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”Fasa för all flärd, konstlan och förställning”
Den ideala retorn inom 1700-talets nya offentlighet
Av A N N  öH R BE RG

Det är väl känt att uppkomsten av Västerlandets offentligheter i modern mening, i Sve-
rige under sent 1700-tal, medförde att retoriken genomgick en rad transformationer. 
Bland annat ledde dessa till att den klassiska retoriken kom att förlora sin kommuni-
kativa status som teoretiskt system. Den klassiska retorikens detronisering som domi-
nerande kommunikativt ideal under tidigmodern tid har setts som intimt sammanflä-
tad med medie- och idéhistoriska samt socioekonomiska förändringar, och förknip-
pad med de kommunikativa behoven hos en växande och sig formerande medelklass 
och ett nytt medborgarideal.

I tidigare internationell forskning finns iakttagelser om en spänning som ökar un-
der 1700-talet mellan den klassiska retorikens medborgerliga ideal å ena sidan och 
nya retorikideal inom ”cultures of politeness”, här översatt som ”belevade kulturer”, 
å den andra, vilka uppstår i samband med de ovan nämnda förändringarna. En kärn-
fråga rörde synen på kön. Till skillnad från den klassiska retorikens idealt manliga re-
tor kunde nämligen den nya belevade medborgaren anklagas för att vara förvekligad, 
eller rentav förkvinnligad.1 Vad som inte diskuterats i tidigare forskning är om, och i 
så fall vilka, konsekvenser de förändrade retorikideal som växer fram i samband med 
dessa belevade kulturer fick ur en könsaspekt i svenskt 1700-tal. Mitt syfte blir mot 
bakgrund av detta att pröva hypoteser inom internationell forskning om synen på re-
torik och kön inom belevade kulturer mot svenska material. Jag utgår från svenska så 
kallade vittra samfund under 1700-talets sista hälft, vilka kan ses som exempel på infly-
telserika belevade kulturer. Först redovisas mina utgångspunkter där framför allt för-
hållandet mellan klassisk retorik, belevade kulturer och synen på kön tas upp. Sedan 
presenteras de vittra samfund som ingår i studien; här ges bland annat en översiktlig 
beskrivning av samfundens syften, medlemmar, deras uppbyggnad och verksamhet. 
Analyserna koncentreras därefter på konstruktioner av den ideala retorn och synen 
på vältalighet och retorik inom samfundet Utile Dulci. Slutligen diskuteras hur man 
inom samtliga vittra samfund såg på kvinnlig medverkan och kvinnlighet. Härigenom 
vill jag sälla mig till dem som söker nyansera en ibland förekommande uppfattning att 
manlighet inom den formerande borgerligheten främst formades i en homosocial pro-
cess, där kvinnor skulle ha varit mer eller mindre frånvarande.2 De frågor som ställs i 
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uppsatsen är: Hur förhåller sig retoriska ideal, medborgarideal och kön till varandra i 
en svensk belevad kultur? Vem ansågs lämplig att axla rollen som retor inom de vittra 
samfunden? Vad sågs här som ideal vältalighet och retorik?

Klassisk retorik, belevade kulturer och kön
Under svenskt 1700-talet dominerades på många sätt kommunikationen i det offent-
liga av en klassisk retorisk tradition – här förstådd som teorier om retorik som de ned-
tecknats under Antiken och därefter traderats och kommenterats. Denna tradition 
kom visserligen alltmer att ifrågasättas eller omtolkas ju längre seklet gick, men den 
utgjorde under hela 1700-talet den kommunikativa basen inom dåtidens högre un-
dervisningsväsende, där den lärdes ut via skolretoriken.3 Trots att den klassiska reto-
riken gradvis förlorade sin status som teoretiskt och normerande kommunikativt sys-
tem mot slutet av seklet blommade vältaligheten i praktiken – inte minst inom de 
belevade kulturer som kommer att diskuteras här. Begreppet retorik behöver ur den 
aspekten sättas i sin historiska kontext. Otto Fischer diskuterar i en uppsats begrep-
pen ”vältalighet” och ”retorik” såsom de förstods i svenska debatter (framför allt pe-
dagogiska och litterära) mellan åren 1721–1809. Vältalighet betecknar i dessa debatter 
konstfullt utformad prosa eller diktning, i såväl muntlig som skriftlig form; vältalighe-
ten ses också positivt som ett tecken på civilisatorisk och kulturell mognad. Retorik 
däremot framstår som ett mer undanglidande och instabilt begrepp, vilket används om 
retorisk teori, handböcker i retorik, stilistiska utsmyckningar eller undervisning i välta-
lighet. Begreppet laddas inte heller sällan pejorativt. Fischer lyfter också fram hur svårt 
det är att på denna nivå utkristallisera en homogen, kronologiskt fixerad retorikhisto-
ria, snarare handlar det om olika, ibland sammanfallande, ibland divergerande histo-
rier.4 När jag i denna uppsats hävdar att vältalighet blommade i de samfund jag under-
söker, men att retoriken transformeras skall det mot bakgrund av detta alltså inte ses 
som en motsättning.

Klassisk retorik och vältalighet, såsom de lärdes ut genom olika former av skolreto-
rik, kan ur ett socialhistoriskt perspektiv ses som maktgenererande.5 I Sverige var skol-
retorik under den period som är aktuell här (andra hälften av 1700-talet) fortfarande 
sammanflätad med det dåtida patriarkala och hierarkiska samhällets strukturer och 
för den som ville uppnå en position inom det offentliga krävdes kunskaper i retorik. I 
offentliga officiella, och av myndigheterna sanktionerade, sammanhang brukades tal-
modeller hämtade från klassisk retorik och vältaligheten kom i flitigt bruk vid riksda-
garna, statliga myndigheter, universiteten, hovet och inom kyrkan.6 Till största delen 
lärdes vältalighet ut inom det högre utbildningsväsendet. Den högre utbildningen var 
dock förbehållen vissa: flickor var helt exkluderade från trivialskolor, gymnasier och 
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universitet; pojkar från de lägre sociala skikten till stor del, eftersom ståndscirkulatio-
nen var begränsad. Detta är ett viktigt skäl till att klassisk retorik och skolretorik fick 
direkta konsekvenser för reproduktionen av strukturer både när det gällde samhällets 
sociala organisering och produktionen av kön. De prestigefyllda retoriska arenorna i 
1700-talets Sverige liksom i övriga Europa dominerades dessutom av män; kvinnor 
hade begränsat formellt politiskt inflytande och var inte tillåtna att inneha ämbeten. 
Det fanns emellertid ett stort antal kvinnor i Sverige – mestadels kom de från mellan-
stånden och adeln – som utövade retorik i olika offentliga sammanhang. En bidra-
gande orsak var den roll kvinnor ur de övre stånden kunde spela inom ramen för det 
dåtida hushållsbaserade ståndssamhället, där egendom och social position kunde upp-
väga de negativa effekterna av könstillhörigheten.7

I den klassiska retorikens kanoniska texter existerar enbart ett kön. Den ideala re-
torn inkarneras här i en manlig kropp och retorik knyts till föreställningar om ideal 
manlighet och maskulinitet. Detta retorsideal som ekat genom den klassiska retori-
ken från Antiken och framåt var alltså i högsta grad aktuellt även i 1700-talets Sverige. 
De föreställningar om den gode talaren som återfinns inom klassisk retorik kan också 
associeras med föreställningar om social ställning. Den ideala retorn inkarneras inte 
enbart i en manlig kropp utan även i den inflytelserike medborgarens. Han som är äg-
nad att sköta statens affärer (och sina egna); den gode och politiske man som återfinns i 
Quintilianus berömda och ofta citerade ord ur förordet till Institutio Oratoria:

Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi vir bonus non potest; ideoque 
non dicendi modo eximiam in eo facultatem sed omnes animi virtutes exigimus. Neque 
enim hoc concesserim, rationem rectae honestaeque vitae (ut quidam putaverunt) ad 
philosophos relegandam, cum vir ille vere civilis et publicarum privatarumque rerum 
administrationi accomodatus, qui regere consiliis urbes, fundare legibus, emendare 
iudiciis possit, non alius sit profecto quam orator.8

Att Quintilianus med sin slagkraftiga formulering knyter den gode retorn till mora-
liska egenskaper, politiskt habilitet och goda seder är centralt: härmed skapas en före-
ställning om att ideal (god) manlighet, medborgarskap och retorik är sammanflätade.

Men detta medborgerliga antika ideal som återfinns till exempel hos Quintilianus 
blev såväl omförhandlat som ifrågasatt i det tidigmoderna Europa. I tidigare forskning 
har kommunikationens och språkets betydelse inom den framväxande borgerliga of-
fentligheten betonats, eller rentav setts som ett av dess viktigaste karakteristika.9 Nya 
tider krävde nya kommunikativa mönster och talarideal då nya grupper krävde sam-
hälleligt inflytande.10 Ytterst rörde det sig om en kamp, eller snarare en förhandling, 
om vem som hade rätt att framträda i det offentliga när stånds- och privilegiesamhäl-
let ifrågasattes och eroderades. Det kom därmed också att handla om vem denne talare 
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skulle vara, hur en retor skulle bete sig, vad som kunde sägas och hur det skulle sägas. 
Hur skulle den nye politiske medborgaren, den nya offentliga hjälten, den ”borgerliga 
mannen” kommunicera? Vilka dygder var hans adelsmärke?

Uppkomsten av belevade kulturer har i tidigare internationell forskning setts som 
en av de performativa diskurser där nya språk- och talarideal mejslades ut. Litteratur-
vetaren Brean Hammond föreslår rentav att uppkomsten av belevade kulturer var: ”the 
most significant crucible of aesthetic and social change in the eighteenth century”.11 
Kännetecknande för 1700-talets belevade kulturer är att inom dem utvecklades ideal 
om högt utvecklad social förmåga kopplad till en relativ egalitet. Dialogen och sam-
talet supplerar talet som retoriskt mönster. Det rör sig dessutom om nya kommuni-
kativa praktiker och ideal i vidare mening, det vill säga, här formuleras även nya idéer 
om framträdande, kroppens disciplinering, uppträdande och sociabilitet. Historikern 
Lawrence Klein, en av de mer tongivande forskarna på området, ringar med hjälp av 
källor från brittiskt 1700-tal in termen ”culture of politeness” på följande sätt:

a set of attitudes, strategies, skills and devices that an individual could command to gra-
tify others, with the purpose to achieve sociability within the social realm. One crucial 
factor in this new realm was abilities as self-restraint, have protocols of speech and good 
behaviour and thus render the social realm truly sociable.12

Definitionen må vara allmänt hållen, men den fångar indirekt något viktigt: det var 
till stor del genom social interaktion som de ovan nämnda nya idealen och förställ-
ningarna formades. Genom detta sätts dessutom fokus på kroppens betydelse som me-
dium, eller – om man så vill – på en kroppens vältalighet. För de forskare som under-
sökt belevade kulturer hamnar därför detta ibland i fokus,13 dock inte i denna uppsats.

Under 1700-talet uppstod snart en spänning mellan den klassiska retorikens ideala 
retor å ena sidan och de ideal som formulerades inom belevade kulturer å den andra. 
Arthur E. Walzer summerar, i en artikel om Hugh Blair, där dennes försök att förena 
kristna dygder med nya belevade ideal diskuteras, utvecklingen på följande sätt:

the decline of an ”heroic honour culture” and its replacement with a ”civil” one, the 
waning of en ”oratical culture” before the rise of an individualistic one, the fall of the 
”public man” replaced by the charismatic personality, the disappearance of a rhetorical 
civic actor and the appearance of unique, sincere person.14

Denna spänning bör relateras till genomgripande samhällsförändringar i bredare me-
ning.15 Jag vill ytterligare understryka att ”polite” inte bör sättas i motsatsställning till 
politisk. De belevade kulturerna bör ses som ”politiska”, eftersom de utgör baser för po-
litisk agens och habilitet.16

Spänningen rörde dessutom föreställningar om kön, eftersom de talarideal som ut-
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vecklades även associerades med kvinnlighet och femininitet; i kontrast till det ideal 
rörande talaren som återfinns inom den klassiska retorikens traditioner, till exempel 
hos Quintilianus.17 Michèle Cohen framhåller därför i en artikel om sociabilitet inom 
tidigmodern offentlighet att frågor om maskulinitet bör ställas när man undersöker 
belevade kulturer.18 En bidragande orsak till den spänning som uppstod rörande synen 
på kön var att kvinnor inom de belevade kulturerna ofta sågs som sociala experter och 
därtill som experter på samtal. Därmed kunde kvinnor och kvinnlighet få betydelse för 
det manliga talaridealet.19 Adam Potkay sammanfattar en i tiden vanlig föreställning, 
i detta fall i en reflektion om David Hume: ”Women, it seems, are instrumental in po-
lishing men’s otherwise coarse manners; in transforming them, so to speak, from ora-
tors to conversationalists.”20

I en populär handbok, om konsten att ge komplimanger, Christian Hunolds COM-
PLIMENT-Bok, Eller At Höfligen och Wäl Kunna Tala och Lefwa, vilken översattes från 
tyskan 1741, exemplifieras denna inställning. Författaren förklarar att även om kvin-
nor har ”framlysande Passioner” samt ett ofta svagare förstånd än män, har de icke 
desto mindre ett behagligare uppförande. Därtill finns goda naturliga förutsättningar 
för kvinnors konversation. ”Ett Qwintin Moder-Wett är mera wärdt, än ett Skålpund 
Schole-Wett, men som Diamanten, hwilken för andra Stenar af Naturen ett mächta 
försprång ärhållit, likwäl först måste poleras, […] Alltså warder ett Naturell til Conver-
sation med Fruntimmer ärfordrat”.21 För att utvecklas socialt bör män konversera och 
umgås med kvinnor.

Men det kunde givetvis vara riskabelt om den manlige retorn blev för feminin. Yt-
terligare faror lurade. Språk och stil i sig kunde förvekligas och feminiseras. Den kan-
ske största faran var om en retor uttryckte sig för blommigt, dunkelt eller förföriskt. 
Denna fråga upptar för övrigt många retoriska teoretiker från antiken och framåt. Ci-
cero, som fick stor betydelse inom belevade kulturer, varnar (med referens till Platons 
kända kritik av retorik som smink) för ett alltför utsmyckat språk i termer av ”cincin-
nis ac fuco” (”lockar och rouge”).22 Denna hotande feminisering/förvekligande av re-
toriken kopplas också till Atens förfall i asiatisk dekadens; formulerat som en motsätt-
ning mellan asianism kontra atticism. Hos Cicero blir detta sedan, under influens av 
stoicismen, propagandistiskt formulerat som en motsättning mellan Rom och Aten, 
där det förstnämnda utmärks av en manligt kärv, tillbakahållen stil i kontrast till gre-
kisk, feminint konnoterad, pladdrighet. Denna typ av könsligt och patriotiskt färgade 
polarisering rörande retorik aktiveras med jämna mellanrum, även under tidigmodern 
tid.23 Den språkliga förförelsen var därtill förkastlig om den ledde till att manlighet 
och virilitet undergrävdes på andra sätt – den förföriska retoriken konnoterade inte 
bara kvinnliga kroppar. Även den antika och grekiska traditionens samkönade diskurs, 
där homosocialitet och samkönat begär ännu inte separerats, har betydelse i samman-
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hanget. En sak var om en retor – metaforiskt sett – intog rollen som den förförande av 
en ung vacker pojke, en helt annan om han själv blev sodomiserad.24

Samtalets retorik
Inom Europas belevade kulturer utvecklades som nämndes ovan alternativa kommuni-
kativa och retoriska mönster till de modeller för offentligt tal som återfinns i den klas-
siska traditionen. Modeller för dialog och konversation ses nu i alltmer ökad grad som 
funktionella i offentliga sammanhang. Det monologiska talet kunde knappast främja 
en egalitär kultur inom vittra samfund och salonger, eller vara effektivt när personer 
från olika sociala strata möttes på ett kaffehus för att diskutera. I dessa sammanhang 
blev dialogen och samtalet centrala – inte talet. De alternativa mönstren för retorik 
hämtades till stor del från de textmodeller som länge brukats inom en privat (och se-
mioffentlig) sfär: konversations- och brev-, men även andaktslitterära modeller. De ut-
gör de textmodeller Stina Hansson träffande kallar ”extraretoriska”.25

Som redan antytts innebar detta emellertid inte att de normer och regler som åter-
finns inom den klassiska retoriken plötsligt övergavs. Det handlar istället om en kom-
plex process där tekniker och former från klassisk retorik adapteras och omfunktiona-
liseras för nya kommunikativa omständigheter. De belevade kulturerna var fortfarande 
retoriskt sett starkt präglade av en vältalig praktik och därtill kommer att teoretiska 
diskussioner rörande dessa extraretoriska modeller återfinns hos tongivande antika re-
torikteoretiker. Hos Quintilianus kan vi lära oss att sermo (samtal) är det som känne-
tecknar människan som tänkande varelse, gör henne civiliserad och som skiljer henne 
från naturen. Däremot ser han inte sermo som en separat form av retorik, utan förläg-
ger sermo inom ramen för epideiktiken (genus demonstrativum).26

Som nämndes ovan blev Cicero emellertid den mest inflytelserike teoretikern inom 
de belevade kulturerna, dels på grund av sina diskussioner om samtal, dels för att han 
sågs som en förebildlig vältalare och brevskrivare. Sermo nämns först i De Oratore och 
här ställer Cicero det i motsats till oratio (i betydelsen det konstmässigt utformade 
talet). Den mer genomgripande diskussionen om tal och samtal hos Cicero finner vi 
dock i det inledande avsnittet av De Officiis, vilket behandlar den goda moralen. Här 
diskuterar distinktionen mellan det judiciella eller deliberativa talet, contentio (i bety-
delsen debattinriktad/agonistisk talekonst) kontra sermo (dialog, samtal och brevskri-
vande). Cicero slår först fast talets respektive samtalets funktion i samhället. Contentio 
används i domstolen, vid offentliga sammankomster och i senaten. Sermo däremot an-
vänds i informella diskussioner, i umgängeslivet och i samvaron med vänner. Men det 
hindrar inte att sermo hos Cicero ses som en konst som kräver speciell träning och be-
gåvning och han konstaterar att det inte finns några skäl för att det skulle finnas regler 
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även för sermo. Det sokratiska samtalet är ett eftersträvansvärt mönster, framhåller Ci-
cero, och konversationen bör vidare vara lättflytande, odogmatisk och kvick. ömsesi-
dighet och social förmåga är centrala egenskaper för den som utövar samtalets konst.27

Jennifer Richards för ett klargörande resonemang – i sin undersökning om höviska 
ideal och retorik under 1500-talet – rörande Ciceros tankar om samtal. Konversation 
som följer de föreskrifter som anges av Cicero inkluderas inom hans diskussion om de-
corum. Förutom sådant som rör poesi och filosofi, till exempel att poetens ord skall 
harmoniera med det de beskriver, inrymmer nämligen begreppet decorum hos Cicero 
faktorer som rör individens uppförande: hänsyn till medmänniskor, självkontroll/be-
härskning av känslor, noggrannhet i manér och klädsel samt konversation. Richards 
lyfter dessutom fram hur Cicero associerar konversationen till människans (det vill 
säga mannens) möjligheter till social utveckling på ett högre plan. ”[B]ecause it enables 
a ’man’ tol fulfil the role ’he’ has been assigned by ’Nature’: to be sociable.”28

Värt att lägga märke till är att Cicero utvecklar sin diskussion om sermo i samband 
med att han diskuterar retorik, moral och etik i sin traktat om medborgarens plikter 
(traktaten är skriven i form av brev till sonen Marcus). Här framgår det tydligt hur han, 
likt Quintilianus, flätar samman retorik, politiskt inflytande (medborgarskap), dygd 
och manlighet. Gary Remer lyfter även fram, i sin undersökning om renässanshuma-
nisternas retorik, att Ciceros sermo-ideal förutsätter en införstådd elit som mottagare, 
knappast en bredare publik.29

Ciceros föreställningar om samtals- och brevkonst, och det medborgerliga ideal han 
formulerar, pekar rakt in mot de ideal som skulle komma att odlas inom 1700-talets 
belevade kulturer. Det bör dock noteras att termen politeness inte har någon direkt 
motsvarighet i Ciceros skrifter. Jon Hall ringar istället in flera latinska termer, vilka 
återfinns hos Cicero och tillsammans angränsar till de kvalitéer som täcks genom be-
greppet politeness: verecundia (respekt för andra), humanitas (humanitet, älskvärdhet, 
hänsynsfullhet) och urbanitas (urbanitet, förmåga att föra sig i sociala sammanhang, 
belevenhet).30

De vittra samfunden
I internationell forskning diskuteras salonger, kaffehus, klubbar och ordnar, lärda eller 
vittra samfund som plattformar för en belevad kultur. Här återfinns kulturens essen-
tiella kännetecken, till exempel i intresset för samtal, i det egalitärt kommunikativa sät-
tet att kommunicera och den sociabilitet som utvecklas. I anslutning till dessa platt-
formar finner vi olika textgrupper som bidrar till kulturens vidare spridning. I nya me-
dier och genrer, som romaner och pressen (inte minst essäpressen) lanserades mönster 
för kärlek, vänskap och intima tilltal.31 Den familjära dialog som upprättades med lä-
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sarna inbjöd till interaktion och skapade därmed en diskursiv föreställning om en all-
män publik, eller opinion som betydelsefull i offentligheten, även när de reella möj-
ligheterna för allmänheten att påverka i politiska sammanhang var begränsade – som 
i Sverige. Genom såväl den ovan nämna litteraturen som genom handböcker i uppfö-
rande, samtalskonst och brevskrivning kunde dessutom läsarna lära sig hur dessa nya 
ideal kunde iscensättas.32

Utvecklingen av belevade kulturer kom att präglas av de speciella omständigheter 
som rådde i olika länder. När det gäller Sverige utvecklades de belevade kulturerna i ett 
nära förhållande till det förhållandevis länge kvardröjande hierarkiska ståndssamhäl-
let. Sverige importerade dock snabbt nya kommunikativa och retoriska modeller och 
teorier från övriga Europa, främst Tyskland, Frankrike och England, men idéer och 
mönster kom också att anpassas efter svenska socioekonomiska och politiska struk-
turer samt konstlitterära/retoriska konventioner. Sverige hade till exempel nästan 
inga salonger, eller någon livlig kaffehuskultur. Därtill kommer att bokmarknaden var 
embryonal och att de presumtiva bokköparna var förhållandevis få i jämförelse med 
länder som Tyskland, Frankrike och England; detta är ett bidragande skäl till att få 
svenska originalromaner eller handböcker publicerades. Den ovan nämnda boken av 
Hunold var typiskt nog en översättning från tyskan.

Men det finns trots allt kulturer som kan identifieras som intressanta att undersöka 
och de vittra samfunden är ett exempel på en sådan. Dels kom samfunden att bli bety-
delsefulla språkligt, litterärt och idémässigt; härvid bör också deras stora betydelse för 
formerandet av en litterär offentlighet understrykas. Dels finns förhållandevis rikhal-
tiga material bevarade i arkiv och forskningsbibliotek från samfunden och i dessa ma-
terial ingår uppgifter om såväl manliga som kvinnliga medlemmar. Källorna till denna 
undersökning utgörs av diverse tryckta publikationer (separattryckta tal, samlingsverk 
och periodiska publikationer), men förutom dessa tryckta medier har också handskri-
vet material gåtts igenom (matriklar, mötesprotokoll, räkenskapsböcker, manuskript 
och brev). Materialet är hämtat från de fem största och mest inflytelserika lärda, eller 
vittra samfunden: Tankebyggarorden (Stockholm), Utile Dulci (Stockholm) och dess 
två systersällskap: Apollini Sacra (Uppsala) och Sällskapet Aurora (Åbo) samt Göte-
borgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle (Göteborg).

Beteckningarna samfund, sällskap, samhälle, akademi och orden är inte entydigt 
definierade i källor och sekundärlitteratur, utan används ibland synonymt, såväl un-
der 1700-talet som nu. Historisk situering, funktion, syfte och organisation är där-
för självklara komponenter när termen ”vittert samfund” skall ringas in. I det följande 
används termen vittert samfund för att beteckna de sammanslutningar som i Sverige 
uppstår från mitten av 1700-talet och delar vissa kännetecken. De hade alla akademi- 
och ordensmönster och finansieringen skedde till största delen genom medlemsavgifter 
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(även om understöd från framför allt hov eller stat förekom). En relativ egalitet rådde 
inom ramen för samfundens hank och stör. De var slutna sällskap, ibland med ordens-
hemligheter, men de hade inte frimurarnas helt igenom hemlighetsfulla organisation. 
Visserligen förkom sällskapsliv inom samfunden, men det var inte ett bärande inslag, 
utan syftet var istället att utöva och sprida vitterhet (och vetenskap). Ordet ”vitter” 
visar att aktiviteten inte enbart inkluderade vältalighet, eller det som idag betecknas 
som skön litteratur, utan här inrymdes även språkvetenskap, historia, geografi, musik, 
måleri med mera.33 De vittra samfunden var därtill urbana fenomen. Slutligen hade 
alla uttalade språkpatriotiska syften och de vände sig till ”allmänheten” med hjälp av 
tryckta medier.34

Även om det uttalade syftet för samtliga här diskuterade samfund var språkpatrio-
tiskt och vittert finns det vissa inslag i samfundens kulturer som kan knytas till med-
lemmarnas identifikatoriska behov, deras självförståelse och strävan att skapa egalitära 
kommunikationsmiljöer. Inom samfundens hank och stör rådde en relativ egalitet, i 
stark kontrast till samtidens sociala hierarkier, vilka ofta upprätthölls rigoröst. Denna 
egalitet underbyggdes bland annat av det dialogiska samtalsideal som diskuterades 
ovan, men även av ett vänskapsideal som visas i de familjära tilltalsorden bror och sys-
ter.35 Olika former av mer eller mindre elaborerade – ibland för omvärlden hemliga – 
ceremonier, kom också att utgöra ett centralt inslag och bidrog till att svetsa samman 
medlemmarna.36 Även upprättandet av äreminnen över döda medlemmar, eller stora 
föregångare, var viktigt ur denna aspekt, eftersom samfunden härigenom skapade sina 
egna förebildliga exempla. I ett tal riktat till Creutz när han år 1753 välkomnas till Tan-
kebyggarorden anges att när medlemmar läggs till den sista vilan så skall det resas ”min-
nesstoder” – detta är ett av samfundets syften.37 Sällskapet Utile Dulci bildades år 1766 
till Olof Dalins ära.38 Under en återkommande ceremoni då man i Utile Dulci hyllade 
Dalins minne på hans dödsdag den 12 augusti, så anges i instruktionerna för (det kom-
plicerade) ceremonielet att minnet efter en stor man bäst försvaras: ”Genom en Or-
dens-inrätning, som på et värdigt sätt bibehåller hogkomsten af Hans lefnad, och fort-
plantar hans Kunskaper på efterkommande.”39 (Hur äreminnen över medlemmar ut-
formades och vilken funktion de hade kommer att diskuteras närmare nedan.)

Inspirationen för dessa samfund hämtades främst från tyska så kallade Sprachgesell-
schaften. En central person i sammanhanget var Karl Fredrik Eckleff, som efter en in-
spirerande vistelse i Tyskland grundade Sveriges första vittra samfund Tankebyggaror-
den i Stockholm år 1753. Av betydelse är att han också var frimurare som sägs ha varit 
en av dem som introducerade frimureriet i Sverige.40 Tankebyggarorden var till en del 
uppbyggd enligt akademimönster, med en fast organisation, men inom organisatio-
nens ramar rådde en relativ jämlikhet, vilket också präglade arbetsformerna; någon in-
bördes hierarki fanns inte i samfundet.41
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Utile Dulci efterträdde år 1766 Tankebyggarorden som huvudstadens mest tongi-
vande samfund – dulcianerna angav explicit tankebyggarna som centrala föregångare 
Sällskapet Utile Dulci kom så småningom att få två dottersamfund, ett i Uppsala och ett 
i Åbo. Den 12 maj år 1767 stiftades Apollini Sacra i Uppsala. Samfundets kärntrupp ut-
gjordes enligt en besökande från Utile Dulci av ”studenter, magistrar, docenter, adjunk-
ter och tjenstemän i biblioteket”;42 en del av dem kom så småningom också att beträda 
prestigefyllda poster, som professorer och biskopar. Skillnader fanns mellan modersäll-
skapet och dess avläggare. Den unge Karl Fredrik Fredenheim, medlem i ett stort antal 
samfund och ordnar, rapporterar till exempel till sin far om sitt inval i Apollini Sacra år 
1774 och påpekar då i brevet att samfundet inte var lika väl arrangerat som det i Åbo. 
Samfundet verkar också ha haft ett rykte som mindre seriöst.43 Det andra dottersamfun-
det, Auroras, verksamhet färgades av finsk patriotism, där uppsamlande och spridande 
av kunskap om Finlands historieskrivning och finska språket blev ett viktigt inslag.44

Ett av de här diskuterade vittra samfunden existerar än idag: Göteborgs Vetenskaps 
– och Vitterhets-Samhälle. Samfundet formerades ursprungligen ur ett annat sällskap, 
den så kallade Witterhets Klubben, vilken år 1759 hade bildats av köpmän med intresse 
för vitterhet och leddes av lektorn och tidningsmannen Johan Rosén.45 Enligt uppgif-
ter hämtade från Lärda Tidningar bildades Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-
Samhälle i augusti 1773. Den egentlige grundaren var den blivande biskopen Martin 
Georg Wallenstråle som fick hjälp av riksrådet Carl Fredrik Scheffer (Rosén hade avli-
dit 1773). Wallenstråle hade fått inspiration under sina bildningsresor på kontinenten 
att bilda ett sällskap som kunde verka för vetenskaperna (bland annat jordbruket, som 
var Wallenstråles specialintresse) och inte minst vitterheten.46 Sällskapet hade, såsom 
de flesta andra av vittra samfunden, också ett patriotiskt språkprogram. År 1778 blev 
samfundet upphöjt till kungligt sällskap. Liksom Utile Dulci delades Göteborgs Ve-
tenskaps- och Vitterhets-Samhälle redan från början upp i olika klasser, sammanlagt 
fyra stycken, beroende på den inriktning den respektive medlemmen hade (vetenskap, 
belles lettres, etc.).47 En intressant skillnad mot övriga samfund är emellertid att man 
inte hade några ordenshemligheter. Däremot hade man i likhet med övriga samfund 
ett uttalat jämlikhetsideal och innanför samfundets ram rådde diskussionsfrihet.48

Medlemmarna i samfunden var ofta verksamma som författare, musiker och konst-
närer, men de utövade vanligtvis den vittra aktiviteten vid sidan av anställningar. De 
flesta av medlemmarna kom från de sociala skikt som kom att konstituera en framväx-
ande medelklass – lägre ämbetsmän, handelsmän, läkare och lärare och så vidare – men 
vi finner också en stor grupp av adelsmän som medlemmar. 49 En överväldigande ma-
joritet av medlemmarna var män. Kvinnor tilläts medlemskap, men spelade inte någon 
aktivare roll, med ett lysande undantag: författaren Hedvig Charlotta Nordenflycht 
(se vidare nedan).
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När det gäller det överordnade syfte som angavs för sällskapens verksamhet, så 
finns det som nämnts stora överensstämmelser mellan samfunden: alla hade mer eller 
mindre patriotiska syften, främst att förbättra svenska språket, den svenska litteratu-
ren, vältaligheten och ”vetenskaperna”. I samfunden kunde dessutom, som Torkel Stål-
marck konstaterar, medlemmarna träffas och diskutera i relativ frihet bortom myn-
digheternas vakande ögon.50 Till stor del kom en professionaliserad litteraturkritik att 
utvecklas av medlemmar, främst inom Utile Dulci,51 och samfunden kom också att 
fungera som litterära plantskolor, eftersom medlemmarna läste och kommenterade 
varandras verk som sedan i vissa fall publicerades av samfunden.52 Skoningslös kritik 
riktades externt via pressen mot vad som sågs som litterärt dilettanteri. Det var dess-
utom populärt med pristävlingar av olika slag, där såväl texternas innehåll som stil be-
dömdes.

Samfunden befann sig dock i ett spänningsfält mellan hemligt och offentligt när 
det gällde hur man kommunicerade utåt. Delvis var det självklart av de politiska skäl 
som nämndes ovan, men det finns också en märkbar ambivalens i förhållande till den 
”allmänhet” som man vänder sig till. En antites upprättad mellan samfundsmedlem-
mar och allmänheten i Utile Dulci belyser denna ambivalens. Dulcianerna betecknar 
ibland de som inte är medlemmar med ordet ”barbarer”. I en anvisning för ett ceremo-
niel inom Utile Dulci anges att ordens verksamhet kan bli svärtad och ”illa uttydt” om 
de lämnas i öppen dager för ”af fördomar intaget folk”, och man betonar att det finns 
sådant som borde ”döljas för Allmänheten”. Det var för att skydda sina hemligheter 
som egypterna använde hieroglyfer eller våra förfäder berättade sagor.53 När den av 
Utile Dulci utsände Johan Wellander skall rapportera om Apollini Sacras verksamhet 
skriver han att orden nu är känd i den barbariska världen. Men samtidigt kommunice-
rar alltså samfundet med allmänheten via sina publikationer, eller för ”allmänheten” 
öppna tillställningar som konserter eller festligheter. I Utile Dulci framhålls vid ett till-
fälle att man skulle kunna ”föröka dess [samfundets] lustre och anseende, om densama 
på något utmärkt sätt i Almänheten kunde visa sig.” Det vore bra att passa på och hålla 
en konsert när kungen och ständerna samlats i Stockholm för riksdag.54

Samfunden hade också andra elitistiska drag. Man blev invald i samfunden genom 
förslag av någon medlem, men långt ifrån alltid bifölls invalen. Visserligen framhölls 
vikten av egalitet på olika sätt och praktiserades bland annat genom olika valförfaran-
den och i medlemmarnas rätt att uttrycka sina åsikter, men samtidigt kom ibland sam-
funden att delas in i olika hierarkiskt formerade underavdelningar eller grader.

De retoriska kulturer som utvecklades när medlemmarna träffades känneteckna-
des – förutom av de viktiga formella mötena och de ovan nämnda ritualerna/cere-
monielet – av samtal, musikaliska framträdanden och framförande av bundna och 
obundna verk. Ur retorisk aspekt hade epideiktiken, den demonstrativa retoriken, en 
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viktig funktion. Samfundens kommunikativa ideal hade som framhölls ovan sin tyngd-
punkt i sermo men, på ett till synes motsägelsefullt sätt så utgör de epideiktiska texter 
som producerades inom samfunden, enligt min uppfattning, bra exempel på just detta 
ideal. Dels är den epideiktiska retorikens status ambivalent inom den klassiska retori-
kens teorier, ovan nämndes hur Quintilianus rentav menar att epideiktiken riktas mot 
såväl officiella som privata sammanhang och därför har drag av både sermo och conten-
tio. Dels kan epideiktiken på många sätt ses om konstituerande för dessa samfund. Epi-
deiktik är till sin natur målande och beskrivande samt knuten till nuet. Den visar upp 
det som är för tillfället och den förevisar eller skapar också exempla som ger möjlighe-
ter till identifikation. Därmed kunde den bli essentiell inom en kultur som hade som 
sitt ett mål att iscensätta entrén för den ”belevade medborgaren”.

Den epideiktiska funktionen kan iakttas i en rad texter som tillkom inom ramen 
för samfunden, eller publicerades av dem, och det handlar oftast om hyllande texter av 
olika slag. Här bör det understrykas att det som åsyftas är en retorisk funktion som kan 
iakttas hos en rad texter av varierande karaktär. Det kan handla om tal på prosa (mer 
sällan versifierade), eller dikter i olika poetiska genrer;55 de senare har ofta talande titlar 
såsom ”Amarillis Bild”, ”öfver en skallig”, eller ”Till min Spegel”. En märkbar skillnad 
mellan samfunden rör antalet tal som författades till kungliga personer. Ett samfund, 
Tankebyggarna, slutade att publicera tal till de kungliga. Enligt Stålmarck upphörde 
hyllningar av kungligheter på grund av att drottning Lovisa Ulrika intog en avvisande 
hållning mot samfundet.56 De övriga samfunden sökte och fick på annat sätt i varie-
rande grad kungligt beskydd.

Medlemmarna i samfunden var inte sällan unga – de utgjorde tidens radikala lit-
terära avantgarde,57 och samfunden kom också att vara betydelsefulla när det gällde 
att introducera nya idéer från utlandet, inte minst upplysningstankar. Litterära och 
estetiska ideal hämtades till en början från fransk-klassicismen, men samfunden nåd-
des även snabbt av nya strömningar från England och Tyskland. Av betydelse var att 
dessa litterära ideal kunde spridas via samfundens egna publikationer, där de återfinns 
i form av översättningar eller texter som imiterade eller inspirerats av internationella 
föredömen. Ofta hade också samfunden nära förbindelse med pressen och Tidningar 
Utgifne af et Sällskap i Åbo, Finlands första periodiska publikation, började år 1771 ges 
ut av samfundet Aurora. De olika publikationerna var riktade till ”allmänheten”, men 
egentligen åsyftades därmed inte vem som helst, utan den upplysta och känsliga läsaren 
med god smak. Denne läsare skrivs också på olika sätt fram; ibland med direkta appel-
ler som när dulcianerna i första delen av sin publikation Vitterhets Nöjen vänder sig till 
en ”uplyst och vördad Almänhet”.58 Även i detta avseende fungerade dessa publikatio-
ner performativt för den nya offentligheten.
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Den ideale retorn inom Utile Dulci
Det samfund som kom att få störst betydelse inom det litterära systemet under andra 
hälften av seklet, och som härvidlag efterträdde Tankebyggarorden, var Utile Dulci, 
vilket var aktivt under 1760–1780-talen. En stor bevarade textgrupp inom Utile Dulci 
utgörs av tal; till största delen är dessa tryckta, men det finns även en del bevarade i 
olika handskrifter. De texter som analyseras här för att diskutera synen på den manlige 
ideale retorn utgörs av tryckta tal från Utile Dulci hållna över döda bröder, talen är till 
stor del tryckta på samfundets bekostnad och de dateras från åren 1773–1791. De vik-
tigaste skälen till att enbart välja tal från ett samfund är främst en fråga om material. 
Källäget är särskilt gynnsamt när det gäller Utile Dulci och från inget annat samfund 
finns så många tal över medlemmar bevarade. En del av talen i Utile Dulci kom dess-
utom genom trycket att nå en bredare publik.59 Talen finns till viss del diskuterade i ti-
digare forskning, här har särskilt de retoriska analyserna av Kellgrens tal inom bland 
annat Utile Dulci i Carina Burmans studie Vältalaren Johan Henric Kellgren (1988) va-
rit en viktig utgångspunkt för mina analyser.

Minnestalen, eller ”åminnelsetalen” som de oftast benämns, över avlidna medlem-
mar framfördes inom Utile Dulci under speciella ceremonier avsedda att hylla den 
döde och då framfördes också ofta musik skriven för tillfället. Talen baserades till stor 
del på biografiska fakta som angavs i självbiografier som medlemmar lämnade in till 
samfundet. Självbiografierna förseglades sedan tills de överlämnades till den utsedda 
talskrivaren.60 Emellertid verkar denna sedvänja inte utsträckts till att gälla kvinnor; 
jag har inte funnit några tal av, eller över, kvinnliga medlemmar från Utile Dulci.61

Att hylla fallna bröder var centralt inom samfundet och i dess dottersamfund Au-
rora anges till och med i stadgarna att döda medlemmar skall erhålla minnestal.62 En 
intressant faktor är att minnestal över döda medlemmar aldrig togs med i sällskapets 
publikation Vitterhets Nöjen. Dessa tal hade som exempel på god vältalighet kunnat 
förtjäna sin plats vid sidan av poem över sångfåglar och årstider, demonstrativt/må-
lande texter över abstrakta fenomen, tal över kungligheter eller odet till Voltaire vid 
hans död. En bidragande orsak till att talen över medlemmar publicerades separat är 
troligtvis att det visserligen rörde sig om god vältalighet, men det var inte poesi, eller 
med dulcianernas eget språkbruk, skaldekonst.63 Talen är dessutom ofta jämförelsevis 
långa och det fanns också sedan tidigare en stark tradition när det gäller gravtal och 
likpredikningar som oftast separatpublicerades – den läsande publiken var helt enkelt 
van vid denna publiceringsform som fortsatte att vara populär även under senare de-
len av 1700-talet.64 Tal över kungligheter har sannolikt publicerats i samfundets hand-
lingar av rojalistiska orsaker, eller rentav av pragmatiska skäl eftersom samfundet sökte 
hovets beskydd. Det är ingen slump att många medlemmar hade höga förbindelser 
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och att en del av dem blev medlemmar i Svenska Akademien när denna grundades år  
1786.

I företalet till den första delen av dulcianernas Vitterhets Nöjen finns en program-
matisk deklaration rörande samfundets syn på vältalighet och litteratur. En männi-
skans första (guld)ålder målas upp där ”Store och förunderlige Snillen reste sig […] 
straxt up, ibland hopen” och utbrast i ”Lofsånger”. Dessa snillens diktning lovprisade, 
lättade livets bekymmer, ”prisade Dygdens förträfflighet” och ”Vitterheten geck, med 
de lyck ligaste steg, snart til sin högd”.65 Under denna gyllene ålder rådde inte regler-
nas tyranni.

Skaldens tilständiga Enthusiasme och passion qvafdes icke af reglor, och naturens kla-
raste låga släcktes icke med konst. Homeri anda och frihet var snart oinskränkt. Virgilius 
kunde, såsom mera regelbunden, ej altid följa honom: då denna stora Skaldens Snille 
likasom ville höja sig öfver den människliga inskränkningen. En ädel vildhet och et inta-
gande sjelfsvåld regerade ofta så lyckligt i de äldsta Skalders Skrifter, at ingen konst eller 
lärdom sedan kunnat jämföras dermed.66

De gamlas vitterhet blommade därför vackert i ett naturligt landskap, till skillnad från 
”de sednare tiders Skalde-konst [som] föreställer en, efter konstens reglor, afpassad 
Lustgård, fördelad i Blomster-sängar, tvungna Alléer med putsade trän, i Comiska och 
flera Mathematiska figurer, klipta häckar […] med zirater och prål; der naturen under 
all sin grannlåt, lika som suckar öfver sin förlorade frihet.”67 Men i denna publikation 
är det annorlunda. ”Mythologiska härligheter, Allegoriska omsvep och granna Rheto-
riska missbruk hafva blifvit förkastade, såsom redan af en sund smak bannlyste.”68 Det 
kan noteras att begreppet retorik här inte har den holistiska betydelse det har inom 
den antika klassiska retoriken, utan har reducerats till att enbart betyda stil och över-
driven språklig utsmyckning.

En given fråga är om dessa ideal avspeglas i de här analyserade talen, men det fram-
går snart att någon ”ädel vildhet” knappast råder i dem. Talen verkar vid en första an-
blick vara strukturerade helt i enlighet med skolretoriska principer.69 Ofta använder 
författarna en mer eller mindre elaborerad inledning under vilket ämnet avhandlas in 
genere, vilket följs av huvuddelen av talet in specie under vilket föremålet behandlas. 
Namngivande av föremålet anger vanligtvis övergången mellan dessa bägge partier. De 
tre strukturerande grundbultarna i demonstrativ retorik hållen över döda aktiveras all-
tid i talen: luctus (sorg), laus (hyllandet) samt consolatio (trösten).70

En viktig funktion med epideiktisk retorik är att skapa goda eller avskräckande ex-
empla. De samtida författarna och mottagarna var självklart medvetna om att dessa ex-
empla kan ses som argument. En analys av hur exempla skapas är också ett utmärkt sätt 
att undersöka den människosyn som framträder inom en viss retorisk kontext. När det 
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gäller Utile Dulci skulle talen lyfta fram de döda som medlemmar i samfundet och där-
med fokuseras i hög grad de loci som brukas mot hur den avlidne varit som vitterhets- 
och vältalighetsutövare samt vilka egenskaper som ansågs centrala ur ett socialt per-
spektiv. Hur hade han varit som medbroder i gemenskapen? En annan aspekt är den 
för dulcianerna centrala dygden självkännedom, hämtad från antikens Grekland;71 att 
studera goda exempel erbjöd givetvis en kungsväg till ökad självkännedom. Utöver 
detta bör en mer anspråksfull funktion lyftas fram: på övergripande nivå skapades inte 
bara exempla för den egna kretsen utan för en offentlighet, eller rentav för Nationen – 
här kan påminnas om samfundets patriotiska syfte.

De loci a persona som används i minnestalen för att visa upp föremålen som exempla 
är vid en första anblick tämligen konventionella och levereras också till största delen i 
den ordning som anges inom skolretoriken, till exempel i den i Sverige inflytelserika lä-
roboken Elementa rhetorica av Johannes Gerhardus Vossius.72 Vi finner i god ordning 
redovisningar av härstamning, egenskaper, bildningsgång, gärningar etc. I en del tal är 
dödssättet ett locus och beskrivningar av det goda sättet att dö (ars moriendi) har tagits 
med.73 Men vid en noggrannare granskning märks vissa diskrepanser när det gäller loci 
a persona rörande synen på egalitet, sociabilitet, utseende och manlighet. Den första 
förskjutningen rör de loci som används för att beskriva social ställning och status. Ett 
delikat dilemma för talskrivarna var det faktum att så många av samfundets medlem-
mar hade en enkel bakgrund, eller tillhörde de så kallade mellanstånden. Samfundet 
hade dessutom egalitära principer. Därför är det föga förvånande att man ivrigt för-
säkrar att handel är en ädel gärning, eller att man kan komma långt med flit och arbet-
samhet. Men därtill kommer att man även tonar ned härkomst och gärningar vad gäl-
ler de högt uppsatta medlemmarna.74 Den gode medlemmen var den som själv hade 
förtjänat sina privilegier genom studier, hårt arbete, målmedvetenhet – inte fått dem 
genom arv eller börd. I dessa tal är köpmannen så god som den adliga rådsmedlem-
men. Clas Gartz, en av Utile Dulcis mer flitiga talskrivare, förklarar inledningsvis i ett 
tal över hovpredikanten Åke Barfoth:

De [efterlevandes minnen] kräfva ej lysande namn, stora ämbeten, mycken förmögenhet, 
de grundas på ett godt förstånd och ett ädelt hjerta. Desse egenskaper äro tilräckeliga 
för at genom minnen firas bland oss, som ej deltaga uti Statens öden och hvälfningar, 
uti Rikets ärenders handhafvande och verkställande, uti Vetenskapernes tilskapande och 
tilväxt, men som altid högt värdera de kännetekn [sic!], hvilka utmärka en hederlig och 
nyttig menniskja, en lysande medborgare.75

Kellgren framhåller i sitt tal från år 1785 över den bortgångne Johan Wellander: ”Na-
turen delar ej sina gåfvor åt vissa Stånd.” I den passage där han berättar om Wellanders 
härkomst skriver Kellgren att föremålet: ”föddes i ett ringa stånd och av fattiga föräld-
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rar. Han uppsteg ock aldrig till något lysande äreställe. Men vägen från det låga til ett 
medelstånd är ofta längre och besvärligare, än den från det höga til det högsta. Man går 
til det förra blott med egna steg; man bäres til det senare af födsel och lycka, och ofta 
har namnet gjort mästa vägen, innan personen kommer.”76 Carina Burman påpekar att 
talet över Wellander stilmässigt sett är utformat helt i paritet med Kellgrens tal över 
socialt högstående personer.77 Stilnivån i talet över Wellander harmonierar med andra 
ord inte med en äldre tids krav på socialt hierarkiskt betingat decorum när det gällde 
äreminnen. Vi kan dock här påminna oss Ciceros uppfattning om decorum som refere-
rades ovan: att iaktta principen om decorum innebar att man följde Naturen.

Samfundet hade, som Sven Delblanc visar, i sin studie över äreminnet under 
1700-talet, inspirerats av Antoine-Léonard Thomas idéer om elogen, med nya mora-
liskt-patriotiska anspråk på hur äreminnet skulle utformas och brukas. Thomas svär-
meri för bonderepubliken och hans tanke om äregirighet och patriotism som en sam-
hällets drivkraft lät sig väl förenas med samfundets syften. Dessutom finns hos Thomas 
en ambition att bredda gruppen över vilka äreminnen kunde resas – varhelst dygdiga 
föredömen framträder i samhället skall de hyllas. För Thomas är äregirigheten såväl en 
naturgiven kraft som ett möjligt belöningsmedel. Gentemot stoicismen invänder han 
att äregirigheten som drivkraft för dygden visserligen inte borde vara nödvändig – det 
är medborgarens självklara plikt att verka för det goda utan tanke på belöning – men 
Thomas påpekar att tyvärr är det stoiska idealet knappast realistiskt.78 Dulcianerna 
första pristävling år 1770 gällde för övrigt att man skulle skriva eloger över Magnus 
Stenbock efter mönster från Thomas.79 Thomas inkluderar dock inte kvinnor när efter-
världsdoktrinens och elegins betydelse för diskuteras. Ett skäl kan vara att kvinnors 
känsloregister begränsar dem och att de, enligt Thomas, helt enkelt därför inte besitter 
samma förmåga till fosterlandskärlek, eller kärlek till mänskligheten som männen.80

I dulcianernas minnestal finner vi ibland hur föremålens ursprung i svenska odal-
släkter framhålls på ett sätt som går att knyta an till Thomas program. Gartz prisar i 
ett tal över läkaren Jöran Rothman dennes släkt, vilken trots att den inte var adlig, kan 
räkna 300 år bakåt där ”Son efter Son gagnat sitt Fädernesland”. Åhörarna uppmanas 
att ”skåda en Odalslägt […] som gifvit Fäderneslandet tid efter annan skickelige och 
hedrande Medborgare.”81 I själva verket visar sig denna släkt till största delen bestå av 
läkare, vilket exemplifierar hur begreppet odal kunde användas i mer överförd bemär-
kelse; här för att beteckna de ofrälse stånden.

Ett av de mer iögonenfallande exemplen på hur denna form av egalitetsframkal-
lande topik brukas finner vi i ett tal skrivet av Nils von Rosenstein. Han deklarerar i ett 
tal från 1781 över den nyligen adlade Johan af Bierkén (Bjerkén), som var av enkel bon-
debakgrund, att det enda adelskapet värt namnet var ”jordens adelskap”, det vill säga 
att man kom från gammal lantmannasläkt. Hos Rosenstein leds genom uttrycket ”jor-
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dens adelskap” tanken till någon som har sina rötter i den svenska myllan och historien 
och som därmed förtjänat sina privilegier genom urgammal hävd. Rosenstein under-
bygger detta sammantvinnande historiskt fotade patriotiskt-egalitära ideal genom att 
lyfta in den antika medborgaren som exemplum – i Grekland eller Rom var det viktiga 
inte social status, utan medborgarskap. Detta system kan införas även i Sverige, anser 
Rosenstein.82 Johan af Bjerkén är prisvärd just för att han kom från gammal svensk bon-
desläkt – inte för att han var adlig. För övrigt liknade föremålets karriär Rosensteins 
egen, även han hade kommit från enkla förhållanden men blivit adlad för sina förtjäns-
ter som ämbetsman.83

I tal som dessa finner vi inte bara likheter med Thomas program för elogen, utan 
även vissa överrensstämmelser med de tankar och argument som framförs i den sam-
tida pressdebatten mot ståndssamhällets privilegiesystem. Marie-Christine Skuncke 
lyfter i en artikel om denna debatt fram den allittererande ordlek som används av de 
skribenter som ville ifrågasätta privilegiesystemet: ”adelsman” sätts antitetiskt mot 
”odalman”.84 Detta kan jämföras med Hammonds uppfattning, enligt vilken begrep-
pet ”gentility” blev centralt i engelska belevade kulturer då de sociala gränserna skulle 
överskridas; genom detta begrepp, ett nytt ”adelsmärke”, betonas inte härkomsten utan 
status blir istället en fråga om självrepresentation (”self-representation”).85

Även seder, politesse och uppförande blir centrala när den nye medborgaren kon-
strueras och de utgör mycket riktigt återkommande loci i talen. I nära nog alla tal finns 
beskrivningar av olika prisvärda egenskaper och dygder som kan knytas till sociabili-
tet. Olof Dahlström prisar till exempel i sitt tal över läkaren Hoffman föremålets, ”fria 
väsende, hans öpna och okonstlade sällskaps-seder och hans lika upriktiga villighet at 
tjena”.86 I det ovan nämnda talet över Bjerkén sägs att han hade ”okonstlade åtbörder 
och en lätt höflighet” och att hans goda umgängessätt var grundat i människokänne-
dom. Hans tal var glättigt, utan att vara mångordigt och han älskade att skämta, men 
skämten var aldrig bitande (däremot framgår att han var aningen för förtjust i nöjes-
livet).87 I ett annat tal förklaras att vad som sätter kronan på en persons dygder ”och 
gifva dem rätta glansen, det är maneret hos personen”.88 Det som framhävs som ideal 
i talen är ett umgänge bortom stelnade ritualer där ömsesidigheten och det okonst-
lade lediga uppförandet är nya ledstjärnor. Fundamentet för denna sociabilitet är den 
förmåga till öm vänskap som prisas i tal efter tal. Denna ledighet var inget man lärde 
sig i skolan. Kellgren sätter till exempel, i det ovan nämnda talet över Wellander, här-
vidlag upp en antites mellan den ”allmänna världen” och den ”lärda”. Det är i den all-
männa världen som Wellander slipat sin sociala förmåga: ”Han lär i stället antaga det 
otvungna men höfliga skick, den fria men anständiga ton, det lätta och behageliga i se-
der och umgänge, som göra skickligheten gällande, och som ofta mer än hon bana väg 
til lyckans ynnest.”89
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Ordet ”manlig” återkommer i nära nog alla tal och paras ofta med beskrivningar av 
föremålets stadga eller sätt att tänka. Men det återfinns också i samband med beskriv-
ningar av känslomässiga egenskaper hos både retor och föremål. Den manliga tåren 
fälls på många gravar och särskilt i talen från de senare åren flödar tårar över gravstenar 
och aska. ”Hvartil denna sorge-pragt, Mine Vänner? Hvadan desse klagelige toner”, ut-
ropar Joachim Vilhelm Liljestråle (Liliestråle) ett tal hållet 1783 över Johan Gustaf Psi-
landerhielm. Åhörarnas anleten är så sorgsna att de ”likasom inhvälfvas i den töckna, 
som plägar vara et osvikeligt vedermäle af hjertats qval”.90 Men det finns en risk om 
man blir för känslig. Gartz skriver bekymrat, i ett tal över hovpredikanten Åke Bar-
foth, att denne ibland var melankolisk eftersom han var för känslig, drabbad av en ”i 
hög grad verksam ömheten och känslofullheten för andras ve eller väl.”91 Än värre gick 
det för magister Carl Hoffman: ”ömhet och medlidande togo städse tårar af honom 
och de beröfvade honom sluteligen lifvet.”92 Den för medlemmarna centrala förmågan 
till ömsinthet fick inte drivas för långt.93 Förmågan till öm känslosamhet kunde också 
explicit kopplas till kvinnliga egenskaper. I Anders Norbergs tal över den kände han-
delsmannen Claes Grill hedras hans fru som ökat föremålets känslomässiga begåvning 
genom vad som verkar vara en närmast osmotisk överföring:94

Åt den täcka hälften af vårt slägte är det gifvit at upodla vår blödighet och at mildra den 
något vilda alfvarsamheten, som ibland råder hos oss. Också var det ofta Fru GRILLS siäl, 
som först öpnade sig för ömhet och medlidande, hvarifrån den sedan flödade in i Herr 
GRILLS lättrörda hierta.95

Inte bara känslighet och social förmåga prisas utan även utseende. Under den förra de-
len av 1700-talet nämns sällan ordet vacker i gravskrifter när vuxna mäns utseende be-
skriv, utan detta var istället ett locus lämpat för kvinnor ur de övre stånden samt barn,96 
men i dessa tal är det inte ovanligt. I ett tal över en ung, bortgången handelsman kän-
ner sig dock författaren Halldin tvungen att försvara att han lägger vikt vid utseendet 
hos den hyllade ”at fägring icke är den sida på hvilken en mans-person kan berömas: 
at det äro insikter, mandom, arbetsamhet och et godt hjärta som böra göra dess rätta 
prydnader”. Men Halldin försvarar sig med att utseendet speglar inre kvalitéer: ”om 
man antager det för en sanning, som tyckes vara tämligen grundad, at ansiktet får sin 
bildning utaf sinnets böjelser, och at et ädelt och fritt utseende utmärker en ädel och 
upriktig själ”, det vill säga, ett vackert utseende speglar en ädel och vacker själ.97 (Möj-
ligtvis kan vi också ana en återklang av Ciceros och Quintilianus maningar om att det 
sanna lovprisandet bör gälla inre egenskaper, inte yttre.)98 I vissa fall drivs dessutom 
analogiresonemangen ytterligare ett stycke när en yttre och inre människas skapnad as-
socieras med litterära och retoriska ideal. Joachim Liliestråle använder ett sådant ana-
logiresonemang i sitt tal över Johan Gustaf Psilanderhielm från år 1783, man finner en-
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ligt Liliestråle ”en märkelig likhet emellan en vacker och väl stäld Skrift, samt en god 
Caracter, en priselig sinnes-författning hos en Menniska”. Avsnittet där detta påstå-
ende amplifieras är långt, men förtjänar att återges:

[…] ty Naturen, altid majestätlig, altid skönast […] i sin rena enfaldighet, behöfver ingen 
diktad tilsats för at vara intagande. För denna orsak liknar ock en Grækisk Philosoph en 
väl författad Skrift vid et vackert Fruntimmer: Klädd är hon skön, säger han, och oklädd 
är hon Skönhetens egit modell.
 Likaså förhåller sig med en Mans sinnes-art, när den är rättskaffens ädel. Sanning och 
rätt ligga hos honom til en bergfast grundval […] Hans yttre står i hans inre i den full-
komligaste harmoni; […] en viss enfaldighets och oskulds dyrbara smycke kastar sina 
ljusa strålar ifrån hans ögon, ger lif och behag åt hvarje hans anletes drag, åt alla hans 
rörelser, hans maner, hans hela väsende, som tyckes andas andas fasa för all flärd, konstlan 
och förställning. Huru skulle han behöfva dessa? Hans steg äro jämna och stadiga; De 
leda snörrätt til målet: Allmänt förtroende och aktning följa hans spor, […].
 Han tarfvar ej många ord, at förklara sin välmening: (olycklig den, som det behöfver, 
han vinner sällan hos klokt folk sit syftesmål) Alt är talande hos en för redlig känd Man, 
alt medför öfvertygelse: Den äkta vältaligheten flödar från hans läppar, ja stundom utan 
at de bryta tysthetens insegel.99

Vi känner igen den ofta återkommande bilden av den äkta okonstlade vältaligheten 
som kommer i form av en naken kvinna, men här knyts dessutom denna tanke till den 
rättskaffen mannens inre beskaffenhet. Hans vältalighet kräver inte ens ord, utan kan 
uttryckas genom (vältalig) tystnad. Den äkta känslan skall, anar vi, lysa igenom.100 Vi 
kan närmare förstå hur detta skulle gå till om vi går till ett annat tal skrivet över en 
Erich Geissler, han verkade nämligen äga dessa egenskaper.

[M]an fann där hjertat språk; man såg inga konster, ingen vana, ej den förställning en 
hal mine fåfängt döljer. GEISSLERS caractere var trykt uti hans ansigte, man såg där det 
goda, angenäma, intagande, som de rätta mennisko-vänner bära såsom en stämpel och 
belöning af naturen.101

I företalet till Vitterhets Nöjen deklareras: ”Vi älske en manlig Philosophie: aldeles 
utom en Platonisk verld. Människjan framställes sådan, som hon är, och bjude til at 
gifva alting sit rätta värde”.102 Enligt principen om decorum, såsom den förstods i enlig-
het med Cicero, bör karaktären, naturen, hos en människa harmoniera med det språk-
liga uttrycket. Detta gäller även på nationell nivå. I det ovan nämnda talet över Claes 
Grill återvänder författaren Anders Norberg till det gamla Grekland. Här målas en för-
fallets hotbild upp, vilket kopplas till asiatisk veklighet, otyglade känslor och excesser 
i såväl seder som stil. Så länge grekerna arbetade för den allmänna välfärden, höll väl-
taligheten inom strikta gränser och hyste kärlek till fäderneslandet gick dock allt bra:
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Man föraktade då ännu den Asiatiska vekligheten. Man lämnade utan afund åt denna 
verldsdel at dyrka sin Venus med des nöjen och prydnader: Grekerna uprättade sina tem-
pel åt Juno, hvarest äktenskaps-kärleken och alfvarsamheten, åt Jupiter, hvarest vishe-
ten, åt Mercurius, hvarest vältaligheten dyrkades. Man lät Asien tilbedja en våldsam och 
rasande Mars; Grekeland frambar sina offer för Pallas, som segrade mer genom sin försig-
tighet, snille och krigskonst än sin kropps-styrka.103

Den tredje delen av Vitterhets Nöjen innehåller en satirisk ”Granskning” av tillståndet 
i Sverige när det gäller upplysning, lärdom och språk. Peroratio består av en klingande 
maning:

Jag ser et manligt folk, när det sit lynne följer, / Som ej med lånat smink sit rena anlet 
höljer / […] Om oss naturens skänk vår egen Maro [trol. syftande på Vergilius] ger, / Han 
kan ju vara svensk; hvad bör han vara mer? / Bryt ner de fångatorn, håf up de galna lagar. 
/ Den är ej nöje värd, som ej förnuft behagar. / Drag nytta, hvar man kan, af andras tända 
bloss; / Men skötom våra bin så få vi lius för oss.”104

Den gode mannen, den gode vältalarens ”väsen andas fasa för all flärd, konstlan och 
förställning” som Lilliestråle skriver ovan. Genom talen exemplifieras dessa program-
matiska förklaringar. Projektet är knutet till föreställningar om nationen, där vältalig-
het och manlighet utgör en utgångspunkt för nationell grandiositet – men vägen dit 
går inte enbart via de ”stora” männen, utan också genom den enkle, nyttige och soci-
alt begåvande medborgaren. Det blir dessutom tydligt att ideal manlighet knyts till ett 
oförställt ideal, men som vi därtill sett innebar det inte en avsaknad av känsla. Tvärtom 
flödade känslan i de ovan diskuterade talen, men det handlade i slutänden om en fin-
kalibrerad balans mellan äkthet, frihet från förkonstling, redlig manlighet respektive 
förmåga till känsla och öm vänskap.

Kvinnor och kvinnlighet inom vittra samfund
Kvinnor spelade inte sällan en aktiv roll inom många av de belevade kulturerna i Eu-
ropa, såsom sällskap, akademier, ordnar och salonger på kontinenten under 1700-talet, 
men det har också visats att kvinnor ofta togs med på speciella villkor och att deras 
medverkan i dessa sammanhang minskar mot slutet av seklet.105 Frågan är då hur det 
såg ut i Sverige och det sammanhang som är aktuellt här. En genomgång av protokoll, 
räkenskaper och matriklar från de ovan nämnda fem svenska vittra samfunden visar 
att 26 kvinnor troligtvis togs in som medlemmar i samfunden mellan åren 1753–1777. 
En exakt jämförelse med hur många manliga medlemmar som fanns går inte att göra, 
eftersom källorna inte ger säkra uppgifter härvidlag, men som jämförelse kan näm-
nas att Tankebyggarorden hade 34 medlemmar (varav flera förblivit anonyma), Utile 
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Dulci hade 150 medlemmar år 1769 och Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Sam-
hälle 361 medlemmar (mellan åren 1774–1831).106 Efter år 1777 har jag dock inte funnit 
spår av att nya kvinnliga medlemmar tas in i något av samfunden. Hur detta skall tol-
kas återkommer jag till. Hur gick det då till när kvinnliga medlemmar valdes in? Vad 
vet vi om deras position? Hur motiverade man deras inval?

Om vi börjar med Tankebyggarorden, vilket alltså var det äldsta samfundet, finns 
det enbart säkra uppgifter om en kvinnlig medlem: Hedvig Charlotta Nordenflycht; 
en uppgift som hon också själv ger i ett brev till Albrecht von Haller, den 29 juli 1759.107 
Exakt vilka som var medlemmar är dock inte helt klarlagt, eftersom den bevarade med-
lemsmatrikeln endast innehåller signaturer och ordensnamn, varav en del har förblivit 
oidentifierade.108 Till de fasta formerna inom samfundet hörde de tal som skrevs för 
att välkomna nyantagna medlemmar, dessa tal offentliggjordes inte i tankebyggarnas 
tryckta publikationer utan har till en del bevarats i grundaren Eckleffs efterlämnade 
manuskript. Till skillnad från de ovan diskuterade talen från Utile Dulci iakttas i dessa 
välkomsttal en strikt socialt betingad decorum, men däremot finns – åtminstone av tal 
och andra skrifter riktade till Nordenflycht att döma – en könslig egalitet.109

Nordenflycht välkomnades i gängse ordning till den relativt nystartade Tankebyg-
garorden den 14 april 1753 med ett tal där det sägs att hon nu skall inträda i ett ”ännu 
föga kunnigt samhälle”. Hennes vittra egenskaper prisas och hon sätts också in i en suc-
cession av kvinnliga franska salongsledare:

Vi se i dag uti vårt sällskap, ett fruentimmer som funnit nöje uti snille-arbeten; Uti hvars 
kvinliga Tancke-Spel man röner ett sällsamt möte af alla de fullkomligheter hvilcka 
andra folckslag fägnat sig at hos en Chatelet, Sevigné, Déshoulieres och flera Ert vörda 
köns prydnader styckevis skönja; Ett fruentimmer, som van at med andra länders qvick-
aste snillen öfva dagelig skrift-vexling, men likväl icke föragtat at inträda uti ett ännu föga 
kunnigt samhälle; Ett fruntimmer som vet huru mycket hennes kön bidrager at upodla 
och förbättra god smak, snille-kvickhet och tancke-högd;110

Det understryks att hon får en hög status: Nordenflycht betecknas som en ”beskyd-
dande medarbetare” – att hon accepterar ett medlemskap i Tankebyggarorden är ”en 
välgärning som gör oss flata”.111 Hon kom också snabbt att inta en central roll inom 
samfundet och blev bland annat under år 1753 dess præses. Under sin första tid som ord-
förande föreslog hon omedelbart att ett tänkbart ämne vid sällskapets uppsatstävling 
skulle vara möjligheten för fruntimmer att få studera.112

Omkring år 1757 skedde en uppdelning av Tankebyggarorden, där en del, i vilken 
författarna Gustaf Fredrik Gyllenborg och Gustav Philip Creutz ingick, bildade en 
krets runt Nordenflycht, medan andra blev medlemmar i det av Eckleff bildade sällska-
pet Fackelbröderna.113 Gyllenborg berättar i sina memoarer hur den nordenflychtska 
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kretsen tillsammans fortsatte sin litterära verksamhet, resultatet blev så småningom 
Witterhets Arbeten som utkom i två band (1759 och 1762). I lyriska ordalag beskriver 
han hur den krympta kretsen av tankebyggare efter förrättat värv samlades hemma 
hos fru Nordenflycht för supé och umgänge.114 Ett av samtidens mest radikala upp-
lysningsfilosofiska och förfeministiska verk, Nordenflychts Fruentimrets Försvar, åter-
finns för övrigt i den andra delen av Witterhets Arbeten.

Den nordenflychtska salongen är ett av fåtaliga exempel på att salongskulturen i 
fransk tappning fann sin väg till Sverige.115 Att i ett litet land, med en outvecklad bok-
marknad och minimalt publikt underlag skapa det offentliga fria samtal, som var en av 
tankebyggarnas målsättningar, kan inte ha varit lätt. Som Stålmarck framhåller i sin di-
gra studie av Tankebyggarorden bestod tankebyggarnas presumtiva publik av ett smalt 
skikt i städerna, framför allt i Stockholm.116 När samfundet i sin ursprungliga form 
inte infriade de löften som ställdes på det av deras mer ambitiösa medlemmar, krävdes 
nya strategier. Nordenflychts salong blev då, enligt min mening, en viktig förutsätt-
ning för tankebyggarnas fortsatta verksamhet. Den belevade kulturen kunde fortleva i 
salongsform. Tankebyggarna kom att få betydelse inom efterföljande samfund och de 
nämns ofta explicit som föregångare – inte minst Nordenflycht.117

När det gäller Utile Dulci går det att få fram säkra uppgifter om två kvinnliga med-
lemmar via samfundets medlemsmatrikel. Ingen av dem nådde till den styrande delen 
av sällskapet och de var bägge inskrivna i den så kallat musikaliska areopagen (under-
avdelningen).118 Anna Brita Ramklou (gift Wendelia), var medlem nr 65 och tillhörde 
den tredje flocken i den musikaliska aeropagen.119 Hon var gift med en av huvudsta-
dens mer välbärgade och framstående köpmän: kramhandlaren Anders Wendelius.120 
Utile Dulci hade också en annan, idag mer känd, kvinnlig medlem, författaren Anna 
Maria Malmstedt, sedermera gift med publicisten Carl Peter Lenngren. Även hon var 
inskriven i tredje flocken (som medlem nr 117).121

De kvinnliga medlemmarna kan dock varit fler och inskrivna i andra areopager; 
det bevarade materialet från samfundet är långtifrån komplett. Med största sanno-
likhet fanns åtminstone ytterligare en kvinnlig medlem som inte är upptagen i matri-
keln: Anna Charlotta von Stapelmohr. Uppgiften återfinns hos Göthe och bekräftas 
dessutom när man går till det minnestal som hölls i Amaranterorden av förläggaren 
och boktryckaren Elsa Fougt över Anna Charlotta von Stapelmohr (gift Schröder-
heim). I talet anges att von Stapelmohr var medlem i Innocence-Orden, Amaranter-
orden och Utile Dulci och att hennes hem var samlingspunkten för olika vitterhets-
utövare. ”Hof och Stad beundrade snart hennes utvalda smak, hennes lekande snille”, 
skriver Fougt.122

Inget tyder på att kvinnorna deltog i det egentliga ordensarbetet eller fanns med 
i beslutande organ. Ej heller verkar de ha genomgått, eller varit närvarande vid, de 
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viktiga initieringsritualerna. Viss information finns bevarad rörande ceremoniel som 
utvecklades härvidlag och av bevarade protokoller och instruktioner att döma är det 
knappast riktat mot kvinnliga medlemmar. Ett exempel kan ges. I instruktioner för ett 
bevarat ”Ceremoniel som bör iagtagas vid Reception Uti Riddare-Graden” är tilltals-
orden konsekvent ”broder” och ”bröder”. Ceremonimästaren säger exempelvis till de 
närvarande: ”Broder N.N. anhåller att till belöning för Vänskap, flit och försiktighet 
erhålla det inträde till Sine Segrande Bröder som Våre Fäder öpnat sig med de Vapen 
han föres.”123

Kvinnor verkar enbart ha varit var närvarande vid musiksammankomster, på vissa 
högtidsdagar och vid ceremonier av mer allmän karaktär.124 De fåtaliga spåren av kvin-
nors medverkan i samfundet som finns i de bevarade papperen härrör alla från sådana 
tillfällen. Från ett sammanträdesprotokoll inom den styrande aeropagen från den 24 
januari 1783 finner vi att Wendelia utnämnts till den högsta belöningsgraden.125 En 
smickrande beskrivning av Wendelias verksamhet finns bevarad i ett protokoll rörande 
den musikaliska areopagens ceremoniel, daterat den 20 april 1784. Med protokollet 
följer ett recitativ och en aria som var författade av Wendelia och som hon själv sjungit 
vid tillfället där bland annat hennes man utsågs till hedersledamot i aeropagen. Direc-
teuren tilltalar de församlade med ”mine Syskon”, även då han uppenbart inte inklude-
rar Wendelia.126 Det skulle kunna tyda på att även andra kvinnor (Lenngren och/eller 
von Staplemohr?) var närvarande. Det vanliga tilltalsordet vid möten och samman-
komster var annars bröder. En ytterligare rapport om ett av Wendelias framträdanden 
får vi i göteborgstidningen Hwad Nytt? Hwad Nytt? från den 21/5 1777 som vid denna 
tid för övrigt gavs ut av en kvinna, Anna Rosén:

Stockholm, d. 9 Maji. Sistlidna Onsdag parenterades, uti Samhället Utile Dulci, öfwer 
den för sitt stora snille och sine månge wärdige egenskaper öfwer alt ansedde Abbé 
Michelesi. […] både före och efter parentationen upfördes en ganska wacker och rörande 
Musique, då den för sin behageliga röst så högt berömda, Fru Wendelius afsöng en af 
hänne sjelf förfatad Aria […].127

Den 12 april 1776 ber också Kellgren i ett brev till Clewberg om Wendelias verser, 
okänt vilka, vilket visar att hon även tidigare ägnat sig åt vitter verksamhet.128 Av pro-
tokoll att döma har Wendelia också engagerat sig i utsmyckningen av ordenslokalen: 
”Det är hennes nit som väckt desse Bröder. At förskaffa Orden ett prydligare anse-
ende”, konstaterar man gillande.129

Det är anmärkningsvärt att det inte syns några spår av Lenngrens vittra verksam-
het inom sällskapet; inte minst är det förvånande om vi tänker på hennes produktiva 
författarskap och om vi jämför med Nordenflychts position i Tankebyggarorden. Vid 
invalet i Utile Dulci år 1779 var visserligen Lenngren enbart 25 år, men hon hade re-
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dan varit medlem i Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle i tre år och hade 
också gjort sig känd inom den litterära offentligheten genom egen diktning och inte 
minst genom en översättning av operan Lucile (1776) som renderat henne mycket be-
röm. Därtill kommer att många av medlemmarna i Utile Dulci var unga. Den förfat-
tarroll Lenngren intog, eller snarare kunde inta, skilde sig markant från kollegan Nord-
enflychts självmedvetna och självklara.130 I ett brev till en manlig kollega (Schmitter-
löw) från den 9 april 1779, där Lenngren kommenterar sitt medlemskap i Utile Dulci, 
är hon till exempel också noga med att poängtera sin egen obetydlighet som kvinna:

At bland den vittra flock hvars altar sjelf ni hunnit,
Jag svag och oförtjent har äfven burskap vunnit,
At jag med rädda steg till denna boning gådt,
Der jag med klena svar min qvinlighet förrådt,131

Den formen av könsbetingad ödmjukhetstopik förekommer överhuvudtaget inte hos 
Nordenflycht.

Utile Dulcis ena dottersällskap Apollini Sacra verkar ha haft en större jämlikhet 
mellan ledamöterna än Utile Dulci: ”en ’égalité’, som förvånade de gästande ’riddarna’ 
och ’commandeurerna’ från U. D.”, konstaterar Göthe.132 Det intressanta är om denna 
”égalité” utsträcktes till att även omfatta de kvinnliga medlemmarna.

Det finns förhållandevis mycket bevarat material från Apollini Sacra, såsom med-
lemsmatriklar, protokoll och räkenskaper, vilket gör att det går att få fram jämförelse-
vis fyllig information även om de kvinnliga medlemmarna. Apollini Sacra var det sam-
fund som tillsammans med, det senare instiftade, Göteborgs Vetenskaps- och Vitter-
hets-Samhälle hade flest kvinnliga medlemmar av de här diskuterade samfunden. Men 
däremot uppnådde ingen av dessa kvinnliga medlemmar samma status och betydelse 
som Nordenflycht i Tankebyggarorden.

De kvinnliga medlemmarna i Apollini Sacra var fem till antalet och valdes in mellan 
åren 1767 och 1776: Hedvig Paqvalin, friherrinnan Helena Sophia Danckwardt Lillje-
ström (gift Ollonberg), Anna Magdalena Carlström, Hedvig Charlotta Löfwenskiöld 
(gift Lillenanckar) och den tidigare nämnda Anna Brita Wendelia.133 Av de kvinnliga 
medlemmarna var tre författare till tryckta verk; Hedvig Paqvalin och Hedvig Löfwen-
skiöld debuterade i tryck under frihetstiden medan Wendelia och Carlström var verk-
samma under gustaviansk tid. Alla tre var tillfällesförfattare. Hedvig Löfwenskiöld var 
en mycket flitig författare som producerade en stor mängd dikter och brev mot slutet 
av frihetstiden, de flesta finns enbart i manuskript.134

Författaren Hedvig Paqvalin valdes in som en av samfundets första medlemmar.135 
Om hennes person finns inte mycket information, men det finns en del av hennes 
tryckta tillfällesverk bevarade. Av dem framgår att hon skrev till socialt högt rankade 
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personer i Uppsala, vilket tyder på att hon bör ha ingått i nätverk runt Uppsalas elit, 
och att hon dessutom var en relativt driven retoriker.136 Den 1 november 1769 kon-
staterar man vid sammanträdet i Apollini Sacra att mlle Paqvalin inte fått sitt ordens-
tecken och mötet beslutar att med det snaraste skicka ett till henne.137 I samband med 
detta kan man notera att det i den följande paragrafen fastslås att de övriga frånvarande 
ledamöter som vill ha ett ordenstecken skall erlägga 24 daler kopparmynt.138 Det ver-
kar som om Paqvalin alltså får sitt som en gåva, en av de faktorer som vittnar om kvin-
nornas speciella ställning inom sällskapet.139 Den 22 november samma år hålls åter 
sammanträde och då har man fått reda på att Paqvalin väntas till staden, præses föreslår 
då att insignierna skall överlämnas till mlle Paqvalin personligen: ”härtil samtycktes 
och lofwades ledamöterna därefter bemälte mademoiselle med sin närvaro skulle vilja 
fägna samfundet under sin warelse i staden at allment sammanträda.”140

Av denna passus att döma hörde det inte till vanligheterna att de kvinnliga medlem-
marna bevistade sammanträden. En granskning av protokollen visar också att kvinn-
liga medlemmar ytterst sällan verkar ha bevistat sammankomsterna.141 Inte heller ser 
det ut som kvinnor deltog i ceremonierna; den 14 december år 1776 diskuterar man 
möjligheten att se över ceremonierna, eftersom de hindrade intagandet av ”mogna och 
alfvarsamma män [min kursiv]”.142 De kvinnliga medlemmarna var uppenbarligen inte 
heller förpliktigade att bidra ekonomiskt till sällskapet, sällskapets räkenskaper pekar 
på att ingen av dem betalat medlemsavgiften om 18 daler kpmt.143 En annan faktor som 
eventuellt vittnar om de kvinnliga medlemmarnas speciella position rör plikten att in-
komma med ett verk per år. Att slarva med det medförde enligt förbundets stadgar bö-
ter om 24 daler kpmt; att pengarna i vissa fall också betalades in framgår av räkenska-
perna.144 Det finns dock inga spår av att kvinnliga medlemmar betalat in böter,145 vil-
ket skulle kunna tyda på att det explicita kravet på att medverka litterärt troligtvis inte 
gällde dem.

Den gängse gången inom Apollini Sacra var att verk först granskades av hemliga ut-
skottet, författaren fick sedan ta del av utskottets bedömning, därefter följde en dis-
kussion av verket i plenum och slutligen arkiverades alstret i samfundets arkiv eller 
skickades till moderorganisationen Utile Dulci. Ville det sig väl kunde då dikten upp-
märksammas där eller rentav tryckas i detta samfunds handlingar.146 Det finns ett få-
tal exempel på att kvinnliga medlemmars verk lästs upp på allmänna sammanträden, 
eller i det hemliga utskottet. I de flesta av dessa fall rör det sig om tack för medlem-
skap eller ordenstecken. I en del fall är det också i samband med inval, en gång nämns 
explicit att en tillfällesdikt läses upp för att man skall kunna bedöma om den kvinn-
liga författaren, i detta fall Anna Maria Carlström, kan bli en värdig medlem.147 Hon 
var också den enda kvinnliga medlem som fick en dikt bedömd av det hemliga utskot-
tet.148 Anna Maria Carlströms dikt blev granskad i samfundets alla instanser, men om 
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den sedan skickades till Utile Dulci är okänt. Det kan ha funnits andra fall, protokol-
len är inte alltid helt fullständiga eller utförliga på den här punkten. Vi vet exempel-
vis att ett ”prof ” läses upp från Hedvig Paqvalin den 10 mars 1770 i plenum, om sedan 
hemliga utskottet tagit ställning till dikten framgår inte av dess protokoll.149

Det framgår också att kvinnor var med på vissa festligheter, precis som i moder-
samfundet Utile Dulci. När en fest för att fira kröningen av Gustav III planerades år 
1772 föreslogs på ett sammanträde att ”de hederligare av stadens fruntimmer till denna 
[skulle] inviteras”.150 Den 15 juni 1772 hölls denna fest i Skytteanska huset med ”en 
talrik samling åhörare af bägge könen”.151 Sammankomsten, eller snarare festen hade 
alltså en mer allmän karaktär och invitationerna gällde inte enbart medlemmarna i 
Apollini Sacra.

I ett papper instucket i Utile Dulcis protokoll finns en beskrivning av hur en sam-
mankomst i Apollini Sacra kunde te sig. Redogörelsen härrör sig från den framstående 
Utile Dulci-medlemmen Johan Wellander som den 12 maj, på Apollini Sacras högtids-
dag, år 1769 besöker samfundet å moderorganisationens vägnar. Man har hyrt rum hos 
apotekaren Lokk vid torget och alla samlas där klockan fem om eftermiddagen, festlig-
heterna slutade först tolv på natten. Under kvällen förekom också musik, bland annat 
framfördes en konsert av ledamoten och direktören vid Upsala academi Capell, samt 
uppläsning av dikter. Punkt nummer fem i Wellanders redogörelse är att notera, den 
benämns ”fri konversation”. Efter det vidtog supérandet. Tilltalsordet under kvällen 
var konsekvent ”Mina Herrar”, ingen av de två kvinnliga medlemmarna (Paqvalin eller 
Ollonberg) som vid denna tid valts in var alltså med.152

Till skillnad från när det gäller Utile Dulci finns en del information kring varför 
och hur kvinnliga medlemmar valdes in. En belysning ges när vi granskar proceduren 
för Carlströms inval åren 1773 och 1774. Av protokollet framgår att ärendet om hen-
nes medlemskap först behandlas i hemliga utskottet den 27 oktober 1773 och redan 
samma dag också vid det ordinarie sammanträdet. Man läser vid bägge tillfällena också 
upp hennes lyckönskningsdikt skriven till broderns magisterpromotion; även brodern 
var medlem i samfundet,153 och dikten var troligtvis redan tryckt.154 Först den 25 mars 
1774 väljs hon emellertid formellt till ledamot, man beslutar att underrätta henne per 
brev och också att låta skicka insignierna till henne.155 Den 13 april 1774, läser man upp 
mlle Carlströms ”vackra bref till herr Praeses”.156 Än så länge verkar det av protokollet 
att döma, som om Carlströms kontakt med samfundet skett brevledes och ingenstans 
framgår att hon själv varit närvarande vid invigningsceremonin. Mer information om 
denna ceremoni får vi i brevväxlingen mellan Apollini Sacra-medlemmen Samuel Älf 
och den blivande medlemmen Hedvig Charlotta Löfwenskiöld. Av brevet framgår att 
Samuel Älf bevistat denna sammankomst och att Apollini Sacra-medlemmen magister 
Jakob Israel Köhler då hållit en parentation om vittra fruntimmer till mlle Carlströms 
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ära där bland annat också Löfwenskiöld nämnts. Älf ber därtill i brevet på Köhlers 
uppmaning Löfwenskiöld om några skaldestycken för att skicka till vitterhetssociete-
ten i Stockholm (Utile Dulci), eller Uppsala.157

När det gäller Hedvig Löfwenskiölds inval så framgår det att Samuel Älf blev en 
förmedlande länk mellan henne och samfundet – de fanns med i samma nätverk och 
Älfs agerande bör ses ur detta perspektiv. Även om hon verkar ha uppmärksammats av 
Köhler blir Älf en pådrivande kraft.158 Den avvärjande position hon intar till invalet 
liknar Lenngrens. I ett versifierat brev från den 19 januari 1775 skriver Löfwenskiöld 
till Älf: ”En Carlström värdig var den ära hon har funnit / När Hon et rum bland Er, 
och Eder Köhler vunnit / At man, mit Namn har nämt jag icke undra vill / Men det är 
allt, ja allt, som mig får höra till.”159 Hon fortsätter brevet med att be Älf hälsa magis-
ter Köhler och ber dessutom Älf att se över några av hennes dikter innan han vidare-
befordrar dem till Utile Dulci. En diskrepans finns mellan den avvärjande tonen i det 
versifierade brevet och dess omsorgsfullt utmejslade litterära form – Löfwenskiöld var 
säkerligen inte så främmande inför tanken på vitter ära och offentlighetens ljus, utan 
formuleringarna bör ses som uttryck för en troligtvis könsbetingad ödmjukhetstopik. 
I hennes manuskriptsamling på Linköpings stiftsbibliotek finns en versifierad nyårs-
hälsning till magister Köhler, som vittnar om att hon dessutom kan ha agerat i egen 
sak. Versen är odaterad men bör vara från nyårsskiftet 1774/75 och uppenbarligen svar 
på ett brev. Löfwenskiöld inleder med att tacka Köhler för hans löfte (att få medlem-
skap i samfundet?): ”En lilja svag ur mullen träder: / af Edra löften rörd och glad” (hon 
var gift Lillienanckar, därav ”liljan”). Därefter förklarar hon sig med glädje villig att ta 
emot den krans som Apollo skall räcka henne.160

Mot slutet av 1780-talet hade Apollini Sacras verksamhet ebbat ut. År 1791 bilda-
des ett nytt samfund i Uppsala, Vitterhets-Samfundet – ett Apollini Sacra i en ny och 
mindre skepnad – vari ingick studenter, varav flertalet var adelsmän och en del lärare 
vid universitetet. Samfundets protokoll slutar 1793, men en del av medlemmarna kom 
sedan att ingå i den så kallade ”Juntan”, som var ett radikalt förbund som bland annat 
var med och introducerade romantisk tysk filosofi i Uppsala. I detta förbund det in-
gick inga kvinnor.161

Utile Dulcis andra dottersamfund var samfundet Aurora i Åbo. Av medlemsmatri-
keln att döma fanns inga kvinnliga medlemmar med, men här måste man poängtera 
att matrikeln är mycket ofullständig. Ingen kvinnlig närvaro finns heller registrerad i 
(de bristfälliga) protokollen.162 Däremot vet vi att det fanns kvinnliga författare i Åbo-
trakten som skulle ha förtjänat att tas med i ett vittert samfund och vi vet dessutom att 
dessa kvinnliga författare figurerade kring sällskapet och att ett par av dem publicerat 
sig i sällskapets tidning, Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo (1771–1778). Författaren 
Catharina Charlotta Swedenmarck (gift Toll), blev ett flertal gånger publicerad i Tid-
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ningar under signaturen C. C. S. Brita Sidonia Fahlenius (gift Gadd) nämnd av Göthe, 
var gift med en av Auroras stöttepelare, Per Adrian Gadd och författade dikt som pu-
blicerades i Tidningar.163 En kvinnlig författare som kan nämnas i sammanget är Aga-
tha Brumengeber (gift de la Myle), bosatt i Åbo-trakten och författare till framför allt 
tillfällesverk riktade till diverse kungligheter.164 Agatha de la Myle tillhörde cirklarna 
kring Aurora och omnämns dessutom av Kellgren, i ett brev till vännen Clewberg, som 
”Anacreons Mor, Den Corländska Sappho”.165 Med Anacreon syftar Kellgren på Hen-
rik Gabriel Porthan som var drivande inom Aurora. Agatha de la Myle kallas Porthans 
mor därför att hon intog en beskyddande roll gentemot Porthan.

Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle hade en rad kvinnliga medlem-
mar och dessa blev invalda tidigt i sällskapets historia. Carl Johan Brunjeansson, en 
av de från början aktiva, skriver i ett brev den 13 maj 1774 till Samuel Älf, som även 
var medlem här, att sällskapet bildats av vitterhetsälskande män och kvinnor.166 Kvin-
nor hade även varit medlemmar i sällskapets föregångare Witterhets Klubben.167 Trots 
den kvinnliga aktiviteten talade stadgarna i samhället dock enbart om inval av ”lärda 
män”,168 något som så småningom skulle få konsekvenser. Efter år 1778, då sällskapet 
fått ny status som kungligt sällskap, kände man sig, enligt sällskapets historiograf Nils 
Eriksson, troligtvis mer bunden att rigoröst följa stadgarna.169 Inga inval av kvinnor 
skedde heller efter år 1777. Eriksson namnger nio kvinnliga medlemmar, men egentli-
gen var de med viss sannolikhet så många som 17 till antalet, den namnkunnigaste var 
Anna Maria Malmstedt (Lenngren), som valdes in vid 22 års ålder.170

Kvinnorna intog en speciell ställning, de var exempelvis med i en egen fjärde klass. 
Om denna fjärde klass även hade separata sammankomster framgår inte, men inget i 
samfundets efterlämnade papper tyder på det. Klart är emellertid att kvinnor bevistade 
vissa ordinarie sammanträden. Christina Gothen (gift Hall), Maria Lovisa von Saltza 
och Hedvig Sirenia (gift Schulzen, i protokollet kallad Schultz) var exempelvis med 
på sammanträdet den 9 augusti 1776.171 Granskar man samfundets räkenskaper finns 
dock inga spår av att de kvinnliga medlemmarna bidragit ekonomiskt till sällskapet.172 
En stor del av invalen av kvinnor var dessutom med största sannolikhet baserade på an-
nat än vitter verksamhet, Nils Eriksson menar att de flesta invalen gjordes på grund av 
mannens ställning och insatser.173 Tilläggas kan att social ställning och andra släktför-
bindelser spelade roll, den 18-åriga Anna Amalia Sophia Lannerstjerna valdes år 1776 
in som hedrande medlem (hon hedrade alltså sällskapet genom sitt deltagande), hon 
var dotter till en högt uppsatt militär och kom året efter att gifta sig med Martin Wal-
lenstråle, en av sällskapets grundare.174

Men sociala förbindelser bör inte ha uteslutit att vitter verksamhet hade betydelse, 
även när det gällde kvinnliga medlemmar. Av samfundets kvinnliga medlemmar fanns 
uppenbarligen flera kvinnliga författare som också publicerat sig i tryck. Hedvig Si-
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renia (Schulzen), bosatt i Göteborg, var en flitig tillfällesförfattare och verksam som 
översättare; hon prisas i den göteborgska pressen vid ett tillfälle såsom kommande näst 
efter ”Urania”, det vill säga Nordenflycht. Märta Silfverstedt (gift Wallenstråle), var vis-
serligen blivande svägerska till Martin Wallenstråle, men hade vid sitt inval publicerat 
tillfällestal (på både prosa och vers) i Amarantherorden där hon också var medlem. 
Anna Maria Lenngren hade gjort sig känd för den göteborgska publiken genom dik-
ter publicerade i tidningen Hwad Nytt? Hwad Nytt?. Tre av de övriga kvinnliga med-
lemmarna, Carolina Ehrenpohl, Sophia Hierta, Maria Lovisa von Saltza var ofta repre-
senterade med dikt i den göteborgska pressen.175 Om Helena Sophia Ollonberg vet vi 
bara att hennes man Nils Ollonberg var medlem i samfundet samt att hon också var 
medlem av Apollini Sacra.

När det gäller invalen av Märta Wallenstråle och Helena Sophia Ollonberg finns 
koncepten av samfundets brev till de nyinvalda medlemmarna bevarade. I entusiastiska 
ordalag prisas här de bägge nyinvalda medlemmarnas snille och dygd. Märta Wallen-
stråles verksamhet som författare lyfts fram i hyperbola ordalag:

Den sång, som kring om Mälarns stränder
Till tjusning rört Apollo sjelf
Lät höras nu kring Götha elf
Där man till Guden rökverk tänder.176

Den som flitigast bevistat sammanträden var Hedvig Sirenia (Schulzen) och hon var 
också den enda kvinnliga medlem som under 1700-talet fick något publicerat i säll-
skapets handlingar. Den 9 oktober 1778 diskuteras urvalet av verk och utgivandet av 
handlingarna. De verk som föreslås är bland annat assessorskan Schulzens översätt-
ningar av tragedin Ejnar Tambaskjelfwer (översättning från danskan) samt ”Herde-
digt” (översättning från franskan),177 ”Herdedigt” kom att tryckas i Handlingar 1780 
medan tragedin trycktes senare (1782).

Det sista spåret av kvinnlig medverkan i samfundet för den aktuella perioden hittar vi 
i utkastet till ett brevkoncept från Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle, skri-
vet 1786 och ämnat att skickas till Christina Hall. Konceptet utgör överhuvudtaget det 
sista spåret av kvinnor i de här diskuterade samfunden under svenskt 1700-tal. Av brevet 
framgår att fru Hall, som bevistat samfundets sammankomster i många år, nu broderat 
en duk för att pryda dess lokal.178 Här kan för övrigt jämföras med den ovan givna be-
skrivningen av hur Wendelia två år tidigare berömts för att hon bidragit till att utsmycka 
Utile Dulcis lokal. Anna-Lena Lindberg påpekar hur broderiet under tidigt 1700-tal sågs 
som en viktig konstform som utövades av såväl kvinnor som män, men hon lyfter också 
fram hur genren alltmer kommer att feminiseras och förlora sin status.179 I den kontext 
som aktualiseras här bör det nog ses som kvinnligt könskodat att smycka lokalen.
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Sammanfattningsvis kan tre uppenbara och ibland bitvis överlappande orsaker ur-
skiljas till att de kvinnliga medlemmarna valdes in. För det första på grund av sina nät-
verksförbindelser: de befann sig i de sociala kretsar varifrån medlemmarna rekryte-
rades; ibland var de också släkt med någon medlem. För det andra kunde de bidra 
till samfundens vittra verksamhet. För det tredje kunde kvinnor inta en beskyddande 
roll gentemot samfunden. Mest märkbar är Nordenflycht som valdes in för att hen-
nes goda rykte som författare skulle ge legitimitet åt tankebyggarna och hon beteck-
nas som beskyddande medlem. Men som vi sett utgjorde Nordenflycht ett undantag 
och de kvinnliga medlemmarnas vittra medverkan kom också att få allt mindre bety-
delse när seklet led mot sitt slut. Särskilt anmärkningsvärt är att Lenngren aldrig kom 
att publiceras av Utile Dulci. Det egentliga och viktiga arbetet skedde i stort sett utan 
kvinnlig medverkan, och de centrala och identitetsstärkande ritualerna verkar helt ha 
inkluderat män. Endast i Tankebyggarorden tilläts en kvinna agera smakdomare, och 
inga tal författade av kvinnor är funna i materialen. Med undantag av Nordenflycht 
intog alltså de kvinnliga medlemmarna på många sätt en marginaliserad särställning.

En intressant fråga är därför varför kvinnliga medlemmar överhuvudtaget ansågs 
nödvändiga att få med? Egalitetsidealen kan tyckas vara en given orsak, men det sat-
tes, som redovisades ovan, gränser för egaliteten mellan män och kvinnor i samfun-
den – inte minst under den senare delen av 1700-talet.180 Tre faktorer kan dock lyftas 
fram som gynnade kvinnligt medlemskap. Den första är att kvinnor under tidigmo-
dern tid kunde ha en social position som gjorde att de kunde, eller rentav förväntades, 
träda fram i det offentliga. Nordenflychts position som vittert fruntimmer blev aldrig 
ifrågasatt under hennes livstid. När det gäller kvinnlig medverkan i det offentliga spe-
lade också de nätverk och hushåll som kvinnorna kom ifrån en stor roll.181 Flertalet av 
de kvinnliga medlemmarna hade manliga släktingar inom samfunden; även nätverks-
förbindelser gynnade inval (Löfwenskiöld är ett sådant exempel). Här främjade en 
äldre struktur och en kvardröjande representativ offentlighet möjligheterna till kvinn-
ligt medlemskap.182 Ett andra skäl är att kvinnor kunde tas med av patriotiska skäl, 
man var i samfunden angelägen att visa upp att även Sverige hade vittra fruntimmer. 
När det gäller Nordenflycht uttrycks detta explicit.

Men dessa faktorer parades dessutom, menar jag, med synen på det kvinnliga, så-
som den utvecklades inom förformerna till den moderna offentligheten – de belevade 
kulturerna är inte de enda som lyfter fram kvinnligt kodade egenskaper (sociabiliteten 
inte minst) som eftersträvansvärda, eller rentav nödvändiga ur kommunikativt hänse-
ende.183 Det finns ett fåtal exempel, utöver talen till Nordenflycht, på hur den kvinn-
liga vitterhetsutövaren beskrivs inom samfunden. I andra delen av Utile Dulcis publi-
kation Vitterhets Nöjen, finner vi till exempel följande dikt till en anonym ”Iris” som av 
dikten att döma aspirerar på att bli poet. Den anonyma författaren är raljerande ömsint:
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Min lilla Iris! lycka til,
At Sång-Gudinna bli.
Sjungt ömt och fritt om hvad Du vill,
Om frihet, slafveri.
Om tända hjertans eld och brand,
Om Herdars tidsfördrif:
En målning af din vackra hand
Ger alting eld och lif.

Ditt första prof en gnista är,
Som låfvar ljus och dag.
En liten stjerna fägring bär,
Fast hennes glans är svag.
Ditt snille tända skall det bloss,
Som en gång sägnar ner,
Som gläder både dig och oss,
Och Könet heder ger.184

”Iris” är fri att dikta som hon vill, hon målar med sin vackra hand dikter som ger liv 
och eld, men diktningen är trots allt en gnista (om än lovande); ”Iris” främsta kvalité 
är att hon äger känsla.

När Anna Maria Carlström valdes in i Apollini Sacra blev hon välkomnad med en 
dikt till den krets ”vid Fyris våg” som dyrkar Apollo. Det förklaras i dikten att sången 
tidigare har varit beläst och vis, men utan förmåga att ”hjertats känslor röra”. Men nu 
kan det bli ändring, mlle Carlström kommer att smälta isen kring den mest tvära fi-
losof. Därefter förklaras att dyrkan av Apollo får mera liv genom det kvinnliga könets 
medverkan. I den sista strofen menar författaren rentav att de manliga diktarna skall 
likna henne:

O! yra dotter, Nej, Vittra Dotter, hjelp mig då,
At Dessa yra Änglar lära,
At snille ökar Deras ära:
Ack lär dem blott at likna Dig!185

Carlström väljs in för sin vittra förmåga, eller sitt snille. Men hennes snilles natur är av 
en annan kvalité än de manliga filosofernas. Hon kommer att tillföra hjärtats känslor 
och smärta till samfundet. Anna Magdalena Carlströms kvinnlighet skall med andra 
ord komplettera den manliga sången. Kvinnligt skapande konnoterar i dikten till Carl-
ström inte i första hand den kvinnliga författarens eget skapande utan det kvinnliga/
kvinnan som inspirerande till skapande; ”Iris” har visserligen den känsla som krävs för 
diktandet, men tilltalet till henne vittnar knappast om respektfullhet inför en skick-
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lig poet. Här kan vi jämföra med det respektfulla tonfallet i talet till Nordenflycht, där 
hennes egenskaper som (nationellt) betydande författare lyfts fram.

Uppenbarligen ansågs det kvinnliga betydelsefullt inom samfunden, men detta 
innebar inte att kvinnor behövdes och efter år 1777 antogs inga nya kvinnliga medlem-
mar. Mot slutet av 1700-talet upphörde en del samfund, andra omvandlades i mer in-
stitutionaliserad riktning och i denna process upphör de flesta spåren av kvinnlig med-
verkan. Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle fick kunglig status år 1778 och 
i och med det högre prestige och samfundet upphörde då att ta in kvinnliga medlem-
mar. Utile Dulci kom att genomgå förändringar i institutionaliserad riktning, en åder-
låtning skedde genom att en del medlemmar blev upptagna i Vitterhetsakademien och 
dödsstöten för samfundet kom i och med bildandet av Svenska akademien vari som be-
kant inga kvinnor tilläts.

Slutdiskussion
De vittra samfunden utgjorde som visats ovan exempel på de nya belevade kulturer 
som växer fram i Europa under 1700-talets, men i Sverige präglades samfunden också 
av kvardröjande äldre strukturer. Det visar sig att även om dessa belevade kulturer var 
länkade till en formerande medelklass så bars inte samfunden i Sverige upp enbart av 
dennas medlemmar; aktörer från adeln blev centrala i dessa sammanhang. Därtill kom-
mer att ideal, praktiker och idéer till en del hämtades från äldre diskurser; nämnas kan 
de idéer om sermo och kvinnlig sociabilitet som utvecklas i 1600-talets salongskultur 
och av renässanshumanisterna.186 Kvinnligt medlemskap kunde gynnas av äldre tradi-
tioner och strukturer, bland annat genom att kvinnor från högre sociala positioner an-
sågs självklara i vissa offentliga sammanhang.

Egaliteten i samfunden gynnade dock i längden manliga medlemmar och samfun-
den blir under seklets slut en arena alltmer präglad av manlig homosocialitet. Här finns 
en märkbar skillnad mellan det första samfundet, Tankebyggarorden, och de efterföl-
jande. Fast kvinnor var medlemmar i samfundet visar talen i Utile Dulci enbart upp 
manliga exempla – inom Utile Dulcis talkultur är det enbart män som jämför sig med 
andra män. I talen över avlidna dulcianer ser vi hur olika loci används för att skriva in 
mellanståndens (manliga) medlemmar i det offentliga och i nya sociala roller, men 
man tonar dessutom ned adliga medlemmars ärvda status. Vi ser också hur den ide-
ala retorn och medborgaren skrivs fram. Först och främst är han en man. Denne man 
har vissa egenskaper, han är sensibel, okonstlad, socialt begåvad, vänfast och har tagit 
sig fram på egna meriter genom hårt arbete. Den retorik han brukar harmonierar med 
dessa egenskaper. Denne vältalares känslomässiga begåvning kunde rentav vara så stor 
att inga ord krävdes för att förmedla hans budskap – allt som behövdes var en kroppens 
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vältalighet. Patriotiska föreställningar flätas samman med ideal vältalighet: den gode 
retorn är redligt svensk och han har förmåga att förmera nationens ära.

Härvidlag liknar dulcianernas gode retor och medborgare på många sätt sin engel-
ske motsvarighet. Även där knyts god manlig vältalighet till egenskaper som definieras 
nationellt; frank uppriktighet och rentav tystlåtenhet ses som nationellt definierade 
dygder, till skillnad från den kvinnligt och feminint definierade pladdriga franska väl-
taligheten.187 Den manlige retorn inom Utile Dulci delar också många av egenskaper 
med de som brukar lyftas fram i forskning om det begynnande 1800-talets borgerliga 
manlighet.188

Kvinnliga medlemmar marginaliserades ju längre seklet led. Att sådant inträffar i 
olika sammanhang när institutionaliseringar sker, och därmed maktbalanser förändras, 
visar otaliga genushistoriska studier. Här är de vittra samfunden bara ett exempel.189 
Det går också att framhålla en ytterligare och mer försåtligt dold orsak och den hänger 
samman med synen på det kvinnliga. Kvinnor hyllades ibland som experter på socia-
bilitet och känslor och deras närvaro i samfunden kunde därmed ses som komplemen-
tär till en manlig diskurs. Men detta fick problematiska konsekvenser när seklet gick 
mot sitt slut. Hos Thomas ansågs det kvinnliga känsloregistret otillräckligt när natio-
nen eller ”det mänskliga” skulle hyllas. Idén om polariteten mellan könen hade redan 
tidigare associerats till tanken på kvinnans kallelse som maka och mor, men mot slutet 
av 1700-talet knöts tanken fast till biologin.190 Nu kunde föreställningar om könslig 
komplementaritet, som faktiskt varit ett av motiven för kvinnors delaktighet i samfun-
den, bli en förevändning för att mota ut kvinnor.

Det är följaktligen en beklämmande paradox att även om kvinnligt konnoterade 
egenskaper uppvärderades inom samfunden, och blev en viktig komponent i den man-
ligt homosociala processen, så uteslöts kvinnor. När den manliga homosocialiteten 
kom att dominera blev priset också att manlighetens gränser krävde ängslig bevakning 
gentemot en ständigt hotande feminisering. I samband med diskussioner om en av 
det svenska 1700-talets evangeliska väckelser (den herrnhutiska) redovisar jag liknande 
mekanismer – likt de belevade kulturerna är de lutherskt evangeliska väckelserna i Sve-
rige centrala i den process där en modern offentlighet uppstår.191 Något tillspetsat har 
jag valt att kalla denna mekanism för en ”annektering av kvinnlighet”. Annekteringen 
av vissa kvinnligt positivt definierade kommunikativa/retoriska egenskaper stod i ett 
kiastiskt förhållande till exkluderingen av kvinnan ut ur det offentliga. Denna kiasm 
kan därmed, om resonemanget återknyts till de belevade kulturernas funktion ur ett 
offentlighetsperspektiv, ses som konstituerande för den moderna offentligheten.
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Föreliggande uppsats ingår i projektet ”Retorik och antiretorik. Retorikens förändringar under 
svenskt 1700- och 1800-tal”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (2006–2009). Uppsatsen 
är till en del baserat på ett ej publicerat fördrag hållet vid konferensen Codex and Code: Aesthet-
ics, Language and Politics in an Age of Digital Media (NorLit 2009), Stockholm, August 6–9, 
2009. Delar av uppsatsen presenteras på engelska i en kommande artikel (”Between the Civic 
and the Polite. Classical Rhetoric, Eloquence and Gender in late Eighteenth Century Sweden”, 
i Metamorphoses of Rhetoric. Classical Rhetoric in the Eighteenth Century, Otto Fischer & 
Ann Öhrberg (eds), Studia Rhetorica Upsaliensia, kommande [2011]).
 Ett varmt tack för värdefulla synpunkter på uppsatsen riktas till Anna Cullhed, Philip Halldén, 
Annika Olsson samt deltagarna i det tvärvetenskapliga seminariet för maskulinitetsstudier under 
1700-talet vid Uppsala universitet. Ett särskilt tack riktas till Otto Fischer, medarbetare i projektet.
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fentlichkeit (1962) knappt vare sig de lägre sociala skikten, bondebefolkningen, den reli-
giösa sfären eller kvinnor. Antalet forskare som kritiserat Habermas härvidlag är ansen-
ligt, för ett ytterst litet urval se Joan Landes, Women and the Public Sphere in the Age of the 
French Revolution, Ithaca & London 1988 och dens. ”The Public and the Private Sphere: A 
Feminist Reconsideration”, i Feminists Read Habermas: Gendering the Subject of Discourse, 
Johanna Meehan, ed., New York & London 1995, s. 91–116; Nancy Fraser, ”What’s Critical 
about Critical Theory? The Case of Habermas and Gender”, i Feminist Interpretations and 
Political Theory, Mary Lyndon Shanley & Carole Pateman, eds., Cambridge 1991, s. 253–
276; Dena Goodman The Republic of Letters. A Cultural History of the French Enlighten-
ment, Ithaca & London 1994; Bidragen i Going Public. Women and publishing in early mo-
dern France, Elizabeth C. Goldsmith & Dena Goodman, eds., Cornell Univ. Press, New 
York 1995, samt Karin Sennefelt, ”Gatans medborgare. Förhandling om politisk habilitet 
i frihetstidens smädeskrifter”, Scandia 2007:1, s. 27–55, särsk. s. 29 f.

11 Hammond 1997, s. 151.
12 Lawrence E. Klein, ”The Third Earl of Shaftesbury and the Progress of Politeness”, Eighte-

enth-Century Studies, 18, 1984, s. 186–214, här s. 190. Jfr dens. ”Politeness for plebes. Con-
sumption and social identity in early eighteenth-century England”, i The Consumption of 
Culture 1600–1800. Image, Object, Text, Ann Bermingham & Johan Brewer, eds., London 
& NewYork 1995, s. 362–382; Hammond 1997, s. 151; John Brewer, The Pleasures of Imagi-
nation. English Culture in the Eighteenth Century, London 1997. s. 111; Carter 2001, s. 23.

13 Goring skriver t.ex.: ”Politeness was in part a language that could be performed.” Se Goring 
2009 [2005], s. 23, författares kursiv. Se även ibid. s. 5 f. samt s. 31 ff.

14 Walzer 2007, s. 271.
15 Jfr Walzer 2007, s. 274.
16 Politisk habilitet skall ses som mer omfattande än politiska rättigheter; med Karin Senne-

felts ord: ”habilitet avser förmågan att delta i en politisk handling, en förmåga som inte är 
direkt avhängig behörigheten att delta”. Se Sennefelt 2007, s. 51.

17 Se t.ex. Michèle Cohen, ”Manliness, Effemanicy, and the French: Gender and the Con-
struction of National Character in Eighteenth-Century England”, i English Masculinities 
1660–1800, Tim Hitchcock & Michèle Cohen, eds., London & New York 1999, s. 44–61; 
Carter 2001, s. 70–76 samt s. 124–162; Walzer 2007, s. 275 samt s. 289.

18 Cohen 1999, s. 45. Jfr även Tjeder 2003, s. 165 om det tidiga 1800-talets borgerliga manlig-
hetsideal.

19 Goodman 1994 s. 6 ff.; Christoph Strosetzki, ”La place de la théorie de la conversation au 
XVIIIe siècle”, i Art de la lettre. Art de la conversation à l’époque classique en France, Bernard 
Bray & Christoph Strosetzki, eds., s. 155 ff.; Cohen 1999, s. 44 f.; Peter Clark, British Clubs 
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and Societies 1580–1800. The Origins of an Associational World (Oxford Studies in Social 
History), Oxford 2000, s. 202 ff.; Carter 2001, s. 66 ff.

20 Potkay 1994, s. 77. Jfr med de exempel på liknande uttalanden som ges hos Carter 2001, s. 
66 ff.

21 [Chr. Fr. Hunold,], COMPLIMENT-Bok, Eller At Höfligen och Wäl Kunna Tala och Lefwa, 
… Samt Om Manfolckens Umgänge med Fruntimmer, och Fruntimrens med Manfolcken, 
övers. från tyskan av J. E., Stockholm 1741, s. 122 f., s. 126 f. Citat från s. 126 f.

22 Marcus Tullius Cicero, On the Orator. De Oratore III. On Fate, Stoic Paradoxes, Divisions of 
Oratory, (Cicero’s Works in 29 Volumes 4. Loeb Classical Library 349), (övers. H. Rack-
ham) London 1982, III. 25.100, jfr Wayne A. Rebhorn, The Emperor of Men’s Minds. Lite-
rature and Renaissance Discourse of Rhetoric (Rhetoric & Society), Ithaca & London 1995, 
s. 136. Rörande renässansretorik, se ibid., kap. 3.

23 Marcus Tullius Cicero, On the Orator. De Oratore I–II (Cicero’s Works in 29 Volumes 3. 
Loeb Classical Library 348), (övers. E. W. Sutton & H. Rackham) London 1996 [1942], 
II.4.17–18. Quintilianus söker däremot en medelväg mellan det han ser som atticismens 
torftighet och asiansimens behagsjuka dekadens. Se [Marcus Fabius Quintilianus] Quin-
tilian, The Institutio Oratoria of Quintilian. Books VII–IX (Quintilian in Four Volumes III. 
Loeb Classical Library), (övers. H. E. Butler) London 1943 [1921], VIII, Prooemium.17. 
Se även Rebhorn 1995, s. 143 samt Mats Malm, Det liderliga språket. Poetisk ambivalens i 
svensk ”barock”, Eslöv 2004, s. 31 ff.

24 Rebhorn, 1995, s. 136 ff. och s. 144 ff. Jfr Malm 2004, s. 35. Detta kan ha fått särskilt stor 
betydelse just under 1700-talet; ett antal forskare har betonat den växande betydelsen av 
heterosexualitet för manligheter under perioden, se Jonas Liliequist, ”Manlighet och soci-
alitet – från duellernas hedersretorik till 1700- och 1800-talens vänskapskult”, i Historiens 
mångfald. Presentation av pågående forskning vid Institutionen för historiska studier (His-
toriska perspektiv 1), Ann-Katrin Hatje, red., Umeå 2004, s. 79–99, här s. 90.

25 Stina Hansson Ett språk för själen. Litterära former i den svenska andaktslitteraturen 1650–
1720 (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 
20), Göteborg 1991, s. 233.

26 En översikt av diskussioner rörande sermo och contentio i klassisk retorisk teoribildning 
ges i Gary Remer, Humanism and the Rhetoric of Toleration, University Park 1996, s. 26–
41 samt Phillip Erchinger, ”Sermo”, i Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Band 8: Rhet–
St, Gert Ueding, Hsg., Tübingen 2007, sp. 879–886. När det gäller Quintilianus, se ibid., 
sp. 879.

27 Marcus Tullius Cicero, On Duties. De officiis Cicero’s Works in 29 Volumes 21. Loeb Clas-
sical Library 30), (övers. Walter Miller) London 2005 [1913], I.37.134–135, I.38.136–137 och 
II.14.48. Se även Remer 1996, s. 26; Erchinger 2007, sp. 881.

28 Jennifer Richards, Rhetoric and Courtliness in Early Modern Literature, Cambridge 2003, 
s. 26.

29 Remer 1996, s. 33.
30 Jon Hall, Politeness and Politics in Cicero’s Letters, Oxford 2009, s. 4, 8, 25 och 37.
31 Se t.ex. Potkay 1994, s. 15; Goring 2009 [2005], s. 20 ff.
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32 Rörande svensk brevkultur under den aktuella perioden, se Stina Hansson Svensk brev-
skrivning. Teori och tillämpning (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen 
vid Göteborgs universitet 18), Göteborg 1988, s. 42–64 samt s. 177–204. Betydelsen av 
handböcker i uppförande inom brittiska belevade kulturer diskuteras i Klein 1995.

33 Jfr George Göthe, Historisk öfversigt af de vittra samfunden i Sverige före Svenska Akade-
miens stiftelse, diss., Stockholm 1875, s. 53 f.

34 För en diskussion av hur klubbar, akademier, ordnar, samfund etc. kan ringas in se Göthe 
1875, passim; Clark 2000, s. 16 ff.; Anders Simonsen Bland hederligt folk. Organiserat säll-
skapsliv och borgerlig formering i Göteborg 1755–1820 (Avhandlingar från Historiska insti-
tutionen i Göteborg 27), diss. Göteborg 2001, s. 46. Göthe framhåller till exempel i sin un-
dersökning att inom Utile Dulci så betecknade de sig själva akademi och orden (se Göthe 
1875, s. 108). Jfr med namnet Tankebyggarorden. Här kommer inte den del av ordensvä-
sendet att granskas, t.ex. frimurarväsendet eller andra ordnar, där umgänge och sällskaps-
liv överskuggade vittra ambitioner. Inte heller de sammanslutningar som hade primärt po-
litiskt syfte berörs här; ej heller officiella akademier. De officiellt sanktionerade akademier 
som tillkommer under seklets andra hälft, Svenska Akademien, etc., är visserligen att be-
trakta som efterföljare till de vittra samfunden, men är knappast del i de belevade kulturer 
som är i fokus här. Ordensväsendet under 1700-talet undersöks inom ramen för en kom-
mande doktorsavhandling i retorik om Bellmans parodidiktning av Peter Lind, Uppsala 
universitet samt i dennes ”Dygden vare Wår Ledare!! Nästans wäl Wår Afsigt!” – studier i 
det svenska 1700-talets ordensretorik, lic.avhandling, 2/12 2010, Litteraturvetenskapliga in-
stitutionen, Uppsala universitet.

35 Här kan jämföras med andra sammanslutningar i tiden med egalitära ideal, t.ex. de evang-
eliska väckelserna.

36 Ceremoniel inom Utile Dulci finns beskrivna i Carina Burman, Vältalaren Johan Henric 
Kellgren (Skrifter utg. av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga in-
stitutionen i Uppsala 23), diss. Uppsala 1988, s. 123 f. och s.128 samt i Lind 2010, s. 104–124.

37 Canzli Rådet Carl Fredrik Eckleffs Blandade Skrifter, Vf 89, Kungliga biblioteket, Stock-
holm [KB], s. 866.

38 Om bildandet se t.ex. Göthe 1875, s. 106 f., samt Burman 1988, s. 97.
39 ”Ceremoniel för den 12 augusti”, ”Alphabetisk förtekning öfver Ledamöterna af Sällskapet 

Utile Dulci”, U 169K, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala [UUB].
40 Göthe 1875, s. 81; Johannes Rudbeck, Kanslirådet Karl Fredrik Eckleff. Det svenska frimu-

raresystemets fader. Ämbetsman, diktare och bibliofil. En levnadsteckning och tidsbild från 
1700-talets Stockholm, Stockholm 1930; Torkel Stålmarck, Tankebyggare 1753–1762. Miljö- 
och genrestudier (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of Li-
terature 29), Stockholm 1986, s. 10. Från mitten av 1600-talet ökar antalet lärda samfund, 
akademier och litterära klubbar i norra Europa, se Anne Goldgar, Impolite Learning. Con-
duct and Community in the Republic of Letters, 1680–1750, New Haven & London 1995, s. 2.

41 Stålmarck 1986, s. 10 ff.
42 Redogörelse för besök i Apollini Sacra av Wellander, instucket papper i Utile dulci, 

”A[cademia] A[pollinæa] Allmäna protocoller”, vo. 41, KB.
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43 Brevet finns delvis i citerat i Aug.[ust] J. Hjelt, Några bidrag till Aurora förbundets historia, 
Helsingfors 1886, s. 25. Se även Otto Sylwan, ”Till Utile Dulcis historia”, Samlaren 1907, s. 
230–241, här s. 240 f.

44 Göthe 1875, s. 136.
45 Nils Eriksson, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1778–1874, Göte-

borg 1978, s. 12 samt dens., ”Icke har jag varit overksam”. En biografi över Martin Georg 
Wallenstråle (Regiæ societatis scientiarium et litterarum gothoburgensis. Humaniora 43), 
Göteborg 2009, s. 221–229.

46 Eriksson 1978, s. 13 ff. samt 2009, s. 229 ff.
47 Eriksson 1978, s. 22 ff. samt 2009 s. 237.
48 Göthe 1875, s. 141.
49 En hel del medlemmar i vittra samfund tas upp i Göthe 1875. Rörande en grundlig genom-

gång av Tankebyggarordens medlemmar se Stålmarck 1986, s. 14–26. Utile Dulcis med-
lemmar finns diskuterade främst i Sylwan 1907 och Burman 1988. De fåtal medlemmar 
som vi känner till i Sällskapet Aurora tas upp av Gunnar Castrén, ”Sällskapet Aurora”, i 
Förhandlingar och uppsatser. 1901 (Svenska Litteratursällskapet i Finland 47), Helsingfors 
1901 och Arne Jörgensen, ”Ur ’samhället Auroras’ arkiv”, Historiska och litteraturhistoriska 
studier 2 (Svenska Litteratursällskapet i Finland 186), Helsingfors 1926. Medlemmar i Gö-
teborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle redovisas i Eriksson 1978 samt 2009. Hos 
Eriksson saknas dock en del kvinnliga medlemmar. För en statistik över medlemmarna 
inom samtliga samfund, ordnar och sällskap i Göteborg under perioden 1755–1820, se Si-
monsen 2001, kap. 4, s. 71–95. Han redovisar emellertid inga namn.

50 Stålmarck 1986, s. 12 f., s. 37.
51 Bruket av ordet areopager (smakdomstolar), för de olika avdelningarna inom samfundet 

vittnar om den vikt man lade vid bedömningen av vittra alster.
52 Rörande Tankebyggarorden, se Våra Försök, del I–III, Stockholm 1753–1756 samt Witter-

hets Arbeten, utgifne af et Samhälle i Stockholm, del I–II, Stockholm 1759–1762; rörande 
Utile Dulci med dottersamfund, se Vitterhets Nöjen, del 1–4, Stockholm 1769–1781; rö-
rande Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle, se Det Götheborgska wetenskaps 
och witterhets samhällets Handlingar. Witterhets afdelningen, del 1, Göteborg 1778 samt 
Kongl. götheborgska wetenskaps och witterhets samhällets Handlingar. Witterhets afdel-
ningen, del 2–4, Göteborg 1780–1797.

53 ”Ceremoniel för den 12 augusti”, ”Alphabetisk förtekning öfver Ledamöterna af Sällskapet 
Utile Dulci”, U 169K, UUB.

54 8/6 1769, Utile Dulci, ”A[cademia] A[pollinæa] Allmäna protocoller”, vo. 41, KB.
55 För en grundlig genomgång av de litterära genrer som brukades inom Tankebyggarorden, 

se Stålmarck 1986.
56 Stålmarck 1986, s. 35. Detta gällde emellertid inte de enskilda medlemmarnas produktion 

och framför allt Nordenflycht fick understöd (från drottningens egen handkassa). Nord-
enflychts Fruentimrets Försvar, vilken ingick i andra delen av tankebyggarnas Witterhets 
Arbeten från 1762 är följaktligen dedicerad till drottningen. Dikten hade tryckts separat 
året innan och Lovisa Ulrika blev också förtjust i verket, se öhrberg 2001, s. 260.
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57 Hos Simonsen framgår att genomsnittsåldern inom Göteborgs Vetenskaps- och Vitter-
hets-Samhälle var förhållandevis hög, (Se Simonsen 2001, kap. 4.) något som skiljer detta 
samfund från de övriga fyra som tas upp här.

58 Vitterhets Nöjen, Första delen, Stockholm 1769, s. 11.
59 De fåtal tal som återfunnits i manuskript tas inte med i analyserna. Jag har via LIBRIS 

[http://www.kb.se/libris/] funnit totalt 20 åminnelsetal från Utile Dulci, tryckta på sam-
fundets bekostnad, som gått i tryck mellan åren 1773–1791. 13 av dem är separattryckta, 7 
har publicerats i samlingsvolymer med tillfällestexter (6 av dessa i en volym med tal för-
fattade av Clas Gartz). När det gäller tankebyggarna finns enbart välkomsttal bevarade, 
men dessa tal som hölls till nyantagna tankebyggare kom aldrig att tryckas. (De analyse-
ras i Ann öhrberg, ”Between the Civic and the Polite. Classical Rhetoric, Eloquence and 
Gender in late Eighteenth Century Sweden”, Metamorphoses of Rhetoric. Classical Rheto-
ric in the Eighteenth Century (Studia Rhetorica Upsaliensia 3), Otto Fischer & Ann öhr-
berg, eds., kommande [2011].) Sammanlagt 15 stycken separattryckta tal från 1700-talet 
från Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle är funna via LIBRIS, dessa tal riktas 
inte till enskilda medlemmar, utan är främst hyllningar riktade till kungligheter, eller till 
sällskapet i sig.

60 Burman 1988, s. 123.
61 Skälet kan vara att enbart ’framstående’ medlemmar hyllades. Jfr ibid., s. 123.
62 ”Aurora affairer”, C. F. Fredenheims papper, Vo. 7, KB.
63 I samfundet Apollini Sacras protokoll anges t.ex. att: ”Tre ämnen skola af samfundet årl. 

utgifvas till utarbetande af dess ledamöter. Et i historia, et i vältaligheten et i skaldekon-
sten”. Se fjärde punkten, Samfundets protocoller, U160, UUB.

64 Jfr Stenberg 1998, s. 267; öhrberg 2001, s. 97.
65 Vitterhets Nöjen, Första delen, 1769, s. 1 ff.
66 Ibid., s. 3 f.
67 Ibid., s. 4 f.
68 Ibid., s. 12 f.
69 Dulcianerna själva skulle säkerligen ha invänt att de i själva verket följde naturliga princi-

per för äreminnets utformning. Ett tack till Otto Fischer för påpekandet.
70 Rörande strukturen av gravtal och gravskrifter under 1700-talet, se Burman 1988, s. 81; 

Stenberg 1998, s. 267–246, särsk. s. 291 ff.; Stina Hansson, Från Hercules till Swea. Den lit-
terära textens förändringar (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet 39), Göteborg 2000, s. 57. Jfr också Stenbergs iakttagelse om gravta-
lens förändringar under andra hälften av 1700-talet (Stenberg 1998, s. 345 f.) samt Hardin-
son om elegins utformning under renässansen (O. B. Hardison, The Enduring Moment. A 
Study of the Idea of Praise in Renaissance Literary Theory and Practice, Chapel Hill N. C. 
1962, s. 113 ff.).

71 I det bevarade ceremoniel för de bröder som antogs till riddare anges t.ex. att det första 
av riddarens löften är att arbeta för egen kännedom. Lösenordet för riddargraden var just 
”Känn dig sjelf ”. Se ”Ceremoniel som bör iagtagas vid Reception Uti Riddare-Graden”, U 
169 K, UUB.
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72 Rörande Vossius betydelse i Sverige se Stina Hansson, ”Efterskrift”, i Johann Gerhard 
Voss(ius), Elementa rhetorica eller retorikens grunder (Litteraturvetenskapliga institu-
tionen Göteborgs universitet. Meddelanden 5), (övers. & utg. Stina Hansson) Göteborg 
1990, s. 36–44. I Stefan Rimms kommande avhandling Vältalighet och mannafostran. Re-
torikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807 finns en noggrann redogörelse 
för Vossius stora betydelse inom skolretoriken. Carina Burman lyfter fram att Vossius tra-
derades under andra hälften av 1700-talet via Hans Gabriel Porthans föreläsningar i väl-
talighet vid universitetet i Åbo. Porthan var sannolikt lärare till Kellgren och Porthan var 
också en av grundarna av sällskapet Aurora, se Burman 1988, s. 38–48. När det gäller bru-
ket av loci a persona se även Hansson 2000, s. 55 ff.

73 Genus demonstrativum beskrivs i Johann Gerhard Voss(ius), Elementa rhetorica eller reto-
rikens grunder (Litteraturvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet. Meddelan-
den 5), (övers. & utg. Stina Hansson) Göteborg 1990, s. 8 f.

74 Här kan jämföras med Janne Lindqvist Grindes iakttagelser om tillfällesdikt över handels-
män under den aktuella perioden (se Janne Lindqvist [Grinde], Dygdens förvandlingar. Be-
greppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 1780 (Skrifter utgivna av Litteraturveten-
skapliga institutionen vid Uppsala 38. Acta Universitatis Upsaliensis), diss. Uppsala 2002, 
s. 191–254). Lindqvist konstaterar att tillfällesdikten under 1770-talet får en annorlunda so-
cial funktion: att fungera som ”ideologiskt kitt för den egna gruppen”, se ibid., s. 191.

75 [Clas Gartz], Åminnelse-Tal hållne, uti sällskapet Utile Dulci, Stockholm 1788, ”Minne 
Efter Afledne Hof-Predikanten Åke Barfoth”, s. 3.

76 Johan Henrik Kellgren Samlade skrifter. Femte delen: prosaskrifter 1785–1795. Första halv-
bandet: prosaskrifter 1785–1789, strödda prosaskrifter 1790–1795, (Svenska författare utgivna 
av Svenska Vitterhetssamfundet IX), Sverker Ek & Allan Sjöding, utg., Stockholm 1945, 
citat från s. 7 och s. 6.

77 Burman 1988, s. 142 ff.
78 Delblanc lyfter fram hur Thomas idéer blev mer allmänt kända i Sverige på 1760-talet. 

(Sven Delblanc, Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets litteratur, (diss. 
Uppsala) Stockholm 1965, s. 120 f.) Hillman visar på Thomas betydelse för äreminnets ut-
formningar inom Svenska Akademien, när en förskjutning mot det litterärt-estetiska sker, 
se Hillman 1962, s. 255 och passim. Rörande Thomas program, se Delblanc 1965, s. 98–108.

79 Ibid., s. 122. Delblanc framhåller också att parallellt med äreminnets demokratisering un-
der 1700-talet blommar kulten av stora män, se ibid., s. 89 ff.

80 Antoine-Léonard Thomas, Essai sur le caractère, les mœurs et l’esprit des femmes, dans les 
différens siècles, i Œuvres complétes de Thomas, de l’Academie Françoise; Tome quatrième, Pa-
ris 1802, s. 268 ff.

81 [Gartz] 1788, ”MINNE EFTER Afledne Assesoren Uti Kongl. Collegio Medico, HERR 
JÖRAN ROTHMAN, Upläst Uti SÄLLSKAPET UTILE DULCI Den 5 April 1785”, s. 70 f.

82 [Nils von Rosenstein], Åminnelse-tal öfver kongl. maj:ts troman, cantzli-rådet … Johan af 
Bierkén, hållit för sälskapet Utile dulci d. 20 december 1780, Stockholm, 1781, s. 5.

83 Segerstedt påpekar att Rosenstein, liksom Bjerkén, tillhörde den grupp inom adelsstån-
det som vid 1778 års riksdag kämpade emot Gustav III när han sökte dela in adeln i tre 
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grupper, där den lägste skulle ges färre privilegier. Se Torgny Segerstedt, Nils von Rosen-
stein. Samhällets människa (Svenska Akademiens Minnesanteckningar), Stockholm 1981,  
s. 94.

84 Marie-Christine Skuncke, ”Den svenska demokratidebatten 1766–1772”, i Ordets makt 
och tankens frihet, Rut Boström Andersson (red.), Uppsala 1999, s. 283–294. Jfr även Hans-
sons diskussion om synen på bonden/odalmannen som litterärt motiv under sent 1600-tal 
jämfört med 1800-talets början. Se Hansson 2000, s. 108–116.

85 ”Command of a polite discourse could enable an individual who was not from the upper 
echelon of society to pass himself off as a such: gentility became not so much a matter of 
birth and status as of self-representation.” Se Hammond 1997, s. 151.

86 [Olof Dahlström], Åminnelse-tal, öfver kongl. maj:ts förste tienstgörande lif-medicus […] 
Anton Hoffman; hållit för sällskapet Utile dulci, den 30 martii 1784, Stockholm 1784, s. 25.

87 [von Rosenstein] 1781, s. 15 ff.
88 Joachim Vilhelm Liliestråle, Åminnelse-Tal öfver KONGL. MAJ:TS TRO-MAN, CANCEL-

LIE-RÅD, OCH RIDDARHUS-SECRETERARE, VÄLBORNE HERR JOHAN GUSTAF PSI-
LANDERHIELM, Hållit FÖR SÄLLSKAPET UTILE DULCI Den 17 maji 1783, Stockholm 
1783, s. 28.

89 Kellgren 1945, s. 13.
90 Liliestråle 1783, s. 1.
91 [Gartz] 1788, ”Minne Efter Afledne Hof-Predikanten Åke Barfoth, upläst uti sällska-

pet Utile Dulci den 1 april 1783 …”, s. 16.
92 [Gartz] 1788, ”Minne Efter Afledne Magister Carl Hoffman, Upläst uti sällska-

pet Utile Dulci Den 3 maji 1783 …”, s. 31.
93 En jämförelse kan göras med det sena 1700-talets sentimentala litteratur i vilket oron för 

överdriven känslosamhet ibland kommer till ytan. Se Otto Fischer, ” ’Skatter af känslan 
– tecken af oskulden’. Om sentimentalitet och litterär kommunikation. Exemplet Garn-
bergs Enslighetsälskaren”, i Samlaren 2006, s. 41–84, här särsk. s. 57 f.

94 Tanken på ordlös och okroppslig kommunikation, betingad av stark kärlek och själarnas 
gemenskap återfinns i tiden. Jfr t.ex. Fischer 2006, s. 53.

95 [Anders Norberg], Äreminne. Öfver herr Claes Grill, kongl. maj:ts troman och directeur vid 
Ost-indiska compagniet … Uprättadt af Anders Norberg. … Och utgifvit af sällskapet Utile 
dulci, Stockholm 1774, s. 42.

96 Carina Burman lyfter fram hur detta nämns i Porthans retorikföreläsningar samt aktiveras 
i gravtal under gustaviansk tid, se Burman 1988, s. 84.

97 Gustaf Halldin Åminnelse-tal öfver herr Engelbert Gother. Hållit uti sälskapet Utile Dulci 
den 14 maji 1773, Stockholm 1773, s. 5 f.

98 Jfr Hardison 1962, s. 30 f.
99 Liliestråle 1783, s. 21 f.
100 Tanken på den betydelsebärande tystnaden låg i tiden och tas upp av teoretiker som La 

Rochefoucauld, se Craveri 2006, s. 350 f.
101 [Gartz] 1788, ”Minne Efter Afledne Marckscheidern Herr Eric Geissler, upläst uti 

sällskapet Utile Dulci Den 3 Maji 1785 af en dess ledamot”, s. 54 f.
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102 Vitterhets Nöjen, Första delen, 1769, s. 11.
103 [Norberg] 1774, s. 30.
104 Vitterhets Nöjen, Tredje delen, Stockholm 1772, s. 75. Enligt uppgifter i Vs 172, Vitterhets 

Nöjen, interfolierat exemplar, KB, är verket författat av Olof Bergklint.
105 Det finns dock divergerande uppfattningar inom internationell forskning rörande kvin-

nors marginalisering i det offentliga i samband med franska revolutionen. Se Landes 1988, 
s. 23 ff. samt passim och Joan Wallach Scott, Only Paradoxes to Offer. French Feminists and 
the Rights of Man, Cambridge 1996, passim, kontra Carla Hesse The Other Enligthenment. 
How French Women Became Modern, Princeton 2001, särsk. s. xiv f.

106 För uppgifter om Tankebyggarorden, se Stålmarck 1986, s. 11 f.; Utile Dulci, se Göthe 1875, 
s. 107; Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle, se Eriksson 1978, s. 73.

107 Se Torkel Stålmarck ”Hedvig Charlotta Nordenflychts brev till Albrecht von Haller och 
Johan Arckenholtz”, Samlaren 1959, s. 106–121, här s. 113. (I orig.: ”[…] je vous dise un mot 
de l’ouvrage, que vous trouverez ici. il est d’une petite Sosieté, composée de quelqves gé-
nies qui m’ont fait l’ honneur de me choisis /!/ pour leur Presidente, apparement par egard 
pour mon Sexe plus, que pour mon merite etant la seule femme parmi eux.”) Se även Stål-
marck 1986, s. 12, s. 171.

108 Stålmarck 1986, s. 12. Medlemsmatrikeln finns i C. F. Eckleffs interfolierade ex. av Våra 
Försök, del I-III, Stockholm 1753–1756, Vo. 38:1–3, KB.

109 Det finns två tal riktade till Nordenflycht bevarade i den eckleffska handskriften: välkomst-
talet från den 14/4 1753 och talet där hon välkomnas som præses från den 15/9 1753. Därtill 
återfinns två andra lättsamma skrifter riktade till henne: ett tal på ämnet Nordenflychts po-
sition i förhållande till andra vittra fruntimmer (utformat som samtal mellan döda) från den 
15/10 1754 samt en skämtsam ”elegi” rörande ett misslyckat porträtt av henne (odat.). Se 
Canzli Rådet Carl Fredrik Eckleffs Blandade Skrifter, Vf 89, KB. Tankebyggarnas tal disku-
teras närmare i öhrberg, ”Between the Civic and the Polite. Classical Rhetoric, Eloquence 
and Gender in late Eighteenth Century Sweden”, kommande [2011].

110 Canzli Rådet Carl Fredrik Eckleffs Blandade Skrifter, Vf 89, KB, s. 870.
111 Ibid., citat från s. 871 samt 870.
112 öhrberg 2001, s. 252.
113 Stålmarck 1986, s. 31.
114 Gustaf Fredrik Gyllenborg, Mitt Lefverne 1731–1775. Självbiografiska Anteckningar, utg. 

av Gudmund Funck, Stockholm 1885, s. 25 f. Nu bör man ta detta med en nypa salt. Som 
Stålmarck påpekar finns en klar tendens hos Gyllenborg att framhäva denna krets – och 
inte minst hans egen, Creutz och Nordenflychts roller – gentemot Eckleffs. Se Stålmarck 
1986, s. 31.

115 Se vidare i öhrberg 2001, s. 258 ff.
116 Stålmarck 1986, s. 48.
117 Se t.ex. Utile Dulci, vo. 42, KB, blad 3; Olof Westman, Tal, hållet den 19 augusti 1780 inför 

Kongl. wetenskaps och witterhets samhället i Götheborg, af dess ledamot och secreterare Olof 
Westman, Göteborg 1780, s. 19.

118 ”Alphabetisk förteckning öfver Ledamöterna af Sällskapet Utile Dulci”, U 169K, UUB. 
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Sylwan nämner de två som återfinns här (se Sylwan 1907, s. 236 f.). För den tredje kvinn-
liga medlemmen, se ovan. Utile Dulci hade en komplicerad uppbyggnad och dito ceremo-
niel. Inom orden fanns fem olika grader och så småningom skapades också fyra så kallade 
areopager, där varje areopag hade sitt eget område (de var den stora, den vittra, den musi-
kaliska och den styrande). För sällskapets uppbyggnad, se t.ex. Burman 1988, s. 97.

119 ”Alphabetisk förteckning öfver Ledamöterna af Sällskapet Utile Dulci”, U 169K, UUB. 
Inga kvinnor är nämnda i de av Utile Dulcis protokoll som är bevarade, se Utile Dulci, 
”A[cademia] A[pollinæa] Allmäna protocoller”, vo. 41, KB.

120 Maken var riksdagsman och förärades hedern att bli utsedd till fadder vid kronprins Gus-
taf Adolfs dop och även han var medlem i Utile Dulci och liksom sin fru invald 1774. Se 
Birger Schöldström, i Idun, nr 51, 1896.

121 ”Alphabetisk förteckning öfver Ledamöterna af Sällskapet Utile Dulci”, U 169K, UUB.
122 Elsa Fougt, Åminnelse-tal Öfver Fru Anna Charlotta Schröderheim, född v. Stapelmohr…, 

Stockholm 1796; Göthe 1875, s. 107.
123 ”Alphabetisk förtekning öfver Ledamöterna af Sällskapet Utile Dulci”, U 169K, UUB.
124 Jfr Göthe 1875, s. 107.
125 ”Alphabetisk förtekning öfver Ledamöterna af Sällskapet Utile Dulci”, U 169K, UUB.
126 ”Då syster Wendelia gjordt så mycket för Areopagen, så är jag viss att syskonen bemöter 

detta med erkänsla”. Se ”Protokoll Tillhörigt Musikaliske Areopagen af Sällskapet Utile 
Dulci … den 20 April 1784”, vo. 43, KB, s. 15.

127 Hwad Nytt? Hwad Nytt?, 21/5 1777, s. 1. Se även Schöldström 1896.
128 Johan Henrik Kellgren Samlade skrifter. Sjätte delen. Brev (Svenska författare utgivna av 

Svenska Vitterhetssamfundet IX), Sverker Ek & Otto Sylwan, utg., Stockholm 1923, s. 61 f.
129 ”Protokoll Tillhörigt Musikaliske Areopagen af Sällskapet Utile Dulci … den 20 April 

1784”, vo. 43, KB, s. 15.
130 Rörande Nordenflychts författarroll, se öhrberg 2001, kap. III:3 & III:6.
131 Anna-Maria Lenngren, Samlade skrifter. Del I: Första perioden (1772–1779), Andra perio-

den (1780–1792) (Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet VI), Theo-
dor Hjelmqvist & Karl Warburg, utg., Stockholm 1917, s. 101.

132 Göthe 1875, s. 129.
133 Hedvig Paqvalin den 12/5 1767, Helena Sophia Danckwardt Lilljeström (g. Ollonberg), 

den 14/1 1769, Anna Magdalena Carlström, den 25/3 1774, Hedvig Charlotta Löfwen-
skiöld (g. Lillienanckar), den 5/4 1775 och Anna Brita Ramklou (g. Wendelia), den 12/4 
1776. (Se Medlemsmatrikel Apollini Sacra, U 162 b, UUB.) De kvinnliga medlemmarna 
nämns dessutom samtliga i samfundets mötesprotokoll, förutom Löfwenskiöld som val-
des in 1775, då protokollet är ofullständigt. Se Samfundets protocoller, U 160, UUB samt 
Medlemsmatrikel Apollini Sacra, U 162 b, UUB.

134 Uppgifterna är hämtade ur öhrberg 2001, passim.
135 12/5 1767, Samfundets protocoller, U 160, UUB.
136 öhrberg 2001, s. 117 ff.
137 1/11 1769, Samfundets protocoller, U 160, UUB.
138 Ibid.
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139 Längre fram i protokollen framskymtar också att även vissa män fick sina ordenstecken 
som gåva, detta gällde av allt att döma de män som valts in som samfundets beskyddare, 
t.ex. tacksägelser från Martin Georg Wallenstråle läses upp den 10/3 1770, se ibid.

140 22/11 1769, ibid.
141 Tydligt är att Hedvig Paqvalin fick sitt ordenstecken, den 10/3 1770 lästes hennes tack 

upp, se ibid.
142 14/12 1776, ibid.
143 10/3 1770, ibid.
144 §1 och §3, Stadgar, U 159, UUB; 16/6 1769, Samfundet Apollini Sacra Räkenskaper, U 162, 

UUB.
145 Det kan påpekas att förbundets manliga medlemmar, trots hotet om böter, inte alltid varit 

raska med att uppfylla kravet om litterära bidrag. Göthe konstaterar att straffavgiften inte 
alltid drevs in. (Se Göthe 1875, s. 131) Tyvärr är det också svårt att fastställa vem som skri-
vit vad av de fåtal skrifter från samfundet som finns bevarade, eftersom alstren inlämnades 
anonymt. Det framgår inte heller alltid av protokollet vem som författat de verk som läs-
tes upp vid sammankomsterna. Se Verk 1770–1776, U 162 a, UUB samt Samfundets pro-
tocoller, U 160, UUB.

146 Göthe 1875, s. 132. Man funderade inom Apollini Sacra på att ge ut en egen samling dik-
ter, men det verkar aldrig ha blivit av. Göthe konstaterar också att Apollini Sacra-medlem-
marnas bidrag generellt sett var färre i andra och tredje delen av Vitterhets Nöjen, se Göthe 
1875, s. 134.

147 Följande gånger nämns kvinnors litterära verk i samfundets protokoll: 10/3 1770, ”prof ” 
och tacksägelser från Paqvalin uppläses; 27/10 1772, dikt av Carlström uppläses för be-
dömning om inval; 13/4 1774 brev från Carlström uppläses; 12/4 1776, arbete av Wende-
lia uppläses; 1/5 1776, versifierat svar författat av Wendelia uppläses. Se Samfundets pro-
tocoller, U 160, UUB.

148 27/ 10 1773, ”Protocoller uti Hemliga utskottet af Witterhets Samfundet Apollini Sacra”, 
U 161, UUB. För övrigt satt Carlströms blivande man, Jakob Israel Köhler, med i utskot-
tet när verket bedömdes.

149 10/3 1770, Samfundets protocoller, U 160, UUB.
150 12/6 1772, ibid.
151 12/6 1772 samt 15/6 1772, ibid.
152 Utile Dulci, ”A[cademia] A[pollinæa] Allmäna protocoller”, vo. 41, KB.
153 27/10 1773, ”Protocoller uti Hemliga utskottet af Witterhets Samfundet Appolini Sacra”, 

U 161, UUB; 27/10 1773, Samfundets protocoller, U 160, UUB.
154 [Anna Maria Carlström], Då Philosophie Candidaten hr Jonas Fredrik Carlström promove-

rades […] i Uppsala … 1773, Linköping, u.å. [1773].
155 25/3 1774, Samfundets protocoller, U 160, UUB.
156 13/4 1774, ibid.
157 Odat. brev i H.A. Löfwenskiölds manuskriptsamling, W 25, volym 7, Linköpings stifts 

bibliotek, Linköping [LSB], [425]. Tyvärr har Köhlers tal inte kunnat spåras.
158 Rörande Löfwenskiölds och Älfs brevväxling ur ett nätverksperspektiv, se öhrberg 2001, 

kap. I:3.
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159 Brev till Samuel Älf, G 350 d, UUB.
160 W 25, volym 7, LSB, [232].
161 Göthe 1875, 161 ff.
162 Matrikeln finns tryckt i Castrén 1901, s. 186 ff., protokollen i Jörgensen 1926, s. 10 ff.
163 Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo, 1771, nr 7 och nr 12. Jfr Carina Burman, ”Ståndssam-

hällets litteratur”, i Finlands svenska litteraturhistoria, del 1: Åren 1400–1900, Rainer Kna-
pas (red.), Helsingfors & Stockholm 1999, 116–141, här s. 119 f. samt öhrberg 2001, s. 97.

164 Göthe 1875, s. 137 f. Om dessa kvinnliga författare, se öhrberg 2001, s. 93 ff. Rörande Swe-
denmarck, se även Carina Burman Den finländska Sapfo. Catharina Charlotta Sweden-
marcks liv och verk, Uppsala 2004.

165 Kellgren 1923, s. 37.
166 Brev till Samuel Älf, g 350, UUB.
167 öhrberg 2001, s. 98 f.
168 Eriksson 1978, s. 79.
169 Ibid., s. 80.
170 Ibid, s. 80 samt Eriksson 2009, s. 239 f. Går man till protokollen samt till den tryckta 

medlemsförteckning som återfinns i Simon Aberstén, Förtekning öfver Göteborgs K. Veten-
skaps- och Vitterhets-Samhälles ledamöter 1774–1901 (Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och 
Vitterhets-Samhälles Handlingar IV:4), Göteborg u.å. [1902], finner man en rad kvinnor. 
Det kan dock noteras att uppgifterna ibland kan vara något osäkra vad gäller huruvida alla 
dessa verkligen kom att bli aktiva, eller ens invalda. Följande 17 kvinnor finns nämnda: 
Mlle Gordon, lovar att delta, nämnd i protokoll 20/3 1774; Maria Lovisa von Saltza, lovar 
att delta, nämnd i protokoll 20/3 1774; Ulrica Olbers, g. Schütz, lovar att delta, nämnd i 
protokoll 20/3 1774; Mamsell Anna Mariana Ahlberg, nämnd i protokoll 19/6 1774, inget 
sägs dock om inval; Friherrinnan Helena Sophia Danckwardt Lilljeström, g. Ollonberg, 
invald 19/12 1774; Märta Silfverstedt, gift med F.U. Wallenstråle, invald 19/12 1774; Sophia 
Lamberg, g. Carlsson, lovar att delta, nämnd i protokoll 20/3 1774; Sara Catharina Sahl-
gren, g. Alströmer, invald 19/8 1775; Christina Gotheen, g. Hall, invald 19/8 1775; Hed-
vig Sirenia, g. Schulzen (i protokollen kallad Schultz), nämnd första gången i protokoll 
5/2 1776, trol. invald eftersom hon bidrar till sällskapets handlingar; Anna Amalia Sophia 
Lannerstjerna (Aberstén kallar henne felaktigt för Agneta), g. 1777 med sällskapets ord-
förande M. G. Wallenstråle, invald som hedrande ledamot 19/8 1776; Anna Maria Malm-
stedt, g. Lenngren, invald 19/8 1776; Carolina Ehrenpohl, g. Sparre, invald som hedrande 
ledamot, 19/8 1776; Anna Justina Kitz, g. Engelhardt, invald 24/3 1777; Christina Ma-
ria Silfverschiöld, g. Alströmer, invald 18/8 1777; Friherinnan Sophia Elisabeth Horn, g. 
Hierta, invald 1/11 1777. Se Aberstén [1902] samt Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-
Samhälle, Protokoll 1774–1832, Göteborgs universitetsbibliotek, Göteborg [GUB].

  (Dessutom vet vi att Hedvig Charlotta Löfwenskiöld höll på att bli medlem via Samuel 
Älf, se ovan.) Antalet kvinnliga medlemmar i Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Sam-
hälle kan jämföras med den siffra som Simonsen tar fram rörande kvinnligt medlemskap i 
samtliga sällskap och ordnar i Göteborg åren 1755–1820, vilket är 388. Av dessa var en över-
väldigande majoritet medlemmar i Stora Amarantherorden, samt Harmoniska Sällskapet 
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(det senare dock bildat 1808), vilka bägge var inriktade på sällskapsliv. Se Simonsen 2001, 
s. 89–95.

171 9/8 1776, Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle, Protokoll 1774–1832, GUB.
172 Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle, Räkenskaper (1775–1832), GUB.
173 Eriksson 2009, s. 239.
174 Ibid., s. 216 och s. 239.
175 Eriksson 1978, s. 80; öhrberg 2001, s. 83, s. 98 f., s. 130,
176 19/12 1774, Koncept 1774–1841, Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle, GUB. 

Märta Wallenstråle hade vid invalet anonymt publicerat två tal i tryck, vilka bägge visar 
att hon var en skicklig retoriker, talen var hållna inom Amarentherorden: ”Åminnelse-
tal öfver adjutanten vid Kongl. Lif-Regementet, välborne herr Johan Jöran Gyllenkrok”, 
Landt-Bibliothek, innehållande underrättelser om nya böcker och skrifter …, 1, Stockholm 
1771 samt ÅMINNELSE Öfwer Wälborna fru CATARINA LOVISA PSILANDERHIELM …, 
Stockholm 1770.

177 9/10 1778, Protokoll 1774–1832, Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle, GUB
178 Utkast till brev till fru Christina Hall d. 28 jan. 1786, Koncept 1774–1841, Göteborgs Ve-

tenskaps- och Vitterhets-Samhälle, GUB.
179 Anna-Lena Lindberg, En mamsell i akademien. Ulrica Fredrica Pasch och 1700-talets konst-

värld, Lund 2010, s. 47.
180 Även andra samfund och ordnar hade egalitära ideal, t.ex. frimurarna men där tilläts i storts 

sett inga kvinnliga medlemmar (även om vissa undantag finns, t.ex. rörande kvinnliga loger i 
Sverige). Se Margaret C. Jacob, Living the Enligthenement. Freemasonry and Politics in Eigh-
teenth-Century Europe, Oxford 1991, s. 124 f.; Andreas önnerfors, ”Maçonnerie des Dames: 
The Plans of the Strict Observance to Establish a Female Bransch”, i Women’s Agency and Ri-
tuals in Mixed and Female Masonic Orders (Aries Book Series. Texts and Studies in Western 
Esotericism volume 8), Alexandra Heidle & Jan A.M. Snoek, eds., Leiden 2008, s. 89–217.

181 öhrberg 2001, s. 277 ff.
182 Jfr ibid., s. 277.
183 Inom den s.k. herrnhutiska rörelsen kan samma fenomen iakttas under andra hälften av 

1700-talet. Se Ann öhrberg, ”The Strömfelt Sisters. Gender and power within the Swe-
dish Moravian movement during the eighteenth century”, i Pietism, Revivalism and Mo-
dernity, 1650–1850 (Cambridge Scholars Press), Daniel Lindmark & Fred van Lieburg, 
eds, Cambridge 2008, s. 185–208.

184 Vitterhets Nöjen, Andra delen, 1770, s. 104. Enligt uppgifter i Vitterhets Nöjen (interfolie-
rat exemplar), Vs 172, KB, är dikten skriven av Johan Wellander.

185 Grane Hildurson [Samuel Harlingson], Apollos bref til mademoiselle Anna Magdalena 
Carlström, då hon intogs til ledamot i Vitterhets sällskapet A.*** S.**, Linköping, u.å. [1774].

186 Jfr t.ex. Stina Hansson, Salongsretorik. Beata Rosenhane (1638–74), hennes övningsböcker 
och den klassiska retoriken (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet 25), Göteborg 1993, passim; Remer 1996, s. 26–41; Hammond 1997, 
s. 153 f.

187 Cohen 1999, 52 ff.
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188 Om detta ideal se t.ex. Tjeder 2003, passim.
189 Se t.ex. Sjögren 2006, passim; öhrberg 2001, s. 242, s. 274, s. 382; öhrberg 2008.
190 Se t.ex. Karin Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, 

Stockholm 1994, s. 14–21; Andreas Marklund, I hans hus. Svensk manlighet i historisk be-
lysning, (diss. Uppsala) Umeå 2004, s. 289 och passim.

191 öhrberg 2008.

A B S T R AC T
Ann öhrberg, ”Fasa för all flärd, konstlan och förställning”. Den ideala retorn inom 1700-talets 
nya offentlighet (“Shy all vanity, art and dissimulation”. The ideal rhetor in the new public sphere 
of the 18th century)

In this essay Swedish cultures of politeness during the other half of the eighteenth century 
are explored with focus on rhetoric and gender. The dethronement of classical rhetoric in the 
eighteenth century has been associated with the formation of the public sphere and the com-
municative needs of the rising middle class. Cultures of politeness were crucial for this process. 
The point of departure in the essay is the ideological tension between classical civic rhetoric on 
the one hand and cultures of politeness on the other. The latter are found to be associated with 
ideals of femininity, and thus gendered in contrast to a classical rhetoric tradition. Materials 
are fetched from Sweden’s most influential learned societies: Tankebyggarorden, Utile Dulci, 
Apollini Sacra, Sällskapet Aurora, and Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle. The 
questions at hand are: Who were considered a suitable rhetor in the societies? What was seen 
as ideal eloquence and rhetoric? Analyses of speeches demonstrate how notions on ideal elo-
quence are intertwined with conceptions on national splendour and gender. The ideal rhetor 
combines naturalness and candid manliness with sensibility and the ability to tender friend-
ship with other men. The rhetoric he uses harmonises with these characteristics. Elderly ideals 
of classical rhetoric are rejected, but yet sometimes used in practice.
 Only 26 women were accepted as members in the societies under discussion. Three main 
reasons for their participation are identified. Firstly social grounds: women in early modern 
Sweden from the higher social strata were expected to appear in public. Secondly women were 
elected for patriotic reasons. Thirdly certain female qualities (sociability and sensibility) where 
seen as essential for the societies. Despite an originally positive attitude towards qualities being 
branded as feminine, women were gradually being marginalised and towards the end of the 
century the male rhetor alone occupies this public scene as well.




