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Tilda Maria Forselius, God dag, min läsare! Bland 
berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bi-
dragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773 (Av-
handlingar framlagda vid Institutionen för littera-
tur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, 
35). Göteborg 2013.

Det kan skrivas mer om 1700-talet. Inte för att 
seklet lockar med frasande siden och fläktande 
solfjädrar utan för att åtskilliga frågor formulera-
des på nya sätt för ungefär 250 år sedan. Författar-
jagen började ta plats i rummet och i människors 
medvetanden. Romanfiktionen inledde sitt seger-
tåg, tilltalet inom olika genrer breddades, samti-
digt som jakten på den unika subjektiviteten blev 
alltmer intensiv. Mänskliga rättigheter, tryckfrihet, 
medborgarskap, kvinnors rätt till utbildning – den 
diskussion som pågår i dag förhåller sig fortfarande 
till 1700-talets grundfrågor. Bakom de hyllade upp-
lysningsidealen skymtar den mörkare skuggan från 
tiden, som relativiseringen av de mänskliga rättig-
heterna i en globaliserad värld, det fortsatta slave-
riet, ett begynnande rastänkande och nya gräns-
dragningar mellan könen. Dessa spänningar, lika 
ofta obegripliga som lätt igenkända, är en av många 
anledningar att läsa, och läsa om, 1700-talets tex-
ter. De engagerar och stöter bort. Tortyren pågick 
samtidigt som frihetstankarnas bläck torkade på 
papperet och den gråtande mannen gjorde entré.

En viktig förutsättning för att 1700-talets dis-
kussion skulle kunna formuleras, mångfaldigas och 
nå en publik var nya medier, som den moraliska 
veckoskriften, liksom nya tilltal och nya texttyper. 
I litteraturhistoriska översiktsverk nämns Joseph 
Addisons och Richard Steeles The Tatler och The 
Spectator från seklets början som pionjärer. I bla-
den skulle humor och moral kombineras på ett nytt 
och tilltalande sätt, filosofin skulle föras ut till te-
bord och till kaffehus, sinnebilder för spontana mö-
ten mellan representanter för en bemedlad manlig 
medelklass i en kosmopolitisk stadsmiljö. Tidskrif-
terna signalerade ett socialt förhållningssätt med 
”politeness”, artighet, som nyckelord. Det brittiska 

initiativet uppmärksammades på olika platser i Eu-
ropa, och i Sverige gavs de första moraliska vecko-
skrifterna ut under 1730-talet, ungefär 20 år efter 
Addisons och Steeles förlagor.

Att texter, medier och texttyper vandrar över 
språk- och nationsgränser är inget nytt, men denna 
typ av förflyttningar väcker ofta frågor om föränd-
ringar och anpassningar till en ny miljö och ett nytt 
sammanhang. Tilda Maria Forselius söker i sin av-
handling svar på frågor om förutsättningarna för 
veckopressen i en svensk miljö. Det första numret 
av Sedolärande Mercurius utkom den 9 juni 1730 i 
Stockholm och bildar upptakten till hennes studie 
om tidiga moraliska veckoskrifter i Sverige. Titeln 
på avhandlingen, God dag, min läsare!, utgörs av 
ett citat från Thet Swenske Nitet, ännu en i raden 
av moraliska veckoskrifter som spreds i Sverige un-
der 1730-talet. Undertiteln är lång och ger en liv-
lig bild av ett myller av gestalter: Bland berättare, 
brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i 
tidig svensk veckopress 1730–1773. Här introduce-
ras ett antal aktörer och avhandlingsförfattaren av-
gränsar sig till veckopress och till ett specifikt tids-
spann, 1730 till 1773.

I innehållsförteckningen framträder en struktur 
som avslöjar att redogörelsen består av flera delar – 
undertitelns myller flyttar in i kapitelindelningen. 
Avhandlingen inramas av ett inledande och ett av-
slutande kapitel, kapitel 1 och kapitel 11. Däremel-
lan finns nio kapitel som kan delas in i två delar. 
Den första delen, som omfattar kapitel 2 till och 
med kapitel 6, behandlar kontextuella frågor. Ka-
pitel 7 fungerar som en brygga mellan den första 
och den andra delen och behandlar brevanvänd-
ning i de moraliska arken. Den andra delen, som 
omfattar kapitel 8 till 10, är mer renodlade analys-
kapitel. Redan strukturen avslöjar att förhållande-
vis lite utrymme ägnas åt diskussionen av brevmate-
rialet inom veckoskrifterna, samtidigt som tidsper-
spektivet vidgas. Denna avvägning, som betonar 
den samtida kontexten i bred bemärkelse, leder till 
vissa problem i avhandlingen som jag återkommer 
till. Avhandlingens många frågeställningar kräver 

Recensioner av doktorsavhandlingar



224 · Recensioner av doktorsavhandlingar

också en utförlig redogörelse för att göras rättvisa, 
och jag kommer nedan att presentera avhandling-
ens syfte, utgångspunkter och de innehållsdigra ka-
pitlen i ordningsföljd.

Efter en inledande presentation av de moraliska 
veckoskrifternas första uppträdande på den svenska 
scenen formuleras avhandlingens syfte: ”Studiens 
första huvudsyfte är att sätta in de moraliska vecko-
skrifterna i ett mediehistoriskt sammanhang” (8). 
Detta syfte knyts till ett antal frågor (8): ”Vad var 
det som gjorde det möjligt? Kan man urskilja för-
hållanden som lade grunden – sådant som nya pro-
duktionsmöjligheter, förändring av censuren, bred-
dade läsargrupper?” I samband med detta första 
syfte poängterar också avhandlingsförfattaren ”att 
det behövs mer än redaktörer och skribenter för att 
göra en veckoskrift”.

Därefter följer det andra syftet (9): ”Studiens 
andra syfte är att undersöka detta material. Min 
avsikt är att beskriva, tolka och diskutera brevens 
innehåll och funktioner. Fokus ligger på Sedolä-
rande Mercurius och Then Swänska Argus. Huvud-
frågorna är: Vad används brevformen till och vad 
gör dessa texter, vilken betydelse har de i sina kon-
texter bland andra artiklar?” Brevformen är alltså 
viktig för detta andra syfte och avhandlingsförfatta-
ren framhåller att det inte är hennes avsikt att spe-
kulera i ”vem som höll i pennan”, utan framhäver 
en annan aspekt, ”den föreställning om läsarmed-
verkan som texterna ger” (9).

Ett tredje syfte, som sträcker studien framåt i 
tiden, formuleras också i inledningen. Avhand-
lingen innefattar analyser av en publikation från 
1750-talet, Bref Om Blandade Ämnen med Carl 
Christoffer Gjörwell som utgivare och Catharina 
Ahlgrens tredelade Brefwäxling från 1772–1773. 
Avsikten ”är således inte att teckna en bild av en 
genreutveckling – det har redan gjorts ett flertal 
gånger. Fokus ligger på de anspråk som är invävda 
i brevformen och på de teorier och diskussioner 
om brev som lyfts i veckoskrifterna” (10). Föränd-
ringarna avser tryckmarknaden och brevretoriken 
i första hand.

Studien etablerar ett maktperspektiv i relation 
till medier och en process som knyts till begrepp 
som skriftlighet och upplysning. Avhandlingen 
tar särskilt fasta på begreppet remediering. Det 
framhävs ”att de moraliska veckoskrifterna reme-
dierar brevformen” (15). Brevkonventioner flyttas 
alltså till ett nytt sammanhang inom den moraliska 
vecko skriften vilket skapar ”diskursiva funktioner 

som formade läsningen” (18). I detta sammanhang 
anknyter Forselius till Foucaults diskursbegrepp 
och diskursiva praktiker, medan avsnittet om me-
tod och uppläggning hänvisar till mediehistoriska, 
litteratursociologiska och idéhistoriska perspektiv. 
Särskilt framhålls ”dialogen med materialet” (25) 
som en metodisk grundhållning.

I avsnittet om tidigare forskning ges en översikt 
av det senaste århundradets insatser, med namn 
som Otto Sylwan, Karl Warburg, Martin Lamm 
och Henrik Schück. Den svenska pressens historia, 
särskilt den första delen och avsnitten skrivna av 
Ingemar Oscarsson lyfts fram, samt Henrik Knifs 
studie av den så kallade Spectator-genren. Förutom 
ett antal bredare historiska verk hänvisar avhand-
lingsförfattaren särskilt till Margareta Björkmans 
bok Catharina Ahlgren. Ett skrivande fruntimmer 
i 1700-talets Sverige från 2006 och Yvonne Lefflers 
”Jag har fått ett bref…” Den tidiga svenska brevro-
manen 1770–1870 från 2007. Jag saknas dock refe-
renser till exempelvis projektet om kvinnors brev 
under ledning av Eva Hættner Aurelius, med av-
handlingar av Jon Helgason och Marie Löwendahl.

Avhandlingens andra kapitel fungerar som en ”för-
djupad introduktion” (26). Där analyseras föror-
den i två tidiga exempel på moraliska veckoskrif-
ter, Sedolärande Mercurius och Then Swänska Ar-
gus. De sätts i förbindelse med Addison och Stee-
les epokgörande publikationer från seklets början. 
Deras efterföljare i andra europeiska länder kom-
menteras också, exempelvis den tyskspråkiga Der 
Patriot. De svenska moraliska arken lånade friskt 
ur sina europeiska föregångare, men bidrog också 
med nytt material.

I kapitlet anläggs ett maktperspektiv och föror-
det till Sedolärande Mercurius beskrivs som ett ti-
digt exempel på en upplysningsdiskurs. Med hän-
visning till anglosaxisk forskning framhålls att lä-
saren genom det specifika tilltalet också kunde bli 
en skribent. Tilltalet sägs vackla mellan predikostil 
och ett ”upplyst” tilltal där läsaren framstår som ett 
subjekt. Både läsaren och arket kan utvecklas och 
idealet är att läsaren blir en ”samarbetande respon-
dent” (46). Här används Benedict Andersons ter-
minologi och tanken på att veckoskriften bidrar till 
att skapa ”en föreställd gemenskap” som är man-
ligt och nationellt kodad. I kapitlet förs också en 
diskussion om Jürgen Habermas begrepp borger-
lig offentlighet som är starkt knutet till tidningar 
och tidskrifter, med kaffehuset som en central scen. 
Men situationen i Sverige skiljer sig från villkoren i 
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exempelvis England och med hänvisning till Hen-
rik Knif menar avhandlingsförfattaren att den mo-
raliska veckoskriften i Sverige inte bärs fram av ett 
växande medelstånd utan fungerar som ”en impor-
terad lyx, jämförbar med kaffet” (51). I veckopres-
sen etableras också en könsordning (56 f.) där kvin-
nan skulle framhäva drag som naturlighet, anstän-
dighet, ärlighet och enkelhet. Genom hälsningsfra-
ser och ett direkt tilltal ska läsaren kunna reformera 
sig själv och också bli en ”potentiell skribent” (58).

Det tredje kapitlet behandlar i stället de aktörer 
som är förutsättningen för den moraliska vecko-
skriften. Forselius konstaterar att det egentligen 
inte gjordes några avgörande tekniska genom-
brott under tidigt 1700-tal. Handpressen var in på 
1800-talet den teknologi som stod till buds i fram-
ställandet av trycksaker. Den förändring som lyfts 
fram är en successiv övergång till texter på folk-
språket och en begynnande tryckkapitalism (62). 
Här finns redogörelser för Schneiders tryckeri och 
Lochners bokhandel – och det kan tilläggas att 
gränsen mellan tryckare, förläggare och bokhand-
lare ofta är flytande under denna tid. Vidare be-
tonas att 1730-talet innebar ett ekonomiskt upp-
sving i Sverige efter krigen i början av seklet. I ka-
pitlet diskuteras en möjlig läsekrets, som består av 
en ganska exklusiv skara förmögna borgare, adels-
män och ämbetsmän. Priset för veckoskrifterna och 
den avancerade läskunnighet som krävdes talar för 
att publiken tillhörde eliten, exempelvis riksdags-
männen. Därefter följer ett avsnitt om kvinnors 
möjligheter som läsare och som skribenter, och bil-
den som ges är att kvinnorna hölls tillbaka av nor-
mer, lagar och brist på utbildning. Kapitlet fort-
sätter med redogörelser för tidens brevteori med 
hänvisning till brevställare och en redogörelse för 
de uppåtsträvande unga männens övningar i ”vittra 
idrotter” – bröderna Carlsson och Dalin hade lik-
artad bakgrund och lockades av ämbetsmannaba-
nans möjligheter.

I kapitel 4 redogör Forselius för censuren och 
anonymitetens betydelse. Det inleds med Dalins 
kontakter med censorn Rosenadler och ändringen 
av titeln från FrjSpråkaren till Then Swänska Argus. 
Därefter följer en redogörelse för censorsämbetet 
och lagstiftningen under 1700-talet. Det framgår 
att censorn ofta fungerade som en språkmästare 
och smakdomare, inte bara som en kontrollant av 
förgripligt innehåll – hans roll kan med avhand-
lingsförfattarens ord ibland beskrivas som ”en väl-
villig chefredaktörs” (93). De gängse teknikerna att 
förflytta politiska diskussioner till exotiska platser 

lyfts fram, men också den diskussion av själva cen-
suren som förs i de moraliska veckoskrifterna. Ett 
försvar för möjligheten att uttrycka sig fritt står att 
finna exempelvis i Then Swänska Argus (97).

Anonymiteten är kapitlets andra huvudfråga 
och två aspekter av detta fenomen tas upp till 
granskning. För det första öppnade anonymite-
ten möjligheter för fler medarbetare att gömma 
sig bakom samma mask. För det andra diskuteras 
den motsägelsefulla inverkan skribenternas anony-
mitet kunde få för läsningen. Frågan om ansvar in-
för myndigheterna berörde både tryckare och re-
daktör, och redaktörens anonymitet var fram till 
1766 ett skydd, en mask, mot censors ingripanden.

Kaffehusen, den konventionella miljö som ofta 
gestaltas i de moraliska veckoskrifterna, utgör äm-
net för kapitel 5. Greppet finns redan i The Tatler 
och The Spectator, men i Forselius avhandling fram-
hävs skildringen av kaffehusmiljön som en realis-
tisk markör i de svenska veckoskrifterna. I kapitlet 
finns också en återkoppling till Habermas som lå-
ter kaffehusen spela en central roll för en borgerlig 
offentlighet. Avhandlingsförfattaren vill pröva em-
piriskt om kaffehusen i Sverige kan beskrivas som 
verkliga miljöer för samtal, om de kunde tänkas 
fungera som kaffehusakademier. I historiska käl-
lor anges antalet kaffehus i Stockholm år 1728 till 
minst 15 stycken (118). Det finns enstaka vittnes-
mål om diskussioner på kaffehus, men också litte-
rära gestaltningar, som i Carl Gyllenborgs komedi 
Swenska Sprätthöken från 1737. Eftersom också 
brännvin serverades kunde kaffehusen snarast ses 
som vilka krogar som helst. Källmaterialet är na-
turligt nog svårtolkat och i kapitlet dras slutsatsen 
att i de svenska moraliska veckoskrifterna frekven-
teras kaffehusen snarare av de föraktade sprätthö-
karna än av Argus och Mercurius likar. Att tidskrif-
ter hörde samman med kaffehusen, precis som glas 
och buteljer, framgår av ett citat ur en skrivelse från 
1765 (126), något som Forselius dock inte kommen-
terar särskilt.

I det sjätte kapitlet presenteras nyhetsförmed-
ling per post i form av handskrivna såväl som 
tryckta tidningar. Frågan sägs anknyta till syftet 
dels genom att framhäva brevets betydelse för ny-
hetsförmedling, och dels genom att ge en bredare 
medial kontext till de moraliska veckoskrifterna. 
Huvuddiskussionen ägnas madam Insenstiernas 
tidningar som skickades till de uppländska bruks-
orterna. Adressaten Eva Insenstierna var en fram-
gångsrik bruksägare, alltså en kvinna med infly-
tande tack vare sin ekonomiska och sociala posi-
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tion. De brev som skickas till henne använde sna-
rare posttidningarnas neutrala och avskalade ton 
än veckoskrifternas familjära brevton. Detta kapi-
tel är kanske det minst angelägna för avhandling-
ens huvudsyfte.

Det därpå följande kapitlet, det sjunde i ord-
ningen, diskuterar en företeelse som är central för 
avhandlingen – brevet. Det tryckta brevet kunde 
användas för en rad ändamål under 1700-talet, som 
romaner, pamfletter, moraliska veckoskrifter eller 
filosofiska arbeten. Den läsarmedverkan som är ka-
rakteristisk för de moraliska arken står i centrum 
för kapitlet. Inbjudningarna om läsarbrev visar sig 
framgångsrika, men avhandlingsförfattaren kritise-
rar den tidigare forskningens slutsats att läsarbre-
ven är fiktion och i huvudsak skrivna av redaktö-
rerna själva. Forselius är främst intresserad av vad 
själva brevformen får för betydelse och tre begrepp 
styr analysen av källmaterialet. Brevreferens syftar 
till de fall då berättaren hänvisar till brev och ex-
empelvis berättar att ett brev inkommit och åter-
ges i arket. Det andra begreppet, brevkaraktär, avser 
epistolära koder, exempelvis hälsningsfraser. Det 
tredje begreppet, remedierade brev, avser ”en mer 
fullständig återgivning eller illusion” (168) av just 
remediering och begreppet innefattar de två tidi-
gare. Det visar sig att remedierade brev utgör en 
betydande del i de moraliska veckoskrifterna och 
brev omtalas ofta.

Det sjunde kapitlet utgör bakgrunden till de tre 
analyskapitlen som följer. I kapitel 8 diskuteras två 
huvudteman, ekonomi och äktenskap, eller kvin-
nors dygder och odygder. Dessa frågor sätts i rela-
tion till brevmediet, alltså främst då läsarbrev inle-
der ett meningsutbyte. Forselius påvisar en utveck-
ling i Sedolärande Mercurius – i de senare delarna 
tar läsarbreven allt större plats och samtalet blir 
mångröstat. Detta leder till att Mercurius roll för-
ändras, i del III blir han ”en koordinator och pre-
sentatör av andras åsikter” (183). Likväl tycks ten-
densen vara den förväntade – kritik mot import 
och utländsk flärd.

Analysen av brevmaterialet i Then Swänska Ar-
gus behandlar främst samlevnad och äktenskap. Ar-
gus riktar sig i ett nummer direkt till kvinnan – 
”God dag, Svenska Fruentimmer!” (186). Fru Kät-
tia Sällskapslik blir målet för satiren, en nöjeslysten, 
munvig, kortspelande kvinna, med en make med 
det skönt klingande namnet Herr Tålmodig. Kla-
gomålet förstärks genom att en ”liten lapp” från en 
make i liknande trångmål publiceras i Then Swän-
ska Argus. I helt olika framställningsformer kriti-

seras kvinnors beteende inom ramen för den mo-
raliska veckoskriften, konstaterar Forselius. Ytterli-
gare insända brev förstärker den satiriska tonen och 
en rad figurer passerar revy, bland dem Lisa Hus-
bonde. Men även hustrur som sliter ont och för-
trycks av sina män får röst i Then Swänska Argus. 
Slutsatsen blir att breven – trots tydliga fiktiva ele-
ment – skapar ”en air av autenticitet” (199). Sam-
mantaget skapas en föreställd gemenskap där mo-
ral och ekonomi går hand i hand och där det goda 
svenska ställs mot utländsk sedeslöshet.

Kapitel 9 flyttar fokus till 1754 och Gjörwells 
Bref Om Blandade Ämnen och de följdskrifter 
som veckoskriften gav upphov till. Eftersom tillta-
let uppfattades som monologiskt och predikande 
använde ett antal läsare, bland dem Abraham Sahl-
stedt, brevformen för att ge svar på tal. Dessa skrif-
ter blir ett slags mellanting mellan brevväxling och 
tidskrift. I kapitlet visas hur nyare ideal för brev-
skrivning tillämpas i kritiken av en veckoskrift, utan 
hänsyn tagen till att breven ingår i just en vecko-
skrift. Skillnaden mellan Brev om Blandade Äm-
nen och 1730-talets publikationer är, enligt For-
selius, att brevformen används på ett sätt som på-
minner mer om brevromanen och brevsamlingen 
än den närvarokänsla en Then Swänska Argus kan 
ge. Brevformen framstår som en ”maskering” (217).

I kapitel 10 följer så en analys av Catharina Ahl-
grens tre veckoskrifter med långa titlar – jag kallar 
dem här Brefwäxling i likhet med avhandlingsför-
fattaren. De gavs ut i början på 1770-talet och ka-
pitlet innebär en scenförändring både avseende på 
tidsperiod och med avseende på växlingen från 
”herrklubb” till veckoskrifter av och för kvinnor. 
Mycket har förändrats – tryckfriheten införs 1766, 
några år senare leder Gustav III:s trontillträde till 
inskränkningar av friheten – men skillnaden lig-
ger även i själva tidskriften. I Ahlgrens Brefwäxling 
saknas en ram med en tydlig berättare, det saknas 
likaså den typ av avsiktsförklaring som inledde de 
tidigare exemplen. I Brefwäxling hyllas en senti-
mental stil, själarnas förening framstår som brev-
växlingens mål, och ett föregivet naturligt uttrycks-
sätt förknippas med kvinnokönet. Genom tecken 
som utrop och uteslutningar frambesvärjs ett nytt 
emotionellt subjekt. Tecknen signalerar också en 
kroppslighet som skiljer det senare 1700-talet från 
det tidigare. I Ahlgrens brevväxlingar blir närheten 
till tidens brevromaner uppenbar.

I kapitlet finns flera hänvisningar till Marga-
reta Björkmans tidigare nämnda bok om Ahlgren, 
men en mer inträngande dialog om tolkningen av 
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Brefwäxling saknas. Forselius framställningen lig-
ger på många punkter nära Björkmans, exempelvis 
i valen av citat och i analysen av det emotionella 
språkets särart. Läsaren får dock inte klart för sig 
hur avhandlingen förhåller sig till Björkmans ar-
gumentation.

Det avslutande kapitlet, kapitel 11, lyfter fram 
några bärande teman och resultat. För det första 
framhävs maktperspektivet, som opererar på flera 
plan: politiska villkor, som censur, veckopressens 
reformerande ambitioner i relation till läsekret-
sen och slutligen skriftlighet. Förklaringen till 
1730-talets moraliska veckoskrifter står inte att 
hämta i dramatiska samhällsförändringar. Avhand-
lingen lyfter snarare fram ett ökande välstånd och 
driftiga entreprenörer, medan teknik och lagstift-
ning är förhållandevis stabila. De moraliska vecko-
skrifternas publik beskrivs som en ytterst begränsad 
elit, geografiskt mycket koncentrerad till centrala 
delar av dåtidens Stockholm.

De moraliska veckoskrifternas användning av 
brevmediet kan ses som ett led i att skapa läsar-
intresse och att erbjuda en verklig scen för samtal 
och en gemenskap, menar Forselius. Den dygde-
moral som förmedlas utgör ett försvar för svensk 
dygd och svenska näringar, i motsats till kaffehu-
sens sysslolösa petimätrar. Brevformen förändras 
under den tidsperiod som avhandlingen omfattar. 
Den kris som 1750-talets publikation låter ana ge-
nom en ogenomtänkt användning av brevets tilltal 
möter kritik och krav på större naturlighet. Natur-
lighetsidealet i dess mest sentimentala form märks 
tydligt i Ahlgrens Brefwäxling från 1770-talet, en 
kvinnligt kodad brevretorik. Forselius drar slutsat-
sen att veckoskrifterna visar en utveckling mot en 
ökad skriftlighet, framställd som ett skifte från alle-
goriska gestalter i en talarpose till ett enskilt subjekt 
med anspråk på autenticitet och känsloutlevelse. I 
sina slutsatser väljer hon dock att bortse från att 
exempelvis Ahlgrens brevskrivare Adelaide vänder 
sig till Altid Ömhjertad, en signatur som följer det 
tidigare seklets allegoriska konventioner men som 
ikläder sig sentimentalitetens kostym. Den andra 
slutsatsen är att veckoskrifterna är socialt exklude-
rande. De riktar sig till män i första hand och bi-
drar till en normalisering och framhäver det som 
senare kommer att kallas borgerliga ideal. Samti-
digt finns olika nyanser i framställningen av den 
ideala kvinnan.

Slutligen vill avhandlingsförfattaren visa att bre-
ven fyller en retorisk funktion, i betydelsen att de 
skapar en implicit läsare. Veckoskrifterna fungerar 

därmed som fönster mot verkligheten. Den avslu-
tande meningen lyder (257): ”De svenska mora-
liska veckoskrifterna konstruerade mediets aukto-
ritet genom remedieringen av brev.”

Att sammanfatta avhandlingen kräver utrymme, 
ett faktum som i sig behöver kommenteras. Forse-
lius ambition att låta kontext och text samverka på 
lika villkor är på många sätt lovvärd, men också ris-
kabel. Avhandlingens mångfald av frågeställningar 
och av aktörer skulle kräva en mycket stringent ar-
gumentation för att kunna hållas samman. Vis-
serligen leds läsaren från ett ämne till ett annat, 
upptäckarglädjen är påtaglig, men avhandlingen 
efterlämnar en osäkerhet om huvudpoängen. I 
mitt tycke kunde analysen av brevfiktionen inom 
de olika veckoskrifterna gärna tilldelats större ut-
rymme, i synnerhet de tidiga exemplen. Att med 
det tredje syftet utsträcka studien i tiden fungerar 
inte friktionsfritt, i synnerhet inte då den kontext 
som framhävs i de inledande kapitlen är tiden kring 
1730. En avhandling kräver begränsningar och även 
om valet av perioden 1730–1773 bidrar till att visa 
brevgenrens förändrade användningsområden blir 
helheten lidande. En annan typ av helhet hade kun-
nat skapas utifrån det längre tidsperspektivet, men 
en sådan förskjutning hade i sin tur krävt en in-
skränkning av de inledande kapitlens breda bak-
grundsteckning.

Forselius presenterar bland sina utgångspunkter 
ett mediehistoriskt perspektiv. Begreppet medium 
är naturligtvis svårgripbart, men i avhandlingen 
knyts det så väl till ”produkter” som till ”prakti-
ker”. Dessa två motstridiga utgångspunkter skapar 
en viss osäkerhet om hur begreppet kommer att an-
vändas i analysen. Diskursbegreppet, i Foucaults 
anda, blandar sig också i leken, liksom ”brevreto-
rik”, ett begrepp som inte placeras inom en teo-
retisk ram. Även relationen mellan medium och 
genre förblir stundtals oklar: ”Spectator-genren”, 
som omnämns flera gånger, tycks ofta avse mediet, 
själva veckoskriften, och därmed tycks begreppen 
medium och genre sammanfalla. Begreppet genre 
är jag mindre benägen att använda för veckoskrif-
ten, eftersom den i sin tur innefattar en rad olika 
genrer som lyrik, essä och liknande. (Därför skri-
ver jag också om den ”så kallade Spectator-genren”.) 
Risken blir att den mediehistoriska utgångspunk-
ten blir så allmän att den inte tjänar ett heuristiskt 
syfte. En större uppmärksamhet på den moraliska 
veckoskriften som ramverk å den ena sidan och 
de specifika textformer som integreras, exempel-
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vis brevet, versbrevet och allegorin å den andra, 
skulle bidra till större klarhet, oavsett vilken ter-
minologi som blir den rådande.

I avhandlingen finns ett implicit genusperspek-
tiv som stundtals formuleras explicit: ”Jag är sär-
skilt intresserad av hur föreställningar om kvinnans 
’plats’ skrevs fram” (18), menar Forselius. Det förs 
en diskussion om manliga och kvinnliga läsare och 
brevskrivare och Ahlgrens Brefwäxling framhävs 
eftersom den riktar sig explicit till en kvinnlig pu-
blik. Den bild som ges av kvinnors villkor under 
1700-talet är däremot mörk, i avhandlingen be-
skrivs ”[d]et lagstadgade mansväldet” (76). Likväl 
presenteras en rad forskare som ger en delvis annan 
bild av 1700-talet ur ett genusperspektiv. Lisbeth 
Larsson framhåller i den anförda artikeln i Nord-
isk kvinnolitteraturhistoria kvinnornas viktiga roll i 
vissa familjer med centrala positioner som tryckare, 
förläggare och bokhandlare, samtidigt som hon lyf-
ter fram den ofta misogyna bilden av kvinnan i den 
svenska pressen. Hon visar också hur några kvinnor 
tar till orda i debatten. Anna Maria Rimm behand-
lar i sin avhandling en av de kvinnor som Larsson 
nämner, Elsa Fougt, som når en ledande position 
som kunglig boktryckare. Ann Öhrberg, som också 
anförs i Forselius avhandling, resonerar i sin av-
handling och i senare artiklar kring makt och kön. 
Kvinnor kunde som representanter för hushållet 
bidra med olika former av vittra alster. Margareta 
Björkman sammanfattar sitt synsätt med hänvis-
ning till i första hand historisk forskning: ”Kvin-
nor var inte maktlösa”.

Jag förnekar inte möjligheten att tolka materi-
alet på olika sätt, däremot skulle jag för det första 
vilja se en tydligare dialog med de forskare som 
nämnts ovan. De omnämns på andra ställen i av-
handlingen och deras resultat skulle förtjäna ett 
bemötande på ett mer principiellt plan. För det 
andra framträder en kontrast till de driftiga man-
liga entreprenörerna kring 1730 som gjorde de mo-
raliska veckoskrifterna möjliga. Dessa män tycks 
fungera som aktörer, trots att regleringar inte änd-
rats, medan kvinnorna förblir helt underordnade 
tidens strukturer. Här framträder vad som grovt 
sett kunde kallas ett aktörsperspektiv – när det gäl-
ler männen – och ett strukturellt perspektiv – som 
får styra kvinnornas handlande.

I resonemangen om genusperspektivet i avhand-
lingen efterlyste jag en tydligare dialog med tidigare 
forskning, med hänvisning till de senaste decen-
niernas rön. Många betydande forskningsinsatser 
med mer traditionella utgångspunkter gjordes för 

ungefär hundra år sedan. Karl Warburg, Martin 
Lamm och Otto Sylwan är namn som fortfarande 
behöver nämnas i varje avhandling om det svenska 
1700-talet. Min invändning är att dialogen med 
dessa äldre forskare i stället är onödigt konfron-
tativ. De kritiseras för att de inte nog intresserar 
sig för breven – samtidigt som flera citat i avhand-
lingen visar hur de faktiskt kommenterar och be-
dömer brevformen. Den allmänna uppfattningen 
om att insända brev i de moraliska veckoskrifterna 
i regel är uppdiktade av redaktörerna utgör den tes 
som Forselius vill undergräva. Hon hänvisar till att 
det i manuskripten till Then Swänska Argus finns 
brev av ”främmande hand” (165). Men detta har re-
dan Lamm och Hesselman sett. Ett ”författarcen-
trerat perspektiv” i den tidigare forskningen fram-
hålls som ett problem. Intrycket är att det finns en 
stark vilja att kunna visa att det finns en betydande 
läsarmedverkan i veckoskrifterna, men argumen-
tationen för inte mycket längre än en kritik av de 
forskare som anförs.

Inställningen till frågan om läsarmedverkan 
tycks också vara vacklande i Forselius avhandling. 
I inledningen framhålls att en ”föreställning om lä-
sarmedverkan” är central, inte frågan om vem som 
skrivit vad. På s. 178 betonas att det är ”genom det 
intryck av autenticitet de skapar som de får sin sär-
skilda kraft”. I kritiken av tidigare forskning drivs 
tesen om faktisk läsarmedverkan, medan det all-
männa teoretiska ramverket egentligen framhäver 
det intryck av autenticitet som det remedierade 
brevet kan skapa.

Kritiken mot den tidigare forskningen blir sär-
skilt framträdande i diskussionen av Den svenska 
pressens historia, det första bandet från 2000. For-
selius vänder sig mot Ingemar Oscarssons avsnitt 
”Med tryckfrihet som tidig tradition” och intresset 
för upphovsmännen och deras ”individuella inten-
tioner och betydelse” (20). Det är i själva verket åt-
skilligt i avhandlingen som redan behandlas i Den 
svenska pressens historia. Frågan om läskunnighet 
och en begränsad publik, den så kallade Specta-
tor-genren som en förebild, kaffehuset som en scen 
(fiktiv eller ej), tanken om att det är enskilda indi-
vider som samtalar, inte maktspråk från en över-
het. Oscarsson visar också hur de moraliska vecko-
skrifterna predikar den gyllene medelvägens dyg-
der, värnar om det inhemska i kontrast till utländsk 
grannlåt. Han skriver om auktorns jagform, om 
vändningen mot det realistiska, om användningen 
av brev, drömmar, dialoger och om användningen 
av exotiska motiv för att kunna skriva om politiskt 



Recensioner av doktorsavhandlingar · 229

känsliga saker. Han skriver om Sedolärande Mercu-
rius och om Then Swänska Argus, om drängar och 
pigor som publik – åtminstone om Dalins resone-
mang om en bred publik. Vidare tar han upp ”sedo-
läran” och tilltalet till ”Swenska Fruentimmer” och 
kommenterar de allegoriska inslagen. Senare kom-
menteras Gjörwells Bref om Blandade Ämnen, vi-
dare finns ett utförligt avsnitt om censuren. Dalins 
relation till censorn Upmarck-Rosenadler avhand-
las, liksom Catharina Ahlgrens tidskrift. Nyhets-
brevet som diskuteras i kapitel 6 behandlas i Claes-
Göran Holmbergs avsnitt – därifrån har bilden på 
s. 146 i avhandlingen hämtats. Min slutsats är att 
Forselius avhandling inte tillför några betydande 
resultat i relation till Den svenska pressens historia. 
Det mediehistoriska perspektivet förändrar inte 
på något avgörande sätt den bild av den moraliska 
veckopressen som den presenteras i översiktsver-
ket. Därmed står det åter klart att avhandlingen 
hade tjänat på ett tydligare fokus på de frågor som 
leder till nya resultat och på ett mer utmejslat teo-
retiskt perspektiv.

Det finns flera avsnitt i avhandlingen som bidrar 
med intresseväckande frågeställningar och som 
därför med fördel kunde fördjupas och utvecklas. 
Ett framträdande exempel är det fjärde kapitlets re-
sonemang om anonymiteten och dess betydelse för 
läsningen. Forselius beskriver de olika gestalterna 
som för ordet i Then Swänska Argus. Förutom be-
rättaren uppträder gestalter som Hiertskott, Hjern-
brott, Gyllenbalance och Patriot och deras namn 
signalerar olika positioner och perspektiv. I detta 
sammanhang bildar Foucaults diskussion av förfat-
tarfunktionen en givande upptakt till fenomenet 
anonymitet. I kapitlet ges exempel ur Sedolärande 
Mercurius på motstridiga tendenser i tiden. Å ena 
sidan ökar avsaknaden av en namngiven författare 
risken för paskiller – anonymiteten döljer egent-
ligen en brottsling. Å andra sidan finns uppfatt-
ningen att anonymiteten främjar sanningen i be-
dömningen av vittra arbeten. Detta senare sätt att 
resonera ligger nära de ideal som uttrycks också 
i andra sammanhang. Hedvig Charlotta Norden-
flycht förslår exempelvis att lovskrifter över döda 
ska utesluta namnet. För henne borgar anonymi-
teten för att hyllningarna blir sannare och mindre 
panegyriska. Hennes argumentation är ett typiskt 
exempel på 1700-talets ståndpunkt att dygd inte 
är identisk med rang. I kapitlet om anonymitet 
kunde snarare en ökad kontextualisering vara på 
sin plats, trots mina tidigare mer generella invänd-

ningar mot den generöst definierade kontexten. På 
ett liknande sätt kunde diskussionen av Ahlgrens 
subjektiva och känsloamma uttryckssätt knytas till 
den nyare forskningen om det senare 1700-talet, 
som exempelvis Otto Fischers artikel om brevväx-
lingen mellan Thorild och hans vän Heurlin i fest-
skriften till Stina Hansson.

Analysen av brevanvändningen i de moraliska 
veckoskrifterna skulle också förtjäna mer utrymme. 
Forselius visar hur stor del av materialet som ut-
görs av remedierade brev (168 ff.). I Sedolärande 
Mercurius ökar brevfrekvensen och sammanlagt 
finns 35 stycken i 72 nummer. I Then Swänska Ar-
gus är siffran 30 brev i 104 ark. I de övriga vecko-
skrifterna från 1730-talet och är brevformen inte 
alltid central men den förekommer i de allra flesta. 
Brevanvändningens främsta effekt är att den skapar 
ett omedelbart nu för läsaren genom signaler som 
”Nu på stunden feck jag ännu ett Bref…” (173). Re-
dan dessa resultat är intresseväckande, men även i 
detta fall finns möjligheter att utveckla kontexten, 
i detta fall den interna kontexten. För att göra bil-
den av brevanvändningen ännu tydligare skulle de 
andra framställningsformer som ingår i veckoskrif-
terna behöva kommenteras mer konsekvent. I av-
handlingen nämns exempelvis dialoger, drömmar 
och allegorier i veckoskrifterna. I pressen publiceras 
också fabler, dikter och essäer. Själva brevanvänd-
ningens särart skulle framstå i tydligare dager ge-
nom en analys av den moraliska veckoskriften som 
en helhet, bestående av ett varierande antal delar av 
olika karaktär.

God dag, min läsare! är en avhandling som präglas 
av ett intensivt engagemang och en vilja att ge en 
allsidig bild av den så kallade Spectator-genrens in-
troduktion på svensk botten. Dessvärre är den slar-
vigt korrekturläst och exempelvis citaten ur käl-
lorna är alltför ofta felaktiga. Formaliabristerna ska 
dock inte skymma den stora arbetsinsatsen: det lig-
ger en imponerande flit bakom de inledande över-
siktskapitlen och det är åtskilliga aspekter av eu-
ropeiskt och svenskt 1700-talsliv som blir synliga. 
Avhandlingen vill förutom att beskriva tiden kring 
1730, då den moraliska veckoskriften introduce-
ras i Sverige, även diskutera brevmediets funktion 
i veckoskriften. Det senare syftet medför nedslag 
inte bara under 1730-talet utan även i 1750-talet och 
1770-talet. Som jag har framhållit vore en fördju-
pad läsning av själva brevmaterialet önskvärd. Ano-
nymitetens olika användningsområden och läsar-
brevets funktioner är också områden som förtjänar 
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en mer framträdande plats. I begreppsanvändning 
och teoretiskt ramverk saknas stundtals den klar-
het som skänker resonemangen tydliga konturer. I 
avhandlingen tecknas exempelvis en bild av vecko-
skrifterna som ett led i en disciplinering och nor-
malisering, särskilt i synen på kvinnan, samtidigt 
som veckoskrifterna tycks öppna för ett mer egali-
tärt samtal mellan en mängd röster. Här framträder 
onekligen en viss spänning mellan dessa synsätt på 
tiden och på veckoskrifternas roll.

Jag har också efterlyst ett tydligare förhållnings-
sätt gentemot tidigare forskning. En större kon-
centration på veckoskriften som ett medium tror 
jag också hade framhävt brevets funktion inom 
själva arkets struktur. Det är just i analysen av bre-
vets funktion som avhandlingen kan bidra med läs-
ningar av det mångskiftande materialet i den mo-
raliska veckopressen. Detta är en avhandling som 
placerar sig inom en livaktig internationell forsk-
ningsinriktning. Den signalerar att det mediehis-
toriska perspektivet är fruktbart och jag tror att en 
fördjupning av denna typ av teoretiska angrepps-
sätt kan bana väg för nya sätt att studera det svenska 
1700-talet i ett internationellt perspektiv.

Anna Cullhed

Peter Lind, ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl 
Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden 
(Studia Rhetorica Upsaliensia, 4). Uppsala univer-
sitet. Uppsala 2014.

Bellmans skapelse Bacchi Orden har hittills inte 
tilldragit sig större uppmärksamhet bland fors-
karna, trots att den tycks ha varit oerhört uppskat-
tad i diktarens egen samtid. Härom vittnar bland 
annat Johan Gabriel Oxenstiernas berömda dag-
boksanteckning från den 4 december 1769 som en-
tusiastiskt skildrar en sammankomst hemma hos 
familjen Lissander på Söder i Stockholm:

…har ännu i all min lifstid ej skrattat så mycket som 
i qväll. Bellman har inrättat en orden till Bacchi 
ära, hvaruti ingen får bli intagen, som ej till det 
minsta två gånger för allas åsyn legat i rännstenen. 
Han håller detta Capitel ibland, dubbar Riddare, 
alt efter som förtjänte ämnen framkomma. Och i 
kväll höll han en Parentation öfver en död Riddare, 
alt på vers satt efter Operastycken. Han sjunger sjelf 
och spelar på Cittra. Hans gester, hans röst, hans 
spelning, som äro oförlikneliga, föröka ännu mera 
det nöje man har af sjelfva versen, som är alltid 

vacker, och som innehåller tankar, ömsom löjliga, 
ömsom sublime, men altid nye, altid starka, alltid 
oväntade, öfver hvilka man ej kan undgå att häpna, 
och antingen komma utom sig af förundran eller af 
skratt” (Oxenstierna, Dagboks-anteckningar 1769–
1771, red. Gustaf Stjernström, Upsala 1881, 74 f.)

Läsare som i modern tid kommenterat de bevarade 
sångerna och texterna från Bacchi Orden har varit 
mindre entusiastiska. Fylleskämten med de stän-
digt berusade ordensriddarna har ofta uppfattats 
som plumpa och enahanda, framför allt mindre 
konstnärliga än Bellmans två kanoniserade mäs-
terverk, Fredmans Epistlar och Fredmans Sånger (i 
den senare samlingen ingår dock ett fåtal ordens-
sånger). Att det blivit så beror förmodligen inte 
bara på smakförändringar sedan Bellmans tid utan 
också på att moderna läsare, till skillnad från Oxen-
stierna, inte haft möjlighet att uppleva Bellmans 
eget framförande och inte heller har tillgång till 
den ordensretorik och de ceremonier som ordens-
kapitlen avser att parodiera.

Forskningen om Bacchi Orden har hittills i huvud-
sak varit begränsad till textutgivning och kommen-
tar i Bellmanssällskapets Standardutgåva (= StU, 
vol. 4, 1932, red. Ragnar Ekholm med flera) samt en 
uppsats av undertecknad som tar fasta på ordens-
kapitlens sceniska framförande och utvecklingen 
av den berättarteknik som efterhand kulminerar i 
Fredmans Epistlar (”Den växande scenen. En stu-
die i Bellmans ’Bacchi Orden’ ”, Samlaren 88, 1967, 
106–154). Peter Linds studie är den första doktors-
avhandling som tar upp ämnet i stor skala men med 
särskilt fokus på ordensretoriken.

Det övergripande syftet är, som han själv skri-
ver på s. 17, ”att studera retoriken som den utövas i 
Bellmans parodiska Bacchi Orden mot bakgrund 
av sådana ceremonier som fick förmedla värde-
ringar och beteendemönster till de faktiska hu-
vudstadsordnarnas medlemmar”. Det bör då no-
teras att Lind med ”retorik” inte bara avser den ta-
lekonst som utövas av ordensriddarna utan också 
själva framförandet (actio), inklusive de ceremo-
nier, ritualer, teatrala och musikaliska uttrycksfor-
mer som används inom ordensväsendet. Därmed 
får hans avhandling en vidare syftning än rent re-
torisk textanalys och närmar sig ett litteratursoci-
ologiskt miljöstudium.

Hans primära källmaterial utgörs av Bellmans 
ordensvisor och ordenskapitel, som tillkommit 
mellan 1766 och 1777, men också av liknande tex-
ter som diktats och framförts av Bellmans likasin-




