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Inledning  

Hösten 1753 utlyste drottning Lovisa Ulrikas Witterhetsakademi en tävling där de deltagande 

skulle skriva om ett (eller flera) av tre ämnen: en historisk uppsats på prosa, en skönlitterär 

behandling på prosa, och ett ”Poeme öfwer Konung Carl Gustafs Tåg med sin Krigshär öfwer 

Bälterna år 1658”. Ett av de bidrag som kom in till tävlingen, om än för sent för att delta, var 

Hedvig Charlotta Nordenflychts bidrag Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658.
1
  

      Hedvig Charlotta Nordenflycht var 1700-talets mest kända kvinnliga författare och känd 

för bland annat Den sörjande Turtur-Duvan, Fruentimrets försvar och Tankar om lovskrifter 

över de Döde, men allt hon skrev har inte fallit litteraturhistorikerna på läppen. Ett sådant 

exempel är Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält, som sågats ganska grundligt. 

Hos Kruse hittar man den mest omfattande genomgången av Nordenflychts dikt om tåget över 

Bält, dock handlar den i huvudsak om eposet som genre och Kruses åsikter kring 

Nordenflychts förmåga att uppfylla de stilistiska kraven på ett sådant. Kruse anser att 

Nordenflychts dikt är helt och hållet schablonmässig med undantag av beskrivningen av 

Bores grotta, att dikten är pompös, att den ger ett komiskt intryck och han anser att hon har 

stor förtjänst av att dikten är så kort, i synnerhet i jämförelse med Gyllenborgs behandling av 

samma ämne.
2
  

Oscar Levertin diskuterar Nordenflycht i Svenska gestalter (1958), och hävdar: 

Även om man frånser den rena vittra manufakturen, finns det dock bland hennes verk mycket 

likgiltigt och ledsamt. Det gäller t.ex., som man lätt förstår, främst hennes längre episka dikter, 

trots deras vårdade och välklingande diktion. Svårligen hittar man något mer gäspigt än hennes 

hjälteepos Tåget över Bält, om icke Gyllenborgs ännu långrandigare behandling av samma 

ämne. Men det är nästan ännu löjligare att se herdinnan i Norden spänna sina redan av naturen 

fylliga kinder för att Blåsa i Bellonas krigstrumpet.
3
 

Torkel Stålmarck har i Hedvig Charlotta Nordenflycht – Ett porträtt (1997) tecknat ett 

omfattande porträtt av Nordenflycht. Stålmarck har dock inte närmare analyserat den för 

uppsatsen aktuella dikten i sitt porträtt, men han slår ändå fast:  

En nutida läsare kan inte låta bli att ömka henne för all hennes förspillda möda i samband med 

detta diktverk. Ambitiöst har hon läst in alla tillgängliga fakta om företaget som hon försöker 

                                                      
1
 Hedvig Charlotta Nordenflycht, Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658, Kassel 1754. 

2
 John Kruse, Hedvig Charlotta Nordenflycht Ett skaldinne-porträtt från Sveriges rococo-tid, (diss.), Lund 1895, 

s. 226-227. 
3
 Oscar Levertin, ”Fru Nordenflycht”, Svenska gestalter,Stockholm 1958, s. 44. 
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kombinera med sagans hjältemod och övernaturliga krafters spel. Fru Nordenflychts historiska 

epos är ett av den svenska litteraturens remarkabla misslyckanden.
4
 

Lika fullt menar jag att Nordenflychts dikt förtjänar att läsas. 1700-talet var en omvälvande 

tid i många avseenden, såväl ur litterär synpunkt som ur social och politisk, och dikten är 

typisk för den här typen av 1700-talslitteratur där det alltid ska finnas en retorisk-didaktisk 

funktion. Som Otto Fischer slår fast i sin analys av Nordenflychts Den sörgande Turtur-

Dufvan i ”Ty må jag för mig sjelf utgjuta mina tårar” (2004) så förutsätter varje dikt och varje 

språkligt yttrande en kommunikationsmodell; en uttalad eller outtalad modell som i en given 

situation beskriver vem som talar, till vem, om vad, med vilka medel och i vilket syfte.
5
 

Eposet, eller som Nordenflycht själv kallar den: den förkortade hjältedikten
6
, är att betrakta 

som ett klassiskt exempel på exempla-repertoaren, samtidigt som den är uppbyggd enligt 

franskklassicismens regler kring hur ett epos skulle se ut. Jag anser att Konung Carl Gustafs 

tog öfwer Bält 1658 är ett intressant exempel på en persuasiv text som i många stycken kan 

ses som retorisk och därmed även ett intressant exempel på hur en litterär text kunde fungera 

under 1700-talet.  

 

 Frågeställning och tillvägagångssätt. 

Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält är Nordenflychts bidrag till en vitterhetstävling utlyst av 

drottning Lovisa Ulrika och Vitterhetssamfundet. Mitt syfte är att undersöka Nordenflychts 

retoriska strategier, samt undersöka om det fanns ett samband mellan det politiska klimatet 

vid den här tiden, monarkins minskade makt och ett eventuellt behov av att stärka 

kungahusets ställning gentemot ständerna och hur Nordenflycht i så fall argumenterar i dessa 

frågor. Skulle hennes dikt kunna fungera som ett propagandabidrag i ett eventuellt försök från 

kungafamiljen att stärka sin politiska makt? Jag kommer att betrakta dikten som ett stycke 

rojalistisk retorik, och min avsikt är att underkasta den en retorisk analys, mot bakgrund av 

dess historiska och politiska kontext.  

Jag kommer göra en kritisk läsning för att närma mig texten som ett retoriskt uttryck i sin 

samtid. Jag kommer inledningsvis att undersöka den som en argumenterande text, med fokus 

på de teser som kan urskiljas i texten och med fokus på de traditionella medlen för 

                                                      
4
 Torkel Stålmarck; Hedvig Charlotta Nordenflycht – Ett porträtt, Falun 1997, s. 154. 

5
 Otto Fischer; ”Ty må jag för mig sjelf utgjuta mina tårar”, Sjuttonhundratal, Tema: Känsla 2004, Lund 2004, s. 

115. 
6
 Nordenflycht hänvisar i dedikationen till drottning Lovisa Ulrika till sin dikt som en förkortad hjältedikt. 
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övertygande. Jag kommer också fokusera på vilken topik dikten åberopar sig på och jag 

kommer diskutera den mot bakgrund av samtidens uppfattning om historien som ett förråd av 

didaktisk-retoriska exempla.  

Hedvig Charlotta Nordenflycht. 

Hedvig Charlotta Nordenflycht föddes den 28 november 1718, och räknas som en av Sveriges 

främsta kvinnliga skalder. Hon omtalas även som en av Sveriges första feminister. Under sin 

livstid producerade hon en betydande mängd tillfällighetsdikter och moraliska dikter, och hon 

var aktiv inom kvinnoemancipationen såväl som politiskt. Hon fick dessutom ekonomiskt 

stöd från staten för att kunna leva på sitt skrivande.
7
 Enligt Torkel Stålmarck hade 

Nordenflycht redan vid 27 års ålder nått en sådan position som ”vittert fruntimmer” att hon 

ombads att skriva sin självbiografi för ett planerat bokverk om lärda svenska kvinnor på 

initiativ av en tjänsteman vid riksarkivet; Anders Anton von Stiernman, som hade 

specialiserat sig som utgivare av urkundssamlingar och biografiska och bibliografiska arbeten. 

Dock blev aldrig detta verk färdigt, men Stiernman bevarade Nordenflychts manuskript 

genom åren, och efter hennes död publicerades det i tidningen Swenska Mercurius. Det är en 

kortfattad självbiografi, där Nordenflycht koncentrerar sig på sin intellektuella utveckling. 

Den beskriver ett brådmoget barn som upptäcks vara ”begåvad med någon kvickhet” av 

hennes far, och som därför låter henne läsa tyska och latin för brodern Anders informator. För 

Nordenflycht blev detta livsavgörande. Hennes vetgirighet och läshunger ökade ständigt och 

hon visade prov på en fantasi och litterär talang utöver det vanliga. Föräldrarna ”visste 

nogsamt, att ingen gruva någonsin uppfunnits på Parnassen och att ett lärt fruntimmer med 

ingen annan brudskatt än sin lärdom kunde dömas till kloster-orden; och som den icke är i 

anseende i Sverige, tyckte de mera om att uppföda sin dotter till en skickelig hustru än till en 

bland vishets-gudinnorna.”
8
 Det var inte utan bitterhet Nordenflycht reflekterade över sin 

barndom och hur hon bland annat tvingades knyppla, och i likhet med drottning Kristina, som 

ansåg sig av naturen och av Guds nåde vara skickad för högre sysslor än traditionellt 

kvinnogöra fann det angeläget att försvara sin position i den litterära, vittra världen som 

naturgiven.
9
 

                                                      
7
 Kruse 1895, s.114-115. 

8
 Stålmarck 1997, s. 15. 

9
 Stålmarck 1997, s. 15-16. 
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Nordenflycht debuterade inför offentligheten i två etapper 1742/1743.
10

 En rad 

begravningsdikter hade tidigare tryckts, men är enligt Stålmarcks uppfattning att betrakta som 

privattryck.
11

 Nordenflycht skilde sig, enligt Öhrberg, från övriga kvinnliga författare på den 

här tiden främst genom sina val av genre, men även genom sitt val av publiceringssätt.
12

  

      Med hennes sorgekväde Svenska Fruntimrets Klagan vid den Stormägtigaste Svea 

Drottning Ulricæ Eleonoræ Grav (1742) tog Nordenflycht som 24-åring självmedvetet plats 

som sitt köns officiella representant i raden av minnestalare på vers och prosa vid 

drottningens begravning i december 1742. Efter nyår 1743 publicerades Nordenflychts Den 

Sörjande Turtur-Duvan och gjorde därmed sorgen till sitt poetiska revir. Nordenflycht 

säkrade sig även en unik position i det vittra Sverige genom att betona sin egenskap av kvinna 

i sitt offentliga framträdande.
13

 Nordenflycht var dessutom av en utåtriktad natur, varken rädd 

att höras, synas eller göra sig påmind när så krävdes. Hon närmade sig de kungliga med 

tillbörlig underdånighet kombinerad med djärvhet och ibland påstridighet.
14

  

 

Dikten 

Handlingen utspelar sig kring kung Karl X Gustav och hans tåg över Bält under januari-

februari 1658.
15

 I korthet behandlar dikten vad som föranledde tåget; det fanns anledning för 

Sverige att försvara landvinningar som tagits under 30-åriga kriget. Texten inleds med en 

dedikation till drottning Lovisa Ulrika och följs sedan av etablerandet av Karl X Gustav som 

diktens hjälte, varpå Nordenflycht åkallar skaldedriften för att skriva själva eposet. Själva 

dikten inleds med en återblick till drottning Kristina och kung Gustav II Adolf, där hon 

beskriver kungens fall i Lützen som sedan följs av en beskrivning av de länder som vidare i 

dikten gör motstånd mot Sverige. Detta sker genom att ett troll uppviglar regenterna i dessa 

länder, och dikten beskriver hur Karl X Gustav bemöter detta med hjälp av olika övernaturliga 

makter. 

                                                      
10

 Stålmarck 1997, s 46. 
11

 Stålmarck 1997, s 46. 
12

 Ann Öhrberg; Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare, (Skrifter 

utgivna av avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 45), (diss. 

Uppsala) Hedemora 2001, s. 51. 
13

 Stålmarck 1997, s 50, 60. 
14

 Stålmarck 1997, s 66-87. 
15

 I uppsatsen används modern stavning av kungligheters namn när det omnämns som historiska personer. När de 

förekommer som litterära gestalter använder jag däremot den stavning som återfinns hos Nordenflycht. 
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Jag har arbetat med den äldsta publicerade versionen; Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 

1658. Utgivningsåret är osäkert, men på framsidan av Kungliga Bibliotekets version av dikten 

står årtalet 1755 (handskrivet) uppgivet som publiceringsår. Om så är fallet har inte varit 

möjligt att verifiera, men jag finner det för troligt att det kan vara någorlunda 

överensstämmande med verkligheten då dikten författades 1754. Dock uppger Kungliga 

Biblioteket i sin katalog utgivningsåret 1754, varför jag uppger detta årtal i mina referenser. 

Det föreligger en senare, mer lättillgänglig, version av dikten, titulerad Tåget öfwer Bält, som 

dock avviker från ursprungsdikten på väsentliga punkter.
16

 Denna senare version har 

omarbetats av Tankebyggarorden, troligen av Nordenflycht själv eller åtminstone med hennes 

assistans om jag förstår notverket till denna version korrekt, och den skiljer sig i flera 

avseenden innehållsmässigt från den första versionen. Eftersom denna senare version är en 

omarbetning av den faktiska dikt som skickades in till tävlingen har jag valt att helt bortse 

från denna och enbart arbeta med ursprungstexten. 

 

Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Min analys av Nordenflychts dikt grundas i de grundläggande retoriska begreppen, med 

tonvikt på topiker och exempla. Gällande topiker utgår jag från den klassiska retorikens 

termer så som de presenteras av Janne Lindqvist Grinde i Klassisk retorik för vår tid (2008), 

samt Gerhardus Johannes Vossius Elementa Rhetorica (Stina Hanssons översättning, 1990). 

De exempla-definitioner jag arbetar med är baserade på Stina Hanssons kapitel ”Hela 

statslivets öga och ljus” från Hercules till Swea. Den litterära textens förändringar (2000), 

samt Sven Delblancs avsnitt om exemplum i Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 

1700-talets litteratur (1965). Som generell modell för min analys använder jag mig av Maria 

Karlberg och Brigitte Mrals Heder och påverkan (1998), och slutligen, basen för de litterära 

grundbegreppen utgörs av Staffan Bergsten och Lars Elleströms Litteraturhistoriens 

grundbegrepp (2004). 

 

 

 
                                                      
16

 Nordenflycht, Hedvig Charlotta; Fru Hedvig Charlotta Nordenflychts Utvalda arbeten, red. Johan 

Fischerström, Stockholm 1774. 
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Tidigare forskning 

Stina Hansson har i Från Hercules till Swea. Den litterära textens förändringar (2000) belyst 

sambandet mellan den äldre synen på historiens nytta och det retoriska bruket av historiska 

exempla i repertoardiktningen. Hon skriver: 

Historiens händelser kunde alltså bevaras i historikers arbeten, men också, och kanske lika 

väl, i poetiska och andra typer av litterära texter. Tillfällesdiktningen […] framstår i detta ljus 

som också som en slags historieskrivning, med samtida ämnen. Det viktiga när det gällde 

bevarandet av händelser och gärningar var dock, varken där eller annorstädes, den historiska 

ackuratessen utan själva det faktum att det fanns historiska berättelser.
17

 

Det har forskats en hel del kring Nordenflycht, bland annat har Ann Öhrberg i sin avhandling 

Vittra Fruntimmer (2001) skrivit om både Nordenflycht och andra kvinnliga författare under 

1700-talet, om deras arbete, positioner i samhället och vad och hur de skrev. I Tankar om 

Låfskrifter öfwer de Döde, Skrevne til Herr K*** (1749) diskuterar Nordenflycht 

svårigheterna i att på rättvist sätt skriva hyllningstal till avlidna. Nordenflycht såg det som ett 

problem att det fanns så mycket falskt smicker och oförtjänt panegyrik och ansåg att man 

skulle skriva mera sanningsenligt, och att om det var så att man riskerade att stöta sig med 

anhöriga genom att lyfta fram även de mindre tilltalande karaktärsdragen så kunde man låta 

bli att avslöja den avlidnes namn i dikten. På det här sättet fick man en dikt som kunde 

uppmuntra till ”dygd och loflige gärningar”, som Nordenflycht uttrycker det i inledningen till 

ovan nämnda dikt. 

Det föreligger också forskning om vältalighet som fenomen under 1700-talet, och jag har 

bland annat läst Otto Fischers artikel ”Ther hielper ej 100000 Rhetoricors läsande” (pågående 

arbete som jag fått tillstånd att arbeta med av författaren). Denna artikel handlar i första hand 

om retorikens ställning under 1700-talet, men har även gett värdefull bakgrundsinformation 

om vältalighet och vitterhet vid den här tiden. 

Den första och kanske mest omfattande levnadsteckningen och analysen av Nordenflycht och 

hennes arbeten finner man i John Kruses Hedvig Charlotta Nordenflycht (1895). Utöver en 

omfattande levnadsteckning har han även analyserat flera av Nordenflychts arbeten, dock inte 

                                                      
17

 Stina Hansson, ”Hela stadslivets öga och ljus – historiesyn och repertoar”, Från Hercules till Swea. Den 

litterära textens förändringar  (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 

39), Göteborg 2000, s. 79. 
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Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658. Kruse nämns också som källa och inspiration av 

flera av de övriga som arbetat med Nordenflycht, både som person och författare. 

Enligt Sven Delblanc uppträder det under 1700-talets senare hälft nya betydelsefulla moment 

i diskussionen om äran, och de moraliska och intellektuella invändningarna kommer att träda 

mer i bakgrunden, och äregirighet är inte längre en känsla att skämmas för, som den varit 

tidigare.
18

 Man ger gärna försteg åt den posthuma äran i eftervärlden. Man skulle skänka den 

store mannen ära, men den litterära glorifieringen skulle även tjäna ett konkret 

moralpedagogiskt syfte. Delblanc lyfter fram det stora intresset för äreminnet, elogen, men 

enligt min uppfattning är det också rimligt att se Nordenflychts dikt från 1754 som ett utslag 

av samma upptagenhet vid det historiska exemplets betydelse. Delblanc anser att: 

Genom litterär glorifiering av stora män erbjuder diktaren sina medborgare efterföljansvärda 

exempel. Ända sedan antiken framstod detta som en av litteraturens viktigaste uppgifter, i 

synnerhet då för genrer som historieskrivning och biografi. Under 1700-talet såg man häri en 

av elogens viktigaste uppgifter […] Vi har i första hand att uppmärksamma begreppet 

exemplum i den romerska retoriken. Exemplum innebär där en i texten infogad berättelse, 

vilken tjänar som belägg eller argument. Talaren kunde sålunda uppmana till sinnesstyrka 

och dygd och illustrera med någon episod ur Catos liv, ett exemplum. Exempla hämtades 

företrädesvis ur romersk (domestica exempla) och grekisk historia (externa exempla), och 

anknöt i första hand till de historiska förgrundsgestalternas liv och bragder.
19 

Delblanc menar att den antika retoriken inte bara var en litterär teoribildning, utan hade även 

aspekter mot pedagogik och moralfilosofi, och att exemplum var något mer än bara en 

stilistisk term. Exemplum kunde även betyda en person som åskådliggör vissa egenskaper och 

som utgjorde moraliske föredömen för sina efterkommare.
20

 Mycket av detta framstår 

naturligtvis i viss mån som självklart i en modern historiskt orienterad retorikforskning. 

Hilma Borelius har i Hedvig Charlotta Nordenflycht (1921)
21

 gjort en omfattande 

levnadsteckning av Nordenflycht, och även analyserat flera av hennes dikter – dock inte 

Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658. Borelius levnadsteckning av Nordenflycht har 

ändå varit värdefull som bakgrund och informationskälla kring Nordenflycht som person och 

den tid hon levde och verkade i. Likaså har Torkel Stålmarcks Hedvig Charlotta Nordenflycht 

                                                      
18

 Sven Delblanc, Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets litteratur, (diss. Uppsala), 

Stockholm 1965, s. 60. 
19

 Delblanc 1965, s. 84-85. 
20

 Delblanc 1965, s 85. 
21

 Hilma Borelius, Hedvig Charlotta Nordenflycht (Svenska kvinnor 2), Uppsala 1921. 
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– Ett porträtt (1997), Lennart Breitzholtz Studier i frihetstidens litteratur (1956) och Sven G. 

Hanssons Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning (1991) varit 

värdefulla källor till information kring Nordenflycht och hennes arbeten. 

Som synes finns det en hel del forskning kring Nordenflycht själv, både som person och 

författare. Flera av hennes verk har analyserats, men någon omfattande analys av Konung 

Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658 tycks inte ha gjorts vare sig ur retoriskt eller ur något annat 

perspektiv. 

Bakgrund 

När Lovisa Ulrikas Witterhetsakademi den 24 juli 1753 utlyste en tävling i poesi över ämnet 

”Tåget öfver Bält” verkar det mer än sannolikt att ämnet inspirerats av Voltaires i samtiden 

mycket uppmärksammade dikt La bataille de Fontenoy (1745), och att den nyss grundade 

akademin genom ämnesvalet velat markera en ambition att nära följa den litterära 

utvecklingen i Paris.  

Nordenflychts dikt är ett försök till en hjältedikt efter konventionellt mönster. Enligt Kruse 

var dåtidens estetik att ett epos var en poetisk berättelse om en stor handling som försiggick 

under ingripande av övernaturliga makter, och som hade intresse för ett helt folk eller hela 

människosläktet. Just inslaget av övernaturliga makter var väsentligt för eposet. Den franske 

litteraturteoretikern Batteux proklamerade att det underbara är eposets väsen, och med det 

underbara menas just övernaturliga makters ingripande i den mänskliga handlingen. Dessa 

övernaturliga inslag kunde vara kristendomens Gud, klassiska gudomligheter och allegoriska 

figurer. Enligt Kruse har Nordenflycht med rigorös noggrannhet tagit dessa pseudoklassiska 

regler till efterrättning, och både gudar och allegoriska personligheter ingriper i handlingen i 

Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658.
22

 

Genre 

Nordenflychts epos är med sina knappa tio sidor mycket kortare än det klassiska eposet, men 

det framgår ändå tydligt att hon har eftersträvat en anslutning till den traditionella episka 

genren. Hennes ämne är valt ur den heroiska ämnessfären – det djärva krigståget över Bält, 

och att dikten utspelar sig kring en episk hjälte. Hon eftersträvar den heroiska stilen och har 

valt att försöka uppnå detta genom att använda sig av fornnordiska färgklickar, så som 

                                                      
22

 Kruse 1895, s. 226. 
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”Atland”, ”Manhem”, ”Tirfing”, ”Yfverboar”, med flera. Vissa av dessa var dock så okända 

att hon fick förklara dem i en notapparat. Nordenflycht har följt den episka traditionen i 

inledningen av sin dikt, och man finner en proposition (tes/påstående) som i de första 

versionerna imiterar Henriaden.
23

 I Nordenflychts dikt görs detta genom att hon redan i 

inledningen befäster Karl X Gustavs position som hjälte. Därefter följer en invokation; en 

åkallan av en frånvarande person, gudom eller dylikt, i det här fallet skaldedriften, som sedan 

leder till en abstraktion; att man tänker bort vissa egenskaper och på så vis lyfter fram andra.
24

 

I Nordenflychts dikt används abstraktionen på ett sådant sätt att Karl X Gustav tillskrivs 

enbart goda egenskaper så som mod och klokhet, och att dessa förstoras, medan eventuella 

dåliga egenskaper aldrig nämns. Någon erotisk episod finns dock inte i Tåget öfver Bält, trots 

att det i en episk dikt enligt tidens uppfattning är vanligt att hjälten utsätts för någon form av 

erotisk frestelse, som han slutligen övervinner. Samtidigt utgjorde den erotiska passionen ett 

problem, eftersom de uppträdande personerna och deras handlingar skulle vara värdiga och 

anständiga, och erotiken inte ansågs höra hemma i denna upphöjda värld.
25

 Kanske är det 

därför Nordenflycht istället valt en annan episod, när gudinnan Tapperhet besöker kung Bore i 

hans grotta för att utverka hjälp för sin skyddsling Karl X Gustav.
26

 

Genremässigt hör dikten, i retoriskt hänseende, utan tvekan till genus demonstrativum. Att det 

här rör sig om att berömma de kungliga och kungamakten står bortom allt tvivel. 

Nordenflycht berömmer både personer; Karl X Gustav, Gustav II Adolf, drottning Kristina 

och Sverige som nation, och här är loci som åberopas både honestum – det som är hedervärt, 

och utile – det som är nyttigt. 

Nordenflychts stil är, så som Voltaire fordrade, oavbrutet heroisk.
27

 Den heroiske epiken är ett 

begrepp som ursprungligen innebar något mer än en tapper och framstående man som utförde 

stora bragder, det innebar även en som på fädernet eller mödernet härstammar från gudarna.
28

 

Då stilen i ett epos är genus sublime, alltså den höga stilnivån, så innebär även en heroisk stil 

att handlingen uttrycks med vackra, smyckade satser och ett rikt bildspråk.
29

 Den episka 

inledningen visar att hon haft ambitionen att skriva något mer än bara en förkortad hjältedikt, 

                                                      
23

 Staffan Bergsten, Lars Elleström; Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund 2004, s. 116. 
24

 Lennart Breitholtz, Studier i frihetstidens litteratur (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet 31), 

Uppsala 1956, s. 103-104. 
25

 Bergsten/Elleström, 2004, s 116. 
26

 Breitholtz 1956, s. 104. 
27

 Breitholtz, s. 106. 
28

 Bergsten/Elleström 2004, s 114. 
29

 Lindqvist Grinde, Janne; Klassisk retorik för vår tid, Lund 2008, s. 299. 
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men svårigheterna med att skriva ett regelrätt epos var oerhört stora, och troligen är det därför 

Nordenflycht valt att skriva denna ”förkortade hjältedikt”. Breitholtz anser att även om den 

har likheter med eposet, så bör den ändå betraktas som en artskild och ojämförligt mindre 

pretentiös genre, och inte som ett vanmäktigt och misslyckat försök att imitera Homeros’ och 

Vergilius’ episka jättedikter.
30

  

Nordenflychts bidrag till tävlingen är en ostrofisk framställning, och hon har som brukligt var 

inom genren infogat namnen på de förnämsta kämparna i striden, och hon gör det även på 

samma manér som Voltaire; genom att apostrofera dem. Dock är Nordenflycht sparsammare 

med namnen än Voltaire, vilket kan bero att Voltaires Henriaden kritiserats just i detta 

avseende (han påstod sig ha fått med över sextio namn). Hos Nordenflycht återfinns 14 olika 

namn, varav kungens namn återkommer i tre olika varianter; Carl, Carl Gustaf och Gustaf.  

 

Politisk kontext 

1718 stupade Karl XII vid Fredrikshald, och det svenska stormaktsväldet började gå under.
31

 

De tunga offer till fördel för stormaktens bevarande som Karl XII hade utkrävt hade lett till att 

ett allmänt missnöje uppstått, framförallt hos ämbetsmännen som genom den genomförda 

fasta byråkratiska ordningen blivit den mest inflytelserika gruppen i det dåvarande svenska 

samhället. 

      Framförallt var man missnöjd med att ordningens former hade brutits av kungen. När så 

Karl XII dog och Ulrika Eleonoras (drottning under 1718-1720) tronföljdsrätt blev omtvistad 

gavs riksdagen fria händer att bryta enväldet ner i grunden genom 1719 och 1720 års 

lagstiftning. Nu tillerkändes riksdagen oinskränkt lagstiftningsrätt. Kungahuset behölls, men 

hade enbart en dekorativ funktion.
32

 

Under frihetstiden frodades ämbetsmannagodtycke och ämbetsmannakorruption. Efter 

hattarnas ryska krig utsågs 1743 Adolf Fredrik till Sveriges kronprins, och året därpå gifte 

hans sig med Lovisa Ulrika av Preussen. Det unga kronprinsparet anslöt sig till hattarna, 

under förespeglingar om utvidgad makt och vänskap för några av partiets ledande män. När så 

                                                      
30

 Breitholtz 1956, s. 106. 
31

 Gustaf Jonasson, ”Karl XII’s död”, Den svenska historien. 8, Karl XII, stormaktens fall, Arvid Horn, fredens 

general, red. Gunvor Grenholm, Stockholm 1997, s. 96-97. 
32

 Sten Carlsson, ”Enväldets fall”, Den svenska historien. 8, Karl XII, stormaktens fall, Arvid Horn, fredens 

general, red. Gunvor Grenholm, Stockholm 1997, s. 118 ff. 
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hattarna vann över mössorna i 1746-1747 års riksdag, så varken kunde eller ville de infria sina 

löften. Kronprinsparet lämnade därför partiet, och ett nytt parti bildades kring dem, 

hovpartiet, som stödde deras nu öppna strävande för utvidgad makt till kungahuset.
33

  

      1751 tillträdde Adolf Fredrik tronen. Han sägs ha varit en svag regent, och att den som i 

själva verket var drivande i politiska frågor var drottning Lovisa Ulrika. Hennes mål var att 

avskaffa parlamentet och införa en fullständig monarki. Hon var den som från början lierade 

sig med hattarna, och hon försökte påverka omröstningarna i riksdagen genom att muta 

ledamöterna. Witterhetsakademins tävling hösten 1753 kan troligen ses som en del i det 

arbete och den möda som drottning Lovisa Ulrika lade ner för att återerövra makten till 

kungahuset. Drottningens politiska intresse och hennes mål att införa en fullständig monarki 

ledde till att hon försökte störta ständerväldet och återinföra reell monarki i 1756. Försöket 

misslyckades dock. 

Drottningen var även mycket intresserad av kultur, uppmuntrade vetenskap och bildade 

Vitterhetsakademin år 1753. Hon gav även Nordenflycht en pension på 200 daler silvermynt 

per år ur sin handkassa från år 1750. 
34

 

       

Litterär kontext  

Under frihetstiden fick även kultur och litteratur på allvar en kursändring, och de gamla 

barockmönstren övergavs till fördel för den franskklassicistiska stilen, som utvecklades under 

1600-talet i Frankrike med den antika litteraturen som förebild. Den speglar även Ludvig 

XIV:s idealsamhälle, ett samhälle där hovkulturen var viktig. I franskklassicismen ställdes det 

krav på förnuft, sanning och natur, och smak och klarhet i det poetiska uttrycket. Den sanna 

mänskliga naturen skulle skildras på ett allmängiltigt sätt, och det ställdes krav på 

trovärdighet, och de problem som ställdes skulle kunna ställas i alla tider. Det var utilismen 

som var förhärskande vid den här tiden, och man ställde det praktiska och det nyttiga i 

förgrunden. Detta återspeglades även inom litteraturen, där inriktningen på sunda förnuftet 

hade sin inspiration i upplysningsfilosofin. Här var drottning Lovisa Ulrika en central figur 

genom att uppmuntra till de vittra konsterna.  

                                                      
33

 Birger Sallnäs, ”Adolf Fredrik”, Den svenska historien. 9, Hattar och mössor, Ostindiska kompaniet, red. 
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René Bray, författare till bland annat La formation de la doctrine classique en France (1927), 

sammanfattar dåtidens diktares och teoretikers syn på eposet med användandet av kända 

ämnen, kända karaktärer, majestätisk narration, och att lära ut de nobla egenskaperna i olika 

former av användning. Detta är vad som alltså vad som i första hand kännetecknar eposet. 

Breitholtz menar att det är mot denna franska eposuppfattning man bör se frihetstidens försök 

att skapa en episk diktning i Sverige.
35

 Stina Hansson skriver: 

Den klassiska retoriken utgjorde den fasta grunden både för homiletiken och poetiken.[…] 

En grundhållning inom retoriken var att uppfatta det tal eller den text som skulle utformas 

som ett medel för påverkan – som ett redskap för att få lyssnare eller läsare att tänka eller 

tycka något bestämt, som textens avsändare ansåg att de borde tänka eller tycka.
36

 

Vi kan således dra slutsatsen att litteraturens funktion vid den här tiden var retorisk-didaktisk. 

Enligt Staffan Bergsten och Lars Elleström var 1700-talet var det århundrade som rymt det 

skarpaste brottet i litteraturens historia sedan antiken. De anser att det rör sig om en brytning 

med en rad grundläggande åsikter om vad god litteratur var och borde vara. Flera av dessa går 

betydligt djupare än litteraturteorin och gäller samhällsuppfattningens fundament. De menar 

att dessa bygger delvis på icke uttalade, av traditionen givna premisser och att de kan 

sammanfattas i följande sju punkter: 

1. Samhället och staten utgör en hierarkisk struktur grundlagd och garanterad av Gud 

själv och med hans jordiska ställföreträdare, konungen, i spetsen. 

2. Denna hierarkiska struktur är tidlös och inte underkastad historiska förändringar. 

3. Kultur är det samma som västeuropeisk kultur och står på antik, romansk och kristen 

grund. 

4. De olika konstarterna ingår i den tidlösa hierarkiska strukturen, vilket bl.a. innebär en 

fast rangordning mellan högre och lägre former av konst. 

5. Konsten inklusive diktkonsten ska förena nytta med nöje. Nyttan består bl.a. i 

moralisk fostran och främjande av konungens och statens intressen. 

6. Det finns en allmängiltig, av nationalitet och tidpunkt oberoende värdeskala för 

bedömning av enskilda konstverk. 

7. Det sköna i konsten, dess estetiska värde, bestäms av överindividuella principer som 

regelbundenhet, harmoni, behärskning och behag.
37
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37
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Det är alltså i detta litterära klimat, där litteraturen har en retorisk-didaktisk funktion, som 

Nordenflycht skriver sitt epos. Jag anser mot bakgrund av detta att det är legitimt att se 

Nordenflychts dikt som en argumentation för kungamakten. 

Enligt Stina Hansson ansågs inte tiden ha processkaraktär och historiens händelser hade ingen 

historisk betydelse så till vida att de ansågs ha påverkat förutsättningarna för människors liv i 

framtiden om de inte blev tillförsäkrade en existens ovan tiden genom skrivna ord eller 

berättelser. Hansson skriver även följande om exempla och historieskrivning:
 38

 

Att berättelser om historiska gestalter uppfattades på detta sätt är typiskt för den 

’parmenidiska’ historiesyn som Hauser talat om. Eftersom de grundläggande 

förutsättningarna inte förändrades var det högst troligt att det som en gång hänt skulle hända 

igen. Nytta med historien var att den, som ett facit, kunde visa inte bara vad olika gärningar, 

beteenden och förhållningssätt tidigare lett till utan också vad de fortfarande kunde leda till. 

De historiska exempla hade samma aktualitet och relevans för alla tider.
39

 

Enligt Hansson hade denna under 15-1600-talet samtida ’parmenidiska’ historiesynen fått ett 

nytt tillskott genom den nationalism som när Sverige på 1600-talet blivit en europeisk 

stormakt tog sig uttryck i göticismen, och att det inom dess ram tog sig uttryck i en rad försök 

att försvenska den tidigare huvudsakligen antika exempla-repertoaren.
40

  

 

Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658 som retorisk dikt 

Jag gör alltså nedan en kritisk läsning för att närma mig texten som ett retoriskt uttryck i sin 

samtid, för att undersöka den som en argumenterande text med fokus på teser och de 

traditionella medlen för övertygande. Jag kommer också fokusera på topik och diskutera den 

mot bakgrund av samtidens uppfattning om historien som ett förråd av didaktisk-retoriska 

exempla.  

Nordenflycht använder sig av en rad olika troper för att illustrera begrepp och för att beskriva 

diktens personer. Framförallt är det allegorierna hon vänder sig till, exempelvis diktens troll, 

som illustrerar allt som är svekfullt och falskt (rad 29-38): 

                                                      
38
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39

 Hansson hänvisar här till Arnold Hausers åsikt om att historien inte är en process av irreversibelt slag utan 

något som är ”väsentligt statiskt, parmenidisk” (Arnold Hauser; Konstarternas sociala historia 2, Stockholm 

1972). 
40

 En svensk kulturell och patriotisk rörelse, som försökte påvisa att den klassiska fornhistorien egentligen var 

svensk. 



16 

 

Hon arga ögon kan med ſmilig upſyn dölja, 

I barmen bär en dart, den oljokwiſtar hölja, 

Des gång är liumſk och tyſt och Spinnelwäf des drägt, 

Sit gifft hon räcker fram, det hon med honing täckt: 

All Skepſel tar hon ann, i blinken ſig förwandlar, 

Men den hon ſtörte nyſs hon un om friden handlar, 

Natur och ed och lag hon trampar under fot, 

På blods- och wänſkaps-band hon öfwar wåld och hot: 

Til öfwermantel mäſt hon Gudadyrkan brukar, 

När i ſit raſeri hon menſkio lif upſlukar, 

Likaså använder hon sig av gudinnan Tapperhet, som representerar inte bara Karl X Gustavs 

tapperhet, utan även styrka, kunskap och klokhet. Detta gör hon därför att det är det klassiska 

eposet hon har som förlaga, och då utkämpas den egentliga striden snarare på det abstrakta 

planet än det verkliga. 

 

Grundläggande argumentationsstrategier 

I dikten stödjer sig Nordenflycht både på ethos, logos och pathos för att föra fram sina 

argument. Logosargument, sakskäl eller resonemangsskäl, är de som tydligast används i 

dikten. Sveriges storhet är en följd av kungens åstadkommanden, alltså är kungamakt något 

bra. Nordenflycht motiverar flera gånger detta genom att beskriva Sverige och dess regenters 

framgångar rent historiskt, och skapar på så vis inte bara en logisk tankeföljd för läsaren, utan 

även en tankeföljd baserad på värderingar och beskrivningar. Värderande så till vida att 

läsaren kan godta det som sägs som en giltig värdering eller föreskrift.
41

  Logosargumentet i 

sig är dock inte nödvändigtvis logiskt, vilket man ska ha i åtanke, det utesluter inte på något 

vis felaktiga slutsatser, feltänkande och regelrätta lögner, vilket alla är tänkbara argument att 

applicera på dikten, då de slutsatser som dras där inte nödvändigtvis är korrekta.  

Vad Nordenflycht är ute efter i sin dikt är att övertyga om att kungen och kungamakten är 

något bra, och genom att använda pathos spelar hon på folkets känsla för sin nation, i det här 

                                                      
41
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fallet det historiskt framgångsrika Sverige. Exempelvis skriver hon i diktens början (rad 17-20 

– jag kommer löpande hänvisa till dikten i texten): 

Nu Swea redan har all werldſens wördnad wunnit, 

Til ärans högſta ſpits med GUSTAV ADOLPH hunnit: 

Förundrad, fruchtad, ſäll, Europens bäfwan war, 

Och under allmänt pris, hon allmän afwund bar, 

Knapt war det Lütſke fält, med Hieltens blod befuchtadt, 

Dock ſwenſka wapnens lopp ännu af werlden fruchtadt, 

Här använder Nordenflycht pathos genom att anspela på stoltheten i att vara svensk. 

Det gör hon genom att låta Svea rike vara huvudpersonen i dessa rader och peka på 

vad som har åstadkommits, för att på så vis väcka en nationalistisk stolthet hos 

läsaren. Inte minst värt att notera är att hon skriver att Sverige är fruktat av sin 

omvärld även om kung Gustav II Adolf fallit på de Lützke slagfälten. Nu kan man 

naturligtvis ifrågasätta huruvida den tänkta publiken faktiskt är det svenska folket i 

stort – troligare är nog att den tänkta publiken befinner sig i de högre och mer 

bildade kretsarna. 

Ethos, att etablera talarens trovärdighet, använder Nordenflycht på ett mycket skickligt sätt. 

Hon inleder dikten med att frånta sig själv allt ethos, när hon beskriver sig själv enbart som ett 

redskap för skaldekonsten – således ett klassiskt episkt ethos. Vid första anblicken kan detta te 

sig som ett anspråkslöst förhållningssätt, men i själva verket är det en ganska betydelsefull 

position hon tar inledningsvis genom att göra anspråk på att vara en episk skald i Homeros 

och Vergilius efterföljd (rad 7-10): 

Du ägta Skaldedrift, ſom alltid ſälſynt är, 

Och från natur och konſt din högd och urſprung bär, 

Styr nu min ſwaga hand och lät din fägring pråla, 

När iag en hieltes bild i ärans drägt will måla, 

 

Exempla 

Den argumentation som Nordenflycht för grundas hela tiden i exempla. Det är genom 

exempel hon påvisar Karl X Gustavs storhet och hans hjältedåd, och det är genom exempla 
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hon illustrerar de mytologiska inslagen i dikten. Ett troll utgör exemplet på allt som är 

svekfullt och falskt (se exempel på s 16.), och allegorin om den mytologiska Medusa får 

utgöra ondskans exempla: 

Den Möyan kom, ſom ej i onſka har ſin like, 

Som ſtedſe käns igen på ormbeſlingadt hår, 

Och af det ettergifft från mun och ögon går: 

Ann Öhrberg skriver i sin avhandling Vittra fruntimmer (2001) att det är gängse praxis inom 

den klassiska retoriken att lyfta fram olika individer som exempla, och hon nämner just 

Nordenflycht i detta sammanhang.
42

 Enligt Öhrberg uppvisade Nordenflycht en ambivalens 

till sin tillfälleslitterära verksamhet gällande formuleringarna av det hyperbola beröm som 

konventionerna inom denna diktning krävde, men jag finner inga tecken på detta i Konung 

Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658. Här har Nordenflycht följt konventionerna för hur ett epos 

skulle se ut, oavsett vilka känslor hon i övrigt måtte ha hyst. Kanske var det dessutom en 

skillnad mellan de kungliga och övriga människor i det avseendet för Nordenflycht. 

Stina Hansson skriver, på tal om Hausers parmenidiska syn som jag tidigare nämnt: 

Nytta med historien var att den, som ett facit, kunde visa inte bara vad olika gärningar, 

beteenden och förhållningssätt tidigare hade lett till utan också vad de fortfarande kunde leda 

till. De historiska exempla hade samma aktualitet och relevans för alla tider.
43 

Vilka exempla har då Nordenflycht använt? Dikten innehåller en rad olika teser, där den mest 

framträdande är tesen om att kungen är att jämställa med storhet, hjältedåd, styrka och 

klokhet, vilket först och främst exemplifieras genom Karl X Gustavs dåd och personlighet. 

Nordenflycht inleder med ”Den Hielten, Kröntas pris och Kämpars högſta ära” i diktens första 

rad. Det ska inte råda någon tvekan om att det är en hjälte det är frågan om, därför sägs det 

uttryckligen redan från start. Hon fortsätter så under diktens gång att bygga på och förstärka 

detta intryck. Kung Karl X Gustav exemplifieras bland annat som Cæsar (rad 71 och 122), en 

Herkules (rad 90) och en Hjalmar (rad 113, 260). Hjalmar är av mera okänt ursprung men det 

rör sig troligen om Hjalmar den hugstore som är en svensk sagohjälte ur den nordiska 

Hervararsagan
44

. Samtidigt betyder namnet Hjalmar ”hjälmprydd soldat/hjälmprydd krigare”, 
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vilket också är en tänkbar förklaring till att kung Karl X Gustav kallas vid detta namn på flera 

ställen i dikten. Herkules förekommer vid ett par tillfällen, och den svenske kungen liknas vid 

ett par tillfällen även vid Cæsar, även om han inte uttryckligen kallas vid namnet Cæsar. I 

dikten liknas den svenska kungen vid denne i meningen ”De Gallers öfwer-man han lik i 

ſegrar går” (rad 71), samt även ”han kom at ſe oh winna” (rad 122), som anspelar på Cæsars 

veni, vidi, vici (”jag kom, jag såg, jag segrade”). Här bygger alltså Nordenflycht på tesen om 

kungen som en stor statsman och hjälte genom att jämföra honom med historiska storheter 

som Cæsar, Hercules och Hjalmar, vilket gör Karl X Gustav till något av ett superexempla. 

Den beskrivning av kung Karl X Gustav som oftast förekommer är just ordet ”hjälte”. Vi 

påminns konsekvent om att det som avhandlas här är en hjältes stordåd, och ingenting annat. 

Det lämnas inget utrymme för frågetecken på denna punkt. Han omnämns bland annat som 

”wår Hielte” (rad 63), där ”wår” anspelar på den publik som läser dikten, och Tapperhetens 

gudinna, som i dikten är överordnad alla andra utom kungen själv, omnämner honom också 

som ”min Hielte” (rad 115). 

En intressant aspekt är att Nordenflycht inte tycks använda någon av de hjältar och 

mytologiska figurer i dikten i ett sammanhang som är kopplat till den historia som hör ihop 

med respektive hjälte eller figur. Således föreligger det inga direkta likheter mellan kung Karl 

X Gustav och Herkules, Cæsar eller Hjalmar, utan de används ur perspektivet ”hjälte” eller i 

fallet Cæsar troligen i betydelsen stor statsman. Det är den bild och känsla som förmedlas som 

det är det essentiella i dikten, inte att det ska vara historiskt eller mytologiskt korrekt och 

överensstämmande. Karl X Gustav har således inga övriga likheter med dessa hjältar som han 

liknas vid. 

Karl X Gustav beskrivs i dikten konsekvent i positiva ordalag, vilket är som sig bör i en 

hjältedikt. Dock finner jag det intressant att även kungens fiender beskriver honom i ordalag 

som omtalar vilken stor man och hjälte han är. Ett exempel hittar vi när diktens troll försöker 

egga de övriga makterna till strid mot svenska kungen (rad 43-52): 

Er höghet, myndighet och magt i fara ſtå; 

De Göther waknat upp ur Nordens kalla wrå: 

Det Swenſka Leyon wil ej i ſin ifwer ſtana, 

Se Tyſkland blöder änn, faſt djuret ther feck bana, 

I ſtellet ſegrat har den Swenſka Amazon, 
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Och åter ſtiger nu en raſker C A R L på tron: 

Hans heta ungdoms blod, hans drifft til namn och ära, 

Lär, om I ſtilla ſtån, ey längre frid beſkära, 

Räds denna W A S A – Art, til motwärn skicken Ehr, 

Går, gripen Drotten ann, ſlån Göthers högmod ner. 

Här omnämns Sverige och i dess förlängning även kung Karl X Gustav som ”det svenska 

lejon”, en jämförelse som anspelar på mod och styrka. Vi får även in en annan jämförelse som 

anspelar på Sveriges storhet och styrka i raden ” Se Tyſkland blöder änn, faſt djuret ther feck 

bana,”. Denna rad syftar på kung Gustav II Adolf som var mycket framgångsrik under 

trettioåriga kriget, i synnerhet i striderna mot Polen. Dock föll Gustav II Adolf i slaget vid 

Lützen, men dikten poängterar att Sverige trots detta är stort och att betrakta som en segrare, 

och att Tyskland fortfarande lider svårt efter kriget med Sverige. Det är stormakten Sverige 

som porträtteras i dikten, en maktfaktor att frukta även om de förlorat sin kung på slagfältet, 

och inte en makt man försöker tala nedsättande om. Det sistnämnda torde väl annars vara det 

naturliga för en fiende, men i det här fallet är det frågan om att etablera ett antitetiskt 

förhållande mellan Sverige, kung Karl X Gustav och de övriga länderna och dess regenter. 

Karl X Gustav och Sverige representerar uteslutande den goda och starka makten och de 

övriga, under trollets påverkan, som dess motsats. Här argumenterar alltså Nordenflycht för 

tesen om Sverige som stormakt och kopplar samman denna med Karl X Gustav. Det är 

kungens förtjänst att Sverige är en stormakt, och kungahusets representanter har till och med 

gått i döden för sitt land.  

På detta sätt har således Nordenflycht etablerat tesen om att Karl X Gustav är en stor hjälte, 

men ännu återstår att argumentera för denna tes all den stund en jämförelse med andra 

historiska och mytologiska hjältar i sig inte är tillräckligt för att argumentera för att kung Karl 

X Gustav faktiskt är en hjälte. För att argumentera för detta får Nordenflycht således gå till 

kungens gärningar och egenskaper. Om vi tittar på egenskaperna, så beskrivs kung Karl X 

Gustav som någon som är sänd från himlen (rad 5): ”War himlens ſtörſta ſkänk, och född, at 

jorden gläda,”. Nordenflycht aktar sig dock för att göra alltför tydliga religiösa kopplingar, 

utan jag finner att detta snarare finns med som en bakgrundston i den klangbotten som utgör 

kung Karl X Gustavs bakgrund. Andra egenskaper som kungen tillskrivs är hans ungdoms 

drift, att han försakar nöjen ”på ärans högd” (till fördel för att försvara Svea rike), att han som 

regent tar sin kungaplikt på största allvar, att han hämnas rättvist, att han muntrar upp och 
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manar på sina styrkor med mera och inte minst att han inte är en barbar utan en kung stor nog 

att visa sin fiende misskund när denna är slagen; d v s när danske regenten inser att han gjort 

ett misstag som satt sig upp mot Sverige, och kung Karl X Gustav då väljer att inte döda den 

danske regenten. Dessa argument målar upp bilden av en monark som sätter Sveriges säkerhet 

och storhet främst, som är klok och som inte slaktar sina fiender enbart för sakens skull, som 

en barbar. Detta ger i förlängningen även budskapet till diktens läsare om vilken moralisk 

doxa som är aktuell – dikten är en hyllningsdikt till både kung Karl X Gustav såväl som till 

kungamakten i stort, och den har således en demonstrativ funktion. Kung Karl X Gustav är en 

hjälte som förkroppsligar de svenska idealen. 

För att argumentera för tesen att Karl X Gustav är en hjälte måste Nordenflycht även ge 

exempel på hjältedåd som kungen utfört. Detta gör Nordenflycht både direkt och indirekt. 

Direkt genom att beskriva hur Karl X Gustav slår ner det motstånd som kommer från de 

övriga regenterna kring Östersjön (se citat nedan), och indirekt genom att peka på historiska 

hjältedåd som utförts av svenska regenter före Karl X Gustav (rad 17-18: ”Nu Swea redan har 

all werldſens wördnad wunnit, Til ärans högſta ſpits med G U S T A V A D O L P H 

hunnit:”). 

Från Polſka Prinſen ſnart han dierfwa bud får höra, 

Som will thes rättighet til Kronan ſtridig giöra. 

Wår Hielte är ey född, at ſkymfligt hot förſtå, 

I Warſchau gier han ſielf et blodigt ſwar therpå. 

För Caſimir, ſin rätt, ſå myndigt han förklarar, 

At denne icke mer ſin egen tron förſwarar, 

Den ſwenſka ſpiran C A R L ſå tappert ſkydda wil, 

At ock den Polſka ſnart nu faller honom til. 

I dikten finns även en tredje svensk monark, utöver Karl X Gustav och Gustav II Adolf; 

drottning Kristina. Denna beskrivs som ” Den ſwenſka Zenobie, en witter krönt Hieltinna” 

(rad 13) och ” den Swenſka Amazon” (rad 47). Amazoner är kända för att aldrig gifta sig och 

att vara framgångsrika krigare, något som också kan appliceras på drottning Kristina, som inte 

heller gifte sig utan istället konverterade till katolicismen och abdikerade till fördel för sin 

kusin Karl Gustav. Dessutom var drottning Kristina i likhet med diktens Zenobie, drottning i 

Palmyra (dagens Syrien), också mycket intresserad av vitterhet, litteratur och konst. Drottning 
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Zenobia
45

 genomförde dessutom flera lyckade krig och erövringar och påstås av Nordenflycht 

ha författat den ”orientaliske historien” för eget bruk, något jag under förarbetet dock inte 

lyckats verifiera.
46

 

Vi har alltså här två drottningar med starka paralleller till varandra i dikten, men självklart är 

det möjligt att tänka sig att dessa två för läsaren aktualiserar en tredje drottning; drottning 

Lovisa Ulrika, som genom sin vitterhetsakademi ligger bakom tävlingen där man ska skriva 

om tåget över Bält. Det raster man kan använda både på drottning Kristina och för drottning 

Zenobia kan även appliceras på drottning Lovisa Ulrika, som också hon var mycket 

intresserad av vitterhet och som var en kvinna med stora ambitioner gällande kungamakten 

och Sveriges makt.
47

 Nordenflycht ville troligen tillhöra drottningens Vitterhetsakademi, 

åtminstone har det tolkats så av Tryggve Byström, men hon uppnådde aldrig detta. Kanske 

mest av allt på grund av att akademin var bestämd för en sluten krets av hovmän, vilket 

Nordenflycht möjligtvis inte varit helt på det rena med.
48

 Nordenflycht var ju själv en kraftfull 

kvinna med uppenbart höga tankar om sig själv, och som inte var rädd att verka proaktivt för 

att säkerställa både sin position och sin ekonomi, och att hon var intresserad av vitterhet står 

naturligtvis bortom all tvivel. Kanske såg Nordenflycht därför även paralleller till sig själv 

vad gällde dessa kraftfulla, ambitiösa och av vitterhet intresserade drottningar? 

Samtidigt ska man notera med vilken försiktighet Nordenflycht rör sig kring problematiken 

att de flesta av de övriga länderna också styrs av kungar. Det är inte hennes syfte att förringa 

kungamakt, utan att framhäva kungamakt generellt och Sveriges kung i synnerhet. Därför 

sägs den polska prinsen framföra ”diärfwa bud”, men som av Karl X Gustav uppfattas som ett 

skymfligt hot. Den polska prinsen kan inte förringas samtidigt som Karl X Gustav måste ses 

som en större maktfaktor. Dikten innehåller därför inga egentliga påhopp gentemot någon 

kungamakt, frånsett att Danmark uttryckligen sägs ha brutit freden mot Sverige. Detta svek av 

en kungamakt gentemot en annan kommer dock Nordenflycht till rätta med i slutet av dikten, 

där den danska regenten är mycket ångerfull över vad han har gjort (rad 293-294: ”Gudinna! 

ropar han, fräls oſs från Farans hot: Iag brutit dig emot, mit usla rike ſkona,”), samtidigt som 

Nordenflycht använder diktens troll som den som övertalar de övriga makterna att gå emot 

Sverige. Budskapet blir således att det är diktens troll som i första hand är att skylla för det 
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hela, och inte regenterna och statsmännen, som låtit sig övertalas av trollet. Man får intrycket 

av en förskjutning av skuldbördan till trollet, för att Nordenflycht ska komma ifrån 

problematiken med att riskera att samtidigt förringa kungamakt när hennes avsikt är den 

motsatta. De egenskaper Nordenflycht har gett diktens troll är allegorier för allt som är 

svekfullt, elakt och falskt, och genomgående i dikten är det som sagt trollet som övertalar de 

övriga länderna att agera som de gör genom att använda list. Regenterna själva tycks vara 

oskyldiga och man ges intrycket att de inte skulle agera på samma sätt om inte trollet var en 

faktor. 

 

Topik 

Janne Lindqvist Grinde skriver i avsnittet ”Topiker för mänskliga handlingar” i Klassisk 

retorik för vår tid (2008) om de sju frågorna ”vem?”, ”vad?”, ”var?”, ”när?”, ”hur?”, 

”varför?” och ”med hjälp av vad?”. Denna topik fick sin slutliga utformning under 1700-talet, 

men grundelementen återfinns i lite olika versioner även hos antikens retoriklärare, enligt 

Lindqvist Grinde. Med hjälp av dessa sju frågor kan författaren skapa konkretition, vilket kan 

vara nödvändigt för att ge en tydlig och trovärdig bild och/eller för att väcka publikens 

känslor.
49

 Nordenflycht använder sig av denna handlingstopik, både vad gäller diktens 

konkreta innehåll, såväl som vad dikten försöker övertyga läsaren om. En handlingstopik har 

alltså enligt topikläran sju punkter som man inte kommer förbi; vem utförde handlingen, vad 

gjorde han, hur gjorde han det, varmed gjorde han det, var hände det, när hände det, varför 

hände det.
50

 Om vi ställer dessa frågor till dikten, så får vi följande svar: 

Vem? Svar: En hjälte, kung Karl X Gustav (rad 182-184): 

Up! ropte C A R L, mitt folk och ſpennom modigt bälte, 

Dermed han Tirfing tog och ſtälte hären opp, 

Här börjas ſå et tog med mod och Segrens hopp. 

Vad? Svar: Han ledde sin här över det frusna Bält (rad 189-192): 

I ſpitſen går han främſt med Glittnis udd i handen, 

Af Styckens dån och Knall re’n darrar Branſö ſtranden, 

                                                      
49

 Lindqvist Grinde 2008, s 128. 
50

 Hellspong 2004, s. 101. 



24 

 

Nu bär islupit haf de Göthers ſtålta här, 

Och ſolen ſkymmes bort af fanor och gewär, 

Hur? Svar: Med möda och fara för sitt liv (rad 163-165): 

Gån, tagen Bardamän, ſad’han, den pligt i agt, 

Som grund til Svears frägd från heden-tima lagt. 

Fritt wågom lif och blod, thet Atlands trygghet gäller. 

Varmed? Svar: Gudomligt bistånd (rad 166-170): 

I ſamma ögnablick Gudinnan ſig inſtäller, 

Hon hade tagit ann den ſtora Dahlbergs hamn, 

Och ſå till orda tog i denna Viſurs namn: 

Din Wapen Swea Drott ſielf himlen framgång gifwer, 

Dig lägger Kiölden wäg, och böljan fängslig blifwer, 

Var? Svar: På Bält (rad 171-172): 

En brygga för oſſ bygd på wilda Gliſtön är, 

Som ända fram til Fyn och Ifwar-näſet bär: 

När? Vid en kritisk tidpunkt (rad 125-128): 

Men Trollet wakar dock från hwita ſlättens tragter 

Hon far, hon äggar up på nytt de andra magter, 

Som ſågo afwogt ſteds på C A R O L S ſegrars lopp, 

Til Danmarks hielp och warn de bryta alla opp. 

Varför? Svar: För Sveriges skull (rad 57-60): 

C A R L G U S T A V medlertid för Swerjes wälfärd wakar, 

Alt wekligt nöye han på ärans högd förſakar, 

Han ſer, at kunga-pligt förliks ej med den ro, 

Som följer enſkilt folk i glömſkans tyſta bo. 

Nordenflychts dikt uppfyller därmed alla sju kriterier för en handlingstopik. Det som också är 

intressant här är att i dikten är inte dessa handlingstopiker låsta i tid och rum, utan kan 

appliceras även på Nordenflychts samtid. Även om det är Karl X Gustav som i första hand 

hyllas i dikten, så görs det på ett sätt där han är något mer än personen; han är även en 
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personifiering av kungamakten. Denna personifiering kan även användas som ett raster på det 

samtida kungahuset, som en indikation på vad kungahuset kan uträtta. Handlingstopikerna får 

här funktionen att förmedla hur värdefull kungen är som person och funktion. 

Genus 

Ska man klassificera Nordenflychts dikt inom ett genus, så är det närmast genus 

demonstrativum, men vi kan även hänföra den till genus deliberativum, då Nordenflycht 

tillråder läsaren något – att stödja kungamakten. Om vi först utgår från genus demonstrativum 

så finner vi att denna handlar i första hand om att hylla eller smäda, och i Nordenflychts dikt 

är det hyllningen som står i fokus. Detta gör hon genom att fokusera på det dygdiga, som 

enligt Lindqvist Grinde inte ska förstås som sexuell avhållsamhet eller pryd menlöshet. Den 

ska istället förstås som dådkraft och duglighet, i linje med de fyra kardinaldygderna mod, 

rättrådighet, måttlighet och klokhet.
51

 Det är alltså dessa dygder Nordenflycht utgår från när 

hon beskriver Karl X Gustav (rad 1-6): 

Den Hielten, Kröntas pris  och Kämpars högſta ära, 

Som genom wal och rätt feck ſwenſka Kronan bära, 

Som drar ſin höga börd ifrån Guſtavers blod, 

Och ewigt wördad är för mildhet, wett och mod, 

War himlens ſtörſta ſkänk, och född, at jorden gläda, 

Hans undrans wärda Tog och Storwerk will iag kwäda. 

 

Loci a persona 

Tittar vi närmre på de loci a persona som Nordenflycht använder sig av i beskrivningarna av 

Karl X Gustav med utgångspunkt i Vossius´ åtta olika sådana: genus, patria, natura, fortuna, 

institutio, actiones, mors och sepultura, så finner vi att de flera av dessa återfinns i dikten.
 52

  

Genus, härstamningen, är tydligt argumenterat för genom att Nordenflycht drar paralleller 

bakåt i historien till tidigare svenska regenter och deras stordåd, samt det konsekventa 

omnämnandet av Wasa-ätten, i dikten i betydelsen kungaätten. Patria, fosterlandet, får sägas 

vara diktens andra huvudtema. Utöver kung Karl X Gustav och hans hjältestatus och 
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personliga förmågor är stormakten Sverige också en ”hjälte” i dikten. Natura, skapnaden 

såväl till kropp som sinnelag representeras också. Nordenflycht beskriver kungen som ung, 

orädd, stark och klok. Fortuna, framgången, är också representerat, både genom kung Karl X 

Gustavs dåd, men också genom de tidigare regenternas framgångar, samt Sveriges framgångar 

i stort som nation och stormakt. Actiones, gärningarna, är tydligt beskrivna, här i huvudsak 

genom Karl X Gustavs gärningar i anslutning till tåget över Bält, men även genom hans 

föregångares gärningar. Nordenflycht beskriver ju även i positiva ordalag gärningar av den 

tidigare kungen Gustav II Adolf och drottning Kristina. 

Tittar vi på genus deliberativum, så är detta tal som handlar om framtiden, där man ska 

överväga och råda, vilket är precis vad Nordenflycht gör. De loci vi hittar inom genus 

deliberativum är då utilis – vad som är nyttigt, legitimus – vad som är i överensstämmelse 

med lagar och sedvänjor, æquus – rättmätigt (Wasa-ättens nedärvda rätt till tronen samt 

kungamaktens förmåga att agera till sina landsmäns bästa, som upprätthåller ordningen och 

främjar dygden), pius – gudfruktigt (dikten innehåller religiösa inslag och speglar en tro på en 

högre makt), necessarius – nödvändig (den implicita betydelsen kan i Nordenflychts dikt ses 

som att det är nödvändigt för Sverige som nation att kungamakten även fortsättningsvis får 

vara den högsta beslutande makten), possibilis – möjlig och gloriosus – ärofull. Vad som är 

utilis hittar vi här bland annat i rad 16: ”Som himlen ruſtat ut, att ſtyra folk och land.” Karl X 

Gustav är alltså den som är bäst ägnat att styra landet, eftersom han är av himlen utrustad för 

ändamålet. Alltså är det till störst nytta för landet och folket att han är dess ledare. Legitimus 

och æquus hittar vi exempelvis i rad 3; ”Som drar ſin höga börd från Guſtavers blod” och i 

raderna 15-16; ”C H R I S T I N A ſpiran gier i C A R L S ſin frändes hand, Som himlen ruſtat 

ut, at ſtyra folk och land.” Vad Nordenflycht här implicit slår fast är alltså att det är till störst 

nytta att kungen har makten, samt att Karl X Gustav har en rättmätig plats till tronen, och 

underförstått att detta är vad som är överensstämmande med lagar och regler (representeras av 

när drottning Kristina lämnar över spiran till sin frände Karl Gustav). Pius, det gudfruktiga, är 

som jag redan slagit fast mer nertonat, men i diktens slut finns det anspelningar på en 

gudomlig närvaro (rad 298-301): 

Från Fridens helga ort i blinken fram ſig trängde 

Tre hwirfwel-ſwäfwand moln med liuſa ſtrålar mängde. 

En röſt ſig höra lät och orden lydde ſå: 

När ſkola menniskior ſit egit gagn förſtå. 
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Som jag också redan nämnt får man se necessarius som en mer implicit betydelse av dikten, 

att det på historiska grunder och utifrån vad kungamakten tidigare åstadkommit är nödvändigt 

att kungen och kungahuset även fortsättningsvis är de som har makten. Och slutligen, 

begreppen possibilis och gloriosus representeras av att Karl X Gustav gör det omöjliga 

möjligt – han korsar Bält på den frusna isen, vilket är ett ärofyllt konststycke. 

 

Slutdiskussion 

Nordenflychts dikt driver en tes om vem som bör ha makten i samhället utifrån för den tiden 

politiskt aktuella frågor. Det är ingen diskret tes som drivs, utan texten är i allra högsta grad 

både demonstrativ och deliberativ – detta är en dikt som har en tydlig agenda och 

Nordenflychts strategier är att tala positivt om kungamakt ur både politisk, social och 

ekonomisk kontext, genom att visa via exempel genom historien på hur Sverige har uppnått 

sin storhet och sin position som maktfaktor i Europa tack vare de kungliga. Kungamaktens 

motsats – i det här fallet ”politiken”, berörs inte i någon större grad i dikten egentligen, annat 

än när Nordenflycht hänvisar till den som ”den falska styrselkonst”, vilket i sin tur inte lämnar 

läsaren i något som helst tvivel om vad som är att föredra av dessa två. Att Nordenflycht gör 

denna distinktion mellan kungamakt och politik, en distinktion man kan argumentera 

egentligen inte finns då även kungamakt innebär politik, beror enligt min åsikt på att hon här 

behöver särskilja mellan vem som har makten och vem som inte har det. Vid den här tiden 

styrs Sverige av ständerna, och det är hos dem den politiska makten ligger, medan kungahuset 

har blivit galjonsfigurer utan egentlig makt. Enligt Svenska Akademins Ordbok är 

definitionen av politik vid den här tiden kunskap, insikt i vad som angår statens styrelse, 

offentliga angelägenheter och dylikt, hur en stat bör styras, statskonst; särskilt om klokhet.
53

 

Med andra ord i princip samma saker som vi idag skulle definiera politik att vara, alltså ser 

jag Nordenflychts distinktion just som ett sätt att särskilja vem som har och vem som inte har 

makten. 

Nordenflychts syfte med texten är tudelad. Dels argumenterar hon för hur bra Karl X Gustav 

är, och därigenom implicit att kungamakten är något bra. Men Nordenflycht har också en 

egen agenda – hon vill ha drottningens stöd, tillträde till drottningens vitterhetssamfund samt 

att drottningen ska uppta Nordenflycht under sina vingar, som mecenat. Hon placerar in 
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drottning Lovisa Ulrika i ett historiskt sammanhang där drottningen är en storhet på linje med 

sina föregångare. Kungamakten som institution och praxis som auktoritet är alltså vad som 

förespråkas, och de historiska återblickarna på Sveriges åstadkommanden kan man se som 

precedensfall. I denna tanke ligger att det som varit legitimerar det som är i nuet, och att både 

nuet och framtiden hämtar stöd från det förflutna. 

Texten är i allra högsta grad demonstrativ, samtidigt som den fyller en deliberativ funktion i 

det att den argumenterar för en stark kungamakt. Tittar man på genus demonstrativum enligt 

Vossius
54

 så ser vi att denna genre används när man vill berömma eller kritisera något, 

exempelvis när det handlar om döda personers gärningar, som i Nordenflychts dikt där det 

handlar om beröm av kung Karl X Gustav. Den deliberativa aspekten finner vi i att dikten 

implicit tillråder att makten förläggs hos kungahuset istället för hos ständerna. 

Nordenflychts Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658 är en intressant dikt ur många 

synpunkter. Ur litterär synpunkt är den kanske inte mycket för världen att skåda, till det 

innehåller den nog i mesta laget av tvungna allegorier. Exempelvis känns det upprepade 

påtalandet om hur Karl X Gustav är en hjälte tröttande.  Men ur teknisk synpunkt vill jag ändå 

hävda att den är ett litet mästervärk, med tanke på vad Nordenflycht ändå lyckats åstadkomma 

med den. På knappa tio sidor har hon uppfyllt alla krav som ställs på ett epos och fått med alla 

element som krävs för att uppfylla de stilistiska kraven. Att Nordenflycht dock ser problem 

med omfånget, som inte medger den nödvändiga bredden för ett epos, är uppenbart. I hennes 

dedikation till drottning Lovisa Ulrika skriver hon: 

Jag därför om nâdig tilgift beder, 

At konſten twingad är, och ej ſin pragt utbreder 

I en förkortad Hielte – dikt. 

Nordenflycht berättar om händelsen i kronologisk ordning, där skeendet i huvudsak sker på en 

övernaturlig nivå och hon har dessutom påtalat kungamaktens förträfflighet på ett sätt som 

inte är bundet i tid eller rum trots att hon skriver om en tidsbunden händelse. Diktens 

andemening och tes kan således appliceras inte bara i Nordenflychts egen samtid utan även i 

framtiden. Rent retoriskt kombinerar dikten demonstrativa och deliberativa funktioner, och 

hon argumenterar konsekvent utifrån dessa ståndpunkter. Att det finns ett behov från 

kungahusets sida att stärka sin ställning gentemot ständerna och att detta epos har beställts av 
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drottning Lovisa Ulrikas Witterhetsakademi som ett led i detta har uppenbarligen inte passerat 

Nordenflycht obemärkt, men att Nordenflycht däremot gör en konstlad distinktion mellan 

politik och kungahus kan man naturligtvis ha åsikter om.  

Nordenflycht hämtar sina argument utifrån sju loci genom att visa på hur kungahuset rent 

historiskt har varit till nytta, utilis, för Sverige och att dess handlingar är den direkta orsaken 

till att Sverige varit en stormakt. Genom att göra detta aktualiserar hon även frågan om 

legitimus, då det fram till 1719/1720 varit kungahuset som enligt lag och sedvänja haft 

makten. Detta i sin tur reser frågan kring æquus, det rättmätiga, att Wasa-ätten genom arv och 

hävd har rätten till tronen och att dessa har en otvetydig förmåga att agera till sina landsmäns 

bästa, och att kungahuset är de som är bäst skickade att upprätthålla ordning och främja 

dygden. Även om pius, det gudfruktiga, är relativt nertonat i dikten, så finns det ändå 

närvarande genom att Karl X Gustav sägs vara himlasänd, och även genom de änglaliknande 

varelser som uppträder i diktens slut. Allt detta sammantaget leder en direkt vidare till 

necessarius, det nödvändiga, att det är nödvändigt att kungamakten även fortsättningsvis får 

vara den högsta beslutande makten, och att detta är både möjligt, possibilis, samt innebär en 

fortsättningsvis ärofull, gloriosus, framtid för Sverige. Nordenflycht har byggt upp hela sin 

argumentation kring dessa handlingstopiker, och gjort det på ett sådant sätt att de går hand i 

hand med varandra istället för att framställas som fristående argument. Den ena 

handlingstopiken ger per automatik den andre, och de enskilda topikerna bevisar varandra 

genom sin existens. Oavsett vilken topik man väljer att titta på, så leder den automatiskt 

vidare till de övriga.  

Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658 har inte gått till historien som ett litterärt 

mästerverk, och lär inte göra det nu heller. Det hindrar inte att dikten, betraktad på sina egna 

villkor, ger en bra illustration av hur en litterär text fyller en retorisk funktion i en kultur där 

det var precis det som fordrades av skönlitterära texter.  

 

 

 

 



30 

 

Litteraturförteckning 

Bergsten, Staffan, Elleström, Lars; Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund 2004. 

Borelius, Hilma; Hedvig Charlotta Nordenflycht, Stockholm 1921. 

Breitholtz, Lennart; Studier i frihetstidens litteratur (Skrifter utgivna av Svenska 

Litteratursällskapet 31), Uppsala 1956. 

Carlsson, Sten; ”Enväldets fall” (s. 118), Den svenska historien. 8, Karl XII, stormaktens fall, 

Arvid Horn, fredens general, red. Gunvor Grenholm, Stockholm 1997. 

Delblanc, Sven; Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets litteratur, (diss. 

Uppsala), Stockholm 1965. 

Fischer, Otto; ”Ty må jag för mig sjelf utgjuta mina tårar”, Sjuttonhundratal, Tema: Känsla 

2004, Lund 2004. 

Hansson, Stina; Från Hercules till Swea. Den litterära textens förändringar, (Skrifter utgivna 

av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet 39), Göteborg 2000. 

Hellspong, Lennart; Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik, Lund 2004. 

Jonasson, Gustaf; ”Karl XII’s död” (s. 96-97), Den svenska historien. 8, Karl XII, stormaktens 

fall, Arvid Horn, fredens general, red. Gunvor Grenholm, Stockholm 1997. 

Karlberg, Maria; Mral, Brigitte; Heder och påverkan, Falun 2006. 

Kruse, John; Hedvig Charlotta Nordenflycht, Lund 1895. 

Levertin, Oscar; Svenska gestalter, Stockholm 1958. 

Lindqvist Grinde, Janne; Klassisk retorik för vår tid, Lund 2008. 

Nordenflycht, Hedvig Charlotta; Konung Carl Gustafs tog öfwer Bält 1658, (anon.), Kassel 

1754. 

Nordenflycht, Hedvig Charlotta; Fru Hedvig Charlotta Nordenflychts Utvalda arbeten, red. 

Johan Fischerström, Stockholm 1774. 



31 

 

Sallnäs, Birger; ”Adolf Fredrik” (s. 118ff), Den svenska historien. 9, Hattar och mössor, 

Ostindiska kompaniet, red. Gunvor Grenholm, Stockholm 1997. 

Stålmarck, Torkel; Hedvig Charlotta Nordenflycht – Ett porträtt, Falun 1997. 

Vossius, Gerhardus Johannes; Elementa Rhetorica, i översättning av Stina Hansson, Göteborg 

1990. 

Öhrberg, Ann; Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga 

författare (Skrifter utgivna av avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga 

institutionen i Uppsala 45) (diss. Uppsala), Hedemora 2001. 

Otryckta källor 

Fischer, Otto; ”Ther hielper ej 100000 Rhetoricors läsande” (manuskript, work in progress, i 

författarens ägo). 

Hervararsagan: 

http://www.heimskringla.no/wiki/Hervarar_saga_ok_Hei%C3%B0reks (norrönt språk) 

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/hervarar/ (svensk översättning) 

Siten besökt 110206, kl 20:00. 

 

 

 

 

 

 

http://www.heimskringla.no/wiki/Hervarar_saga_ok_Hei%C3%B0reks
http://cornelius.tacitus.nu/sagor/hervarar/

