s. 33 f.
52 Johan Schedvin 1775 s. 49.
53 Skuncke 1993 s. 16 f.
54 Jfr t.ex. Jane Donawerth 1995 s. 265 f.; Brigitte Mral 1995 s. 99; Christine Mason Sutherland

1995 s. 102 f.; Anders Cullhed 2000.
55 Se t.ex. Stina Hansson 1975; Carina Burman 1988; Nils Ekedahl 1999.
56 Retoriska handböcker förs dock ibland in i resonemangen, framför allt Gerhard Johann Vossi-

us, vars i undervisningen flitigt brukade verk Elementa Rhetorica kom i svensk översättning re-
dan 1732. (Se Vossius 1990.)

En annan möjlighet hade varit att i första hand göra jämförelsen med sådan retorik vilken ib-
land primärt brukar förknippas med kvinnlig litterär verksamhet under 1700-talet, alltså sådan
retorik som var sprungen ur en intimare privatsfär, inte ur det offentliga livet – framför allt
brevretorik. (Artikeln om kvinnors brevskrivande under 1700-talet i NKLH del 1 har t.ex. den
talande titeln ”Brevet – en genre för kvinnor”.) Detta perspektiv har emellertid valts bort av
många skäl. Det tyngst vägande är att det i värsta fall skulle ha reducerat betydelsen av kvin-
nors texter, eftersom jag då hade riskerat att undervärdera det faktum att kvinnliga författare
verkade inom retorikens tre offentliga genrer. Däremot kommer givetvis influenser från brev-
retorik att tas upp i textanalyserna då detta är befogat.

57 C. Burman 1988 s. 200.
58 Professor Stina Hansson lät mig generöst nog läsa boken redan i manus. Beträffande definitio-

ner av de retoriska begrepp som används i texten, se Richard A. Lanham 1969; Heinrich Laus-
berg 1990; Vossius 1990; Kurt Johannesson 1998.

58 Stina Hansson 1975 s. 45, s. 94 f.; Stina Hansson 2000 s. 57 ff.
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60 Jfr Brigitte Mral 1995 s. 106. Att göra retoriska analyser betyder givetvis inte alltid samma sak

som att göra en undersökning utifrån den klassiska retoriken. (Jfr Fafner 1997b s. 7.) Termen
”retorik” används dessutom inte så sällan i en ganska allmän och oprecis bemärkelse. Man fin-
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A. Foss m.fl. 1999 s. 15. Jfr Mral 1995 s. 104 ff.

61 Stina Hansson 1993b; Gunlög Kolbe 1998; Öhrberg 1999; Öhrberg 2000; Stina Hansson 2000.
62 Mral 1995 s. 105 f., citat från s. 106.
63 Ibid. s. 107.
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66 Jamie Barlowe 1995.
67 Svedjedal 1994 s. 75.
68 Karin Adlersparre & Elvira Huss 1873; Leijonhufvud & Brithelli 1893. Se även Rosa Malm-

ström 1981 s. 11.
69 Leijonhufvud & Brithelli 1893 s. 14.
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För en diskussion av termen ”skönlitteratur” se Stina Hansson 2000 s. 8–12; jfr ovan s. 71 f.
71 Ett viktigt argument för att ta med översättningar lyfts fram av Margareta Björkman: ”Genom

att integrera översättningar i den svenska litteraturen får man en bild som mer överensstäm-
mer med läsarnas än med litteraturhistorikernas.” Margareta Björkman 1996 s. 31. Se även
Bennich–Björkman 1970a s. 25 f.

72 George Göthe 1875 s. 52 ff.; Bennich-Björkman 1970b s. 25, s. 86 ff. Till detta kom att ”vitter-
het” ibland användes i betydelsen av något man hade: lärdom eller litterär förmåga. Dalin sä-
ger till exempel i sitt tal till Vitterhetsakademien 1753: ”Laurentius Petri var en man som ägde
mycken vitterhet.” Citat efter Carl Fehrman 1968 s. 97.

73 Sahlin 1989 s. 10.
74 Följande ämnen räknar Sahlin som vittra: historia, minnesteckning, vältalighet, estetik, poesi,

psalmer, romaner, skådespel, reseskildringar, politik, ekonomi och filosofi. Ibid. s. 102.
75 Ibid
76 Robert Escarpit 1970 s. 42 f.
77 Ibid s. 45.
78 För en presentation av kvinnobibliografins historia i Sverige hänvisas till Rosa Malmström

som skrivit en artikel i ämnet, se Malmström 1981.
79 Observeras kan att uppgifterna om Elisabeth Stierncrona är felaktiga, hon förväxlas med Eva

Frölich. Se NKLH del 1 s. 231.
80 Andra äldre verk med liknande ambitioner är: Wilhelmina Stålberg & P.G. Berg, Anteckningar

om svenska qvinnor, Stockholm 1864–66 samt Ellen Fries, Märkvärdiga qvinnor, del 1–2,
Stockholm 189o–91.

81 Övriga verk som gåtts igenom är: Carl Julius Lénström, Sveriges litteratur- och konsthistoria i
utkast (1841); P.D.A. Atterbom, Svenska siare och skalder (1841); Peter Wieselgren, Sveriges skö-
na litteratur (1847); S.G. Elmgren, Öfversigt af Finlands litteratur ifrån år 1542 till 1770 (1861–
65); Gustaf Klemming, Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875 (Stockholm 1863–79);
Gabriel Lagus, ”Bidrag till kännedom af Finlands svenska tillfällighetspoesi under Frihets-
tiden” (1867); George Göthe, Historisk öfversigt af de vittra samfunden i Sverige före Svenska
Akademiens stiftelse (1875); Theodor Ekelund, Förbisedda blad ur vår vitterhet. Små litteratur-
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historiska strövtåg (1880); A. Hultin, Den svenska skönlitteraturen i Finland till och med år 1885
(1888); Bernhard Meijer, Svenskt Literatur-Lexikon (1886); Otto Sylwan, Sveriges periodiska
literatur under frihetstidens förra del (1892) och Svenska pressens historia till statshvälfningen 1772
(1896); Berhard Lundstedt, Sveriges periodiska literatur, I: 1645–1812 (1895); Evert Wrangel, Fri-
hetstidens odlingshistoria (1895); Emil Liedgren, Svensk psalm och andlig visa (1926); Henrik
Schück & Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria, III: Frihetstiden (1927); Henrik
Schück, Sveriges litteratur intill år 1900 (1935); Tryggve Byström, Svenska komedien 1737–1754
(1981); Eva Hættner [Aurelius], Lisbeth Larsson & Christina Sjöblad, Kvinnors självbiografier
och dagböcker i Sverige 1650–1989 (1991). I slutet på mitt avhandlingsarbete fann jag även, via
Greta Hjelm-Milczyns bok om översättare (1996), en ytterligare källa. Det var ett på KB för-
varat interfolierat exemplar av Leijonhufvud och Brithellis bibliografi, samt kompletterande
anteckningar gjorda av Nils Kristersen, Birger Schöldström och C.M. Carlander: KB, U 24:
1–3, ”Kvinnan inom den svenska litt. etc.”, interfolierat ex. Dessa anteckningar som härstam-
mar från 1800-talets slut innehöll uppgifter om en mängd kvinnliga författare från äldre tider
fram till slutet av 1800-talet. (Ett stort problem är emellertid att denna källa är allt annat än
pålitlig. Noggranna kontroller har alltså behövts göras.)

82 För att finna eventuell kompletterande biografisk information har jag gått igenom biografiska
standardverk, Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män (1835–1857); Svenskt biogra-
fiskt lexikon [SBL] och Svenska män och kvinnor [SMoK] samt genealogiska verk som Elgen-
stiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor; Svenska ättartal; och Svensk slägtkalender
och Svenska ättartal. Genomgången av de biografiska uppslagsverken har dock gett mycket
mager utdelning. Tillfälleslitteraturen är också en källa för genealogisk information varför jag
har sökt reda på tillfällesskrifter över kvinnliga författare i de tre största svenska bestånden av
s.k. verser över enskilda (personverser) vid LUB, UUB samt KB.

83 Se även Marianne Alenius 1993c s. 231.
84 Carl Peter Westrin 1793 s. 5.
85 Mary Ellman 1968 s. 29.
86 Jfr Isabell Vilhelmsen 1997 s. 79 ff.
87 Kortare diskussioner av Nordenflychts författarskap i artiklar eller böcker redovisas fortlöpan-

de i avhandlingen.
88 Se även Tryggve Byströms biografi över Nordenflycht (Byström ). För närvarande skrivs

en doktorsavhandling om Nordenflycht av litteraturvetaren Isabell Vilhelmsen vid Göteborgs
universitet. Avhandlingen är fokuserad på det hon skrev, främst retoriken, men kommer även
att innehålla ett avsnitt om Nordenflychts ställning inom det dåtida litterära fältet.

89 Se t.ex. Margit Palmær 1969.
90 Jan Samuelsson 1997 s. 291.
91 För hjälp med att tyda latinska texter tackar jag doc. Maria Berggren och fil.dr. Mats Cullhed.

I:1. De kvinnliga författarnas ställning under frihetstiden

1 Hedvig Charlotta Nordenflycht Samlade skrifter 1–3:2, utg. av Hilma Borelius och Theodor
Hjelmqvist, Svenska författare ugivna av Svenska Vitterhetssamfundet 11, Stockholm, 1925–
38. Hädanefter enbart förkortad SS. Ur ”Til Swenska Fruntimret, då Herr Probsten Kolmo-
dins Qwinnospegel, Andra Delen, kom ut af Trycket”, 1748–50, SS 2 s. 125.

2 Om hustavlan se Hilding Pleijel 1970, särsk. s. 23 f. samt s. 30 ff. Se även Eva Åsbrink 1959 s.
27–36; Egil Johansson 1977 s. 12. För en vidareutveckling och diskussion av Pleijel, se Daniel
Lindmark 1993 s. 57–109. Lindmark framhåller att hustavleideologins empiriska förankring
studerats alltför lite. (Se även Håkan Möller 1997 s. 137 ff.) Möller framhåller att Pleijels syn på
hustavlan närmast har haft ”axiomatisk status”, men att detta nu har börjat ändrats. (Ibid. s.
137.) Han menar vidare att det är viktigt att komma ihåg treståndslärans organiska karaktär:
”relationerna mellan stånden präglas av ömsesidigt beroende”. (Ibid. s. 138.) För en diskussion
av hustavleideologin under 1600-talet ur ett genusteoretiskt perspektiv se Stadin 1997b s. 193–
225. Stadin skriver, efter en granskning av olika politiska och religiösa skribenter under stor-
maktstiden, att frågan om ”makt, stat, och statskonst sågs som mycket nära kopplad till rela-
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tionen mellan det manliga och det kvinnliga”. (Ibid. s. 206.) Stadin menar att mannen var den
som enligt Luther rankades högst: ”Föräldrarna beskrivs visserligen som ett kollektiv, men
inom detta kollektiv var det mannen som ägde auktoriteten.” (Ibid. s. 207.) Samtidigt lyfter
Stadin fram att hustruns underordning skilde sig från barnens och tjänstefolkets, över vilka hon
tillsammans med mannen sågs som överordnad. (Ibid. s. 211 f.) Om genusteoretiskt perspektiv
på hustavlan se även Stadin 1997a; G. Andersson 1998 s. 37 f., s. 58 f.; Lövkrona 1999 s. 142.

3 Jfr G. Andersson som menar att hushållet var en av samhällets väsentligaste ”organiserande
principer”, hushållstillhörighet var avgörande för hur en person uppfattades. Se 1998 s. 35 ff.

4 Pleijel 1970 s. 8; G. Andersson 1998 s. 37 ff.; Lövkrona 1999 s. 141 f. Hushåll och familj måste
skiljas från varandra. En familj baserades på nära släktförhållanden, medan ett hushåll också
var en funktionell enhet, där exempelvis även tjänstefolk och avlägsna släktingar ingick. (Jfr
Pleijel 1970 s. 23.) För en definition av begreppet ”hushåll” se SAOB del 11 1930. Jfr Ylva Hassel-
berg 1998b, Hist. inst., UU, s. 63 ff. [opubl.]. För en diskussion av det tidigmoderna hushållet
ur genusaspekt se t.ex. Stadin 1997b s. 205; G. Andersson 1998 s. 37 ff.; Lövkrona 1999 s. 141 f.

5 Jfr t.ex. G. Andersson 1998 s. 22, s. 38. Lövkrona framhåller att män och kvinnor hade flera
sociala roller under ett liv, roller som var beroende av dels arbete, dels fortplantning, se 1999
s. 140.

6 G. Anderssson 1998 s. 38.
7 Se t.ex Karin Widerberg 1980 s. 30 ff.; Andersson m.fl. 1996 kap. ”Myndig eller omyndig?”;

Magnus Perlestam 1997 s. 130 f.; G. Andersson 1998 s. 54 ff., 299 f. Det måste dock påpekas att
lagen och rättspraxis är betydligt mer komplicerade än vad som här finns utrymme att redogö-
ra för.

8 G. Andersson 1998 s. 54. Ett resultat i Anderssons avhandling är att hustrur under perioden
1721–1725 i högre grad än tidigare, 1645–1685, representerades av sina makar i Askers tingsrätt,
se ibid. s. 295.

9 Widerberg 1980 s. 30.
10 Citat efter Widerberg 1980 s. 31.
11 Om änkans roll inom eliten, se Jan Samuelsson 1997 s. 293 ff. Bland de kvinnliga författarna

har jag funnit ett fåtal som hade skilt sig eller separerat från sina män (fler kan finnas, som tidi-
gare påpekats saknas biografiska uppgifter för merparten av författarna). Catharina Ahlgren
skilde sig från sin första man och uppges sedan ha separerat från sin andra. Apelblad förklarar
att hon var en stark kvinna med många talanger (”Femina potens, sed ingenio plena”) som inte
levde ett mer fridfullt liv med sin andre make än med sin första. (Se J. Apelblad, Anonymi et
Pseudonymi Sveciæ, del IV, s. 66 f., U 235, UUB.) Tillfällesförfattaren Ulrica Grave flyttade
ifrån sin tredje man (en präst) (se Gunnar Hellström 1951 s. 591) och Margareta Gryzells öppna
konflikt med maken, vilket sedan troligtvis ledde till separation, väckte då det begav sig skan-
dal i Norrköping (se Sven Hansson 1991 s. 197 not 50).

Skilsmässa kunde sökas av några orsaker: äktenskapsbrott eller om någon av parterna övergi-
vit hemmet (”egenvilligt övergivande”), svår osämja, vanärande brott samt obotlig sjukdom.
Separation kan följaktligen ha varit en lösning för de par där inte tillräckliga skäl för skilsmässa
förelåg. Frekvensen av skilsmässor var mycket låg i Sverige under 1700-talet och endast ett fåtal
fall om året förekom i snitt. Se Marja Taussi Sjöberg 1992 s. 67.

12 Beata Losman 1987 s. 63. Se även Losman 1993 s. 80.
13 G. Andersson 1998 s. 294 f.
14 Losman 1987 s. 62; 1993 s. 82 ff. Jfr Jan Samuelsson som tar upp den träning av praktiska färdig-

heter som ingick i en svensk adelskvinnas uppfostran under 1500–1600-talen, 1997 s. 291.
15 SS 3:1 s. 286 f. Brevet skrevs med anledning av Nordenflychts planer på att bygga ett hus nära

Skokloster (det s.k. Lugnet).
16 Charlotta Frölich, ”Fru Grefvinnan Charlotta Frölichs egenhändiga Skaldestycken”, supple-

mentet ”Mitt lefvernes beskrifning på rim”, W 61, LSB.
17 Se t.ex. Andersson m.fl. 1996 s. 33.
18 Av Sveriges befolkning var under 1700-talet 90 % bosatta på landsbygden, 75–80 % ägnade sig

åt lantbruk eller boskapsskötsel. Se Den svenska historien del 8 1995 s. 115.
19 Hur detta sedan tolkades i praxis är däremot inte helt klart. Som Gudrun Andersson påpekar

är den genusteoretiskt baserade arbetslivshistoriska forskningen mager beträffande förhållan-
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den under tidigmodern tid inom den dominerande näringen, dvs. jordbruket. Se G. Anders-
son 1998 s. 17 f.; jfr Rosemarie Andersson 2000 s. 76 f.

20 Widerberg 1980 s. 33.
21 Christine Bladh 1993 s. 47. För vad som skall räknas som s.k. borgerliga näringar se Gunnar

Qvist: ”som borgerliga har här räknats yrken, vilka i städerna hade med produktion för avsalu
eller distribution av varor att göra, undantagandes lantmäns direkta försäljning av egna pro-
dukter.” (1960 s. 8.) För en sammanfattning av forskning på området se Iréne Artæus 1992
s. 24–34. För Europa se Wiesner 1993 s. 82–114. Wiesner skriver dessutom om en strategi som
kunde användas av engelska kvinnor som ville undgå skråbestämmelser. Kvinnors produktion
definierades då som avsedd för hushållet, de utförde endast ”domestic work” eller ”housekeep-
ing”. Ibid. s. 84.

22 Widerberg 1980 s. 33 f. Även ämbeten kunde ärvas av änkan, t.ex. tjänstgjorde 40 postmäs-
taränkor i Sverige från 1637 och 90 år framåt, det finns även två exempel på länsmansänkor. (Se
Ohlander & Strömberg 1996 s. 57.) Motståndet mot kvinnor i posttjänst gjorde emellertid att
denna möjlighet upphörde 1722. Ibid s. 122.

23 Se t.ex. Ulla Johansson 1973 s. 494.
24 Förutom de kvinnor vilka förestod tryckerier som nämns här se exempel hos Klemming &

Nordin. (Se 1883 s. 225, s. 227, s. 238, s. 249, s. 250, s. 252, s. 254, s. 259.) Även i Bennich-Björk-
mans uppsats om spridning av böcker i Sverige 1600–1850 nämns en hel del kvinnliga aktörer.
(Se 1998 s. 38 ff., s. 42, s. 46 ff., s. 62.) Bennich-Björkman redogör dessutom för hur kvinnor i
bokbindarfamiljer skötte kommersen i bodar och på marknader, se ibid. s. 42, s. 46.

25 En redogörelse för tryckeriets historia finns i Rune Hillbom, Press och pegas i gamla Karlskrona.
Carlscrona Weckoblad under 1700-talet (1954) kap. II. Han tar dock inte upp något om de bägge
kvinnornas författarverksamhet.

26 Se kap. III:2. Se även Svedjedal 1994 s. 88 f.
27 Nya upplagor behövde inte automatiskt innebära att Warg fick inkomster, eftersom författare

vid denna tid inte hade rätt till sina egna verk. Först med 1810 års tryckfrihetsförordning inför-
des denna rättighet för författaren och dennes efterlevande. (Se C. Burman 1995 s. 10.) Om
Warg se t.ex. Margit Palmær 1969 passim.

28 Enligt en uppgift som vidarebefordras av John Kruse skall hon dessutom ha skött en boklåda.
(Kruse 1895 s. 303 f. not 6.) Detta bör värderas med viss försiktighet; inga uppgifter finns om
att hon själv skall ha sökt tillstånd för boklåda, däremot har maken Anders Bark gjort det. Jag
tackar doc. Margareta Björkman för påpekandet. Margareta Björkman håller f.n. på att skriva
en bok om Ahlgren. Möjligt är förstås att mannen sökt tillstånd, men att hustrun skulle ha
skött rörelsen. Enligt Jonas Apelblad handlade maken med böcker, han benämns ”Bibliopo”
(dvs. bokhandlare), se J. Apelblad, Anonymi et Pseudonymi Sveciæ, del IV, s. 66 f., U 235, UUB.

29 Citat efter Tryggve Byström 1980 s. 154 not 213.
30 Ibid.
31 Sven Hansson 1991 s. 107.
32 Se Charlotta Frölich, ”Fru Grefvinnan Charlotta Frölichs egenhändiga Skaldestycken”, suppl.

”Mitt lefvernes beskrifning på vers”, W 61, LSB.
33 Lövkrona 1999 s. 143 f. Jfr Perlestam 1997 s. 134 ff.; J. Samuelsson 1997 s. 301; R. Andersson 2000.
34 Se t.ex. Ulvros 1996 s. 83; G. Andersson 1998 s. 301 f.
35 Lövkrona 1999 s. 140. Gudrun Andersson betonar dock att dagens kvinno- och genushistoris-

ka forskare i hög grad lägger tonvikten på kvinnans legala underordning under tidigmodern
tid, se 1998 s. 19.

36 Jfr Lövkrona 1999 s. 143.
37 Se t.ex. Lövkrona 1999 s. 144 f.
38 Ulvros 1996 s. 84.
39 Föga förvånande har det visat sig att de kvinnliga författarna vilka ingår i undersökningen och

om vilka det finns social information kommer ur ett begränsat privilegierat skikt av befolk-
ningen: adel (som vid frihetstidens början utgjorde 0,5 % av Sveriges befolkning), ofrälse
ståndspersoner och präster (3 %), borgarståndet (2 %). Dessa kvinnliga författare kommer
alltså från ett skikt på 5,5 % av hela befolkningen. Redovisningen om den procentuella fördel-
ningen av Sveriges befolkning är hämtad ur Den svenska historien del 8 1995 s. 116 f.
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40 Jfr ideal för adelskvinnor, J. Samuelsson 1997 s. 287–305.
41 För en diskussion av vad denna exkludering av flickorna (Danmark och Norge) medförde, se

Torill Steinfeld 1985.
42 Se t.ex. Gösta Lext 1950. Hos Lext framgår att även flickor i 1700-talets Göteborg hade tillträde

till skolor där basundervisning gavs. (Ibid s. 48 ff.) Om skolor och undervisning i andra städer
se t.ex.: om Östhammar och Öregrund, Schram 1949 s. 124 ff. samt ULA, E II:2, Papper röran-
de Uppsala domkapitel, (Räkenskaper inskickade till domkapitlet från lärare i Östhammar
och Öregrunds skolor. Av dessa papper framgår att ca en tredjedel av eleverna var flickor);
Stockholm (framför allt fokus på undervisning för Stockholms-barn i de lägre stånden), San-
din 1986 passim; Västerås (slutet av 1700-talet), Åberg 1987 s. 24 ff. För en mer detaljerad redo-
visning av flickors utbildning under frihetstiden, se Öhrberg 1998, littvet., UU, s. 41 ff. Även i
övriga Europa hittar man denna typ av skolor, i England kallades de t.ex.”cranny schools” och
de gav möjligheter för flickor att få en (ytterst basal) utbildning. Många av dessa skolor leddes
dessutom av kvinnor. Se Wiesner 1993 s. 121 f.

43 Speciella skolor för flickor kom inte till Sverige förrän mot slutet av århundradet (1786 i Göte-
borg), även om det formella tillståndet att inrätta s.k. ”pijge-schola” kommer redan genom
1571 års kyrkoordning. Se Elisabeth Dahr 1956 s. 335 f.; Gunhild Kyle 1972 s. 41.

44 Hættner Aurelius 1996 s. 260 f. Om pietisternas och herrnhutarnas intresse för undervisning
av kvinnor, se även Kyle 1992 s. 40 ff.; Sjöblad 1997 s. 207 f. I Tyskland finns exempel på hur
man startade pietistiska skolor för flickor. (Se Barbara Becker-Cantarino 1987 s. 167.) En del av
herrnhutarnas intresse för skolinternat även för flickor kan sökas i att församlingarna utnyttja-
de gifta par i missionen. Det fanns alltså ett behov av att ta hand om dessa pars barn. (Se Karin
Westman Berg 1956 s. 143.) Till dessa internat (i Danmark, Tyskland och England) skickades
också ibland svenska flickor, se Kyle 1972 s. 23.

45 Om den tyska flickskolans utveckling och historik, se Becker-Cantarino 1987 s. 161 ff.
46 För diskussion av skolans historik och betydelse, se Carolyn Lougee 1976.
47 T.ex. Wiesner menar, mot bakgrund av senare forskning beträffande tyska förhållanden, att

öppnandet av flickskolor måste vägas mot det faktum att klosterskolorna för flickor stängdes. I
slutändan betydde detta inte med automatik någon höjning av flickors utbildningsmöjlighe-
ter. (Wiesner 1993 s. 121 f.) I Sverige skulle man alltså behöva väga flickskolornas kvalité mot
tidigare undervisning, t.ex. den som gavs i hemmen.

48 E. Johansson 1977 s. 2 f., s. 14.
49 Jfr Lövkrona 1999 s. 141; Barbro Bergner 1997 s. 88 f. Egil Johanssons undersökning från

Möklinta 1685–1694 – baserad på uppgifter i husförhörslängder – visar hur läskunnigheten
mot slutet av perioden hos kvinnor blev högre än hos männen (93 % respektive 84,5 %). Detta
förklaras med att kvinnorna i hushållen så småningom kom att överta ansvaret för att kyrko-
lagens mål uppfylldes. (Se E. Johansson 1973 s. 45 f.) Som jämförelse kan nämnas att en fransk
undersökning, baserad på giftermålsregistreringar 1690, visar en markant skillnad mot det
svenska materialet; läskunnigheten för män låg på 29 %, motsvarande siffror för kvinnor var
14 %. (Se Gerda Lerner 1993 s. 40.) I Skottland visar en undersökning (1630–1760) att 28 % av
den manliga befolkningen inte var läskunnig, mot 80 % av den kvinnliga (ibid. s. 39). När det
gäller läskunnigheten i Europa, jfr t.ex. Wiesner 1993 s. 124. Jfr även Arne Jarrick som menar
att tolkningen av det unika källmaterial vi har i Sverige, prästernas anteckningar om försam-
lingsmedlemmarnas läskunnighet (de så kallade husförhörslängderna) inte är helt oproblema-
tiskt. De skrifter som där användes för bedömning var också kända genom den talade förkun-
nelsen. Om en församlingsmedlem kunde läsa för henne eller honom okända texter är därför
svårt att säga. Se Jarrick 1992 s. 86 f.

50 Om begrepept ”literacy” se Lindmark 1994 s. 16–25. Wiesner påpekar att siffrorna beträffande
”literacy” generellt sett är svårtolkade eftersom en persons förmåga att skriva sitt namn ofta
tagits som en indikation på basalkunskaper i skrivkunnighet. (Wiesner 1993 s. 123 f.) En un-
dersökning av skrivkunnigheten i Stockholm, baserad på bouppteckningsmaterial, visar t.ex.
att den steg under 1770-talet. 1711 var skrivkunnigheten 16 %, 1740 63 % och 1771 74 %, men
den låg ändå lägre än läskunnigheten. Uppgifterna är återgivna efter Jarrick & Söderberg 1994
s. 9, vilka refererar till Mats Olsén, ”Från skrivarnas tid till skrivandets”, C-uppsats, Ek.-hist.
inst., Stockholms univ., VT 1992.
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51 E. Johansson 1977.
52 Ulvros 1996 s. 135. Jfr Ylva Hasselberg som granskat en ansenlig mängd brev skrivna av kvinnor

inom borgerligheten 1804–1856 och finner att kvinnors brev på många sätt skiljer sig från män-
nens, bl.a. beträffande stavning och satsbyggnad. (Hasselberg 1998a s. 85 f.) Även Lext konsta-
terar att det borde ha funnits skillnader i skrivkunnighet mellan de bägge könen och att få
kvinnor dessutom kunde räkna. (Lext 1950 s. 57.) Samma förhållanden rådde i övriga Europa.
(Se Wiesner 1993 s. 123; för Tyskland se Becker-Cantarino 1987 s. 171.) När det gäller Ulvros
resonemang om skrivandet av brev som manifesterande av hushållet utåt, jfr mitt resonemang
om social obligation, ovan s. 91 f.

53 Stina Hansson 1986 s. 67 ff.
54 Wiesner menar exempelvis att de salonger som växer fram under 1600-talet troligtvis betydde

mer för den sociala elitens kvinnors möjlighet till intellektuell utveckling än skolor, se Wiesner
1993 s. 137.

55 Både Brenner och Lenngren ligger som bekant utanför det i doktorsavhandlingen undersökta
materialet. (Beträffande Brenner se ”Kurze Lebens-Bechreibung” i Poetiske Dikter del 2 1732
s. 1–3; rörande Lenngren se Ruth Nilsson 1973 s. 331.) En anmärkning kan göras om levnadsbe-
skrivningar (självbiografier) som källor. Självklart bör man vara medveten om att dessa inte
oproblematiserat kan användas som urkundskällor, eftersom de är blandformer mellan olika
litterära genrer. Jfr Isabell Vilhelmsen 1997 s. 82 f.

56 Charlotta Frölich, ”Fru Grefvinnan Charlotta Frölichs egenhändiga Skaldestycken”, W 61,
LSB.

57 Ibid., supplementet ”Mitt lefvernes beskrifning på rim”. Den indelning av uppfostran man
möter här stämmer f.ö. bra överrens med de tre basala delarna av uppfostran för flickor under
1600-talet som Barbro Bergner lyfter fram: ”1. en intellektuell eller andlig som omfattar kris-
tendom, läsning, skrivning etc.; 2. en praktisk, hushållsinriktad; 3. en moralisk, norminrik-
tad.” Bergner 1997 s. 85 f.

58 Charlotta Frölich, ”Fru Grefvinnan Charlotta Frölichs egenhändiga Skaldestycken” supple-
mentet ”Mitt lefvernes beskrifning på rim”, W 61, LSB; SBL del 16 1964–65 s. 631.

59 SS 3:1 s. 206 f.
60 Jfr Stina Hansson, som i sin bok om Beata Rosenhanes utbildning runt mitten av 1600-talet

visar att hon, till skillnad från sina bröder, tränades i moderna språk och endast fick lära sig en
smula latin, se Stina Hansson 1993b s. 177, s. 201.

61 Alenius 1993b s. 211; Alenius 1993c s. 228; C. Burman 1999 s. 118; Elisabet Göransson 2000.
62 Om latinets ställning se Skuncke 1993 s. 133 ff.
63 Hedwig [Walldorff] till Hedvig Löfwenskiöld, 25/10 1777, nr 284, W 25:18:7, LSB.
64 Sahlin 1989 s. 19. Greta Hjelm-Miltzyn menar, apropå kvinnliga översättare, att kvinnor under

äldre tid översatte från moderna språk, manliga översättare (även) från latin, grekiska och
hebreiska, se 1996 s. 37.

65 Även språkpatriotiska skäl eller könsideologiska faktorer kan ligga bakom detta fenomen.
66 Byström 1980 s. 81.
67 Se även nedan, not 68.
68 Nordenflycht översatte t.ex. G. Lithous Encomium Stockholmiæ (övers. trycktes i Lärda Tid-

ningar nr 49, 1747) och ett ode av Horatius. (Kruse 1895 s. 184; Hjelm-Miltzyn 1996 s. 137 f.)
Däremot ansåg hon sig behöva hjälp när det gällde att översätta en av sina egna dikter (Fruen-
timrets Försvar) till latin. (Se kap III:6.) När det gäller Anna Elvia se om släkten Elvius, SBL del
13 1949–50 s. 416 f. I det tal som hölls vid hennes make Mårten Strömers död 1770, skrivet av
Jonas Lindeblad å Västgöta Nations vägnar, framgår det att hon betraktas som vitter om än
blygsamt tillbakadragen. Kanske vill författaren med detta undanröja eventuell kritik mot att
hon var mer lärd än som var lämpligt för en kvinna: ”Hon kan ej sjelf sitt värde dölja,/ Fastän
Hon aldrig synas vil./ Paris sin Fru Dacier berömer,/ Vårt lilla Sala sin Fru STRÖMER”. (Lin-
deblad, Mårten Strömer, begravning, 4:o, 1770.) I det långa talet ges också uppgiften att
maken, Mårten Strömer, som barn (7 år) undervisade sina bägge systrar. Om det är sant eller
en panegyrisk överdrift kan väl vara osagt.

69 Jan Drees 1986 s. 318; E. Göransson 2000.
70 Brenner del 2 1732 s. 2.
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71 Ibid. s. 1 ff.; Drees 1986 s. 316 ff; NKLH del 1 1993 s. 326.
72 Beträffande pojkarnas retorikundervisning i trivialskola och gymnasium, se t.ex. Per Ridder-

stad 1975 s. 215 ff.
73 Stina Hansson 1993b s. 189–202.
74 Ibid. s. 197. Hansson jämför också Beatas undervisning med den som gavs flickor i den preciöst

influerade franska flickskolan i Saint-Cyr och konstaterar att de ämnen och metoder som an-
vänds var likartade. Beata skulle alltså ha fått en avancerad undervisning. (Ibid. s. 201.) Den
muntliga övningen var en grundbult i retorikundervisningen för pojkar, men det som skiljer är
dels språket, latinet, dels att pojkarna systematiskt tränades att efterbilda klassikerna. (Jfr C.
Burman 1988 s. 47; Skuncke 1993 s. 129 ff.) Se även Peter France, som menar att nya retoriska
handböcker, salongernas ”polite language” och brevskrivningsguider från mitten av 1600-talet
gav kvinnor möjligheter att öva den retorik som krävdes för ”polite society”, se France 1972 s. 6.

75 Stina Hansson 1993b s. 191.
76 Ibid. s. 182.
77 Skuncke 1993 s. 90 f.
78 Hof 1785 s. 282.
79 Stina Hansson 1993b s. 100 ff.
80 Skuncke 1993 s. 42. Jfr även med Hasselberg som framhåller att brevkulturen under 1800-ta-

lets början var en del av socialisationsprocessen inom de bruksägarfamiljer hon undersöker.
(Hasselberg 1998a s. 87.) För diskussion av brevgenrer se Stina Hansson 1988b passim. Stina
Hansson påpekar att franska brevundervisningar, som undervisade i mondän brevstil, blev
vanliga under 1600-talet och framåt, men att de först kom på svenska runt 1700-talets mitt.
Ibid. s. 46 f.

81 Dessa brev återfinns i LSB, W 25:18, del 7. Hedvig Löfwenskiölds brev finns bevarade i kon-
cept bland H.A. Löfwenskiölds efterlämnade papper, samt i färdig form i UUB, G 350b–k,
Brev till Samuel Älf.

82 Om grevinnan Strömfelts brevstil se Skuncke 1993 s. 42. Om den ”franska nya stilen” i brev, se
Stina Hansson 1988b s. 42 f.

83 Jfr NKLH del 2 s. 21.
84 Anders Lallerstedt 1742 s. 1.
85 Stina Hansson 2000 s. 41 ff, s. 52 f.

I:2. De kvinnliga författarnas ställning inom det litterära systemet

1 Hedvig Löfwenskiöld, ur ”Min Enslighets Oskyldiga Tidsfördrif ”, nr 217, W 25:18:7, LSB.
2 Skälet att jag använder ordet ”publik” i detta sammanhang, istället för exempelvis läsare, är att

många av de texter som trycktes inte bara nådde läsare, utan också åhörare.
3 Hættner Aurelius 1991 s. 20.
4 Ibid.
5 Harold Love diskuterar i sin bok om handskriftspublikation under engelskt 1600-tal hur en

handskriftspublicerad text skall kännas igen och definieras. Begreppen ”privat” och ”offent-
ligt” blir centrala för hans definition. ”The root sense underlying all these usages is of publica-
tion as a movement from a private realm of creativity to a public realm of consumption. The
problem is to determine whether any given text – in our case a text transmitted through
handwritten copies – has made this transition.” [Mina kurs.] (Harold Love 1993 s. 36.) Love
gör fortsättningsvis en uppdelning mellan olika grader av offentlighet när det gäller texters
ställning: en ”strong sense”, i de fall där det går att påvisa att en text var tillgänglig för en publik
genom cirkulation, och en ”weak sense”, vilket gäller de texter som endast upphört att vara
privata. (Ibid.) Loves distinktion kommer att användas av mig i de fall jag behöver diskutera
handskriftspublicerade skrifters status, men samtidigt vill jag påpeka att den – trots sin histori-
serande ambition – baseras på ett visst mått av anakronism. Vad var den ”privata kreativitets-
sfären” respektive ”offentlig konsumtion” under tidigmodern tid? Termen ”handskriftspubli-
kation”, översättningen av Loves term ”scribal publication”, brukas av Niclas Areskog i dennes
lic.avh., se Areskog, 1999, litt.vet., UU.
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6 Charlotta Frölich 1763.
7 Bennich-Björkman 1970a s. 17 f. och passim. Se vidare ovan s. 89 ff.
8 Sahlin 1989 s. 2 f.
9 Ibid. s. 2.
10 Reinhard Wittman 1982 s. 233. [Litterärt liv kan enkelt definieras som den historiska omgiv-

ning i vilken litteraturen uppstår, sprids och läses. Till det hör såväl de, i den litterära kommu-
nikationsprocessen omedelbart deltagande [litterära] faktorerna (nämligen producenter, dist-
ributörer och mottagare av litteratur), som inflytanden av politisk, social och allmänkulturell
art, som medverkar i denna process ’utifrån’.]

11 Arne Melberg 1975 s. 22 f. För en diskussion och tillämpning av Melberg, se även Stina Hans-
son 1991 särsk. 14 f.; Stina Hansson 2000 s. 2.

12 En anmärkning kan dock göras beträffande Sahlins tolkning av Wittman. Sahlin menar att
Wittmans ”Literarisches Leben” ungefär går att jämställa med Arne Melbergs inringning av
den litterära institutionens materiella produktionsförhållanden. (Se Sahlin 1989 s. 2.) Denna
insnävning av Wittmans definition torde dock vara svår att göra eftersom Wittman, liksom
Melberg, talar om både immateriella (sociala) och materiella faktorer. Se Wittman 1982 s. 233
och Melberg 1975 s. 22 f.

13 Sahlin 1989 s. 17 f., s. 19 f., s. 26, s. 34 f., 38 ff., s. 54 ff.; Margareta Björkman 1992 t.ex. s. 45, s. 51
ff., s. 190 ff.; Ingemar Oscarsson 2000 s. 100.

14 Sahlin 1989 s. 2 ff., s. 276 ff. och passim.
15 Jag har dock funnit ett handskriftspublicerat s.k. herdespel från gustaviansk tid skrivet av

Catharina Charlotta Swedenmarck. Dramat skrevs i samband med ett av Gustav III:s besök i
Finland och det var tänkt att uppföras uppföras i Åbo universitets trädgård. Dramat om en akt
är alltså inte förkommet (jfr kommentaren Kellgren SS del 9 s. 30) utan återfinns i den War-
burgska brevsamlingen: (Catharina Charlotta Toll (f. Swedenmarck), ”Dianas fest. Herdespel
uti en act av Fru Toll, f. Svedmark”, Karl och Betty Warburgs brevsamling, Ep V 27:36, KB.)
Kellgren skulle också hjälpa till att se över dramat. (Se brev till Clewberg 12/4 1776, Kellgren
SS del 6 s. 58. Se även Öhrberg, 1998, littvet., UU, s. 72 f.) Även Carina Burman har uppmärk-
sammat verket. Hon framhåller i sin analys att det ter sig som ett ”kvinnodrama” där kvinnors
problem ställs i fokus. (C. Burman 1999 s. 121 f.) Den första som lyfte fram Swedenmarck var
E. Nervander, se 1903.

16 Jfr NKLH del 1 1993 s. 198 f.
17 Jfr med antalet kvinnliga författare till andaktslitteratur som förekommer i Stina Hanssons

undersökning av svensk andaktslitteratur 1650–1720, Ett språk för själen. Litterära former i den
svenska andaktslitteraturen 1650–1720 (1991). Hansson redovisar 32 verk skrivna av svenska för-
fattare, av vilka 30 är skrivna av män och två av kvinnor, Stina Hansson 1991 s. 53.

18 Signaturen ”PAMela” tyder på att författaren läst Samuel Richardsons berömda roman med
samma namn, den översattes dock till svenska långt senare.

19 Ännu en kokboksförfattare nämns i Leijonhufvud och Brithellis bibliogafi, det är Susanna
Egerin, författare till Leipziger Koch-Buch, Leipzig 1723 samt En nödig och nyttig hus-hålds-bok
och kokbok, Stockholm 1733. Inga uppgifter finns om denna författare varför jag valt att inte
redovisa henne (eller honom, det kan vara en pseudonym) i min bibliografi.

20 En barnmorska, Catharina Helena Malhiem, försökte dessutom få en barnmorskehandbok
publicerad 1758, men fick avslag av Collegium medicum, se Pia Höjeberg 1995 särsk. s. 128–
138.

21 De kvinnliga översättarna är: Catharina Ahlgren, Anna Hamilton, Beata Heyn, Hedvig Char-
lotta Nordenflycht, Hedvig Sirenia, Hedwig Eleonora Walldorff och Anna Catharina Wefwer-
stedt. Ett par av dessa översättares verksamhet skedde dock efter 1772, men författarna debute-
rade under frihetstiden. Om kvinnliga översättare se även Greta Hjelm-Milczyn 1983 (Hamil-
ton) och 1996 s. 125 f., s. 136 ff., s. 148 f., s. 178 (Heyn, Nordenflycht, Ahlgren, Walldorff).

22 Leo Bygdén del I 1974 s. 721.
23 Av boken framgår att den var ”öfwersatt af ett fruntimmer i Norrköping, EH.***E.”, sign.

identifierades av J. Apelblad i Anonymi et Pseudonymi Sveciæ, del III, s. 119, U 235, UUB. (Upp-
giften återfinns också i ett brev från Braad till C.G. Warmholtz, 6/5 1779, Ep V 5:1, KB.) Hed-
vig Sirenia är ytterligare ett exempel på en tillfällesförfattare vars debut i tryck skedde under
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frihetstiden, men vars översättningar kom senare. Hennes översättning av Herdedikt kom att
tryckas i Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles handlingar för år 1780 och hon
översatte även tragedin Ejnar Tambaskjelfver (1782).

24 Om bokmarknaden under denna tid och tidigare se Bennich-Björkman 1998.
25 Per Ridderstad 1980 s. 31.
26 Se även vidare ovan s. 97 ff.
27 De skulle vara: Brefwäxling Emellan twänne Fruntimmer (1772–73), Det Enfaldiga Fruntimret

(1773), Det Nymodiga Fruntimret. Eller Sophias och Belindas Tankespel (1773) och Den Swenska
Aspasie (1782), se Berger 1984 s. 23. Det var säkert också förhållandevis lönsamt att ge ut tid-
skrifter som enbart vände sig till kvinnor. Bibliotekarien och publicisten Carl Christoffer
Gjörwell skriver i ett brev till Carl Ehrensvärd den 23/4, 1772: ”Vi äro åtskilliga, som skrifva på
Fruntimmers-Tidningar, äfven fruntimmer. Papperet är vackert, det hör jag alla säga, och jag
får tillägga, att det är ganska tacksamt i afsättningen.” Citat efter Otto Sylwan 1896 s. 314.

28 Det återfinns också en del kvinnliga tillfällesförfattare inom andra tryckarfamiljer. Om hus-
hållen fick några inkomster av de dikter de lät trycka på familjernas respektive tryckerier är
okänt, men inte helt omöjligt. Det skulle i så fall knappast ha rört sig om annat än marginella
summor.

29 För franska förhållanden se t.ex. Femmes savantes et femmes d’esprit. Women Intellectuals of the
French Eighteenth Century (1994) och Carla Hesse 1998; för tyska t.ex. Deutsche Literatur von
Frauen. Erster Band Vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (1988); för engelska t.ex.
Cheryl Turner 1992. Dustin Griffin, som studerat patron/klientförhållanden i 1700-talets
England, framhåller dock att brottet inte är skarpt. Äldre former av försörjning (som patro-
nage) existerade under 1700-talet jämsides med nya (att skriva för en marknad). Se Dustin
Griffin 1996 s. 9 f.

30 Svedjedal 1994 s. 77.
31 Om kvinnors betydelse för tryckkulturen och uppkomsten av nya genrer se t.ex. för kvinnliga

författare av romaner, Jane Spencer 1986; periodica, Kathryn Shevelow 1989; om konstruktio-
nen av genus och en diskussion om det kvinnliga subjektet i romaner och etikettsböcker, Nan-
cy Armstrong Desire and Domestic Fiction. A Political History of the Novel, New York & Oxford,
1987.

32 Traditionellt brukar man räkna med att framväxten av en litterär marknad i modernare me-
ning har sin bas i en växande medelklass behov av förströelse och debatt. (Se Ian Watt 1957 pas-
sim.) Watts resonemang gäller i första hand kvinnliga läsare och han tar enbart upp manliga
författare. Cheryl Turner hävdar i sin undersökning, som baseras på ett urval av kvinnliga eng-
elska författare från 1700-talet, att majoriteten av de 64 romanförfattare som ingår i hennes
undersökning kom från något man kan ringa in som medelklass. (Turner 1992 s. 62.) Sveriges
medelklass (eller med en mer preciserad term mellanklasser) under 1700-talet har uppskattats
till att utgöra endast ca 3 % av hela befolkningen. (Se Tom Söderberg 1972 s. 9.) Detta ger
knappast underlag för en blomstrande litterär marknad. Räknar man med den befolkning på
1,8 milj. som fanns runt 1750 skulle mellanklasserna utgöra 54.000 inv. Man kan dock hävda
att inte bara det egentliga mellanskiktet var intresserat av nya idéer och nya litterära genrer,
även medlemmar ur exempelvis högadeln läste romaner. Men trots allt skulle detta knappast
göra någon större skillnad beträffande den svenska publikens storlek. Det skikt som kunde läsa
mer komplicerade texter och dessutom hade råd och möjligheter att köpa böcker var inte stort.
Jfr Victor Svanberg 1980 passim; Björkman 1992 s. 53.

I:3. De kvinnliga författarnas nätverksförbindelser

1 Claude Yvon, ur ”Amitié”, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné, del 1 1988 [1751] s. 362.
[Genom de reflektioner som vi redogör för, belyses rörande ämnet vänskap, en viktig maxim,
vetskapen, att vänskap mellan vänner måste innebära jämlikhet eller skapa sådan: vänskapen
finner likar, eller skapar dem.]

2 Leijonhufvud & Brithelli 1893; Bennich-Björkman 1970b s. 49.
3 SBL del 17 1967–69 s. 251.
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4 Biographiskt lexicon del 23 1856 s. 213.
5 Österberg 1997b s. 18. Se även G. Andersson 1998 s. 39 f. G. Andersson finner i sin undersök-

ning att: ”Kvinnokönets avsaknad av symboliskt värde [vid det lokala tinget i Askers härad]
kunde också kompenseras på annat sätt, exempelvis genom ekonomiskt kapital eller välut-
vecklade sociala nätverk.” Ibid s. 300 f.

6 Till eliten kan man räkna de familjer eller släkter som hade politiskt inflytande, kollektiv social
status och ekonomisk makt. Definitionen hämtad från Åsa Karlsson 1997b.

7 Hasselberg m.fl. 1997 s. 2. Under senare tid har det kommit några svenska undersökningar ba-
serade på nätverksteori, som är speciellt intressanta även för min undersökning. Två av dessa är
gjorda av historiker och berör 1700-talet samt 1800-talets första hälft: Leos Müllers avhandling
om de stora handelshusen i Stockholm och deras förbindelser, The Merchant Houses of Stock-
holm, c. 1640–1800 (1998), samt Ylva Hasselbergs avhandling om bruksekonomi under första
hälften av 1800-talet, Den sociala ekonomin. Familjerna Clason och Furudals bruk 1804–1856
(1998). När det gäller det litteratursociologiska fältet finns till dags dato endast en svensk un-
dersökning rörande äldre tid där nätverksteori används, Petra Söderlund, Romantik och för-
nuft. V. F. Palmblads förlag 1810–1830 (2000).

Med hjälp av nätverksteori kan man lyfta fram en ekonomis sociala aspekter, dvs. påvisa hur
ekonomier är inbäddade i sociala praktiker och strukturer. E.P. Thomson myntade redan 1971
begreppet den moraliska ekonomin (”the moral economy”) när det gällde beskrivningen av
1700-talets marknadsplatser. Se Walter Powell 1991 s. 265 f.

8 Hasselberg m.fl. 1997 s. 2.
9 Ibid. s. 2 f., s. 7; Hasselberg 1998a s. 143, s. 185; Müller 198 s. 32 f. Termen socialt kapital an-

vänds hos Bourdieu första gången i La Noblesse d’état (1989) och betecknar där ekonomiskt,
politiskt och kulturellt kvalitativt laddade förbindelser vilka skapar ”relationell makt”. (Se
Pierre Bourdieu 1989 passim; jfr Moi 1991 s. 1025.) Begreppet socialt kapital glider dock hos
Hasselberg och Müller mot att få en kvantitativ laddning. (Jfr Söderlund 2000 s. 93 not 41.)
Petra Söderlund framhåller att socialt kapital inte automatiskt kan knytas till nätverks-
relationer; en grupp pålitliga vänner är en sak, huruvida den kvalitativt laddade termen socialt
kapital kan knytas till dessa vänner en annan. För Söderlunds diskussion av termen se 2000
s. 93 ff.

10 Jfr Hasselberg m.fl. 1997 s. 12; Powell 1991 s. 276 f.
11 Jfr Åsa Karlsson 1997a s. 129 f.
12 Dessa har dels författat en kortare teoretisk skrift om nätverksteori (Hasselberg m.fl. 1997),

dels applicerat nätverksteori i sina respektive doktorsavhandlingar, jfr. ovan not 7.
13 Powell 1991 s. 268 ff.
14 Hasselberg m.fl. 1997 s. 3 ff. Jfr Hasselberg 1998a s. 108 f.; Müller 1998 s. 34 f.
15 Hasselberg m.fl. 1997 s. 6, s. 26; Karlsson 1997a s. 130.
16 Denna konsumtion finns dock i alla sociala skikt. Begreppet myntades ursprungligen av Thor-

stein Veblen, se 1945 s. 68–101, särsk. s. 75 ff. Jfr Hasselberg m.fl. 1997 s. 3 ff.; Hasselberg 1998a
s. 175 ff.; Müller 1998 s. 27, s. 34; Söderlund 2000 s. 56 f.

17 Hasselberg m.fl. 1997 s. 7, 24 f. Jfr Hasselberg 1998a s. 87.
18 Sven Hansson 1991 del II, ”Fruentimrets första försvar”.
19 Brev från Charlotta Catharina Löfgren till H.A. Löfwenskiöld, i H.A. Löfwenskiölds manus-

kriptsamling, W 25:18:7, LSB.
20 Se ovan s. 260.
21 Stockholms Posten, nr 89, 20/4 1784 resp. nr 287, 9/12 1789. Se även ”Den 2 martii 1790” [Vid

Petrus Lagermans död], Norrköpings Tidningar, nr 18, 3/3 1790.
22 Se breven från Hedvig Löfwenskiöld och Hedvig Walldorff i H.A. Löfwenskiölds manuskript-

samling, W 25:18:7, LSB.
23 Se även ovan s. 46.
24 Alenius 1993a s. 368.
25 Hedvig Löfwenskiöld till Älf, 17/1 1768, nr 50, G 359b, UUB.
26 En jämförande granskning mellan breven i W 25:18:7 LSB, där breven finns i koncept, och

G 350 UUB, där de finns i sin färdiga form, visar att endast ett fåtal av breven i UUB saknar
motsvarande koncept i LSB. Det omvända förhållandet, att brev endast bevarats i koncept,
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förekommer dessutom i några fall (LSB, W 25:18:7, Hedvig Löfwenskiöld till Älf, brev nr 384,
454, 471 och 480).

27 Stina Hansson 1988b passim; Alenius 1993a. Ylva Hasselberg framhåller också att breven fyllde
ett informativt syfte, det var ofta genom brev man fick nyheter. Även ur denna aspekt kunde
brev ha en officiell status, se 1998a s. 92.

28 Det var så småningom Samuel Älf som lät binda in H.A. Löfwenskiölds stora manuskriptsam-
ling, vilken idag finns på LSB, se Braad, ”Ostrogothia Litterata. Bibliografiskt Utdrag i avskrift
av L. Wrede 1862”, U 9, KB.

29 Biographiskt lexicon del 23 1856 s. 210.
30 Hedvig Löfwenskiöld till Älf, 25/3 1770, nr 11, G 350c, UUB. Jfr Hasselberg 1998a s. 86.
31 Samuel Älf till Hedvig Löfwenskiöld, 21/7 1770, nr 394, W 25:18:7, LSB.
32 Hedvig Löfwenskiöld till Älf, 27/7 u.å. [1773?], nr 60, G 350c, UUB.
33 Hedvig Löfwenskiöld till Älf: 29/1 1778, nr 69, G 350g, UUB; 22/1, 1786, nr 2, G 350j, UUB;

29/1 1789, nr 482–484, W 25:18:7, LSB. Brevet från januari 1789 blev det sista brev som Löf-
wenskiöld skrev till Älf, enligt den anteckning som han gjorde på brevet. Kanske är det av den-
na anledning han valt att sammanföra det färdiga brevet med konceptet, bägge återfinns näm-
ligen i LSB, W 25:18:7. Hedvig Löfwenskiöld skrev även en dikt där hon reflekterar över sin
annalkande död, ”Tankar öfwer en annalkande död”, som publicerades i Stockholms Posten, nr
257, 4/11 1789. Dikten, nedtecknad av Hedwig Walldorffs hand, återfinns också i W 25:18:7,
LSB.

34 Hedvig Löfwenskiöld till Älf, 24/31768, nr 59, G 350b, UUB; Hedvig Löfwenskiöld till Älf,
25/1 1770, nr 2, G 350c, UUB.

35 Hedvig Löfwenskiöld till Älf, 30/1 1774 och 12/1 1775, nr 2 och nr 25, G 350d, UUB; Samuel
Älf till Hedvig Löfwenskiöld, odat. [1775?], nr 426, W 25:18:7, LSB; Papper rörande samfun-
det Apollini Sacra, Medl.matr., 5/4 1775, U 162b, UUB.

36 Om de bägge samfundens verksamhet, se George Göthe 1875 passim.
37 Sven Hansson 1991 s. 141, s. 201 not 123.
38 Hedvig Löfwenskiöld till Älf 20/1 1785, nr 115, G 350i, UUB; 29/1 1789, nr 482–484, W 25:18:7,

LSB.
39 Åke Åberg 1987 s. 176 f.
40 Ibid. s. 177 f., s. 209.
41 Ibid. s. 209 f. De kvinnliga författarna i släkten verkar att ha följt en kvinnlig vitter tradition,

vårdad under lång tid. I avsnittet om släkten lyfter Åberg fram en vitter anmoder, Katarina
Torpensis (1676–1745), som författade religiösa poem. Poemen finns i handskrift på UUB, ms
V 33. Se Åberg 1987 s. 177.

42 Åberg 1987 s. 178.
43 Hasselberg m.fl. 1997 s. 8 f.
44 Powell 1991 s. 273.
45 Moi 1991 s. 1038 f.; även G. Andersson 1998 s. 300 f. Jfr Lövkrona 1999 s. 140.
46 Jfr Stig Strömholm 1988 s. 7. Jfr Björn Asker 1997 s. 23. Rikhaltiga exempel på klient/patron-

förhållanden under äldre tid ges i uppsatssamlingen Klient och patron. Befordringsvägar och
ståndscirkulation i det gamla Sverige, utg. Magnus von Platen (1988).

47 Sahlin 1989 s. 66 ff.
48 Ibid. s. 69 ff.
49 Karlsson 1997a s. 129. Jfr Griffin: ”literary patronage is a systematic economic arrangement, a

complex exchange och benefit to patron and client”. Se Griffin 1996 s. 13, även s. 14.
50 Asker 1997 s. 21. Jfr Björn Ryman 1978 s. 123 ff.; Fabian Persson 1993 s. 50. För 1600-talet sätter

Asker upp följande definition: ”[K]lientväsendet grundar sig på att vissa individer, klienter,
står i personligt beroende till andra individer, patroner. Klienten kan antingen tillhöra ett lägre
samhällsskikt än patronen eller vara en sämre ställd individ inom samma samhällsskikt som
denne. Patronen gynnar klienten framför klientens likar, men väntar sig i gengäld tillmötesgå-
ende och följsamhet. Den enes patron kan vara den andres klient. […] Klientförbindelser kan
finnas såväl mellan obefryndade som mellan släktingar. I det senare fallet kan man tala om
nepotism, en företeelse som bör ses som en del av klientväsendet i stort. Någon bestämd gräns-
dragning mellan nepotism och andra klientförbindelser är för övrigt knappast möjlig.” (Asker
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1997 s. 22.) Längre fram i samma uppsats modifierar Asker denna definition, bl.a. genom til-
lägg beträffande nepotism: det är vid analyser av klientnät trots allt ”befogat att dra en princi-
piell gräns mellan nepotism och andra klientförhållanden”. Ibid. s. 26 f.

51 Jfr Karlsson 1997a s. 129 f.
52 Ibid. s. 130.
53 Jfr Wiesner om bristen på forskning beträffande kvinnliga patroner/klienter i övriga Europa

under tidigmodern tid, se 1993 s. 145. Se även Griffins påpekande om engelska förhållanden,
1996 s. 189.

54 Asker 1997 s. 28.
55 Sophia Elisabeth Brenner erhöll patronage (pension från riksdagen). (Se t.ex. NKLH del 1 1993

s. 330 ff.) Lars Burman framhåller att grevinnan Maria Gustava Gyllenstierna inte bara var för-
fattare utan även agerade som patron, se 1990 s. 172 ff. Se även Wiesner 1993 s. 140 ff.; Griffin
1996 s. 190; Persson 1997; J. Samuelsson 1997 s. 302 f.

56 Det finns klara indikationer på förekomsten av en hel del kvinnliga aktörer inom klientväsen-
det under 1700-talet. Ett exempel på kvinnligt patronage redovisas av Stålmarck i hans av-
handling om författaren Jakob Mörck, som hade Charlotta Frölichs moster (och svärmor),
Christina Cronström, som beskyddare. (Se Stålmarck 1974 s. 24 ff.) Om kvinnliga patroner se
även Gunilla Dahlberg, 1988. Fil. dr. Carina Burman har låtit mig ta del av en artikel under
tryckning i vilken det framgår att författaren Catharina Charlotta Swedenmarck åtnjöt be-
skydd av Axel Gabriel Leijonhufvud. (Se C. Burman 2000.) Artikeln presenteras närmare ned-
an i samband med att Swedenmarcks diktning till kungligheter presenteras. (Se kap. II:1).
Agatha de la Myle kan eventuellt ha beskyddat författaren Porthan. (Se nedan s. 327 not 167).
Beträffande utlandet se t.ex. Griffin 1996 s. 189–219.

57 Se kap III:3.
58 Wiesner 1993 s. 142 f.
59 Ibid. s. 141.

II:1. Tillfälleslitteraturen: den sociala kontexten

1 Citat ur Tankar om Låfskrifter öfwer de Döde, Skrefwne til Herr K***, SS 3:1 s. 187.
2 Jfr Evert Wrangel 1894; Per Ridderstad 1980 s. 33; Pirkko Lilius 1994 s. 42 f.; Stina Hansson

2000 s. 83–93.
3 Essän nämns av von Platen (1985 s. 159, s. 162). Han menar att Nordenflycht i denna essä kom-

mer fram till en annan ståndpunkt än den författarinnan framför i inledningen till Qwinligit
Tankespel 1746–47. Essän (som gavs ut anonymt) publicerades som företal till tillfällesdikten
Åminelse af Irene. Dikten som följde på den korta essän var en minnesskrift över Hedvig Char-
lotta Nordenflychts äldre syster Greta Lisa Nordenflycht, men fick också fungera som belysan-
de exempel.

4 Sven Delblanc 1965 s. 84 ff.; jfr Ridderstad 1975 s. 96 ff.; von Platen 1985 s. 159.
5 Lars Burman hävdar att en liknande förskjutning kan iakttas redan före frihetstiden (i och med

att det blir vanligare att författare ger ut sina alster i bokform). (L. Burman 1990 s. 93 f.) En
annan indikation på att tillfällesdiktningens status förändras från mitten av 1700-talet är att
vitterhetssamfundet Tankebyggarorden, i vilket Nordenflycht var medlem, helt exkluderar
tillfällesdiktningen ur sina diktsamlingar Våra försök I–III (1753–56) och Witterhet Arbeten I–II
(1759–62). Jfr Stålmarck 1986 s. 53 f.

6 Därvidlag skiljer sig inte de kvinnliga och manliga författarna åt.
7 Citat efter von Platen 1985 s. 161 not 9 (ordförklaringarna är mina).
8 Ridderstad 1980 s. 38. Ridderstad manar trots detta till viss försiktighet när det gäller värde-

ringen av dessa fakta, eftersom retorikens krav kan ha gjort att exempelvis karaktärsdrag eller
härkomst skönmålas. Dessutom förekommer ibland rena tryckfel. Ibid. s. 38 f.

9 Ridderstad 1983 s. 236.
10 Jan-Öjvind Swahn 1963a s. 12. Med maximum runt 1760, ibid.
11 Ridderstad 1980 s. 35.
12 Swahn 1963a s. 14; Ridderstad 1980 s. 33.
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13 Lilius 1994 s. 41.
14 Ridderstad 1980 s. 26.
15 Bernt Olsson 1970 s. 21 ff.; Ridderstad 1975 s. 90 ff.; Ridderstad 1980 s. 27 f. Beträffande grän-

serna mellan poetik och retorik menar Brian Vickers att ett brott kan skönjas under renässan-
sen. En minskning sker då av de retoriska genrerna judiciale och deliberativum och primär (ta-
lad) retorik, till förmån för sekundär (skriven) retorik och den retoriska genren demonstrati-
vum. (1988 s. 285. Se även B. Olsson 1963 s. 332 ff.; Ridderstad 1975 s. 94–102, s. 219; Fafner
1982 s. 244 ff.; Stina Hansson 1993a s. 145; Lilius 1994 s. 36 f.; Mats Malm 1996 s. xvii f.) Lars
Burman framhåller att: ”Den retoriska struktur som styr tillfällesdiktningen är lika viktig som
valet av stoff och språklig utformning.” 1990 s. 126.

16 Det måste understrykas att denna undersökning enbart innehåller de tryckta tillfällesskrifter
som återfinns i vissa bestånd och att den inte tar upp den handskrivna tillfälleslitteraturen. Då
handskrivna tillfällestexter diskuteras är det i första hand för att ge en belysning av ett förfat-
tarskap eller en tryckt skrift. Inom parentes kan sägas att det finns en flora av otryckta texter
skrivna av kvinnliga författare som väntar på att bli undersökta.

17 Stina Hansson 1975 s. 48.
18 Andreas Arvidi 1996 s. 23 f. Stina Hansson påpekar i en senare undersökning att de dikter som

Arvidi åsyftar här verkar vara av en ”lägre” skämtsam typ. (2000 s. 10 not 4.) Det fanns dock
poetikförfattare som ägnade tillfällesdiktningen större uppmärksamhet, Hansson nämner
t.ex. Scaliger och Pontanus, ibid.

19 Stina Hansson 1975 s. 48.
20 Göran Stenberg väljer att se en underavdelning inom tillfälleslitteraturen som en genre: se-

pulkralretoriken (likpredikningar och gravdiktning). Han tar då stöd i nordisten Per Ledins
resonemang om texten som social företeelse: ”Nordisten Per Ledin betonar bl.a. att en genre
bör ingå i en återkommande social process där människor agerar genom texter och att den
innefattar vissa prototypföreställningar som struktur. Till detta kommer att en genre som ett
led i en tradition också är föränderlig. Dessa kriterier torde vara giltiga även i fråga om 1600-
och 1700-talens sepulkrala retorik.” (Stenberg 1998 s. 14.) Även Ridderstad väljer att tala om
tillfälleslitteraturens genrer, se t.ex. 1975 passim eller 1980 s. 27.

21 Ridderstad 1980 s. 28.
22 Anna Dorothea Filenia, Ulrica Wahlbom, begravning, 4:o, 1754, strof 2.
23 Se t.ex. Annika Ström 1999 s. 110.
24 L. Burman 1988 s. 81.
25 Ibid. s. 85 f.
26 Stina Hansson 2000 s. 7 ff., citat fr. s. 9.
27 Ibid. s. 11.
28 Ibid. s. 7.
29 Horace Engdahl 1986 s. 37 f., citat fr. s. 37; jfr Stina Hansson 2000 s. 40 f.
30 Stina Hansson 1993a s. 46. Jfr Joseph Leighton som framhåller att den tyska tillfällesdiktning-

en under barocken ungjorde ”a testing ground for new forms, providing opportunities for try-
ing out the latest ideas and techniques”. (1980 s. 16.) Om repertoardiktningen se även Stina
Hansson 1993b s. 203 ff.; 1997 s. 20 f.; 2000 passim. Stina Hansson hävdar dessutom att be-
greppet repertoardiktning måste diskuteras i sitt sammanhang, som del av en muntligt präglad
språkkultur vilket gör att de som använde sig av en ’repertoar’ knappast var medvetna om en
historiskt betingad tradition, utan snarare ständigt omvandlade den till aktualitet. ”Repertoa-
ren bör därför ses om ett slags språk av andra graden, en samtida och i grunden tidlös resurs.
Talandet, skrivandet och diktandet inom dess ram framstår därmed också som en typ av se-
kundär muntlig framställning, som på grund av historiens egendomliga logik har skriften och
inte talet som medium.” (Stina Hansson 1993b s. 203 ff., citat från s. 206.) Jfr även Jørgen Faf-
ners resonemang om retorikens intentionella muntlighet, 1997a s. 46 f.

31 Ridderstad 1980 s. 25. Ridderstad framhåller i en tidigare undersökning att den epideiktiska
talekonsten dominerade bland universitetsstuderandes övningar i retorik vid 1600-talets mitt,
1975 s. 218.

32 Ridderstad 1980 s. 34.
33 Ibid. s. 39; Ridderstad 1983 s. 236. För Per Ridderstads egen forskning på området se: ”Tryckt
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för tillfället” (1983); ”Vad är tillfällesdiktning? En kort översikt” (1980) och Konsten att sätta
punkt. Anteckningar om stenstilens historia 1400–1765 (1975).

34 Magnus von Platen, Yrkesskalder – fanns dom? Om tillfällespoeternas försörjningsfråga (1985); se
även förf.:s Johan Runius. En biografi (1954).

35 Sven Almqvist 1969 s. 1. Jfr Hans Sallander 1971 s. 5.
36 Ett exempel på litteratursociologisk forskning är den grundliga undersökning av den tysksprå-

kiga tillfälleslitteraturen i Stockholm mellan 1613 och 1719, gjord av Jan Drees. Den består av
en bibliografi och en granskning av tillfälleslitteraturens betydelse i ett socialt sammanhang.
Se Jan Drees, Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung. Studien zur deutschsprachigen Gele-
genheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719 (1986) samt den tillhörande bibliografin
Deutschsprachige Gelegenheitsdichtung in Stockholm und Uppsala zwischen 1613 und 1719 (1995).
Övrig forskning som varit relevant för min undersökning är: Jan-Öjvind Swahn, I glädje och
sorg. Personverser från Kungl. Amiralitetsboktryckeriet i Karlskrona 1728–1799 jämte en inledning
om personverserna som festsed (1960–63); Lars Burman, Den svenska stormaktstidens sonett
(1990); Pirkko Lilius, Språkval och ordval i tillfällesdiktningen i Finland 1700–1749 (1994); An-
nika Ström, Lachrymae Catharinae. Five Collections of Funeral Poetry from 1628 (1994). Om
bröllopsdiktning: Bernt Olsson, Bröllops beswärs Ihugkommelse, del 2: En monografi (1970).
Vidare studier av tillfälleslitterär produktion hos enskilda författare: Stina Hansson, ”Bröllops-
lägrets skald och bårens”. En studie i Lucidors tillfällesdiktning (1975) respektive Carina Burman,
Vältalaren Johan Henric Kellgren (1988).

Vad gäller den internationella forskningen på området nämns här endast sådan som använts
i min egen undersökning: Wulf Segebrecht, Das Gelegenheitsgedicht. Ein Beitrag zur Geschichte
und Poetik des deutschen Lyrik (1977); Joseph Leighton, ”Das barocke Sonett als Gelegenheits-
gedicht” (1977) och ”On occasional poetry” (1980).

Likpredikningen kan på många sätt ses som närbesläktad med gravdiktningen. Ridderstad
talar om de tillfälleslitterära texter som ”gestaltats konstnärligt” men som ”saknar fiktions-
drag”, och därför inte kan rubriceras som ”diktning”; till dessa hänför han likpredikan. (Se
Ridderstad 1980 s. 26.) För undersökningar om svenska likpredikningar se: Nils Ekedahl, Det
svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst (1999) och Göran Stenberg, Döden
dikterar. En studie av likprediktningar och gravtal från 1600- och 1700-talen (1998).

Pågående avhandlingsarbeten som tar upp tillfällesdiktning är bl.a.: konstruktionen av kön i
1700-talets bröllopsdiktning (Agneta Helmius, idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet);
dygdebegreppet i tillfällesdiktning skriven till handels- och köpmän under 1600–1700-talen
(Janne Lindqvist, litteraturvetenskap, Uppsala universitet), se även dennes lic.avh. Janne
Lindqvist, 1999, litt.vet., UU, och Bellmans tillfällesdiktning (Stefan Ekman, litteraturveten-
skap, Göteborgs universitet).

37 Kekke Stadin, ”Att vara god eller göra sin plikt? Dygd och genus i 1600-talets Sverige” (1997a),
och Barbro Bergner, ”Dygden som levnadskonst. Kvinnliga dygdeideal under stormaktstiden”
(1997).

38 Ridderstad 1980 s. 28.
39 von Platen 1985 s. 2.
40 Att förlita sig på samtida registrering av tillfällestryck är inte heller möjligt, eftersom bruket

med pliktleveranser och arkivering inte alltid efterföljdes så noga. (Se Almqvist 1969 s. 12.)
Även när det gäller de s.k. censorsjournalerna, det vill säga journalerna över genomgången lit-
teratur som censor librorum var skyldig att lämna till kanslikollegium, finns åtskilliga brister.
När det gäller de tryck som kom från landsorten och alltså i första hand granskades av de loka-
la konsistorierna kan uppgifterna vara spridda i diverse konsistorieprotokoll, dessa har inte
granskats av mig.

41 Arbetet med den databas (”Tillfällesdiktningen i Sverige 1600–1829”) som under 1980-talet
var på väg att läggas upp under Per Ridderstads ledning, där en total genomgång av de svenska
separattryckta tillfälleslitteraturbestånden skulle redovisas, avbröts tyvärr.

42 Ridderstad 1983 s. 249. Siffran 90 % gäller åren 1720–1829.
43 Almqvist 1969 s. 15.
44 För Kongl. Amiralitets-Boktryckeriet i Karlskrona se Swahn 1963a; för Skara se Sallander 1971;

för Jönköping, Visingsborg, Kalmar och Växjö, se Almqvist 1973–1975: för Linköping se Allan
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Ranius 1987.
45 Ridderstad 1980 s. 33; Ridderstad 1983 s. 236.
46 18. 359. KB:s inbundna volymer av tillfällestryck erbjuder den fördelen att antalet skrifter är

angivet i varje volym. Tyvärr är dessa siffror inte helt exakta eftersom tryck ibland lyfts ut eller
tillkommit. För frekvens av antalet skrifter i volymerna per fyraårsperiod 1720–1771, se Öhr-
berg, 1998, tabell 1 s. 168, littvet., UU.

47 Ridderstad 1980 s. 33.
48 Av praktiska skäl kommer skrifternas hela titlar inte att nämnas i referenser, eftersom de oftast

är mycket långa. Istället kommer hänvisning att ske till föremålens namn och tillfällets art, där
”begravning” betecknar alla typer av begravningsverser, ”bröllop” bröllopsverser och ”gratula-
tion” alla typer av gratulationer (exempelvis vid promoveringar, silverbröllop, födelsedagar
och namnsdagar). Överhuvudtaget är det ganska vanligt att tryckår saknas på trycken, likaså
tryckort kan tilläggas. Uppgiften om när en skrift kom till kan ibland ha hämtats från katalo-
gen, eller vilket är vanligare, från information som lämnas direkt i trycket (datum och årtal för
ett föremåls död t.ex.). Trots denna relativa osäkerhet finns det skäl att ta med dessa årtal
och sortera efter dem. Dels är uppgifterna på trycken i de allra flesta fall tillförlitliga (jfr Rid-
derstad 1980 s. 38), dels visar årtalsbeteckningen var trycken återfinns i katalogerna. Formatet
på trycken anges också, återigen för att underlätta vid sökning i bestånden. Kvartoformat be-
tecknas ”4:o” och folioformat ”fo”, det sistnämnda innefattar patentfolioformat, även detta i
enlighet med personversbeståndens katalogisering. I de fall en skrift inte återfinns på KB, som
hyser det största beståndet, kommer detta dessutom att anges.

49 KB: ”Verser till och över enskilda personer”; UUB: ”Personverser Författare” resp. ”Personver-
ser Hyllade personer”; LUB: ”Personverser” samt ”Personverser om Sv. Östersjöprov. utl. pers.
(tr. i Sverige)”. Katalogerna och sorteringen av trycken skiljer sig aningen åt mellan dessa bib-
liotek, vilket gör att metoden för att inventera skilt sig åt. På LUB har katalogen först granskats
och alla kvinnliga författare har vaskats ut, eftersom skrifterna där inte bundits i volymer utan
förvaras i kapslar. På UUB och KB har samtliga volymer från de aktuella åren gåtts igenom.
KB:s samlingar har den fördelen, till skillnad från UUB, att ett försättsblad inleder varje vo-
lym där alla tryck, författarnamn, typ av text (begravning, bröllop etc.) och föremål listas, nå-
got som givetvis underlättar en genomsökning.

50 Sv. saml./ 1700–1829/ Vitterhet/ Vers. Kgl., KB.
51 Vad beträffar andra källor som har använts för att finna tillfällestexter skrivna av kvinnor hän-

visas till inledningen, avsnittet ”Kvinnliga författare under den nordenflychtska eran: källor
för inventeringen och tidigare forskning”.

52 Det finns med all säkerhet betydligt fler tillfällestexter i nyhetspress och tidskrifter som skrivits
av kvinnor än vad som framgår av min undersökning, även om stickprov visar att siffran säker-
ligen inte är hög, framför allt inte om man jämför med mängden separattryckta tillfällesskrif-
ter.

53 Excerperingen har skett genom en sökning i databasen Svensk bibliografi 1700–1829 (SB 17)
på samtliga föremåls namn och dödsår (i tillfällestexter skrivna av kvinnliga författare till en-
skilda personer), därefter har troliga titlar på likpredikningar och gravtal kontrollerats mot,
och tagits fram ur, KB:s samlingar av tryckta likpredikningar, s.k. biografier och minnestal.
(Anm.: KB:s likpredikosamling innehåller alltså inte bara likpredikningar utan även gravtal.
Jfr Stenberg 1998 s. 15.)

54 Om s.k. rolldiktning se t.ex. Ridderstad 1980 s. 40.
55 Tillfällestexter där de uppgivna författarna är minderåriga barn el. där andra uppgifter skapar

osäkerhet om att författaren inte är den i katalogen angivna: Elisabeth Schultz (tills. med Joa-
chim von Glan och Jonas Synnerberg), Jonas Synnerberg och Elisabeth Schultz, bröllop, fo, 1728
[uppg. i trycket]; Gunila, Johanna & Claudius Scherping m.fl., Maria Groth, begravning, 1752
[de angivna förf. trol. minderåriga barn]; Charlotta Sophia Gyllenstierna, Maria Sophia Gyl-
lenstierna, begravning, fo, 1761 [den angivna förf. 5 år]; Hedvig J. Burgman, Carl Burgman,
begravning, 4:o, 1764 [uppg. i trycket]; Christina Sophia Braad [tills. med Gertrud Margareta
Braad och Wendela Maria Braad], Wilhelmina Hülphers, g. Braad, begravning, 4:o, 1771 [de
angivna förf. 4, 5 resp. 7 år gamla]; Christina Ulrica Hülphers, Abraham Hülphers och Christi-
na Westdahl, gratulation, 4:o, 1763 och Anna Christina Chenon, g. Grave, begravning, 4:o, 1769
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[den angivna förf. sju år]. Tillfällesförf. Maria Christina Strandell, f. Winqvist uppges vara
förf. till Carl Modée och Ebba Sparre, bröllop, 4:o, 1772. (se Swahn 1963a s. 52, s. 69. Swahn
anger fel tryckår för skriften, 1771 istället för 1772, ibid.) Dikten är dock troligtvis skriven
av maken Paul Strandell, eftersom den är undertecknad ”Aldra ödmjukaste tjenare [min
kurs.]”.

De texter som anges vara författade av barn har säkerligen skrivits av någon vuxen, men kan
mycket väl framförts av barn. Jfr Marie-Christine Skunckes beskrivning av hur Gustav III trä-
nades att framföra tillfällesdikter som barn, se 1993 s. 104 ff.

56 von Platen 1985 s. 32 f; jfr L. Burman 1990 s. 110. Hypotetiskt kan man anta att bruket av ano-
nymitet kan knytas dels till repertoardiktningen (den individuella författaren underordnas ett
socialt kollektivt sammanhang och blir på så sätt oviktig), dels till tillfälleslitteraturens munt-
liga förankring. Inte sällan framförde författare de facto sitt verk vid det aktuella tillfället. Om
texten sedan trycktes anonymt torde detta ha spelat mindre roll, eftersom författaren redan var
känd.

57 Lilius 1994 s. 118. Man kan däremot fundera över varför andelen kvinnliga författare är så liten
i det finska materialet, endast sju personer varav tre också var verksamma under frihetstiden.
(Ibid. s. 120.) De återfinns också i mitt material.

58 Ridderstad 1980 s. 28 ff. Verserna till kungligheter följer ett annat mönster, här ligger gratula-
tioner, till exempelvis kröningar, födelsedagar etc., i topp.

59 Ibid. s. 35.
60 Antalet tryckerier var 17 år 1700, 22 år 1750 och 39 vid 1700-talets slut, se Sahlin 1989 s. 17.
61 Kanske är det emellertid också så att signatur är vanligare bland dem som skrev släktskapsdik-

ter; Magnus von Platen är inne på tankegången att utsättande av hela namnet kan vara en indi-
kation på att en tillfällesförfattare ville ha betalt. (von Platen 1985 s. 34.) Om man inte ville ha
ersättning eller uppmärksammas av exempelvis karriärmässiga skäl, fanns det mindre skäl att
sätta ut sitt namn. Alla i en trängre krets av bekanta och släktingar kunde med all säkerhet
ändå avgöra vem som dolde sig bakom en signatur.

62 Jfr Lars Burman, som menar att det under stormaktstiden inte förekommer tillfällesdiktning
från hög till låg. (1990 s. 94.) Jfr även von Platen som menar att det är sällsynt med högadliga
upphovsmän, se 1985 s. 8.

63 Ibid. s. 45.
64 Almqvist 1969 s. 5.
65 von Platen 1985 s. 161 not 9.
66 Ridderstad 1983 s. 253 ff.
67 Ridderstad 1980 s. 29; Ridderstad 1983 s. 253. Patentfolio, av närmast en nutida dagstidnings

storlek, var ett ovikt tryckark, folio var ett tryckark som vikits en gång vilket gav ett omfång på
ca 35 cm x 23 cm. Kvarto var ett tryckark som vikits två gånger vilket alltså gav ett format på ca
23 cm x 17,5 cm, oktav var ett halvt kvarto. Se t.ex. Swahn 1963a s. 17; D.C. Greetham s. 123 ff.

68 Swahn 1963a s. 17 ff. Särskilt diagrammet över rikets personversproduktion 1690–1799 s. 20. Jfr
Ridderstad 1983 s. 253 f.

69 Som redan påpekats så specificeras inte tryckformat närmare i bibliografin utan 4:o får beteck-
na mindre format och fo[lio] större.

70 Ridderstad 1980 s. 31; Ridderstad 1983 s. 248. Ridderstads skattning baserar sig på uppgifter hos
Segebrecht 1977 s. 191. Se även Almqvist 1969 s. 5. Upplagesiffrorna för tillfällestryck varierade
dock beroende på vilken typ av tryck det var. Lilius nämner exempelvis upplagesiffran 600 för
ett akademiskt tal och 60 för en bröllopsskrift. (1994 s. 55.) Det kan också framhållas att skrif-
ter kunde tryckas i nya upplagor.

71 Henrik Schück del 2 1923 s. 64.
72 Ridderstad 1983 s. 252.
73 von Platen 1985 s. 52 f.
74 Samfundet Apollini Sacra Räkenskaper, se t.ex. 19/1 1769; 8/11 1769; 16/5 1771, U 162, UUB.
75 Ibid. 2/3 1773.
76 Lars O. Lagerqvist & Ernst Nathorst-Böös 1984 s. 78, s. 84.
77 Samfundet Apollini Sacra Räkenskaper, 1774, U 162, UUB. Jfr Schück del 2 1923 s. 33.
78 Schück lyfter fram hur kostnader för censor, för de verk som trycktes i Stockholm, efter hand
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blev en så betungande avgift att författare till och med avstod att trycka sina alster. (Schück
1923 del 2 s. 27 ff.) Detta censorsarvode var för övrigt inte från början (1688) föreskrivet som
obligatorium, då censor librorum uppbar lön på 1000 riksdaler silvermynt/år. Se ibid. s. 26; se
även Anders Burius 1984 s. 57 f., s. 355 not 95.

79 Schück del 2 1923 s. 30 ff. Otto Sylwan påpekar att det fanns ett kungligt brev från 1713 där det
stadgas att tryckaren (Sylwan använder uttrycket ”förläggaren”) skulle betala censor för med-
delad imprimatur, men att Oelreich inte kände till detta. (Sylwan 1893 s. 141.) Schück nämner
inte något om hur censorsavgiften påverkade antalet tryck, men man kan tänka sig att den läg-
re framställningskostnaden bör ha bidragit till att fler författare lät sina tillfällesskrifter gå i
tryck och sålunda ökat den totala mängden tryck, åtminstone av dem som censurerades i
Stockholm. Med anledning av den dryga censorskostnaden beklagade sig t.ex. boktryckaren
Petter Nyström, i en skrivelse från 1757 riktad till Boktryckerisocieteten, över den obefintliga
vinst som blev över efter det han erlagt arvodet. Han menar också att antalet tillfällesskrifter
som lämnats honom för tryckning rentav minskat på grund av de dryga censorskostnaderna.
(Schück del 2 1923 s. 30 ff. Jfr Sylwan 1893 s. 149 ff.) Huruvida även de lokala konsistorierna tog
ut avgifter för censur har jag tyvärr inte funnit några uppgifter om.

80 Burius 1984 s. 10.
81 1688 års stadga för censor finns tryckt i Klemming & Nordin 1883 s. 288 ff.
82 Klemming & Nordin 1883 s. 289 f.; Bygdén 1884–85 s. xi f., Schück del 2 1932 s. 5; Burius 1984

s. 11 f.
83 Klemming & Nordin 1883 s. 290; Bygdén 1884–85 s. xii, s. xxiii ff.; Sylwan 1893 s. 123; Burius

1984 s. 11, s. 15, s. 18. Verk från de akademiska tryckerierna censurerades av ansvariga från uni-
versitetet, exempelvis dekanus eller bibliotekarie. (Se ibid. s. 31.) Om censorsämbetets fram-
växt se även Bennich-Björkman 1970b s. 28 ff. Vidare om censuren, se nedan kap. III:1.

84 Gustaf Benzelstjernas journal från åren 1737–46 finns utgiven, se G. Benzelstjernas Censorsjour-
nal 1737–1746, utg. av L. Bygdén & E. Lewenhaupt (1884–85); von Oelreichs förteckning från
åren 1754–58 finns bevarad på KB, se ”Niklas v. Oelreich, Förteckning öfver /pa [på]/ Censure-
rade Arbeten 1754–1758”, U 84, KB.

85 Klemming & Nordin 1883 s. 290; Bygdén 1884–85 s. xii; Burius 1984 s. 11 f.
86 En genomgång av Gustaf Benzelstjernas censorsjournal från åren 1737–46, gjord av Burius,

uppvisar endast ett fåtal tillfällesskifter. De som tagits med verkar vara sådana som innehåller
politiska anspelningar eller riktas till personer ur eliten. Se ibid. s. 60 f. Jfr Gustaf Benzelstjer-
na 1884–85. Jfr även efterföljande censor Oelreichs förteckning, ”Niklas v. Oelreich, Förteck-
ning öfver /pa [på]/ Censurerade Arbeten 1754–1758”, U 84, KB.

87 Lext 1950 s. 62–71.
88 N. Rubens till Akadademiska konsistoriet i Uppsala, 25/12 1688, nr 3, N 83, UUB. Professor

Bennich-Björkman har generöst informerat mig om brevet.
89 Samuel Bring 1964 s. 84.
90 Stenberg 1998 s. 36 f.
91 10 texter (varav 2 ingående i samtryck) av 105 stycken (varav 14 ingående i samtryck).
92 Ridderstad 1983 s. 249. Swahn nämner att tillfällestryck (tillsammans med skillingtryck) gav

Karlskrona tryckeri dess huvudsakliga utkomst. (1963a s. 14. Se även Sten Lindberg 1994 s. 53
f.) För övrigt kan nämnas att brukslitteraturen dominerade den svenska bokproduktionen.
S.k. religiös stapellitteratur (bibel, katekes och psalmböcker) stod för en huvuddel av produk-
tionen och utkom i stora upplagor tillsammans med almanackor, läroböcker, handböcker av
olika slag, se Sahlin 1989 s. 20 f.; Bennich-Björkman 1998.

93 Ridderstad 1983 s. 243.
94 Lilius 1994 s. 55.
95 Ridderstad 1980 s. 30 f.; Drees 1986 s. 143, s. 158; Lilius 1994 s. 54 f.
96 Ridderstad 1980 s. 31. Detta behandlar enligt Ridderstad enbart den tryckta tillfälleslitteratu-

ren. (Ibid. s. 28 ff.) Punkt 2, publiceringsformen uppläsning vid tillfället, måste därför förstås
som uppläsning av tillfällestryck.

97 Ibid. s. 31.
98 Drees 1986 s. 143.
99 Lilius 1994 s. 111.
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100 Elisabeth Stobæa, Maria Elisabeth Fornelia, begravning, 4:o, 1733. Se bilaga 1 s. 289.
101 Se ovan s. 61.
102 Hos von Platen finns dock flera exempel, se 1985 s. 11 ff. not 9. Se även Lilius 1994 s. 33 ff.
103 Under slutet av 1600-talet brukade kvinnor inte gå i gravprocessionen, men slöt däremot upp

i kyrkan. De kunde också bevista de parentationsceremonier, minnesceremonier över den av-
lidne, som kunde förekomma. (Louise Hagberg 1937 s. 387 f.; Sandin 1986 s. 137 ff. Jfr Carl
Fehrman 1952 s. 250 f.; Stenberg 1998 s. 217.) Hagberg har också hittat exempel där kvinnliga
vänner ledsagade en s.k. likbrud, dvs. ogift kvinna, till den sista vilan i en rit som replikerar
bröllopets. En brudkrona skulle hållas över eller sättas på kistan av andra ogifta kvinnliga vän-
ner eller släktingar. (Hagberg 1937 s. 396 f.) Om framförande av bröllopsdikter se ovan
s. 132, s. 139 f.. En viktig fråga är i vilken grad kvinnliga författare själva framförde sina verk,
men att besvara frågan har inte varit möjligt att göra inom ramen för denna undersökning.

104 SS 1 s. 431.
105 Greta Giädda, Magnus Nystrand och Maria Kiellman, bröllop, 4:o, 1724, strof 8. Se bilaga 1

s. 285.
106 Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 19 1772. Vidare rapporterar Hwad Nytt? Hwad Nytt? om fram-

förandet av en hyllningsvisa, skriven i anledning av kronprinsens födelse 1778, i ”et enskildt
gladt Sällskap”. Visan hade författats av ”den för sin goda smak och poetiska eld, berömda
Fröken Anna Cathar. Lannerstjerna”. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 203–206 1778.

107 Norrköpings Weko-Tidningar, nr 17 1765. Jfr Braad, ”Ostrogothia Literata, Bibliografiskt ut-
drag”, i avskrift av L. Wrede 1862, U 9, KB; Sven Hansson 1991 s. 162 ff.

108 Norrköpings Weko-Tidningar nr 17 1765.
109 Om titelbladens utformning, se Stina Hansson 1975 s. 102 ff.; Lilius 1994 s. 94–102.
110 Swahn 1963a s. 13.
111 Ibid. Swahn påpekar att seden med personverser spred sig även bland allmogen. De s.k. min-

nestavlorna som blev populära mot slutet av 1700-talet har en utformning som starkt påmin-
ner om personversernas, ibid. s. 14. Se även Sallander 1971 s. 8; Almqvist 1973–75 s. 7 f.,
s. 146, s. 233.

112 Lilius 1994 s. 102.
113 Ibid. s. 108. För de yrken som räknas till kategorierna borgare repektive ofrälse ståndsperson

se Lilius ”Bilaga 1. Alfabetisk förteckning över yrkesepiteten bland ofrälse ståndspersoner och
borgare”, 1994 s. 288 f.

114 Ibid. s. 102. Hon följer här den indelning som finns i Carlsson & Rosén, Svensk historia II,
Stockholm 1961, s. 67–75 samt i Stina Hansson 1975 s. 19 ff.

115 Lilius 1994 s. 102 f.
116 Framför allt kap. II ”Terminologi” s. 15–21.
117 Texter som tryckts i såväl som 4:o som folioformat förs in som en post. Den sociala fördel-

ningen beträffande samtliga separattryck är i procent: adel 28 %, ofrälse ståndspersoner 18 %,
präster och lärare 27 %, borgare 16 % och övriga 11 % (se bilaga 3, tabell 3 och 4 samt 6 gratu-
lationer (4 adel, 1 borgare, 1 präst), siffrorna är något avrundade). Bryter man ut begravnings-
dikterna finner vi att cirka 28 % är riktade till adel, 16 % ofrälse ståndspersoner, 29 % präster
och lärare, 14 % borgare och 13 % övriga (se bilaga 3, tabell 3). Beträffande bröllopsskrifter ur-
skiljs en ökning i gruppen borgare (26 %) gentemot fördelningen på den totala andelen till-
fällestexter; andelen tillfällestexter riktade till präster och lärare är däremot mindre (21 %) (se
bilaga 3, tabell 4). En liten skillnad mellan mina och Lilius siffror gäller bröllopsskrifter rikta-
de till präster och lärare, andelen bröllopstexter är dock liten i mitt material, endast 42 styck-
en (jämfört med Lilius finska material på 464 av 1043).

118 32 %. Beräkningen gjord på siffrorna i Lilius 1994 s. 107 tabell 5.4 a, samt uppg. s. 110.
119 En markör måste här läggas in beträffande tiden. Lilius material har en förskjutning bakåt på

30 år jämfört med mitt eget, kanske kan det till en del förklara avvikelsen i våra siffror. I så fall
skulle man få fram det intressanta faktum att det blir vanligare med både kvinnliga författare
och föremål ju längre in på 1700-talet vi kommer, något jag dock finner mindre troligt.

120 Lilius 1994 s. 111.
121 Här ingår alltså enbart de separattryckta tillfällestexter som bevarats i KB, UUB eller LUB,

vilket i sin tur är långtifrån alla tillfällestexter som Nordenflycht skrev.
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122 NKLH del 1 s. 326.
123 Ridderstad 1980 s. 30 f.
124 Förutom Nordenflycht också Brenner och Catharina Jacobi (som dock båda debuterade före

1720), Ulrica Eleonora von Utfall, Christina Susanna Falkenklo och Brita Geyer.
125 Även exempelvis Catharina Jacobi skrev annat, men detta är publicerat före 1720 (ett religiöst

poem om Jesu lidande, skrivet på tyska och tryckt 1714 i Stockholm). Swedenmarck har skri-
vit annat, men under gustaviansk tid.

126 Beroende på att tyskan inte var vanlig i finska lärar- eller prästkretsar, se Lilius 1994 s. 103 f.
127 Drees 1986 s. 125; se även Lilius 1994 s. 104.
128 von Platen 1985 s. 50 ff., von Platen menar att det är klart belagt att aristokratin betalade för

verk, ibid. s. 53. Se även Drees 1986 s. 159 ff.
129 Citat efter Ridderstad 1983 s. 235. Triewalds dikt var ett inlägg i den under 1700-talet ständigt

pågående, stundtals häftiga, debatten om vissa tillfällespoeters brist på litterär förmåga, vil-
ken diskuterades i denna dels inledning.

130 Se t.ex. Schück del 1 1923 s. 232 f. Det måste dock poängteras att Schück är relativt försiktig i
sin framställning och framför allt inte går djupare in på frågan: ”Av förläggaren utbetalade
författarhonorar tyckas endast ytterst sällan hava förekommit. […] Enstaka gånger finner
man väl, att en bokbindare eller boktryckare betalat en översättare, men i regeln fick denne
nog göra sig betäckt genom de gåvor, han erhöll för sina dedikationer. Någon gång praktisera-
des väl redan nu det betalningssätt, som sedan under frihetstiden blev mera vanligt: att förfat-
taren såsom honorar fick ett mindre antal exemplar, som han till egen profit fick försälja. Vis-
serligen kunde en person livnära sig på sin penna även under 1600-talet, men det var blott
såsom begravnings- och bröllopspoet, och en dylik betraktades nästan såsom ’infamis.’”
(Ibid. s. 232.) Schück, liksom för övrigt Castrén, lyfter dessutom fram en stadga från den
30/8 1664 som enligt hans åsikt påvisar att denna typ av försörjning förekommit. Förordning-
en tyder, som Schück hävdar, på förekomsten av litterärt ’tiggeri’, uppenbarligen ansåg åt-
minstone dåtida myndigheter att det förekom. Se Gunnar Castrén 1907 s. 104; Schück del 1
1923 s. 232.

131 Bennich-Björkman förhåller sig för övrigt mycket skeptisk till Schücks teori om ett ”skrå” av
tillfällesförfattare och menar att bevis för att en sådan grupp verkligen existerat inte lagts
fram, 1970a s. 18.

132 Ridderstad 1980 s. 33 f.
133 Ibid. s. 34
134 Ibid.
135 von Platen 1985 s. 48.
136 Drees 1986 s. 159 ff. Jfr även Nils Lagerholm 1965 t.ex. s. 53 f., s. 72 f., s. 81, s. 87, s. 96, s. 103.
137 von Platen 1985 s. 48. Vidare ringar von Platen, med Lasse Lucidor som exempel, in sex krite-

rier som kan anses vara rimliga för att professionell tillfällesdiktning skall föreligga: ”1. Tillfäl-
lesdikterna är många och dominerar poetens produktion. 2. En hög procent adliga och hög-
adliga adressater. Ju längre den sociala distansen är mellan diktaren och adressaten, desto san-
nolikare att diktaren har bedrivit sin verksamhet professionellt. 3. Att ha uppvaktat främman-
de sändebud. 4. Att ha skrivit till bröllop och begravningar på avlägsen ort. 5. Att ha uppvak-
tat vid samma tillfälle med mer än en dikt. 6. En låg procent vershyllningar till personer ur
det andliga ståndet.” (Ibid. s. 90.) Det bör noteras att dessa kriterier gäller svensk stormakts-
tid. Jfr med begreppet ”yrkesförfattare” hos Bennich-Björkman 1970a s. 17–24.

138 von Platen 1985 s. 48.
139 Ibid. s. 34 f.
140 Ibid. s. 34.
141 Veblen 1945 s. 68–101; Hasselberg m.fl. 1997 s. 4; Hasselberg 1998a s. 175 f.; Müller 1998 s. 27,

s. 34.
142 Hasselberg 1998a s. 175.
143 Ibid. s. 177 f.
144 Hasselberg m.fl. 1997 s. 5.
145 Marcel Mauss, The Gift. Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, 1967 (1925). Jfr

Hasselberg 1998a s. 138 f.
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146 Mauss 1967 s. 46 f., s. 69 ff.
147 Ibid. s. 3.
148 Jfr Powell: ”In his classic work The Gift, Marcel Mauss (1967), attempted to show that the

obligations to give, to receive, and to return were not to be understood simply with respect to
rational calculations, but fundamentally in terms of underlying cultural tenets that provide
objects with their meaning, significance, and provide a basis for understanding the implica-
tions of their passage from one person to another.” Se 1991 s. 273.

149 Mauss 1967 s. 72.
150 Hasselberg 1998a s. 140.
151 Ibid. s. 142.
152 Griffin 1996 s. 16.
153 Jfr L. Burman 1990 s. 110.
154 Jfr Hasselberg 1998a s. 185.
155 Citatet taget ur ett brev från Gustaf Reuterholm till Nordenflycht, Byström 1980 s. 154 not

213.
156 Ridderstad 1980 s. 31.
157 von Platen 1985 s. 157.
158 Ibid. s. 43 f., s. 151. Jfr Torkel Stålmarck 1997 s. 101 ff., 172 ff.
159 Vilket Magnus von Platen något förbryllande påstår inte var möjligt att hoppas på för en

kvinnlig författare. ”Kvinnor kunde inte aspirera på avancemang och patronage.” (von Platen
1985 s. 34.) Hur Nordenflychts försörjning såg ut mer i detalj kommer att redovisas närmare i
kap. III:3.

160 NKLH del 1 s. 330 ff.
161 En författare som skrev, av social obligation kan nämnas, Christina Susanna Falkenklo (Fal-

kenkloo) (1682–1739) skrev förutom den tryckta text till drottning Ulrika Eleonoras födelse-
dag som finns bevarat på KB, även en namnsdagshyllning till drottningen 1731. Texten är skri-
ven med tydlig piktur och innehåller förutom en versifierad hyllning också en aria. Vi kan
anta att Falkenklo på något sätt tillhörde hovcirklarna. (Se ”Lyckönskan Till […] ULRICA
ELEONORA På thes nambs dag […] 4 Julij. 1731 […] framgifwen av Christina S.[usanna]
Falkenkloo”, Autografsamlingen, KB.) Lars Burman skriver att en Christina Sophia Falkenklo
(död 1731) skrivit namnsdagshyllningen. (1990 s. 170 f.) Denna Christina Sophia har skrivit
en andlig dikt som troligen ingått i drottnings samling. Enligt KB:s katalog rör de sig dock
om två olika författare. Högst troligt är i så fall att de var släkt och att de bägge ingick i kretsen
kring drottningen. För Christina Susanna se Elgenstierna del 2 1926 s. 668.

162 Hugo Hernlund 1886 s. 56 f.
163 Dessutom skrev hon, också enligt uppgifter i sonens begravningsdikt över henne, två dikter

som tillägnats hertigen av Curland, Ernst Biron, ett poem på tyska från 1764 och ett på lettis-
ka. De la Myle var gift med en kusin, kapten Carl Johan de la Myle, och paret flyttade i slutet
av 1750-talet från Baltikum till Finland. (Se Fredrik de la Myle, Agatha Lovisa de la Myles,
f. Brunnengräber, begravning, 4:o, 1787; se även C.C. Gjörwells förord till hennes prosadikt i
Kongl. Bibliotekets Tidningar om Lärda Saker, 1767 s. 75.) Hon brevväxlade också enligt trol.
pålitliga uppgifter med Gellert och andra ”lärda män”, se U 24:1–3, KB.

164 ”Bey dem höchsten Krönungs-Tage Des …Gustaf Des III:ten”, Vt 103, KB.
165 Agatha de la Myle till Gjörwell, 24/9 1776, Ep G 7:4, KB. Hjälp att tyda Agatha de la Myles

svårtydda handstil har givits av professor Bo Bennich-Björkman. I samma brev framgår också
att paret de la Myle skickat sonen att bo hos familjen Gjörwell. Vändningar i Agatha de la
Myles brev tyder på att hon delat Gjörwells religiösa inriktning (radikalpietismen). (Se ibid.)
Hasselberg påpekar att man i den nätverkskultur hon undersöker närmast kan tala om ett ”in-
stitutionaliserat barnabyte”, så vanligt var det att skicka bort sina barn för att bredda deras
uppfostran. (Hasselberg 1998a s. 174.)

C.C. Gjörwell är för övrigt en högintressant aktör ur ett nätverksperspektiv. Han är en av
1700-talets kulturella centralgestalter. Liksom Samuel Älf upprätthöll han en mängd förbin-
delser inom det litterära systemet och blev dessutom, inte minst genom sina publikationer, en
viktig person när det gäller att lansera olika författare.

166 C. Burman 2000. Jag tackar fil. dr Carina Burman för påpekandet.
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167 Kellgren SS del 6, brev nr 21 till Clewberg [hösten 1774], s. 37. Formuleringen i brevet tyder
på att Porthan på något sätt beskyddades av de la Myle. Jfr kommentaren till brevet, Kellgren
SS del 9 s. 25.

168 Sophia Johanna Patkull 1751. Författaren kan möjligtvis ha varit bosatt i svenska områden i
Tyskland.

169 Det finns relativt få uppgifter om Geyer, hon var dotter till en rådman i Örebro Sebastian
Geyer, som enligt Leijonhufvud i Ny svenska släktbok var i livet ”ännu” den 21 augusti 1741,
modern hade avlidit i april 1741. Brita Geyer var redan 40 år då dikten över Ulrika Eleonora
skrevs, med största sannolikhet var hon sedan länge gift med maken Niklas Adler, kapten i
brandvakten (som avled i juni 1752). Se Leijonhufvud & Leijonhufvud häfte 6 1903 s. 400.

170 Catharina Ahlgren 1764, strof 2. [Låt oss lägga våra hjärtan vid denna upphöjda Prinsessas föt-
ter,/ Må Eders Majestät täckas emottaga våra önskningar/ För hennes sällhet, som ensam gör
oss lyckliga/ Må hon [få] leva nöjd till största möjliga ålder.] Några möjliga motiv kan ligga
bakom diktens uppkomst. Enligt en uppgift, som troligtvis inte är särdeles tillförlitlig, skulle
Ahlgren en period ha varit anställd vid hovet: ”kammarfru vid hofvet men snart afdankad för
intriger, dref en bokhandel som misslyckades. Öfversatte och förf. vittra saker.” (Kruse 1895
s. 303 f. not 6.) Om detta stämmer skulle dikten helt enkelt kunnat vara antingen en uppvakt-
ning eller ett försök att blidka drottningen. Ahlgren kom också att skilja sig från sin första
man, ryttmästaren Bengt Ekermann, 1768. (Se t.ex. Leijonhufvud & Brithelli 1893 s. 21.)
Möjligtvis kan hon ha separerat ifrån honom redan tidigare. I en sådan situation kan det ock-
så ha funnits anledning att be om drottningens beskydd.

171 Jfr Lars Burman som listar fyra huvudsakliga skäl att skriva tillfälleslitteratur under svensk
stormaktstid: släkt- och vänskap, dikter till en beskyddares ära, meritsamlande samt hopp om
ekonomisk ersättning, se 1990 s. 95.

172 G. Andersson 1998 s. 38; ovan kap. I:1.
173 Jfr Ridderstad 1980 s. 31.
174 L. Burman 1990 s. 94.
175 Jfr Ridderstad 1980 s. 31.
176 För skillnaden mellan likpredikningar resp. gravtal se Stenberg 1998 s. 246, s. 261 ff., s. 268.

Skiljelinjen mellan gravtal och likpredikan är inte alltid tydlig (jfr ibid. s. 15), men är inte hel-
ler nödvändig att göra med utgångspunkt från mitt syfte.

177 Jfr ibid. 1998 s. 217.
178 Ibid. s. 267.
179 Ibid. s. 49 ff.
180 Se t.ex. Möller 2000 s. 281.
181 Likpredikan över Andreas Rydelius (jfr bilaga 1: Elisabeth Stobæa, g. Rydelius, Andreas Ryde-

lius, begravning, fo, 1738) beroende på att inga gravskrifter överhuvudtaget tillfogats skriften.
(Se Carl Papke, Guds nådiga anstalt med the helga män … förestäld uti en christelig lik-predi-
kan, öfwer … Andreas Rydelius, Lund u.å. [1746?].) Den andra är likpredikan över Fredrika
Yxkull (jfr Charlotta Frölich, Fredrika Yxkull, g. Meldecreutz, begravning, 4:o, 1768) vilket
kan bero på att likpredikan trycktes först 10 år senare (se Jonas Moman, Den frid och hvila,
som följer på en redelig vandel, i en christelig predikan förestäld, då … fru Fredrica Yxkull, inför-
des i sin hvilokammare, Uppsala 1778).

182 Undantaget återfinns i Jöns Rönnbeck, Twenne Christeliga Lijk-Predikningar … PETRUS
HEDENGRAHN … Den Andra Öfwer … Hans efterlåtna Maka … Fru REGINA BRENNER
…, Lund u.å. [1728?]. Till denna likpredikan har också tillfogats en dikt över Petrus Heden-
grahn skriven av Brenner, som inte återfunnits i bestånden över separattryckta tillfällesskrifter.
(Jfr bilaga 1: Anna Regina Hedengrahn, Regina Brenner, g. Hedengrahn, begravning, 4:o, 1728.)
I bilaga 1: ”Kvinnliga tillfällesförfattare: författare/tillfällestexter (personverser) 1720–1772”
anges när en tillfällestext sekundärpublicerats i tryckta likpredikningar och i så fall var.

183 Charlotta Catharina Löfgren, ”Impromtu Af en så ädelsinnad, som snillerik Fru i Norrköping,
wid det tillfället då et Hederligt Hjonelag dersammastädes firade sit Silfwerbröllop den 19
Febr. 1765”, som ’recenserades’ och återgavs i Norrköpings Weko-Tidningar nr 17 1765. Dikt
med anledning av bröllopet mellan prins Gustav och Sofia Magdalena av Hedvig Paqvalin,
”Öfwer Hans Kongl. Höghet Kron-prinsens Höga Bi-läger med Hännes Kongl. Höghet
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Kron-Prinseßan af Dannemark …”, Lärda Tidningar nr 90 1766. Hyllningsdikt till Gustav III
av Hedvig Löfwenskiöld under sign. ”Camilla”, ”Öfwer den 21 Augusti”, Carlscronas
Wekoblad nr 38 1772. (Jfr Hedvig Löfwenskiöld till Samuel Älf, 1/11 1772, G 350c, UUB.) Brita
Sidonia Gadd fick två verk införda i första årgången av Tidningar Utgifne Af et Sällskap I Åbo
(nr 7 och nr 12 1771): en begravningsdikt över Adolf Fredrik och en hyllningsdikt till den nye
konungen Gustav III. (Jfr C. Burman 1999 s. 120.) I Tidningar Utgifne Af et Sällskap I Åbo nr 7
1771, förklaras i samband med den där anonymt införda dikten att: ”wi hafwe förden skull an-
sedt oss skyldige at införa den, så mycket mera som detta exempel torde uppmuntra flera av
Könet i wårt Land, som roa sig med Witterhet, at fägna oss med sina lyckeliga försök.” (Se
även påföljande nummer av tidskriften, nr 8 1771. Jfr C. Burman 1999 s. 119 f.) Carina Burman
skriver att det i tidigare forskning framförts åsikten att erkänslan för Gadds författarskap var
ironiskt menad; Burman menar att detta knappast var fallet. (Ibid. s. 120.) Även Swedenmarck
finns representerad i Tidningar Utgifne Af et Sällskap I Åbo från starten. En gravdikt över kung
Adolf Fredrik I återfinns i tidningens andra nummer (8, 1771, jfr C. Burman 1999, s. 120).
Christina Silfwerschiöld fick tillfällesdikter publicerade i Götheborgska Magasinet nr 20 1762,
respektive Götheborgske Spionen nr 36 1768. Göteborgsförfattaren Hedvig Sirenias dikter dyker
regelbundet upp i den göteborgska pressen även efter frihetstidens slut. Från den aktuella peri-
oden återfinns två tillfällesdikter: en dikt utan titel skriven vid Elisabeth Lambergs död (Göthe-
borgske Spionen nr 13 1768) och en andra dikt skriven till Ulrica Sparres begravning 1766
(Götheborgske Spionen nr 14 1766). Det sistnämnda verket återfinns även i separattryck.

184 En viktig källa i detta avseende är U 24:1–3, KB.
185 Se Skuncke 1993 s. 72; Hillbom 1954 s. 82.
186 Bengt Bergius 1757 s. 107.
187 Talet diskuteras kort i C. Burman 1988 s. 83, s. 86, s. 125.
188 Jfr U 24:1–3, KB.
189 Nils Eriksson 1978 s. 12.
190 Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle, Protokoll 1774–1832, Göteborgs universi-

tetsbibliotek.
191 Götheborgska Magasinet nr 11 1760.
192 I Tidningar Utgifne Af et Sällskap I Åbo nr 8 1771 förklaras i samband med att man publicerar

en dikt över den döde kung Adolf Fredrik skriven av ”et Wittert Fruntimmer” (Sweden-
marck): ”då vi ingenting så högt åstunde, som at upmuntra och uplifwa witterheten hos oss,
så kan det ej annat än wara oss angenämt at Könet [kvinnorna] så berömligen söker under-
stödja wår afsikt […].” Jfr ovan not 183.

193 Jürgen Habermas ser de vittra samfunden som del av den litterära offentlighet vilken bildar en
förform till den borgerliga offentligheten. Se Habermas 1968 s. 41–55, särsk. s. 45 f.

194 Som ett par exempel kan nämnas Helena Linnerhjelm, vars verk i och för sig utgavs av maken
1795 under titeln Vitterhetsförsök, och Gustava Lindahl vars Blomster plockade på litteraturens
vidsträckta fält, utkom i Norrköping 1792–93.

II:2. Gravdiktningens retorik

1 Stina Hansson 1975 s. 44 ff., s. 92 ff.; Stina Hansson 2000 s. 54 ff. Jfr Stenberg som inte finner
den ”social[a] differentiering i fråga om inventio, dispositio och elocutio som man kanske hade
väntat sig” i sitt material (likpredikningar och gravtal). Se 1998 s. 360 ff., citat fr. s. 360.

2 Detta på grund av den tidigare nämnda doktorsavhandling om Nordenflychts retorik som för
närvarande skrivs vid Göteborgs universitet av litteraturvetaren Isabell Vilhelmsen. Men däre-
mot tas Nordenflychts politiska diktning upp i kapitel III:3 och III:6.

3 För en översikt av de verk som används, se ovan s. 24 f.
4 Stina Hansson 1975 s. 45, s. 94 f.; Stina Hansson 2000 s. 57 ff.
5 Ibid. s. 57.
6 Ibid; Stina Hansson 1975 s. 56 f.; L. Burman 1990 s. 126 f.; Ström 1994 s. 61 f.; Stina Hansson

1997 s. 23 f. Dispositio i en demonstrativ text skiljer sig dessutom från den i en deliberativ (för-
ordande eller avrådande) text så till vida att samma strikta struktur inte tillämpas; normalt sett



329

är endast textens inledande del (textens exordium), där intresse och välvilja skall väckas, samt
textens avslutande del (peroratio) klart urskiljbara. Textens tes (propositio), eller förslaget, och
argumenten för detta (argumentatio) presenteras oftast i samband med att bakgrunden (narra-
tio) ges. Jfr Stina Hansson 1993b s. 162 f.; Stina Hansson 1997 s. 23.

7 Fehrman 1952 s. 253 f.; Stenberg 1998 s. 217.
8 Stina Hansson 1975 s. 57 f.; C. Burman 1988 s. 14; L. Burman 1990 s. 109 f.
9 Redan hos de antika gravdiktarna ses detta mönster. (Stina Hansson 1975 s. 57 f.) Stina Hans-

son finner tydliga skillnader mellan de dygder som tas upp hos manliga respektive kvinnliga
föremål i Lucidors tillfällesdiktning. (Ibid. s. 95.) Carina Burman finner i sin undersökning att
detta även praktiseras på 1770-talet, se 1988 s. 84 f.

10 Stenberg 1998 s. 145.
11 Jfr Christina Dalhede 1990.
12 Ätten trol. utdöd 1759, se Elgenstierna del 5 1930 s. 210.
13 Sven Hansson 1991 s. 147 f.
14 Lunds stifts herdaminne 1961 s. 382 f., citat fr. s. 382; SBL del 15 1956 s. 394.
15 Stenberg 1998 s. 21. Om begravningsväsendet se t.ex. ibid. s. 21–33.
16 Adolph Faxe, Sven Maull, begravning, 4:o, 1748.
17 Hon flyttade dit 1746, se Sven Hansson 1991 s. 149; om Löfwenskiölds utnämning 1747, se

ibid. s. 141.
18 von Platen har pekat på att kort tid vanligen gick mellan dödsfall och begravning, samt att det

skulle vara möjligt att inom loppet av en eller ett par dagar få en tillfällestext färdigtryckt. (1985
s. 11 ff. not 9.) Sven Hansson beskriver hur Dalin producerar en gravdikt på två dagar, därefter
granskas den av censor, för att sedan delas ut (i handskrift får man dock förmoda) vid begrav-
ningen dagen efter. (1991 s. 32 f.) I detta speciella fall (Löfwenskiölds vers till Maull) måste
man dock rimligtvis också lägga in tid för översändande av nyheten och skriften.

19 Löfwenskiölds (ofullständiga) koncept till dikten finns bevarad, se nr 101 i H.A. Löfwenskiölds
manuskriptsamling. W 25:18:7, LSB.

20 Sven Hansson konstaterar att Löfgrens dikt ingår i ett samlingstryck, men drar inte några slut-
satser om hur detta påverkat verkens utformning. Han gör inte heller någon närmare gransk-
ning av Löfgrens dikt. Se Sven Hansson 1991 s. 157.

21 Stenberg 1998 s. 216. I personalierna ingick biografi, genealogi och dödsskildring. Jfr Möller
2000 s. 280 f.

22 Stenberg 1998 s. 216, s. 226.
23 Sven Hansson 1991 s. 149 ff., s. 156. Hansson framhåller att materialet är magert och lämnar

ingen förklaring till fenomenet. En förklaring skulle eventuellt kunna vara att flytten till cen-
trala Norrköping innebar att paret Lagerman-Löfgren steg på den sociala rangskalan. Ingen av
de bevarade dikterna som skrevs efter 1762 är släktskapsdikter (men däremot riktade till perso-
ner bland Norrköpings honoratiores).

24 Sten Lindberg 1994 s. 18 f.
25 Jfr Stenberg 1998 s. 223. Rimflätningen består av fyra rader korsrim som avslutas med två par-

rimmade rader.
26 Det fanns olika typer av gravdikter, från tröstedikt (consolatoria) som skickades så fort författa-

ren hört talas om dödsfallet, eller dikt som skulle framföras i samband med begravningen (epi-
cedium), till epitafier som var utformade som efterskrifter, t.ex. för en gravsten. (Ridderstad
1975 s. 220–226; Ridderstad 1980 s. 28; Ström 1994 s. 38, s. 56.) I praktiken var dock gränserna
inte skarpa mellan dessa olika typer. Se Ström 1994 s. 57.

27 Delblanc 1965 s. 28 ff.
28 Jfr ibid. s. 29 f.
29 Jfr Johannesson 1998 s. 128. Beträffande vandringsmannen se von Platen 1954 s. 311; Stenberg

1998 s. 230.
30 Maull hade verkat som auditör vid Södermanlands regemente mellan åren 1723–35. Se Elgen-

stierna del 5 1930 s. 210.
31 En intressant notering kan göras beträffande en ändring Löfwenskiöld gjort i manus. I den

första versionen står ordet ”wälborne” på diktens försättsblad med större bokstäver och är satt
före yrkesepitetet (landssekreterare). Detta är sedan överstruket och ”wälborne”, skrivet med
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mindre bokstäver än yrkesepitetet, står efter detta. I den slutgiltiga tryckta versionen är börds-
och yrkesepitet satta i lika stora bokstäver och bördsepitetet står åter först. (Se H.A. Löfwen-
skiölds manuskriptsamling, nr 101, W 25:18:7, LSB.) Eventuellt kan detta tala för att en viss
osäkerhet fanns beträffande Maulls sociala status.

32 Jfr t.ex. Vossius 1990 s. 35 f.; Stina Hansson 2000 s. 57 f.
33 Ett emblem symboliserande förgänglighet är tryckt ovanför dikten: två timglas och döden, två

dödskallar, flankerar ett kapell. Anfangen i ordet ”förmätne”, är utformad som en bild där en
grav omgiven av blommor skymtar. Om dåtidens emblematik, se Stina Hansson 1980.

34 Jfr Ekedahl 1999 s. 59.
35 Sven Hansson 1991 s. 158.
36 Titelsidans enda dekor består av de utsirade anfangerna i orden ”graf ” och ”blommor”. Under

dikten på andra sidan finns en fris och ovanför dikten finns sex små kors tryckta.
37 Rimflätningen är: AbAbCC.
38 Jfr Lindgärde 1996 s. 79.
39 Om moralfilosofiska loci i förhållande till religiösa, se Delblanc 1965 s. 84 ff.; Ekedahl 1999

s. 179.
40 Sven Hansson 1991 s. 165. Hansson menar vidare att hon framstår som den typiske amatören

”begåvad och intresserad men inte uthållig, inte offentligt verksam. Hon skulle ha förblivit
fullständigt obeaktad om inte fru Nordenflycht råkat vända sig till henne. Ändå har hon i ta-
lang utan tvivel varit broderns jämlike.” [Min kurs.] (Ibid. s. 165.) Jag menar tvärtom att det
inte är någon slump att Nordenflycht vänder sig till Löfgren utan båda dessa kvinnliga förfat-
tare söker varandra i ett medvetet försök till dialog, givande för dem bägge.

41 Iris var Heras tjänarinna, och dessutom ansvarig för att molnen fylldes med vatten. I dikten till
Maull skulle detta kunna knytas till de (sorgens) tårar som fälls över föremålet.

42 Ordagrant skriver Hansson att inga skillnader syns beträffande ”litterär kvalitet”. Sven Hans-
son 1991 s. 157, se även s. 165.

43 Aningen anmärkningsvärt är det kanske att endast en av författarna nämner just börd, Maull
var trots allt adelsman. Den enda hänsyftningen på Maulls ursprung finner man på diktens
försättsblad, han var välboren, samt i Löfwenskiölds dikt ”en man af ädel börd” (strof 1, r. 6).

44 Eventuellt är hon författare till en bröllopsdikt från 1739, se vidare om detta nedan not 46.
45 ”Fru Grefvinnan Charlotta Frölichs egenhändiga Skaldestycken”, W 61, LSB. Det är också lätt

att konstatera att handstilen i supplementet med hennes levnadsbeskrivning (som är daterad
tre år efter diktboken, dvs. 1765) är klart distinktare än i diktboken i övrigt, om det sedan helt
enkelt beror på att levnadsbeskrivningen renskrivits är svårt att veta.

46 Jag håller för troligt att hon även författat en bröllopsdikt skriven av en ”En osynlig Poët” [Frö-
lich?] till sin kusins (och tillika svågers) Carl Funcks bröllop med Charlotta Elisabeth Cron-
stedt, 1739. Verket har en del frölichska kännetecken bl.a. genom sin återhållsamma, rättfram-
ma stil och de ihärdiga uppmaningarna till ett enkelt, gudligt leverne. Däremot skrev Frölich
annat som publicerades anonymt, nämligen politisk dikt.

47 Samuel Troilius (1706–1764) började sin karriär som informator. År 1736 blev han prästvigd
för att fyra år senare utses till hovpredikant, 1741 blev han kungaparets biktfar samt även över-
hovpredikant. 1752 erhöll han titeln teol. dr. för att 1758 bli utnämnd till biskop i Västerås stift.
Två år senare (1760) tillträdde han som ärkebiskop. Troilius var en av hattpartiets främsta leda-
re. Han satt i flera riksdagar och tillhörde dessutom det mäktiga sekreta utskottet. 1755–56
gjorde Troilius sig känd som ivrig försvarare av författningen gentemot kungen och efter 1756
års revolutionsförsök var Troilius den som inför drottningen läste upp prästernas ”allvarliga
föreställning” (om detta se vidare kap. III:4). Som präst gjorde Troilius sig känd som försvarare
av luthersk ortodoxi. Gift två ggr 1) 1740 Anna Elisabeth Angersten (d. 1750), 2) 1751 Brita Eli-
sabeth Silfverstolpe. Samtliga uppg. hämtade ur SMoK del 8 1955 s. 40 f.

48 Om Funck och Troilius se Jöran [Göran] Schröder 1764 s. 48 f. Dessutom fanns en förbindelse
mellan Troilius och Frölichs svärmor Christina Cronström (1678–1758, gift med friherre Gus-
taf Funck). (Hon var också Frölichs moster, eftersom Frölich var gift med sin kusin.) Christina
Cronström delade f.ö. Troilius ortodoxt lutherska övertygelse. (Stålmarck 1974 s. 24 f.) Om de
nära förbindelserna mellan släkterna Cronström och Funck, se Karlsson 1997b s. 610.

49 Bland de andra som författat verk till Troilius begravning märks Johan Schedvin, som skrev en



331

aria till den sorgemusik som uppfördes vid en minneshögtid i Västerås gymnasium över Troi-
lius. Samuel Troilius tjänstgjorde en period som biskop i Västerås. Förf. Johan Schedvin var
ingift i Västerås-släkten Hülphers och hans hustru Elisabeth Hülphers var även hon tillfälles-
författare.

Det skrevs också niddikter då ärkebiskopen avled, skrivna av politiska meningsmotståndare.
Dessa dikter kunde givetvis inte tryckas, men tre av dem finns bevarade i handskrift. (Ingemar
Carlsson 1967 nr 796–798.) Två av dikterna återfinns i Hansellis Blandsäd 1876–79. I den ena
av dessa framhålls att ärkebiskopen var ”skälmars staf och stöd” och han tillönskas ”djeflar”
som ämbetsmän. I den andra apostroferas en förbivandrande riksdagman, och ärkebiskopen
häcklas för sin ”ilskna yra”. Hånfullt konstaterar författaren att Troilius, som varit känd som
vältalare, under sin sista tid blev ”stum af slag”, ibid., opaginerat.

50 Ytterligare en text till finns bevarad av Hedvig Sophia Paqvalin, skriven till faderns begravning,
Hans Gustaf Paqvalin, begravning, fo, 1773. Dessutom har jag som nämndes ovan funnit en
dikt tillägnad kungligheter som publicerats i Lärda Tidningar.

51 SÄ del 11 1896 s. 58 f.
52 George Göthe 1875 s. 128. Hon valdes in som en av de första medlemmarna, se Samfundets

protokoll, 12/5 1767, Papper rörande samfundet Apollini Sacra, U 160, UUB.
53 En uppgift om att en Martinus Ekelund från Uppland skulle ha skrivit in sig vid Uppsala uni-

versitet återfinns i Uppsala universitets matrikel II 1919–23 s. 309.
54 Jfr Björkman 1996 s. 46.
55 Jöran [Göran] Schröder, Rättskaffens JEsu Tienares stora Nåda-Bön, Förestäld Uti en Christelig

Lik-Predikan Öfwer … SAMUEL TROILIUS … 1764, Uppsala u.å. [1764].
56 Könstillhörighet verkar inte ha styrt ordningen eftersom kvinnliga författares gravdikter up-

penbarligen inte alltid sattes först när de bifogades likpredikningar. I det övriga materialet
kommer kvinnliga författares dikter på varierad plats. Möjligtvis kan däremot social tillhörig-
het spelat roll.

57 Om begravningen av Troilius, se Schröder 1764 samt Uppsala ärkestifts herdaminne del 1 1842
s. 48. Om gravkoret se Gunnar Ekström 1976 s. 178 ff., s. 247. I Götheborgska Magasinet 21 juni
1760 respektive 30 maj 1761 finner vi rapporteringar om hur det gått till när andra kyrkans
eminenser begravts och parenterats. I juni 1760 hölls prästmöte och i samband därmed, den 13
juni, begravdes biskop Göran Wallin i Skara domkyrka. Likpredikan hölls dagen före begrav-
ningen, i samband med prästmötets avslutande, av biskopen i Skara Engelbert Halenius. Den
kommenterades inte närmare i tidningen eftersom den ”utan all twifwel kommer innan kort
ut af Trycket”. Stadens sociala elit, ”flere förnäme Åhörare” (varav en del namnges i tidningen)
samlades till minneshögtider å gymnasiets bibliotek där ”Åminnelsetal både på Latin och
Swenska höllos av därtil utsedde Oratorer. Då det swenska Talet höls, infunno sig äfwen många
hederliga Fruntimmer.”  [Min kurs.] I tidningen återges sedan utdrag ur några av de gravskrif-
ter som ”utdeltes wid Begrafningen”. (Götheborgska Magasinet nr 25 1760.) Man kan här lägga
märke till hur kvinnor inte deltog vid den del av ceremonien som försiggick på latin.

Götheborgska Magasinet rapporterar även från begravningen av biskop Andreas Rhyzelius,
som skedde i Linköpings domkyrka i maj 1761. Även här noteras noggrant vem som har hållit
likpredikan och att ett ”twifwelsutan wackert” åminnelsetal på latin hållits av Samuel Älf. I
denna artikel poängteras dessutom att såväl likpredikan som Älfs tal lär tryckas. De grupper
som författat tillfällesskrifter med anledningen av biskopens död nämns (även utdrag samt
kommentarer ges till en del): ”En oräknelig hop med Graffskrifter witna efter all liknelse, om
en saknad Biskop. Consistorium, Presterskap, Landt-Församlingen, Östgötha Nation i Upsa-
la, slägt och resande, til och med Gymnasister och Scholä-barn. Allesamman förråda något
mer än den wanliga sorgen.” Se Götheborgska Magasinet nr 22 1761.

58 Frölich använder i stort sett samma utsmyckning i en skrift fyra år senare, Fredrica Yxkull, be-
gravning, 4:o, 1768. Skriften är tryckt hos Johan Edman som var Uppsalas akademiska bok-
tryckare. Vi kan utgå från att även versen till Troilius är tryckt där. F.ö. återfinns samma illus-
tration sist i trycket med likpredikan, som även det var tryckt hos Edman.

59 Trycket är på tre sidor, formatet är kvarto.
60 Uppgifter om dödsdag eller dag för begravning finns inte med, inte heller något årtal. Namnet

på författaren är tryckt efter dikten på tryckets tredje sida.
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61 Frölich använde för det mesta pronomenet ”vi” i sina begravningsverser, endast ett exempel
finns där hon sätter in ”jag” istället. Se Brita Christina Ihre, g. Pfeiff, begravning, 4:o, 1769.

62 Om förhållandet mellan känsla och tro jfr Lindgärde 1996 s. 118 f.
63 Dikten består av tre åttaradiga strofer. Versmåttet är alexandriner, r. 3 och 6 i varje strof är en

halvrad. Rad 7 i första strofen, samt r. 7 och r. 8 i den andra saknar en jamb. Frölich har i denna
dikt använt en aningen komplicerad rimflätning: AABccBdd.

64 Skriften är tryckt i Uppsala. Omfånget är fyra sidor och formatet kvarto.
65 För övrigt ges där ingen genealogisk information om föremålet, inte heller finns årtal utsatt.

Endast Troilius titlar och tryckorten (Uppsala) finns med.
66 Dikten har rimflätningen aBBaCddC.
67 T.ex. Vossius förordar att den höga stilen, sublimis, ”passar bäst för höga ting som Gud eller

staten, och särskilt om hjältedåd och tragiska ämnen. Här ställer man på ett rikt och konstfullt
sätt samman viktiga och höga ord, tar sina metaforer från höga ting och använder de figurer
som är fulla av kraft, som utrop, prosopopeia och apostrof. Denna stilart är särskilt väl ägnad
att uppväcka känslor.” Se Vossius 1990 s. 35.

68 Schröder 1764 s. 40.
69 Om tanken på Sverige som Israel, se Ekedahl 1999 s. 18 ff.; jfr även nedan, kap. III:4 (avsnittet

”Sverige som Israel. Talarpositioner och textens känslomässiga läge”).
70 Rimflätningen är: AbbACddC ddFggF. Rimflätningen följer inte de i Andreas Arvidis poetik

förordade. (Arvidi 1996 s. 92 f.) Lars Burman framhåller att undantagen var många från de i
poetiken stipulerade rimsluten beträffande 1600-talets tillfällessonetter. (1990 s. 101.) Dessut-
om rör vi oss nu i 1700-talet.

71 På titelbladet räknas föremålets alla titlar upp och där ges dessutom information om när och
var begravningen ägde rum: Uppsala domkyrka, den 22 mars 1764. Det framgår att dikten är
tryckt i Uppsala, men tryckarens namn är inte utsatt. Även detta tryck gör ett sparsmakat in-
tryck. De enda utsmyckningarna är en fris av stjärnor, på första sidan har tre små kors, omgiv-
na av stjärnor, tryckts ovanför varje strof och efter dikten återfinns tre små änglahuvuden.

72 L. Burman 1990 s. 109 f.
73 1757–63 försökte Troilius dessutom envist (i en mycket omtalad häxprocess, den sista i Sverige)

få 13 kvinnor i Dalarna fällda för häxeri. Det var grevinnan Taubes ingripande som räddade
kvinnorna. Se t.ex. SMoK del 8 1955 s. 41.

74 I första sonetten återfinns också en bibelhänvisning till Paulus andra brev till Timoteus i vilket
ges en katalog över förtappade människor (ulvar).

75 Anaforen är t.ex. en flitigt använd figur. När ”Trones Hjelte” porträtteras, i andra sonetten,
används exempelvis anaforen ”At” och markerar på så sätt de rader där den andlige ledarens
uppgifter påvisas: ”At Kärlek, Håpp och Tro i Christnas bröst uplifva:/ At Gudlös sjelfklokhet
med Andans Nåd fördrifva” (sonett 2, r. 6–7). Exklamationen är en annan återkommande
figur, t.ex. ”Hvad frögd!” (sonett 2, r. 2) och ”Gråt, Svea Folk; hans död förtjenar våra tårar!”
(sonett 3, r. 4).

76 Jfr Lindgärde 1996 s. 115–122. I dikten brukas en mängd känslomässigt laddade ord: vällust,
gudlöshet, skamlöst, otacksamt, grymma rön, glupska ulvar, hota, klena, frögd, bittra tårar,
saknad och sorg osv. Genomgående verkningsfullt är det sätt på vilket läsaren kastas mellan
hopp och förtvivlan, även detta genom antitetisk konstruktion, för att sedan låta denne andas
ut i en känsla av förtröstan och gudstro. Förtvivlan över tidens syndfullhet och brist på en stark
ledare väcks i diktens inledning (sonett 1, r. 1–12) hoppet skapas där denna andliga ledare por-
trätteras (sonett 1, r. 13–14; sonett 2, r. 1–11). Men återigen skapas förtvivlan över ledarens död
(sonett 2, r. 12–14; sonett 3, r. 1–4) hoppet väcks igen i trösten över förlusten och dikten ut-
mynnar i en stark förtröstan på Guds godhet och nåd (sonett 3, r. 5–14).

77 Stadin 1997b s. 213.
78 Lindgärde 1996 s. 107 f. Möjligtvis skulle även rytmförändringarna i dikten, om de ses som en

form av aposiopesis, kunna knytas till bruket av aposiopesis i andlig litteratur. (Jfr ibid. s. 204–
211; se även Lausberg 1990 s. 438 f.; Stina Hansson 1991 s. 293.) Jfr Horace Engdahl som visar,
i en analys av Lidners ”Grefvinnan Spastaras död”, att aposiopesis skapas genom avbrott i rader-
na, som tankestreck och punkter, men att alexandrinversen trots detta inte bryts. Engdahl
1986 s. 120 f.
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79 Petrus Asp, Charlotta Frölich, begravning, 4:o, 1770.
80 På titelbladet anges att äreminnet är ”Bedröfwad skrifwit” av P.L. och tryckt vid Björckegrens

tryckeri i Linköping. Titelbladet pryds av en stiliserad blomsterfris.
81 Med rimmet aBBa. Rimmet haltar dock som synes mellan raderna 2 och 3 i första strofen.
82 Jfr Stina Hansson 1975 s. 115 ff., men t.ex. Schedvin dömer ut bruket, se 1775 s. 51 f. Denna typ

av metriskt betingade ordstympningar är för övrigt inte ovanliga och förekommer i andra dik-
ter som diskuteras i avhandlingen.

83 Jfr Bergner 1997 s. 83.
84 Här kommer diktens sista bibelhänvisning, Hebr. 11:38; detta bibelställe beskriver de ovärdiga

människor som irrar omkring i ofruktbara ödemarker.
85 Om kristen brudmetaforik i 1600- och 1700-talets passionsdiktning, se Lindgärde 1996 s. 313

ff.
86 Före versen kommer en liten fris med kronor och blommor, under dikten syns ett litet frynt-

ligt änglahuvud. Rimflätningen är: aBBaCC.
87 Lindgärde 1996 s. 230 f.
88 Det blir alltså svårt att hålla med Sven Hansson, då han menar att Lagermans dikt skulle vara

sämre för att han har en mindre känslomättad stil (och ett äldre stilistiskt ideal). (Se Sven
Hansson 1991 s. 158.) Om vi utgår ifrån att en viss rollfördelning fanns mellan makarna ter sig
dessa drag hos de bägge dikterna som fullt logiska konsekvenser.

89 Jfr Lindgärde 1996 s. 211 ff.
90 Ibid. s. 227 ff.
91 Catharina Margareta Amnell var född 1727 och dotter till ärkebiskopen Magnus Beronius,

vilken 1760 adlades med hela sin familj och då tog namnet Björnstjerna. Johan Amnell var av
prästsläkt, professor i grekiska 1747 och Uppsala universitets rektor under åren 1755, 1767,
1771 och 1781. Vid hustruns död verkade Amnell som prost över Lagunda kontrakt. Se SBL
del 1 1918 s. 595 ff.

92 Dikten trycktes i folioformat och är satt i fraktur. Trycket är om tre sidor och sparsmakat illu-
strerat. Vi kan påminna oss att Frölichs verk sällan innehåller vare sig typografiskt eller stilis-
tiskt överdåd. Tryckets enda utsmyckning är ett emblem med bl.a. sorgekransar som tryckts
ovanför dikten.

93 Med rimflätningen aBBa.
94 Karin Johannisson 1997 s. 85. Jfr Bergner 1997 s. 120 f.; Ekedahl 1999 s. 208. Stenberg har i sitt

material funnit att dessa inslag faller bort i likpredikningarnas personalier under den sengus-
tavianska tiden, se 1998 s. 165.

95 M. Leigh 1754 s. 24 f.
96 Liksom Frölichs skrift är detta tryck i folioformat, men satt i antikva. Trycket gör för övrigt ett

modernt och stramt intryck, det är närmast avskalat rent beträffande typografin.
97 I SBL framhålls att studenter hade ”skäl att vara honom tacksam” eftersom han ägnade dem

”tid och intresse”. Amnell var f.ö. också inspektor vid Västgöta nation, även av denna nation
skrevs en dikt över hustrun, se SBL del 1 1918 s. 596.

98 Rimflätningen är: ababCCdEEd.
99 I en del rader förekommer också assonanser: t.ex. ”Som motgångs stormar fåfängt” och ”mot-

gångs […] hota” (strof 1, r. 6), ”måste tårar” (strof 1, r. 8), samt alliterationer: t.ex. ”denna Dö-
das” (strof 2, r. 8), ”Himlen helga” (strof 4, r. 2).

100 Jfr Annika Ström som visar hur gravdikter över Catharina Tidermanni (död 1628) ställer hen-
nes man, teologie professorn och biskopen Wallius, i fokus, se 1994 s. 41. Se även Bergner 1997
s. 75.

101 Stina Hansson 1993a s. 49. Jfr Lindgärde 1996 s. 175 ff.

II:3. ”Giftas är naturens lag”: Bröllopsdiktningens retorik

1 Märta Silfverstedt 1770 s. 14.
2 Jfr Angela Rundquist 1989 s. 85 f.
3 Castrén 1907 s. 100–124; B. Olsson 1970 s. 10 f., s. 18; Stina Hansson 1975 s. 76 ff.
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4 Ibid. Jfr Castrén 1907 s. 105; Stina Hansson 1997 s. 23.
5 Stina Hansson 2000 s. 56 f.
6 Jfr B. Olsson 1970 s. 23; Stina Hansson 1975 s. 89.
7 Se t.ex. Castrén 1907 s. 12 ff.; Stina Hansson 1975 s. 78–90; Lilius 1994 s. 38.
8 Jfr Lilius som finner att erotiska anspelningar ”inte var ovanliga” i hennes material (1700–49),

även om de då oftast består av ganska ”ofarliga skämt om bröllopsnatten”, se 1994 s. 38.
9 Lindgärde 1999 s. 44.
10 De mytologiska inslagen kan sättas i samband med antik diktning. Eftersom antika diktare an-

vände mytologi skulle moderna diktare, som imiterade de antika, följa detta mönster. Se Stina
Hansson 1975 s. 95 f.

11 Brita Geyer, Jacob Anrepp och Ebba Charlotta Åkerhielm, bröllop, fo, 1741, strof 1.
12 B. Olsson 1963 s. 435 ff.; Stina Hansson 1975 s. 96 ff.; Lindgärde 1996 s. 89 ff.
13 T.ex. Sven Hof framhåller att de ”hedniska Gudomligheterna” passar illa i en upplyst tid, se

1785 s. 287; jfr Schedvin 1775 s. 50.
14 Sara C. Broling, Johan Jacob Elg och Ulrica Sundman, bröllop, fo, 1763, strof 8.
15 Jfr Leighton 1980 s. 3; Lilius 1994 s. 35 f.; Lindgärde 1999 s. 43 f.
16 Se t.ex. Nils-Arvid Bringéus 1993 s. 47.
17 Celadon och Hans Herdinna [Carl Nyrén och Maria Hadelin], Jacob Schotte och Maria Catha-

rina Björkman, bröllop, 4:o, 1766.
18 Om gåtdikter, se Castrén 1907 s. 105 f.
19 Ulrica Grave, Anders Reuter och Beata Chenon, bröllop, 4:o, 1768. Ulrica Graves dikt betecknas

också som ett ”Echo” av makens, samma slutrim har använts i Graves dikt och andra strofen i
makens dikt. Redan i Arvidis poetik finner vi denna diktform vilken han delar upp i äkta ekon
och falska, Graves dikt torde tillhöra de senare, jfr Arvidi 1996 s. 24 f.

20 Brita C. Laurelia, g. Tranefelt, Sven Runnov och Lovisa Ekholm, bröllop, 4:o, 1768.
21 Ett av trycken är producerat i Stockholm hos den finska kungl. boktryckaren Henrik Merckels

änka, det andra saknar tryckort och uppgifter om tryckare. Bägge är i kvarto och satta i fraktur.
22 Dovring del 1 1951 s. 193 f.
23 Ibid. s. 236.
24 Ibid. Om Anna Maria Thælin finns uppg. hos Dovring del 1 1951 s. 193, samt om brodern och

henne själv, s. 236 f. (Se även SÄ del 8 1892 s. 205.) Dovring nämner även att Anna Maria skrev
tillfällesdikt.

25 Lilius 1994 bilaga 1 s. 288.
26 En genealogi över brudens mor finns i den begravningsvers som Jonas Bång skrev vid sin mors

död. (Se Jonas Bång, Beata Bång, f. Trundman, begravning, 4:o, 1735, UUB.) Av skriften fram-
går att syskonen Bång var födda: Jonas 1709; Eric Petter 1712; Marta [Märta] Beata 1718 och
bruden slutligen var född 1715. Magdalena Greta fick även en dotter i nov. 1734, ibid.

27 Dovring del 1 1951 s. 236 not 94.
28 Se skrifter av P. Lang respektive E. Siöberg, Johan Sundell och Magdalena Greta Bång, bröllop,

fo., 1734, UUB.
29 Rimflätningen varierar också mellan de olika delarna: i Mercurius tal parrim, fru Redlighets

AbAb, fru Kärleks abbaccdd etc. och slutligen den avslutande delen med himlens beslut par-
rim.

30 Om motivet ”kärlekens triumf”, se B. Olsson 1970 s. 48 ff.
31 Om barocka stildrag i bröllopsdiktning, se B. Olsson 1970 s. 98 ff., s. 112 ff. Det frekventa bru-

ket av figurer, framför allt inrim, som är märkbart i denna dikt, blev populärt inom diktningen
efter det att Andreas Arvidis svenska poetik kommit ut 1651, men Mats Malm påpekar att de
mer avancerade konstfullheterna var ovanliga i tillfällestrycken. Mot seklets slut döms dess-
utom denna typ av stilistiskt överdåd ut som en följd av den då introducerade klassicismen. (Se
Malm 1996 s. xiv f.) Sven Hof fördömer i sin poetik inrimmet, se 1785 s. 186.

32 Jfr B. Olsson 1963 s. 399.
33 Biblia … Then Helga Skrift 1735.
34 Den kärlek som styrdes av dygd och förnuft ansågs som en högre form än den fysiska. Högst

stod givetvis den himmelska kärleken, se von Platen 1954 s. 258 f.
35 Jørgen Fafner understryker det nära förhållandet mellan talekonsten och musiken. (Se ”Mu-
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sik, poesi og retorik” 1982 särsk. s. 21 ff.) Se även Sven Hof som i sin poetik inordnar ”Arier”
och ”Visor” under den lyriska poesin, med hänvisning till att de från början var avsedda att
framföras till musik. (Hof 1785 s. 372 f.) Han framhåller vidare att ”Lyriske verser i almänhet
böra vara harmoniske, och förutsätta en icke ringa kännedom af Musiken, som skal under-
stödja deras verkan.” Något som även gäller odet, trots att det enligt Hof ”aldeles förlorat sin
lyriska egenskap.” (Ibid s. 374.) Det sistnämnda visar onekligen att musikaliska konnotationer
i en text med nödvändighet inte behöver medföra att den varit tonsatt, men när det gäller
Thælins dikt anser jag alltså ändå att det är en rimlig hypotes.

36 Man kan jämföra med de möjligheter som ges av alexandrinrader. (Jfr Stina Hansson 1975 s.
124.) Denna dikt (eller visa) har en komplicerad rimflätning (aaBaBBacDDceeFFeGGe). Me-
tern är tvåtaktiga jamber och anapester.

37 Om hur retoriska effekter skapas på det musikalika planet, se Skuncke & Ivarsdotter 1998
s. 127–133.

38 Jfr Bergner 1997 s. 72; även ovan not 34.
39 Jfr Stina Hansson 1975 s. 89 f., s. 124.
40 Jfr Stina Hansson 2000 s. 56 f.
41 Jfr ovan s. 23, s. 71 f.
42 Staffan Björck 1982 s. 57. För en diskussion hur detta tog sig uttryck i andlig litteratur, se Lind-

gärde 1996 s. 175 ff.
43 Bernt Olsson skriver att bröllopsdiktningen till sin karaktär var ”öppen för nymodigheter:

inga poetiker fixerade regler för genren”, se 1970 s. 23.
44 Eva Helenius Öberg 1993 s. 111 f.
45 Jfr Björcks beskrivning av Bellman. (Se 1982.) Träning i actio var en självklar och viktig del i

retorikundervisningen. Träningen i deklamation parades också med att studerande fick fram-
föra dramatiska verk, se Dene Barnett 1987 s. 11 ff.; jfr Skuncke 1993 s. 92 ff.

46 Bernt Olsson beskriver hur Spegel skapar retorisk effekt inte bara genom stilistiska grepp utan
också med hjälp av typografiska arrangemang. Se 1963 s. 342 f.

47 Illustrationen föreställer två händer som fattar om varandra, i en cirkel runt dem står devisen
Attache par un lien d amour.

48 Bennich-Björkman 1971 s. 313; jfr von Platen 1985 s. 26 not 12.
49 Wrangel 1894 s. 42 f.
50 Mlle B. identifieras som mlle Bång (utan förnamn) i Bygdén del I 1974 s. 721. Se även ovan

kap. 1:2.
51 Jfr B. Olsson 1970 s. 25 f., s. 57; Stina Hansson 1975 s. 78.
52 B. Olsson 1963 s. 157. Enligt den klassiska retoriken skulle man, om man tog med naturscene-

rier i demonstrativa texter, gå från det höga kosmiska till naturen, djuren och människorna. Se
Stina Hansson 1993b s. 155 f.

53 Stina Hansson 1986; jfr ovan s. 42. Men fenomenet kan dessutom ibland knytas till samtida
tryckteknik. Dåtidens tryckare kunde inte variera radslut genom att öka avståndet mellan ord
inom raderna, att variera stavning kunde vara ett sätt att åstadkomma önskad effekt. (Greet-
ham 1994 s. 115 f.) Något som dock inte borde vara aktuellt i detta fall eftersom högermargina-
len inte är rak.

54 L. Burman 1990 s. 100.
55 Arvidi 1996 s. 93. Rimflätningen är AbbA AbbAcDcDee.
56 Den är rubricerad ”Till bruden” och versmåttet är fyrtaktig troké, rimflätningen AbbAcc.
57 Metern är fyrtaktig troké med rimflätningen AAbCCb.
58 SAOB del 31 1991–93 spalt S13337. Jfr von Platen 1954 s. 260.
59 Stina Hansson 1975 s. 77.
60 Jfr Rundquist 1986 s. 96; Bringéus 1993 s. 28. Jfr också med en ’folklig’ tradition, se NKLH del

1 1993 s. 502.
61 Hagberg 1937 s. 396 f. För ett exempel, se Beata Hallenberg, Anna Ulrica Nett, begravning,

4:o, 1764.
62 Däremot finns ingen klar förbindelse mellan släktskapsdiktning och osäker retorisk förmåga i

de här analyserade dikterna; vi kan påminna oss Magnus von Platens hypotes om att släkt-
skapsdiktning skulle innebära större ’amatörism’ hos diktarna, se von Platen 1985 s. 45
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II:4. Tillfällesdiktning och kön

1 För en diskussion av begreppet dygd se Bengt Lewan 1985 s. 11–20; Bergner 1997 s. 71 ff., 84 f.;
Stadin 1997a; framför allt Janne Lindqvist, 1999, passim, särsk. s. 35–49, litt.vet., UU.

2 Lewan 1985 s. 52.
3 Anna Maria Elvia, Eva Maria Anckarcrona, g. Ferber, begravning, 4:o, 1769, strof 1.
4 Stina Hansson 1975 s. 95.
5 Anna Maria Artedia [Arctædia], Mårten Gran och Helena Biur, bröllop, fo, 1744.
6 Sara C. Broling, Johan Jacob Elg och Ulrica Sundman, bröllop, fo, 1763, strof 12.
7 Stadin 1997a s. 228.
8 Ibid. s. 230 f., citat från s. 231.
9 Något förvånande finner Barbro Bergner i sin undersökning av likpredikningar (över hundra

kvinnor och 24 män åren 1619–1699,) att fliten är ”en utpräglat kvinnlig dygd”. Se Bergner
1997 s. 80 f.

10 Stadin 1997a s. 232.
11 Jfr Bergner 1997 s. 76 ff.
12 Stadin 1997a s. 234 f.
13 Lindgärde 1999 s. 50–70.
14 Jfr även Lilius 1994 s. 97 f.
15 Jfr Bergner 1997 s. 84.
16 Stadin 1997a s. 234 f. Jfr Bergner 1997 s. 123.
17 Lindgärde 1999 s. 51–62.
18 Ibid. s. 51 f., s. 68.
19 NKLH del 1 1993 s. 326.
20 Brita Geyer 1742, strof 2 och 4.
21 Lisa Sundia 1744, strof 10.
22 Stina Hansson 1975 s. 45.
23 Om den aristoteliska synen på kvinnan, se vidare kap III:6.
24 Sophia Pastor 1742, strof 12 och 3.
25 Elisabeth Stobæa, Petrus Stenberg och Regina Westerschiöld, bröllop, fo, 1722, strof 2. Se bilaga 1

s. 289.
26 Catharina Elisabeth Sommelia, Henrik Jacob Poulchaus och Gertrud Charlotta Stechaus, bröl-

lop, 4:o, 1761, strof 1.

III:1. Kvinnliga författare tar till orda i den allmänpolitiska debatten

1 Anna Margareta von Bragner, citat ur Samtal emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers
Skugga, nr 2 1738.

2 I. Carlsson 1966 s. 82 f.; jfr I. Carlsson 1967 s. 1.
3 Dikten återfinns i den katalog som innehåller separattryckta personverser, men även i den or-

dinarie katalogen. Se UUB:s katalog över personverser, ”Personverser. Hyllade personer”, resp.
KB:s katalog över tryckt litteratur före år 1955.

4 För en diskussion av Dalin som samhällsdebattör och en aktuell redovisning av Dalin-forsk-
ningen, se I. Carlsson 1997 s. 26–55, s. 116 ff.

5 För en diskussion av handskriftspublicerad politisk litteratur under senare delen av 1700-talet
se Areskog, Gustav III och paskvillanterna – studier i en litterär subkultur, 1999, littvet., UU.

6 Gunnar Svanfeldt, Posten 1768–1769 och dess författare. Ett litteraturhistoriskt bidrag till studiet
av frihetstidens sista skede, diss., Uppsala 1937.

7 Otto Sylwan, Sveriges periodiska literatur under frihetstidens förra del (till midten av 1750-talet),
diss., Lund 1892, samt Otto Sylwan, Svenska pressens historia till statshvälfvningen 1772, Lund
1896.

8 Skuncke 1993 s. 16. Skuncke arbetar f.n. med projektet ”Frihetstidens politiska kultur 1766–
1772. En mediehistorisk och retorisk studie”.

9 Wiesner 1993 s. 239 ff.
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10 I. Carlsson 1967 nr 235:8, nr 240. Jfr Burius 1984 s. 70. För övrigt gjordes inte någon bodelning
mellan tryckt och handskriven politisk litteratur i lagstiftningen, den senare var underkastad
samma juridiska reglering. Ibid. s. 69.

11 Förutom en del verk av Nordenflycht (se vidare om dessa i kap. II:3) är de: Anna Christina von
der Linde ([Lind] g. Seulenberg), Inför Kongl. Maij:tt Och Riksens Hög-Loflige Ständer …
GRATULATIONS- och Tacksägelse-Skrifft (1738), Brita M. Dubbs Wälment Bidrag Til en liten
Dhel Af Ett Andeligt CALENDARIUM PERPETUUM … Åt The i HErrans Namn, Församlade
Riksens Höglofliga Ständer (1741) och Anna Margareta Sahlstedt (g. Petræus), PAMelas Lycköns-
kan wid riksens höglofl. ständers ankomst til riksdagen år 1765 (1765). Margareta Sahlstedt var
syster till den aktiva hatten, skriftställaren och ämbetsmannen Abraham Sahlstedt (se t.ex.
I. Carlsson 1981 passim). Brita Dubb presenterar sig själv som en ”Högtsbedröfwad Enkia” och
framhåller att denna skrift är det enda arv hon har att lämna till sina barn: ”som en både utfat-
tig och utgammal Enkia, at ock lägga thenna yttersta Skärfwen i Offerkistone” som det står i
företalet. (Dubb 1741.) Kanske kan man ana en förtäckt bön om ekonomiskt bistånd. Av von
der Lindes skrift framgår att hon fått hjälp av något slag av rådet (”Är jag förplichtad at en Öd-
miuk Tack framgifwa,/ För all den Höga Råd mig wederfahren är;”) samt att hon när dikten
skrevs var involverad i någon slags (juridisk?) ”process”. Linde ber nu att få ytterligare hjälp av
ständerna så att hon kan: ”få i Saken [processen?] Gunstigt Slut”. (Linde 1738.) Troligtvis kan
detta ha något att  göra med att Linde inte varit lagligt gift med krigsveteranen Seulenberg.
Trots detta fick hon 1729 ärva honom på grund av muntligt löfte om giftermål. Se Elgenstierna
del 7 1732 s. 151. Om medel till änkor och behövande, se ovan s. 93.

12 Sverige var dock inte unikt, även i t.ex. England och Polen hade parlamentet en stark ställning.
13 Citat ur inledningen till Kungl. Maj:ts Och Riksens Ständers Faststälte Regerings-FORM Dat.

Stockholm den 2 Maji 1720, 1757. 1720 års regeringsform räknades tillsammans med 1723 års
riksdagsordning, 1766 års tryckfrihetsförordning, kungaförsäkringarna och valakterna som fri-
hetstidens grundlagar. Se S. Carlsson 1995c s. 123 f.

14 Ibid. s. 124 ff.; Michael Metcalf 1987 s. 114 ff.
15 S. Carlsson 1995b s. 129 ff. Bondeståndet var mer missgynnat än de övriga stånden, bönderna

fick t.ex. inte sitta med i det mäktiga sekreta utskottet eller utse riksråd. Ibid s. 133.
16 Ibid. s. 134.
17 För en diskussion av hur begreppet ”parti” skall förstås under frihetstiden, se Gunnar Olsson

1963 s. 81–119; Göran Nilzén 1971 s. 2–18; I. Carlsson 1981 s. 42–60.
18 S. Carlsson 1995e s. 178 ff. Exakt när dessa partinamn uppstod är en intressant och inte helt

klarlagd fråga, vilken också kommer att diskuteras längre fram i samband med analysen av von
Bragners skrift, se ovan s. 178.

19 S. Carlsson 1995e s. 180.; S. Carlsson 1995d s. 174.
20 S. Carlsson 1995f s. 59.
21 Burius 1984 s. 11 ff., s. 69.
22 Ibid s. 70 f.; Areskog, 1999, s. 29–37, litt.vet., UU.
23 Burius 1984 s. 87.
24 Om distribution och produktion, samt om hur texternas form påverkades av censuren, se

I. Carlsson 1966 s. 50–110.
25 Sylwan 1893 s. 152 f.; Burius 1984 s. 258 ff. Att Oelreich alltmer släppte igenom mössvänliga

skrifter kan också förklaras med att han under 1760-talet alltmer kom att svänga över till möss-
partiet. Sylwan 1893 s. 152 f.

26 S. Carlsson 1995e s. 183.
27 Burius 1984 s. 279 ff; S. Carlsson 1995e s. 183.
28 I. Carlsson 1966 s. 34 f.
29 Citat efter Åsbrink 1959 s. 33. Carole Pateman har granskat beskrivning av det kvinnliga i de

äldre politiskt teoretiska skrifter som bildar utgångspunkten för framväxten av den moderna
demokratin (s.k. ”contract theory”). Av hennes iakttagelser att döma finner man samma skep-
sis gentemot kvinnor där som uttrycktes av Luther. ”[W]omen, womanhood and women’s
bodies represent the private; they represent all that is excluded from the public sphere. In the
patriarchal construction of the difference between masculinity and femininity, women lack
the capacities necessary for political life. ’The disorder of women’ [titeln på hennes bok, min
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anm.] means that they pose a threat to political order and so must be excluded from the public
world. Men possess the capacities required for citizenship, in particular they are able to use
their reason to sublimate their passions, develop a sense of justice and so uphold the universal,
civil law. Women, we learn from the classic texts of contract theory, cannot transcend their
bodily natures and sexual passions; women cannot develop such a political morality.” (Pate-
man 1989 s. 4.) Jfr även t.ex. Eduards m.fl. 1983 passim.

30 Sjöblad 1997 s. 127 ff.
31 Exempel på kvinnliga politiska författare till handskriven litteratur hittar man hos Wrangel

1894 s. 36; I. Carlsson 1966 s. 33 not 1, s. 38; I. Carlsson 1967 passim. Andra exempel på kvinnor
som intresserar sig för politik, förutom de här diskuterade kvinnliga författarna, finner man
t.ex. hos I. Carlsson 1966 s. 52 f., s. 57, s. 65; I. Carlsson 1981 passim.

32 E.M. Fants kommentar i F 294, UUB. (Om den i samtiden kommenterade förbindelsen mel-
lan Casteja och Hedvig Catharina Lillie, se I. Carlsson 1981 s. 195.) Meningsmotståndaren och
mössan Johan Arckeholtz utmålade exempelvis Lillie som en ”politiskt aktiv kopplerska”, i en
politisk niddikt beskrivs hon som ”et wackert och wäl fodrat sto” som sprang med den galliska
hingsten (dvs. Casteja). (Ibid.) Lillie var för övrigt mor till den frihetstida författaren Eva De la
Gardie. Om det franska stödet till det blivande hattpartiet, se S. Carlsson 1995e 176 f.; Nilzén
1971 s. 1.

33 Depesch från Gregers Christian Juel, dansk minister i Stockholm, 28 mars 1769, Tyske Kancel-
lis udenrigske afdeling, Sverige, vol. 163, Rigsarkivet, København. Kopia erhållen genom
Marie-Christine Skuncke.

34 E.M. Fants kommentar i F 294, UUB. Denna uppgift är intressant därför att den möjligtvis
daterar tillbaka bruket av partisymbol för hattarna (hatten) till 1735. Fant skriver nämligen
vidare i den här citerade passusen: ”Man började bruka spardosor, gjorda som en hatt, eller
med en hatt på locket”. (Ibid.) Hur pålitlig uppgiften är kan dock vara svårt att avgöra. Histo-
rikern Fant skrev sina anteckningar 1786, han måste enligt Ingemar Carlsson ha varit hänvisad
till ”egna forskningar, muntliga upplysningar samt i hans yngre år levande traditioner.”
(I. Carlsson 1966 s. 19.) Om Liewen och Buddenbrock. Jfr. I. Carlsson 1966 s. 37 f.; se även
kap. III:3.

35 I De la Gardieska, Buddenbrockska och von Höpkenska familjerna var bägge makarna aktiva
inom politiken. (I. Carlsson 1981 s. 151.) Inom de övre skikten stod kvinnor av naturliga skäl
närmare den politiska makten. Jfr Fabian Persson som ger en redogörelse för hovets kvinnor,
det s.k. hovfruntimrets, ställning under slutet av 1600-talet till början av 1700-talet. Deras
position kunde ge visst politiskt inflytande. (Persson 1997 s. 321 f.) Riksrådinnorna närvarade
alltid vid ständernas högtidliga öppnande, även om de då spelade en representativ roll, se
Skuncke 1993 s. 116 f.

36 Liewen var änka efter arkitekten Carl Hårleman. (Sylwan 1896 s. 398 f.) Huruvida hon även
var aktiv när det gällde att skriva tidskriften finns dock ingen information om. Uppgiften åter-
finns i De la Gardieska arkivet XVII: 34, vilket även har uppmärksammats av Lundstedt 1895
s. 38. Se även ovan s. 199.

37 Uppgifterna om detta har vänligen meddelats mig av Marie-Christine Skuncke, som funnit
dem i Paris, Archives du Ministère des affaires étrangères, Mémoires et documents, Suède, vol.
32. På den franske utrikesministern Vergennes ’lönelista’ 1771 stod riksrådinnan Rudenschöld
(dvs. Christina Bielke), riksrådinnan Ribbing (dvs. Eva Helena Löwen, g. m. Fridrich Rib-
bing) och mlle Gustawa Duwall uppräknade tillsamman med diverse manliga aktörer (Fredrik
Sparre, Axel Lewenhaupt, riksrådet Hermansson m.fl.). (Ibid. bl. 264 f.) Gustawa Duwall kan
troligtvis identifieras som den adliga Johanna Gustawa Duwall (1721–1792) dotter till Sven
Duwall och syster till Johan Didrik Duwall, militär och hattpolitiker. (Elgenstierna del 2 1926
s. 361; om brodern se SBL del 11 1945 s. 620 ff.) Om Gustav III:s statskupp, se S. Carlsson 1995g
215 ff., särsk. s. 218.

38 Burskapsägande kvinnor kunde i vissa fall delta i valen av borgarståndets riksdagsledamöter, se
U. Johansson 1973 s. 494; S. Carlsson 1995b s. 132; jfr ovan s. 39.

39 S. Carlsson 1995b s. 125.
40 Se ovan s. 20 ff.
41 Jfr Hasselberg m.fl. som menar att det kan vara fruktbart att studera politiska maktförhållan-
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den i förhållande till nätverk, detta för att kunna komma åt de informella förhållanden och
beslut som ligger till grund för formella beslut, se 1997 s. 10 f.

42 Av de skrifter som har nämnts här är merparten utgivna anonymt, undantagen är Charlotta
Frölichs Pöeme, Till Allmänheten, Om Folck-ökningen i Swerige (1768) och Hedvig Charlotta
Nordenflychts dikt ”Öfwer slaget på Norre-Malms torg” (1743) som kom att tryckas i diktsam-
lingen Qwinligit tankespel (1745).

43 I. Carlsson 1966 s. 61.

III:2. Vägen till de lärdas park – Anna Margareta von Bragners tidskrift

1 Det finns förhållandevis få uppgifter om Anna Margareta von Bragner. Hon gifte sig omkring
1735 med sin nära nog tio år yngre man. Paret fick tre barn, varav två levde till vuxen ålder.
Båda dessa kom också att bli verksamma i tryckeribranschen. Barnen var: Petter (1738–1758),
Wilhelm (1740–1772), Elsa (1744–1826) gift m. Henrik Fougt. Anna Margareta von Bragner
avled i Stockholm, Riddarholmens församling. (Svenska ättartal del 10 1894 s. 372 f.; om släk-
ten Momma, SBL del 25 1985–87 s. 664 f.; om Peter Momma, ibid. s. 667 ff.) Relativt utförliga
uppgifter om Peter Mommas tryckeriverksamhet finns i Samuel Alnanders ”FÖRSÖK Till en
HISTORIA om BOKTRYCKERI-KONSTENS Uppkomst och Fortgång Uti SVERIGE”
([1755], U 227, UUB; tryckt i Klemming & Nordin 1883 s. 229 ff.) I den berättas att Momma
reste till Holland 1733 för att omskola sig från kanslist till tryckare. Där fick han lära sig om
tryckerikonsten hos den ”namnkunniga” tryckaren Antonii de Groot. 1737 köpte han J. H.
Werners tryckeri i Stockholm av Werners änka. (Ibid.) Snart kom tryckeriet att få kungligt pri-
vilegium. När det gäller tryckeriets utgivning bestod det följaktligen av en hel del officiellt ma-
terial, riksdagstryck, kungörelser etc. (SBL del 25 1985–87 s. 667 f.) Förutom detta kom tryck-
eriet också att ge ut en hel del religiös litteratur och vad SBL benämner skönlitteratur. Från
Mommas tryckeri kom exempelvis verk av Spegel, Brenner, Kolmodin, Nordenflycht och Da-
lin. (Ibid. s. 668; jfr Klemming & Nordin 1883 s. 228–235; Bennich-Björkman 1998 s. 54 ff.)
När det gäller utgivningen av tidningar och tidskrifter anas en ambition att ge ut kontinentalt
och modernt utformade produkter. Tidskriften Mercure Historique & Politique började att ges
ut 1738 och var ett eftertryck av en franskspråkig holländsk tidskrift. (Sylwan 1892 s. 50 f. not 3;
Dictionnaire des Journaux 1600–1789 del 2 1991 nr 941 s. 878 f.) Mer känt är kanske tryckeriet för
den franskspråkiga tidningen Stockholm Gazette, som räknas som en av Sveriges första moder-
na tidningar.

2 Redan Otto Sylwan framhöll tidskriftens upplysningstendenser, se 1892 s. 188.
3 Tidskriften skulle egentligen ha börjat utkomma i maj, alltså lagom till den svenska riksdagens

början, men hindrades av censor (Benzelstjerna). Han å sin sida påstod att felet låg hos trycka-
ren själv. Sista numret lämnades in för censur den 2 januari 1739. (Benzelstjerna 1884–85 s. 63,
s. 77; jfr Sylwan 1892 s. 185.) Annonser i Post-Tidningar visar att den började utkomma på tis-
dagar i oktober 1738, ibid. Se även Lundstedt del 1 1895 s. 24.

4 Jfr Maurer 1998 s. 10.
5 Tidskriften gavs ut i en textkritisk edition 1919 (ny utg. 1994) av Bengt Hesselman och Martin

Lamm, Then Swänska Argus del 1–3 1994 (1910–1919). Om essäpress (moraliska tidskrifter) se
Lamm 1994 s. xvi ff.; Sylwan 1892 s. 120 ff.; Svanfeldt 1937 s. 6–15; Oscarsson 2000.

6 Oscarsson 2000 s. 100.
7 Ibid.
8 Lamm 1994 s. xvi.
9 Jfr t.ex. Svanfeldt 1937 s. 7 not 1; Sylwan ”Kronologisk förteckning öfver i denna afhandling

nämda svenska tidningar och tidskrifter” 1892 s. 243 ff.
10 Lamm 1994 s. xvi.
11 Lisbeth Larsson hävdar att Argus inte var en översättningsprodukt, till skillnad från Sedo-Lär-

ande MERCURIUS. (1993 s. 430.) Jfr Lamm som menar att Argus lånat mycket från engelska,
tyska och holländska föregångare, inte minst från den holländska Le Misantrope, och att de
olika karaktärer som introduceras i Argus nästan direkt är kopierade ur framför allt The Specta-
tor. (1994 s. xviii ff.) Se även I. Carlsson 1997 s. 27; Oscarsson 2000 s. 102 ff.
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12 Jfr Lotte Jensen, ”Women and the periodical press in the Dutch Republic”, paper at the Tenth
International Congress on the Enlightenment, Dublin, 25–31 July, 1999 (under publicering).
Ett tack till Lotte Jensen som låtit mig ta del av föredraget.

13 Femmes savantes et femmes d’esprit 1994 s. 16. Se även Nina Rattner Gelbart 1987 s. 27. För siff-
ror under den senare delen av 1700-talet beträffande Frankrike, se Hesse 1998 s. 79.

14 Se t.ex. Berger 1984 s. 80–104; Deutsche literatur von Frauen 1988 s. 452–468.
15 Sylwan 1892 s. 186.
16 Jfr I. Carlsson 1966 s. 348.
17 Jfr ibid. s. 49.
18 Benzelstjerna 1884–85 s. 40.
19 Till en del kan denna attribution synas osäker, framför allt när det gäller de inomtextliga bevis

som knyter tidskriftens kvinnliga huvudperson till Anna Margareta von Bragner. Visserligen
är det en kvinna som för ordet i Samtal (något som poängteras redan i tidskriftens förord) men
därmed är det givetvis inte säkert att författaren varit en kvinna. I själva verket utgör, som det
skall visa sig nedan, förordet en del av fiktionen, något som Sylwan i och för sig är väl med-
veten om. (Sylwan 1892 s. 186 not 2.) Det som sägs i tidskriften om den s.k. Fruntimmers-
skuggan (vilken är tidskriftens huvudgestalt) är att hon är änka (s. 1), avlidit på samma sätt som
Argus, kommer från en ”avlägsen ort” (nr 1, s. 2 och s. 5) och att hennes far var präst (nr 2,
s. 10).

20 Lundstedt del 1 1895 s. 24; Claes-Göran Holmberg m.fl. 1983 s. 17; L. Larsson 1993 s. 431 f.;
Oscarsson 2000 110 f. Se även Leijonhufvud & Brithelli 1893; Sylwan 1896 s. 150.

21 Se t.ex. Margaret C. Jacob 1981 passim; The Dutch Republic in the Eighteenth Century 1992
s. 1–18.

22 Visserligen kom denna typ av svartmålning av den katolska kyrkan att närmast bli ett obligato-
rium i denna typ av tidskrifter. Det originella här är just att kalvinismen framhålls som motex-
empel. (Jfr Sylwan 1892 s. 187 not 2.) Om kalvinismen se t.ex. Hættner Aurelius 1996 s. 226 ff.

23 Lamm 1994 s. v f., s. xxiv.
24 Sylwan 1892 s. 51–58, s. 60 f.; Sylwan 1896 s. 113.
25 Tryckeriets profil bör dock inte ses som alltför originell. Bennich-Björkman skriver att trycke-

riets utgivningsprofil inte skiljer sig från en rad andra firmor, som Horrn-Salvius, Schneider-
Grefing eller Wilde, se 1998 s. 54.

26 Jfr Söderlund 2000 s. 270 f.
27 Däremot skiljer sig tidskrifterna från varandra när det gäller innehållet. Mercure är en sakligt

upplagd och ganska deskriptiv tidskrift. Den holländska utgåvan av Mercure kan däremot ha
fungerat som inspirationskälla för Samtal, t.ex. när det gäller den antipatiska inställningen till
katolska kyrkan och Rom. La Brune, den dåtida holländska utgivaren till Mercure, var dess-
utom kalvinist. Se Dictionnaire des Journaux del 2 1991 s. 875.

28 Benzelstjerna 1884–85 s. 63.
29 Ibid. s. 76.
30 Ibid. s. 77. Jfr Sylwan 1892 s. 187 not 1. C.G. Holmberg m.fl. för fram hypotesen att censors-

ingripandena kunde ha blivit flera om det inte var så att tidskriftens radikala idéer var så
moderna och nya att de gick över censors huvud. (1983 s. 17.) Dolda anspelningar, som de i von
Bragners tidskrift, passerade lättare. (Jfr I. Carlsson 1966 s. 47.) I. Carlsson menar att censor
inte hade en lika svår uppgift under denna period: ”Helt allmänt kan man väl påstå att censor
omkring år 1740 inte ställdes inför så svåra problem som efterföljarna”. (Ibid. s. 49.) Tidskrif-
ten är paginerad, men däremot stämmer inte alltid denna paginering. (Se t.ex. s. 48 som följs
av s. 57, s. 64 som följs av s. 73 eller s. 77 som följs av s. 80. Nummer 7 och 8 har dessutom
samma paginering.) Troligtvis beror detta till en del på diverse censuringripanden.

31 Jfr Burius 1984 s. 31. Burius påpekar att tryckarna var ”i många stycken starkt beroende av cen-
sorn. Detta gällde särskilt i privilegiefrågor, där han som föredragande i kk [kanslikollegium]
troligen hade ett långtgående inflytande”. Ibid s. 67.

32 Efter nummer 4 av Samtal deklareras att tidskriften utkommer varje tisdag, först efter nummer
fem kommer en uppmaning till prenumeration. ”Continuation af deße Samtal utgifwes hwar
Tisdag, och kunna de som behaga med 7 Dal. K:mynt Prenumerera för hela åhret, nembl. 50
stycken.” (nr 5, s. 40.) Att tidskriften skall läggas ned förannonseras ingenstans.
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33 Sylwan 1892 s. 186. Oktavformatet innebar att varje nummer av tidskriften var tryckt på ett
tryckark som sedan vikts fyra gånger vilket gav 16 sidor. Varje nummer av Samtal består av 1/2
tryckark dvs. åtta sidor, som ibland utnyttjas så flitigt att de sista sidorna satts i mindre stilsort
för att materialet skulle få rum, se t.ex. sjunde samtalet. En kontroll av Lundstedts förteckning
över svensk periodica visar att Samtal var en av två tidskrifter som trycktes i 8:o under 1730-
talet. (Lundstedt 1895 s. 20 ff.) Jfr Arne Jarrick, som framhåller att 19 % av bokproduktionen i
Sverige trycktes i oktav under 1700-talets början mot 60 % mot dess slut. Se 1998 s. 55; jfr Jar-
rick 1992 s. 196 figur 4.

34 Samtal saknar helt illustrationer och innehåller endast några dekorativa element: en vinjett på
titelbladet som markerar avslutningen av varje nummer samt anfangerna som är omgärdade av
en stiliserad fris. Sist kommer en innehållsförteckning (som också fungerar som en läsanvis-
ning) ”Summariskt innehåld af deße Samtal”, där korta innehållsbeskrivningar ges för tidskrif-
tens alla nummer. Titelbladet anger inte tryckarens namn, endast tryckeri är angivet, dvs.
”Kongl. Tryckeriet”.

35 Traditionen kan spåras ända till antiken. Ett exempel är den grekiske författaren Lukianos sati-
riska dialoger mellan avlidna personer. Lukianos drev bl.a. med filosofernas tendens att motsä-
ga sig själva, humorn och satiren är hans främsta vapen. Voltaire var för övrigt en stor beundra-
re av Lukianos. LVH del 1 1971 s. 398 f.; LVH del 4 1972 s. 305; Skuncke 1993 s. 243 f.

36 I. Carlsson 1966 s. 99 ff. Svanfeldt framhåller dessutom de moraliska tidskrifternas ”stilistiska
konservatism”, se 1937 s. 9.

37 Tidskriften saknar tryckår, uppgiften om att den eventuellt trycktes 1735 återfinns i KB:s kata-
log, liksom hos Sylwan 1892 s. 244. Tidskriften dyker inte upp i Benzelstjernas censorsjournal
förrän november 1737. (Benzelstjerna 1884–85 s. 9.) Detta kan ha varit en andra upplaga, vilket
förklarar varför Benzelstjerna inte kände till den. (Han hade tillträtt sin tjänst 1737.) Av cen-
sors anteckningar framgår också att auctor var honom obekant, samt att tidskriften sändes till-
baka till tryckaren (i detta fallet Gottlieb Schneider) därför att den innehöll vissa betänklig-
heter, som borde strykas, ibid.

38 Hos Sylwan heter det: ”Hela tidskriften är typisk för upplysningstidehvarfet; om ock blott an-
tydda och i förvirrad form, återfinnas de franska upplysningsfilosofernas radikalaste läror.”
(1892 s. 188.) Det kan anmärkas att de inte var fullt så förvirrade som Sylwan menar. Även
C.G. Holmberg m.fl. (1983 s. 13), L. Larsson (1993 s. 432) och Oscarsson (2000 s. 110) noterar
radikaliteten. En annan märkbar skillnad gentemot andra samtida moraliska tidskrifter är för
övrigt att Samtal överhuvudtaget inte nämner eller framför allt gör reverens för hovet. Att nå-
gonstans föra in ett rojalistiskt panegyriskt avsnitt, oftast en hyllningsdikt, är annars närmast
ett obligatorium i de svenska moraliska tidskrifterna. Jfr Oscarsson 2000 s. 106.

39 Undantagen utgörs av artiklar, se Helmius 1994; Anne-Marie Mai 1994; Jakob Christensson
1997.

40 En grundligare diskussion om de kvinnopolitiska texterna får dock vänta till avhandlingens
kap. III:6.

41 Jag kommer inte att föra in den internationella litteraturen kring upplysningen här, utan kon-
centrera mig på den svenska debatten i frågan. För ett axplock ur den minst sagt rika interna-
tionella forskningen se t.ex. Jarrick 1992 s. 15 ff.; T. Frängsmyr 1993 s. 186–195.

42 Tore Frängsmyr 1993 passim, särsk. s. 64 ff. Jfr T. Frängsmyr 1987, särsk. s. 14 ff. Frängsmyr me-
nar att ”skönlitteraturen under frihetstiden hade inte något att erbjuda” när det gäller att finna
en svensk upplysningsrörelse. 1993 s. 82.

43 T. Frängsmyr 1996, citat fr. s. 164.
44 Se även Magnus Nymans två böcker Press mot friheten (Uppsala 1988) och Upplysningens spegel

(Stockholm 1994) som behandlar upplysningstendenser i den svenska pressen. Daniel Lind-
mark betonar de svenska upplysningstankarnas religiösa rötter, i Uppfostran, undervising, upp-
lysning: Linjer i svensk folkundervisning före folkskolan (1995). Jacob Christensson försöker i sin
doktorsavhandling följa upplysningen från frihetstiden och framåt genom sex kulturhistoriska
”fallstudier”, Lyckoriket. Studier i svensk upplysning (1996). Se även Hanna Östholm, Litteratu-
rens uppodling. Läsesällskap och litteraturkritik som politisk strategi vid sekelskiftet 1800 (2000).

45 Jarrick 1992 s. 9–18, citat fr. s. 12.
46 Ibid. s. 11 f.
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47 Ibid. s. 13. För en kritik av Jarrick 1992 se Christensson 1996 s. 7.
48 Jarrick 1998 särsk. s. 54 ff.
49 Skuncke 1998.
50 Jfr Hanna Östholm som menar att kunskapssynen och optimismen är nyckelord när man talar

om upplysningen, 2000 s. 28.
51 Jfr I. Carlsson 1966 s. 73.
52 I. Carlsson 1966 s. 168–174.
53 Under 1700-talets början fanns i London 3000 kaffehus, där alla från adelsmän till hantverkare

och köpmän gick. (Jürgen Habermas 1968 s. 43 f.; Maurer 1998 s. 14 f.) I Sverige å andra sidan
fanns, p.g.a. en mindre utvecklad urban kultur ca 15, av A.J. von Henel namngivna, kaffehus i
Stockholm under 1700-talets början, alla belägna vid Riddarholmen. Förutom dessa fanns ett
antal som han inte namnger. (von Henel 1728 s. 212 f.) Även I. Carlsson framhåller att krogar-
na och kaffehusen var välkända mötespunkter vid den tid då Argus började ges ut, något som
återspeglas i tidskriften. (I. Carlsson 1966 s. 37; jfr Oscarsson 2000 s. 100 f.) Om engelska essä-
tidskrifter som på olika nivåer ger uttryck för ”male bonding”, se Maurer 1998 s. 179.

54 Tidskriftens dialogicitet ligger dessutom delvis utanför dess egen ram, eftersom den är ett svar
på andra (dialogiska) tidskrifter.

55 Om företal i brevform se Stina Hansson 2000 s. 27 f.
56 I tidskriftens sjunde nummer ges också respons på en sådan ’läsarreaktion’ (om den är verklig

eller fiktiv är förstås en annan fråga), här har en läsare efterlyst mer lustifikationer i tidskriften
och följaktligen har detta nummer ett öppet humoristiskt anslag.

57 Företalet är tryckt på samma tryckark som brödtexten, förordet har alltså från början ingått
som en integrerad del av texten.

58 Jfr t.ex. Gérard Genette 1997 s. 278 ff.
59 Jfr Stina Hansson 2000 s. 27 ff.
60 Om funktionen hos nu-scener, se ovan s. 139 f.
61 Man kan förmoda att Fruntimret också är skugga till någon avliden tidskriftssjäl, i så fall säker-

ligen kontinental eftersom ingen av de svenska föregångarna har en kvinna som huvudperson
– att identifiera denna vålnad är däremot en annan och mer komplicerad fråga (på grund av det
stora antalet utländska essätidskrifter).

62 Samtal, I The Dödas Rijke [1735?] s. 16.
63 De övriga som nämns är den danska Brigitta Tott, holländska Anna Maria van Schurman,

franska mme Dacier m.fl., några av de författare som nämns hos von Bragner var förhållande-
vis radikala kvinnopolitiska författare och vi kommer att möta en del av dem på nytt i kap.
III:6, vilket handlar om kvinnopolitiska texter.

64 Motton saknas i Samtal. Det var annars det gängse bruket i Sverige att inleda sin tidskrift med
ett lämpligt dylikt. Vanligt var att dessa inledande motton var på latin och tagna från olika
antika författare. Kanske kan man här ana att Samtal mer vänder sig till en publik som inte var
kunnig i latin, som kvinnor. En del latinska citat eller referenser förekommer dock inuti tid-
skriften, men då nedlagda i noter.

65 Om den svenska utbildningsdebatten, se kap. III:6. Detta var också ett av de inslag som retade
Benzelstjerna.

66 En Kiahaja eller Kiája är enligt Nordisk familjebok del 13 1910 en ”vulgär skriftform för det kor-
rektare ketchuda”. Vidare framgår att detta betecknar föreståndare, agent, prefekt o.dyl., ”Kiája
beji var förr officiell titel […] på en storvisirens representant, som ungefär motsvarade en civil-
minister”.

67 Gustaf Bonde 1779 s. 30, s. 35, s. 39.
68 Är det en slump att en av den franska upplysningens föregångare Bernard le Bouvier de Fonte-

nelle var född 1657 och följaktligen 81 år när tidskriften publicerades? Vi kan påminna oss att
Fontenelle var författare till Dialogues des morts. Fontenelle var en av den tidiga franska upplys-
ningens aktörer, och han umgicks med bl.a. Voltaire och Diderot. Dessutom gjorde sig Fonte-
nelle känd som en popularisator av vetenskapliga idéer, se LVH del 4 1972 s. 305.

69 I ett av numren besöker Philosophen och Fruntimret ett dårhus ”likt Danwiken”. Här möter
de först av allt en katolik, som har diverse vansinniga idéer om hur han skall straffas för sina
försyndelser. Katoliken framställs som obotligt sjuk (nr 7 s. 59).
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70 Sylwan 1892 s. 187 not 2.
71 Vi kommer för övrigt att möta denna teknik även senare, i den bibelkompilatoriska text som

författats av Elisabeth Stierncrona. Man kan förstås också tänka sig att Anna Margareta von
Bragner plagierat en hel text, som anpassats efter denna tidskrifts speciella syften. Detta är
dock inte troligt p.g.a. att ramberättelsen, men även andra partier, innehåller en stor mängd
material som diskuterar svenska förhållanden.

72 Olaus Svebilius 1744 s. 29.
73 Jfr Skuncke 1993 s. 243.
74 Samtal, I The Dödas Rijke [1735?] s. 4.
75 Ingen sådan introduktion kan märkas då de bägge prästernas debatt utbryter i de två sista

numren. Men däremot styrs läsaren då av den svartmålning av katoliker som redan förekom-
mit i tidskriften.

76 Skuncke 1993 s. 243.
77 Just italienskan ingick som ett viktigt språk i den modäna undervisningen för högättade flick-

or under slutet av 1600-talet.
78 Men däremot inte pacifistisk, vilket sägs i C.G. Holmberg m.fl. 1983 s. 17.
79 Muselmanen för också in begreppet ”Oeconomie örlog” som han menar är lika tärande för

innevånare i ett rike som ett verkligt krig. Den gör till och med innevånarna till slavar i sitt
eget land (nr 3 s. 21).

80 Kurt Samuelsson 1951 s. 43 not 71; Den svenska historien del 8 1995 s. 158 f.
81 SBL del 25 1985–87 s. 667.
82 Jfr t.ex. Sten Lindroth 1978 s. 106; Oscarsson 2000 s. 116.
83 Carl Gustaf Malmström del 2 1895 s. 316.
84 Ibid. s. 275. 1737 hade Fredrik Gyllenborg till och med sökt förmå rådet att sammankalla riks-

dagen två månader tidigare för att eventuellt besluta om krig mot Ryssland. (Ibid. s. 256.)
Riksdagen var den enda instans som kunde bestämma om Sverige skulle starta anfallskrig eller
inte, se S. Carlsson 1995b s. 124.

85 C.G. Malmström del 2 1895 s. 255 f. Turkiet betraktades även som en opålitlig bundsförvant,
ibid. s. 255.

86 Ibid. s. 280.
87 Om partinamnen se även ovan kap. III:1. Det råder som tidigare påpekades delade meningar

om när namnen kom i allmänt bruk. Samstämmighet finns om att namnen började användas
vid 1738–39 års riksdag. Däremot kan man fundera över när de första säkra beläggen finns.
Sven Hansson menar t.ex. att det första återfinns i mars, 1739. (1991 s. 38.) Medan andra, t.ex.
Magnus von Platen, för fram belägg för att de begagnats tidigare än så, se 1958 s. 21 f. not 4.

88 Samtal nr 2 lämnades in till censor den 28/6 1738, men nummer 1 och 2 av tidskriften släpptes
inte förrän i september, se Benzelstjerna 1884–85 s. 49, s. 63. Jfr ovan not 3.

89 Reland 1738 s. 12 ff. Reland går noggrant igenom olika aspekter; framför allt varför religions-
kriget förs och mot vilka, men även vilka som får kallas in som soldater (slavar, kvinnor, her-
mafroditer och barn är undantagna) och inte minst hur man behandlar krigsfångar.

90 Ibid. s. 22.
91 Ibid. s. 39.
92 Ibid. s. 45 f.
93 Jfr Vossius 1990 s. 9 f.
94 Om intresset för ’Orienten’ i Sverige under 1700-talet se Sigrid Kahle 1993 s. iv ff.
95 Samtal, I The Dödas Rijke [1735?] s. 13.
96 Den är dock inte helt unik i Samtal. Den Sedo-Lärande MERCURIUS innehåller t.ex. en jäm-

förelse mellan turkarnas försörjning av de fattiga med ”oss Christna” och menar att de senare
har en del att lära. Se Sedo-Lärande MERCURIUS nr 17 1731.

97 Edward Said 1978 s. 8.
98 Ibid. s. 57.
99 Ibid. s. 59 f. Det kan påpekas att Muhammed attackerades under denna period och sågs som

en bedragare, ibid. s. 62 ff.
100 Ibid. s. 55.
101 Ibid. s. 63.
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102 Ibid. s. 63 ff.
103 Ibid. s. 66 f.
104 Ibid. s. 6 f.
105 Jarrick 1992 s. 13.
106 I tidskriften rör det sig mestadels om en speciell form av detta: prosopopeia, dvs. när orden

läggs i munnen på t.ex. ting eller abstrakta företeelser. (Se Lausberg 1990 s. 411.) Vossius inräk-
nar den till de figurer som är bra när man skall förklara något, se 1990 s. 30 ff.

107 Jfr I. Carlsson 1966 s. 72–81; Oscarsson 2000 s. 107.
108 Jfr ibid. s. 108.
109 Jfr Vossius 1990 s. 35.
110 Sylwan poängterar att tidskriften är skriven på en dålig svenska, medan däremot det franska

förordet är oklanderligt. (1892 s. 186.) Onekligen är jag här böjd att hålla med Sylwan. Vi kan
här påminna oss att franska kan ha varit Anna Margareta von Bragners modersmål.

111 Senare under 1700-talet tog en omvärdering och diskussion av den klassiska retoriken fart
som en följd av upplysningens krav på ett språk som kunde komma till nytta i ett ’modernt’
samhälle. De s.k. ”nyretorikerna” i England förordade en retorik där logos blev mer domine-
rande på bekostnad av pathos. Se Fafner 1982 s. 314–320.

112 Första gången detta används är i det andra samtalet då Fruntimret har bekänt färg. Hon me-
nar att det på ”Academier” och ”Scholor” förekommer alltför mycket gräl och käbbel om
”onödiga subtiliteter” och dessutom ifrågasätter hon att lärdom skall vara bunden till vissa or-
ter. Framför allt bör lärdom förmedlas på det egna språket (inte latin). Argus replikerar, kan-
ske upprörd (över hennes djärvhet och radikalism?): ”Du – – – – än Sän dåj [sic!]?” (nr 2
s. 12.) Nästan sist i tidskriften kommer ytterligare ett känslomässigt betingat meningsavbrott.
Fruntimret skall ta farväl av oss: ”Jag wil nu här med sluta detta mitt Samtal, och tillika af ki-
ärlek för sinnes ro – – – – taga affsied ifrån mina Läsare.” (nr 10 s. 85.) Även i den passage där
Muselmanen prisar rådslaget finns en utbruten passage, där ord har ersatts med tankstreck
(nr 6 s. 44), men den här gången markerar den troligen inte rörelse utan en rädsla för censur-
ingripande.

113 Indirekt återges också den nöjeslystne kaffehus-besökarens åsikter, men honom har Fruntim-
ret träffat redan i jordelivet.

114 Se s. 6, s. 29, s. 30 (italienskt citat), s. 36, s. 39, s. 43, s. 44, s. 47, s. 61, s. 64, s. 79.
115 Jfr Märtha Norrback som påpekar att dialogformen under den franska upplysningen använ-

des för att popularisera vetenskap. Kvinnor eller barn förekommer då som samtalspartners till
en filosof. Se Norrback 1999 s. 174.

116 L. Larsson 1993 s. 430. Jfr Svanfeldt 1937 s. 348 f.; Ruth Nilsson 1973 s. 52 ff. Även när det gäl-
ler utländska moraliska tidskrifter finner vi samma drag. (Se t.ex. Shevelow 1989 passim;
NKLH del 1 s. 442 f.; Maurer 1998 s. 204–231.) Maurer, som fokuserar konstruktionen av
manligheten i engelska moraliska tidskrifter (särsk. Tatler och Spectator), framhåller dessutom
att även mannen uppfostras, se 1998 s. 13.

117 Then Swänska Argus del I nr 3 1994.
118 Ibid. del I nr 50.
119 Sedo-Lärande MERCURIUS nr 15 1731.
120 Jfr t.ex. Bergner 1997 s. 79.
121 Charlotta Frölich,”Fru Grefvinnan Frölichs egenhändiga Skaldestycken” m. suppl. ”Mitt lef-

vernes beskrifning på rim”, W 61, LSB.
122 Shevelow 1989 s. 50 f.
123 Elizabeth Kowaleski-Wallace 1996 s. 5.
124 Ibid. s. 10.
125 Ibid. s. 4 f. Beträffande tanken om den gränslösa kvinnliga sexualiteten jfr Shevelow 1989 pas-

sim, exempelvis s. 23; Susan Dwyer Amussen 1995 s. 57 ff. Om hur konsumtion får kvinnliga
förtecken, se även Maurer 1998 s. 29 f.

126 Det uppkommer en spänning i dessa tidskrifter mellan den ibland öppna, ibland förstuckna,
pläderingen för merkantilism och med det konsumtion å den ena sidan och fördömanden av
överdriven konsumtion å den andra. Jfr Maurer 1998 s. 136.

127 Även inom andra litteraturslag dyker denna Petit-maitre upp, t.ex. inom komedin. Jfr den ta-
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lande titeln på ett av Sveriges första moderna dramer, Carl Gyllenborgs Swenska Sprätthöken
(uruppförd 1737).

128 Senare i tidskriften omnämns också Diogenes som exempel på en filosof som inte levde som
han lärde, eftersom han i ena stunden levde överdrivet asketiskt, för att i nästa stund ”agera
Petit-maitrre [sic!] för den skiöna Iais fönster”. (nr 4 s. 30.) Han blir alltså förvekligad av sin
kärlek till en kvinna.

129 Helmius 1997 s. 260; Maurer 1998 s. 138 f.
130 Sådana inslag finns, men de är inte många. Se t.ex. nr 5 s. 40 där kvinnor jämställs med

barn och gamla män, såtillvida att de alla domineras av sina känslosamma temperament.
När Fruntimret tillsammans med Philosophen besöker dårhuset träffar de även två kvinnor,
den ena är vidskeplig och tror på spådomar, den andra är givetvis sjukligt fåfäng (nr 7 s. 62–
64).

131 Se t.ex. s. 5–6, s. 10, s. 32, s. 64, s. 73, s. 85.
132 Sutherland 1995 s. 102 f.
133 L. Larsson 1993 s. 433 f. För en diskussion av vad som känntecknar dåtidens salongskultur, se

Karen Klitgaard Povlsen 1998.
134 L. Larsson 1993 s. 432.
135 Stina Hansson 1988b s. 20, s. 42 f., s. 100, s. 103, s. 239; Stina Hansson 1991 s. 239 f. Familiaria,

brev mellan närstående, blir dock viktig i brevställare från 1600-talet och framåt. Se Stina
Hansson 1988b s. 47.

136 Stina Hansson 19’91 s. 240.
137 Om brevform i tidskrifter se Berger 1984 s. 23.
138 Om 1700-talets svenska brevundervisning se Stina Hansson 1988b s. 42–62.
139 För en diskussion om distinktionen mellan tal och samtal, se Stina Hansson 1993b s. 200 f.

III:3. Hedvig Charlotta Nordenflycht och stora daldansen 1743

1 Hilma Borelius, som i mycket angav tonen när det gäller Nordenflycht, tas upp längre fram.
Borelius gav 1921 ut en biografi över Nordenflycht och 1924 började hon tillsammans med
Theodor Hjelmqvist att ge ut Nordenflychts Samlade skrifter i Svenska Vitterhetssamfundet
serie Svenska författare. I Kvinnornas litteraturhistoria (1981) skriver Maria Bergom-Larsson:
”liv och dikt sammansmälta till ett helt. Hon lever sin dikt och diktar sitt liv.” (Se s. 53.) Viveka
Heyman beskriver henne i samma bok som ”den fint kännande människan – kvinnan” (s. 70).
Sverker Göransson knyter hennes känslomättade lyriska produktion till biografiska förhållan-
den (hennes kärleksaffär med Johan Fischerström). (Den svenska litteraturen del 2 1988 s. 47.)
Om bilden av Nordenflycht som känslosam och kopplingen till biografiskt-psykologiska för-
klaringsmodeller, jfr Stina Hansson 1991 s. 12 ff.; Vilhelmsen 1997 s. 79 ff. Beträffande den femi-
nistiska teoribildningens och historieskrivningens ofta förekommande diskussioner av denna
typ av fenomen, se t.ex. Ellmann 1968 passim; Ebba Witt-Brattström 1988 s. 105–176; Williams
1997 passim.

2 I. Carlsson 1966 s. 316 ff., 324 ff.; I. Carlsson 1981 s. 215; Sven Hansson 1991 s. 50–56.; Stålmarck
1997 s. 60 ff.

3 I. Carlsson 1966 s. 315 f. Jfr Kruse 1895 s. 134 ff., Sven Hansson 1991 s. 21 f.
4 Citat efter I. Carlsson 1966 s. 316. För hennes repliker i denna sak se I. Carlsson 1967 nr 168:1,

nr 170:1, nr 170:2. Sven Hansson menar dock att Nordenflycht troligtvis inte skrivit nr 168:1.
(Se 1991 s. 22.) Huvudskälet är att den inte tagits med i ”Cronstedtska poemboken”, ett skäl
som kanske inte helt övertygar.

5 Nordenflycht kan även ha skrivit ett svar på Dalins begravningsdikt över Hedvig Taube. (Sven
Hansson 1991 s. 79.) Jfr I. Carlsson 1967, nr 498:1; nr 498:14; nr 500. Nr 500 är hyllningsdikten
som även återfinns tryckt i SS 1 s. 291. Nr 498:1 är enligt Sven Hansson ej skriven av Norden-
flycht, däremot nr 498:14, se 1991 s. 79 not 193 och 194.

6 I. Carlsson 1966 s. 323 ff.; Sven Hansson 1991 s. 32–45. Om C.F. Piper se I. Carlsson 1981 s. 278.
7 Citat efter I. Carlsson 1966 s. 324. Carl Sture-dikten trycktes i Dalins Witterhets-Arbeten [WA]

del 4 1767.
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8 von Platen 1958 s. 29; I. Carlsson 1966 s. 199 ff.; Sven Hansson 1991 s. 45. Två av dessa var för
 övrigt Anders von Höpken och Henning Adolf Gyllenborg, ett par av Nordenflychts framtida
beskyddare.

9 Nilzén 1971 s. 201–207; jfr I. Carlsson som framhåller att det är troligt att hattledarna dragit
nytta av partiets ungdomliga aktivister, se 1966 s. 196.

10 Ibid. s. 323 f.; Sven Hansson 1991 s. 41 f.
11 I. Carlsson 1966 s. 258–267, s. 323 ff.; Sven Hansson 1991 s. 45.
12 Benzelstjerna 1884–85 s. 90; Sven Hansson 1991 s. 33. Dalin var även god vän med Benzelstjer-

na. I. Carlsson menar dock att detta inte påverkat censuren av skriften, se 1966 s. 47 f.
13 I. Carlsson 1966 s. 324 ff.; Sven Hansson 1991 s. s. 34, s. 46–63.
14 Ibid. s. 46 f.; I. Carlsson 1967 nr 190:1.
15 Sven Hansson 1991 s. 50.
16 Ibid s. 51.
17 Citat efter I. Carlsson 1966 s. 325; jfr Sven Hansson 1991 s. 48. Se även ibid. s. 56.
18 Sven Hansson, som påvisat vad den s.k. lakunen i den Cronstedtska poemboken innehöll, har

följt poembokens vindlande historia. Hans hypotes är att Dalin, som hade tillgång till poem-
boken på 1750-talet, i ilska ryckt ut den mot honom riktade paskillen. (Ibid. s. 75 ff.) Jag ser
dock detta som mindre troligt. Det kan t.ex. ha varit Nordenflycht själv, inte Dalin, som åstad-
kom lakunen. 1741 då hon precis hade sammanställt poemboken gick Jakob Cronstedt över till
de fredsivrande mössorna. (I. Carlsson 1981 s. 193 f.) Riksrådinnan Cronstedt skulle knappast
ha uppskattat en uppenbart krigshetsande dikt i ett läge då hennes man just bytt partisympa-
tier för att bevara freden. (Jfr Stålmarck 1997 s. 64.) Poemboken finns på UUB, V 47, H.C.
Nordenflycht, Skaldestycken (”Cronstedtska poemboken”).

19 S. Carlsson 1995c s. 202 f.
20 Lantmarskalken var ordförande i sekreta utskottet.
21 S. Carlsson 1995c s. 204.
22 S. Carlsson 1995a s. 216 ff.
23 S. Carlsson 1995c s. 206 ff.
24 C.G. Malmström del 3 1897 s. 99 f.
25 S. Carlsson 1995c s. 210 f.
26 C.G. Malmström del 3 1897 s. 98–198; Bjarne Beckman 1930 passim; S. Carlsson 1995c s. 211 ff.

En doktorsavhandling håller f.n. på att skrivas om dalaupproret av Karin Sennefelt, Historiska
inst., Uppsala universitet.

27 Ingen samtida handskriftsvariant är känd. Hos I. Carlsson förtecknas dikten utan författaran-
givelse. (Se 1967 nr 472.) Denna handskrift som finns på KB är dock av senare datum.

28 Jfr t.ex. Vossius 1990 s. 33; Johannesson 1998 s. 178.
29 Vossius 1990 s. 13.
30 Borelius 1921 s. 86.
31 Ibid. s. 86 f. Jfr ibid. s. 89. I kommentaren till dikten Sweriges Tilkommande Lycksalighet och

Flor, u.å. [1743b] (vilken hyllade Adolf Fredrik) påstås rentav, med en hänvisning till Borelius,
att: ”Fru N. […] hade närmast Mössornas syn på krig och fred.” Se SS 3:2 s. 421.

32 Stålmarck 1997 s. 72 f.
33 C.G. Malmström del 3 1897 s. 184.
34 I. Carlsson 1981 s. 93.
35 C.G. Malmström del 3 1897 s. 197.
36 Birgitta Holm 1993 s. 397 f.
37 I Nationalencyklopedien finner man att personifikationen av Svea som moder kan ha skapats av

Anders Wolimhaus (adlad Leijonstedt) år 1672, ytterligare spridning fick bilden genom Gun-
no Dahlstiernas Kungaskald 1698. Se del 17 1995 s. 463.

38 Se t.ex. Women and Sovereignty, ed. Louise Olga Fradenburg, 1992. Fradenburg framhåller i sin
inledning att det finns en plasticitet på genusnivå när det gäller beskrivningen av både kvinnli-
ga och manliga härskare. ”Indeed, most of the sovereigns studied in Women and Sovereignty,
whatever their biological sex, are neither exclusively ’masculine’ or ’feminine’. Nearly every
essay in this volume explores or implies the plasticity of gender in the field of sovereignty – a
plasticity which seems to be related to the sovereignty’s urge toward totality, inclusiveness, and
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exemplarity (its need to gain a purchase on both sexes and on all the cultural functions with
which they are severally associated). Fradenburg 1992 s. 2.

39 Dalin 1743 strof 3.
40 Jfr ovan s. 189, även I. Carlsson 1966 s. 78.
41 Den första som gör det är Kruse 1895 s. 100 f.
42 Termen ”skillingtryck” började inte användas mer allmänt före mitten av 1800-talet. Trots det-

ta har termen inom forskningen använts även för 1700-talet för att beteckna trycksaker av i
regel ett halvt tryckarks format, vilka innehåller visor som var avsedda för allmän spridning, se
Margareta Jersild 1975 s. 11.

43 Den förste som observerade att dikten kunde attribueras till Nordenflycht var Kruse. (1895
s. 101 not 3.) Av någon för mig okänd anledning har dock utgivarna av SS valt att splittra upp
balladdelen från den allvarsamt panegyriska delen. En orsak kan vara att Nordenflycht själv
valde att publicera diktens andra del i Qwinligit Tankespel för år 1748–50, men då under rubri-
ken ”Ämne til en Kongl. Ärestod 1744”. En annan förbryllande omständighet är att Norden-
flycht valde att datera fram dikten ett år. Kanske ville hon försäkra sig om anonymiteten när
det gällde författandet av balladen, som innehåller en hel del nödtorftigt dolda politiska åsik-
ter.

44 Beträffande skillingtryckens karakteristika se Jersild 1975 s. 12.
45 Stålmarck 1997 s. 75.
46 Borelius 1921 s. 90. Hon menar för övrigt att ”[f ]olkvisetonen är mästerligt träffad och helt ge-

nomförd.” Ibid.
47 ”Liksom Dalin skrev hon en balladimitation med samtidshistoriskt innehåll, men där han är

kvick, satirisk och elegant som pastischör, åstadkom hon en trögt framflytande krönika med
furstesmicker […]”. (Sven Hansson 1991 s. 80.) Hansson menar att även Den Frälsta Swea är
inspirerad av Dalins Swenska Friheten, ibid.

48 Ibid. s. 92 ff, citat från s. 93.
49 Dikten finns inte registrerad i Benzelstjernas censorsjournal, se Benzelstjerna 1884–85 passim.
50 Sweriges Tilkommande Lycksalighet och Flor, Förutsed Wid Hans Kongl. Höghets, HERTIG

Adolph Friedrics Wal och Lyckeliga Ankomst Til Stockholm (u.å. [1743b]) även tr. i Qwinligit Tan-
kespel 1746–47), ”Sånge-Skald, wid Hans Kongl. Höghets Hertig Adolph Fridrics ankomst til
Stockholm” (tr. i Qwinligit Tankespel 1745).

51 Jersild 1975 s. 68.
52 Hos Jersild listas fyra Nordenflycht-dikter vilka spreds som skillingtryck, Jersild har dock inte

uppmärksammat just HERTIG Adolph Friedrichs Intog. Jersild 1975 s. 65.
53 Jfr nedan, avsnittet om Anna Gyllenborgs skålvisa, kap. III:4.
54 Jersild skriver att större delen av trycken torde ha spritts på landsbygden via kringvandrande

försäljare, i städerna sköttes distributionen av gatuförsäljare och så småningom via snusbodar
o.dyl. Se 1975 s. 14.

55 Stålmarck 1997 s. 73 f.
56 Det går att jämföra med de dikter skrivna till enskilda personer som ibland hade ett nyhetsför-

medlande syfte. (Se ovan s. 82.) Genom denna nyhetsredogörelse framgår dessutom klart att
balladen är skriven efter det att Adolf Fredrik anlänt till Stockholm.

57 I. Carlsson 1966 s. 38.
58 Den publicerades i Qwinligit Tankespel för år 1745; jfr SS 2 s. 58–62.
59 Borelius 1921 s. 88; jfr Stålmarck 1997 s. 72. I kommentaren till i dikten i SS nämns intressant

nog inte adressaten vid namn. (SS 3:2 s. 437.) Vi kan alltså inte vara helt säkra på att dikten
verkligen har det syfte som tillskrivits den, men det följande resonemanget kommer trots det
att utgå ifrån att Borelius hypotes stämmer.

60 C.G. Malmström del 3 1897 s. 202 f.; jfr I. Carlsson 1981 s. 93 f.
61 I. Carlsson 1967 nr 376–403a.
62 Ibid. nr 382; 386; 389.
63 Borelius 1921 s. 87. Birgitta Holm följer Borelius i spåren, se 1993 s. 394.
64 Stålmarck 1997 s. 72 f.
65 Om genren tröstebrev se Stålmarck 1986 s. 143 f; Stina Hansson 1988b s. 35, s. 51; Stina Hans-

son 1993b s. 152.
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66 I. Carlsson 1967 nr 382.
67 LUB, De la Gardieska samlingen, Cod. coll. 1:7, nr 140. Jfr I. Carlsson 1967 s. 69.
68 Citatet är hämtat ur en av de avskrifter som återfinns på UUB, i Nordinska samlingen, N 101,

bl. 208 ff.
69 I Carlssons bibliografi finns fem dikter registrerade som tillkom inför krigets utbrott och som

alla propagerar emot kriget. (I. Carlsson 1967 nr 339:1; nr 339:3; nr 340; nr 341; nr 342. Jfr I.
Carlsson 1966 kap. 18–22; I. Carlsson 1997 s. 42 ff.) Magnus von Platen kontaterar att Dalin
”var och förblev fredsvän, fridsvän, kungsvän”, se 1958 s. 11.

70 WA 4 s. 157; jfr I. Carlsson 1967 nr 340.
71 WA 4 s. 258.
72 Dalin, ”Öfwer den upproriske Dal-Allmogens intågande i Stockholm Den 20 Junii 1743. In-

promptu”, WA 4 s. 235.
73 Även i Sweriges Tillkommande Lycksalighet och Flor (som trycktes separat 1743 och i Qwinligit

Tankespel 1745), tas dock frågan om rikets inre och yttre fred upp, men då i mer förtäckt form.
Dikten är en hyllningsdikt till Adolf Fredrik, skriven i traditionell panegyrisk stil, men inne-
håller två strofer där en kritik av Fredrik I kan anas. I en av dessa framhålls vikten av att en kro-
na inte mottas med ”hal ell’ blodig hand”, i den andra lyckan av att Sverige åter får en ”fredsam
Konung”. Se Nordenflycht u.å. [1743b] strof 5–6; jfr SS 2 s. 4.

74 Dalins dikter cirkulerade i handskrift innan en del av dem trycktes i Witterhets-Arbeten långt
senare. (Jfr I. Carlsson 1967 nr 467–470 och nr 473.) Även när det gäller Nordenflychts ”Slaget”
finns som tidigare nämnts en handskriftspublikation, men den är alltså tillkommen senare. (Se
ovan not 27.) Som kuriosa kan nämnas att Dalin lär ha skrivit den här citerade dikten, den som
inleds med orden ”Fyra tusend, mörka gastar”, i imman på en fönsterruta när han stod och tit-
tade på hur dalkarlarna tågade in i Stockholm. Se I. Carlsson 1967 s. 78 f. Kruse menar att
Nordenflycht i satiren ”De gamla Götars tal til de närvarande Krigsbussars vid et Echac-Spel”
(publ. i Qwinligit Tankespel 1746–47), liksom Dalin i flera dikter, ”uttrycka den allmänna miss-
belåtenheten med Hattarnas oförståndiga krigspolitik”. (Kruse 1898 s. 99 f.) Kruse tar dock inte
upp att detta innebar en politisk omsvängning när det gällde Nordenflycht.

75 Griffin 1996 s. 10, s. 45 f.
76 Ibid. s. 45–69.
77 Byström 1980 s. 62. Nådeårsförmånen betalades ut från amiralitetskollegiet och innebar att

änkan fick motsvarande en årslön efter den avlidna maken.
78 Ibid. s. 63 f.
79 Stålmarck 1967 s. 21 f. Jfr Stålmarck 1997 s. 30 f.
80 Borelius 1921 s. 42 ff., s. 118. Jfr Kruse 1895 s. 54 f., s. 122 ff.; Stålmarck 1997 s. 101 ff.
81 Griffin 1996 s. 18 f.
82 Byström 1981 s. 64 ff.; I. Carlsson 1981 s. 189.
83 Byström 1981 s. 67 f.
84 Hernlund 1886 s. 52 ff.
85 Byström 1981 s. 69 f.
86 Ibid. s. 73 ff.
87 Hernlund 1886 s. 54 f.; Ibid. s. 141 not 164.
88 Byström 1981 s. 75.
89 Ibid. s. 75 ff.
90 Ibid. s. 77 f.
91 Hernlund 1886 s. 56 f.; Kruse 1895 s. 115; Byström 1981 s. 77 f.
92 Citat efter ibid. s. 79.; jfr Hernlund 1886 s. 56 f.
93 Citat efter ibid. s. 57.
94 Byström 1981 s. 79.
95 von Platen 1985 s. 156, s. 162 ff. von Platen menar även att Nordenflycht försörjde sig genom att

få direkt honorar för tillfällesdikter, vilket skulle förklara vissa uppgångar i hennes produktion.
Dessutom menar han att hon sökt och fått ersättning för sin uppvaktning av utländska poten-
tater. Ibid. s. 157 ff.

96 Sven Hansson 1991 s. 144.
97 Ibid. s. 145. Jfr även Stålmarck som menar att Löfwenskiöld var Nordenflychts välgörare såväl
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som vän. Enligt Stålmarck är det dessutom troligt att Nordenflycht fick ersättning för den
gravdikt hon skrev när Löfwenskiölds dotter, Anna Märta, dog. (Stålmarck 1997 s. 87 ff.) Det
finns anledning att reflektera över ordet ”Mecenas”. Det kan, men det behöver inte, betyda
att användaren av ordet åtnjöt direkt ekonomiskt bistånd. I kap. I:3 diskuterades brevväxling-
en mellan H.A. Löfwenskiölds dotter Hedvig och Samuel Älf, vid ett tillfälle kallar hon ho-
nom sin ”Maecenas”, men detta betydde inte att hon tackade honom för ekonomiskt bistånd.
I ett annat brev kallas han hennes mentor. Se Hedvig Löfwenskiöld till Älf, 24 mars 1768, nr
59, G 350b, UUB; Hedvig Löfwenskiöld till Älf, 25 jan. 1770, nr 2, G 350c, UUB.

98 von Platen tar fasta på ett brev från 1756 där Nordenflycht tackar Gustaf Reuterholm för eko-
nomisk hjälp. (1985 s. 156.) Den ekonomiska hjälp som Nordenflycht erhöll rörde sig om ett
handlån som Gustaf Reuterholm enligt Byström 1757 bistod Nordenflycht med. (Byström
1981 s. 106 f.) Om detta skall betraktas som beskydd är dock något svårt att avgöra, ett lån kan
även ges vänner emellan.

99 Byström 1981 s. 90–110.
100 Enligt Byström omtalas Nordenflycht för första gången i ett brev från Nils, skrivet till bro-

dern Gustaf. Nils träffade Nordenflycht någon gång före årsskiftet 1744/45, troligtvis hemma
i paret Cronstedts Stockholmsvåning. Det kan tilläggas att Reuterholms var vänner till
Nordenflychts beskyddare Jakob och Margareta Cronstedt. Det första mer intima samman-
träffandet skedde den 20 mars 1745, då Nils besökte Nordenflychts hem, som vid den tiden
delades med brodern Carl och systern Greta Lisa. (Byström 1981 s. 93.) Till stor hjälp att kart-
lägga relationen är att Axel och Gustaf Reuterholms förde dagböcker, samt att diverse brev
finns bevarade på Riksarkivet.

101 Byström 1980 s. 91 f. Fadern Nils Reuterholm var även han politiskt aktiv. Vid 1738–39 års
riksdag var han en av mössornas lantmarskalkskandidater. Axel medverkade för första gången
i 1738–39 års riksdag, då han iakttog en avvaktande hållning till partierna. Fr.o.m. 1742–43
framträdde han som aktiv mössa för att vid slutet av 1740-talet träda fram som en av mössor-
nas ledande krafter. Gustaf Reuterholm blev politiskt aktiv först från 1746–47 års riksdag. Se
I. Carlsson 1981 s. 279 f.

102 Byström 1980 s. 72; Byström 1983 s. 184.
103 Som jag har framhållit här betraktar jag inte förbindelsen med reuterholmarna som en enty-

dig beskyddarrelation. Axel Reuterholm hade för övrigt en delvis positiv inställning till Tes-
sins agerande vid 1738–39 års riksdag, se I. Carlsson 1966 s. 233 f. not 5.

104 I. Carlsson 1981 s. 193 f.; Stålmarck 1997 s. 102.
105 Citat efter I. Carlsson 1981 s. 189.
106 Se ovan not 95.
107 Se t.ex. Stina Hansson 1988a; Sahlin 1989 s. 64 ff.; Griffin 1996 s. 17 f., s. 24 f.
108 Följande dedikationer återfinns i Qwinligit Tankespel: år 1744 dedicerar Nordenflycht till hov-

damerna, Qwinligit Tankespel för år 1745 är tillägnad riksrådinnorna Tessin och Cronstedt,
Qwinligit Tankespel 1746–47 till kronprinsessan Lovisa Ulrika. I Qwinligit Tankespel 1748–50
vänder sig Nordenflycht enbart till läsaren. När det gäller Nordenflychts dedikationer kan
man konstatera att tre av dessa dedikationer är riktade till kvinnor och att dessa kvinnor tillhör
den sociala eliten, samt att tre av dem tillhörde Nordenflychts mecenater. Dedikationerna kan
dessutom ha understrukit Nordenflychts lansering av sig själv som kvinnlig författare, vilken
väcks av diktsamlingarnas titel (att jämföra med Stålmarcks ovan refererade resonemang).

Stina Hansson menar, i en uppsats om dedikationer i svensk översättningslitteratur under
1600-talet, att dedikationsmottagarna under 1600-talet inte bara spelade en ”ideell” roll, utan
att de också stödde utgivningen rent ekonomiskt. Mot slutet av århundradet (1670-talet) för-
ändrades emellertid systemet och började förlora sin materiella betydelse, se Stina Hansson
1988a s. 70 f.

109 Se SS 2 s. 3–12.
110 Sven Hansson 1991 s. 56.
111 S. Carlsson 1995d s. 202.
112 Beckman 1930 s. 325.
113 I. Carlsson 1997 s. 43
114 Asker 1997 s. 21.
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III:4. Den gyllenborgska sfären – kvinnliga aktörer i den politiska maktens centrum

1 S. Carlsson 1995f s. 58 f.
2 Paret kom att få åtta barn, varav Anna Antoinetta var det äldsta. Elisabeth Stierncrona kom att

föda dessa barn ganska tätt, ett barn föddes var eller vartannat år från det hon var 16 år. För
övrig biografisk och bibliografisk information om Elisabeth Stierncrona se om Fredrik Gyllen-
borg i Elgenstierna del 3 1927 s. 236; SBL del 17 1967–69 s. 539 ff.

3 Ibid. För biografiska uppgifter om fadern, se den biografi som skrevs över honom vid hans
död. (Gabriel Stierncrona, X 241, UUB.) Där framgår det att han 1703 adlades för sina för-
tjänster som ämbetsman. Fadern Petter Welt kom från bondesläkt och var slottsfogde i Uppsa-
la och på Ulltuna. Stierncrona gjorde karriär som jurist (han tillhörde bl.a. dem som dömde
Goertz till döden) men kom också genom sitt giftermål att få tillgång till en ansenlig förmö-
genhet som investerades väl. Tillsammans med Christoffer Polhem grundlade han Stjärnsunds
bruk, dessutom hade Stierncrona en manufaktur, säterier och Åkeshovs gods. Hustrun Antoi-
netta Maria Amya var dotter till den göteborgska förmögna handelsmannen David Amya.
Ibid.; SMoK del 7 1954 s. 225.

4 SMoK del 3 1946 s. 181. Om Fredrik Gyllenborg kan man läsa att: ”Han uppträdde högdraget,
var maktlysten och mån om sin prestige. Han älskade att föra ett stort hus och omge sig med
med en svit av uppvaktande.” Ibid. s. 541.

5 När Fredrik Gyllenborg dog fanns i boet 5.300.000 daler kopparmynt i tillgångar och
3.400.000 daler koppamynt i skulder. (SBL del 17 1967–69 s. 542.) Ansenliga belopp på 1700-
talet. Gyllenborg hade emellertid haft en förkärlek för spekulationer. När han dog avslöjades
så småningom hans ibland luftiga affärer och dödsboet tvingades efter diverse rättegångar att
gå i konkurs. Förvaltarna av denna förmögenhet, bl.a. Elisabeth Stierncronas bror, klarade
inte av sitt uppdrag, mycket p.g.a. Fredrik Gyllenborgs komplicerade tidigare affärer. Bubblan
sprack 1766. (Ibid.) Som änka stod Elisabeth Stierncrona efter en tid inför utsikten att riskera
ekonomisk ruin och måhända även socialt minskad status. (Se även Gardar Sahlberg 1943
s. 302.) I sina handskrivna råd till barnen klagar Elisabeth Stierncrona på ett flertal ställen över
sitt svåra änkestånd, ”mit tunga och swåra enke stånd” heter det exempelvis på s. 21. Ett par
sidor längre fram uppmanar hon barnen att inte oroa sig för försörjningen utan förtrösta på
Gud. Se Elisabeth Stierncrona, ”Råd till sina barn 1763”, T 142, UUB.

6 SBL del 17 1967–69 s. 540; jfr Sahlberg 1943 s. 299 ff. Fredrik Gyllenborg blev president i bergs-
kollegium, trots ivriga protester från framför allt Daniel Tilas, som innehade en annan nyckel-
position när det gällde att styra Sveriges ekonomiska politik. (Se Birgitta Ericsson 1985 s. 250 f.,
s. 268.) Bergskollegium var det högsta centrala organ som hade ansvar för bergshanteringen.
Kollegiet hade administrativt inflytande såväl som juridiskt eftersom mål rörande bergshante-
ring kunde överklagas där. (Ibid. s. 248.) Fredrik Gyllenborg fick en central ställning inom nä-
ringen eftersom han inte bara ledde den statliga myndigheten som hade överinseende över den
utan dessutom (från 1752) valdes in som medlem i Jernkontoret, dvs. bruksägarnas intresseor-
ganisation, ibid. s. 268.

7 Sahlberg 1943 s. 298 f. Om Henning Adolf Gyllenborg se SBL del 17 1967–69 s. 542 ff.
8 Anna Gyllenborg gifte sig 1764 med översten Carl Ehrensvärd (1713–1770). Även inom släkten

Ehrensvärd återfanns ivriga hattanhängare. Carls bror den kända Augustin var en högt uppsatt
militär, kanske mest känd som hjärnan bakom Sveaborgs fästning och far till tecknaren och ar-
kitekten Carl August. (För information om Carl Ehrensvärd se SBL del 12 1946–49 s. 438 ff.)
När Anna Gyllenborg skrev sin politiska dikt var hon fortfarande ogift.

9 Inför 1755–56 års riksdag hade förtroendet för Fredrik Gyllenborg minskat, vid denna riksdag
fråntog man honom t.ex. ansvaret för de franska subsidierna. (SBL del 17 1967–69 s. 541.)

10 I. Carlsson 1966 s. 45 f.
11 J. Samuelsson 1997 s. 287–305, citat från s. 295.
12 Jfr Österberg 1997a; G. Andersson 1998 s. 301; ovan s. 38 ff.
13 Ny utgåva 1861–65, i förordet till den nya utgåvan förklarar Carl Oscar Roos att man med ny-

utgåvan vill lyfta fram en av 1700-talets mer framstående författare. (Roos 1861.) Dessutom
gav man i samband med detta ut en bok som enbart innehöll de i andaktsboken ingående dik-
terna, Christliga tankar. Ur Marie bästa del eller det ena nödvändiga, Uppsala 1861.
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14 Manuskriptet är inbundet i halvfranskt band, försett med författarens monogram i guldsnitt
på omslaget och består av 274 renskrivna sidor. Skriften är egenhändigt undertecknad av Elisa-
beth Stierncrona och ingår i den på UUB förvarade Gyllenborgska saml., T 142. Formulering-
ar ur dessa råd återfinns dessutom i ett av författarens förord till första delen av Marie Bästa Del
(se det förord som har rubriken ”Mine kära och älskeliga Barn”). Detta kan tyda på att de
handskrivna råden till barnen tillkommit under en relativt lång tidsperiod eller, vilket är troli-
gare – eftersom frekventa anspelningar på änkeståndet (som inträdde 1759) återfinns redan i
början av råden – att författaren använt samma koncept i båda fallen.

15 J. Apelblad Anonymi et Pseudonymi Sveciæ, del III, U 235, UUB; Bygdén del I 1974 s. 869, del II
s. 545.

16 I tidskriften står följande nekrolog: ”Framl Presidentens i Kongl. Bergs-Collegio, Hr. Gr. Fred
Gyllenborgs Enke-Fru, Fri-Herrin. Elis. Stierncrona dog i Stockholm d. 28 Jul. i des 55 å.å. Hon
hade en för sit kön helt ovanlig styrka i Bibliska Concordancer, och har utgifvit Marie Bästa
Del, 2 Dell. Stockholm 1756, 1760, 4; samt en Svensks Tankar öfver d. 22. Jun. 1756. Stockh. 8.”
Kongl. Bibliotekets Tidningar om Lärda Saker del 2 1769 s. 63.

17 Uppgifter om andaktsboken återfinns hos Bygdén del II 1974 s. 14, där det även framgår att
författaren identifieras både hos Apelblad samt genom Uppsala universitets bibliotekskatalog
(vilken utgavs 1814), (Catalogus librorum impressorum bibliotecæ academiæ Upsaliensis, ed. P.F.
Aurivilius, sect. 1, 2, Uppsala 1814.) Åsikten att andaktsboken är en översättning, och alltså inte
skriven av Elisabeth Stierncrona, återfinns i Adlersparres och Huss’ bibliografi över kvinnor
inom den svenska litteraturen 1873. Greta Hjelm-Milczyn för åsikten vidare i sin bok om över-
sättningar till svenskan före år 1900. Uppgiften grundar sig i sin tur på en handskriven anteck-
ning på det i LUB förvarade exemplaret. (Hjelm-Milczyn 1996 s. 126.) Om det eventuella ori-
ginalet, som skulle ligga till grund för översättningen, lämnas däremot ingen uppgift. (Ibid.)
Det är svårt att veta om detta stämmer. Å ena sidan var det vanligt att svenska andaktsböcker
var kompilationer eller översättningar av utländska dito. (Stina Hansson 1991 s. 53 f.) Å andra
sidan framkommer ingenting om att verket skulle vara en översättning hos Apelblad, Bygdén,
Gjörwell eller framför allt i förordet till den andra upplagan som är skrivet av Carl Oscar Roos.
(Roos 1861.) Elisabeth Stierncronas politiska skrift visar dessutom att hon till fullo behärskade
den bibelkompilatoriska tekniken.

18 Andaktsboken har även den en bibelkompilatorisk form, där lämpliga bibelställen citeras un-
der rubriker som ”Om then Heliga Skrift” eller ”Thet 4:de Budet”, men förutom detta ingår
också en hel del religiösa dikter (författade av Elisabeth Stierncrona).

19 Gjörwell 1875 s. 111.
20 Se t.ex. Söderlund 2000 s. 277.
21 Den senare upplagan har också en delvis annan ordalydelse på några ställen (strof 1, r. 1; strof 2,

r. 2 och 4; strof 3, r. 2 och r. 4). Ingen av dessa förändringar ger några större förskjutningar i
diktens betydelse. 1756 års upplaga försetts med en illustration (se ovan s. 211). I 1755 års upp-
laga har också orden ”Kära fränden” kursiverats överallt där de förekommer i texten. Där står
dessutom orden ”In Promptu” tryckt som överskrift före diktens början. Bägge trycken är i
kvartoformat.

22 Däremot har jag inte funnit att dikten nämns i Oelreichs anteckningar. Se ”Niklas von Oel-
reich, Förteckning öfwer/pa [på] censurerade arbeten 1754–1758”, U 84, KB.

23 Bygdén del I 1974 s. 869.
24 Om den kära fränden var von Fersen, kan censor inte haft något att invända mot hyllningen,

Niclas von Oelreich hade nämligen stått under den fersenska familjens beskydd och varit just
Axel von Fersens lärare, se Sylwan 1893 s. 125 f.

25 Axel von Fersen (och hans bror) togs dock om hand av Carl Gyllenborg efter deras fars död
1736 och gick som ’barn i huset’ till denne. (I. Carlsson 1981 s. 198, s. 201.) Ur den aspekten
skulle Axel von Fersen ha kunnat setts om en slags styvkusin till Anna Gyllenborg.

26 Om valet, se C.G. Malmström del 4 1899 s. 138.
27 Diskussionen av texten baserar sig på 1755 års upplaga.
28 Gjörwell 1875 s. 111.
29 I. Carlsson 1966 s. 106.
30 I. Carlsson 1967 nr 601–623h.
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31 Jfr Bo Nordstrands definition av dryckesvisa: ”en lyrisk, sångbar dikt som gestaltar drickandet
eller fenomen som hör till drickandet, uttrycker dryckesglädje och har till huvudsaklig funk-
tion att uppmana alla att dricka tillsammans. Dryckesvisan är brukslyrik och bär stark prägel
av sin användning under själva festandet i dryckesslaget.” (Nordstrand 1973 s. 17.) För motiv
och element som utmärker dryckesvisan, se ibid. s. 20–68. Två element i Anna Gyllenborgs
dikt är karakteristiska för dryckesvisan i allmänhet, skapandet av en laganda och den känsla av
glädje och frihet som frammanas. Jfr ibid. s. 43, s. 49, s. 71 f.

32 Det är inte heller helt omöjligt att Anna Gyllenborg återanvänt en tidigare, känd vistext. Av
Nordstrand framgår att det inte bara var melodier utan även texter som återanvändes, se ibid.
s. 109

33 Antalet växlar dock beroende på om man enbart räknar kapitelangivelser eller tar med samtli-
ga versangivelser. I det förstnämnda fallet får man något färre angivelser per sida (i snitt ca 7) i
det senare den siffra som angivits ovan. Jfr illustrationen s. 213.

34 Bl.a. pryder en stiliserad fris försättsbladet. Formatet är oktav och texten är satt i fraktur, tryck-
et var producerat hos Lorentz Ludewig Grefing.

35 ”Niklas von Oelreich, Förteckning öfwer/pa [på] censurerade arbeten 1754–1758”, U 84, KB.
Man skulle däremot kunna tänka sig att skriften, p.g.a. sin religiösa utformning, istället censu-
rerats av konsistoriet. Skälet till att så inte blev fallet var troligtvis att Oelreich året innan lyck-
ats vinna en principseger beträffande sin egen domän gentemot den kyrkliga. När (den av Oel-
reich m.fl. utgivna) tidskriften En Ärlig Swensk började utkomma 1755 menade ärkebiskop
Henrik Benzelius att tidskriften borde ha genomgått konsistoriekontroll därför att den inne-
höll bibelcitat. Oelreich lyckades med kraft att tillbakavisa detta och menade att man måste
skilja på politiska och religiösa uppsåt hos en skrift, genom denna argumentation vann han
över rådet på sin sida. C.G. Malmström del 4 1899 s. 125 f.; Sylwan 1893 s. 131 f.

36 Skuncke 1993 s. 181 f.
37 C.G. Malmström del 4 1899 s. 192 ff., s. 205 ff.; S. Carlsson 1995f s. 61 f.
38 C.G. Malmström del 4 1899 s. 219 f.
39 Ibid. s. 223 ff. Domarna över de sammansvurna och en redogörelse för deras bekännelser med-

delades den 19/7 i Riksdags-Tidningar nr 26 1756. Däremot kan man notera att tidningen med-
delar när domarna av de lägre officerarna verkställdes (se nr 29 26/7), men inte av de högst stå-
ende ledarna. För en dramatisk skildring av hur arresteringarna av de sammansvurna skedde,
domarna fälldes och sedan avrättningarna gick till se Gjörwell 1875 s. 102–111.

40 C.G. Malmström del 4 1899 s. 219. Hos Gjörwell ges även en intressant belysning av hur stor
önskan efter tryckt information var dessa dagar. ”Den 10 maj [1756] utgafs n:o 1 af Riksdagstid-
ningarne. Sedan Argi tid har ej varit i Stockholm et sådant tillopp efter någon tryckt skrift,
som efter denna första riksdagstidningen. Men det var dock ej at förlikna mot tillloppet vid
n:o 17, uti hvilken orsaken til baron Horns [en av kuppmännen] arresterande samt första be-
rättelsen om conspirationen var införd, då hela Munkbron och gränderna omkring Mommas
hus vid Lilla Nygatan stodo fulla af folk, som trängde på at få samma nummer. En dylik syn
såg man på Stora Nygatan, som var aldeles tilstoppad af folk och fast opassabel, då gref Brahes
Instruction för sin son först utgafs hos Lochner”. (Gjörwell 1875 s. 101.) Kanske kan det finnas
fog att kalla kuppförsöket för en av Sveriges första politiska ’media-händelser’, detta tack vare
att nya möjligheter gavs till snabb spridning av information via press och småtryck.

41 Se 1756: nr 19 28/6, nr 20 1/7, nr 21 3/7, nr 23 10/7, nr 25 15/7, nr 26 19/7, nr 29 26/7.
42 Eftertryck kan noteras samma år från Örebro, Växjö och Stockholm och dessutom översattes

skriften till tyska och trycktes i Stockholm (Des vormaligen Obersten Grafen Eric Brahes Ins-
truction für seinen jungen sohn Grafen Peter Brahe), även detta samma år.

43 Gjörwell 1875 s. 106.
44 Om hur predikstolar under frihetstiden används som politiska plattformar se: Edvard Leufvén

1926 passim; I. Carlsson 1966 s. 38 ff.; Burius 1984 s. 71 ff.
45 Om denna vår första ”rent politiska tidskrift”, som det står hos Sylwan 1896 s. 395, se: Sylwan,

1893 s. 131 ff.; Sylwan 1896 s. 395–402; C.G. Malmström del 4 1899 s. 118–123, s. 125 ff.; G. Ols-
son 1963 79 f., s. 192; Burius 1984 s. 93–100.

46 Se ovan s. 163.
47 Kanske kan hon ha fått information om innehållet i de anklagades och deras anhörigas bönetal
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som lästes upp för adelsståndet, men även om den s.k. riksaktens innehåll. (Jfr C.G. Malm-
ström del 4 1899 s. 226.) I riksakten finns en redogörelse för de brott gentemot kungseden som
Adolf Fredrik (och inte minst hans drottning) hade begått. Riksakten förseglades och hemlig-
stämplades efter det att den upprättats. Hemligstämplingen berodde på att kungens brott var
så allvarligt att det egentligen kunde medföra hans avsättning, något man trots allt ville undvi-
ka. Denna riksakt föredrogs sedan för kungen i närvaro av riksråden och de fyra ståndens tal-
män. Dagen efter, den 24 augusti, lästes en kortare och mer försiktigt utformad skrift upp i
närvaro av en deputation från de fyra stånden, på vilken kungen avgav ett skriftligt svar. (Ibid.
s. 233 ff.) Dessa texter finns, tillsammans med de sammansvurnas och deras anhörigas böne-
skrifter återgivna i Riksrådet och fältmarskalken m. m. grefve Fredrik Axel von Fersens historiska
skrifter, del 1, utg. av R. M. Klinckowström (1869). Elisabeth Stierncrona kunde troligtvis inte
ta del av den hemligstämplade riksaktens exakta innehåll, men måhända hade hon fått kun-
skap om dess andemening. Dessutom bör den andra föreställningen, som lästes upp den 24
augusti, varit helt känd av henne.

48 Konsistoriet kunde däremot ha haft en del att invända p.g.a. textens religiösa karaktär, jfr ovan
not 35.

49 I. Carlsson 1966 s. 88 ff.
50 Ibid. s. 59. Exempel på detta kan nämnas. I mars 1738 hade ett anslag, vars innehåll inspirerats

av Hesekiel, spikats upp på dåvarande lantmarskalken och hatten C.G. Tessins port, samma år
kunde man läsa bibelspråk (passande för den politiska debatten) som satts upp på Riddarhus-
portens anslagstavla. (Ibid.; I. Carlsson 1967 nr 226. Se även I. Carlsson 1967 nr 258, nr 565.)
Hos Gjörwell finner man ett liknande exempel, han beskriver hur bibelhänvisningar inför
riksdagens öppnande 1755 spikats upp på ”riddarhusbrädet” (Riddarhusets anslagstavla). En
hänvisning till Zach. 3, 5, 6 och 7 beledsagades enligt Gjörwell av följande hattpropagandistis-
ka text: ”jag skal sätta på dig en ren hatt. Jag har i ingen concordantz funnit en ren mössa vara
en phrasis biblica”. (Gjörwell 1875 s. 97.) I alla dessa exempel har ’författarna’ använt sig av
Gamla testamentets profetiska skrifter, något som även Elisabeth Stierncrona gör i sin text.

51 För en sammanfattning av europeisk forskning, se Wiesner 1993 s. 179–217, särsk. s. 180, s. 205
ff. Däremot kan inte Stierncronas skrift räknas in i gruppen profetiska eller mystiskt extatiska.
(Jfr ibid. s. 205.) Ett svenskt exempel på en författare till denna typ av skrifter är Eva Frölich,
Charlotta Frölichs faster, vars politisk-religiösa profetior renderade henne fängelse, se Bo An-
dersson 1991.

52 Här återger tidskriftens huvudperson Honestus ”den bekante” ärkebiskopen Abraham Anger-
mannus tal från 1592. (En Ärlig Swensk 1755–56 s. 863 ff.) Angermannus hade funnits i verklig-
heten och blev driven i landsflykt p.g.a. sina antiliturgiska skrifter.

53 Riksdags-Tidningar nr 21 3/7 1756 s. 84. I Riksdags-Tidningar framgår också att tacksägelser
över att riket blivit frälst ur faran hölls i Stockholms alla kyrkor söndagen efter kuppförsöket.
Riksdags-Tidningar nr 19 28/6 1756 s. 76.

54 Leufvén 1926 s. 121.
55 C.G. Tessin 1756. Det bibelkompilatoriska brevet återfinns i del 2 s. 49 ff. och är daterat Åkerö,

den 30 maj, 1754. Breven trycktes, efter ett ständerbeslut, på statens bekostnad 1756 sedan Tes-
sin läst upp dem inför Mindre Sekreta Deputationen i januari 1756. Den tryckta brevväxling-
en, som kan sägas fungera som ett slags furstespegel, innehöll dels brev som skickats till Gustav
III från Tessin i hans egenskap av guvernör, dels brev som var författade senare och som inte
varit avsedda att överhuvudtaget skickas. Detta är något Marie-Christine Skuncke påvisat,
bl.a. genom redovisning för tidigare okända originalkoncept. Dessa senare brev har också del-
vis klart politiska tendenser. (Skuncke 1993 s. 159 ff.) Vi kan förmodligen utgå ifrån att Elisa-
beth Stierncrona känt till dessa brev, åtminstone i sin tryckta form, men kanske även tidigare.

56 Skriften kan hänföras till den typ av citatkollage som kallas cento. Cento-övningar ingick sedan
gammalt dessutom i retorikundervisningen. Se Stina Hansson 1991 s. 227.

57 I Carl Roos företal till diktutgåvan ur andaktsboken framförs åsikten att Elisabeth Stierncrona
också kan ha rådgjort vid författandet av andaktsboken (ej den politiska skriften) med dåva-
rande pastorn i Jakobs församling, den bekante Erik Tollstadius, som var en ofta sedd gäst i det
gyllenborgska hemmet. (Roos 1861.) Tollstadius skrev f.ö. en predikan med anledning av tack-
sägelsedagen över det misslyckade kuppförsöket d. 3 dec. 1756. Enligt Leufvén röjer Tollstadius
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predikan att han knappast kan ha varit särskilt insatt beträffande det politiska skeendet. (Leuf-
vén 1926 s. 120 ff.) En intressant faktor är att Tollstadius var en av pietismens främsta
banerförare. (Se t.ex. Den svenska historien del 8 1995 s. 156 ff.) Stierncronas skrifter innehåller
dock inga påtagliga spår av pietism.

58 Laurentius Jonæ [Lars] Halenius 1734–44.
59 ”Register. The förnämsta Trones Articlar”, Biblia … Helga Skrifft 1735.
60 Stina Hansson 1991 s. 53 f.; Hættner Aurelius 1996 s. 109. För en diskussion av olika typer av

andaktslitteratur se Stina Hansson 1991 s. 44 f.
61 Jfr Stina Hansson 1991 s. 27; Lindgärde 1993; Stålmarck 1997 s. 54 f.
62 Den inledande, respektive avslutande bönen följer modellen för ”psaltarbaserad bönboks-

fromhet”, för att citera Hættner Aurelius, i det att de först ger uttryck för övergivenhet och oro
och avslutar med förtröstan. (Hættner Aurelius 1996 s. 109.) Däremot finner man inte den
bön om hjälp som ingick i dessa, ibid.

63 Ibid. s. 109.
64 Här kan även släktskapen med andaktsboken framhållas. Stina Hansson finner i sin undersök-

ning om andaktslitteratur från 1650–1720 en del texter som är helt uppbyggda av av bibelcitat.
I dessa används dock framför allt texter från Psaltaren eller de salomoniska böckerna, dvs.
Höga visan, Predikaren och Vishetens bok. (Stina Hansson 1991 s. 226 f.) I En Swensks Tankar
förekommer en del Psaltar-citat, men däremot få från de salomoniska böckerna.

65 Helmer Ringgren 1974 s. 22 ff.
66 Detta går att jämföra med den beskrivning som ges i en uppsats av Patrick Collinson om för-

hållandet mellan engelsk patriotism och därmed sammanhängande historieskrivning: å ena
sidan konstruktionen av nationen, å andra sidan religionen (Bibeln). ”But there is yet another
source of nationhood, the religious imagination, which is the conscience, informed and exci-
ted by the Bible. For the Bible was both past and landscape, a landscape almost as familiar as
England itself […]”. Collinson citerar vidare Deborah Shuger när hon skriver att religionen
var ”the mastercode of pre-capitalist society”. (Collinson 1997 citat från s. 17.) I detta projekt,
där nationen skulle konstrueras, är det främst Gamla testamentet och då profeterna som an-
vänds, här tar man just fasta på den historiska och profetiska kraften som förmedlas där, ibid.
s. 19. Jfr Ekedahl 1999 s. 220 ff.

67 Jfr Ekedahl som skriver om hur ”gudlösa personer” ställs mot fromma i bönedagsplakaten, se
1999 s. 219.

68 Indirekt kan också en tredje möjlighet av omskrivning av Sverige läsas in genom den ovan om-
talade beskrivningen av de syndfulla och hedniska länder, framför allt Egypten, där ogudaktig-
heten råder. Det är inte helt klart om Sverige redan har blivit som dessa hedniska länder, eller
om detta enbart existerar som en möjlig hotbild. Uppenbart är emellertid att det är på grund
av att folket och konungen vänt sig ifrån Gud som förrädare har kunnat smida sina lömska
planer.

69 Bara på ett ställe kan man möjligtvis kunna avläsa detta och det är i beskrivningen av hur
furstarna i Egypten har förts vilse, ”Pharaos wise rådgifware äro i theras [furstarnas i Soans] råd
galne wordne […] Men the Förstar i Zoan äro wordne til dårar; the Förstar i Noph äro bedrag-
ne: the förföra samt med Egypten hörnestenen för slägten” (s. 12). Detta avsnitt är hämtat från
Jesaja (kap. 19) som innehåller profetior om Egypten. ”Ifrå the Morer kommer Propheten [Je-
saja] til the Egyptier, och propheterar, at Herren wille hemsiöka them med inbyrdes krig och
en grufwelig tyran”, som det står i ingressen till detta kapitel i en dåtida bibelutgåva. (Biblia …
Helga Skrifft 1735 s. 778.) Hos Jesaja ses alltså den tyranniske konungen som ett straff för det
syndiga folket.

70 Henrik Munktell 1936 s. 138; Bo H. Lindberg 1992 s. 537; Ekedahl 1999 s. 219 f.
71 Särskilt i prästeståndet ville man vidmakthålla tanken om att den bibliska lagen skulle använ-

das direkt i rättskipningen. Fortfarande år 1779 använde man detta som argument för att be-
hålla dödsstraffet för vissa sedlighetsbrott och framför allt för trolldom. Mot prästeståndet
ställde sig adeln som talade om detta som ”forntidens widskeplighet”. Se Munktell 1936 s. 131–
150; Jonas Liliequist 1991 s. 28 f. Se även Bo H. Lindberg om landsförräderi och brott mot fur-
sten och staten, 1992 s. 533 ff.

72 Elisabeth Stierncrona del 1 1756–60 s. 325.
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73 Ibid. Denna markering av ett parti som diskuterar en kungs brott mot ”lagen” kan för övrigt
tyda på att andaktsboken tryckts efter den politiska skriften.

74 Jfr Johannesson 1998 s. 42.
75 Lindgärde 1996 s. 115 f.
76 Ibid. s. 108–113, s. 118 ff.
77 Johannesson 1998 s. 43.
78 Citat efter von Fersens del 1 1869 s. 194. Drottningen, som varit aktiv och drivande, tvingades

åhöra en uppläxning, denna gång författad av prästeståndet som enligt sin egen utsago hade
religiösa bevekelsegrunder för uppläxningen, inte politiska. Det var för övrigt ärkebiskop Erik
Benzelius och biskop Samuel Troilius som läste upp reprimanden. (C.G. Malmström del 4
1899 s. 230.) Originalet återfanns bland drottningens efterlämnade papper. (von Fersen del 1
1869 s. 194 not 1) och föreställning finns tryckt i von Fersen del 1 1869 s. 194–201.

79 Ibid. s. 199 ff. Citat från s. 201.
80 En Ärlig Swensk 1755–56 s. 992.
81 Ibid. s. 870.
82 Ibid. s. 14.
83 Ibid. s. 2.
84 Stina Hansson 1991 s. 44 f., s. 89 f.
85 Här kan man också framhålla att vissa ord i trycket är satta i fetstil, vilket ger möjlighet att be-

tona dem extra vid högläsning, men också ger en accentuering även om texten läses tyst och
enskilt, jfr diskussionen av liknande inslag i tillfällesdiktningen, ovan s. 140.

86 Jfr Vossius 1990 s. 12.
87 Om kriterierna för handskriftspublikation, se ovan s. 313 not 5.
88 Elisabeth Stierncrona, ”Om Hustruns skyldigheter emot sin Man”, del 1 1756–60 s. 417.
89 Ibid. s. 419. Jfr Bergner 1997 s. 104 f. Bergner framhåller att Ordspråksboken under 1600-talet

var ”av enorm betydelse. Den var lätt att begripa och memorera, praktisk, konkret, och den
var en av de mest lästa bibelböckerna.” Ibid. s. 72.

III:5. Kvinnor och oeconomia: Att hushålla med ett helt rikes resurser

1 Eli F. Heckscher 1949 s. 813. Om debatten före frihetstiden se Karlsson 1994 s. 58–78.
2 Lindroth 1978 s. 98 f. Om sammantvinningen av naturvetenskap/ekonomi se även Heckscher.

Ett belysande exempel är att den 1739 instiftade Vetenskapsakademien från början var tänkt
som ekonomisk vetenskapssocietet, se Heckscher 1949 s. 833.

3 Ibid. s. 814 f.
4 Om merkantilismen under denna tid se Lindroth 1978 s. 95 ff.; Lars Magnusson 1996 s. 246 ff.;

Magnusson 1999 passim.
5 Ibid. s. 249.
6 Magnusson 1996 s. 247 f. Vid mitten av 1700-talet, då manufakturerna stod på sin höjdpunkt,

sysselsatte de som mest 20.000 arbetare och deras betydelse var mindre än landsbygdens hant-
verk. Magnusson 1999 s. 253.

7 Jfr Heckscher 1949 s. 826 f.; Den svenska historien del 9 1995 s. 116 f.; Magnusson 1999 s. 254,
s. 260 f. Heckscher menar att den trots allt stod i ett ”något rotlöst förhållande till det egna
samhället”, detta på grund av den svenska ekonomins fasta förankring i jordbruk och bergs-
hantering, se 1949 s. 835.

8 R. Nilsson 1973 s. 165.
9 Se t.ex. Linda Gardiner 1984; jfr R. Nilsson 1973 s. 165 f., s. 231.
10 I Lärda Tidningar nr 101 1748 återges akademiens brev till De la Gardie och hennes svarsbrev.

Se även Lindroth 1967 s. 23.
11 I Lindroths arbete om Vetenskapsakademiens historia (1967) finner man andra driftiga kvin-

nor som uppvaktat Akademien med sina rön, de flesta mot slutet av århundradet dock. Elsa
Wrede hade tankar om lusernodling och byggande av trähus, Marie Christine Bruker sökte
1774 helt sonika personligen upp herrarna i Akademien och presenterade en ny slags fernissad
vatten- och eldsäker ammunition, en fattig änka i Kalmar, Agatha Schultze, ville få respengar
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för att åka till Stockholm och demonstrera sin metod att bearbeta grovt lin till fint osv., se
Lindroth 1967 passim.

12 Cajsa Warg ”Företal” 1755.
13 Jfr Hasselberg 1998b, Hist. inst., UU, s. 80 [opubl.].
14 ”Några Hus-Curer för Boskaps-Siukdomar”, Warg 1755.
15 Lindroth 1967 s. 217.
16 Magnusson 1996 s. 214.
17 Charlotta Frölich 1768b.
18 Envoyé extraordinaire Gregers Juels Gesandtskabsarkiv: Afskrifter af eller Forlæg til Bilag till

Relationer, 1766–1770, Rigsarkivet, København T.K.U.A. [Tyske Kancellis udenrigske afdel-
ning], Sverige C, vol. 358.

19 Tankar gavs ut anonymt. Uppgiften att den har skrivits av Janisson [Françoise Marguerite Ja-
niçon] återfinns i Apelblads förteckning samt hos Bygdén. Tilläggas kan att en (troligtvis sam-
tida) uppgift om författarskapet också är ditskriven på KB:s exemplar av skriften. (Se J. Apel-
blad, Anonymi et Pseudonymi Sveciæ, del III, s. 585, U 235, UUB. Bygdén del II 1974 s. 601.; jfr
även Jörgensen 1936.) Normalt refererar Bygdén, om så är aktuellt, till Apelblad, men i detta
fall finns förbryllande nog ingen sådan referens.

20 François Michel Janiçon (1674–1730) var född i Frankrike och son till en advokat, men gick sin
universitetsutbildning i Utrecht, där han hade släkt. Efter en kortare militär karriär åkte han
till Dublin där han skrev in sig vid universitetet och kom att arbeta som informator i en adels-
familj. Vid vistelsen i Dublin kom François Michel Janiçon att bli god vän med ingen mindre
än Jonathan Swift. Ett arv gjorde att François Michel Janiçon åkte tillbaka till Nederländerna
där han 1706 gifte sig med Marguerite-Anne-Marie de Ville, paret fick två döttrar. Efter flytten
verkade han i några år bl.a. som informator, men kom sedan att ägna sig åt tidningsutgivning.
Vid sin död hade han utsetts till agent för lantgreven av Hessen. (Se Eugène & Emile
Haag 1856 s. 29 ff.; Dictionnaire des Journalistes 1976 s. 197; Samuel Bring 1941 s. 14.) För upp-
gifter om faderns journalistiska verksamhet se Dictionnaire des Journaux 1600–1789 del 1 1991
s. 474 f., s. 486 f.

21 Haag 1856 s. 29 f.
22 C.G. Warmholtz kom från en till Sverige invandrad tysk förmögen apotekarfamilj. 1730 finns

han inskriven som student i Uppsala men han kom snart att sändas utomlands, för att avsluta
sin universitetsutbildning i Göttingen. Då var han i övre tonåren och det skulle sedan dröja
många år innan han återvände till Sverige. (C. Snoilsky 1903 s. 131 f.) På många sätt kan Warm-
holtz alltså ses som en produkt av kontinental uppfostran och miljöpåverkan, precis som sin
hustru. Warmholtz kom att stå under beskydd av Isac Cronström, guvernör och bosatt i Hol-
land, vilken utsåg honom till sin sekreterare. När Warmholtz var bosatt i Holland kom han att
träffa många av dåtidens berömdheter, till och med Voltaire, som han ”dagligen” umgicks med
år 1740 och även brevväxlade med. (Ibid. s. 136.) Detta betyder att paret Warmholtz var väl
placerade när det gällde att överblicka den europeiska (upplysnings)scenen, både genom de
janiçonska familjeförbindelserna och genom makens kontakter. Biografiska uppgifter om
C.G. Warmholtz står att finna i Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män band 22
1855 s. 87 f.; Snoilsky 1903; Bring 1941.

23 Paret fick två barn, varav det ena, Marianne eller Maria Anna (1745–1810), levde till vuxen
ålder, medan det andra Carolina Eleonora (f. 1747) dog tidigt. Se SÄ del 9 1893 s. 448.

24 Intressant är att Carl Gustaf Warmholtz inte nämner sin hustru i den del av verket som handlar
om ”Svenska Lärda Fruentimer”, se Bibliotheca Historica Sueo-Gothica, del 15 1817 s. 264 ff.

25 Carl Gustaf Warmholtz boksamlande gjorde att hans hustru hade tillgång till information om
nyutkommen litteratur och aktuell europeisk debatt även efter flytten till Sverige. I huset
fanns ett omfattande bestånd av aktuell litteratur, bokkataloger och tidskrifter. Samuel Bring
redogör i sin uppsats för den warmholtzka boksamlingen och visar hur oerhört omfattande
detta bibliotek var. (Bring 1941.) Bring skriver också att Warmholtz genom Gjörwells boklåda
prenumererade på diverse utländska tidskrifter och tidningar. (Ibid. s. 25 f.) En förteckning
över biblioteket gjordes av Warmholtz själv och finns i original på KB. (”Bibliotheca Warm-
holtziana eller Förteckning öfver Hof-Rådet Carl Gustaf Warmholtz’ Samling af Böcker,
Handskrifter, Strö-skrifter, Plancher och Porträtter”, U 369, KB.) Av den framgår att samling-
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en också innehöll en stor avdelning med inhemsk politisk litteratur, bara under rubriken
”Miscellania Oeconomico-politica” redovisas t.ex. inte mindre än 452 st. svenska skrifter samt
diverse kungliga förordningar och resolutioner.

26 Vid Warmholtz död 1785 brände änkan många brev och även en av maken författad självbio-
grafi, vartill skall läggas att Warmholtz själv brände delar av sin korrespondens med Holland
innan sin död. (Se Marianne Warmholtz, g. Schönström, till C.C. Gjörwell 15/8 1785, Ep G
7:13, KB samt 11/3 1793, Ep G 7:27, KB.) Kvar finns visserligen en omfattande korrespondens,
men den har luckor, framför allt är breven från Françoise Janiçon jämförelsevis få. Allt tyder på
att C.G. Warmholtz död dessutom innebar att Janiçon för alltid gick in i någon form av förvir-
ringstillstånd. Dottern Marianne Warmholtz skriver i ett brev till C.C. Gjörwell den 15 augusti
1785: ”hon war siuk när jag kom från Stockholm, och det bestod alti hufwudet, så hon hadde
underliga Phantesier [sic!] och idéer […]”. (Marianne Warmholtz till C.C. Gjörwell 15/8 1785,
Ep G 7:13, KB.)

Jag har endast funnit tre originalbrev från henne: Françoise Marguerite Janiçon till Rosén von
Rosenstein 9/10 1755, Sjukjournaler etc., D 708b, UUB; ett brev till grevinnan Lovisa Ulrika
(Ulla) Sparre g. Tessin, där Janiçon ber om hjälp å en fattig änkas och dennas söners vägnar, Ja-
niçon till Ulla Tessin, 16/10 1760, Ericbergsarkivet, Autografsaml., Vo 107, RA; och slutligen ett
brev till Lidén, 3/9 1777, G 151f, UUB. Till detta skall läggas en stor kollektion av brev (12 styck-
en) som återfinns i avskrift i Berg. brevsaml. vo. 18, KVAB. (Janiçon till C.R. Berch, 16/4, 30/4
1753; 25/11 1754; 27/1 1757; 7/7, 13/7, 9/8 1759; 28/3 1765; 15/6, 2/7, 10/8 1767; 8/10 1770.) Dessa
brev innehåller en hel del intressant information som tyvärr inte kunnats utnyttjas till fullo, ef-
tersom breven upptäcktes i avhandlingens absoluta slutskede. Samtliga brev är ställda till Carl
Reinhold Berch, äldre bror till den ovan nämnda professorn i ekonomi, Anders Berch. C.R.
Berch var en god vän till makarna Warmholtz och i avskriftskollektionen finns också avskrifter
av två brev från honom till Janiçon, samt ett antal brev till och från C.G. Warmholtz.

27 Snoilsky 1903 s. 138; Bring 1941 s. 15.
28 Se t.ex. Johan Arckenholtz till Françoise Marguerite Janiçon 18/1 1759, Ep V 5:1, KB.
29 Om madame de Sévigné se t.ex. Alenius 1993a s. 365 ff.
30 Johan Arckenholtz till Françoise Marguerite Janiçon 18/1 1759, Ep V 5:1, KB; jfr Sven Hansson

1991 s. 94 f. Hansson är den första (och hittills enda) som noterat brevet.
31 Janiçon till Johan Henric Lidén 3/9 1777, G 151 f, UUB.
32 Janiçon till Nils Rosén von Rosenstein 9/10 1755, Sjukjournaler etc., D 708b, UUB.
33 Apelblad skriver att ”Janisson” skrev på franska men blev översatt av en okänd, se J. Apelblad,

Anonymi et Pseudonymi Sveciæ, del III, s. 585, U 235, UUB. Om detta stämmer kan man fråga
sig vem som hade hjälpt Janiçon att göra översättningen? Den mest troliga förklaringen är att
någon inom familjen gjorde det. Carl Gustaf Warmholtz skrev dock en mindre god svenska,
även om han tränade upp sig betydligt med åren. (Se Snoilsky 1903 s. 139.) Hans Bibliotheca
Historica Sueo Gothica är följaktligen skriven på relativt god svenska. Ett annat näraliggande
förslag, och kanske det mest troliga, är att Marianne Warmholtz hjälpte sin mor med översätt-
ningen. Det år skriften gavs ut var Marianne Warmholtz 22 år gammal och hon var uppenbar-
ligen en relativt skicklig skribent och skrev en god franska av döma av hennes bevarade brev.
Hon var dessutom litterärt intresserad. Det var Marianne Warmholtz som hjälpte fadern att
ordna den gigantiska boksamlingen och som vid faderns död bedrev en omfattande korre-
spondens för att söka finna hjälp att hålla samlingen intakt. Något som en rad brev till famil-
jens vänner vittnar om, framför allt brev till C.C. Gjörwell. Jfr Bring 1941 s. 75 f.

34 Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Emot Yppighet och Öfwerflöd; Gifwen Stockholm i Råd-Cam-
maren then 26. Junii 1766, u.å. [1766]

35 S. Carlsson 1995e s. 183 f. Se även ovan s. 160.
36 Bo Peterson 1984 s. 3 ff.; S. Carlsson 1995e s. 174, s. 180.
37 Peterson 1984 s. 4.
38 Ibid. s. 11. I Lärda Tidningar för år 1767 anmäls eller refereras en hel del av dessa skrifter (i

numren 29, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 58, 59, 63, 66, 74, 76 och 86). I nr 39, från den
18 maj, finner man en relativt utförlig anmälan av Tankar. Slutligen redovisades också i tid-
skriftens nr 86 en sammanställd förteckning på alla de under året utkomna skrifter vilka tagit
upp överflödsförodningen.
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39 Peterson 1984 s. 11. Jfr Lärda Tidningar nr 86 1767.
40 Lärda Tidningar nr 39 1767 s. 153.
41 Per-Erik Brolin 1953 s. 316. Brolin påpekar att spridningen kunde ske relativt effektivt om skrif-

terna väl kom till en stad: ”städerna var inte större än att en person ensam väl kunde komma i
kontakt med alla inflytelserika personer i staden”. (Ibid. s. 316.) Jfr Skuncke som visar att ett
offentligt samtal höll på att utvecklas vid denna tid. Den svenska pressen utvecklades under
perioden (vi hade t.ex. fått våra första svenska dagstidningar 1767) vilket ökade möjligheterna
för ett offentligt samtal, se 1999b,

42 Peterson 1984 s. 3.
43 C.G. Malmström del 5 1900 s. 377; Peterson 1984 s. 4.
44 C.G. Malmström del 5 1900 s. 377. Detta menar Malmström var en seger för de åsikter som

framförts av C.G. Löwenhielm redan tio år tidigare, ibid.
45 Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Emot Yppighet och Öfwerflöd 1766.
46 Skuncke 1999b.
47 Habermas 1968 s. 16 ff. [”Denna representativa offentlighet konstitueras inte som ett socialt

område, som en sfär av offentligheten, utan den är snarare något i stil med en statussymbol,
om ordet nu kan användas i detta sammanhang. […] Utvecklandet av den representativa
offentligheten är knutet till personliga attribut: insignier (kännemärken, vapen), vanor (kläd-
sel, frisyr), gester (hälsningar, åtbörder) och retorik (tilltalsform, formellt tal över huvud) eller
med andra ord: en sträng kodex för ’ädelt’ uppträdande.” Övers. hämtad från Habermas 1984
s. 10 f.]

48 O. Wieselgren 1912 s. 5.
49 Heckscher 1949 s. 837 f.
50 O. Wieselgren 1912 s. 12; Heckscher 1949 s. 840.
51 O. Wieselgren 1912 s. 5, s. 10.
52 Ibid. s. 17 f.
53 Ibid. s. 24; Peterson 1984 s. 7 f.
54 Se t.ex. brev till henne från okänd 20/2 1761 innehållande information från riksdagen, Ep V

5:2, KB, (se nedan not 58) eller Johan Arckenholtz till Janiçon 26/12 1754 eller 11/3 resp.
30/9 1758, Ep V 5:1, KB.

55 Bring 1941 s. 16.
56 C.G. Malmström del 3 1897 s. 314. Malmström håller också för troligt att Warmholtz var för-

fattaren till den anonyma mösskriften ”Samtal mellan tvenne redliga svenska män om tillstån-
det i deras fädernesland”, som troligtvis kom ut 1746, ibid. s. 303; jfr Bring 1941 s. 17.

57 C.G. Malmström del 3 1897 s. 321; Snoilsky 1903 s. 145; Bring 1941 s. 18.
58 Det verkar som om Warmholtz fortsatte att hålla sig initierad om det stockholmska politiska

livet. Från 1760–62 års riksdag finns en stor kollektion (anonyma) brev uppenbarligen skriven
av någon som bevistat riksdagen och med beskrivningar av vad som hände, vecka för vecka. (Se
anonyma brev till C.G. Warmholtz, Ep V 5:2, KB.) Ett av dessa brev, daterat den 20 februari
1761 är adresserat till Janiçon och det verkar som det är ett svar på diverse frågor som hon ställt
till den anonyme brevskrivaren, något som visar att det inte bara var hennes make som hade ett
livligt politiskt intresse, utan även hon. Av brevet framgår också att frågorna måste ha varit ini-
tierade.

59 Se t.ex. Hasselberg m.fl. 1997 s. 18.
60 Snoilsky 1903 s. 163 f.
61 Janiçon till C.R. Berch, 28/3 1765, Berg. Brevsaml. vo. 18, KVAB.
62 Snoilsky 1903 s. 149. Se även Voullaire, pastor i den reformerta församlingen i Stockholm, till

”Madame” [Janiçon], 15/10 1750, G 322, UUB.
63 Tankar utgavs alltså anonymt. Skriften, som är i kvarto-format och satt i fraktur, trycktes på

Kongl. Finska Boktryckeriet i Stockholm, omfånget är på 24 sidor (alltså tre tryckark). Den
enda större illustrationen återfinns i skriftens början och består bl.a. av ett stiliserat växtmöns-
ter (s. 2). Kompassriktningen, hur texten skall uppfattas, läggs ut redan i skriftens titel som i
fullständighet lyder Tankar I anledning af Sista Öfwerflöds-Förordningen Och Deß wärkställig-
het; Fattade i pennan, Och Dedicerade til MALCONTENTERNE, Af En Fri Svensk. Titeln
ger en direkt läsanvisning, den är riktad till alla de som är missnöjda (malcontenterna) med
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den nya överflödsförordningen. Förutom det vanliga bruket, där för svenskan främmande ord
är satta i antikva, så är även det politiskt värdeladdade uttrycket ”En Fri Svensk” markerad på
samma sätt. Sist i Tankar ges uppgiften att skriften är tryckt på ”Auctorens egen bekostnad”
(s. 24).

64 Citat efter A. J. von Höpken 1890 s. 442.
65 Ett par av motskribenterna påpekar också att den innehåller kryptiska uttryck. Carl Waden-

stierna ironiserar över en ordalydelse i Tankar: ”Wid Uplagan af en ny Swensk Ordabok, bör
Auctor, som rigtat [berikat] Swenska Språket med det ädla ordet halluncker ej glömmas, at
med beröm omnämnas.” Se 1767b s. 3. Se även Schönberg 1767 s. 5.

66 Vossius 1990 s. 13.
67 År 1766 gifte sig kronprins Gustav med den danska prinsessan Sofia Magdalena. Giftermålet

hade föregåtts av en konflikt som aktualiserades 1765 mellan ständer å ena sidan, som var för
valet av brud, och kungaparet å den andra, som motsatte sig arrangemanget. (Se Skuncke 1993
s. 173.) I Tankar hyllas valet.

68 Hamden kan möjligtvis vara engelsmannen och politikern John Hampden d.ä (1594–1643), en
av Karl I:s motståndare. (Om honom se Nationalencyklopedien del 8 1992 s. 361.) Det verk som
används av David Hume är ”Hist. de la maison de Stuart”, detta verk torde vara en översätt-
ning av hans History of Great Britain (1754–61), i vilket den radikale upplysningsfilosofen och
politiske teoretikern Hume syntetiserar och omsätter sina ståndpunkter i en betraktelse över
Englands historia 1603–1688. Se LVH del 5 1972 s. 120 ff.

69 Det går helt klart att påvisa att Janiçon åtminstone hört talas om boken. Den beröms i ett brev
till henne från Johan Arckenholtz den 18/1 1759, Ep V 5:1, KB.

70 Om klimatläran se Carl Frängsmyr 2000 passim.
71 Varje nation har unika förutsättningar och lagar och seder kan därför inte enkelt tas över mel-

lan olika länder. Montesquieu menar att man beträffande lyxkonsumtion måste skilja mellan
länder med olika statsskick; det finns olika typer av statsskick, republiken, monarkin och des-
potin, alla dessa har olika förutsättningar vad gäller konsumtionen. Republiken är dessutom
av två slag: den demokratiska respektive den aristokratiska. I en republik blir lyxen farlig för
det upphäver utjämningen i egendomsfördelningen, i en monarki däremot är lyxen nödvändig
för att upprätthålla olikheten mellan dess medborgare. (Se O. Wieselgren 1912 s. 13 f.; LVH
del 5 1972 s. 227 ff.; C. Frängsmyr 2000 s. 32 f. Om Montesquieus tankar i Sverige under fri-
hetstiden se Frängsmyr 2000 s. 34–40.) Ett skäl till att Montesquieu inte nämns öppet i Tankar
är troligtvis att han intog denna nyanserade inställning till lyxkonsumtion och menade att den
i vissa fall var önskvärd (som i hans Lettres Persanes eller De l’Esprit des Lois). Ett annat kan vara
att det skulle svära mot skriftens i övrigt antipatiska inställning till Frankrike.

72 Wadenstierna 1767b s. 11–18. Citat från s. 12.
73 I denna passage räknas en mängd nipper och lyxföremål upp. Några exempel kan ges: Panaches

är en fjäderprydnad; Robes de Cour och Robe de Ville, hovdräkt respektive stadsdräkt; negligez,
sällskapsdräkt; Peliss, damkappa med päls; Pomponer, tofsprydnader; entoilages gazes, tunn lin-
nespets; Carosse, Cabriolet,Vis a vis, är olika typer av vagnar.

74 Jfr Skuncke som tar upp den debatt som utbröt i Dagligt Allehanda 1771 om vilka som har rätt
att bära hovsorg vid Adolf Fredriks död (enbart hovet och adeln eller också de hantverkare som
var anställda vid hovet). Intressant är hur denna diskussion kan länkas till privilegiedebatten.
Se 1999a s. 284.

75 Sylwan 1896 s. 442 not 1.
76 Odel 1767 s. 9 f.; Schönberg 1767 s. 8.
77 Ibid. s. 12. Odels skrift har dessutom ett obehagligt parti där han föreslår att Tankars köpman

måste vara jude eftersom han tar (ocker)ränta. (Ibid. s. 7.) Fientligheten mot judarna hade
långa anor i Europa t.o.m. många av upplysningsfilosoferna intog en fientlig eller kritisk in-
ställning till judar – Voltaire inte minst. Den judiska populationen i Sverige var vid denna tid
liten. En judiskt invandring till Sverige kunde först ske på allvar då man 1780 införde en be-
gränsad religionsfrihet för judar (och katoliker). Se Jarrick 1992 s. 146–156.

78 Wadenstierna 1767b s. 17.
79 Wadenstierna beskriver hur han varit på besök hos en god vän som är handlande och där trak-

terats inte med kostbara rätter utan med ”Strömming, Hafwersoppa [havresopppa] och Cal-
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lops”, vid bordet skrålades det inte utan barnen läste sin läxor ur katekesen etc. Se Wadenstier-
na 1767a [opag.].

80 Om detta se ovan s. 179 f.
81 Stina Hansson 2000 s. 77–82.
82 Nancy Hartsock 1990 s. 161 f. Jfr f.ö. Maurer som lyfter fram hur Bernard Mandeville (om ho-

nom se ovan) menar att lyxkonsumtion: ”effeminates and enervates the People”, se 1998 s. 136.
83 En rolig detalj är att Janiçon själv var förtjust i sidentyger. År 1742 ansökte hennes man av rådet

att få importera ”brokuga sidentyger” åt sin fru (vilket bifölls). (Se Bring 1941 s. 15 not 2.) I ett
brev från 1758 meddelar Arckenholtz att han skickat de sidentyger från kontinenten som Jani-
çon bett om. Se Arckenholtz till Janiçon 11/3 1758, Ep V 5:1, KB.

84 Skälet till att det torde vara kroppskonstitutionen är att det sedan talas om kläder som är lämp-
liga för vårt klimat.

85 T. Frängsmyr 1993 s. 69.
86 Löwenhielm 1767a s. 36.
87 Wadenstierna tillbakavisar f.ö. tanken på denna gyllene kärva tid. Överdådet var större för

hundra år sedan, se bara på dåtida bröllopsseder. Se Wadenstierna 1767b s. 7.
88 Tanken på en fjärran historisk svensk guldålder, där det mest kända exemplet är Rudbecks At-

lantica, återkom under 1700-talet med förnyad kraft. En viktig förnyare av myten är Dalin
som i sin Svea Rikes Historia målar upp den svenska guldåldern. Då var människor dygdiga,
sunda och modiga, präglade av ett enkelt och osofistikerat men också oförstört liv. På konti-
nenten ser man samma typ av historieskrivning hos J.J. Rousseau. I sin första discours utmålar
han på samma sätt det forna Schweiz. Lamm har för övrigt visat hur Dalin och Rousseau delvis
använt samma källa. Se Lamm 1963 s. 260 ff. Jfr Lindroth 1967 s. 364 f.; Stina Hansson 2000
s. 80 f.; C. Frängsmyr 2000 s. 27 ff.; Jonas Nordin 2000 passim.

89 Troligtvis åsyftas här den engelska drottningen Maria II (1662–1694) som var dotter till Jakob
II och 1677 gifte sig med Vilhelm av Oranien. Hon hade, trots att fadern var katolik, fått en
lutheransk uppfostran. Uppg. hämtade från Nationalencyklopedien del 9 1994 s. 72.

90 Odel 1767 s. 3.
91 Jfr O. Wieselgren 1912 s. 47 not 2.
92 En bit in i skriften sägs också ”det är jag man före” (s. 15), dvs. troligtvis det försäkrar jag.
93 Odel 1767 s. 3: ”denne mannen är en ungkarl”.
94 Latinska citat förekommer på fyra ställen i texten, på titelsidan återges ett Livius citat, sedan

förekommer latinska citat i noter på s. 9 och 23, samt i det avslutande Horatiuscitatet.
95 ”Avertissementer, pamfletter och verser om riksdagen 1765 och 1766”, F 376, UUB; Janiçon

till C.R. Berch, 28/3 1765, Berg. Brevsaml. vo. 18, KVAB. I den warmholtzka manuskriptsam-
lingen fanns en handskrift med titeln ”Avertissementer, pamfletter och verser om Riksdagen
1765 och 1766”, F 376, UUB. Den innehåller en journal med täta rapporter om vad som hände
under riksdagen, skriven av åtminstone två anonyma personer (i jag-form) med uppenbar till-
gång till förstahandsinformation. Beskrivningar av olika personers agerande, voteringar, beslut
etc. blandas med diverse politiska verser. Den första rapporten är daterad 18 jan. 1765, den sista
den 4 april 1766.

Uttrycket ”à la greque” blev aktuellt i Sverige fr.o.m. 1760-talet och kan knytas till nyklassi-
cistiska strömningar inom arkitektur och konst, vilka satte sina spår även inom modet, främst
det franska. Inte minst kom detta att förbindas med en viss typ av frisyr. Enligt Svanfeldt blev
uttrycket ett ”mondänt slagord”, som betecknar (det kanske överdrivna?) intresset för nya
moden. (Svanfeldt 1937 s. 352 ff.)

Exakt vem grevinnan Bielke var är oklart, men hon bör ha varit släkt med mössan och riksrå-
det Ture Bielke. Om honom se I. Carlsson 1966 s. 57, s. 65; I. Carlsson 1981 s. 258.

96 Se Wadenstiernas bägge skrifter och Odel. Den ende som inte tar upp ett explicit försvar för
köpmännen är Schönberg, han går istället i svaromål beträffande den nedlåtande synen på ”all-
mänheten”. Se 1767 s. 10.

97 Jfr f.ö. argumentationen i Löwenhielms skrift Bref Til en Wän, Rörande Allmänna Författning-
arne Emot Öfwerflöds-Warors bruk, med mera (1767b), som även den skrevs till försvar för
överflödsförordningen. Här ges de ekonomiskt baserade argumenten som personifieras i Tan-
kar. Löwenhielms skrift publicerades före Janiçons.
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98 De olika stånden kunde 1767 i praktiken inte ses som homogena grupper när det gäller intres-
sen. Då Tankar skrevs hade ståndsmotsättningarna blossat upp i riksdagen mellan olika stånd,
framför allt adel och präster, men även inom olika stånd. Inom borgarståndet uppkom exem-
pelvis intressemotsättningar då nya valbarhetsbestämmelser trängde tillbaka borgare med
ämbetsmannatitlar och på landsbygden hemmahörande bruks- och fabriksägare till förmån
för borgarståndets mellangrupper. Se S. Carlsson 1995e s. 183.

99 Detta kommer att diskuteras närmare i det följande kapitlet.
100 Anna Maria Rückerschöld 1770 s. 8.

III:6. Kvinnliga författare tar till orda i den kvinnopolitiska debatten

1 Anna Maria Elvia 1750.
2 Min definition av ”kvinnopolitisk text” liknar delvis den som styr urvalet i antologin Kvinno-

politiska nyckeltexter, red. Johanna Esseveld & Lisbeth Larsson (1996). ” ’Politisk’ skall i detta
sammanhang uppfattas som ett mycket vitt begrepp, vidare än vad som är brukligt. Vi har in-
kluderat sådana texter som varit en del av den politiska kampen och som haft för avsikt att
påverka kvinnors självuppfattning och agerande, men också sådant som haft en mer indirekt
politisk funktion och kommit att påverka utan att de varit avsedda för det.” (Ibid. s. 8.) Denna
definition snävas dock in hos mig i detta kapitel eftersom jag här endast tar upp de texter som
har ett explicit kvinnopolitiskt syfte, jfr definitionen av ”allmänpolitisk” text ovan.

3 Se t.ex. R. Nilsson 1973 s. 9; B. Olsson 1979; Gerda Lerner 1993; Stålmarck 1997 s. 177. Jfr
Carolyn Lougee som är noga med att påpeka att begreppet feminism måste ses som föränder-
ligt över tid, se 1976 s. 7.

4 Ellisiv Steen 1980 s. 155.
5 SAOB del 8 1926 spalt F452.
6 Termen har dessutom den fördelen att den används redan under 1700-talet, även om den då

verkar haft betydelsen att upphäva förmyndarskap i något konkretare mening. I SAOB finner
man följande: ”formligen o. enl. lagens föreskrifter förklara (en son) befriad från den faderliga
myndigheten, förklara (ngn) myndig; särsk. om fornromerska förh.” I denna betydelse finns
ordet belagt från 1776. Vidare att frigöra sig från någonting i mer allmän betydelse, när det gäl-
ler kvinnan att frigöra sig från förmyndarskap och tvång ”frigiva, befria från träldom […] i frå-
ga om kvinnan särsk.: frigöra från mannens förmynderskap, äv.: frigöra från det tvång som
[…] konvenans lägger på henne till skillnad från mannen.” SAOB del 7 1922 spalt E493.

7 Lerner 1993 s. 14.
8 Scott 1998 s. 13.
9 ”Feminist strategies exemplified an almost uncanny ability to sniff out and exploit ambiguities

in the foundational concepts of philosophy, politics, and common sense”. Scott 1998 s. 12.
10 Jfr Helmius 1993b s. 80 not 7.
11 R. Nilsson 1973.
12 Sven Hansson 1991.
13 Helmius 1993b.
14 Christensson 1997.
15 B. Olsson 1979.
16 Den internationella forskningen om tidig emancipatorisk litteratur är omfattande och här re-

dovisas därför endast ett snävare urval. Tonvikten är lagd på den franska debatten, eftersom det
finns skäl att anta att svenska emancipatoriska 1700-talsförfattare ofta hämtade sina argument
från Frankrike. Carolyn Lougee ger i sin bok om fransk salongskultur under 1600-talet, Le
Paradis des femmes (1976), också en beskrivning av vad hon benämner feministiska och antife-
ministiska tänkare. Den norska litteraturvetaren Sissel Lie ger i sin bok om synen på kärleken
i franska romaner skrivna av kvinnor under 1600- och 1700-talet sammanfattningar av dåtida
kvinnosyn, Sjelen har intet kjønn. Kvinner og kjærligheten i franske romaner på 1600-tallet og
1700-tallet (1988). Det sena 1700-talets franska debatt om kvinnan finns beskriven i Léon
Abensours La femme et le féminisme avant la révolution (1923), liksom hos den tidigare nämnda
Joan Wallach Scott i hennes bok Only Paradoxes to Offer (1998). En bredare översikt över den
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europeiska debatten om kvinnan, med nedslag hos några debattörer, presenteras av Diana
Coole, Women in Political Theory. From Ancient Misogyny to Contemporary Feminism (1993).
Vidare ges en liknande översikt hos Merry Wiesner Women and Gender in Early Modern Europe
(1993). I Lerners tidigare nämnda The Creation of Feminist Consciousness (1993) ges en pano-
ramavy över den västerländska feminismens historiska rötter.

17 För den tidigaste svenska debatten se R. Nilsson 1973 s. 76–177; Bo Lindberg 1997.
18 Jfr Helmius 1993b s. 62. Liksom Helmius har jag inte kunnat spåra denna författare.
19 Agneta Helmius redovisar, i sin artikel rörande debatten om ”flickors ostadighet” från slutet av

1750-talet, en till stora delar anonym debatt där en del av debattörerna kan ha varit kvinnor. Se
Helmius 1993b.

20 Qvist 1960 s. 59 f. Jfr R. Nilsson 1973 s. 235.
21 Hirdman inför begreppet ”genuskontrakt” för att tydliggöra förhållandet mellan könen. Hon

menar att dessa ”kontrakt” verkar ha funnits i varje tid och samhälle och återfinns på tre nivå-
er: en kulturell som ideologi, en andra konkret nivå och en tredje individuell nivå. Se Hirdman
1988 särsk. s. 54; Hirdman 2000. Jfr historikern Maria Sjöberg som föreslår termerna hushålls-
eller husbondekontrakt för äldre tid, se Sjöberg 2000.

22 Se t.ex. Johannisson 1994 s. 18; Laqueur 1990 passim; Maria Eriksson 1996 s. 135 f.
23 Laqueur 1990 s. 1–24. Se även Wiesner 1993 s. 25 ff.; Johannisson 1994 s. 26 f. Laqueurs hypote-

ser har mött vissa invändningar. Exempelvis Maria Eriksson påpekar att den distinktion Laqu-
eur gör mellan ”socialt kön” respektive ”biologiskt kön” ter sig problematisk eftersom han i
praktiken själv påvisar hur även biologiska teorier är sociala konstruktioner. (Se 1996 s. 145.)
Andra forskare har uppmärksammat att det brott i tänkandet som Laqueur beskriver inte är så
tydligt: enkönsmodellen fortlevde långt fram i tiden. Se Jarrick 1997 och framför allt Maja
Larsson 2000.

24 Kjell Lekeby 1997.
25 R. Nilsson 1973 s. 14 f.; Coole 1993 s. 19–34; Laqueur 1990 s. 28–35. I Politiken återfinns ett ana-

logiresonemang där människan jämförs med andra djur, vilka ingår i en hierarki. Kvinnan ses
som underordnad mannen enligt samma hierarkiska princip, se Bo Lindberg 1997 s. 14; R.
Nilsson 1973 s. 14 f.

26 Åsikten framförs i dikten ”Fruentimbers Plikt”, se SS 1 s. 80 r. 29–32.
27 ”Wi erkänna dem [kvinnans svagheter] sjelfwe med blödande hjertan, och medgifwa, at de äro

alt begabberi wärde.” (Rückerschöld 1770 s. 4.) Jfr även med kvinnliga tillfällesförfattare, se
kap. 2:4.

28 Det finns ett exempel på en kvinna som söker göra sin stämma hörd i den lärda och medicin-
ska diskursen om obstetrik: barnmorskan Helena Malhiem. Hon försökte 1758 få tillstånd av
Collegium medicum för att trycka en barnmorskelära, men fick avslag. Se Höjeberg 1995.

29 Se t.ex. Catharina Ahlgren del 2 1772–73 s. 19 f. Om Ahlgrens tidskrift och kvinnosynen i den
se R. Nilsson 1973 s. 271–277. Ahlgrens tidskrift behandlas i en kommande studie av litteratur-
vetaren Margareta Björkman. Tanken på det ömsesidiga äktenskapet togs upp redan av Bren-
ner, jfr ovan s. 150.

30 Elisabeth Stierncrona del 1 1756–60.
31 Lövkrona 1999 s. 142.
32 Citat efter Wrangel 1895b s. 1. Jfr Amussen 1995 s. 49 f.
33 Se Bachtin 1986 s. 11–44.
34 För en diskussion av Fénelons utbildningsprogram se R. Nilsson 1973 s. 47 ff.; Lougee 1976

s. 173–187.
35 C. Burman 1988 s. 28.
36 Om barntiggeriet, se Sandin 1986 s. 104.
37 Frölich 1768b.
38 A. Hammar 1758 s. 5.
39 Ibid. s. 11 f.
40 En belysande redovisning av några av de manliga debattörernas inlägg i svenska debatten om

kvinnor och utbildning finns hos R. Nilsson 1973 s. 190 ff.
41 C. Polhem 1987 [1745] s. 49. Jfr Helmius 1993a s. 35 f.
42 Christian Roman 1743 s. 73.
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43 Ibid. s. 78 f.
44 Elvia 1750.
45 Hedvig Ström 1750.
46 Geyer 1742.
47 Qvist 1960 s. 62
48 För attributionen och en diskussion av skriftens innehåll se Helmius 1993b. För en diskussion

av innehållet se även Qvist 1960 s. 60 ff; R. Nilsson 1973 s. 268 ff. Man kan jämföra med kon-
tinentala debattörer, framför allt en tänkare som Mary Astell, som under 1600-talets slut plä-
derade för ett slags kvinnliga kloster, och detta i det protestantiska England. Se Sutherland
1995.

49 Om bönebrev, se Stina Hansson 1991 s. 95 ff.
50 ”Den styfwa och starka Bond-drängen kunde ju blifwa wid Plogen, och lämna oß Sy-nålen til-

lika med många andra lätta wärktyg och Näringar i fred?”. Se Rückerschöld 1770 s. 3. Se även
Helmius 1993a s. 33.

51 Jfr ibid. s. 60.
52 Ahlgren del 2 1772–73 s. 7.
53 Jfr Helmius 1993 a s. 34, s. 42.
54 Våra Försök I–III, Eckleffs interfolierade exemplar, Vol I, s. 97, Vo 38:1, KB.
55 C. Burman 1988 s. 28 f.; Skuncke 1993 s. 134 f.
56 Våra Försök III s. 93–103, citat från s. 99.
57 Eventuellt finns det ytterligare ännu en radikal text skriven av en kvinnlig författare i detta

ämne: Eva Palmbergs Afmålning Af en Petit-Maitre Til Flickors Försvar Emot Deras Tadlare
(1758?). Attribueringen av denna text är emellertid som tidigare nämnts osäker och författaren
har hittills inte kunnat identifieras. Dikten skrevs som ett svar till Carl Michael Bellman vilken
i en raljerande dikt ifrågasatte det kvinnliga könets moral. I sitt genmäle målar Palmberg, som
diktens titel antyder, upp en motbild mot Bellmans lättsinniga Cloris. Palmbergs Frans är en
fullfjädrad Petit-maitre och precis lika fåfäng och tanklös som någon Cloris. Mot slutet under-
stryks diktens huvudtes – det finns narrar hos såväl mans- som kvinnokönet – genom att kvin-
nans (o)möjligheter till utbildning lyfts fram: ”Om wårt Wett i skidan råstas,/ Må man där ej
undra på;/ Ty wi litet lära få./ Hwaremot på goßen kåstas/ Alt hwad nånsin kostas kan,/ Han
blir hållen at studera,/ Sig i alt evertuera [anstränga]/ Blir dock ofta måttlig man.” Se Palmberg
1758[?] strof 16.

58 Hedvig Löfwenskiöld, ”Ur min enslighets oskyldiga tidsfördrif ”, W 25:18:7, LSB.
59 Stålmarck 1997 s. 54 f.; se även ovan s. 202.
60 SS 3:2 s. 680 f. Ambitionen var att med inspiration från ett danskt sådant arbete åtminstone

komma upp i den danska siffran på 109 lärda fruntimmer, ibid.
61 Byström 1980 s. 154 f. not 213.
62 Enligt elakt skvaller, som återfinns i ett brev skrivet av C.C. Gjörwell, återger denne för en vän

hur fru Nordenflycht skall ha tillbakavisat tanken på att någon kvinna kunde konkurrera med
henne i vitterhet. Enligt Gjörwell frågade en dam i det sällskap där Nordenflycht befann sig
om det fanns någon annan kvinnlig medlem i Tankebyggarorden. Nordenflycht skall då ha
brusat upp och frågat om ”något lärt fruntimmer fanns i hela riket mer än hon?”. (Citat efter
Stålmarck 1997 s. 161.) Anekdoten bör värderas med försiktighet eftersom Gjörwell vid det la-
get hyste en känd antipati mot Nordenflycht. (Ibid. s. 175; jfr R. Nilsson 1973 s. 409 not 40.)
En intressant, men obekräftad uppgift, återfinns i Kruses biografi över Nordenflycht. Han
menar att det fanns ett litterärt kvinnligt sällskap, eventuellt inrättat av Nordenflycht. (Se 1895
s. 119 f.) Uppgiften baserar sig på ett brev från Nordenflycht till Ingeborg Catharina Wrangel
d. 5 juli 1748. Brevpassusen lyder: ”Efter befallning har jag den äran, at sända innelyckte, få se
hur min Nådiga fröken finner det och om hon efter grunden will sluta reglorna wärdiga för sig
at antaga. Hwilket bör endast dependera af min Frökens smak; men ingalunda af grace för den,
som dem inrättat, ehuru hon och hennes Samfund ej kunna underlåta at skatta för en ära och
upmuntran, när en Person af min Nådiga frökens qvalitet, egenskaper och förfarenhet föröker
deras antal.” SS 3:1 s. 230.

63 Jfr Sven Hansson 1991 s. 140–182.
64 SS 2 s. 112 ff.; Borelius 1921 s. 142 f. Hur väl utvecklad vänskapen var mellan Nordenflycht och
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Lange är okänt, men man vet att de brevväxlade. Se komm. till begravdningsdikten över
Lange, SS 3:2 s. 410.

65 R. Nilsson 1973 s. 224 f. Se även kap. III:3.
66 R. Nilsson 1973 s. 211, s. 409 not 40. Jfr f.ö. med det här ovan redovisade gjörwellska skvallret

om Nordenflycht. Se ovan not 62.
67 Kruse 1895 s. 216 ff.; komm. till dikten SS 3:2 s. 582.
68 Jfr Kruse 1895 s. 78 f.; R. Nilsson, 1973 s. 231, s. 234, s. 247, s. 259.
69 Jfr Kruse 1895 s. 200, s. 240 ff.; Borelius 1921 s. 62; R. Nilsson 1973 s. 212.
70 Nordenflychts emancipatoriska diktning har diskuterats mest utförligt av Ruth Nilsson 1973

(även kort 1993), Hilma Borelius 1921 och Sven Hansson 1991. För en forskningsöversikt över
diverse spridda artiklar i ämnet se Sven Hansson 1991 s. 198 not 66. Se även min översikt av
forskningen kring Fruentimrets Försvar, nedan not 106.

71 Jfr Albert Nilsson 1918 s. 41 f.; R. Nilsson 1973 s. 217, s. 227; Lewan 1985 s. 56 f.
72 Jfr Stålmarck 1997 s. 55.
73 Jfr A. Nilsson 1918 s. 42 f. not 1; Borelius s. 72; R. Nilsson 1973 s. 226. Opuscula ingick i Nor-

denflychts bibliotek. (Se Kruse 1895 bilaga 3 ”Auktions-katalogen öfver fru Nordenflychts
böcker och estamper” s. 384.) Om Schurmans verk, se R. Nilsson 1973 s. 39 ff.; Alenius 1993b
s. 213 ff.; Wiesner 1993 s. 133 ff.

74 Kommentaren till dikten i SS 3:2 s. 334 f.; R. Nilsson 1973 s. 226 f. Borelius påpekar att sam-
mankopplingen av dygd och vetande även kan kopplas till Platon. Nordenflychts kusin Carl
Klingenberg hade 1741 publicerat en dissertation där denna syn försvaras och det är troligt att
Nordenflycht läst hans avhandling. Se Borelius 1921 s. 58 f.

75 Av okänd anledning trycktes aldrig dikten i Kolmodins verk, men infördes däremot i Qwinli-
git Tankespel 1748–50. Jfr komm. till dikten SS 3:2 s. 457.

76 Jfr B. Olsson 1970 s. 50 ff.
77 Tanken på det misslyckade äktenskapet som slaveri förekommer även hos preciösa författare.

Se R. Nilsson 1968 s. 64.
78 Sagan har skrivits med en fesaga av D’Aulnoys som förebild. (Se Kruse 1895 s. 204 f.; Borelius

1921 s. 172 f.; kommentarerna SS 3:2 s. 580; R. Nilsson 1973 s. 248 f. Om Scudéry se Lie 1988 s.
27 ff.) Lie poängterar också att kartläggandet av kärleken också kan kopplas till ett begynnande
intresse för den nya empiriska naturvetenskapen; allt skulle klassificeras, även känslolivet, ibid.
s. 30.

79 Lie 1988 s. 30–35, s. 128 ff; om preciösernas äktenskapssyn se R. Nilsson 1968. Samma tanke-
gångar återfinns redan hos Aurora von Köningsmarck i Sverige under 1600-talets slut. (Se
B. Olsson 1979 s. 17 f.) Även von Köningsmarck hade läst sina preciösa författare, man vet t.ex.
med säkerhet att hon hade läst Clélie, ibid. s. 19.

80 Jfr Lie 1988 s. 30.
81 Birgitta Holm talar, i det att hon följer Borelius i spåren, om det ”mycket kvinnliga” i detta

slut. Holm vidgar även sin tolkning biografiskt och menar att beskrivningen av Hildur och
Adil i förtäckt form tar upp Nordenflychts förhållande till Johan Fischerström. Se Holm 1993
s. 399 f. Jfr Borelius 1921 s. 201.

82 Detta har framhållits av många forskare. (Se t.ex. Joan Landes 1988 s. 67.) Hansson skriver att
”[h]undratals svar såg dagen i Europa”. I Sverige anmäldes skriften i Gjörwells tidskrift Then
Swenska Mercurius, september, 1759. (Sven Hansson 1991 s. 90.) Intressant i sammanhanget är
att Rousseau trots detta faktiskt hade hjälpt en av sina kvinnliga mecenater, Madame Dupin,
att utarbeta ett gynæceum på över 3000 sidor. Se Marie-Christine von Sydow 1968.

83 Rousseau 1758 s. 193.
84 Se t.ex. Richard Brooks 1975; Joel Schwartz 1984 s. 32–40, s. 60–68; Landes 1988 s. 66–89;

Dena Goodman 1994 s. 54 ff. Nordin Hennel 1997 s. 31.
85 Landes 1988 s. 67.
86 Rousseau 1758 t.ex. s. 143 ff. Om synen på skådespelerskan runt slutet av 1700-talet till början

av 1800-talet, se Nordin Hennel 1997 passim.
87 Rousseau 1758 passim t.ex. s. 78 ff., s. 148, s. 160 f. Joan Landes menar exempelvis att i Rous-

seaus skrift ges begreppet ”offentlig kvinna” sin fulla sexuellt tvetydiga laddning. (1988 s. 71 f.;
jfr Johannisson 1994 s. 17.) Rousseau söker alltså avskilja kvinnor från alla typer av offentlig-
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heter, men däremot tillerkänner han dem en viktig roll i hemmet, det är följaktligen inte en
maktlös position han skapar för kvinnan, påpekar Landes. Hon är också noga med att fram-
hålla hur Rousseau inte bara talar om kvinnor, han talar också till dem. Ibid. s. 67.

88 Scott 1998 s. 9. Jfr Schwartz 1984 s. 70. Se även Anita Göranssons resonemang om hur föränd-
rade könsrelationer måste analyseras i förhållande till omvandlingar av samhällets maktbaser
och hur detta medför att en analys av manligheten i dessa sammanhang ter sig som det mest
väsentliga. Detta bygger på hypotesen att manligheten i ett samhälle är närmare knuten till
olika maktbaser, analyser av manligheten är därför av avgörande betydelse för vår förståelse av
t.ex. politisk makt. Se A. Göransson 1998.

89 Nordenflycht till Johan Arckenholtz, E 5765, RA. (Brevet finns endast bevarat i avskrift.)
Sven Hansson håller det för troligt att Nordenflycht redan kommit över boken då hon skrev
sitt brev. (Se 1991 s. 97.) 1758 års upplaga förtecknas i auktionskatalogen som efter Norden-
flychts död upprättades över hennes bibliotek, se Kruse 1895 s. 385.

90 Citat efter Stålmarck 1959 s. 114.
91 Ibid. s. 104.
92 Skaldebrevet återfanns i en avskriftssamling, som tillkommit ca 30 år senare. Brevet är riktad

från en anonym avsändare, Nordenflycht, till en anonym mottagare ”Climene”, vilken Hans-
son övertygande påvisar torde ha varit författaren Charlotta Löfgren. Brevet är daterat Stock-
holm d. 19 juli 1759, dvs. skrivet samma dag som det ovan nämnda brevet till Arckenholtz
skickades. (Sven Hansson 1991 s. 104–112.) Avskriften är för övrigt gjord av en annan kvinnlig
författare, Margareta Gryzell. (Ibid 107 f.) Skaldebrevet återfinns i Smädevisor m.m. 1788–90,
Engeströmska samlingen, Vs 156:1–3, KB.

93 Separattrycket av dikten har emellertid varit omöjlig att spåra för mig, liksom för tidigare
forskare, troligtvis har den när Witterhets Arbeten utkom bundits samman med övriga i denna
ingående ark. Jfr komm. till dikten SS 3:2 s. 568 f.

94 Sven Hansson 1991 s. 196 f. not 40.
95 Ibid. s. 102 f.
96 Jfr Kruse 1895 s. 260; Sven Hansson 1991 s. 125.
97 Robert Darnton menar att Rousseau genom att underteckna sina verk ”medborgare av

Genève” ville markera dels ett avstånd till samhällets styrande och den ”Gamla regimen”, dels
till upplysningsfilosoferna, les philosophes, som han såg som korrumperade av en urban och
mondän adligt dominerad kultur. Förutom detta, menar Darnton, så inbjuder Rousseau, ge-
nom att använda sitt förnamn Jean-Jacques till en förtrolig kommunikation med läsaren, nå-
got som i sig signalerar att en ny författarroll håller på att etableras. Se Darnton 1987 s. 266 f.,
s. 326 not 32.

98 Tanken var att Samuel Älf skulle hjälpa henne med översättningen, i ett brev till honom ut-
trycker hon sina önskemål att den latinska översättningen och den franska ”en prose” skulle
tryckas tillsammans. Om detta projekt se två brev till Älf (26 juni 1761 och 10 juli 1761) SS 3:1
s. 293 ff.

99 Även Sven Hansson framhåller att Nordenflycht med sina översättningar ville vända sig
mot en kontinental publik: ”Fru Nordenflycht tänkte således svara Rousseau både på hans
eget och de lärdas språk. Därmed skulle hon föra kvinnans talan ute i Europa, i den litterära
och kulturella utvecklingens centrum.” (Se 1991 s. 103.) I detta sammanhang kan man på-
minna om att latinet, p.g.a. sin klara struktur, framhölls som ett språk för upplysningen av
de ledande encyclopedisterna, framför allt Diderot och d’Alembert. Se Peter France 1972
s. 70.

100 ”Mearum grande Decus Columenque rerum”, se Witterhets Arbeten II. Mottot är taget ur ett
av Horatius oden, i vilket skalden hyllar Mæcenas (Ode 2.17). Ett tack till fil.dr. Mats Cullhed
som hjälpt mig att spåra citatet.

101 Jfr t.ex. T. Frängsmyr s. 301 ff.
102 Enligt Gyllenborgs memoarer verkar det som det var just här som det viktigaste arbetet sked-

de. Nu bör man troligtvis ta detta med en nypa salt. Som Stålmarck påpekar finns en klar ten-
dens hos Gyllenborg att framhäva denna krets och inte minst hans egen, Creutz och Nord-
enflychts roller gentemot Eckleffs betydelse för orden. Om tankebyggarnas salong, se G.F.
Gyllenborg 1885 s. 25 f.; Stålmarck 1986 s. 31 f.
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103 Jfr Klitgaard Povlsen 1998; Anne Scott Sørensen 1998.
104 Goodman 1994 s. 5.
105 France 1972 s. 73. Om kvinnorna och det franska salongslivet, se Landes 1988 passim; Good-

man 1994 passim.
106 Stålmarck 1986; Sven Hansson 1991. Dikten nämns och diskuteras givetvis i kvinnolitteratur-

historiska översiktsverk som Kvinnornas litteraturhistoria (1981) där Maria Bergom-Larsson
respektive Viveka Heyman tar upp den i varsin artikel. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria, del 1
(1993) berörs dikten kort i Nordenflycht-artikeln, vilken skrivits av Ruth Nilsson och Birgitta
Holm. Dikten tas också upp av John Kruse 1895. Hilma Borelius nämner besynnerligt nog
dikten i förbigående. (1921 s. 197–199.) Tidigare forskare har redan nämnts: Marie-Christine
von Sydow, 1968; Ellisiv Steen, 1980 och framför allt Ruth Nilsson, 1973. Se även T. Frängs-
myr 2000 s. 309 s. ff. Örnmotivet i dikten har dessutom diskuterats i en artikel av Birgitta
Svanberg 1983.

107 Hansson förklarar att han inte vill relatera Nordenflychts syn på kvinnans rättigheter till
”samtida auktoriteter” och anlägga ”europeiska perspektiv” utan istället ”helt enkelt sätta dik-
ten [förlagan till Fruentimrets Försvar] i samband med skaldinnans egna erfarenheter, hennes
liv och läsning.” (Sven Hansson 1991 s. 126.) Skaldebrevet var baserat på det självupplevda och
”bygger till en del på minnet av egna erfarenheter, egna konflikter” konkluderar Sven Hans-
son, se ibid s. 129.

108 För samtliga citat hänvisas till utgåvan av dikten i SS 3:1. För en diskussion av termen lärodikt
se Stålmarck 1986 s. 146 ff. Fruentimrets Försvar torde med Stålmarcks inringning tillhöra
gruppen ”egentliga lärodikter” dvs. ”en längre, undervisande, icke-mimetisk dikt, företrädes-
vis på episkt versmått”. (Ibid. s. 148.) Utkastet till dikten var däremot ett skaldebrev, Norden-
flycht vrider skruven ett varv när det gäller stilläge. Hennes lärodikt ligger stilmässigt högre än
skaldebrevet. Jfr Sven Hansson 1991 s. 125.

109 France 1972 s. 69 ff., särsk. s. 71.
110 Jfr Stina Hansson 2000 s. 27 f.
111 Sven Hansson menar att Nordenflycht i diktens förlaga, skaldebrevet, tydligt markerar sin

samhörighet med upplysningsfilosofin. Se 1991 s. 118 ff.
112 Reaktionen på Helvétius bok höll på att dra med sig hela Encyclopedien i fallet. (Se LVH del 5

1972 s. 285.) Helvétius diskuterades även vid det svenska hovet, se Skuncke 1993 s. 189 f.,
s. 194.

113 Jfr Stålmarck 1986 s. 154.
114 Enligt Sven Hansson kan Rousseaus ord tydas så att han ansåg sig inte ha så lång tid kvar. (Se

1991 s. 196 not 36.) Lettre à d’Alembert skulle bli hans avsked till publiken. Ibid. s. 93.
115 För språkliga likheter, se Stålmarck 1967 s. 69; beträffande argumentationen se R. Nilsson

1973 s. 235; Sven Hansson 1991 s. 129–137. Redan 1749 kom ett förslag från H.A. Löfwen-
skiöld, som fått låna Zille av Nordenflycht, att hon borde översätta Holbergs dikt. (Se brev-
koncept, bl. 94 f., W 25:18:7, LSB; jfr Stålmarck 1967 s. 69 f.; Sven Hansson 1991 s. 130, s. 199
not 86.) Kruse hävdar att Nordenflycht korresponderade med Holberg, men att all korre-
spondens med Holberg troligtvis försvann i en brand. (Se 1895 s. 108.) Senare forskare har
ställt sig tvekande till om korrespondensen överhuvudtaget ägt rum, se Sven Hansson 1991
s. 199 not 83.

116 Jfr R. Nilsson 1973 s. 235; Sven Hansson 1991 s. 132 f.
117 Ibid. s. 129.
118 Ibid. s. 136.
119 Som framgick ovan använde sig Nordenflycht av en, delvis patriotisk omtolkad, liknande myt

i ”Fröjas räfst”.
120 Goodman 1994 s. 6 f.; jfr Lougee 1976 s. 17, s. 32 f. Denna syn, som härstammar från 1600-

talet, kan förbindas med självförståelsen hos en aristokratisk kultur vars etablering baserade
sig inte på ett militärt styrkeideal utan sociala och polerade salongsmässiga dygder. (Ibid.)
Nordenflycht kan eventuellt fått denna tanke från mme de Lambert, se SS 3:1 s. 63; jfr
R. Nilsson 1973 s. 225.

121 Samma ad hominem-argument används för övrigt av d’Alembert i hans svarsskift mot Rous-
seau, se Brooks 1975 s. 216.
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122 Rousseau 1758 t.ex. s. 76 f., s. 160 ff.; jfr t.ex. Schwartz 1984 s. 33.
123 Ibid. s. 34 ff.
124 Jfr ibid. 1984 s. 41 ff.
125 Ibid. s. 67, s. 193.
126 Se t.ex. Rousseau 1758 s. 244 ff.
127 Goodman 1994 s. 3 f.; jfr Schwartz 1984 s. 62.
128 Lougee 1976 s. 35 ff.; Goodman 1984 s. 6 f.; Lie 1988 s. 35 f.; Klitgaard Povlsen 1998 s. 22 ff.
129 Holberg nämner Brenner i den i Zille ingående kvinnokatalogen, se Sven Hansson s. 199 not

89.
130 För en utredning av argumentets historia och en beskrivning av hur det inkorporeras i det

svenska 1600-talets diskussion av kvinnan, se Bo Lindberg 1997.
131 Se t.ex. Lougee 1976 s. 34 ff.; Mai 1993 s. 63.
132 Platon, Staten 1984, femte och sjätte boken; R. Nilsson 1973 s. 11 ff.; Bo Lindberg 1997 s. 23 f.

I Nordenflychts ägo fanns utdrag ur Platons skrifter (på franska), se Kruse 1895 ”Några nya
Nordenflychtiana” s. 33.

133 Bo Lindberg 1997 s. 23.
134 SAOB del 17 1945 spalt M1951. I SAOB hänvisas endast till Fruentimrets Försvar. Det är Stål-

marck som funnit det tidigare exemplet, se 1967 s. 71.
135 Jfr ibid.
136 Ibid.
137 Jfr Sven Hansson 1991 s. 126, s. 133 f.
138 Steen 1980 s. 157, s. 162.
139 Stålmarck 1967 s. 72; Sven Hansson 1991 s. 100.
140 Om gynæceum-traditionen se Alenius 1993c.
141 Jfr Stålmarck 1986 s. 155, som framhåller kvinnokatalogens systematik.
142 Alenius 1993c s. 217 ff., s. 223.
143 Ibid. s. 222 ff.
144 Ibid. s. 219 f.
145 Man kan även knyta detta resonemang till hur självbiografien under 1700-talet flyttas från den

religiösa (eller juridiska) scenen till den historiska. (Se Hættner Aurelius 1991 s. 23.) Jfr f.ö. de-
dikationsdikten till den norska kvinnliga författaren Lange, där Nordenflycht framhåller sin
stolthet över att även Norden har lärda kvinnor; i dikten finns också hänvisningar till det dans-
ka verk om vittra fruntimmer, som Stiernman inspirerats av. (SS 2 s. 112 ff.) Även H.A. Löfwen-
skiöld försökte sig på att skriva en kvinnokatalog över svenska lärda fruntimmer. Ett utkast till
detta, ”Svenska Helicon eller Wördsamma Tankar öfwer Några Lärda Fruentimmers här i
Swerige Lyckeliga och Sinnrika Skalde-Konst”, återfinns i hans efterlämnade manuskript.
(Bl. 27, W 25:18:7, LSB.) Utkastet borde vara författat någon gång före 1743 eftersom det är sig-
nerat med Löfgren, Löfwenskiölds namn innan han blev adlad 1743. Katalogens patriotiska
syfte är uppenbart och där nämns för övrigt, liksom hos Nordenflycht, de gamla götiska ama-
zonerna. (Ibid.) Om Nordenflycht känt till eller till och med läst utkastet är okänt.

146 Jfr Stina Hansson 2000 s. 80 f.
147 Rousseau 1758 se t.ex. s. 78 ff., 117 f., 162 ff., s. 199 ff.; jfr Schwartz 1984 s. 59 ff.
148 Se t.ex. Qvist 1960 s. 54, s. 61; R. Nilsson 1973 s. 233 ff.
149 Som jag visade tidigare finns denna konkretion i högre grad i ”Fruentimbers Plikt”. Även för-

lagan till Fruentimrets Försvar, skaldebrevet till ”Climene”, innehåller vardagliga och konkre-
ta detaljer som redovisar kvinnlig erfarenhet: ”Mån all den färdighet man plär hos könet skat-
ta,/ At muntert finna sig, at råd i faran fatta,/ Till intet annat gryn i werlden nyttjas bör,/ Än
hindra lågans fart, som gröten wedbränd giör;”, citat efter Sven Hansson 1991 s. 113. Jfr origi-
nalversionen i Smädevisor m.m. 1788–90, Engeströmska samlingen, Vs 156:1–3, KB. Se även
Sven Hansson 1991 s. 125.

150 Se Lewan 1985 s. 58 ff.
151 Jfr ibid. s. 63.
152 Om den antitetiska beskrivningen av kvinnan jfr Stålmarck 1986 s. 154.
153 Nordenflycht till ”Climene” 1759, Smädevisor m.m. 1788–90, Engeströmska samlingen, Vs

156:1–3, KB. Jfr Sven Hansson 1991 s. 114.
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154 Här kan man påminna sig att indignatio och miseratio (medlidande) var de två affekter som
betraktades som särskilt effektiva i domstolspläderingar. I Fruentimrets Försvar är den först-
nämnda känslan dominerande, medan däremot medlidandet är mindre märkbart. Detta be-
ror troligtvis på diktens huvudsyfte. I Fruentimrets Försvar skall kvinnor visas upp som starka
och likvärdiga, indignation beträffande orättvisorna är därför på sin plats, men att framkalla
alltför mycket medlidande kunde i värsta fall ha undergrävt pläderingen eftersom det fått
kvinnorna att framstå som svaga.

155 Vattendraget är en vanlig metafor för intellektuell förmåga hos Nordenflycht.
156 Svanberg 1983 s. 37. Svanberg menar att örnen använts som ”sinnebild för styrka, makt och

herravälde”. Ibid. Jfr Emblemata 1967 s. 758–780.
157 Petrus Boysen 1737 s. 201 ff.
158 Emblemata 1967 s. 764, s. 775, s. 778.
159 Louis de Jaucourt 1743 s. 235. Leibniz kunde dock även betraktas som relativt oförarglig och

konservativ i förhållande till radikalare upplysningfilosofer, se T. Frängsmyr 1987 s. 11.
160 Se vidare kommentarerna till dikten, SS 3:2 s. 574. Jfr Wiesner 1993 s. 142. Redan i Qwinligit

tankespel 1744 finner man en dikt, ”Wigtiga frågor til en lärd, med auctorens egit swar”, där
Nordenflycht åkallar Leibniz, som tillsammans med Newton, Locke och Bayle, om de var i
livet, skulle kunna ge hennes svaren på de stora frågorna. (Se SS 1 s. 236.) Samma tänkare dy-
ker för övrigt också upp i Fruentimrets Försvar.

161 Borelius 1921 s. 12 f.; Lamm del 1 1963 s. 148; Stålmarck 1967, s. 9 ff., s. 20 f., s. 26, s. 30;
T. Frängsmyr 1993 s. 66; Stålmarck 1997 s. 23, s. 108 ff.

162 Redan i Qwinligit Tankespel för 1746–47 finns en betraktelse, ”Öfwer en Devise: en Örn som
far åt solen, Med öfwerskrift: Rien de bas m’enflame”. I denna korta dikt kopplas bilden till
själen som hastar mot sitt ursprung: ”Er himelsk höga själ är icke skapt för jorden;/ Ty [där-
för] går hon jordens grus förbi; Hon är af Solen uplyst worden: I tyngsta bojor är hon fri:/
Hon skyndar at sit ursprung si”. (SS 1 s. 260.) I en begravningsdikt över Jacob Cronstedt från
1751 förekommer örnen som en metafor för sinnet som söker det sanna: ”Som örnen, fast han
solen når,/ Besöker likwäl jordens wrår,/ Och sänker sig ur högsta sky/ Til lägsta mark och
minsta by;/ Så steg Dit ädla sinne nid [ned],/ […] och efter sanna wärdet såg”. (SS 1 s. 377 f.
Se även kommentaren till dikten SS 3:2 s. 385.) I odet över Carl XII:s seger vid Düna ström
liknas hjältekonungen vid en örn. (SS 3:1 s. 7 r. 41.) Jfr Brenners dikt vid Fredrik I:s kröning,
”Es muß ein Adler seyn, der biß zur Sonne dringet”. Se Brenner 1720.

Örnen som metafor återkommer längre fram i Fruentimrets Försvar. Då är det skalden Pin-
daros skaldeförmåga som liknas vid örnens, vilket alluderar på att örnen som metafor före-
kommer hos just Pindaros. Men här är Nordenflycht också noga med att lyfta fram hans
kvinnliga samtida skaldekollega Corinna; Nordenflycht påpekar stolt att Corinna steg högre
(r. 277–280). Pindaros oden ansågs under klassicismen representera höjden av sublimitet och
imiterades flitigt, så även av Nordenflycht. (Stålmarck 1986 s. 140.) Även ljusmetaforiken är
vanlig hos Nordenflycht och kan oftast förbindas med det gudomliga ljuset, tankens klarhet,
sanning och dygd. Se Sixten Belfrage 1920 s. 39 ff.; R. Nilsson 1973 s. 212 ff.

163 Filosofin genom tiderna del 2 1976 s. 120 f
164 Kruse ”Några nya Nordenflychtiana” 1895 s. 33.
165 Jfr Filosofin genom tiderna del 2 1976 s. 120.
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mlle B***, jfr ovan s. 52 f.
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Ekeblad, Eva, se De la Gardie
Ekebohm, Catharina, g. Thureau
Werner Grön Berdson och Margaretha Hövet, bröllop, 4:o, 1720
Catharina Planckerman, begravning, fo, 1720
Elisabeth Lohring, g. Rehn, begravning, fo, 1726
Ekerman, Maria Juliana
Augusta Juliana Ankarcrona, g. Ekerman, begravning, 4:o, 1761
Ekermann, Catharina, se Ahlgren
Ekner, Brita
Georg Fredrik Berholtz, begravning, fo, 1763
Ekstrand, Catharina, se Elgh
Ekstrand, Ulrica, se Tranberg
Elgh, Catharina, g. 1) Ekstrand 2) Nordwall (1735–1803)
Ulrica Wahlbom, begravning, 4:o, 1754 [samtr., se Filenia]
Elvia [Elvius], Anna Maria, g. Strömer (1711–1783)
”Fägnerim, Då Herr Prosten Kolmodin sin Bibliska Qwinno-Spegels Andra Del af Trycket ut-

gaf ”, i Olof Kolmodin, Biblisk Qwinno-Spegel, 2, Stockholm, 1750 [jfr H. Ström]
Eva Maria Anckarcrona, g. Ferber, begravning, 4:o, 1760
Elzberg, Maria
Försök till en pålitelig matrednings-bok … jemte en uppsats på rätters indelning til måltider … och

om betjänandet thervid, Stockholm 1751 [sign. M.E.B.]
Eneroth, Sophia, se Brenner
Eneström, Mariana
[Dedikationsdikt utan titel], i Henric Jacob Sivers, Ett merkwärdigt stycke av konung Gustafs den

förstes historia …, Stockholm 1754
Lorentz Eneström och Brita Maria Hult, bröllop, 4:o, 1754
Engeström, Anna Regina, se Hedengrahn
Fabricius, Hedvig Charlotta, se Nordenflycht
Fahlenius, Brita Sidonia, g. Gadd3 (1741–1810)
”Öfwer Hans Kongl. Maj:t för Riket högt bedröfweliga Dödsfall”, i Tidningar Utgifne Af et Säll-

skap i Åbo, nr 7, 1771 [anon]
”Öfwer Hans Kongl. Maj:ts wår Allernådigste Konungs lyckelige hemkomst”, i Tidningar Utgif-

ne Af et Sällskap i Åbo, nr 12, 1771 [anon]
Falkenklo [Falkenkloo], Christina Susanna (1682–1739)
Eva Görel Törnflycht, begravning, 4:o, 1732
SONNET Sur le jour de la Naissance DE NOTRE SERENISSIME REINE Celebrée … 23 de Janvier

1732, Stockholm u.å. [1732]
Filenia [Filenius], Anna Dorothea, g. Älf (1745–1797)
Anders Ottesson Lagerfeldt, begravning, 4:o, 1752 [pseud. pAllaDoFila]
Ulrica Wahlbom, begravning, 4:o, 1754 [samtr. se C. Elgh]
Birgitta Catharina Filenia, begravning, 4:o, 1755
Agnis Margaretha Petrelia, begravning, 4:o, 1758 [UUB, sign. A.D.F.]
Fredric Silfverhielm, begravning, 4:o, 1791 [sign. önskAD Frid]
Fischerström, Hedvig Brigitta, g. Morman
Elsa Brigitta Morman, g. Rosenkrantz, begravning, fo, 1738
Fischerström, Sophia, g. Hult
Andreas Ericsson Dahl, begravning, 4:o, 1771 [samtr.]
Forslind, Anna Maria, g. Hof
Anna Lona Gahn, begravning, 4:o, 1761

3 För attributioner av anon. publ. verk, se ovan s. 97, sid 327 f. not 183.
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Forslind, Sara, g. Hof 4 (1710–1786)
Sven Wilskman och Sara Brodd, bröllop, fo, 1752 [tr. i Helsingfors, kopia UUB, samtr.]
Johan Östman och Johanna Kempe, bröllop, 4:o, 1754 [samtr., sign. S.F.]
Frumiere, Anna M.
Gustaf Falck och Maria Stenborg, bröllop, 4:o, 1753
Frölich, Charlotta, g. Funck5 (1698–1770)
”Et ankommit bref om såningsmachinen”, i Kongl. Svenska Vetenskap Academiens Handlingar för

år 1741, vol. 2, Stockholm, 1741 [pseud. Lotta Triven]
”Huru Norrlands bråkorn bör skötas i Södre orterna i Swerige”, i Kongl. Svenska Vetenskap Acade-

miens Handlingar för år 1742, vol. 3, Stockholm 1742 [pseud. Lotta Triven]
”I föregående ämne eller om ängeskötsel är ingifwit”, i Kongl. Svenska Vetenskap Academiens

Handlingar för år 1742, volym 3, Stockholm 1742 [pseud. Lotta Triven]
Swea och Götha Christna Konungars Sagor, Sammanfattade til underrättelse för Sweriges Almoge

Och Menige Man …, Uppsala 1759
Fredrik A. Löwenhielm, gratulation, 4:o, 1762
Matthias Asp, begravning, fo, 1763
Enslighets Nöje, eller Gudeliga Tanckar … yttrade i rim, Uppsala 1763
Gunilla Rommel, g. Frondin, begravning, fo, 1763
Catharina Margareta Björnstjerna, g. Amnell, begravning, fo, 1764
Lars Dahlman, begravning, fo, 1764
Samuel Troilius, begravning, 4:o, 1764
Nils Wallerius, begravning, fo, 1764
Sara Clewberg, g. Ullén, begravning, 4:o, 1766
Margareta Thel, g. Djurberg, begravning, 4:o, 1766
Samuel Aurivillius, begravning, 4:o, 1767
Anna Catharina Hydrén, begravning, fo, 1767 [UUB]
Den Utflugne Bi-Swärmen, Eller Högwälborna Fru grefwinnan – – N.N:s. Berättelse Til Herr – –

N.N. Om En af honom gifwen, men år 1768 förolyckad Bi-Stock eller Bi-Kupa Jämte Herr – –
N.N:s Swar På Samma Berättelse, Stockholm 1768 [anon., medförf. Dan Annerstedt] [1768a]

Beata Elisabeth Hejn (von Heine), g. 1) Palmroth 2) Winbom, begravning, 4:o, 1768
Poëme, Till Allmänheten, Om Folck-ökningen i Swerige, Uppsala 1768 [1768b]
Fredrica Yxkull, g. Meldecreutz, begravning, 4:o, 1768
Nils Casström, begravning, 4:o, 1769
Brita Ihre, g. Pfeiff, begravning, 4:o, 1769
Catharina Rommel, g. Melander, begravning, 4:o, 1769
Carl Nils Hultman, begravning, 4:o, 1770
Funck, Charlotta, se Frölich
Gadd, Brita Sidonia, se Fahlenius
Gerdtson, Lotta
Charlotta Gerdtson, g. Jung, begravning, 4:o, 1763
Geyer [Geijer], Brita, g. Adler (1701–?)
Anna Catharina Norin, g. Dahl, begravning, fo, 1739
Jacob Reinhold Anrepp och Ebba Charlotta Åkerhielm, bröllop, fo, 1741
Bitter Klago-Låt Öfwer…. ULRICÆ ELEONORÆ … Dödsfall …, Stockholm u.å. [1742]
På den stormägtigaste, allernådigaste Konungens … Adolph Friederichs … och … Drottning Lovisa

Ulricas höga kröningsdag den 26 november 1751, Stockholm u.å.[1751]
Giöterhielm, Christina C.
Christina Margareta Danckwardt, g. Flygarell, begravning, fo, 1737
Grahn, Elisabeth Christina
Johan Önort Grahn, begravning, 4:o, 1762

4 Se Sallander 1971 nr 308, nr 335.
5 Trol. även förf. till Carl Funck och Charlotta Elisabeth Cronstedt, bröllop, fo, 1739 (pseud., ”En

osynlig Poët”), jfr ovan s. 112, s. 330 not 46.
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Grave, Ulrica, g. 1) Öhrgren 2) Nymansson 3) Reinholdsson (1742–1800)
Anders Nohrborg, begravning, 4:o, 1767
Johan Albert Schmidt och Anna Maria Berg, bröllop, 4:o, 1767
Nils Johan Nymansson och Ulrica Grave, bröllop, 4:o, 1768 [samtr., sign. U.G.]
Anders Reuter och Beata Chenon, bröllop, 4:o, 1768 [samtr.]
Christina Westdahl, g. Hülphers, begravning, 4:o, 1768
Christina Westdahl, g. Hülphers, begravning, 4:o, 1768 [samtr. se A. D., C., E. och H Hülphers]
Elisabeth Sophia Laurbeck, begravning, 4:o, 1777 [pseud. Ulrica***]
Gripenwaldt, Catharina Sophia
Beata Wennerstedt, begravning, fo, 1758 [sign. C.S.G.]
Catharina Sophia Gripenwaldt, g. Silversparre, begravning, 4:o, 1762
Elisabeth Frölich, g. Gripenwaldt, begravning, 4:o, 1765
Grubb, Gunnila (1692–1729)
Nr 15, 18, 24, 28, 35, 36, 52, 68, 74, 75, 76, 77, 86, 88, 199, i Andeliga Wijsor …, u.o. 1739 [anon.]
Nr 29, 61, i Sions Sånger, Stockholm 1743 [anon.]
Gryzell, Margareta Catharina [Greta Carin], g. Stjernstolpe (1740–1802)
Anna Maria Rib, g. Lundgreen, begravning, 4:o, 1766
Gyllenborg, Anna Antoinetta, g. Ehrensvärd (1730–1789)
Den Kära Frändens Skål, Stockholm 1755 [ny uppl. Stockholm 1756] [anon.]
Gyllenborg, Anna Sophia, g. Adlerberg (1711–1766)
Anton Gabriel Svab och Virginia Gyllenborg, bröllop, 4:o, 1746 [pseud. A.S.G.]
Gyllenborg, Elisabeth, se Stierncrona
Hadelin, Maria, g. Nyrén (1734–1793)
Hans Hederström och Gustaviana Humle, bröllop, 4:o, 1766 [sign. M.H.]
Jacob Schotte och Maria Björkman, bröllop, 4:o, 1766 [samtryck, pseud. Celadon och Herdinna,

dvs. Carl Nyrén och Maria Hadelin]
Hagström, Anna Christina, se Schevenius
Hallenberg, Beata M.
Anna Ulrica Nett, begravning, 4:o, 1764
Hallman, Birgitta Beata
Johan Hallman, gratulation, 4:o, 1725 [samtr.]
Hallman, Catharina, se Christiernin
Hamiltons af Hageby, Anna Margaretha g. Wrangel (1737–1761)
Det Menniskeliga Lifvets Rätta Hushållning eller Förnuftiga Menniskjors Lefnads Reglor, öfversatt

ifrån Fransyskan, på Svenska; af ett Fruentimmer på landet, övers. från franskan (Le bramine in-
spiré, originalets titel, The Oecconomy of human life av R. Dodsley), förord av teol. dr. Joh. J.
Törner, Linköping 1760 [anon.]

Hastfehr, Catharina Charlotta, se Swedenmarck
Hedengrahn, Anna Regina, g. Engeström (1709–1781)
Regina Brenner, g. Hedengrahn, begravning, 4:o, 1728
Heyn [von Heine, Hejne], Beata g. 1) Palmroth 2) Winbom (1688–1768)
Amadei Creutzbergs Gudeliga betraktelser, på alla dagar uti hela året …, övers. från P.B. Sinold,

Västerås 1747 [ny uppl. 1758 utökade med verser förf. av O. Kolmodin]
Hof, Anna Maria, se Forslind
Hof, Sara, se Forslind
Holm, Anna Christina
Simon Wire och Anna Maria Holmén, gratulation, fo, 1755
Holmberg, Anna Maria, se Thælin
Hult, Sophia, se Fischerström
Hülphers, Anna Dorothea, g. Höijer (1738–?)
Christina Westdahl, g. Hülphers, begravning, 4:o, 1768 [samtr. se C., E. och H. Hülphers, samt U.

Grave]
Hülphers, Christina Catharina, g. Lindbom (1733–1788)
Christina Westdahl, g. Hülphers, begravning, 4:o, 1768 [samtr. se A. D., E. och H. Hülphers samt

U. Grave]
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Wilhelmina Hülphers, g. Braad, begravning, 4:o, 1771 [anon.]
Hülphers, Elisabeth, g. Schedvin (1737–?)
Christina Westdahl, g. Hülphers, begravning, 4:o, 1768 [samtr. se A. D., C. och H. Hülphers samt

U. Grave]
Hülphers, Hedvig, g. Koersner (1748–1786)
Christina Westdahl, g. Hülphers, begravning, 4:o, 1768 [samtr. se A. D., C. o. E. Hülphers samt

U. Grave]
Höijer, Anna Dorothea, se Hülphers
Hök, Hedwig Eleonora, se Walldorff
Janiçon [Janisson], Françoise Marguerite, g. Warmholtz (1711–1789)
Tankar I anledning af Sista Öfwerflöds-Förordningen Och Deß wärkställighet; Fattade i pennan,

Och Dedicerade til MALCONTENTERNE, Af En Fri Svensk, Stockholm 1767 [anon.]
Kjellberg, Anna Catrina, g. Roth
Nicolaus Allenius, begravning, fo, 1740 [sign. C.A.K.]
Kjerrulf, Johanna Friderica, se Borgenstjerna
Koersner, Hedvid, se Hülphers
Kuhlman, Elelonora Beata
Anna Bandholtz, g. Spalding, begravning, fo, 1765
Kåhre, Elisabeth
Magnus Beronius och Catharina Elisabeth Valleria, bröllop, fo, 1726
Käbbe, Lisa, se Asp
Lagerman, Charlotta Catharina, se Löfgren
Lange, Maria Susanna
Gottfried Lange, begravning, 4:o, 1763
Lange, Maria Sophia, g. Soilander
Rachel Specht, g. Grefing, begravning, 4:o, 1769
Lannerstierna [Lannerstjerna], Anna Catharina (1727–1802)
Christina Hoffsten, g. Lagerlöf, begravning, 4:o, 1761
[Skål i anledning av kronprinsens födelse], i Hwad Nytt? Hwad Nytt?, nr 203–206, 1778
Laurelia [Laurelius], Brita Christina, g. 1) Winqvist 2) Tranefelt (1712–1784)
Sven Runnov och Lovisa Catharina Ekholm, bröllop, 4:o, 1768 [sign. B.C.T.]
Elisabeth Sallmeen, g. Biörckander, begravning, 4:o, 1770
Friedrich Neuendorf och Sophia Charlotta Ekholm, bröllop, 4:o, 1771 [sign. B.C.T.]
Carl Busk och Johanna Ekholm, bröllop, 4:o, 1772 [sign. B.C.T.]
Laurell, Aletta, se Sundberg
Lejonhartin, Maria Elisabet
Kårt och Redig Underwisning Om Färge-Konsten … Efter många åhrs erfarenhet Upstäld , Västerås

1747
Lillienanckar, Hedvig Apollonia, se Löfwenskiöld
Lindbom, Catharina Magdalena, g. Eekman
Olof Aegidiison Essen, 4:o, begravning, 1768 [samtr.]
Olof Lindbom, begravning, 4:o, 1773 [sign. C.M.L.]
Isac Lindbom och Catharina Fahlbom, bröllop, 4:o, 1776
Lindbom, Christina Catharina, se Hülphers
Linde [Lind], Anna Christina von der, g. Seulenberg
Inför Kongl. Maij:tt Och Riksens Hög-Loflige Ständer … GRATULATIONS- och Tacksägelse-

Skrifft, Stockholm u.å. [1738]
Lindegren, Anna Catharina, g. Rabenius (?–1808)
Axel Rabenius, begravning, 4:o, 1771
Lindmark, Christina Margareta, se Berger
Linning, Brita Sophia, se Carlbohm
Losch [Läsch], Dorothea Maria, g. Theslef (1730–1799)
Beskrifning af et bepröfwadt medel emot kopp-ärr, Stockholm 1765
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Lund, Catharina Margareta Ohlson6

Annika Krok Ohlson, begravning, 4:o, 1763
Lundqvist, Elisabeth, se Wåhlberg
Luthman, Helena Maria, g. Willemot
Carl Gerhard Willemot, 4:o, begravning, 1759 [samtr.]
Löfgren, Charlotta Catharina, g. Lagerman (1720–1784)
Catharina Danckwardt, g. Giöterhielm, begravning, 4:o, 1742 [sign. C.C.L.]
Sven Maull, begravning, 4:o, 1748 [samtr. se H.A. Löfwenskiöld och A. Faxe]
Carl Kåhre och Anna Sophia Iggström, bröllop, 4:o, 1754
Brita Maria Löfgren, g. Iggström, begravning, 4:o, 1754 [samtr. se P. Lagerman]
Anders Lejonhjelm och Brita Magdalena Lagerfelt, bröllop, 4:o, 1763 [sign. C.C.L.]
Johan Alexander Giöterhielm, begravning, 4:o, 1764 [samtr., sign. C.C.L.]
”Impromtu Af en så ädelsinnad, som snillerik Fru i Norrköping, wid det tillfället då et Hederligt

Hjonelag dersammastädes firade sit Silfwerbröllop den 19 Febr. 1765”, i Norrköpings Weko-Tid-
ningar, nr 17, 1765

Maria Westerberg, g. Braad, begravning, 4:o, 1768 [sign. C.C.L.]
Löfgren, Sophia, se Brenner
Löfwenskiöld, Hedvig Apollonia, g. Lillienanckar (1736–1789)
”Öfwer den 21 Augusti”, i Carlscronas Wekoblad, nr 38, 1772 [pseud. Camilla]7

Nelena Fischerström, grat. 4:o, 1773 [sign L:A Löfwenskiöld]
”Tankar öfwer en annalkande död, författade af den wittra Fru Amiralinnan H. U. [A.] Lilien-

anckar, född Löfwenskjöld, kort för sin lefnads slut”, i Stockholms Posten, nr 257, 1789
Löwen, Margaretha, se Ehrensparre
Mallmin, Magdalena Elisabeth
Jacob Herman och Gustaf Mallmin, begravning, fo, 1754
Metz, Anna Dorothea
Undersåtlig lyckönskan wid … Adolph Friedrichs samt … Lovisa Ulricas höga krönings-act, Stock-

holm 1751
Miödh, Barbara Catharina
Anna Gerdzlovia, g. Salonius, begravning, fo, 1754
Moberg, Hedvig Sophia, se Bergen
Molander, Maria Christina, se Rydling
Moman, Caisa Lona, se Asp
Momma, Anna Margareta, se Bragner
Morman, Hedvig Brigitta, se Fischerström
Myle, Agatha Lovise de la, se Brumengeber
Müller, Ulrica Margaretha (1748?–1804)
Brigitta Ekmark, g. Sahlgren, begravning, fo, 1771 [sign. U.M.M.]
Catharina Christina Grubb, g. Sahlgren, begravning, fo, 1772
Niclas Sahlgren och Jacob von Utfalk, gratulation, 4:o, 1772
”Til Wälborne. Herren. Herr. Patrick. Alströmer. Då. Han. Utnämndes. Til. Directeur … 1777”,

i Hwad Nytt? Hwad Nytt?, nr 1–4, 1778
[Utan titel, gravdikt över Anna Lodia Fernlöf död 7/4 1780], i Hwad Nytt? Hwad Nytt?, nr 65–66,

1780
”Vid … HÖGVÄLBORNE. FRIHERRE. HERR. ARVID. SILVERSCHJÖLDS. Graf ”, i

Hwad Nytt? Hwad Nytt?, nr 191–92, 1781
Möller, Catharina, se Wettring
Nordblom, Friderica
Catharina Christina Grubb, g. Sahlgren, begravning, fo, 1772
Nordencreutz, Ulrica Sophia, g. Blomcreutz (1715–1782)
Nr 45, 79, i Sions Sånger, 1743
Nr 143, 216, i Sions Sånger, 1748

6 Se Almqvist del 3 1973–75 nr 144.
7 För attributionen, se ovan s. 97, s. 327 f. not 183.
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Nordenflycht, Hedvig Charlotta, g. Fabricius (1718–1763)
Svenska Fruntimrets Klagan, wid … Ulricæ Eleonoræ Graf … af En sörjande Herdinna, Stockholm

1742 [pseud. En sörjande Herdinna]
HERTIG Adolph Friedrichs Intog Til Sweriget Och Hufwud Staden STOCKHOLM Beskrifwen på

gammalt sätt I en Wisa Helt Ny, u.o. [Stockholm] 1743 [anon.] [1743a]
Sweriges Tilkommande Lycksalighet och Flor … Wid … Adolph Friedrics Wal Och Lyckeliga Ankomst

Til Stockholm … Af en Herdinna i Norden, Stockholm u.å. [1743] [pseud. Herdinna i Norden]
[1743b]

Qwinligit Tankespel För År 1744, Stockholm 1744
Vid deras Kongl. högheters … höga biläger … 1744… af en Herdinna i Norden, Stockholm, 1744

[pseud. Herdinna i Norden]
Qwinligit Tankespel För År 1745, Stockholm 1745
Qwinligit Tankespel För År 1746–47, Stockholm 1747
Qwinligit Tankespel För År 1748, Stockholm 1748
Samlade skrifter, utg. av Hilma Borelius & Theodor Hjelmqvist, 1–3:2, Svenska författare utgivna

av Svenska Vitterhetssamfundet 11, Stockholm 1925–38 [SS]
Nordwall, Catharina, se Elgh
Norling, Ulrica Eleonora, se Utfall
Nymansson, Ulrica, se Grave
Nyrén, Maria, se Hadelin
Odric, Christina, G. Ljungqvist
Peter Gustafsson Ljungqvist, begravning, 4:o, 1756
Ollonberg, Christina Maria, se Silfwerschiöld
Pahlen, Hedvig Marguerite von (1672–1755)
En Christelig predikan öfwer den fåfänga och lättfärdiga swordoms förskräckeliga synden …, övers.

från tyskan, Stockholm 1732 [sign. H.M.v.d.P.]
Palm, Ulrica, se Boræn
Palmroth, Beata, se Heyn
Paqvalin [Paqualin], Hedvig Sophia, g. Ulner (1739–?)
Samuel Troilius, begravning, 4:o, 1764
”Öfwer Hans Kongl. Höghet Kron-prinsens Höga Bi-läger med Hännes Kongl. Höghet Kron-

Prinseßan af Dannemark …”, i Lärda Tidningar, nr 90, 1766
Hans Gustaf Paqvalin, begravning, fo, 1773
Pastor, Sophia
Sweriges, Göthes och Wändes Milda Drottnings … Ulrica Eleonoras Hastiga Bortgång … Den 24

Novembr. 1741… Klago-Dagen Den 9 April 1742, Stockholm u.å. [1742]
Patkull, Sophia Johanna
An dem … Krönungs- und Freuden- Festage Des … König Adolph Friedrichs … und … Lovisa Ulri-

ca … Im Jahr 1751, Stockholm u.å. [1751]
Petræa [Petræus], Anna Margareta, se Sahlstedt
Pihlgren, Helena Charlotta
Magadalena Som, begravning, 4:o, 1761
Piscator, Lotta
Emanuel Geijer, begravning, 4:o, 1763
Polhem, Emerentia, g. Rückerschöld (1703–1760)
Anders Sandel, begravning, fo, 1744
Rabenius, Anna Catharina, se Lindegren
Rappolt [Rappholt], Christina Maria von
Maria Cederborg, g. Geijer, begravning, 4:o, 1759 [samtr.]
Reftelius, Hedvig Emerentia, se Ström
Reinholdsson, Ulrica, se Grave
Reuselia [Reuselius], Maria
Peter Ljungqvist och Christina Odericsdotter, bröllop, 4:o, 1745
Roth, Anna Catrina, se Kjellberg
Roth, Hedvig Sophia, se Bergen
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Rückerschöld, Anna Maria, g. Dahl (1725–1805)
Hedvig Sophia Dahl, begravning, 4:o, 1754
Maria Polhem, begravning, 4:o, 1754
”Det Olyckliga Swenska Fruentimrets Böne-Skrift, Til Allmänheten. Uppsatt af Fru D*”, i All-

männa Magazinet, I:1, 1770 [sign. Fru D***]
En liten Hushållsbok, Stockholm 1785
Den nya och Fullständiga Kok-Boken, Stockholm 1796
Fattig Mans Wisthus och Kök, Stockholm 1796
En liten Hushålls-Cateches, Stockholm 1800
Rückerschöld, Emerentia, se Polhem
Rydling, Maria Christina, g. Molander (1729–98)
Claudius Johan Eek och Anna Catharina Hallman, bröllop, 4:o, 1767 [sign. M.C.R.]
Nr 43, 80, i Sions nya Sånger, Stockholm, 1778 [sign. M.C.R.]
Joh. Anastas. Freylinghausens … Catechismi-predikningar …, Övers från tyskan, Stockholm 1780
Sahlstedt, Anna Margareta, g. Petræa [Petræus] (1724?–1784)
PAMelas Oskyldiga Tids-Fördrif, I Enslighet, Stockholm 1764 [pseud. PAMela]
PAMelas Lyckönskan wid riksens höglofl. ständers ankomst til riksdagen år 1765, Stockholm 1765

[pseud. PAMela]
Saldern [Sallern?], Sophia Augusta von
Wilhelmina Eleonora Wachtmeister, begravning, 4:o, 1767
Sannen, Birgitta von
Johan Ekendahl, begravning, fo, 1763 [samtr.]
Schedvin, Elisabeth, se Hülphers
Schevenius, Anna Christina, g. Hagström
Peter Hagström, begravning, fo, 1769 [sign. A.C.S.]
Schulzen, Hedvig, se Sirenia
Seulenberg, Anna Christina, se Linde
Silfwerschiöld, Christina Maria, g. Ollonberg8 (1719–1787)
”Grafskrift”, i Götheborgske Magasinet, nr 20, 1762 [anon.]
”Ode öfwer den 21 Aug. 1768”, i Götheborgska Spionen, nr 36, 1768 [anon.]
Silfverstedt, Märta, g. Wallenstråle9 (1740–1795)
ÅMINNELSE Öfwer Wälborna fru CATARINA LOVISA PSILANDEHIELM…, Stockholm

1770 [anon.]
”Åminnelse-tal Öfver adjutanten vid Kongl. Lif-Regementet, Välborne herr Johan Jöran Gyllen-

krok”, i Landt-Bibliotek, innehållande underrättelser om nya böcker och skrifter …, 1, Stockholm
1771 [anon.]

Sirenia [Sirenius], Hedvig, g. Schulzen10 (1734–1795)
Anna Juliana Gordon, g. Bruhn, begravning, 4:o, 1758 [sign. H.S.]
”En fabel”, i Götheborgska Magasinet, nr 11, 1760
Johan Fredrik von Kaulbar, begravning, fo, 1762
Maria Elisabeth Vignaulx, begravning, 4:o, 1763
Sara Christina Sahlgren, g. Sparre, begravning, fo, 1766 [sign. H.S., även tryckt i Götheborgske

Spionen, nr 14, 1766]
[Utan titel, dikt vid Elisabeth Lambergs död], i Götheborgske Spionen, nr 13, 1768 [anon.]
[Utan titel, dikt], i Götheborgske Spionen, nr 16, 1769 [pseud. Hedda]
Eleonora Habicht, begravning, 4:o, 1770 [sign. H.S.]
Catharina Christina Grubb, g. Sahlgren, begravning, fo, 1772 [sign. H.S.]
”Herdedikt”, övers. från franskan, i Det Götheborgska Vetenskaps och Witterhets Samhällets Hand-

lingar. Witterhets Afdelningen, Göteborg 1780
Ejnar Tambasjkelfver. Tragedi i fem öpningar, övers. av J.N. Brun, Göteborg 1782 [sign. H.S.]

8 För attributioner av anon. publ. verk, se ovan s. 97, s. 327 f. not 183, not 184.
9 För attributioner av anon. publ. verk, se ovan s. 98, s. 328 not 187.
10 För attributioner av anon. publ. verk, se ovan s. 97, s. 327 f. not 183, not 184.
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Siöborg, Helena
Balthazar Siöborg, begravning, fo, 1772 [tills. m. N. Siöborg]
Soilander, Maria Sophia, se Lange
Sommelia, Catharina Elisabeth
Henrik Jacob Poulchaus och Getrud Charlotta Stechaus, bröllop, 4:o, 1761
Christina Corylander, g. Stechaus, begravning, 4:o, 1763
Stierncrona [Stjerncrona], Elisabeth, g. Gyllenborg (1714–1769)
En Swensks Tankar Öfwer Den 22 Junii, 1756, Stockholm 1756 [anon.]
Marie Bästa Del, Eller Thet Ena Nödvändiga …, I–II, Stockholm 1756–1760 [anon.] [ny utg.

Uppsala 1861]
Christeliga tankar. Ur Marie bästa del eller det ena nödvändiga, 1–2, utg. av Carl Roos, Uppsala

1861 [1756–60]
Stiernman, Anna Catharina von, se Wefwerstedt
Stiernman, Brita
Peter Stiernman, begravning, fo, 1754
Stjernstolpe, Margareta Catharina, se Gryzell
Stobæa [Stobeæus], Anna Gesca, g. Alin
Nils Stobæaus, 4:o, begravning, 1754
Strandell, Maria Christina, se Winqvist
Ström, Hedvig Emerentia, g. Reftelius
”Fägnerim, Då Herr Prosten Kolmodin sin Bibliska Qwinno-Spegels Andra del af Trycket ut-

gaf ”, i Olof Kolmodin, Biblisk Qwinno-Spegel, 2, Stockholm 1750 [jfr A.M. Elvia]
Elisabeth Knape, g. Schultén, 4:o, begravning, 1752 [samtr.]
”Samuel Troilii, bröllop, d 23/6 1751”, Bengt Bergius, Små-Saker Til nöje och Tidsfördrif, Stock-

holm 1756–57
Carl Reftelius, begravning, 4:o, 1758 [sign. H.E.S.]
Strömer, Anna Maria, se Elvia
Strömfelt, Hedvig (1723–1766)
Nr 46, 59, 63, i Sions Sånger, Stockholm 1743 [sign. H.S.]
Nr 72, 78, 85, 86, 105, 108, i Sions Sånger, Stockholm 1748 [sign. H.S.]
Strömfelt, Ulrika Eleonora (1722–1798)
Psalm nr 49, 69, i Sions Sånger, Stockholm, 1743 [anon.]
Sundberg [Sunberg], Aletta [Alletta], g. Laurell (1723–1790)
Nr 56, i Andeliga Wijsor …, u.o. 1739 [anon.]
Sundell, Christina Margareta, se Berger
Sundia, Lisa
Fägne-Tanckar, Wid Theras Kongl. Högheters, Prints Adolh [Adolf ] Friedrichs … Samt Printseßan

LOVISA ULRICAS, … Höga Förmäling, Stockholm u.å. [1744]
Swedenborg, Catharina, g. Unge (?–1770)
Katharina Helena Noring, begravning, fo, 1757
Swedenmarck, Catharina Charlotta, g. 1) Hastfehr 2) Toll (1744–1813)
”Öfwer Högtsalige Hans Kongl. Maj:ts Konung ADOLPH FRIEDRICHS död”, i Tidningar

Utgifne Af et Sällskap i Åbo, nr 8, 1771 [sign. C.C.S.]11

Poëme öfver Hans Kongl. Maj:ts Konung Gustaf III:s … kröning d. 29 Maji 1772, Stockholm 1772
”Skalde-Bref, I anledning af Hans Kongl. Maj:ts Kon. GUSTAF III Höga Namns-Dag, d. 6 Jul.

1773 …”, i Samlaren, del 1, nr 14, 1773
”Skalde-Qwäde, Öfwer Hans Maj:ts, Konung GUSTAF III:s, Resa til Norrske Gränsen, uti No-

vemb. 1772”, i Samlaren, del 1, nr 50, 1774
”Afsked af Sommaren. Qväde”, i Samlaren, del 2, nr 107, 1775
Svinhufvud, Maria Christina, se Wingqvist
Theslef, Dorothea Maria, se Losch
Thureau, Catharina, se Ekebohm

11 För attributionen, se ovan s. 97, s. 327 f. not 183.
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Thælin, Anna Maria [Maja], g. Holmberg (1709–1741)
Johan Sundell och Magdalena Greta Bång, bröllop, 4:o, 1734 [sign. A.M.T., samtr. se J.C. Holm-

berg och C.G. Thaelin]
Toll, Catharina Charlotta, se Swedenmarck
Tranberg, Johanna, g. Bergström
Ingeborg Tranberg, f. Ternera, begravning, 4:o, 1768 [tills. m. U. Tranberg]
Tranberg, Ulrica, g. 1) Ekstrand 2) Cederlöf
Ingeborg Tranberg, f. Ternera, begravning, 4:o, 1768 [tills. m. J. Tranberg]
Tranefelt, Brita Christina, se Laurelia
Trundman, Märta C.
Johan Sundell och Magdalena Greta Bång, 4:o, bröllop, 1734 [samtr. se E., J. och M. Bång]
Tzander, Elisabeth, g. Wettersteen12

Petrus Wettersteen, begravning, 4:o, 1740
Tzander, Maria
Catharina Wettersteen, begravning, 4:o, 1737
Törngren, Magdalena, se Veit
Törnqvist, Märtha C.
Beata Melin, begravning, 4:o, 1759 [samtr.]
Ulner, Hedvig Sophia, se Paqvalin
Unge, Catharina, se Swedenborg
Utfall, Ulrica Eleonora von, g. Norling (1729–1780)
Anna C. Boutsch, g. Bagge, begravning, 4:o, 1770
Underdåningt fägneljud wid … Gustaf den tredjes och … Sophia Magdalenas, höga krönings-dag

…, Göteborg 1772
Walldorff, Hedwig Eleonora, g. Hök (1738–1816)
Sophia Lovisa Björkman, begravning, 4:o, 1763 [sign. Högt SörjandeWän]
Carl Magnus Fisherström, begravning, 4:o, 1764
Ulrica Iggström, g. Brummer, begravning, 4:o, 1766 [samtr.]
Kärlekens och dygdens seger uti slafveri och på thronen, eller Historia om Muley Abelmeula, som med

egen hand tecknat sitt lefwernes lopp, övers. från franskan, Linköping 1774 [sign. EH.***E]
Underdånigt förgdetal på tacksäeijelsedagen för H. K. H. kronprinsens lyckliga födelse, Stockholm

1778
”Bref til Amiralinnan, Högwälborne Fru Hedwig Apollonia Lilljenanckar, wid Fru Doctorinnan

Lagermans död”, i Stockholms Posten, nr 89, 1784 [anon.]
”Öfwer fru Amiralinnan Hedvig Apollonia Lilljenanckars, född Löfwenskjöld, död”, Stockholms

Posten, nr 287, 1789 [sign. N–r–g]
”Den 2 martii 1790” [Vid Petrus Lagermans död], i Norrköpings Tidningar, nr 18, 1790 [anon.]
Wallenstråle, Märta, se Silfverstedt
Warg, Anna Christina [Caisa, Kajsa] (1703–1769)
Petter Elis, begravning, fo, 1737
Hjelpreda I Hushållningen för Unga Fruentimber, Stockholm 1755 [anon.]
Underrättelse omfärgning, grundad på kunskap och förfarenhet, samt afhandlad. I twå böcker,

Stockholm 1765 [anon.]
Unga Fruentimbers Hushålls Spegel, Utgifwen 1754, Stockholm 1788 [anon.]13

Warmholtz, Françoise Marguerite, se Janiçon
Wefwerstedt, Anna [Andretta] Catharina, g. von Stiernman (1730-tal–1815) Gileads salfwa emot

dödsens sår. Det är: christeliga och hjertrörande betraktelser öfwer döden …, övers. av M.S. Leigh,
Stocrholm [Stockholm] 1754

Veit, Magdalena, g. Törngren (1716–?)
Nr 59, i Andeliga Wijsor …, u.o. 1739 [anon.]

12 Se Ranius 1987 s. 297.
13 Enligt Palmæer (1969 s. 241) författad av Warg. Skriften innehåller versifierade råd till den

unga hustrun, sista raden ”här tar min wisa slut”, tyder på att den kan ha skrivits till ett bröl-
lop. Jfr ovan resonemanget om hustruspeglar i bröllopsdikter, s. 149.
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Werner, Fredrica Lovisa
Georg Ernst Keilhorn, begravning, 4:o, 1769
Wessman, Helena, g. Asp
Matthias Asp, begravning, fo, 1761 [sign. H.W.M.]
Wettersteen, Elisabeth, se Tzander
Wettring, Catharina, g. Möller
Anthon Wrangel och Eleonora Mariana Barnekov, bröllop, fo, 1762
Willemot, Helena Maria, se Luthman
Winbom, Beata, se Heyn
Winge, Hedvig Catharina, g. Kempe (1734–1807?)
Andeliga betracktelser, Stockholm, 1760 [anon.]
Daniel Kempe, begravning, 4:o, 1769
Winqvist, Brita Christina, se Laurelia
Winqvist, Maria Christina, g. 1) Strandell 2) Svinhufvud (1754–1821)
Eric Brunerus och Maria Christina Malander, bröllop, 4:o, 1770
Wrangel, Anna Margaretha, se Hamiltons af Hageby
Wrede, Elsa Beata
Ingrid E. Båld, g. Ljung, begravning, 4:o, 1760 [samtr.]
Wulf, Maria
Johan Henric Torslov, begravning, 4:o, 1722
Wåhlberg, Elisabeth, g. Lundqvist
Bernhard Andersson Wåhlberg, begravning, fo, 1751 [samtr.]
Zellinger, Elisabeth (1732–1802)
Maria Brita Zellinger, begravning, fo, 1768
Zetherström, Christina
Johan Fredric Dævel, 4:o, begravning, 1763
Älf, Anna Dorothea, se Filenia
Öhrgren, Ulrica, se Grave
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Personregistret omfattar texten, noterna och bilagorna (föremål för tillfällesdikt
som förtecknas i bilagorna tas ej upp). För en redovisning av de kvinnliga författa-
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över dessa s. 390–401.
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Scheffer, Carl Fredrik  231
Scherping, Claudius  321
Scherping, Gunilla  321
Scherping, Johanna  321
Schevenius, Anna Christina,

g. Hagström  288, 290
Schneider, Gottlieb  340 f.
Schotte, Jacob  334
Schram, Tor  311
Schröder, Jöran [Göran]  114, 118,

330 ff., 369 f.
Schultz, Elisabeth  321
Schultze, Agatha  355 f.
Schulzen, Hedvig, se Sirenia
Schurman, Anna Maria van  255 f.,

264, 266, 281, 342, 364
Schwartz, Joel  364 f., 367
Schück, Henrik  80, 90, 308, 322 f.,

325
Schöldström, Birger  308
Schönberg, Anders  229, 235, 359 f.
Schönström, Marianne,

se Warmholtz
Scott Sørensen, Anne  366
Scott, Joan Wallach  16, 18 f., 21, 244,
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