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Miscellanea

Skönheterna i skattkam m aren

P. A. Wallmarks svenska antologi och den klassiska retoriken

Av STINA HANSSON

I sin grundläggande och sakrika genomgång av 
de svenska lyrikantologiernas historia, Svenska 
språkets skönheter, dröjer Staffan Björck ett 
slag vid den antologi som fått låna sitt namn till 
hans egen bok, P. A. Wallmarks Swenska språ
kets skönheter i vers och prosa eller swensk an
thologie Stockholm 1820. Antologin är alltså ut
given mitt under den romantiska perioden av 
en av romantikmotståndarnas, den ’gamla sko
lans’, främsta förespråkare. Som Björck på
pekar väckte Wallmarks arbete med antologin 
aktivitet i motsatta lägret -  Lorenzo Hammar
sköld, en av ledarna för den ’nya skolan’, plane
rade en motantologi som dock aldrig kom till 
stånd.1

Hos Björck är det underförstått att mot anto
logins syfte skulle ha varit att presentera svensk 
diktning av annan art än den gustavianskt-klas- 
sicistiska, att »levandegöra den tradition som 
de [romantikerna] är så angelägna om att fram
mana» och dokumentera »den svenska diktens 
historiska identitet, sådan den uppfattades av 
den nya skolan».2 Det visade sig också, skriver 
Björck, att Wallmarks urval var helt styrt av 
»det gustavianska smakbegreppet»: »Det sam
manhang som Wallmark vill befästa inkluderar 
i sparsam utsträckning Dalin men bortom ho
nom knappast någon mer än Hercules’ författa
re. Tyngdpunkten i Wallmarks urval ligger på 
den gustavianska diktningen, särskilt kanske i 
den efterklassiska fas som han själv represente
rar och till vilken den mycket synlige A. G. 
Silfverstolpe bildar övergången.»3

Björck har säkert rätt i att planerna på en 
romantisk motantologi hade samband med det 
urval ur den svenska dikten som Wallmark för
väntades erbjuda. Ett minst lika viktigt skäl för 
en motantologi, i varje fall mot bakgrund av 
den färdiga antologin, bör emellertid dess upp

ställning ha varit. Björck bortser ingalunda från 
uppställningen -  han beskriver den utförligt, 
korrekt och drastiskt och funderar också över 
Wallmarks bevekelsegrunder. Men han finner, 
enligt min uppfattning, inte den litteraturhisto
riskt rimliga förklaringen till uppställningen 
och förmår därför inte heller se dess litteratur
politiska implikationer.

Wallmarks disposition är bestämd av arbets
metoder knutna till den klassiska retoriken, det 
vill säga de regler och den norm som romanti
kerna fronderade mot. Att påvisa detta förhål
lande vad gäller Wallmarks antologi och att där
igenom komplettera det Björckska antologibe
greppet med överväganden kring en annan an
tologityp -  som fungerat som universalhjälpme
del i klassisk retorik från äldsta tid -  är denna 
uppsats’ syfte.

Wallmarks antologi kännetecknas enligt 
Björck av »en systematiseringsdrift som är näs
tan utan motstycke i svensk estetik4.» Han be
skriver den, med utgångspunkt från återgiv
ningen av Gyllenborgs »Winter-qwäde», på föl
jande sätt:5

Givet är att varje antologist åsidosätter viktiga 
sammanhang, vilken indelningsgrund han än arbetar 
med. Men den envetenhet med vilken Wallmark klas
sificerar efter i första hand genren, i andra hand det 
stoff varpå genren appliceras, denna envetenhet går 
ut inte bara över de kronologiska linjerna och över 
den enhet som den enskilda författarinsatsen bildar. 
Den pulvriserar också den individuella dikten.

Ett stycke sådant som Gyllenborgs Vinter-qväde 
tycks självklart höra hemma under

II. Den Beskrifvande Poesin 
A) Natur-Beskrifningen
1. Den Allmännare

2. Årstiderna 

d) Wintern
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Men långtifrån hela dikten, bara ett urval av sex stro
fer, efter lätt retuschering sammanförda utan varje 
besked om utelämningar, anbringas alltså på detta 
ställe. Tre strofer sparas till »Den Enskiltare» natur
beskrivningen, dess avd. 4 om Meteorerna, närmare 
bestämt avsnitt 5) Norrskenet. Tränger man vidare 
till den gren av den beskrivande poesin som ägnar sig 
åt »Konstföremåls-Beskrifningen» når man sent om
sider till en avdelning som sysslar med lantmannens 
värv och där är nummer 8) Jagten, som illustreras 
bl. a. med de två strofer ur Vinter-qväde, där en björn 
drivs upp ur sitt ide. Ännu ett par andra strofer får sin 
plats längre fram, där det är fråga om gruvarbete och 
skogshygge. Också vinternöjena, definierade som 1) 
slädfart, 2) skridskolöpning och 3) snöbollskastning, 
skildras med Gyllenborgs ord. Slutligen återfinns den 
tidiga strof som börjar »Du Land, som varit hjeltars 
moder» oförmodat under rubriken »Moral-föremåls- 
beskrifning» i svit med Qvinnan, Flickan osv. Under
rubriken är »Fäderneslandets Lycka och Sjelfständig- 
het».

Björck kommenterar uppställningen på följan
de sätt:6

I samma tidsläge som bevittnar en ny estetiks trium
ferande genombrott får vi en oöverträffat fyllig och 
tydlig demonstration av den äldre litteratursynen, 
vars här aktuella grundsats kan sägas vara att det 
poetiska verket försvarar sin plats i ensemblen efter 
det sätt på vilket det infriar de i poetiken och/eller 
traditionen kodifierade kraven på det enskilda stycket 
och på den genre i vilken det hör hemma. Med hjälp 
av variationerna i stoffet kan genresystemet förfinas 
praktiskt taget hur långt som helst. Det är ett önske
mål att en litteratur är så rik och differentierad att den 
fyller upp också ett finmaskigt nät.

Björcks hänvisning till »den äldre litteratur
synen» är riktig. Den därur deducerade »grund
sats», som uppställningen förklaras med, fram
står däremot som en konstruktion. Den tycks 
för övrigt implicera den egendomliga slutsat
sen, att Gyllenborgs »Winter-qwäde», i relation 
till »de i poetiken och/eller traditionen kodi
fierade kraven», egentligen aldrig borde ha 
skrivits som en dikt utan som flera fristående.

Björck är tydligen inte heller nöjd med sin 
förklaring, eftersom han fyller ut den med ytter
ligare tre. Han hänvisar först till att den nya 
Wallinska psalmboken också var uppställd efter 
särskilda situationer: »Det behövdes psalmer 
speciellt för ’en fattig yngling’, för dem som 
vistades vid hälsobrunn, för botfärdiga fångar, 
för dem som ville höja tacksägelse efter regn 
osv. Det är inte uteslutet att Wallmark med sin 
antologi i format av en psalmbok och även el
jest rätt likartad utstyrsel kan ha varit influerad 
av den syn på dikten som brukspoesi och den

kasuistiska systematik som präglar 1819 års 
psalmbok, åtminstone i vissa delar.»7 Björck 
hänvisar därefter till Wallmarks yrkesverksam
het: »Under sitt arbete vid Kungliga Biblioteket 
kan han inte ha undgått kontakt med de rörelser 
som krävde att böckerna skulle uppställas och 
katalogiseras efter ett långt strängare och mer 
differentierat system än som hittills skett. Dis
positionen av Wallmarks antologi kan uppfat
tas som en biblioteksmans delirantiska utopi.»8 
Som tredje förklaring till systematiken anför 
Björck att det var »den, och kanske bara den, 
som gav utgivaren den moraliska rätten att i så 
stor utsträckning som sker välja texter ur den
egna produktionen. /----- / Hans epos Handen
från 1807 löper raskt igenom alla grenar av 
manuell verksamhet ända upp till de bildande 
konsterna. Ur denna trivialitetens skattkamma
re förser sig antologisten flitigt och kan på så 
sätt rikta sitt system med många rubriker (Wat
tenwerk, Ångmachiner, Åskledare etc.) som han 
eljest skulle nödgas avstå från i brist på illustra
tivt material.»9

Ingen av dessa förklaringar träffar kärnpunk
ten, orsaken till vad Björck kallar »den långtgå
ende stoffliga differentieringen»10 i Wallmarks 
antologi. Det gör däremot en hänvisning till ett 
av den klassiska retorikens tradionella hjälpme
del, till de ’skattkammare’ som de studerande 
förväntades samla ihop under sin studietid och 
som skulle ligga till grund för de framtida reto
riska prestationerna i obunden eller bunden 
form i tal, brev eller dikter.

Dessa skattkammare brukade ges titlar som 
thésaurus, loci communes, florilegium eller 
aerarium -  ett titelskick som för övrigt även 
Wallmark tycks anknyta till i sin huvudtitel. 
Samlandet i skattkammare tycks ha varit ett 
stående inslag i skolundervisningen ända från 
antiken och pågick också i skolorna under hela 
den period -  ända till långt fram under 1800- 
talet11 -  då ett klassiskt-retoriskt förhållnings
sätt till språket präglade den lärda utbildningen. 
Syftet med samlandet var att eleverna skulle 
skaffa sig en slags ’materiell bas’ för den imita- 
tio som, enligt den äldre litteratursynen, var en 
av kungsvägarna till dikt och annan litterär 
framställning.

Hur dessa skattkammare kunde se ut skall 
här exemplifieras med utgångspunkt från anvis
ningar som Johannes Rudbeckius d. ä. ger om 
skattkammare för brevskrivning i sin Institutio-
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nes epistolicce libri duo, Västerås 1624. Under 
studietiden borde man givetvis samla skattkam
mare inte enbart för brevskrivning utan också 
för övriga retoriska specialområden: tal, predik
ningar och dikter.12

En skattkammare för brevskrivning skulle be
stå av tre avdelningar. I första avdelningen 
skulle eleven samla vackra och pregnanta ut
tryck och välformulerade fraser. Den andra av
delningen, som var direkt knuten just till 
brevskrivning, skulle delas i två: i första delen 
samlades fraser som hade med brevets disposi
tion att göra, som visade hur man avslutar en 
tankegång, går över på annat, avrundar, avbry
ter och liknande, i den andra fraser som hade 
med brevets typ eller genre att göra och som 
visade till exempel hur man tackar, ber, kland
rar, lovprisar, rekommenderar eller avråder. I 
den tredje avdelningen skulle eleven samla oli
ka typer av ornamenta som han stötte på under 
sina studier och som kunde pryda de brev han 
skulle skriva: goda liknelser, fina sentenser, ele
ganta bilder, skickliga allegorier och slående ex- 
empla. Skattkammaren skulle ställas upp syste
matiskt, så att man senare lätt kunde finna och 
bruka de skatter man samlat.

Åtminstone från 1500-talet och framåt var 
det också möjligt att komplettera de egentillver
kade skattkamrarna med tryckta arbeten som 
fanns att köpa -  ett känt sådant var J. M. Mey- 
farts Melleficium oratorium, från 1500-talets 
mitt, som fanns i Lucidors bibliotek.13 I dessa 
tryckta verk återfann man, i noggrann systema
tisk uppställning, utförliga citat av vad alla 
goda och klassiska författare någonsin hade 
skrivit om sådant som guldets art, lättjans för- 
och nackdelar, enhörningar, Nilens källor, 
kvinnans svaghet och alla andra upptänkliga 
ämnen.14

Det är till denna specifika, klassisk-retoriska 
tradition av tryckta skattkammare som Wall- 
marks Swenska språkets skönheter ansluter sig. 
Den är alltså präglad av »den äldre litteratur
synen» inte bara i sitt urval utan även i sin 
uppställning.

Systematiken i Wallmarks antologi är av all
deles samma art som i de retoriska skattkamrar
na. Det övergripande tema, som Gyllenborgs 
dikt huvudsakligen hänförs till, är »Beskrif- 
ning», på retoriskt latin ekphrasis. Antologins 
primära indelning, efter genrer, överensstäm
mer med det retoriska systemets huvudindel

ning och ansluter sig också till den retoriska 
grundprincipen om decorum, som bland annat 
stipulerade att det skulle finnas överensstäm
melse mellan genre, ämne och stilnivå: vinter
nöjet ’skridskolöpning’ kunde följaktligen inte 
beskrivas på samma sätt i ett epos som i en visa 
och alltså borde dessa beskrivningstyper särre- 
dovisas. Nästa indelningsgrund, att först anföra 
en sak ur ’Den Allmännare’ och därefter ur 
»Den Enskiltare» aspekten, motsvarar helt den 
klassiskt-retoriska uppläggningen, där en före
teelse alltid först borde behandlas in genere in
nan den togs upp in specie.

De många ämnesordnade underavdelningar
na hade syftet att hjälpa brukaren att finna och 
utnyttja de ’skönheter’ som antologin, på reto
riskt skattkammarvis, tillhandahöll. I den reto
riska processen fanns det tre idealtypiska ar
betsmoment som ledde fram till det skrivna 
talet eller texten: inventio, då man uppfann eller 
hittade på de ’saker’ eller ämnen som skulle 
avhandlas i texten, dispositio, då man ordnade 
dem, och elocutio, då man satte orden till de 
saker man uppfunnit. En skattkammares nor
mala funktion var att hjälpa talaren eller skriva
ren i elocutio -  det vill säga då han hade ämnena 
men ännu inte orden, de goda formuleringarna, 
för dem. Wallmarks antologi är ordnad just från 
denna utgångspunkt. När Björck finner den 
»nästan helt omöjlig att hitta i» beror detta 
alltså på att han brukar den på ett annat sätt än 
den var tänkt att brukas -  för att hitta dikter av 
bestämda författare eller för att ställa samman 
de dikter som Wallmark brutit i stycken.

Wallmarks systematik är alltså inte föranledd 
av psalmbokens indelning, moderna bibliogra
fiska klassifikationsprinciper eller omsorgen 
om den egna författaräran. Den är ett typiskt 
uttryck för den dispositionella anordningen 
inom en viss art av retoriska, antologiska hand
böcker.

Men i och med att detta har klarlagts visar 
det sig också att Wallmarks antologi har en 
vidare litteraturpolitisk syftning än den som 
Björck uppmärksammat. Den slår inte bara ur
valsmässigt ett slag för den gustavianska sma
ken. Den framhåller också att det gamla, gus
tavianska sättet att dikta på är det enda riktiga 
och rimliga sättet.

Antologin placerar, genom sin uppställning, 
in såväl dikten som diktarna inom den klassiska 
retorikens ram. Detta innebär att dikt inte ses
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som ’högre ingivelse’ efter romantisk modell 
utan i retorikens hantverkarperspektiv, med 
den starka åtskillnad mellan res (’saken’) och 
verba (’orden’) som kännetecknade dess språk
syn: Under ’beskrivning’, avdelning ’vinter
nöjen’, underavdelning ’skridskolöpning’ möter 
vi alltså inte dikter i romantikens mening utan 
en rad exempel på föredömliga sätt på vilka 
denna ’sak’ har blivit till ’ord’ i svensk diktning. 
Diktaren blir ingen originalskald med tillgång 
till ’högre sanningar’ som bara kan kommunice
ras via diktens helhet utan en språkets problem
lösare som mer eller mindre väl har lyckats 
genomföra den retoriska processen av inventio, 
dispositio och elocutio med avseende på ’saken’ 
skridskolöpning inom en viss genre.

Antologin lättar därtill bördorna för diktare 
som ännu inte har antagit romantikernas litte
ratursyn: den noggranna systematiken medför 
ju att även ’det svenska språkets skönheter’ -  
och inte bara de klassiska språkens -  lätt och 
behändigt kan göras till föremål för imitatio. 
Såtillvida bildar Wallmarks antologi ett mot
stycke till Johannes Schefferus’ Memorabilium 
sueticæ gentis exemplorum liber singularis från 
1671, en retorisk skattkammare koncentrerad 
på exempla, som syftade till att ersätta de klas- 
siskt-antika förebilderna med svensk-nationella 
motsvarigheter.

Wallmarks antologi är alltså, inte bara till 
innehållet utan också i sin uppställning, en bok 
som håller fram den ’gamla skolans’ litteratur- 
uppfattning.

En sak återstår i detta sammanhang att berö
ra: den användning av boken som Wallmark 
anbefaller på titelsidan och som Björck inte nä
rmare kommenterar. Bruksanvisningen tycks 
nämligen delvis strida mot det som ovan häv
dats om dess syfte. Boken sägs vara samlad »i 
afsigt att bidraga till en närmare bekantskap 
med wår sköna Litteratur, men i synnerhet till 
Deklamations-Konstens utbildande i wåra 
Underwisningswerk och Sällskapskretsar».

Dessa påpekanden uppfattar jag som ’moder
na’ markeringar, avsedda att understryka att 
boken, trots sin uppenbara bundenhet vid de 
gamla retoriska modellerna, bör ses som något 
mer än en retorisk thesaurus av traditionell typ. 
De tycks vara ditsatta för att antologin inte, av 
den ’nya skolans’ mer eller mindre införstådda 
supportrar, direkt skulle kunna avfärdas som en 
sådan bok. Motsvarande moderna markeringar

finns, som Björck påpekat, inom urvalets ram: 
så är faktiskt Tegnér, Stagnelius, Ling och Afze- 
lius representerade i boken.15 De är dock högst 
marginella företeelser i sammanhanget -  som 
möjligen beslöjar syftet med boken men som 
inte förändrar dess karaktär.

Titelbladets bruksanvisning anknyter, menar 
jag, till samma linje av till intet förpliktande 
tillmötesgående mot ’de nya’ och fortsätter där
med också en gammal tradition inom svensk 
litteratur -  de äldre titelbladen gav inte bara 
titeln på boken utan gjorde också normalt viss 
reklam för boken i fråga.16 Genom syftesformu
leringen »bidraga till en närmare bekantskap 
med wår sköna Litteratur», döljs antologins re
toriska brukskaraktär samtidigt som orden as
socierar till det nya ämnet estetik och det nya 
litteraturbegrepp, som utvecklades inom dess 
ram. Ännu en modern markering som visar bort 
från den retoriska skattkammarfunktionen är 
orden om att boken vill bidra till »Deklama
tions-Konstens utbildande». Även dessa ord 
framstår dock i första hand som reklam.

Deklamationskonsten var en sen avläggare av 
den klassiska retoriken, närmare bestämt den 
del som gav anvisningar för actio eller pronun- 
tiatio, framförandet av talet. Från och med re
nässansen kom dessa anvisningar att vidareut
vecklas i traktater om gestik och mimik avsedda 
för skådespelare och målare. De retoriskt grun
dade teorierna om uttal och kroppsspråk fick 
förnyad aktualitet under 1700- och tidigt 1800- 
tal, då deklamation blev ett salongsnöje. I sär
skilda handböcker i deklamation utvecklades 
också intrikata notationssystem som visade 
både hur man skulle röra kroppen och hur man 
skulle modulera rösten och pausera under upp
läsningen.17

Jag känner inte till något svenskt arbete inom 
genren deklamationshandböcker: även om det 
skulle finnas någon, gavs det dock här en aktuell 
nisch för en bok som Wallmarks. På danska 
finns den tämligen genretypiska Odeum eller 
declamere konstens theorie, 1808, av Levin 
Christian Sander, som visar, att Wallmarks bok 
i varje fall inte primärt är en deklamationsbok. 
Sanders Odeum inleds med teoretiska avsnitt 
om deklamation, vilka följs av en rad uppläs- 
ningstexter, försedda med notationer och paus
tecken -  en samling av, som det heter, »Velta- 
lenhedens og Poesiens mest passende Bloms
ter».



Miscellanea 95

Wallmarks antologi kunde naturligtvis, trots 
bristen på teoretiska anvisningar och notationer 
till ledning för framförandet, brukas också som 
underlag för dessa populära sällskapsövningar. 
I deklamationssammanhang var dock den intri
kata systematiken i uppställningen -  som tyd
ligt placerar antologin inom skattkammartradi- 
tionen -  en överloppsgärning. Något motsva
rande finns inte heller de deklamationsböcker 
som jag har sett. Därför framstår alltså titelbla
dets ord om deklamationskonsten som ännu ett 
försök att åtminstone på ett yttre plan gå en ny 
publik till mötes.

NOTER 1

1 Björck, S., Svenska språkets skönheter. Om den ly
riska antologin i Sverige -  dess historia och former 
samt en katalog över titelbeståndet 1737-1983 utarbe
tad av Sylvia Törnkvist. Stockholm 1984, s. 51: »Den 
planerade antologin har säkert varit tänkt som ett 
motdrag mot ett foretag som inletts av Hammar
skölds förman på biblioteket och litteraturpolitiske 
huvudmotståndare i sin tidning Allmänna Journalen, 
P. A. Wallmark. Om nu inte den rastlöst verksamme 
Hammarsköld i stället tänkt sig att förekomma med
tävlaren.»
2 Björck, S., a. a. s. 50.
3 Björck, S., a. a. s. 53 f.
4 Björck, S. a. a. s. 55 f. Det påpekas emellertid också 
här att det finns »vissa analoga företeelser i samti
den».
5 Björck, S., a. a. s. 56 f.
6 Björck, S., a. a. s. 57.
7 Björck, S., a. a. s. .57 f.

8 Björck, S., a. a. s. 58. Björck tillfogar dock: »Mot 
detta förslag talar att den eljest så rastlöse Wallmark 
just såsom biblioteksman omtalas som tämligen loj 
och ointresserad. Så av J. E. Rydqvist, vars erfarenhe
ter emellertid begränsar sig till de sista decennierna 
av Wallmarks chefskap på Kungliga Biblioteket (Bi
drag till K. B:s historia I, 1926).»
9 Björck, S., a. a. s. 58 f.
10 Björck, S., a. a. s. 58.
11 Det är inte känt exakt när man i skolorna bröt med 
denna metodik. Den tyske forskaren Dieter Breuer 
menar, i »Schulrhetorik im 19. Jahrhundert», i Rheto- 
rik. Beiträge zu ihrer Geschichte, s. 150, att 1800-talet, 
sett ur den högre utbildningens synvinkel, fortfarande 
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