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nen presenterade i samband med reformationsju-
bileet 1793. Även om den aldrig kom att bli fast-
ställd – kommissionen skulle som nämnts arbeta 
vidare i ytterligare drygt 120 år – användes den 
delvis som förebild i arbetet med det som blev 
1917 års översättning.

Det brukar sägas att 1703 års bibel i praktiken 
var en återutgivning av 1541 års bibel. Att det i 
allt väsentligt är riktigt framgår av Christer Plat-
zacks bidrag, vilket innehåller en detaljrik jämfö-
relse av de två översättningarnas språk. Som han 
kan visa var ordförrådet så gott som intakt, lik-
som ordböjning och syntax följde den gamla över-
sättningen. Även de ortografiska skillnaderna var 
små – trots att en normalisering av stavningen 
var ett mål för 1703 års utgåva. Mot bakgrund av 
att svenskan hade genomgått betydande föränd-
ringar under de närmast föregående seklerna be-
tydde detta att det språk som mötte läsarna av 
Karl XII:s bibel var påfallande gammalmodigt och 
skilde sig från gängse talspråk på ett sätt som inte 
var fallet i 1500-talets översättning. Frågan är dock 
varför man så konsekvent höll fast vid de gamla 
språkformerna. Platzack menar att detta hade att 
göra med den karolinska statsmaktens strävan att 
”trycka ned” befolkningen och kuva den under 
bibelns bud. Det ålderdomliga språket skulle en-
ligt honom alltså fylla en disciplinerande funk-
tion. Visserligen har vi goda skäl att tro att tidens 
makthavare var ute efter att disciplinera befolk-
ningen, men att det var därför som man höll fast 
vid de gamla språkformerna verkar – med förlov 
sagt – inte särskilt troligt. Rimligare är i stället att 
tro att den gamla reformationsbibelns språk hade 
blivit ett traditionsmättat rituellt språk, vars ålder-
domlighet ansågs garantera såväl översättningens 
renlärighet som dess retoriska verkningskraft. Fe-
nomenet är inte ovanligt i religiösa sammanhang, 
och att det var aktuellt i 1600-talets Sverige fram-
går av flera av volymens övriga bidrag. Hade Plat-
zack haft tillgång till dessa hade han alltså snart 
kunnat konstatera att det arkaiserande språket i 
Karl XII:s bibel knappast kan reduceras till ett 
uttryck för de styrandes strävan att kontrollera 
befolkningen.

Nils Ekedahl

Margareta Björkman, Catharina Ahlgren. Ett skri-
vande fruntimmer i 1700-talets Sverige. Bokförlaget 
Atlantis. Stockholm 2006.

”Catharina Ahlgren pretenderar inte på någon 
plats i svensk litteraturhistorisk kanon, det törs jag 
påstå”, skriver Margareta Björkman i förordet till 
sin bok. Ändå har hon skrivit en drygt 500-sidig 
monografi om denna okända 1700-talspublicist. 
I inledningen motiverar hon sitt företag med att 
Ahlgrens livshistoria ”väcker en nyfikenhet som 
måste stillas”, att Björkman ”utifrån ett indivi-
duellt särfall [vill] synliggöra också mer generellt 
gällande villkor”, att det genom Ahlgrens livsöde 
”öppnas portar till en kvinnovärld som oftast va-
rit fördold för eftervärlden”, samt att det här inte 
bara handlar om ”hennes yttre levnadshistoria 
utan i lika hög grad om att komma fram till att be-
stämma hennes kunskapsprofil och tankemöns-
ter” (s. 13 f.). För att nå sina mål har Margareta 
Björkman tagit ett flertal olika metoder i bruk. 
Först och främst handlar det om litteratursocio-
logiska undersökningar, men därutöver också om 
person- och bokhistorisk forskning, diskursana-
lys och språkligt-stilistiska analyser. Hela studien 
genomsyras också av ett genusperspektiv, i vilket 
frågan om makten och rätten att offentligt ta till 
orda är en viktig variabel.

Boken har fem delar eller huvudkapitel. I första 
delen tecknas Catharina Ahlgrens levnadslopp. 
Eftersom forskningen om henne är sparsam sker 
detta på grundval av de uppgifter som har kun-
nat vaskas fram, ofta, skriver Björkman, ur sådana 
källor som släktforskare vanligen använder, som 
kyrkböcker, bouppteckningar och liknande.

Andra delen handlar om det tidskriftprojekt 
som Ahlgren inledde hösten 1772 och avslutade 
försommaren 1773, under tre olika namn: Bref-
wäxling emellan twänne fruntimmer, den ena 
i Stockholm och den andra på landet i åtskillige 
blandade ämnen, som på nyåret 1773 bytte namn 
till Brefwäxling emellan Adelaide och någre wittre 
snillen i omwäxlande ämnen, och på våren 1773 
till Fortsättningen af Adelaides Brefwäxling angå-
ende fru Windhams Historia. Denna del inleds av 
en bakgrundsteckning om tidningspress och sär-
skilt kvinnotidskrifter i samtiden, fortsätter med 
en diskussion av relationen mellan den skrivande 
Catharina Ahlgren och den skrivande pseudony-
men Adelaide, och fortsätter sedan med ett stu-
dium av hur vissa i tiden centrala teman framställs 
i tidskriften: vänskap, kärlek, äktenskap, religion, 
kungamakt, Gudstro och upplysning.
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Tredje delen heter ”Tre textprov” och studerar, 
med en metod lånad från nordistiken, tre repre-
sentativa stiltyper i tidskriften: den berättande, 
den känslosamma och den undervisande. Studi-
erna gäller begränsade textutdrag men är i gengäld 
detaljerade. Under rubriken ”Ordval” studeras till 
exempel antalet substantiv, vilka de vanligaste är 
och huruvida dessa är abstrakta eller konkreta, 
det numerära förhållandet mellan substantiv och 
pronomen, adjektivfrekvensen och andelen verb i 
texten. Detta följs av en undersökning av textpro-
vets syntax, vari inbegrips sådant som interpunk-
tion och stilfigurer. Björkman visar med all önsk-
värd tydlighet att de tre stiltyperna byggs upp på 
olika sätt och skiljer sig från varandra på ett flertal 
olika plan, men det är lätt att finna denna genom-
gång alltför detaljerad – den tillför inte mycket 
som man inte redan ser vid omsorgsfull läsning 
av textutdragen. De språkliga undersökningarna 
följs av en betydligt intressantare diskussion om 
vad tidskriften säger om kvinnors särskilda språk, 
relaterat såväl till det ”känsloömma”, som till att 
kvinnor vid denna tid (som ju oftast bara genom 
egen läsning kunde skaffa sig kulturellt kapital) 
hellre än att hänvisa till lärda auktoriteter hänvi-
sade till ”naturen”. Denna del av boken avslutas 
med en summering om Catharina Ahlgrens stil.

Fjärde delen ägnas åt Catharina Ahlgrens 
tre översättningsarbeten, samtliga anonymt ut-
komna, vilket gällde såväl författar- som översät-
tarnamn. Den första var Abrahams bepröfwelse, 
1772, ursprungligen ett bibliskt hexameterepos av 
Christoph Martin Wieland 1753 men, som Björk-
man visar, översatt utifrån en fransk prosaöver-
sättning från 1766. Andra översättningen var en 
sensationsroman, ”Det olyckliga fruntimret, el-
ler Elisabeth Windhams bedröfweliga öden”, som 
publicerades som följetong i den egna tidskriften 
Brefwäxling, och som var orsaken till att tidskrif-
ten fortsattes även våren 1773 – följetongen var 
nämligen ännu inte avslutad då Adelaide kände 
sig tvungen att lägga ner tidskriften. Björkman 
har utrett att denna roman troligen hade engelskt 
original, men att det även denna gång handlade 
om en översättning från franskan. Tredje översätt-
ningen, romanen Den lyckliga bondflickan, bör-
jade utkomma i bokform 1796. Den sista av dess 
tolv delar nådde dock inte publiken förrän 1811. 
Den hade skrivits av Charles de Fieux de Mouhy 
1735, vilket läsarna inte fick veta, och inte heller, 
förrän i andra upplagan av första delen 1802, att 
det var Ahlgren som var översättaren. Liksom i 

delen om tidskriftsprojektet ger Björkman här 
en gedigen och intressant bakgrund, om roman-
översättandet under senare delen av 1700-talet 
och om publiksmakens och den litterära arenans 
förvandlingar vid samma tid. Björkman lägger 
dessutom stor möda på att spåra originalen och de 
översättningar som Ahlgren har utgått från. Det 
tyngsta och mest intressanta inslaget i denna del 
av boken blir sedan närstudierna av original och 
översättning, som visar hur Ahlgren har gått till 
väga i sitt översättande, vad hon stryker och vad 
hon lägger till – Ahlgren var nämligen inte nå-
gon texttrogen översättare. Genom dessa studier 
förmår Björkman också visa hur Ahlgren har läst 
sina texter och hur hon själv förhåller sig till dem 
och deras huvudpersoner.

Femte delen heter ”Spårad läsning” och hand-
lar, efter en god introduktion om läsning i sam-
tiden, om vad man kan veta om vad Catharina 
Ahlgren läste och hur hon läste de verk det var 
fråga om. Källorna är här i första hand tidskrif-
ten Brefwäxling och översättningarna – på båda 
ställena finns det nämligen gott om kommenta-
rer om såväl författare som läsning, och översätt-
ningarna bidrar också, genom de ovan nämnda 
uteslutningarna och kommentarerna, med upp-
lysningar om på vilket sätt Ahlgren läste just dessa 
texter. Här diskuteras två förhållningssätt, som 
båda praktiseras av Ahlgren, den identifikatoriska 
och den reflekterande läsningen. ”De kan”, skri-
ver Björkman, ”knytas till patos, respektive etos. 
Den identifikatoriska läsarten bygger på käns-
loreaktioner. Den reflekterande bygger på intel-
lektuell reaktion som går utöver det rent privata 
och har att göra med trovärdighet. Den kan vis-
serligen födas ur en stark känsla, men den kan 
också vara primär.” (s. 384). När det gäller förfat-
tare som tas i bruk möter vi särskilt den av Ahl-
gren beundrade Johan Oxenstierna till Croneborg 
(1666–1773), Rousseau, Dalin och fru Nordenfly-
cht – den sistnämnda hade Ahlgren också en per-
sonlig relation till. Björkman har därtill relaterat 
Ahlgrens kommentarer om författare och läsning 
till bokförteckningar i bouppteckningarna efter 
Ahlgrens båda döttrar. Därvid kan hon konsta-
tera att den bild som här möter ”inte riktigt stäm-
mer överens med den gängse bilden av kvinnor 
som ensidigt inriktade på romanläsning”. Hon 
drar slutsatsen att dessa kvinnor var ”bildade per-
soner”, som ”själva fått ta ansvaret för att skaffa 
sig kunskaper” (s. 376). Denna bokdel summeras 
i en diskussion om Ahlgrens läskompetens, som 
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också tar upp vilken läsnorm hon följer och hur 
den förhåller sig till vår egen tids sätt att läsa. Här 
skriver Björkman bland annat: ”Fru Ahlgren, som 
ändå måste betraktas som en kompetent läsare, 
förvånar oss ofta med vad som skulle kunna kall-
las distanslöshet. Hennes kopplingar och associa-
tioner kretsar likt barnets kring hennes egen per-
son. Visst kan hon lyfta blicken och hon kan dra 
generella ’moraler’, men den oskylda självuppta-
genheten bildar ändå kärnan i hennes läsreaktio-
ner. Detta kan paradoxalt nog göra henne främ-
mande för oss idag. För det är ju samtidigt där 
som vi kommer henne närmast. Det är där hen-
nes idiosynkrasier blir alldeles tydliga, när hon 
suckar, förundras, upprörs och gläds. Då skru-
var vi lite generat på oss inför hur hon blottstäl-
ler sig, till synes utan en tanke på hur hon just då 
tar sig ut.” (s. 398)

Den stora och ambitiösa undersökningen av-
slutas med en kort epilog som blir till ett slags 
– på detta stadium av läsningen helt överflödigt 
– rättfärdigande av företaget att ägna så mycken 
forskarmöda åt den okända personen och inte 
särskilt skickliga författaren Catharina Ahlgren. 
Här finns dock en mening som jag som recen-
sent mycket gärna skriver under på: ”Genom att 
följa Catharina Ahlgrens liv och uppmärksamt 
läsa hennes skrifter har vi fått nya infallsvinklar 
på det svenska 1700-talet. Det har lett till ny kun-
skap om tidens sociala mönster och levnadsvill-
kor, om den svenska bokmarknaden och vitterhe-
ten, om läsvanor och tankemönster.” (s 401) Till-
läggas måste dock, att det ju just är genom Mar-
gareta Björkmans gedigna arbete som det blivit 
möjligt för oss att få del av denna nya kunskap. 
Således – även om Catharina Ahlgrens författar-
skap inte får plats i litteraturhistorien kan littera-
turhistorien ändå skrivas både fylligare och bättre 
mot bakgrund av vad denna undersökning har 
lyft fram i ljuset.

Stina Hansson

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg 19. Varia 
Supplementband utgivet av Pia Forssell (Svenska 
Författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfun-
det XVI). Stockholm 2004;
Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg 20. 
Kommentar till Varia. Supplementband redigerat 
av Pia Forssell & Carola Herberts (Svenska För-
fattare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet 
XVI) Stockholm 2005.

”Dröjt länge att komma till Sverige. Vackert land. 
Folkets lynne. Svårt att göra alla till viljes. [– – –
] Svårigheten att veta rätta puncten att hämma. 
För hastigt retar, för sent försvårar och kostar 
ofta mycket blod. [– – –] Tendensskriftställeriet 
ogilladt poesin för hög att tillhöra partiåsigter. V. 
Hugo, Frankrikes litterära ställning. Missväxt på 
eminentare talanger hemma.”

Det var den 10 juli 1851 under Runebergs sve-
rigeresa. Kung Oskar I har tagit emot skalden i 
audiens och de citerade raderna ingår i de min-
nesanteckningar som diktaren efteråt har kastat 
ned. Genom dem framträder en konversant mo-
nark som lägger i dagen en öppenhjärtighet som 
nog inte kom flertalet besökare till del. Men så 
var också Runeberg i det ögonblicket en celebri-
tet och som diktare på svenskt språk saknade han 
i monarkens ögon sin jämlike i den samtida riks-
svenska litteraturen.

Runebergs minnesanteckningar finns bland 
mycket att läsa i det nittonde bandet av Samlade 
skrifter av Johan Ludvig Runeberg, betitlat Varia. 
Supplementband. Däri har samlats de rester från 
Runebergs penna som inte har fått sin plats i ut-
gåvans övriga delar där Runeberg framträder i 
sina huvudroller, främst som diktaren och dra-
matikern men även som publicist. I variavoly-
men kommer fragmentariskt andra sidor av per-
sonen i dagen i anteckningar, utkast och skrivelser 
alltifrån studenttiden till framgångens år då han 
kunde diktera villkoren i kontakten med förlag 
och förläggare. Brevutgåvan har vidare och vä-
sentligen med ledning av Magnus von Platens 
påpekanden kompletterats. I allt har 31 brev och 
biljetter tillfogats här. I och med att det tjugonde 
bandet med kommentarerna till Varia utgavs 2005 
har ett utgivningsprojekt avslutats som fortgått i 
mer än sjuttio år. I det perspektivet blir det avslu-
tande bandet historiskt. Till bekräftelse av att det 
bilaterala projektet förts i hamn arrangerade de 
båda utgivande parterna, Svenska Litteratursäll-
skapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet 


