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Dalin och Den swänska Argus 

När stormaktstiden gått till ända, hade det svenska språket 
nått en fasthet och stadga som gjorde det möjligt för förfat-
tare och språkmän att ägna sig åt en finslipning av språket 
och att noga differentiera stilen alltefter syftet. Dc betydel-
sefullaste nya insatserna i Sverige under 1700-talet på pro-
sans område syns mig därvidlag vara att det skapades en 
journalistisk stil med Dalin, en vetenskaplig stil med Linné 
och en talad högprosa under den gustavianska tiden med 
Svenska akademien som ledande institution. 

Dalin är den förste svensk som klart fattade vad begrep-
pet journalistisk stil innebär. Hans vakna iakttagelse, hans 
språkliga uppfinningsförmåga, hans lätta mångsidighet gav 
honom utomordentliga förutsättningar att förverkliga sina 
avsikter. Det gällde för honom att fånga den föga homoge-
na läsekretsens intresse så starkt att man begärligt grep ef-
ter varje nytt nummer av Den swänska Argus. Sakintresset 
kunde inte tjäna som lockbete, för ingen visste på förhand 
vilken fråga som skulle tas upp till behandling. Men mång-
sidigt måste innehållet vara, så att varje läsare kunde be-
spetsa sig på något som särskilt roade honom. Och vad som 
än behandlades måste det skrivas i en underhållande och 
lätt stil i enlighet med en ny smak. Detta är i väsentliga 
stycken alltjämt journalistens situation. 

Dalin klagar i det 29:e arket över att inte riktigt ha vun-
nit den kvinnliga publiken: "dertil war mycket Herr Hiern-
brott skulden, som gerna är Torr och Diupsinnig, intet ak-
tandes den kosteliga Maximen, at smeka sanningen i Kö-
net" (1: 213).1  Innehållet i Argus är ofta ganska tunt och 
inte sällan direkt lånat från Dalins utländska förebilder. 

1 Citaten anger del och sida i Then Swiinska Argus 1--111, utg. av 
B. Hesselinan och M. Lamm, Stockholm 1914-19. 
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Men på en punkt var han originell och för svenskt språk 
nyskapande: den uppfinningsrika och rikt varierade stilen 
var hans personliga skapelse. Han var en språklig virtuos, 
som älskade att visa sitt instruments möjligheter, som stund-
om lockades till en alltför ansträngd uppvisning, men som 
ändå oftast leddes av en säker språklig instinkt. 

Stilimitationer 

Till det journalistiska greppet hör de många stilimitationer-
na. Dalin utnyttjar sin erfarenhet av dialektalt språk och 
spränger in en kort folklig scen apropå ordet gille i en paro-
di på pedantisk diktkornmentar: "Mats säger til Pehr: Har 
du inte hört dä fina gillet wi giorom på wår Märkelse-Dag, 
bara te å hovera för dig å dina Sockne-Boar, å te wisa hela 
den ara bygda, hwa Kaxar wi ä i wår Sockn? Dä wa gott 
Öhl wi haddom, wi knäfullom i ring, wi skrekom, wi måla-
dom Golf å bohl. Ja Pina-koknös, hocket fint gille hä wa." 
(II: 288) Att Dalin behärskade sin barndoms Hallandsdia-
lekt är inte förvånande. Men att han också kunde skriva 
vad Hesselman betecknar som "ypperlig Roslagsdialekt el-
ler Sorundamål" i ett fingerat brev från en fattigstuggum-
rna är ett vittnesbörd om hans språkliga lyhördhet: "Di ara 
gummå i fattigstugu ba mäg be wälborna Herr Nå, att ni 
skull tänk på oss när ni kommer tä tal rnä dä stora å granna 
folki" etc. (II: 322). Hesselman finner stycket grammatiskt 
så feifritt "att man känner sig tveksam om verkligen hal-
länningen Dalin varit i stånd att så fullkomligt attrapera 
en främmande dialekt" (III: LXXVI). Något skäl att be-
tvivla Dalins författarskap utöver det Hesselman anför finns 
inte. Om detta brev vore skrivet av någon annan, skulle 
detta förutsätta ytterligare en Argusförfattare med Dalins 
häpnadsväckande förmåga att återge dialektait språk. Jäm-
te den skickligt genomförda dialektformen är brevet ett 
prov på Dalins inlevelse i hur svårt en ovan skribent har 
att i skrift frigöra sig från sina spontana talvanor. 
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Samtalet mellan Balzar och Elsa (II: 80 f.), det berömda 
paradstycket, återger i stort sett ett uppsvenskt talspråk. 1 de 
svenska 1 700-talskomedierna finns inte en mera genuin dia-
log. När Dalin återger repliker för att karaktärisera olärt 
folk undviker han skickligt att falla in i typiska skriftspråks-
vanor. Ordvalet är okonstlat, meningsbyggnaden har det 
spontana talets lösa och oövertänkta form: "Nu kommer 
jag til honom -- Grefwen 	hwad hetern nu? Bels, 
Belzasar, eller -- han ä resolut, wil jag wåga -- Kän-
nen 1 honom, Jungfru?" (II: 84). Uttalet är väl avlyssnat 
och naturligtvis inte konsekvent återgivet men punktvis 
markerat, så att tonen gör ett genuint intryck. 

1 N:o IV låter Dalin de stående figurerna i Argus fram-
föra sina lyckönskningar till kungaparet och får därigenom 
tillfälle att karaktärisera deras intressen och uttryckssätt. 
Advokaten Gyllenbalance ansluter sig till äldre lagstil, kort-
huggen, kärnfull och arkaiserande i ordval, ordf öljd och 
satsbyggnad: "ty med lag bygges land och på rätt grundar 
sig ett folks Sällhet. Wij hafwa ymnig och god lag. Gud låte 
ingen baik wara fåfeng, ty utan wärkställighet är lag onyt-
tig. Nu önskar jag allenast, at owellduge domare må altid 
späkt freda och urafla utöda. At penningegirige icke måge 
Lagen wränga eller rätten blinda. At oweld i nämnd må 
giöra snarhet i rätt, ty då har egennyttan icke råderum at 
spela ränkor och ställa giller. Skalka-näpst är redeligas 
lust." (1: 28) Placeringen av objekt före infinitiv, i stilimi-
terande syfte, är inte helt konsekvent genomförd: "ty då 
har egennyttan icke råderum at spela ränkor och ställa gil-
ler". Skälet till avvikelsen är kanske att uttrycket är omra-
mat av lapidariska satser med tyngd och eftertryck. Den 
arkaiserande klangen är redan tillräckligt angiven, och den 
normala ordföljden lättar upp rytmen. 

1 N:o XXV roar sig Dalin med att i inledningen anslå 
en ton av barock som han snabbt överger: "Enda ro och 
enda Oro i Lifwet, du klara och öma ögnesten, grannlaga 
smak, qwickaste Öron-Hinna, lefwande luckt och finaste 
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känsel, med et Ord: Samwete, i dag vil jag tala om dig" 
(1: 178). En sådan anhopning i dekorativt syfte hör till 
barocktidens överlastade stil, liksom sådana uttryck som 
qwickaste Öron-Hinna, lefwande luckt. Det är betecknande 
att dessa ord har uteslutits i den andra upplagan, varige-
nom pastischtonen försvagats. 

En naturlig form för stilimitation är brevet. Det hör till 
den moraliska veckoskriftens vanliga gestaltning att föra in 
fingerade insändare och brev, där frågor framställs och syn-
punkter anläggs som redaktören tar upp till behandling. 
Breven kan ha samma uppgift som repliker i den gamla 
salongskomedin: författaren låter en person ställa dumma 
frågor och ge sig oförsiktiga blottor för att ge en annan per-
son tillfälle till den kvicka repliken och den vettiga upp-
fattningen. Ibland används brevet och insändaren enbart 
för att karaktärisera: både innehållet och stilen tjänar som 
en snabbskiss av en människotyp. Ibland förefaller rätt och 
slätt lusten till omväxling och underhållning vara anled-
ning till formen. 

Eftersom man emellertid vet att inte alla artiklar i Argus 
är skrivna av Dalin (se Lamms och Hesselmans inledning i 
del III), innebär breven ett speciellt problem: Vilka är 
autentiska insändare i en från Dalin avvikande språkform, 
och vilka är författade av Dalin i en medvetet förställd 
stil? 

Ett av de omstridda breven är N:o XL i första årgången, 
där en fyrtiårig man "uti en hederlig beställning" klagar 
över sin hustru, som bara är en duktig husmor och inte en 
fjolla å la mode som hans status kräver. "Hon kan hwarken 
Italienska, Fransöska, eller Tyska: Intet Dantza, eij heller 
Spela på något Instrument." (1: 304). Hans idealbild av en 
précieuse ridicule, som kan svänga sig med salongsfranska 
och är uppfylld av futiliteter, är en typ som Dalin gärna 
satiriserar. Innehållet talar sålunda inte mot att denne skul-
le vara författaren. De språkliga egenheter som "eljes äro 
sällsynta i Argus" kommer Hesselman att tvivla på att Da- 



lin skrivit arket, hans villrådighet avspcglas emellertid i 
olikheter i hans allmänna inledning till Argus och i kom-

mentaren till texten. 
Det kan emellertid fastslås, att stilens allmänna karaktär 

väl ansluter sig till Dalins skrivsätt: den korta och livfulla 
satsbyggnaden, lekfullheten, den påtagliga driften med det 
överdrivna bruket av franska ord. När insändaren klagar 
över att hustrun ständigt håller till i köksregionerna, använ-
der han ett friskt konkret uttryck av den art som är utmär-
kande för Dalin: "Der är hon som hon vorc fastbeckad." 

Då manuskript till detta ark saknas kan full visshet om 
författarskapet inte nås, men skälen att frånkänna Dalin 

detta är inte övertygande. 
Ett brev undertecknat Cornelius Beswäi' (N:o 21 i andra 

årgången) ger bilden av en lantlig riksdagsman med myc-
ket begränsade perspektiv, fördjupad i sina personliga ange-
lägenheter som han velat ta upp på riksdagen men också en 
politisk kannstöpare i svensk landsbygdsmiljö. Benägenhe-
ten att sätta upp besynnerliga och oordnade förslag i punk-
ter kännetecknar insändarens ambitioner, liksom den tunga 
meningsbyggnad som ger sken av värdighet: "In Summa, 
jag wil intet upräkna dem alla; Men sådane angelägenhe-
ter, Min Herr Argus, måste jag beklageligen å sido sättia, 
besynnerligen som jag icke heller förmått någon härifrån 
Resande Fullmäktig at antaga dem, utan då jag derom an-
modade Herr Achates och Herr Chrysostomus, som reste 
härifrån för 3 wekor sen, log den förra åt mig, liksom jag 
want en Narr, (det jag skal visa honom, om jag lefwer) 
och den senare wände på mig öfwer axlen ett bistert Ansik-
te, med hård tilfrågan, om jag wiste hwad en Riksdags-
Man tilhörde?" (II: 177). 

Mot denna uppstyltade värdighet bryter sig folkliga och 
omedelbara vändningar: "Hade Herr Silwerwigge, min we-
derpart i Jorde-Trätan, blifwit så snyllen och ruskug, om jag 
kommit åstad, i det stellet han nu gliser åt mig hwar gång 

wi see hwarannan i Kyrkan." - "min enda Doter, som är 
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ett så deijeligt Creatur, at wår Mölnare hängt up sig för 
hennes skull". 

Mot denna insändaringress till arket bryter sig sedan Ar-
gus svar i en lätt och elegant stil, och därigenom åstadkom-
mer Dalin en roande omväxling. Däremot är de brev som 
är undertecknade med den genomskinliga pseudonymen 
Lidanus avfattade i en säker och ledig stil och avser inte 
att förlöjliga en viss människotyp. 

En särställning intar de brev som har kvinnor till finge-
rade författare. Dalin satiriserar gärna en fåfäng och pre-
tentiös parvenytyp. Samtalet mellan Baizar och Elsa ut-
mynnar i ett sådant brev: "GUD signa Ehr, min Syster, 
för di presiösa Tygen, jag ska med tacksamhet betala dem, 
så snart min Man får ut sitt Quartal, eller menar jag wår 
Commissionär nu kan wäl negosiera up så många Pängar i 
Stockholm, tils wi få betalning för de twå Bond-Gålana; 
Men de där Strumporna woro något små i Fötterne; Men 
Posslinet war hiärtans wackert, och kom wäl fram, bara en 
Sucup och tre Tassar ha gådt sönder." (II: 86) 

1 ett ark, där Dalin under sken av att upplysa om offi-
ciellt språkbruk torde alludera på personer och politiska för-
hållanden, slutar han med att återge ett fingerat brev från 
ett Fruentimmer som exempel på de många "som aldrig bry 
sig om sammanhang i sina skrifwelser". Hon skriver bl. a.: 
"Nu så skall jag be ehr min lilla wackra Argus, at ni will 
wara så obligiant och öfwertala min Man, på det han intet 
flytter ut på Landet, och som wi ha eget Hus och allahanda 
artigheter och Commoditeter och förmåner i Stockholm, 
som de intet ha på Landet, utan där lefwa de som Hedning-
ar, för de ha inte annat än Kyrkan at gå uti. Men om jag 
kommer så långt bort från Folk, där jag och barnen bli hel 
bondaktiga, och man inte har något Compagnie." (II: 220) 

1 det briljanta brevet från Lisa Husbonde har Dalin inte 
eftersträvat att ge intryck av en ovan och obildad skribent. 
Den säkra och lediga meningsbyggnaden är Dalins egen. 
Den skrivande förefaller att vara en världsdam utan häm- 
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ningar som behärskar den mondäna jargongen. Den stilistis-
ka effekten bygger helt på överflödet av franska lånord: 
"Enfin: jag wil intet specificera Ehr alla de incommodite-
tema, men jag will bara Notificera Ehr hwaruti min glädie 
består, nemligen, at jag förmått aldeles changera min Mans 
humeur och lymmelaktiga Manierer. Par exempel: jag tror 
(Gud förlåte mig min synd) at han höllt mig för en liten 
Markatta eller et Creatur, som han bara hade för sitt di-
vertissement, ty så offta jag frågade honom om publique 
affairer eller det som regarderade hans ämbete, så swaradc 
han mig genom carresser, douceurer och bagatteller, som 
intet mer liknade sig med mina quaestioner, än de gammal-
modige Fontangerne med wåra Criieller, liksom jag hade 
want sans jugement." (1: 327) Brevet belyser på ett roande 
sätt osvenska tendenser i tidens överklasspråk och ger en 
talande bakgrund till Dalins puristiska iver. 

De stilimitationer som jag exemplifierat vittnar om Da-
lins språkliga medvetenhet. Han avlyssnade och urskilde de 
variationer i språkbruket som betingades av dialektala och 
sociala skillnader, som speglade olika människors tempera-
ment och karaktärer och avslöjade deras ambitioner. Hans 
egna miljöbyten skärpte hans iakttagelseförmåga: barndo-
mens halländska landsbygd och umgänget med bönder, den 
akademiska lärdomsmiljön i Lund, det aristokratiska och 
borgerliga livet i Stockholm. Hans anpassning till nya um-
gängeskretsar gällde inte bara maner och etikett utan också 
i hög grad språkvanor. Dalins språkliga fantasi satte honom 
i stånd att träffande imitera vad han hörde och iakttog. 
Hans verbala begåvning tog fasta på stilens möjligheter 
som medel att fånga läsarnas intresse och roa, och han blev 
den första svenska författare som begagnade stilimitationen 
som journalistisk metod. 

Denna stilefterhämmning var emellertid bara en sida av 
Dalins talang som tidriingsskrivare. 1 största delen av Ar-
gusnumren uppträdde han utan mask. Hur skriver nu Dalin 
själv, när han inte härmar någon annan? 
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Man har alltid betonat det gäckande och svåråtkomliga i 
Dalins författarpersonlighet. Hans otroliga lätthet att ta 
upp idéer och att i anslutning till främmande förebilder 
skriva i de mest olika genrer gör det svårt att få ett grepp 
om honom. Det gäller också hans skrivsätt. Men man kan 
alltid utgå från hans egna uttalanden. 

Dalins stiluppfattning 

Det berömda 45:e numret i årgång 1, som inleds med his-
torien om frun som skämmer bort sin dotter, är helt ägnat 
svenska språket. "Wårt Söta Modersmål blir dageligen 
bland oss så misswårdat, at det är en ömkan: De Swenskas 
Ord och Meningar äro nu högdragnare, än at de munteli-
gen eller skriffteligen kunna uttydas på Swenska; Derf öre 
äro nu de Swenska så owande wid Swenskan, at de rättnu 
intet stapla så mycket när de tala andra Språk, som när de 
tala sitt Eget. Af enskylte Sielfswåld är deruti blefwen en 
allmän okunnighet: detta dumhets Töknet sträcker sig från 
Fote-biället til Hiässan af den Swenska Kroppen, och få 
äro de, som ha Ljus och Ögon deremot: De förnämare sam-
talen äro sällan Swenska, och de ringare apa derefter. Man 
har et orimligit begrep om witterhet, Wijsdom och Lärdom 
här i Landet. Knapt har man ett dylikt hos något annat 
Folkeslag: Man inbillar sig at sådant erhålles genom många 
och Främmande Språk. 0 Himmel, hwad Dårskap! Skulle 
man intet en gång kunna bli Förnufftig, Lärd och witter 
på Swenska?" (1: 342). 

Dalin lägger fram ett program för en svensk språkvård. 
Han anser, "at wårt Swenska Språk, som nu blir så Jem-
merligen förachtat, upspäckat, förwänt och wanrycktat, 
kunde åter snart hinna til sin naturliga Fägring om wi befli-
tade oss mer derom i wårt dageliga tahl och skriffter, om 
wi utrensade de onödiga fremmande Ord, soiii et tokugt 
prunkande först inplantat, Om wi återtogo de korta me- 
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ningar, klara begrep och sinrika utlåtelser, som detta 
Grund-Språket äger, hwarpå wår gamla Lag,1  Konunga-

Styrelsen och mångfaldiga gamla Skrifter före1gga oss så 
rena prof, Om skickeligt Folk, som dertil upoffrat sig, guf-
wo oss goda och tilräckeliga ordaböcker, hwaraf både Fran-
söskan och flera tungomål hämtat så stora förmåner, Om 
wåra Lärda eller de, som giöra sig den mödan, at gagna det 
allmänna med sina wärk, flitigt skrefwo på ren Swenska, 
och således banade den enfaldigare wägen" (1: 344). Dalin 
talar för att svenska blir alla vetenskapers språk i Sverige 
och att det skapas en populär litteratur att spridas bland 
folket. Han opponerar sig mot "ängslige och löijliga långa 
meningar" och mot att vårt språk tvingas "mot sitt Oskyl-
diga lynne med oäkta ord til wämieliga wridningar". Det 
kan vara roande att iaktta, att angreppet på de långa me-
ningarna är skrivet i form av en bra nog lång mening med 
inskjutna parentetiska utvikningar, men det är att märka 
att meningen ändå är klar och överskådlig.2  

Även i det fingerade brevet i N:o 25 i andra årgången, 
vars språkliga ämne väsentligen är en täckmantel för ak-
tuell politisk kritik, satiriseras i förbigående den tunga offi-
ciella stilen: "Wid denna min 22 Åhra Ålder är jag wäl så 
wida kommen, at jag på någorlunda naturligt, rent och kort 
wis kan utföra mina meningar på Papperet; Men sedan 
min hitkomst har jag förnummit, at naturliga, rena och 
korta utlåtelser böra sparsamt brukas i allmänna skrifter, 
och at alla, åtminstone i Cronans Tienst, böra fölija ett 
wisst wedertagit skrif-sätt." (II: 213) 

Dalins uttalanden om satsbyggnaden vittnar om att han 
eftersträvade en lätthet i stilen som under stormaktstiden 

1 Hänvisningen till landskapsiagarna som språklig förebild är intres-
sant. Dalin var säkerligen förtrogen med denna lagstil, som vid ti-
den för Argus tillkomst hade en betydande aktualitet. Vid riksdagen 
1731 framlades förslag till 1734 års lag, för vars utformning stiltra-

ditionen från landskapslagarna var av största betydelse. 
2 Se analysen i G. Holm, Epoker och prosastilar, Lund 1967, s. 100. 
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inte var något ideal. Den gedigna lärdom som då stod högt 
i kurs och medförde att stilen blev tung var inte längre på 
modet. Dalin låter Herr Ehrenmenvet avbryta Herr Hiern-
brott, när denne börjar en längre utläggning, med orden: 
"Ha wi icke beslutit, at icke afspisa wåra Läsare med höga 
Betraktelser, emedan minsta delen af dem will möda sig 
dermed? Detta är ett förtreffeligt ämne, men intet måste 
wi komma fram dermed på detta sättet." (1: 80) 

Lamm anser i kommentaren till N:o 18 i andra delen att 
berättarstilen i detta ark är den för Dalin karaktäristiska 
och ser i detta ett huvudargument för uppfattningen att 
denne ensam är författare. Lamms omdöme, som otvivel-
aktigt är riktigt, kan ge anledning att närmare granska 
framställningsformen i detta nummer. 

Dalin börjar gärna osökt, och de halvt parentetiska in-
skotten har något av den muntliga berättelsens omedelbar-
het: "Utaf den stora Auctoren, som jag kallar den Scandis-
ke Mercurius, har jag inhämtat fölljande Historia: jag be-
klagar at hon kan kallas Tragcedia; Men stor sak, man kan 
intet altid skrifwa Comcedier:" (II: 148). 

Så följer en historia med livligt tempo, korta satser, kon-
kret ordförråd. Folksagotonen är omisskännlig i den mono-
tona ramsan med stegring led för led: "En bewågen Köks-
Jungfru skiänckte honom en Kaka, den han sålde för 2 öre: 
För dem köpte han en gammal Nyckelpipa, den han för-
bättrade och sålde för 2 Styfwer: för dem köpte han en 
gammal Fäliknif, den han upslipade och sålde för 2 Mark: 
För dem köpte han ett par gamla Hanskar, dem han hop-
sydde och sålde för 1 Dal." etc. Men det är inte ren folk-
sagoimitation; där finns resonemang med ordval av högre 
valör och med mindre talspråklig rytm: "Deraf insöp fuller 
den unga Pamphilius tillika med lättian illfundiga Grund-
satzer; Men hans Stierna hade dock med honom något stör-
re förslag, ty hans skapnad och Qwickhet hade sina full-
komligheter:" 

Efter en sida lämnar Dalin folksagans enkla berättarstil 
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och satiriserar handelns främlingsord: "Efter någon tid 
kunde Pilten, åtminstone in Strazza giöra en Conto pro di-
verse och en Conto Generale med rätta Bilanzer, netto prO-
cedido och rendimento, caiculera alla Spesen och Ritorner, 
afdraga Courtager, på Herr Creditor a Costi ställa en Cam-
bio reale, mäkta konstigt remittera, tracera &c. ja han lär-
de och huru man tog goda Assecurancer mot Risico af den 
stränga Tariffen." 

1 en ledig och rapp stil berättas Pamphilius vidare öden 
fram till hans fall. Och den egentliga historien avslutas 
med den ironiska frasen: "Tänk hon (Lyckan) tillät honom 
icke en gång rikta sig af sin Banqueroute." 

Sedan följer ett resonemang om saken, och för att slip-
pa en utredning som kunde få en viss tyngd går Dalin över 
till dialogform och låter Argus försvara sig mot invändning-
arna av Herr Quarter. Dalins livliga temperament passade 
för den efterapning av muntligt tal som dialogen ger till-
fälle till, där frågor utrop, avbrott, parentetiska infall 
ter sig naturliga. Och som ett lekfullt slutackord låter för-
fattaren arket sluta med Herr Quarters ord: "Det synes wäl 
så - - - jag kan betäncka mig på detta wårt Samtahl, 
men i dag slår jag sådant ur Hufwudet: Det är den 1. 
Maji." 

Det karaktäristiska och nya i Dalins stil, som detta ark 
illustrerar, är den snabba växlingen av framställningsform, 
en variation som väcker nyfikenhet och gör läsningen un-
derhållande. 

Lamm, som prisar Dalins överlägsna berättarkonst, me-
nar att denne inte är på sin rätta mark när det gäller att 
utförligt beskriva, att analysera eller att resonera. "Stilen 
blir tung och ovig, karaktäristikerna fumlande, reflexioner-
na banala" (III:s.XXI). Detta omdöme innebär en alltför 
stark generalisering. Det är inte riktigt att Dalin som reso-
nör förlorar stilens lätthet och behag. Den systematiska ut-
redningen var inte hans styrka, men han hade en annan, 
flyktigare och lättsinnigare form av resonemang, det kåse- 
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rande sinåpratets, utan substans och djupare värde, men 
stilistiskt lyckat och älskvärt bagatellartat. jag kan välja 
som exempel N:o 29 i första delen (1: 212): 

"At jag skulle undfly Fruentimmers Sällskap? neij, ald-
rig. Så wild och grym blir jag intet af mina Auctorers Mo-
raler, fast de äro alwarsamme, ty de äro så billige i detta, 
som i andra mål. De weta mycke wäl, at Manfolk ha äfwen 
så stor förbättring, som Roo af Förnuftigt Fruentimmers 
omgänge. Det a.sant, at om inga Manfoik woro til, så 
förswunno mäst alt det, som nu är angenämt hos Fruentim-
ret: Farwäl Grannlåt, farwäl omistelige Speglar: Då skulle 
intet synas de täcka löijen, de qwicka ögnekasten, den läck-
ra Hyen och alla de älskeligheter, som giöra wåra Hiältars 
Hjärtan til Nåldynor; men så är ock det sant, at om wårt 
kön, som af Naturen är Torrt, Surt och befallande, skulle 
lefwa utan Fruentimmer, så blefwo mästa delen af oss bara 
twärwiggar, obelefwade Karlar, fullproppade med en ho-
tande Philosophie: jag menar wi skulle see ut, som de wärs-
ta siö-gastar: Wåra prålsiuka ynglingar, som nu gå så gran-
na, skulle då löpa som fogla-skrämmor, och de som nu intet 
weta högre dygd, än at pryda sig för flickor, skulle då kasta 
sig i ett liderligit swin-lefwerne. Korteligen Fruntimret höf-
lar nu mycket upp oss, derföre bör äfwen jag hos dem infin-
na mig: Men tänck sielf effter, Täcka Kön, i hwad mång-
faldiga ährender iag skickas: Nu måste jag gå til de lärdas 
fristäder, nu til handtwärckares wärkstäder, nu i Köpmans 
Contoir, nu i de wyrdige boningar, nu til domstolar, nu i 
krämare-bodar, och strax åter i stora Mäns hus: Alt offta 
på en dag. Mången har mindre at löpa effter, och säger 
ändå at sysslorne rifwa honom sönder. Derföre lären 1 wäl 
förlåta mig, om jag hos Ehr intet så offta aflägger mina 
visiter. (Krusa intet så mycket. k. Argus, torde nu mången 
skiönhet säya: Hwi ursäktar du så öfwerflödigt ditt drögz-
mål? Din upwaktning kunna wi wäl ombära. Menar du wi 
intet annat ha at tänka på, än dig? Har du ondt om tid, så 
kan du iu bli ifrån wåra samqwäm, utan til at gie oss ett 



godt ord, ty xvi ursäkta dig ändå, &c. Intet så hastigt, Jag 
ber. Litet tålamod, Min wackra — —) ." 

Dessa fingerade avbrott, svaren på invändningar som ald-
rig är gjorda, uppmaningar till personer som man inte vet 
vilka de är, ger en föreställning om en krets personer där 
Argus för ordet i konversationen och där läsaren själv be-
finner sig i det anonyma sällskapet. Vi har här på prosa 
något av Bellmans dramatiska stil i de yra och livliga epist-
lama. Därigenom får Dalins prosa en omväxling i satsbygg-
nad och ordföljd som räddar honom från den allvarligt re-
sonerande uppsatsens monotoni. Denna rädsla för enfor-
mighet yttrar sig också i kompositionen: den nästan nervösa 
växlingen av olika framställningsformer i ett och samma 
ark. 

Kontakt med läsaren 

En viktig förklaring till Argus popularitet låg i Dalins för-
måga att skapa kontakt med sin publik. Konsten att börja 
stycken är med detta syfte väsentlig. Ibland börjar Dalin 
direkt, med ett brev, en dialog, en berättelse. Men i regel 
förser han Argusarket med en ingress av mycket personligt 
snitt. Det övervägande antalet nummer börjar med en lek-
full inledning som ger intryck av småprat med läsaren, ofta 
avsiktligt mystifierande, raljant i tonen, med en skenbar 
omedelbarhet som skapar en air av intimitet. 

Argus uppträder inte i rollen av en föreläsare eller predi-
kant som talar över sina åhörares huvuden, ännu mindre i 
rollen av en person som i sin kammares ensamhet reder upp 
sina tankar och skriver för att så småningom befordra sina 
alster till tryckning. Han talar, och han talar oftast inte till 
ett kollektiv utan till en individ som han apostroferar. Det 
heter alltid min läsare, inte mina läsare. 

Det första arket är skrivet i en mera opersonlig avhand-
lingsstil: "Ingen lärer kunna neka", börjar det, i tredje per-
son. Men redan i andra arket apostroferar Dalin omedel- 
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bart: "Min Läsare, din nyfikenhet at weta uphofsmannen 
til de i Gazetten utlofwade Papper, under namn af den 
Swänska Argus, förbinder mig ingalunda at uptäcka mig 

närmare för dig." (1: 9). Ännu är stilen lite högtidlig och 
värdig. Men i tionde arket anslår han en ledigare ton: "Nu 
skal du tro, min Läsare, at jag har fått giöra med ett löyligit 
Par: jag wiste icke ord af, förr än Herr Ehrenmenvet wräk-
te det in på mig förleden Lördags, då jag satt i min roliga 

enslighet" (1:64). 
Ett par andra exempel: "Du undrade wäl sidst, min Lä-

sare, hwad förhinder jag fick? jo men, rätt som Herr Ehren-
menvet hölt på at tala med sin wän Herr Flit, kom Drengen 
til honom med mitt 14:de Ark, hwilket han tilförne icke 

sedt." (1: 111). "Trösta mig, min Läsare, jag går nu allena 
här och lång-ledes, sedan mina Auctorer ha rest till Brun-
name:" (1:204). 

Ibland vänder sig Dalin till speciella läsare: "God dag, 
Swenska Fruentimmer! Det war länge sedan man gaf Eder 
från trycket en så förtrogen heisning." (1: 16). "Herrar 
Krigsbussar, Herr Hiertskott är på Landet; men Argus är i 
Staden qwar, och mins grant hwad han af denne käcka 
Soldaten inhämtat: nu kommer Lotten til Ehr," (1: 228). 
"Här kommer ett torrt Ark. Ach, jämmer! Kasta bort det 
strax min skrattkära Wän, det innehåller intet annat, än 
sådant, som kan gifwa ledsamt Dagslius, ordning och styrka 
i stället för löijligt mörker, rolig Blinn-bocks-Lek och liuflig 
matthet i det starka Atland." (II: 33). 

När Dalin i andra årgången emellertid vida sparsammare 
använder denna metod, frågar man sig om han nu kände 
sig så säker på sin publik att han kunde försmå dessa direk-
ta vädj anden till läsaren omedelbart i arkets början, eller 
om hans strävan efter omväxling kom honom att sky upp-
repningen. Dalin nöjer sig inte med att apostrofera läsaren 
i monologisk form. Han drar in läsaren som medagerande 
i handlingen, han låter denne svara på invändningar och 
inveckla sig i dialog. 1 det ovan citerade stycket ur N:o 29 
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i första årgången tar han liksom UPP  en beskyllning och 
gendriver den: "At jag skulle undfly Fruentimmers Säll-
skap? neij aldrig." Eller i ett annat ark: "Neij, jag slår mig 
til Fruentimret. Far wäl, Manfolk, 1 ären gemenligen intet 
så mäktiga, som i synens." (1: 326). Detta nej kastar läsa-
ren in medias res, ger honom liksom illusionen av att befinna 
sig i ett samtal som nu ges en ny riktning. 

Monologisk, men ändå liksom aktgivande på läsarens 
reaktioner är ingressen till N:o 29 i andra delen: "Jag har i 
min enfaldighet länge tänckt på en Ting, som jag ey dristat 
uppenbara, i fruktan at man skulle skratta åt mig. Jag 
ber om ursäkt, min Läsare, om jag den nu framsäijer: Mig 
tyckes - - - Ney, jag törs intet - - - - jo men, stor 
sak, jag har genomgått så mycket, jag står wäl ut med det-
ta: Mig tyckes, at en ting felar i mitt k: Fäderneslandz här-
lighet: Skall jag töras säijat? Jag menar et Dårhus. Wij ha 
wäl Danwiken här i Stockholm, men hwad spisar det för så 
många? Ja, lee intet åt mig: 1 sanning, min Läsare, et så 
härligt förråd på Narrar, och intet Dårhus, det ser under-
ligt ut." (II: 248). 

Ett annat ark har en ypperlig ingress: "Får jag lof att 
tala? - - (Ney, jo, ney, ney, jo) tyst, jag ber, min gunstige 
Läsare, gif mig litet hud. Stackar den, som liten är, ingen 
hörer hwad han säijer:" (11:406). Den lite upprörda hop 
av åhörare som illuderas av parentesens nej, jo, nej, nej, jo 
återkommer på flera ställen i arket: "Jag war så enfaldig, 
at jag undrade hwem hon mente. - - - (Ney, jo, hwilka 
bagateller! Wi ha annat 	-) tyst, får jag lof at säija mer. 
Wyssss, här är ett fahrligt stuller bland Folket - -". Det 
parentetiska avbrottet bidrar i hög grad till omedelbarhe-
ten och friskheten i många stycken i Argus. 

Denna metod, att engagera läsaren som medspelande, 
apostrofera honom och låta honom göra sina invändningar, 
begagnar Dalin så pass ofta, att det kan betecknas som ett 
karakteristikum för Argusstilen. Sedan författaren har eg-
gat nyfikenheten och fått läsaren med sig i de första me- 
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ningarna kan han ofta övergå till andra framställningsfor-
mer, det monologiska resonemanget, berättelsen, brevet, 

dialogen o. d. 
Det sista intryck läsaren får av ett nummer är väsentligt 

för helhetsintrycket, och Dalin varierar lyckligt sättet att 
sluta. En berättelse eller en dialog behöver ofta inga kom- 
mentarer som avrundning. Ett brev eller en vers kan tjäna 
som slutvignett. Men det ligger i den moraliska veckoskrif- 
tens art att slutet gärna skall innehålla en konklusion som 
anger författarens ståndpunkt. Man märker emellertid i Ar-
gus en strävan att variera och lätta slutet på numren för 
att de inte skall efterlämna någon pedantisk och ledsam 

eftersmak. 
Dalin tar ibland upp resonemanget med läsaren i slutet, 

något oftare i första än i andra årgången. "Intet förstår jag 
rätt denna obekanta Personens mening, men jag kan nästan 
swärja på, at han har samma sjuka, som jag har ofwanföre 
sökt bota. jag wet intet hwad jag skall swara honom annat, 
än jag ber Ehr, kära Fruentimmer, at om 1 f ån spaning på 
hans hustru, det 1 skiämmen ut henne och säijen henne 
midt i synen, at hon icke är wärd Ehrt omgenge." (1: 21). 

"Än finnes, Gudi ähra, Folck i Swerige af samma arten, 
men när du nu slutar Arket, min Läsare, så giör mig den 
Wänskapen och tilstå med mig, at de liksom Penningarne 
äro tunt sådde. Kanskie jag bad dig om en ting, som du 
hade giordt min Bön förutan." (1: 131). 

"Ack
'

lärer nu Herr Mellanslank säya, hwad har icke 
Argus i dag skrifwit et härligt Ark, som intet angår mig; ty 
den weckan war jag intet på källaren, den dagen intet på 
torget, den stunden intet på Caffe-Huset: Summa, han kan 

intet ha ment mig 	- - Men, Min wän, giorde du 
något bättre i det stället? giorde du intet det, så håll tu 
goda: det är du." (II: 374). 

"See här kommer en god wän, som lärer ha något at säija 
mig: man är intet säker om sina stunder i denna tiden - - 
farwäl så länge, min Läsare. (II: 405) 
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Att sluta ett ark med en fråga är en art av vädjan till lä-
saren. Den kan ge slutackordet en ton av raljeri, och den 
överlämnar liksom bedömningen till läsaren: "Men ack! 
Hwilka äro sällsammare, än goda Medici och goda Stats-
Män?" (II: 212). 

Dalin kan också göra effekt med en åskådlig eller drastisk 
slutfras: "Men narra mig nu intet, min läsare; Lät intet 
Gubben och mig swärja hel allena. Då bli wi så snyllne." 
(II: 278). "Så förwirras Herr Gräl så länge bland sina Böc-
ker, at när han kommer i samqwäm, måste Fruentimret my-
sa, Barnen skratta och Hundarna skiälla." (1: 302). 

Några allmänna iakttagelser må ytterligare belysa stil-
karaktären i Argus. 

Ordförrådet 

Ordförrådet är rikt. Det sammanhänger med att ämnesva-
let är mångsidigt, stilimitationerna många och stilnivåerna 
skiftande. Dalin har en märkbar ordglädje, och han kän-
ner sig inte bunden av försiktigheten i den franskklassiska 
smaken, som avspeglas först i omarbetningarna i andra upp-
lagan. 

Lånorden utgör en ganska stor grupp. Den har en viktig 
uppgift att fylla i stilimitationerna. Petitmaitren och sa-
longsdamen är ofta skottavlor för Dalins satir, och till ka-
raktäristiken av deras tal och skrift hör snobberiet med 
franska ord. Den uppåtsträvande borgarfrun och tjänstfol-
ket i det förnäma huset söker var efter sin förmåga att ef-
terapa den mondäna jargongen. Också i de stycken där 
Argus talar själv är inslaget av främst franska lånord emel-
lertid påfallande, t. ex. Affectation, Approcher, bravera, Ca-
resser, Curiositet (= nyfikenhet), desintresserad, encoura-
gera, flatera, Galanter, inpracticabel, Jalouse, Libertin, 
inarchandisk, moquante, ordres, Petits-Maitrer, prejudice, 
revange, speculativ, vertera. 
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Tyska lånord är inte ovanliga, medan engelska saknas. 
Troligen har Dalin läst sina engelska förebilder i fransk 
översättning; han talar t. ex. om  "den Engelska Spectateur" 

i st. f. Spectator.' 
Av latinska lånord som hörde till bildat språk finns en hel 

del men inte i övermått. Dalin ville inte verka lärd pedant, 
och han blandade inte svenska och latinska fraser, såsom 
ganska långt fram i tiden brukades av universitetsmän och 
präster. De latinska ändelserna behåller han däremot gärna 
i latinska lånord: Publici wän o. d. 

Dalin ivrade för ett rent svenskt språk. Hans eget ganska 
flitiga bruk av främst franska lånord sammanhänger säker-
ligen, som Ruth Wikander påpekar,2  med hans strävan ef-
ter en naturlig muntlig stil. En hårt genomdriven purism 
skulle ha avlägsnat språket i Argus från det som allmänt 
brukades i bildade kretsar. Den utrensning av många av 
första upplagans lånord som företogs i den andra är inte 
symptom på någon ändrad principiell inställning till svenska 
språkets renhet. Den vittnar om en ändrad smak i värdigare 
riktning, en ändrad inställning till förhållandet mellan tal-
språk och skriftspråk. 

Inställningen till fornspråksordens användning övergick i 
Sverige så småningom från Stiernhielms förtjusning över 
detta patriotiska tillskott till ordf örrådet till det senare 
1700-talets bestämda avvisande med den motiveringen, för 
att låna Leopoids ord, att i forna tider "begrepp, seder och 
umgänge voro i sin råhet, eller åtminstone i odling föga 
framskridna". Argus första upplaga befinner sig i övergång-
en mellan dessa motsatta uppfattningar. Dalin hade vid 
denna tid inte någon ovilja mot fornorden, som han kände 
från sin läsning av de gamla sagorna och lagarna. 

Gyllenbalance anknyter direkt till lagstilen när han skri-
ver späkt (fridsamhet) och uraf la (övervåld). Hiertskott 
som representerar en lite gammaldags svenskhet som Dalin 

'Hesselman III s. CLV. 
2 Wikander a. a. s. 8. 
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sympatiserar med använder Hildar-lek (strid) och barde 

Män (krigare). Men även utan denna personkaraktärise-
rande funktion är det ganska gott om fornspråksord, t. ex. 

til Af unge (till egendom), blidi-bragd (ynnest), Dulga-

Dråp (böter för dråp då gärningsmannen inte upptäcks), 

dölsk (illfundig), flucker (flockar), Härsar (hövdingar), 

of gammal (mycket gammal), sia (se). 
Dalin hade troligen en synpunkt som var främmande bå-

de för Stiernhielm och Leopold: att fornspråksorden var 
slående och roliga. Hans sinne för den artistiska leken loc-
kade honom att då och då gripa till ett gammalt ord eller 
en gammal böjningsform för att sätta en överraskande färg 
på sin framställning. När Dalin t. ex. i ett stycke utan all 
uppstyltad värdighet eller ålderdomlig högtidlighet skriver: 
"Alla hielper han efter Samwete sino; Men bistår ingen, 
utan til at ha skiärskådat, om han är god och wärdig" 
(II: 182), förefaller den gamla böjningen bara ha fallit Da-
lin in och tilltalat honom därför att den har gett frasen ett 

behagligt fall. 
Om dialektorden gäller i viss mån samma sak som om 

fornspråksorden. De har sin naturliga plats där Dalin illu-
derar folkligt tal eller folklig skriftlig framställning. Som 
Hesselman närmare undrersökt' har de i allmänhet syd-
svensk proveniens. Men de är också ett medel att variera 
språket och att effektfullt överraska, och de är ett vittnes-
börd om talspråkligheten i Argus stil. 

Ordformer 

De förkortade verbformerna av typen ha)  bli, ta, dra har en 
påfallande hög frekvens även i högtidligare stycken.2  Att på 
åtskilliga ställen dylika former har ändrats till de längre 
och värdigare hava, bliva, taga, draga, dels av censorn eller 

1 Se III: s. CLVIII f. 
2 Se III: s. XCIII. 
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boktryckaren före publiceringen, dels av Dalin själv i and-
ra upplagan, är ett tecken på att dessa kortare former hade 
en stilistisk valör av vardaglighet som stärker intrycket av 
naturlig muntlig stil i Argus första upplaga. 

Av gamla böjningsformer är nominativändelsen -er i per-

sonbeteckningar som toker, gapeT och i adjektiv, en riker 

Man, ingen nämnder och ingen glömder, när du blef op-

sagder, snarast ett utslag av Dalins foiklighet och talspråk-
lighet. Att adjektivändelsen -er är omsorgsfullt utmönstrad 
i andra upplagan är ett tecken därpå. 

Gamla genitiv- och dativändelser är medvetna arkaismer 
som Dalin använder i stilimitationer och även i övrigt när 
det roar honom, t. ex. på graf sens brädd, en husens Ängel, 
til grafwa, til tacka, kött af mino kötte (i en saga om Adam 
och Eva), i lefwandes lifwe. 

Ganska vanliga är suffigerade pronominalformer: und-
weko at nämnan, at ju alla begripan, willa höran nämnas, 
at så få kunna märckat, förstår at handterat. 1 andra upp-
lagan är de suffigerade maskulina formerna ofta ersatta 
med honom, de neutrala i allmänhet bibehållna. Det tyder 
på att de sammanskrivna formerna först så småningom var 
på väg att betraktas som talspråkliga. 

Ordföljd och meningsbyggnad 

Ordföljden företer en del ålderdomliga, lite styva drag. Be-
stämningar till infinitiv och supinum placeras ibland före 
dessa: som hade mig kanskie misstänkt, kan man aldrig 
högt nog skatta, hoppas min Herre och sin flit giör. Dylika 
konstruktioner har i vissa fall, men ingalunda genomgåen-
de, ändrats i andra upplagan, och det tyder väl på att de 
börjat bli omoderna. 

Ett skriftspråkligt drag i meningsbyggnaden är en viss 
förekomst av participialkonstruktioner: Det första går man 
i wår tid förbi, säijandes (direkt anföring följer); När han 
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först kom i sällskapet, begynte alla skratta åt hans sällsam-
ma upsyn., menandes det en Pedant från någon Academia. 
Det är inga speciella verb som förekommer i denna presens-
participform; man finner t. ex. gifwandes reglor, önskan-

des at, speglandes sig altici, undrancies, tyckandes, knotan-
des, hållandes, räknandes, dundrandes, anatomizerandes. 
Dalin använder i första upplagan alltid s-formerna, som i 
den andra ofta ändras: säijandes blir säijancle. Genom att 
dessa particip i regel inte följs av någon större mängd be-
stämningar utan av direkt eller indirekt anf öring, tynger 
konstruktionen inte nämnvärt eller förtar intrycket av tal-
språklighet. 

Dalins meningsbyggnad är ytterst sällan enformig, inveck-
lad eller svåröverskådlig. Det är en stil för örat. Han insåg 
att det framför allt är meningsbyggnaden och rytmen som 
gör en stil lättläst. 

Uttrycksfullhet 

Dalin var rädd att bli tråkig. Han undvek de abstrakta re-
sonemangen och sökte ständigt liva sin framställning med 
små scener och situationer (se utdraget s. 16). Han sträva-
de efter åskådlighet. När första upplagan av Argus kom ut 
hade man ännu inte nått fram till det franskklassiskt influe-
rade ideal som främst krävde måttfullhet och förfining 
och strängt tuktade varje tendens till stilistisk ostyrighet 
och spontan uppriktighet. 

Dalin tyckte om det drastiska. Han njöt av att sätta in 
målande ord. Han undvek inte begrepp som kunde anses 
grova och stötande. Han talar ogenerat om buk, tarm, lik-
torn och navla. Hans personer kan svettas och trampa i 
träck. De är klädda i skinnbrackor, byxor och särk. Argus 
skyr inte sopvrå och fänad och svinleverne. Han kallar den 
människa som är det för lymmel, bängel, rasbytta, käring 
och vrak. Och han talar rakt på sak om att avla barn, om 
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hordom, kåna, kättja och liderlighet. Alla här anförda ord 
har Dalin ratat i andra upplagan. De har ersatts med eufe-
mismer eller strukits så att stilen blir mera salongsmässig.1  

Dalin söker uttrycksfullhet genom att ur det vardagliga 
språket välja ut ord och uttryck som ger en levande bild, 
och han förstärker ofta sina karaktäristiker genom liknelser. 
Han väljer gärna målande och individualiserande ord i stäl-
let för säga, göra, förrätta o. d. 

"Ett par andra sutto bredewid, som altid äro wane at 
swärja på denna Mannens ord, som straxt gumrade fram 
ett andäktigt: Neij, intet jag hellre." (1: 36) Gumra är ett 
dialektord med bl. a. betydelsen bräka. 1 andra upplagan är 
denna passage ändrad till: "som strax fogade sig i hans me-
ning". 

"En nykläckt Professor fick en knyla i Hufwudet, derföre 
at han mente sig wara skräckelig lärd och storsnorkade 
öfwer alla andra." (1: 82). 

"En oförsökt Adels-Man, en Krigs-Buss, en Magister, en 
Präst, en Borgare etc. stormade starkt om sin Tapperhet i 
supande hwarutinnan de alla sina medtäflare kunnat om-
kullkasta, (stora Meriter tänckte jag) några äfwentyrs-äm-
nen, unga Officerare, Studenter, dieknar, båtzmän, Drängar, 
och gemena Ansikten bullrade om sina slagsmål och hwad 
tilfällen de hafft at deruti wisa sitt Hiälte-mod." (1: 149). 

"Några Slump-Handlare wiste med stora Ord utmångla, 
huru käckt de dragit upp andra godtrogne i handel." 
(1: 150). 

1 1 andra upplagan står i stället för dessa ord mage (Buk, Tarm), 
fräknor (Liktornar), möda sig för (swettas för), stoftet (träcken), 
et gammalt plagg (et par gamla skinnbrackor), lintyg (Särk), wrån 
(Sop-wrån), ladugården trodde (fänaden trodde), et osnyggt lef-
werne (ett liderligit swin-lefwerne), en owärdig (en Lymmel), 
Torpar-Gumma (Käring), det sämsta Ämne (det största Wrak), 
få en Son (afla et barn), Lösaktighet (Hordom), twenne qwin-
folk (twenne sällsamma Kånor), arghet (Liderlighet); övriga har 
utelämnats. 
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Andra uttrycksfulla ord för tala och säga i Argus första 

upplaga är t. ex. bjäbba, rabbla, framknota. 
1 den parodiska lärda kommentaren till en dikt definie-

ras adjektivet båld på följande sätt: "Båld är klarhullad, 
frodig, fetbumsig och röd på kindbenen som en ros:" 

(II: 287). 
Antalet drastiska personbeteckningar är högst avsevärt, 

t. ex. en skickelig Buss, owettige Bänglar, Qwinno-Junckrar, 
Limstångs-Löpare, en onoselig Lymmel, mesarne, Qwan-
tingar, Skalkar, Etterbiggor, Slynor, Hafsor, Sqwallror, 
Nipptippor., Rasbyttor och kåta Tingestar, Wåpor, Pack, 
slödder. "Jag vet mycket wäl at en 30 åhra Läslymmel är et 
obeqwämt Djur i Sysslor" (1: 32). 

Dalin undviker inte svordomar: Jag gier Bödelen, at sät-
ta; sågstu på Fanken; så til Fanners; åt Hecken fjäll; ingen 
kan dra strå för den Saten; Raggen må träta med honom; 
et Siufanners rammel. 

Det friska bildspråket putsas ofta till menlöshet i Argus 
andra upplaga: "förlika sig med deras Natur, som ler med 
Långhalm" (1: 92) blir "det förliks icke med deras natur," 
"ärnat darra, som et Aspelöf" (1: 111) blir "hade så när 
blifwit rädd," "förstå sig likså mycket på Bilder, som Koen 
på Muskot" (1: 260) blir "woro ganska okunnige," "sticka 
under stolen" (1: 17) blir "förtiga", "fingo en lång Näsa" 
(1: 92) blir "fingo kort besked", "lägga på Fläsket med stolt 
uppehälle" (1: 109) blir "lefwa som et Riks-Råd", och 
"äro illa på kneken" (II: 398) blir "äro illa deran". 

Dalins bildspråk är ofta insatt med lysande precision, 
t. ex. i denna lilla genrebild: "Han skiärskådade Rikzens 
närwarande tilstånd med samma enewäldiga ögon, som en 
haifförfaren Landt-Snickare, när han mellan hwart höflan-
de grundhuxar, huru han bäst må passa ihop sitt wärk." 
(II: 306). Om prästen Slentrianus säger Argus, att han 
"wräker från sig sina dyra syslor, som en owuhlig Dräng 
häfwer hö för boskap." (II: 263). 
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Argus andra upplaga 

Redan i slutarket av första upplagan hade Dalin förebådat, 
att hans tidskrift behövde "twättas, kammas och putzas". 
Det innebär en strävan att göra formen korrektare, dvs. 
knappast språkligt feifriare, men stilistiskt mindre djärv. 
Men uttrycket "på några ställen förbättrad", som han an-
vänder i samma ark, tyder på att en så genomgripande om-
arbetning som andra upplagan kom att förete inte vid den-
na tid, 1734, föresvävade författaren. 

Nu lät den nya upplagan vänta på sig i tjugo år, och på 
den tiden hann åtskilligt förändras. Fru Nordenflycht hade 
framträtt med en allvarlig och värdig diktning, språkmän 
som Ihre och Sahlstedt ställde sig kritiska mot användning-
en av fornspråksord och dialektord, och en striktare fransk-
klassisk smak omhuldades av ledande litterära kretsar. Och 
Dalin hade själv en annan ställning att bära upp. Den ano-
nyma och okynniga tidningsskrivaren hade nått en officiell 
position som kunglig bibliotekarie, kronprinslärare och of-
ficiellt auktoriserad historiograf. 

Detta kan förklara den starka förändring som stilen i Ar-
gus andra upplaga företer.1  Men ytterligare en faktor får 
tas i beräkning. Mycket av djärvheten och okynnigheten i 
första upplagan betingas av utgivningssättet. Här gällde det 
för en okänd förmåga att ta publiken, att vinna och vid-
makthålla intresset för en periodisk publikation. Det dras-
tiska, ja man kan ibland säga det stilistiskt lite utmanade 
och fräcka var en motsvarighet i sin art till våra dagars 
löpsedeisrubriker. Den andra upplagan vädjade inte på 
samma sätt till nyfikenheten. Här var det en erkänd förfat-
tare som lade fram ett välkänt verk till förnyad granskning 
och som var mån om att inte de litterärt ledande skulle 
rynka på näsan åt sådant som kunde kallas föråldrad och 
mindre kräsen smak. Det finns ännu åtskilligt att klarlägga 

1 Se R. Wikanders avhandling 
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genom en detaljerad jämförelse mellan de båda Argusupp-
lagorna, men R. Wikanders avhandling Studier över stil och 
språk Dalins Argus utgör en i många avseenden uttöm-
mande inventering av materialet. Innebörden av omarbet-
ningen har på vissa punkter ovan berörts och exemplifie-
rats. Några sidor av omarbetningen skall i korthet ytterliga-

re belysas. 
De främmande ord som Dalin ersätter med inhemska är 

till en del sådana som så småningom kommit ur bruk och 
kanske redan vid denna tid känts överflödiga, t. ex. encou-

ragera - upmuntra, marchandiske - i handelen brukliga, 

pardieu 	min sann, refraicherat sig 	swalkat sig. Men 

intressant är att i många fall både det främmande och det 
inhemska ordet alltjämt är fullt brukliga, t. ex. Affecter 

böjelser, Ambition - ärelystnad, criticcrat - tadlat, Ex- 

tract 	Utdrag, florerat 	blomstrat, frotteras 	gnides, 

generelt - i allmänhet, mästa Parten - Mästa delen, pro- 

cesser - Rättegång, prof it 	winst, prolongeras 	för- 

längas, Quintessencen - kärnan, raisounerar om 	pratar 

om, Visiter - besök. 1 detta fall torde utbytet ha svarat 
inte mot en spontan språkkänsla utan mot en avsikt att till 
varje pris hävda språkets renhet. 

1 allmänhet kan man återfinna Dalins utbytesord i Sahi-
stedts Ordabok 1773. Ord som inte upptagits där hör till 

undantagen, t. ex. Sielfwållingarne (Libertinerne), wild-

meningar (prwjudicer), kretlares (wurmars). Man kan för-

moda att Dalins försvenskningar i allmänhet inte varit ny-
skapelser som de tidigare puristernas och därför inte tarva-
de förklaringar som så många av Stiernhielms och Spegels. 
Dalin ersatte de främmande orden med i regel redan gängse 
inhemska ord vars betydelse var lätt fattbar för varje läsare. 

Men otvivelaktigt innebar språkrensningen i Argus andra 
upplaga även en övergång från en muntlig stil, under en tid 
då det bildade talspråket var ganska späckat med särskilt 
franska ord, till en mera littera.stil, tuktad enligt en ny 

smakuppfattning. 
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Fornspråkord som inte ingår i pastischer utan enbart 
står som artistiska infall utmönstras. Och många dialekt-
ord, liksom folkliga vändningar och liknelser, rensas ut. 
Klyftan mellan ett högreståndsspråk och ett folkligt språk 
blir under 1700-talet allt större. Det friskt realistiska i Ar-
gus första upplaga förtunnas, det drastiska avlägsnas och 
det folkliga dämpas till en korrekt skriftspråklighet. 

"Ah hut, sade hela Håfwet" (1: 207) i första upplagan 
blir "Hwad? sade hela Håfwet", "granner som Hin" (1: 85) 
blir genom en något förbluffande metamorfos "grann som 
en Hof-Dame". 

En dråplig förändring i hyllningen till kungaparet är 
"wår Frederic är en genom-Ährlig Herre och wår Ulrica en 
genom-Dygdig Fru" (II: 174) till "Wår Konung är en 
ganska mild Herre och wår Ulrica en ganska dygdig Fru." 
Ganska mild och ganska dygdig innebär naturligtvis inte 
någon reservation beträffande de kungliga personernas är-
lighet1  och dygd. Omdömena har bara fått en mera vörd-
nadsfull form; genomärlig och genomdygdig har en alltför 
robust folklig klang. 

Det friska och omedelbara bildspråk som hör till den förs-
ta upplagans charm var ofta hämtat från förbjudna områ-
den: från lantliga och folkliga föreställningar och miljöer. 
Helt kunde de inte utrotas, de var så konstitutiva för hela 
Argusstilen i dess första version. Men de är med stor omsorg 
gallrade och putsade till oigenkännlighet i andra upplagan. 

Negationen är i första upplagan mestadels inte, i den 
andra har denna negation oftast ändrats till icke eller ej 
med stark övervikt för ej. Det är ett ganska talande symp-
tom på övergången från talspråklig stil till skriftspråklig. 

1 "Korta påminnelser vid svenska skaldekonsten den 24 
juli 1754", publicerade i Kongi. Vitterhetsakademiens 
handlingar 1756, säger Dalin bl. a.: "Språket bör man vör-
da: man bör tala god och behagelig Swenska: icke et onö- 

1 1 Swedbergs Schibboleth 1716 sägs om ordet ärlig: "Nu har then 
hederstitelen stadnat hos bondaståndet." (s. 163) 
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cligt ord: icke en illa vänd mening: utlåtelserna böra natur-
ligen passa sig efter saken och äga sin rätta vikt: hwarken 
gemena och nedriga, eller högtrafvande och konstiga: för 
all ting inga nysvarfvade och obrukeliga ord, dem ingen 
utan stor möda förstår." 

Bakom formuleringen "icke et onödigt ord: icke en illa 
vänd mening" ligger ett i sin art utomordentligt stilistiskt 
program: drömmen om en språklig form av knapp och ren 
skönhet som smyger sig intill den fulländade tanken, men 
tillämpat på en litterär form som den moraliska veckoskrif-
ten sådan som Dalin skapat den i den första upplagan, le-
vande, åskådlig, okynnig och fantasirik, betyder det en kom-
promiss som låter den första versionens mest artistiska vär-
den gå förlorade. 

Den stramare stil som nu föresvävade Dalin som ideal 
sökte han vinna bl. a. genom att gallra bort onödiga ord. 
Denna gallring går ut över tautologier av typen plikt och 
skyldighet, narra och bedraga, snubba och måst ra, över fyll-
nadsord av olika slag, adjektiv utan väsentligare innebörd, 
adverb som då, nu, här, så, interjektioner som ja, jo, nej, 
nå, ack, o, åh. Vad som här betraktas som onödigt hör ofta 
till det osökta, muntliga i första upplagan och fyller där en 
uppgift. Parenteser och avsidesrepliker som skapar kontakt 
och ger reflexionerna en spontan och intim ton försvinner. 
Talspråkligt polysyndetiska meningar ersätts av asyndetis-
ka, och större skiljetecken förvandlar meningar som består 
av flera satser till kortare meningar. 

Det är en genomgripande förändring av språk och stil i 
Argus som Dalin företar när han ger ut den andra uppla-
gan. 

Sagan om hästen 

Sagan om hästen lämnades in till censorn för granskning 
den 5 december 1740. Dagen innan hade urtima riksdagen 
öppnats, och sagans politiska syftning var genomskinlig. 
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När berättaren enligt slutorden "ärnar med denna Saga 
intet mer, än roa barnen för en spiseld om winterqwällen, 
när de intet roligare eller nyttigare ha at giöra", är detta 
det oskyldighetens och menlöshetens kamouf lage som gärna 
hör till den politiska allegorin. En sådan försäkran skyddar 
författaren i en politiskt ömtålig situation, och den ger en 
särskild krydda åt anrättningen för de läsare som förstår att 
läsa mellan raderna. En sådan kurragömmalek var förfat-

taren till Argus väl förtrogen med. 
Sagan om hästen ter sig som en utveckling och fulländ-

ning av de folkliga stilimitationerna i Argus. Växlingen av 
stilar i samma ark har sin motsvarighet i uppdelningen i rol-
ler i Sagan om hästen. 1 Förspråk ger sig Dalin sken av att 
vara en lärd utgivare som med någon tvekan befordrar till 
trycket en saga som fallit honom i händerna. Han fann den 
först "intet aldeles wärclig, at se dagsliuset; men när han 
besinnade dess korthet och det tålamod, hwarmed det al-
männa ofta bemöter skrifter af mindre ämne, än et så ädelt 
Diur, som här omtalas, så war han mindre granräknad." 
Och i allvarlig stil ger han, med valda översättningar,' en 
exposé över litterära hästskildringar hos Homeros, Virgilius, 
Lucanus, Pope och Job och slutar förspråket med de under-
fundiga orden: "1 denna Saga finner man intet så höga och 
starka drag: twertom är skrifsättet lågt och enfaldigt; men 
ämnet upfyller den bristen." 

Man kan betrakta N:o 26 i andra delen av Argus, Äf-
wentyr om Rikzens Ständers upkomst och tilstånd från de 
äldsta tider, som en förstudie till Sagan om hästen. Men 
det allegoriskt lite ansträngda i Argusarket sammanhänger 
med att Dalin här inte haft den enhetliga och enkla symbol 
som han funnit i hästen. 

Man får i Argus omedelbart klart för sig att det är en 
allegori: "När Himmelen war nygift med Fru Disa Bores 
Dotter, kunde ingen lefwa i så kärligt Äktenskap: 1 första 

1 Citaten har Dalin hämtat från en uppsats i The Guardian enligt 
Lamm, Olof Dalin s. 315. 
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Barnsängen fick hon Twillingar, dem man kallade Hjalmar 
och Walmar, friska Gossar och wäl tiltagsne." 

Det konkreta händelseförloppet måste ibland tillrättaläg-
gas och kommenteras därför att det inte osökt inställer sig, 
och Äventyret om riksens ständer tarvade resonemang. Det 
gör att det inte är någon konsekvent folklig berättarstil 
utan Dalins egen Argusstil, i allmänhet ledig men stundom 
lite ansträngd. Det folkliga ligger i vissa inslag i ordförrå-
det och uttryckssättet men dominerar inte stilen som i Sagan 
om hästen. Denna har från början den levande folkliga be-
rättelsens ton: "Det war en gång en Häst, som war på skiutz 
och blef rätt illa åtgången. Ja men - 	- jag will rätt 

säya rent ut: det war wår Grolle:" Och även när allegorin 
utmynnar i det aktuella politiska programmet får framställ-
ningen en ton av funderingar av en som har erfarenhet av 
hur en häst bör skötas. "Född i en wrå på Swedienäs kan 
jag intet annat, än taga del i alt hwad Grollen angår". Den 
allegoriska undermeningen uppenbarar sig först så småning-
om, bryter aldrig sagotonen. 

Verket tillkom medan Dalins smakuppfattning höll på 
att utvecklas mot en väl avvägd och måttfull förfining. 
Denna tendens kan ju inte spåras i den friska realism som 
han utvecklar i Sagan om hästen, inslag i stilen som han var 
på väg att begränsa. Men kanske man kan spåra den i den 
konsekvens med vilken han genomför sin stilistiska avsikt, 
i den inriktning mot det väsentliga som trots ledigheten ut-
märker hans saga. Han har hållit sin lust att göra utvikning-
ar och infoga parentetiska lustigheter i tygeln. Man kan 
säga, att där inte finns ett ord för mycket, dvs, inte något 
ord som inte fyller en uppgift i strävan att ge illusion av 
muntligt berättad folksaga. 

Dalins historia 

Dalin påbörjade sin historia på ständernas anbefallning 
1743 och belönades sedan med anslag. Den första delen 
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gavs ut 1747, det fjärde och sista bandet 1762, året före hans 

död. 
1 företalet till första delen anger författaren sin uppfatt-

ning om vilken stuart han finner lämpligast: 
"Hwad mit Skrifsätt angår, så hade jag kanske behöft 

wälja mig et wisst Efterdöme bland de bäste Auctorer til at 
råka på den rätta Historiska Stylen, som är så sällsynt, men 
jag har fruktat, at falla i den osmakelighet, som en Härma-
re sällan undgår, då hans medfödda frihet tvingas efter en 
annan: Ingenting i werlden är behageligt utan den otvung-
na Naturen, som i sjelfva Konsten bör regera. jag har der-
före hellre welat följa mit eget Skaplynne, ehuru ofullkom-
ligt det må wara i detta mål, och tala med en fri enfaldig-
het, än läna hvad mig ej skulle passa. Sanningen och en 
Historisk Trowärdighet äro hvad jag i detta wärk söker mer 

än wältalighet." 
Det innebär att Dalin eftersträvar en stil som naturligt 

underordnar sig ämnet, och tar avstånd från den pompösa 
stil som kom att utmärka äreminnet. Hans strävan att skri-

va ledigt mötte dock tydligen kritik. 1 den andra delens 

företal polemiserar han mot sina vedersakare: 
"Jag har icke brukat, säger man, så jämn, alfvarsam och 

stadig skrifart, som fordras i et Rikes Historia. Tydelighe-
ten har want mit ändemål: jag har med flit undflytt prål, 
blomster och lärda glosor, jag har ingen welat härma, på 
det jag kunnat tala så mycket otvungnare. Har jag nu der-
med felat, at jag uttryckt mig efter min egen smak, så för-
modar jag mig af mine förnuftige Läsare en bevågen ur-

säkt." 
Det sista vittnar om en inte så liten självkänsla, men den 

var berättigad. För att inte tynga själva framställningen för-
ser Dalin sitt verk med många och ofta omfångsrika noter. 

1 dem ger han belägg för sina påståenden och går in på dis-
kussion av speciella frågor. Därigenom slipper han bryta be-
rättelsen och karaktäristiken, håller i den egentliga texten 
fast huvudsaken och splittrar den inte med exkurser. Som 
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prov på hans rena och lätta historiska stil utan varje ut-
smyckning kan man välja ett stycke ur den berömda skild-
ringen av herdeskyterna: 

"Desse lefde på det sätt, som den Heliga Skrift berättar 
oss om de gamle Patriarcher: de bodde under tiäll: de bi-
behöllo mäst af alla Scyther den renhet och menlöshet, som 
fölgt deras stamfäder ur Noachs ark, hvilken stadnat i deras 
granskap på Ararath eller de höga bärgen wid Erivan i 
Armenien. Deras välsignelse war, at äga qwinnor och barn, 
tienare och tienarinnor: deras rikedom bestod i boskap, för 
hvilkens föda skull de flytte från den ena orten til den and-
ra. Deras hiordar gufvo dem uppehälle: miölk och honung 
tiente dem til spis, ull och hudar til kläder. De frågade ej 
efter guld och silfver: deras enfaldighet, måttelighet, tarflig-
het och rättrådighet woro efterdömen för alla nästgränsan-
de folkeslag: deras ägendom stod öppen för allom: derföre 
straffades bland dem ingen last högre, än tiufnad, som dock 
sällan hördes: de lefde wäl utom större delen af de konster 
och Wettenskaper, som i Egypten och Grkeland stigit så 
högt; men också utan list och en skadelig finhet." 

Det finns i Argus denna enkla rena stil med dess förebild-
liga klarhet och jämna ton, t. ex. när Dalin återberättar 
historian om Philemon och Baucis (1:278 f.). Författaren 
underordnar sig helt sitt ämne, framträder inte själv och 
avstår från all utsmyckning. Man har en känsla av att den 
oåtkomlige Dalin har varit gripen av det ideal han fram-
ställer. 

Dalins friska bildskapande fantasi kom honom att i Ar-
gus ofta gripa till saftigt målande uttryck och drastiska gb-
sor. 1 sin historia undertrycker Dalin i allmänhet denna 
lust, men enstaka ställen för Argusstilen i åtanke. Om en 
sägen om Ragnar Lodbrok säger han: "men denna berättel-
se luktar af klostret" (1 s. 495), och om Sverker den yngres 
understöd till kyrkan drar han denna slutsats: "En sådan 
Konung kunde ej annat, än komma i god lukt hos Kyrkans 
Hufvud" (II s. 159). Vid skildringen av den politiska at- 
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mosfären vid kung Birgers hov använder Dalin det oför-
blommerade uttrycket: "På stunden inkommo öfver den 
nya klagomål och den wid alla Hof wanlige ohyran gjorde 
strax mygg iii Kameler" (II s. 344). 

Just bildspråket avspeglar särskilt tydligt den förändrade 
smakuppfattningen. Den franskklassiska stilen eftersträvade 
inte originella och slående bilder. Den rörde sig med ett 
traditionellt förråd av bleknade metaforer, vars uppgift inte 
var att ge visuella associationer utan att förankra stilen i en 
högre sfär och dra en parallell som inte vädjade till sinnena 
utan enbart till intellektet och den förfinade känslan. "Alt 
detta drog tilsamman et åskedunder öfver Marskens huf-
vud" (II s. 341), "de strålar af himmelska sanningen, som 
då och då genom töknen sökt framlysa" (II s. 624), "drog 
sig olycksmolnet som tätast ihop öfver hans hufvud" (II 
s. 735), "Men lämnom nu på en tid dessa tysta och spak-
färdiga saker, hvilka liksom en stilla bäck arbetade sig fram 
genom många motstånd til dess de blefvo en stor Siö" (1 
s. 518), "Det Almännas omdöme är liksom en klippa i haf-
vet, mot hvilken wågorne skingra sig och wåra willfarelser 

lida skeppsbrott" (III företalet). 
Det är denna typ av bildspråk som i den första Argus-

upplagan är sällsynt, men som i den andra ibland får ersät-
ta friskare liknelser. 

Dalins insats 

1 Sagan om hästen fullföljde Dalin på ett lysande sätt en 
sida av stilen i Argus första upplaga, den folkliga stilimita-
tionen. Men mycket av det som i den första versionen av 
veckoskriften är friskt nyskapande och särskilt förtjänstfullt 
avlägsnade han sig ifrån i omarbetningen av Argus och i 
sitt historieverk. 1 svensk stilutveckling är Den swänska Ar-
gus i sin första version Dalins stora och originella insats. 
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Linné 

Frihetstiden har två stora prosaister att uppvisa, Dalin och 
Linné. Dalin är artisten som tycker om förvandlingskonster 
och pressar stilen på dess möjligheter. Linné är den sakliga 
beskrivningens främste, som inte nämnvärt bekymrar sig 
om formens problem, i varje fall inte om problemets estetis-
ka sida, men ändå styckevis är konstnär. Jag begränsar mig 
här till reseskildringarna, som är betydelsefullast från en 
större allmänhets synpunkt och har spelat en viktig roll för 
svensk litterär naturskildring. De företer också en viss kon-
flikt mellan det vetenskapliga syftet och en subjektiv be-
rättarlust och visar en intressant utveckling mot en allt 

stramare sakstil. 

Linnéuppfattningen 

Omdömena om stilen i Linnés reseskildringar går stark isär. 
1 en sammanfattning säger Fries i sin grundläggande bio-

grafi om värdet av Linnés reseskildringar: "Ur stilistisk syn-
punkt kan man visserligen ej sätta dessa reseberättelser 
synnerligen högt." Men han ger skrivsättet ett om också 
något snävt erkännande: "Det ligger ock öfver hela hans 
framställning en viss friskhet och trohjärtad naivitet, ej 
sällan kryddad med en godmodig humor, som kommer läsa-
ren att glömma svagheterna i språkets behandling."1  

1 Levertins Linnébok2  bärs karaktäristikerna av en lyrisk 
hänförelse som går stick i stäv mot Fries njugga erkännan-
de: "Men Linné är som prosaskriftställare en diktare, i hvil- 

1 Th. M. Fries, Linné, Lefnadsteckning 1, 1903, s. 359. 
2 0. Levertin, Carl von Linné, 1907. 
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kens framställning psalmistens upphöjdhet växlar med idyl-
likerns naturglädje och sagoberättarens fantasilek. Han 
är en diktare, som vår litteraturhistoria i den egenskapen 
borde skänka ett hedersnamn, därför att allt hvad han skrif-
vit - utom det rent fackvetenskapliga - bär prägeln af en 
framställningskonst, som är hans och endast hans, och som 
i detta sekel ifråga om flödande omedelbarhet och blickens 
på en gång skaldiskt hänryckta och lefvande sätt att se en-
dast kan jämföras med Bellmans." (s. 36 f.) 

1 kapitlet Resebeskrifvaren nedvärderar Levertin Linnés 
föregångare och karaktäriserar panegyriskt dennes stil: 
"Om än också hos honom understundom en skugga af det 
lärda latinet skönjes genom svenskan, räddas han dock från 
dess tryck genom sin stils aforistiska korthet och rättframma 
lif. Hos honom är allt åskådligt, sakligt, lefvande, iakttagel-
serna gripna och upptecknade i flykten, uttrycken ännu i 
dag lika friska och strålande som de mötte Linnés hänryck-
ta ögon och lyriska fantasi." (s. 58) 

"Så har i denna första litterära skildring af svensk natur 
också det svenska folket kommit med, och i suset af gräs och 
träd höres genklangen från hedendom och medeltid. Allt 
detta är nerskrifvet i Linnés omedelbara och källfriska 
språk, som oftast äger bondepraktikans sakliga enkelhet, 
men också kan få något af rococons behagfulla stilisering 
med antika gudanamn och mytiska hänsyftningar." (s. 71 f.) 

Levertins panegyriska omdömen karaktäriserar i vissa 
stycken bättre honom själv än Linné, men de kom att bli 
normgivande, såsom Karin Beskow påpekat.' Schiick stöder 
sig i sin mycket knapphändiga bedömning av Linnés konst-
närskap på Levertins framställning men i betydligt nyktra 
re form. Lamm betonar det oreflekterade i Linnés natur-
känsla och dragen av rokoko.2  

1 K. Beskow, Levertins Linnéuppfattning, Svenska Linnésällskapets 
årsskrift 17, 1934. 
2 M. Lamm, Upplysningstidens romantik 1, 1918, s. 395 f. 
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Hagberg nyanserar i sin biografi' omdömet om Linnés 
stil. Han säger om litteraturhistorikernas höga värdering av 
Linnés resebeskrivningar: "Denna vanliga värdering är kan-
ske mera välment än insiktsfull. Den innebär en orättvisa 
inte bara mot tidigare resebeskrivare, svenska och utländs-
ka, utan också mot Linnus själv, alldenstund det borde 
vara allom uppenbart, att han i många smärre latinska och 
svenska avhandlingar nått en fulländing, som resebeskriv-
ningarna sakna." (s. 141) Linnés resor hade, understryker 
Hagberg, klart angivna utilistiska ändamål. "Man kan där-
för vid flyktigt genombläddrande av dessa reseskildringar 
ha rätt att ofta finna texten ganska torr: ett uppradande av 
beskrivningar av redskap och jordbruksmetoder, av gärds-
gårdsanläggningar, gödsel och kuriosa, som man bestämt 
icke utan litteraturhistoriskt hyckleri i dag kan anse vara 
den mest tjusande av all läsning. Själv har också Linnus 
svurit sig fri från alla litterära ambitioner." (s. 143) 

Hagberg gör ett viktigt påpekande när han säger: "De 
här gjorda citaten ur Linni resebeskrivningar giva ingen 
korrekt bild av böckernas innehåll. Urvalet har skett bland 
de vackraste styckena, de mest lyriska och de mest tanke-
digra. Men flertalet notiser äro ganska torra. Icke heller 
kan det rimligen påstås, att det notisartade framställnings-
sättet i de linneanska resorna är idealiskt." (s. 154) 

Den allmänna uppfattningen av Linnés författaregenska-
per bygger, med stöd i Levertins karaktäristik, i hög grad 
på de paradställen som ofta citeras och som upptas i anto-

logier. 

Reseskildringarna 

Reseskildringarna har alla resejournalens form. De utgör 
inte sammanfattningar av rön och iakttagelser under någon 
längre tid. Kompositionen är helt dagbokens. Materialets 
exakthet är huvudsaken, och iakttagelserna hålls inte sam- 
1 K. Hagberg, Carl Linnus, 1939. 
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man av något annat än att de är gjorda samma dag. Det 
är således fråga om längre och kortare notiser. 

Den första resan, Lapplandsresan, intar en särställning 
så till vida att Linné reste ensam och själv svarade för både 
insamlingen av materialet och den form nedteckningarna 
fick. Dalaresan 1734 var organiserad som en vetenskaplig 
expedition med Linné som ledare. 

Vid sitt besök i Hamburg 1745 berättade Linné om sitt 
arbetssätt vid ett samtal med professor Kohi, och denne 
publicerade i sin tidskrift Hamburgische Berichte 6 septem-
ber samma år redogörelsen, återgiven i översättning av Ar-
vid Uggla i dennes kommentar till Dalaresan.1  Var och en 
av Linnés följeslagare hade sitt bestämda forskningsområde 
att svara för. En var geograf och skulle beskriva "alla byar, 
berg, sjöar, floder, vägar och orter m. m." Clewberg, som 
dessutom var sekreterare, hade att iaktta "de fyra elemen-
ten, såsom vattnets beskaffenhet, hälsobrunnar, källor, den 
på fjällen om sommaren icke smältande snön, bergens höjd, 
väderleken, markens fruktbarhet eller ofruktbarhet etc." 
Den tredje var mineralog och skulle samla och beskriva 
"stenar, mineral, jordarter och allehanda försteningar". 
Den fjärde var botanist och skulle ägna sig åt "alla före-
kommande träd, växter, örter, gräs, svampar osv." Den 
femte var zoolog och skulle "utforska egenskaperna hos de 
fyrfota djuren liksom alla i vatten och på land levande djur, 
fiskar, fåglar, insekter och nedskriva detta". Den sjätte var 
"domesticus" och skulle ta reda på "innevånarnas seder, 
deras dräkter, bostäder, tillredningen av maten, bröllops 
och begravningsbruk, läkekonst, levnadsart och diet", och 
den sjunde slutligen skulle såsom ekonom befatta sig med 
"beten, kreatursskötsel, skogar, köpenskap". Dessutom hade 
deltagarna sinsemellan fördelat de praktiska sysslorna. 

"Var afton kom man tillsammans, då prses dikterade 
för sekreteraren först det geografiska, så det fysiska osv., 
1 Linnés Dalaresa, utg. av Svenska Linnésällskapet och Nordiska 
museet, 1953, s. 159 f. 
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och om han glömt ett eller annat pårnindes han därom av 
den som den vetenskapsdelen var anförtrodd. Hr prses 
måste förundra sig över den färdighet och idoghet varmed 
hans underlydande redan efter några veckor kunde uträtta 
detta, som om de redan hade sysslat därmed i flere år, vil-
ket också i hög grad underlättade hans bemödanden." 

1 sin inledning påpekar Uggla att olika sekreterare ibland 
har avlöst varann och att Linné personligen stundom har 
skrivit stycken i journalen. Ortografi o. d. växlar därför i 
vissa fall, men Ugglas uppfattning, som inte finns anled-
ning att bestrida, är att Linné själv har satt sin prägel på 
hela texten. "Vissa smådrag, reflektioner och uttryckssätt 
äro för honom typiska, och man kan ibland i själva ordfor-
merna se Linnés dialektuttal skymta igenom, särskilt då 
skrivaren skulle nedskriva något för honom mera ovant."1  
Uggla tillägger: "Man har alltså här ett första prov på 
Linnés ovanliga förmåga att på stående fot formulera en 
framställning, som kunde omedelbart anförtros åt pappe-
ret. Endast undantagsvis finner man - genom att något 
ord utstrukits - att han ändrat vad han ämnat säga. En 
jämförelse av dagböckerna från de senare, 'stora' resorna 
med de tryckta böckerna visar också i vilken utsträckning 
han kunde lämna det en gång dikterade i huvudsak oför-
ändrat till trycket." (s. XII) 

Det finns ingen anledning att anta att sekreteraren skulle 
ha avvikit från Linnés formuleringar vid utskrivningen. Lin-
né var en auktoritet för de unga disciplar, "några af de ut-
waldaste och för studier mäst affecterade Studiosi från up-
sala academia", som hade utbett sig att på egen bekostnad 
få göra honom sällskap. Han hade organiserat sällskapet 
som "en form af Societet, med leges och statuta att orygge-
ligen hållas", och den bekanta linneanska självkänslan var 
tidigt utvecklad. Men den möjligheten kan inte uteslutas 

1  J• Sahigren har i uppsatsen Linnés talspråk i Svenska Linnésäll-
skapets årsskrift III, 1920, behandlat sydvästsinåländska drag i Iter 
Lapponicum. 
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att Linné vid sin formulering kan ha påverkats av de munt-
liga redogörelser av de olika expeditionsmedlemmarfla som 
föregick diktamen till resejournalen. 

Öländska och gotländska resan 1741 var i stort sett orga-
niserad enligt samma metod. Västgötaresan 1746 däremot 
utförde Linné ensam i sällskap med en student som bl. a. 
var honom behjälplig med protokollet. Den sista resan, 
Skåneresan 1749, företogs i vagn, likaledes med en följesla- 

gare. 
De tre sista resorna gav Linné själv ut, fyra, respektive 

ett och två år efter resornas slut. 1 dem har han bearbetat 

det ursprungliga manuskriptet. 
1 en uppsats har Sixten Beifrage undersökt Dedikationen 

i Linnés Skånska resa,' som föreligger i flera utkast och 
uppvisar en noggrann stilistisk överarbetning. Belfrage stäl-
ler frågan om detta skulle gälla Linnés litterära arbeten i 
allmänhet. Det bevarade manuskriptet till Skånska resan 

utgör inte tryckmanuskriptet. Texten har ytterligare bear-
betats, något som också framgår av Linnés brev. Han talar 
1749 och i mars och september 1750 om hur han arbetar 

med manuskriptet. 
Ungdomsresorna däremot, 1732 och 1734, lät Linné själv 

inte trycka, fast han i brev talar om att göra det. De gavs 
ut först 1889 efter resejournalerna och torde inte ha över-
arbetats så som de senare. Det innebär väl att de inte före-
ligger i det skick som Linné själv skulle ha önskat. Det 
förklarar både omedelbarheten och det lite oslipade i for- 

men. 
Stilistiskt är det en avsevärd skillnad mellan ungdomsre-

sorna och de senare resorna. Mycket kan förklaras av utgiv-
ningssättet och olikheterna i textredigeringen: den första 
resebeskrivningen hade karaktären av en omedelbar ned-
teckning, de övriga var av Linné gjorda diktamina på 
grundval av egna och andras iakttagelser och redogörelser. 
Men författarens olika ställning spelar troligen också en 

1 Svenska Linnésällskapets årsskrift 1944. 
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roll. Ungdomsresorna företogs av en ungefär 25-årig stu-
dent, de senare resorna av en redan världsberömd natur-
forskare med officiellt uppdrag. Ungdomsresorna är unge-
fär samtidiga med Argus första upplaga, de senare närmar 
sig i tiden den andra Argusupplagan.' 

Ordförråd och språkblandning 

Linné var naturvetenskapsman, som såg som sin uppgift 
att utforska verkligheten och att ställa sina studier i nyttans 
tjänst. Om hans skrifter äger en konstnärlig fonn, är deras 
konstnärlighet omedveten eller i varje fall en egenskap som 
för författaren kom i andra hand. 

Det gör att sakorden dominerar ordvalet. Författaren vil-
le ge de rätta namnen på saker och ting, objektiva ord val-
da för att ge största möjliga exakthet i beskrivningen, var-
ken höga eller låga ord, för att tala tidens språk, ord valda 
utan hänsyn till estetiska doktriner. De många beskrivning-
arna är koncentrat, där flertalet ord har en väsentlig inne-

börd: 
"Av näver göra lapparna tallrikar, öskar i håparna, skor, 

saltkar att salta fisk uti, korgar." (LR s. 44). "Gulsot har 
jag ej hört. Andtäppa gamla några. Hesa då och då, om vår 
och vinter. Moderpassion några." (LR s. 111). Det är här 
inte fråga om någon avsiktlig stilistisk effekt. Den starkt 
sammanträngda formen är naturlig för dagboksanteckning-
ar med syfte att notera fakta. Det är fristående notiser som 
inte kräver några sammanbindningar. Frekvensen av bety- 

1 Linnécitaten avser 
LR Carl Linncus, Lappländska resan 1732 red, av M. v. Platen 
och C.-O. v Sydow, 1965 (språkdräkten moderniserad) 
DR Linnés Dalaresa, utg. av Svenska Linnésällskapet och Nordiska 

museet, 1953 
ÖGR Carl Linni Öländska och Gothländska Resa, faksimiledition 

1957 
WR Carl Linnri Wästgöta-Resa, faksimiledition 1956 
SR Carl Linnai Skånska Resa, faksimiledition 1940 
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delsebärande ord av ungefär samma vikt är hög' Så lad-
dad är emellertid inte framställningen i sin helhet. Notiser-
na bryts av berättande partier, och beskrivningarna växer 
ut till genrebilder för att ge en tydligare föreställning. 

Ett påfallande drag i ordförrådet är den höga frekvensen 
av latinska ord. Det gäller inte bara namnen, även artbe-
skrivningarna är ofta avfattade på latin eller blandat latin 
och svenska, t. ex. beskrivningen av nattskärran i Dalaresan, 
som börjar så: "Caprimulgus, Nattskräfwa. Han war stor 
som en gök, alt ofwan på grå eller af swart, hwitt och gans-
ka litet blackt undulatim et tenuissime mixtum färgad, 

hwarpå små longitudinella fläckar woro strödde;" (s. 123) 
Här har formen inte något värde i och för sig. Författa-

ren är bara angelägen att slå fast de fakta som iakttagits. 
Latinet förefaller därför inte malplacerat, eftersom stycket 
har formen av en artbeskrivning; snarare ter sig de inblan-
dade svenska orden och fraserna störande, som om författa-
ren inte haft tid att ge redogörelsen den definitiva latinska 
formen. Latinet var vetenskapens språk, och i \7ästgötare-
san har Linné motiverat att han inte sökte finna svenska 
motsvarigheter till de främmande termerna. Han hade i 
Marstrand fått så mycket fisk av intresserade ortsbor att 
han knappast fick tid att undersöka och beskriva det insam-
lade materialet, "hwilket alt jag hoppas få lof beskrifwa på 
Latin, så wäl på det jag må göra alt kårt, som ock för det 
man i denna wettenskapen ej ännu på Modersmålet fått 
tilräckeliga Terminos artis; utom det, at få lära läsa detta 
med upmärksamhet, som ej sjelfwa studerat i denna weten-
skapen tilförene; hwartil kommer, at utlänningar, som mäst 
pläga fägna sig af sådant kram, här, utur en Swensk bok, 
må se hwad som finnes wid en Swensk strand." (WR s. 
166). Hänsynen till läsaren motiverar Linnés språkbruk, 
liksom Dalins. 

Linné vänder sig företrädesvis till en publik som finner 

1  jfr M. Abenius, Allt är viktigt. En stiltenciens hos Linné, 
Svenska Linnésällskapets årsskrift, 1935, s. 95-108 
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latinet vara en fördel, vetenskapsmän som behärskar språ-
ket och utlänningar som endast tack vare detta kan ta dcl 
av hans forskningsresultat. Men han berör också frågan om 
värdet av en internationell terminologi, som utesluter de 

ovidkommande associationer och den känslohalt som kan 
göra svenska ord mindre lämpliga för en objektiv precise-
ring av fakta. Man kan på språket i sådana stycken som 
det citerade inte lägga några estetiska synpunkter, lika lite 
som på en lärobok i t. ex. anatomi. Men Linné begränsar 
inte det främmande inslaget till fristående beskrivningar. 
Även i övrigt när han gör sina annotationer kastas fram-
ställningen mycket oförmedlat mellan svenska och latin: 

"Chamcrmorus stod nu överflödigt i blomma, varierandes 

med 4, 5, 6 å 7 petalis, men kuriöst att jag såg henne i 
summis montibus, ubi tantum umbrosum, även så florera, 

quod idem valet de Empetro." (LR s. 52) 
"Här i skogen observerade jag, att Plantce apicibus cor-

nutis hade fått preferansen för alla andra infödda, så att 

Erica in sylvis och Daphne in paludibus hade fått högsta 

kommandot." (LR s. 16) 
Det frapperar att Linné griper till latinet i stället för 

svenskan för att uttrycka sådana begrepp som skog, träsk, 
berg, skuggig. De svenska orden har ingen vag betydelse, 
och styckena kan inte såsom de fristående artbeskrivningar-
na vara avsedda för någon lärd eller utländsk läsare. 

Även när Linné berättar utan att göra några naturveten-
skapliga annotationer fogar han in latinska ord och uttryck: 
"Våra kängor voro fulla med kallt vatten, ty kälen låg på 
somliga ställen. Hade jag skullat utstått detta för ett delie-

tum capitale, hade detta straffet varit crudelt, men vad 
skall jag nu säja? jag önskade då aldrig hava påtagit mig 
denna resan. Och på det alla elementer skulle vara conträ-
ra, regnade och blåste till. jag undrade själv, att jag med li-
vet kom över, dock maxime delassatus. Sedan vi sökt den 

nya lappen allestädes frustra, satte vi oss neder, sedan kloc-
kan var 6 om morgonen, vrida våra våta kläder och torkade 
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vår kropp, fast kalla nordanvädret skadade oss så mycket 
på ena sidan, som elden brände på andra och myggen stuc-

ko ad latera. Nu var jag itinere satiatus. Hela denna lap-

pens land var mest myr, hinc vocavi Styx. Aldrig kan präs-

ten så beskriva helvete, som detta är ej värre. Aldrig har 
poeterna kunnat avmåla Styx så fult, där detta ej är fulare. 
Stygium penetravi. Vi gick åt vilda marken, ej vetandes, 

var nästa granne fanns, som ej här varit på 20 år." (LR s. 

49) 
Ja, man kan finna en så halsbrytande språkblandning 

som denna: "Det är fuller ej ramosum, men är dock med 

radice så implicatum, ut non possit falla från vartannat." 

(LR s. 58) 
Denna språkblandning har sin högsta frekvens i de ore-

tuscherade ungdomsresorna, men är ett påfallande drag 
även i de senare stora resebeskrivningarna som Linné själv 
efter bearbetning gav ut. Hur skall den förklaras? Det ted-
de sig säkert naturligt för Linné och hans lärjungar att for-
mulera redogörelsen för naturvetenskapliga rön på veten-
skapens språk. Därigenom skapades otvivelaktigt språkva-
for som har motsvarigheter i vår tids språk. Man kan jäm-
föra detta med den starka inblandningen av latinska ter-
mer i läkares språk, även då de talar med lekmän och det 
finns enkla och otvetydiga svenska benämningar på sjukdo-
mar och anatomiska begrepp, eller med kanslispråksvänd-
ningarna i somliga kommunala förtroendemäns vanliga 
konversation. Kanske ligger det i Linnés blandspråk ibland 
en viss glädje med ett uns av lärd fåfänga över att få röra 
sig med latinet, något av det akademiska livets frimureri. 

Det starka inslaget av främmande ord i Linnés språk göi 
ett ålderdomligt intryck. Det snuddar vid den litterära ba-
rocken, och hans språk ter sig i svensk stilutveckling långt 
ålderdomligare än t. ex. Dalins. Sedan Linné konstaterat 
att frånvaron av svensk terminologi gör det nödvändigt att 
i saklighetens intresse begagna latin, använder han gärna 
främmande ord även där svenskan har fullgoda synonymer 
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med preciserad betydelse. Han saknade Dalins puristiska in-

tresse. 
Vissa adverb och stående uttryck återges ofta på latin i 

den svenska texten: ergo, hinc, raro, non tamen, communi-
ter, forte, nescio cur, quod notabile, Jag undrade . . . Sed 

res pondent. 
1 enlighet med äldre bruk använder Linné gärna latinsk 

böjning där latinska ord står i svenskt sammanhang. Han 
skriver t. ex. "fann Violam parvam" eller "såg Motacillam 
flavam", men är ingalunda konsekvent i detta avseende. 

Till det oreflekterade i Linnés stil hör det dialektala in-
slaget. 1 en botanisk föreläsning 1739 ber Linné sina åhöra-
re, "att i eij tillräknen mig et swårt utspråk och enfaldigt 
sätt att tahla".' Han torde åsyfta sitt dialektala uttal, som 
jämte andra småländska drag avspeglas i resebeskrivningar-
nas skriftform. Jöran Sahigren har undersökt inslagen av 
folkmål i Iter Lapponicum,2  som är avsevärda, och av dem 
dragit följande slutsats: "Då han anträdde sin lappländska 
resa bör han alltså ha talat tämligen oförfalskad sydväst-
småländska." Det intressanta är att Ijudförhållanden, böj-
ningsformer och ordval i så stor utsträckning som Sahigren 
påvisar är genuin småländska som inte har korrigerats i 
skrift. Allteftersom Linné förlorade den direkta kontakten 
med sin hembygd torde hans talspråk ha något avslipats. 
Dialektinslagen är starkast i den tidigaste resebeskrivningen, 
då han ju också själv förde pennan, men de försvinner inte. 
1 Dalaresan stöter man t. ex. på formen tuggka°a (s. 14) 

utan d, förrömde (s. 86) med 6 i st. f. y och hypersvecismen 

Surbrund (s. 405). 1 Västgötaresan förekommer t. ex. stdl-

trå (s. 9) utan d, doga (s. 12) i st. f. duga, pluralformen 

Koerna (s. 48 och flerstädes), bindevokal i sammansätt-

ningar: skocketals (s. 17, s. 28), Kryddetäppor (s. 13). 

1 Inledningsord vid Linni första botaniska föreläsning i Stock-
holm maj 1739, Fries, Linné 1 Bilaga IX s. 25. 
2  J Sahigren, Linnés talspråk, Svenska Linnésällskapets årsskrift 1920 

s. 25-35. 
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De sekreterare som efter Linnés diktamen skrev ned da-
gens anteckningar kan ha hyfsat ljudgestalt och ordform 
enligt skriftspråkliga normer som under 1700-talet blev allt 
fastare. Och överarbetningar före publiceringen kan ha in-
neburit språkliga justeringar i syfte att göra formen mera 
korrekt. Inkonsekvenser i ordbildning och ordböjning är 
emellertid vanliga. 1 Skånska resan förekommer t. ex. föl-
jande former av första sammansättningsledet i ordet val-

nötsträd: Hwalnöt- (1 ex.), Walnöts- (1 ex.), Walnöte-

(6 ex.), Valnötte- (1 ex.), Walnötte- (10 ex.); i samma no-

tis står Walnötte-Trän och Walnöte-träden (s. 192 f.). Av 

böjningsformer förekommer t. ex. hårdkokade ägg och hård-

kokta ägg i samma notis (s. 300) och i Västgötaresan i sam-

ma notis hade wurpet och wärpt (s. 12). 
Hos Linné halkar dialekten in var som helst, helt oreflek-

terat, medan Dalin, klart medveten om vad som var folk-
mål, ofta använde detta som artistiskt verkningsmedel, 
främst i de folkliga pastischerna, men också annars när han 
eftersträvade frisk uttrycksfullhet. 

Bildspråket 

1 företalet till Öländska och Gotländska resan säger Linné: 
"Skrifarten är mycket enfaldig, hwarföre jag torde blifwa 
hårt ansedd af många Plinii Nächtergahler. Språket pryder 
en wetenskap som kläderne kroppen, den som intet sielf 
kan hedra kläderne, måste låta dem hedra sig, om hos and-
ra folkslag allenast Eloqventix Doctores fått skrifwit, torde 
werlden i dag wetat mindre." Det är ett ganska självmed-
vetet försvar för ett okonstiat skrivsätt. Linné drar nästan 
vresigt upp en skiljelinje mellan vetenskap och konst, me-
dan man just under 1700-talet sökte förena dem. Man kan 
t. ex. erinra sig den svenska historieskrivningen eller Buffons 
Histoire naturelle. 

Nu är Linnés språk inte så oprytt som det citerade utta-
landet ger vid handen. "En enfaldig science fordrar en en- 
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faldig tolk; pretendera ej af mig något zirligt tahi, som 
hwarken Gud, Natur eller konst giort till Orator", heter 
det i den ovannämnda botaniska föreläsningen 1739. 

Jöran Sahlgren har i en uppsats behandlat Linnés bild-
språk.' Han hämtar sitt material företrädesvis ur breven, i 
ringa utsträckning ur reseskildringarna, och noterar att 
bildspråket är rikast i breven. "Redan härav kan man för-
stå att bilderna varken kostade honom långvarigt sökande 
eller skarp eftertanke, ty sina brev skrev han i allmänhet 
mycket hastigt." (s. 105). Författaren påpekar osöktheten i 
bildspråket, bilderna är oftast gripna ur den närmaste om-
givningen. 

Men om man begränsar sig till reseskildringarna blir in-
trycket av Linnés förhållande till bildspråket delvis ett an-
nat. Bilden förefaller i allmänhet inte att stiga fram obedd, 
och den språkliga fantasin hade ingen beundrare i Linné. 

Sahlgren konstaterar i sin undersökning, med breven som 
huvudsakligt forskningsobjekt, att "inga andra litterära käl-
lor förutom Bibeln givit Linnés språk och framställning så 
mycket som antikens klassiska verk" (s. 117 f.). 

1 reseskildringarna, särskilt de tidigare, dominerar den 
klassiska mytologin bildspråket, som i detta fall har ett rent 
prydande syfte. "Nu begynte hela marken färga sig och le, 
nu kommer sköna Flora och sover hos Febus." (LR s. 7) 
"Om morgonen i soluppgången var marken helt vit av frost, 
och tvingade sig nu först hiems in, sovandes första natten 
hos täcka Flora." (LR s. 130) 

"1 soluppgången var träffligt nöje se uti den stilla floden, 
som varken najades med sin flod eller strömmande, ej heller 
iolus med sitt fräsande oroat, huru skogen, som låg på 
bägge sidor, viste för dem resandom ett underjordiskt rike i 
'Linnés bildspråk. Några anteckningar. Vetenskapssocietetens i 
Lund årsbok 1924. Förf, säger i en not: "Ordet bild använder jag i 
vidsträcktaste bemärkelse. Som bilder behandlar jag sålunda alla 
språkliga utsmyckningar som grunda sig på ett likhetsförhållande, 
t. ex. jämförelser, metaforer, symboler, allegorier, personifikationer" 
(s. 103). 
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vattnet; på bägge sidor låg stora hedar, branta åt åkanten, 
med buskager utsirade, vilka i vattnet viste en jord, som var 
brant, men sluttade ifrån oss liksom en underjordisk jord. 
De stora tallar, som ännu trotsat Neptunus, logo med en be-
dräglig skugga i vattnet; han med sin broder zzEolus hade 
dock många revanscherat på, vars rötter Neptunus utätit, 
men zolus toppen kullkastat." (LR s. 39 f.). Framställ-
ningen är i detta stycke otymplig och bildspråket schablon-
mässigt och ansträngt. 

Den mest berömda av Linnés mytologiska bilder torde 
vara jämförelsen mellan Erica palustris och Andromeda i 
Lapplandsresan: 

"Chamaedaphne Buxb. eller Erica paulstris pendula, fl. 

petioliolo purp. stod nu i sin bästa fägring och gav kärren 
en träffelig prydnad. jag såg, huru hon, förrän hon utslår, 
är helt blodröd, men då hon blommar, bliva bladen helt liv-
färgade. jag tvivlar någon målare finnes sätta de behaglig-
heter på en jungfrus bild och med sådan skönhet bepryda 
dess kinder. Inget smink har ännu hint dit. Då jag henne 
såg, föll mig före Andromeda, av poeterna avbildad. Ju mer 
jag på henne tänkte, ju mer kom hon överens med denna 
ört. Så att om poeten just satt sig före mystice att beskriva 
henne, hade hon aldrig bättre träffats. Andromeda beskri-. 
yes varit ett extraordinärt jungfru och fruntimmer, vilkens 
kinder hava ännu hint denna skönheten. Denna fägring be-
hålles allenast så länge hon är jungfru (: såsom även sker 
med fruntimmer:), id est tills hon koncipierat, vilket inte 
långt till bliver; nu var hon brud. Denna är bunden mitt 
uti vattnet, hon står alltid på en tuva i våta kärren, såsom 
på en klippa i havet, bunden; hon står i vattnet till knäs, 
över roten puta. Stadigt är hon omgiven med förgiftade 
drakar och djur, id est stygga paddor och grodor, vilka om 
våren här blåsa, då de paras, vattnet på henne. Hon står 
och lutar med sitt huvud av sorg. Hennes capitula florum 
med rosenkinder luta, kinderna blekna allt mer och mer; 
capitula pallescunt magis magisque; hinc Andromeda dixi, 
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foliis acutis. Hon ligger halvt kull; halsen är blott, Iiinc 

carneus." (LR s. 61 f.) 
Hur trohjärtat och fumligt är inte situationen återgiven, 

mcd en utpräglad klang av stormaktstidens svenska. Men 
bilden har ett rörande behag. Något halsbrytande är över-
gången till nästa notis: "Att vagga barn brukas på åtskilliga 
ställen diverse modeller, vilka nogsamt differera." 

Bruket av bilder och personifikationer lånade från klas-
sisk mytologi är hos Linné ytterst konventionellt. Under 
denna tid, då den bildade läst så mycket latin, då rokokons 
konst strödde ut mytologiska figurer över sina skapelser, lig-
ger det inte något originellt i att gripa till en klassisk para!-
lell när en författare kände behov av att smycka sin fram-
ställning. Flora, Febus, Eolus, Venus, Bacchus, Ceres, Pan 
och Karon hörde till det litterära allmängodset, och bilder-
na är knappast präglade av någon personlig egenart. 

Att kalla smeder Vulcani barn var vanligt under 1700-
talet. Linné varierar benämningen: "uti hammaren gingo 
Vulcani skjortegossar och gjorde mästerstycke av sin pro-
fession" (LR s. 18). "Vulcani bleke skjortgåssar dundrade 
och släggade med mer än handkrafter" (WR s. 246). 1 Da-
laresan talar han om "kåpparröken, som Vulcani kåppar-
gåssar antända wid Fahlun" (DR s. 5). Den mera specifi-
cerade och upprepade benämningen Vulcani skjortegossar 
torde mindre vara en stilistisk fyndighet än en benägenhet 
att notera en karaktäristisk detalj i vad åskådaren iakttar, 
smedens linneskjorta, en detalj i smedens utrustning som 
livligt diskuterats vid tolkningen av Bellmans "Smeden... 
naken ända up dl medjan" (Fredmans epistel n:o 39). 

Linnés bilder hämtade från klassisk mytologi är således 
konventionella och inte präglade av någon konstnärlig egen-
art. Steget är ofantligt långt till Bellmans användning av 
mytologiska gestalter. 

Inslaget av klassiskt bildspråk är hos Linné störst i Lapp-
landsresan och avtar alltmer. 

En bild lånad direkt från en poetisk källa, Vergilius Ek- 
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loger, förekommer i Dalaresan: "Mer i wäster en stor hop 
fiällberg, öfwer hwilka det på norska sidan liggande Sulu-
fiället sitt hufwud uprätte med 2:ne torn, veluti cupressus 

inter lenta viburna." (DR s. 69) Bilden återkommer i 
Öländska och Gotländska resan, men nu försvenskad och 
med bildens element överflyttade till den svenska floran: 
"Öfwerst uppå Taberget hade man den skiönaste prospect, 
där detta bärg uplyfte sitt hufwud såsom Furen ibland En-
buskarna." (ÖGRs. 328). 

Det förekommer enstaka exempel på att Linné förinänsk-
ligar djur: "Fogelhunden, som skjutsbonden hade med sig, 
tog stadigt upp ikornar, af hwilka 2:ne skiötos. De hade 
nu en röd sommarklädning med hwitt underfoder wid bu-
ken, wisandes allenast några grå hår wid nosen till prof på 
winterklädningen, den de tilbyta sig såsom haren, hwilken 
för den grå sommarajoustice tar en hwit winterpäls, såsom 
hermelinen, för en röd sommartröja en hwit winterrock, 
och såsom renen, för en hwit wårpäls, swart sommarskiorta, 
en grå winterklädning." (DR s. 99). Vid beskrivningen av 
en sorts fäfluga: "Denna härbergeras hela wintertiden öfwer 
innom boskapens päls, hwarföre de ingen hyra gifwa, utan 
endast molestera hela sommaren det fattiga kreaturet, de så 
starkt spunnit ister af om wintern." (DR s. 139) 

Ur Öländska och Gotländska resan är följande ofta cite-
rade exempel hämtat: "En Fogel hördes skria med en 
owanlig och häftig röst, som hade han want i Hökens Klor; 
men, då wi honom upsökt nedre ibland Träden, war den 
intet annat än en liten Bofink, som hade en stor hwit Fiäril 
i Munnen och ropade hem sina Barn til måltid." (ÖGR s. 
196). Det är att märka att det mänskliga är paralleller, det 
är ett medvetet poetiskt uttryckssätt som inte gör intrång på 
den sakliga iakttagelsen. 

Den typiskt retoriska liknelsen, lite pompöst utförda 
klichéartade paralleller sådana som den franskklassiska sti-
len omhuldade, finner läsaren inte förrän i de sista resebe-
skrivningarna. Linné avslutar sin skildring av kvacksalva- 
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ren Sven i Bragnum med följande breda retoriska förkun-
nelse, avsedd att inskärpa vådan av att anförtro sig åt char-
lataner: "En sjuk människa må wäl liknas wid et skepp, 
hwilket skal segla många farliga och widlöftiga skär förbi, 
uti en stickande storm; den Skeppare är då lyckelig, som rå-
kar en utlärd Los, hwilken kan bäst wisa wägen, och känna 
de msta klippor och fördolde skär; men den, som lemnar 
sit skepp i en okunnig karls händer, som knapt har sig en 
eller annan klippa bekant, kan wäl under tiden komma i en 
stilla wind, af en händelse, lyckeligen fram; men dock oför-
swarligen, at han wågat all sin ägendom uti så osäkra hän-
der." (WR s. 102) 

När Linné, främst i ungdomsresorna, anbringar den 
prydande bilden avsedd att skapa en poetisk stämning, blir 
resultatet i regel schablonmässigt, det blir löst påhängda 
prydnader av konventionellt slag som inte till läsaren för-
medlar ett intryck av stark känsloupplevelse och konstnärlig 
uttrycksfullhet. Den sakliga precision som forskningsresorna 
går ut på låter sig inte naturligt förena med poetisk ut-
smyckning. Men bilden kan ha annat syfte än det estetiska. 

När Linné talar om korngrodans läte drar han en något 
överraskande klassisk parallell: "KORN-GRODORNA 
skreko mot aftonen liksom man hade på långt håll och haif-
wa milen bårt ringt med stora klåckor, fastän de woro nog 
nära i pussarna. Det faller mig helt sällsamt före, at detta 
djurets läte skal höras liksom långt bårt ifrån. Om man om 
sommar-tiden hwälfwer et ämbare öfwer hufwudet, och i 
en sjö drar sig neder under watnet och då ropar i ämbaret, 
höres det på samma sätt långt ifrån. Sicilianska Poeten' 

1 Sicilianska Poeten är Theokritos, vars trettonde idyll handlar om 
Hylas. 1 dikten skildras hur Herkules misstar sig på avståndet till 
ynglingen som nymferna dragit ned i källan; det ställe som Linné 
erinrar sig lyder i Erland Lagerlöfs översättning: 

"Hylas! han ropade högt tre gånger av hela sin strupe; 
ynglingen hörde det ock tre gånger, och upp utur vattnet 
trängde en dämpad röst, och fast nära, han hördes som fjärran." 
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berättar om Herculis dräng Hyla, som gick ut at taga sig et 
ämbar watten i källan; men Nympherna, som blefwo kära 
uti honom, drogo honom ned i källan. Hercules begynte 
ropa efter drängen, som war så länge, då han swarade med 
så dum och swag röst, at han trodde honom wara hela 3 
quarten ifrån sig, der dock källan war in wid honom, äfwen 
som wåra korngrodor." (SR s. 123 f.) 

Den klassiska associationen, som säkert framkallats av 
lövgrodans latinska namn, Hyla arborea, syftar här inte till 
att liva upp en torr framställning, inte heller att visa för-
fattarens beläsenhet. Linné tävlar inte med Plinii näkterga.. 
lar. 1 sin iver att förklara ett egendomligt akustiskt fenomen 
söker han efter belägg för att ett ljud under vissa omstän-
digheter kan tyckas komma mycket långt ifrån fastän det 
frambringas alldeles i åhörarens närhet. Han hänvisar först 
till ett praktiskt experiment, och förefaller dra in den klas-
siska fabeln för att visa att även den bygger på en faktisk 
iakttagelse. 

När Linné om nattskärrans näste säger, att hon "liksom 
swarfwadt det på inre sidan til skapnad, som en smörask" 
(WR s. 28), avser parallellen inte att göra en överraskande 
effekt, utan är det enklaste medlet att för läsaren klargöra 
hur boet ser ut. När han skriver: "SKÄLAR koxade här 
och där up utur watnet med sina kalflika mular" (WR s. 
191), kan man anta att författaren satt in ordet kalflik ute-
slutande för att beskriva mulens utseende. Den språkliga 
bilden ersätter en teckning av det slag som Linné inte sällan 
bifogar sina notiser. 

Vardagliga och något drastiska bilder använder Linné 
för att belysa reselivets vedermödor. "Jag fördes nu fram bi-
vägar, att icke raggen skulle finna mig igen. Nu begynte jag 
önska mig kamrat eller äga den friheten, att få skakas av 
hästen på landsvägen, att hjärtat måste lossna." (LR s. 35 
f.) "Wädret blef på slätten häftigare, en stark motwind sat-
te så an, at snart sagdt ögonen wille blåsa utur skallen, häs-
ten raglade ock nästan utur wägen." (WR s. 72) "Jag ville 
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hava linkläder tvättade, det de ej mer förstodo sig på, än 
kon muskot." (LR s. 108) Liknelsen är inte originell, den 
är ett gammalt ordstäv som Dalin också använde i första 

upplagan av Argus (se s. 27). 
När Linné beskriver yttre företeelser begagnar han ett 

stort ordförråd. För hans vakna iakttagelse och brinnande 
forskningsbegär avslöjar tingen sin egenart. 1 beskrivning-
en nöjer han sig inte med det allmänna och stereotypa ut-
trycket. Även små olikheter anges med en imponerande pre- 

cision. 
Linné var uppfinningsrik när det gällde att beskriva djur-

läten. "1 skogen sjungde kleran, göken, Erithacus, Tetrao, 

Fringillaria angermannica etc. men Picus knarrade basen 

uti de stora torra trän." (LR s. 16.) "KLOCK-GRODOR-
NE bomma och sammanringa på sena af tnarna utan uppe-
håll." (SR inledningen s. XII.) "Ugglorna skreko som Gas-
tar, och Nattskräfwan skärrade som en spånråck;" (WR s. 

246). 
Linnés förhållande till naturen var ju emellertid inte en-

bart den objektiva vetenskapsmannens. Hans krav på omut-
lig sanning uteslöt inte ett starkt personligt engagemang, 
en naturbetagenhet som fördjupades till andakt och växte 
ut till en livsåskådning. Registrerar han sin subjektiva in-
ställning till naturen med samma behov av differentiering i 
uttryckssättet som han registrerar sina faktiska iakttagel- 

ser? 

Uttryck för känslan 

Man kan konstatera att Linnés estetiska och emotionella 
värdeomdömen är relativt sällsynta. De flesta platser beskri-
ver han utan att fälla omdömen om deras skönhet eller över 
huvud taget beröra den känsla som de väcker hos betrakta-
ren. Valet av värdeord är också påfallande stereotypt. 

1 Lapplandsresan talar han om "den ljuva lärkan" (s. 9), 
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"den ljuva sommarn (s. 11) "gick jag ut att divertera 

mig av en ainoena flora" (s. 24), och "Skogen stod helt 
härlig av det sköna björklövet, som här var mer än jag till-
förne sett utslaget, vilket kommit av det regn, som i lördags 
kom, och det härliga solsken i går och i dag varit" (s. 41). 

1 Öländska och Gotländska resan sägs om Nyköping, att 
det "är en täck Stad med snygge hus, breda gator, uphöjd 
plan, frisk luft och åtskillga Steen-Huus" (s. 4), om Kal-

mar stad att "belägenheten wid Hafwet, den täcka Kyrkan 
och några Stenhus giorde honom behagelig" (s. 32) och om 
en fors, att det "représenteras stadigt öfwer honom en artig 
regnboga" (s.4). 

1 Wästgötaresan är frekvensen av värdeomdömen något 
högre, men de är ointressant formulerade: "Hellekis låg 
nedanför Rödstens klefwan på et ljufligit fält, som småning-
om sluttade ifrån roten af denna klefwan åt Venern, inne-
hölt de wackraste äng- och åkerfält, tillika med de härligas-
te Lundar" (s. 25). 1 två på varandra följande meningar 
talas om "de härligaste och wakraste ängar", "den härli-
gaste prospect" och "det nedanför liggande härliga landet" 
(s. 41). "HÖJENTORP, 1 quart ifrån Skärf, låg på den 
behageligaste ort, och ägde den artigaste situation" (s. 58). 
"PROSPECTEN öfwerst på Allebärg war artig" (s. 83). 
"Ängarne äro fuller öfweralt här på orten täcke; men Klef-
wa Hed med sit slätta fält, och många blomster, stod denna 
årstiden så täck och ljuflig, at han öfwergick all den somma-
rens prakt och fägring, wi härtils någonsin sedt, ja de woro 
så härliga, at min penna är alt för swag, på något sätt at af-
skildra dem." (s. 90). Vid beskrivningen av Fullerö står 
talat om "Denne wackre Sätesgård. . ., täkt inrättat, 

härliga Trägårdar... wackra Childerier, . . . angenäma 
wäxter" (s. 272). 

1 Skåneresan träffar man på samma föga varierade ad-
jektiv: "winnbrygga, beprydd med sköna Trä-gårdar, som 
på wästra sidan stego up i högden, uti hwilka sågos de skö-
nasta Alleer af de wackraste löf-trän, och de täckaste häc- 
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kar af Afwenbok" (s. 98). "RAFLUNDA Kyrka låg myc-
ket högländt, omgifwen med de härligaste fält, som sluttade 
på alla sidor, och ändteligen liksom instängdes med de skö-
naste skogar; altså hade hon den härligaste situation, som 

mani landet finna kunde." (s. 113) 
Frapperande är det vanemässiga valet av värdeord. Ofta 

upprepas samma ord med kort mellanrum, och man har 
inte det intrycket att den ringa variation som förekommer 
avspeglar några betydelsenyanser: lju/lig, härlig, wacker, 

skön, täck, artig synes i allmänhet uttrycka samma vaga 
känsla av behaglighet utan översvallande entusiasm. Hos 
den gustavianska tidens diktare och vittre män har dyli-
ka adjektiv sina speciella nyanser och sätts ofta in med en 
beräknad precision som vittnar om ingående begreppsana-

lys.' 
Har Linnés sparsamma och tafatta bruk av estetiska vär-

deomdömen något att säga om hans naturkänsla eller en-
bart om hans stilistiska förmåga? Att han inte ägnade sti-
lens omväxling och behag någon större omsorg är uppen-
bart av många skäl. Den knappa och strängt sakliga notis-
stil som han mestadels nyttjar har i allmänhet inte någon 
avsiktlig konstnärlighet. Dess enformighet är betingad av 
önskan att ge varje enskild uppgift största möjliga sakliga 

precision.2  Notiserna är inte avsedda att läsas i ett sträck, 
de är utformade oberoende av varann och därför utan hän-
syn till att ord och uttryck upprepas och att formuleringar 
blir stereotypa. 

När en författare på detta sätt ägnar stilens konstnärliga 
kvaliteter en förströdd uppmärksamhet, ja uttalar sin skep-
sis mot att låta stilen få något egenvärde - "Språket pry-
der en wetenskap som kläderne kroppen, den som intet sielf 
kan hedra kläderne, måste låta dem hedra sig", som han sä-
ger i företalet till sin Öländska och Gotländska resa - kan 

'Jfr t. ex. bruket av täck och skön hos Ehrensvärd, Thorild och 
Kellgren. M. Abenius, Stilstudier i Keligrens prosa, 1931, s. 54 f. 
2 Jfr M. Abenius, Allt är viktigt. En stiltendens hos Linnä. 
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man inte dra för vittgående slutsatser om vad som ligger 

bakom bristen på uttrycksmedel. 
Vad som emellertid blir uppenbart vid studiet av Linnés 

reseskildringar är att han saknade sinne för det storslagna, 
för vidden och utblicken. Han saknade förmågan att över-
väldigas inför det stora perspektivet, något som tarvar det 
gripna och starka uttrycket. Det är ju i naturkänslans his-
toria en något senare upptäckt. Linné intresserade sig för 
naturens detaljer, som med sin sinnrikhet kunde öppna 
större perspektiv, men inte för panoramat, som ger en all-
mänföreställning i stället för en exakt kunskap om beskaf-

fenhe ten. 

Poesi i sak 

Sin konstnärlighet som reseskildrare når Linné framför allt 
när hans intensiva intresse för allt i naturen oavsiktligt ytt-
rar sig som en poesi i sak, där i en knapp form endast de 
väsentliga dragen registreras och plötsligt fogar sig samman 
till en tavla. Det sker inte ofta, men blir då av desto starka-
re verkan. 

"Wåren, som ej bör mätas efter calendarium, utan efter 
climatet och wärman, war så wida kommen at Lönnen ut-
slagit sina blommor, men ei blad; at Biörken nyligen ut-
spruckit och blommade som bäst; Alens stiplar woro nyligen 
utbrustne och Granen hade på sina ytterste qwistar små 
röda smultron-lika Knoppar, som woro thes hanblomster, 
men ännu ei miölige; Lind, Ek och Asp stodo ännu sofwan-
de i sin winter-dwala." (ÖGR s. 1) 

Vad som för en modern läsare ter sig som ett poetiskt ut-
tryck, "små röda smultron-lika Knoppar", var säkerligen 
för Linné enbart ett medel att åskådliggöra det faktiska ut-
seendet. 

"Wädret war ganska wackert, alt tyst och lungt. Dimban 
stod som små moln öfwer kärren, men kunde ei uplyftas 
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och thet späda gräset war daggfult. Orrarne kuttrade långt 
borta; Trasterna inystrade i trän och de andra små foglarne 
qwittrade hwar på sitt sätt. Wägen war god och lantmåhnen 
jämn. Rätt som wi kommo til Alsheda Kyrka, ran Solen up 

genom ett smalt moln." (ÖGR s. 21) 
Man kan med dessa ställen, där stilen plötsligt lyfter sig, 

jämföra liknande situationer återgivna med torr saklig la-
konism: "Resan stäldes åt Borgholms Slott. Wädret war 
behageligit; Jorden war slätt; Trasten sång i träden." 
(ÖGR s. 43) "Sent om aftonen gingo wi ut at höra et slags 
foglars sång, som här kallades Kledror, men woro veritable 
skiöne Nechter-Gahlar, som i myckenhet fägnade oss med 
sin liufwa sång." (ÖGR s. 59). "Upståndne af sängen, 
gingo wi om morgonen neder til hafsstranden, som låg 1/8 
mihi ifrån Hulterstad. Gräset stod wått af dagg och Lär-
kiorna tilrade i luften." (ÖGR s. 95) 

Några av de stycken som med skäl oftast citeras förekom-

mer i Linnés Wästgöta Resa: 
"NATTEN kom på med sit tjocka mörker; den höga 

Barrskogen syntes som en mur dubbelt högre af mörkret; 
Korn-blixtet lyste som Gast-eld hastigt och ofta, utan dån; 
Hästarne gnistrade, och slogo eld med skorna emot stenar-
na; Ugglorna skreko som Gastar, och Nattskräfwan skärra-
de som en spånråck; Vulcani bleke skjortgåssar dundrade 
och släggade med mer än handkrafter, långt bårt wid Ham-
rarna, intil dess wi kl. 11. om natten kommo fram til No-
rum, efter 5. quarts resa." (WR s. 246) 

Den förtätade stämningen är inte framkallad med något 
effektsökeri: detaljerna är vad den noggranna observatören 
kan uppfatta av syn- och hörselintryck, och bilderna är av-
sedda att åskådliggöra dessa. När Linné förser Vulcani 
skjortgåssar på detta ställe med epitetet bleke, kan det åter-

ge ett syriintryck som dröjt sig kvar på näthinnan: de ljusa 
gestalterna i sina linneskjortor belysta av elden mot det 

omgivande mörkret. 
Anslaget är ordagrant övertaget från ett tidigare ställe: 
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"Natten kom på med sit tjocka mörker; himmelen war mu-
len, at inga stjernor syntes; men deremot tyktes de tusende-
tals nedfallit på jorden, där de lyste på ömse sidor om wä-
gen ibland gruset, så att Skaparen äfwen gjort stjernor på 
marken, genom de små Lysmaskar." (WR s. 133 f.) Jäm-
förelsen mellan stjärnorna på himlen och lysmaskarna på 
marken ter sig som en fantasifull association men är sam-
tidigt en träffsäker observation av det faktiska synintrycket. 
Omedelbart följer också en längre notis som förklarar ljus-
fenomenet: "LYSMASKARNE hade under stjerten 3 ly-
sande ringar, af hwilka den sista bestod af 2 puncter" etc. 
(s. 134). 

Slutorden i denna resebeskrivning är den berömda kvälls-
stämningen vid Linnés återkomst till Uppsala: 

"HÖSTEN hade alt ifrån Fällingsbro stadigt wisat sig för 
wåra ögon. Skogen stod wäl grön; men alfwarsammare än 
om sommaren. Mark och Ängar woro wäl gröne; men utan 
blomster, ty de förre hade Fänaden, och de senare hade 
Lian förraskat. Akrarne stodo fullsatte med gula skylar, 
och den gulaktiga stubben efter säden war isprängd med 
grönt ogräs. Diken stodo fulle af watten, efter den wåta 
sommaren, och den mykna Brunskäran gjorde dem gula. 
Wägarne betäktes på sidorna med Persicaria acri, som nu 
begynte rodna och sloka med axen. Landtmannen war ute 
öfweralt i fullt arbete: somlige Bönder slogo af säden med 
Lian, under det deras Qwinfolk, som woro om hufwud och 
armar helt hwite, sammanbundo henna, somlige körde hem 
sin Råg, somlige tröskade, somlige söndergnogo Koklarna 
med sladden, somlige jämkade åkeren med jern-harfwen, 
somlige sådde ut Winter-Rågen, somlige harfwade ned 
Kornen, somlige jämnade åkeren med Wälten, under det 
Walle-barnen söngo och blåste i sina horn för Boskapen 
som bettes i de afsiagna ängar, intil des det kulria aftonwäd-
ret begynte hwissla, och klara Solen nedsjunka under hon-
zonten, då wi kommo in i Upsala Trägård." (WR s. 275). 

Det finns ingenting av medvetet arrangemang bakom 

60 



sammanställningen av faktiska iakttagelser. Wallcbarncn 
som "söngo och blåste i sina horn" är inte något roman-
tiskt stämningsmåleri utan reella detaljer i resenärens obser-
vationer. Den enhetliga stämningen beror på de faktiska 
hösttecken som Linné noterar i augustikvällen. 

Stilens tyngd 

Linnés språk har ingenting av lättheten och den medvetna 
naturligheten hos Dalin, det ger ett betydligt äldre intryck 
än dennes. Ordföljden bidrar i hög grad till detta. Det fini-
ta verbet sätts ofta sist i bisatser: "som naturen giordt hade" 
(DR s. 45), "at sielfwa Ugnen intet rum i Stugan borttaga 
skulle." (ÖGR s. 183). Objekt och adverbiella bestämningar 
sätts ofta före verbet: "stenar, de allenast vid stranden 
sågos" (LR s. 45), "som dem hastigt lifwet beröfwat" 
(ÖGR s. 74), "fast wi qwisten afbröto och honom på åt-
skilligt sätt wände" (ÖGR s. 307). När det finita verbet 

sätts efter ett infinitiv med föregående bestämningar, blir 
konstruktionen påfallande tung: "som deröfwer rida skul-
le" (ÖGR s. 179), "at man med möda dem se kunde" 

(ÖGR s. 67), "som endast wid deras strander hamna kun-
de" (ÖGR s. 99), "som man i landet finna kunde" (SR s. 

113), "at man redan på en fierdedehls mihl ei med fartyg 
til Staden komma kan" (ÖGR s. 2). 

Som Linné inte eftersträvade någon lätthet och ledighet 
i stilen är participialkonstruktioner inte ovanliga: "nybyg-
gare. . ., som. . . äro sedan fri för all extraordinär utgift, 
även som lapparna, hållandes varken soldat eller båtsman, 
varandes lika nöjda antingen frid eller krig är" (LR s. 43), 
"När wi hade hwilat en liten stund, kommer en öfwermodig 
bonde från granngården, Olof Andersson i Löten, med 
yxan på armen, i fult raserie, angripandes oss såsom wålds-
wärkare, säjandes sig straxt skola skaffa soll på oss genom 
sina wänners hopkallande" (DR s. 11 f.), "Grufwan är re- 
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dan förlagd, och ligger watnfull, hafwandes 2 sänkningar, 
warandes af 12 famnars diup" (DR s. 12 f.). Participkon-
struktion ersätter på många ställen en samordnad predi-
katsform som skulle göra framställningen ledigare: "Om 
winteren löpa folket mycket på skidor, hälst wid sin jacht, 
kunnandes om dagen absolvera 10 å 12 svenska mihi" (DR 
s. 59), "Särna-boarne differera ganska mycket i talet ifrån 
Dalkarlarna, kommandes långt närmare intill Norrbaggar-

ne uti formatione vocabulorum, non vero pronuntiatione." 

(DR s. 68) 

Notisformen 

Det mest egenartade i Linnés satsbyggnad är den korta no-
tisform med starkt betonat rubrikord som inledning som 
han så småningom utbildar och alltmer genomför. Här mö-
ter man en mycket medveten stilsträvan med syfte att nå 

största möjliga sakliga effektivitet. 
Lapplandsresan är mera berättande än beskrivande. Iakt-

tagelserna sammanfogas ofta till längre stycken och växlar 
med resonemang. De har de snabbt nedkastade annotatio-
nernas form såtillvida att spridda iakttagelser hämtas från 
många områden och oförmedlat fogas till varann utan sam-
inanbindande övergångar eller någon komposition i stort. 
Det faller sig ofta naturligt att sätta huvudföremålet för 
iakttagelsen som subjekt och låta detta inleda satsen. Men 
detta är inte genomfört som någon princip och frapperar 
därför inte vid läsningen. 1 ett litet parti är emellertid me-
toden mera konsekvent tillämpad: 

"Korna sågs här helt kullota, så att varken husbonden av 
hornens ringar kunde räkna kornas kalvar hur många de 
varit, ej heller, som på getterna sker, årens antal av de nyss 
skjutande hornen var vår; på somliga voro de digiti longi-

tudine, mox ab exordio reflexa intill huden, så att de 

knappt syntes över håret. 
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Apel växer emellan Vecia och Flornön, men sedan sågs 
hon inte. 

Pil sades ej finnas uti hela Ångermanland, hassel finns 

här inte. Körsbären mogna ej alltid; potatis växer bra, 

Tabacum och Lupulus sakta och knappt. 
Göken såg jag på vägen sitta och födas av en Motacilla; 

vera inc dicere scio et non fallere. 
På skogen fanns, innan jag kom till Önska, en lapis stria-

tus, lik cinnabaris iminatura, som var vuxen emellan en 
stenspringa. 

Ockra fanns till stort antal i kärren och förde ett tunica 

digitos argenteo colore vestiens; tecken till järnmalm, men 

ej surbrunn. 
Stellaria stod här uti pussarna med sina avlånga blad; de 

fara mycket vilse, som skilja henne ifrån Stellaria foliis ova- 

libus, ty de differera allenast a?tate; ty de nedre bladen, 
som i fjol stått, lågo ännu under vattnet helt friska och hade 
moget frö in alis, voro ovata. 

Saxa voro här vitgrå med vita fläckar, stora som tummar. 
Flygsand fanns vid havet och kommer både här och i 

Skåne av det mylljorden går av och vädret lyfter denna 
subtila sanden i vädret, vilken sedan sås omkring och för-
tager gräset. 

Havet låg här och där till vägen." (LR s. 31) 
Ansatserna till en enhetlig satsbyggnad bryts av en fras 

med mjukare början, "På skogen fanns, innan jag kom till 
Önska, en lapis", och av utläggningen: "Ty de nedre bla-
den, som i fjol stått, lågo ännu under vattnet." 

När i Dalaresan arbetet organiserades så att varje expe-
ditionsdeltagare i en bestämd ordningsföljd redogjorde för 
de iakttagelser han gjort på sitt specialområde, gynnade 
detta en mera ensartad form för nedteckningen: 

"G r ii f s w i n finnas här nog. 
W a r g a r äro här tämmeligen få. 
R å d i u r hafwa för några år sedan 3 st. kommit inn i 

Floda sockn, at de nu förökt sig til 14 st.; woro altså högst 
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nödigt, at almogen förbödes hårdeligen them skjuta, på det 

de här kunde planteras, som de ofwanföre i norra provin-
cerna intet finnas och i de södra begynna blifwa rarare. 

L o a r har man här i socknen 3 slag, af hwilka en går 
altid på jorden och har sämre skinn. Twå slag springa i 
träden, af hwilka en är stor, en mindre. 

M å r d a r, som zoologi ej känna mer än twå species, af 
hwilka en kallas a s p m å r d, hwilken är större, liusare, 
hälst då håren upblåsas. S t e n m å r d e n är mindre, med 
gul kek, då den förre är hwit. Lillmården är lik Sten-
mården, men ännu mindre. Ju gulare under keken mården 

är, ju bättre skattas han. 
B i ö r n a r finnas här nog och tror gemene man, at han 

aldrig på folk wågar sig, ja fast laderad, derest icke han 

ser, at karlen wiker och är timid. 
H a r a r och u t t r a r finnas båda här. 
Bäfrar och råttor ärohäringa. 
Vielfrass ärhär nogsällsam, såsom ock älgen. 

Tetraones fångas med snaror vår och höst." (DR s. 134 f.) 
Denna satstyp växlar med berättande partier i en mera 

vanlig form. Benägenheten att ta fram det viktigaste ordet 
som rubrikord leder emellertid ibland till säregna konstruk-

tioner: 
"Ärter komma sällan til någon stadga. Bönor woro ej 

planterta. Sparris wäxte wäl. Tobak lofwades försöka nästa 
år af kyrkioherden. Lin blir ganska smått och altså af få 
såddes. Hampan war passable. Fruktbärande trän äro här 

inga planterade." (DR s. 111) 
Denna tendens till en en viss satsstereotyp övergår 

fr. o. m. Öländska och Gotländska resan till princip. Så gott 
som genomgående utformas stoffet i form av fristående no-
tiser som börjar med ett starkt betonat huvudord, vanligen 
ett substantiv som oftast är subjekt men även kan vara en 
annan satsdel. Från och med nu trycks detta begynnelseord 
med versaler. Därigenom markeras ytterligare dess karak-
tär av radrubrik, och huvudtrycket på satsens första ord 
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präglar framställningen. Men ännu står ibland en kort in-
ledning formulerad som vanlig reseberättelse: 

"Maji 31. 

Det war i dag lika omögeligit för oss at gå öfwer tu 
Öland; ty storm, hagel, mulen himmel och kiöld woro wäl 
så stränga i dag som i går. 

Wi togom Apothekaren Nordstedt med oss at botanicera, 
ställandes wår wäg åt Kongs Ladugården, som låg 1/4 mihi 
ifrån Staden, omkring hwilken lågo wida Engiar och skiöna 
Eke-lundar." (ÖGR s. 36) 

Sedan omedelbart en rad notiser, de flesta med ett 
hotaniskt artnamn som begynnelseord. 

1 Skånska resan är t. o. m. företalet formulerat i samma 
notisstil som den egentliga resejournalen: "DJUR besyn-
nerligen af Foglar och Insecter har äfwen Herr Prof ess. 
L e c h e samlat 1 Skåne til ansenligt antal, dem han med 
mig benägit Communicerat, då jag utgaf Faunam Sveci-
cam." 1 denna Linnés sista resa hålls också notiserna något 
stramare samman, därigenom att ett större antal iakttagel-
ser inom samma ämnesområde metodiskt förs ihop. Det 
hindrar inte att även i denna resa mycket disparata obser-
vationer följer slag i slag. 

Det starkt markerade inledningsordet i den linneanska 
notisformen företer vissa egenheter. Det är i allmänhet ett 
substantiv, som emellertid undantagsvis kan föregås av ett 
attribut eller en preposition: "Ä ch ta Violer . . . sökte wi" 
(ÖGR s. 55), "På L a n d t b o r g e n wäxte" (ÖGR s. 72). 

Attributet kan någon gång te sig som det viktigaste ordet 
och ensamt markeras typografiskt genom fetstil, versaler 
eller spärrning: "E 1 d s p r u t a n d e Berg hade man iii. 
fälle här at föreställa sig" (ÖGR s. 80), "A 1 d ra y t-
t e r s t a spitzen af Ölands södra udde lyste här och ther 
up utur watnet" (ÖGR s. 90), "MAGRASTE Jordmon 
kom oss före på resan åt Brattefors" (WR s. 249), "MO-
STULNE Kor skäres äfwen här i rumpetången" (WR s. 
235). 
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1 Skåneresan är metoden att låta ett typografiskt marke-
rat substantiviskt ord inleda varje notis konsekvent genom-
förd. Det innebär, att när Linné noterar att 17 valnötsträd 
växte i staden eller att 23 dammar var anlagda, tvingas 
han till konstruktionen: "WALNÖTE-TRÄN wuxo här i 
Staden 17 stycken" (SR s. 139), "DAMMAR woro 23 an-
lagde" (SR s. 366). Av samma typ är "BARN såge wi i 
Falsterbo rätt många" (SR s. 231), "KARP fångades den 
största i Söfdesjö" (SR s. 272), "SÄNG-KLÄDER hade wi 
allestädes i Skåne haft de mjukaste och härligaste (SR s. 
354), "ORD i Skåne och egna märktes följande:" (SR s. 

259). 
1 Öländska och Gotländska resan slutar Linné i regel da-

gens notiser med att ange var de resande övernattade: 
"N att en hwilade wi efter en warm dag uti Runsten" 
(ÖGR s. 102), "Natten blefwom wi qware i Gaxa" 
(ÖGR s. 122). Ordet natten som adverbial utan preposi-
tion använder Linné i denna ställning ett tjugotal gånger. 
1 Wästgötaresan förekommer bara två exempel på denna 
konstruktion. Linné slutar här inte lika vanemässigt dagens 
notiser med uppgift om nattkvarter och använder varieran-
de och språkligt mera tillfredsställande formuleringar: 
"NATTEN tilbragtes 1 mil ifrån Westerås" (WR s. 274), 
"NATTEN böd oss att hwila i Gullby" (WR s. 162), 
"NATTEN kom på, och wi hwiladc i Medeiplana" (WR s. 

35). 
1 Skånska resan anger Linné ytterst sällan var han till-

bringar natten. Det sammanhänger med denna sista rese-
skildrings objektiva karaktär. Berättelsen om vad Linné 
företar sig skjuts mer än tidigare i bakgrunden för samling-
en av rent sakliga iakttagelser och redogörelser över för-
hållanden. När han omtalat: "NATTEN kom på med 
Torndön, blixt och regn, ty skyndade wi oss åter til Hwit-
sköfle" (SR s. 108), är det mera en meteorologisk iakttagel-
se än en uppgift om författarens förehavande. Om ingen-
ting av sakligt intresse är att notera kan därför uppgiften 11 
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oin övernattningen få denna knappa form: "K å 1 a r p 
quart. 7. Natt-qwarter." (SR s. 390) 

Den envetet genomförda principen alt sätta det viktigas-
te som uppslagsord först i satsen kan, innan Linné i Skåns-
ka resan helt behärskar metoden, leda till formuleringar 
som påminner nutida läsare om smärre Iandsortstidningars 
radrubriker: "P 1 å c k a G i ä s s e n medan Giässen ännu 
lefwa, hafwa folket här på orten vid denna tiden i bruk" 
(ÖGR s. 83), "H u inb le här at plantera är för Landt-
mannen beswärligit" (ÖGR s. 66), "Agh - Taken hade 
man här tilfälle at få se, huru de anlades" (ÖGR s. 230), 
"IDISLA, eller när Koen ej hjortar eller idisslar, så tages 
det, som en annor Ko idisslat, och gifwes åt den sjuke" 
(WR s. 236). Den princip som föresvävat Linné har kom-
mit honom att frångå en naturlig och korrekt formulering 
av iakttagelserna. 

1 Linnés reseskildringar minskar mer och mer det berät-
tande draget och framställningen utmynnar i anhopningen 
av notiser fyllda av fakta. Resultatet blir en ovanligt packad 
stil med en egenartad energisk monotoni. Det typografiskt 
markerade begynnelseordet, som bär upp huvudbetydelsen, 
inleder satsen i regel som subjekt, och därefter följer ofta 
ett större eller mindre antal adverbiella tillägg: 

"CIRC/EA lutetiana Lob. den jag tilförene endast fun-
nit på Hunneberg och der mycket ringa, stod här i Bok-sko-
gen W. om wägen, emellan wägen och kärren, dl största 
myckenhet. 

GÄRDESGÅRDARNE woro här på orten mäst af Slå-
bärs buskar uplagde, och altså mycket swåra at klifwa öf-
wer. 

GROPAR, af en Cubic aln, woro grafna på ömse sidor 
om wägen, der som wägen löper igenom någon åker, at der-
med hindra de resande, at köra in på åkern." (SR s. 255) 

Visserligen är de många detaljerna i notiserna viktiga, 
men rubrikordens dominans och den syntaktiska konstruk-
tionen ger meningarna en fallande rytm. Från en stark ak- 
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sent och en högsta tonhöjd sjunker satsen i ett staccato mccl 
täta markeringar. 

Det är en rytm för ögat, inte för örat. De foi-melartade 
uttrycken med sin typografiska uppställning gör texten över-
skådlig och klar. Att läsa Skånska resan är som att bläddra 
i ett kartotek. Stilen vädjar till intellektet och försmår helt 
de medel som skulle kunna skänka den behag och omväx-
ling. Linné hade en motvilja mot retorik på ett område där 
han tyckte att den inte hörde hemma, mot utsmyckning och 
sådant som han ansåg vara utvärtes ting. 

Linnés stilsträvan 

1 företalet till en handledning i proberkonsten, Vuicanus 
Docimasticus, 1734, säger Linné: "En simpel styl, korta ord 
med ren mening, och undvikande af Tautologie är dett som 
giör ens skrifter tydelige. Mången tänker sig wara mycket 
klar, då han widlöftigt beskrifwer dett som kort älliest sägas 
kunne; hwilken doch är altid obscur att förstå, och ledsen 
att läsa. Men en ren och rätt method, som är själen af all 
wettenskap, är just den som giör all ting så makalöst lätt. 
Ty har mitt förnämsta ändamål want att skrifwa scientif i-
ce, äller en ren method." Det är ett stilistiskt program som 
han också sökte realisera i sina reseskildringar. 

Notisformen vittnar om Linnés inriktning mot koncentre-
rad saklighet. Det är intressant att se hur han håller ung-
domsårens lust att berätta och brodera i allt stramare tyg-
lar och skalar bort allt som från innehållets synpunkt inte är 
väsentligt. Han var inte intresserad av formen utöver försö-
ket att ge tydliga föreställningar om företeelser och förhål-
landen som han studerade. Han var språkligt osäker, och 
nyckfullheten i valet av böjningsformer, ord och konstruk-
tioner var inte den artistiska nycken. 

1 Citerat efter Beifrage, Dedikationen i Linnés skånska resa s. 25. 



Man måste vid en karaktäristik av Linnés stil iaktta ut-
vecklingen. Ungdomsresornas stil är inte densamma som 
Skånska resans. Och man måste skilja mellan de enstaka 
paradställena och stilen i den övervägande delen av hans 
resebeskrivningar. 

Det som jag främst har velat uppehålla mig vid i Linnés 
reseskildringar är inte de stildrag där han vid sidan av sina 
egentliga syften tävlar med tidens poeter och prosakonst-
närer, medvetet eller omedvetet, utan de stildrag som är 
ett uttryck för hans innersta strävan att skapa en naturve-
tenskaplig sakprosa. 



Gustaviansk talekonst 

När Linné avvisar estetiska synpunkter på språket och en-
dast vill ernå saklig precision blir han skäligen oberoende 
av en tidssmak. Dalin däremot är en känslig barometer för 
växlingarna i det andliga klimatet, och hans omarbetning 
av Argus anger den dominerande riktningen i den litterära 
smakens utveckling. Förfining, värdighet, allmängiltighet 
och en minutiös omsorg om detaljen blir alltmer det domi-
nerande skiktets lösen. Den franskklassiska smakens lagar 
blir absoluta normer. Denna utveckling kulminerar under 
den gustavianska tiden, då de yttre förutsättningarna är 
färdigutbildade: ett tongivande aristokratiskt skikt med hö-
ga konstnärliga ambitioner under monarkens skydd och in-
spirerande ledning. Det är nu man omhuldar den höga re-
toriken som en motsvarighet i sin art till tragedin och epo-
set. Den utvecklas på det politiska området, den färgar i hög 
grad den andliga vältaligheten, men den har sitt centrum i 
de vittra akademierna, där talekonsten motsvarar det yttre 
ceremonielets pompa. Här utbildas en stil för högtidstalet 
vars traditioner man spårar ännu i vår tid. Mest renodlad 
möter oss denna gustavianska talekonst i det akademiska 
äreminnet, i prisskrifterna i Svenska akademien. 

Man avsåg inte med äreminnet att ge nya fakta eller en 
ny värdering av en historisk gestalt. Författaren skulle med 
talekonstens högsta medel presentera det redan bekanta på 
ett sätt som kom åhörarna att känna sig lyfta och gripna. 
Han skulle tala om ett högtidligt och storslaget ämne till ett 
auditorium av fint bildade personer med kräsen smak. Han 
skulle ge sin framställning en sådan omväxling, känslohalt 
och helgd att det kunde intressera och gripa åh rarna och 
hålla dem i en oavlåtligt värdig stämning. Äreminnet är en 
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predikan i ett patriotismens och estetikens tempel. Ämnet 

är värdigt, tillfället värdigt, publiken värdig. Stilen är där-

för strängt enhetlig. Och det är den stilistiska utfommingen 

som författaren helt ägnar sig åt och som akademiens grans-

kare helt tar hänsyn till, en granskning av prosastil som i 

subtil noggrannhet aldrig har överträffats, vad man än må 

säga om värderingsnormerna. 
Genom att jöinföra ett manuskript med den i Svenska 

akademiens Handlingar tryckta texten och genom att stude-
ra protokollsanteckningar och skriftliga ändringsförslag får 

man en föreställning om den uppfattning om språk och stil 

som akademien företrädde. Men i många fall har författar-

nas manuskript och granskarnas utlåtanden gått förlorade. 

Man kan då inte avgöra i vilken utsträckning de publice-

rade tävlingsskriftcrna varit föremål för akademiens över-

arbetning. 

Ordval 

Ordvalet företer inga växlingar i stilnivån. Realism och folk-

lighet var bannlysta, humor otänkbar. Att dra på munnen 

vid en akademisk sammankomst var ett brott mot etiketten, 
som att skratta under en tragediföreställning. Då uppgiften 

framför allt var att teckna hjältens föredömliga egenska-
per i pedagogisk och patriotisk idealisering dominerar de 

abstrakta substantiven, sådana ordkretsar som klokhet, om-
tanka, snille, ärelystnad, ståndaktighet, frihet, dygd, med-

borgerlighet, oskuld, storhet, odödlighet, ord som på denna 
tid hade en starkare känslohalt än nu. Därtill kommer en 

grupp ursprungligen konkreta ord i metaforisk användning, 

såsom altare, offer, tempel, aska, urna, skugga. 

Till jämnheten i ordvalet bidrar frånvaron av arkaismer 

och provinsialismer. Stormaktstidens glädje över präktigt 
och saftigt arvegods hade på 1700-talet avlösts av benägen-

heteii att ängsligt iaktta bruket, det förfinade bruket. Ut- 
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övarna av frihetstidens talekonst, företrädd av t. ex. Höpken 
och Lovisa Ulrikas Vitterhetsakademi,1  var långt mindre 
nogräknade än författarna och granskarna i Svenska aka-
demien. Höpken har t. ex. en förkärlek för epitetet dråplig, 

han använder ett sådant arkaiserande ord som Bardalekar 

och begagnar adjektivbildningen -ug -og i t. ex. okunnog-
het, glättughet, ord där Sahlstedt i sin Swensk Ordbok, 
1773, endast upptar former på -ig. Han skriver ho i stället 
för det i Svenska akademiens handlingar allmänt genomför-
da hvem. (1 Svenska akademiens språklära, 1836, anges att 
ho nyttjas "mest i biblisk stil".) 

För Dalin var arkaismer och provinsialismer artistiska 
tillgångar i språket som han medvetet utnyttjade. Linné 
bekymrade sig inte om den stilistiska valören. Vad som hör-
de till hans muntliga språkbruk flöt in i hans skriftliga fram-
ställning, och vad som intresserade honom i det språkliga 
uttrycket var andra sidor än fraseologins övertoner. 

Det var en naturlig konsekvens av Svenska akademiens 
anspråk på att företräda en modern förfinad smak att man 
inte godtog föråldrade eller folkliga ord och talesätt. Själv-
fallet rättades även ordformer och ordbildning efter aktuel-
la riksspråksnormer. Så t. ex. ändras Gustaf III :s tri och feck 2  
före tryckningen till tre (1: 272 )3  och fick (1: 264), Geijers 
utvicklingen till utvecklingen (11196: 167), Gustaf III:s 
owäldugt till oväldigt (1: 278), trots att Sahlstedt i sin ord-
bok endast upptar oweldug. 

1 Se härom R. Hillman, Lovisa Ulrikas Vitterhetsakademi och den 
retoriska stilen, i Svensk stil, studier tillägnade Bengt Hesselman, 
1935, och Akademisk vältalighet från 1700-talet 	von Höpken och 
Lehnberg, utg. av R. Hillman, 1957. 
2 Formen feck förekommer ibland i skrift inpå 1800-talet (t. ex. hos 
Rosenstein, Oxenstierna) eni. E. Wessén, Svensk språkhistoria 1 
Femte upplagan, 1958, s. 204. 

Vid citat från Svenska akademiens Handlingar anges del och sida. 
Delar i sviten Svenska akademiens Handlingar ifrån år 1786 beteck-
nas med enbart romersk siffra, delar i sviten Svenska akademiens 
Handlingar ifrån år 1796 betecknas mcd romersk siffra följd av 96. 
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Respekten för bruket medförde också att man avvisade 
nybildningar. Vad man i mycket begränsad omfattning kun-
de tolerera var nya sammansättningar av bekanta ord och 
enstaka nya avledningar, sådana som lofämnen (II: 271), 
första°ndsdigra (II: 301) hos Lehnberg, förmörknings-dag 

(IV: 162), olärlige (IV: 153) hos Silverstolpe, mennisko-

tröst (11196: 183) och framgycklad (11196: 192) hos Gei-
jer. 

Den ringa förekomsten av främmande ord i äreminnena, 
liksom över huvud taget i Svenska akademiens handlingar, 
är märklig. 1 en tid då det franska inflytandet var starkare 
än någonsin förr eller senare, i en krets där samtalsspråket 
och brevspråket ofta var franska, skrevs och talades i aka-
demien ett osedvanligt rent svenskt språk vad ordförrådet 
beträffar. Det innebär en lyckligt genomförd strävan att 
följa akademiens stadgar, som anger arbetet på svenska 
språkets renhet, styrka och höghet som dess yppersta och 
angelägnaste göromål. Samma författare som späckade sin 
privata korrespondens med franska ord visste att vid sina 
framträdanden i akademien ersätta de främmande elemen-
ten med inhemska uttryck. Det är ett vackert utslag av 
svensk språkvård och en alltför litet beaktad insats i den 
svenska purismens historia. 

Huvuddelen av de främmande ord som sparsamt före-
kommer i äreminnena är facktermer som rör militärväsen, 
politik och statsförvaltning. Främmande ord som inte hör 
till dessa specialområden, där de till en del är oundgängli-
ga, är sällsynta, t. ex. intresse, machin, signal, systemeT, 

patriotism, triumf alisk hos Lehnberg, element, fanatism, 

instinct, chaos, egid, elektrisk hos Silverstolpe. SAOB:s ti-
digaste belägg på bildlig användning av ordet elektrisk är 
hämtat just från ett äreminne av Silverstolpe: "Påfven styr-
de tidens skumma statskonst, och spridde med en elektrisk 
fart dess verkan" (IV: 149). 

De främmande ord som förekommer hade i och för sig 
inte någon låg eller stötande realistisk innebörd, men de 
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hade karaktären av facktermer, specialistord som bröt sti-
Jens enhetlighet, minskade allmängiltigheten och hade en 
svag stämningshalt. De hörde hemma i den historiska fack-
litteraturen. Deras täta förekomst hos Höpken och deras 
ringa förekomst, i stort sett, i de akademiska äreminnena är 
ett vittnesbörd om den stilskillnad mellan äreminnet och 
biografin som först Svenska akademien krävde och genom-
förde såsom en ny nivåskillnad inom den höga stilen. 

Ordvalets enhetlighet underlättas av att konkreta situa-
tionsbilder är sällsynta. Äreminnestalaren har inte histori-
kerns intresse för fakta eller epikerns berättarlust och und-
viker därför att genom teckningen av konkreta situationer 
dra uppmärksamheten från sin huvudsynpurikt: att måla 
hjältens egenskaper så att de gör intryck på åhöraren. För-
fattaren bara antyder historiska händelser och hänvisar 
ibland i noter till fakta eller till historiska källor. 

"Om, för alla bragcler, man endast hade att säga om Carl 
Carlson: att han tjugefyra år gammal, vid belägringen för 
Åbo, med en sällsam färdighet och mod besörjt hela anfal-
lets tillrustning, under ett dödande dunder från fästningens 
murar, och under nattens försåt öfverfört det svåra artille-
riet ifrån skeppen, planterat det på de under fiendens eld 
uppdragna skansar, och under en i flera veckor okänd hvila 
blifvit ett af de mest verksamma medel till slottets öfver-
gång: eller om af hans dater den endast vore känd, att han, 
på vägen att för andra gången tåga sin Konung till mötes, 
får höra den åter väpnade Finska krigsmakten nalkas Sve-
riges stränder, kastar om sin flytande här, jagar den för-
skräckta fienden mot dess egna kuster och beröfvar den ett 
rikt byte af skepp, vapen och lifsförråd: eller att, qvarhållen 
genom vindens ogunst, på sin segerplats, han i en liten båt, 
trotsande hafvets trolösa vidd, hastar till sin far, som i Sve-
rige afbidade värfvets utgång: eller att, nästan i samma 
ögonblick återsänd att påskynda den dröjande flottan, han 
i hufvudstaden fängslad af det der rådande Polska partiet, 
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gäckar sin vaksamma fiendes våld, och i ctt lånadt förf är-
ligt utseende återfinner vägen till sin Herre: jag säger, om 
en enda af dessa Carl Carisons gerningar, verkställde i en 
oafbruten följd, efter hans beskickning till Polen, och näs-
tan förqväfde af hvarannan, vore häftad vid hans minne, 
skulle, kan hända, hans namn ännu segrande vandra ge-
nom myckenhetens munnar, ännu en sonson på farfaderns 

knä höra talas om Gyllenhjelm. 
Tagom åtminstone häraf den varning, att icke öfvcrlasta 

dem oss höra med hans värf. Skyddom hans minne mot 
hans förtjenst. Ehuru oupphörligen alstrande nya lofämnen, 
framställom endast få ur hans häfder." (II: 270 f.) 

* Alla dessa omständigheter finnas anförde af RiksAmiralen sjeif 
i dess redan anförda berättelse om kriget emellan Konungen och 

Hertigen. 

Den idealiserade bilden av hjälten framställer honom i 
hans livs stora ögonblick, höjd över vardagslivets små om-
sorger. Oxenstjerna talar om att det "tillåtes åt Äreminnet 
den förkortning i ställningar och det val af synpunkter, 
hvarmed Alpernas målare lemnar mindre höjder och blott 
tecknar dem, som nalkas skyarna närmast" (V: 9). 

Det saknas i allmänhet ord för konkreta yttre förhållan-
den, miljö- och naturord, ord från privatliv och dagligt ar-
bete, samhällsklasser och yrken. Ordvalet får inte ge anled-
ning till triviala associationer. Äreminnet kan emellertid 
inte helt undvara yttre händelser i hjältens liv som utgångs-
punkt för karaktärsskildringen. Men genom schematisering 
och generalisering kan ordvalet hållas på en hög nivå, även 
i t. ex. stridsskildringar, som alltid har en storslagen värdig-
het som en operabatalj: 

"De tvenne hjeltarne, stående på ruiner som svika deras 
fötter: mellan stycken af murar, som ännu rasa kring sidor-
sia: under halfbrända torn, som brakande nedregna i grus 
öfver deras hufvud: mot gapet af huncirade kanoner, hvil- 
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kas dödar, icke mötande något uppehåll, klagande slinta 
mot luften kring deras kroppar: betrakta med sinneslugn 
utsigten af sin egen undergång, bjuda nya motstånd åt öf-
verlägsna fiender, som icke ännu drista nalkas segern, ehuru 
tydlig för deras syn. - Men i ett ögonblick tystnar dund-
ret från Svenska sidan; inga eldar blixtra mera fram genom 
röken: dessa trotsiga ljud, dem konsten uppfunnit att gifva 
en ståt åt förödelsen, hafva afstannat: den klarnande luften 
visar ingen enda stridsman, och den Polske anföraren för-
undrar sig ej mindre öfver sina fienders hvila, än öfver 
deras tappra försvar." (II: 285). 

1 Lehnbergs berömda skildring av Stockholm i äreminnct 
över Birger Jarl försvinner alla detaljer, bara de väsentliga 
dragen, intrycken av storhet och rörelse, kan urskiljas: 

"Jag ser en stad, hvars utseende talar om rättighet att pry-
da och befalla ett rike: hvars egenskaper, närmare betrak-
tade, visa honom ämnad att sprida lif, rörelse och välmåga 
ibland ett Folk: palats, som gifva begrepp om tankans vidd: 
höga berg, öfvertäckta med byggnader, eller jemnade med 
jordytan: murar, som synas uppväxa ur hafvet: böljor, 
tvungna att bära samma tyngder, som bergen, eller att 
framgifva samma frukter, som jorden: allt intrycker vörd-
nad och förundran, allt vittnar om makt och ära. Sorlet af 
en beställsam folkmängd, som vexlar sina varor, idoghetens 
gälla och hastiga ljud ifrån tusende verkstäder; hamnarnes 
trängsel af riklastade skepp, och de vexlande färgorna af 
flera hundrade flaggor! allt andas lif, allt talar om treflig-
het och båtnad." (II: 153) 

Det är staden sedd från en stor höjd. Det är detta av-
stånd äreminnestalaren vill hålla mellan sig och verklig-
heten. 

1 överensstämmelse med de svenska äreminnenas främsta 
franska förebild, Thomas' Éloges, fann man också på att 
meddela oretoriska hiografika i form av noter, så att tala-
ren slapp att belasta sitt egentliga tal med dem. 
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Perifras och amplifikation 

Mycket av vältalarens strävan går ut på att framställa ett 
ämne på ett konstfullare sätt än i det oreflekterade talet. 
Avvikelserna från det rakt på sak gående uttryckssättet, 
det som omedelbart inställer sig för talaren, innebär en om-
skrivning. För äreminnet karaktäristiska uttrycksformer är 
särskilt perifras och amplifikation. 

Det utmärkande för perifrasen är att författaren undvi-
ker det egentliga ordet och ersätter det med ett flerledat ut-
tryck, ett huvudord med en eller flera bestämmelser som rik-
tar uppmärksamheten på det avsedda begreppet. 1 stället 
för Svenska akademien säger Oxenstierna: "den boning, 
som helgades åt Snillet och Smaken" (V: 148), en perifras 
som skulle kunna ha en mångtydig syftning men som i 
talets situation utesluter mer än en tolkning. 

Om en amplifikation i Oxenstiernas äreminne över Gus-
taf III yttrade Leopold i ett brev till författaren: "Jag på-
minner mig i detta ögonblick ett ställe, som slog mig aldeles 
till jorden med glansen af sin skönhet: Döden fick blott 

trycka sin hand på hans skullra, till ett minne af sin när-

varelse och himmelens beskydd. Se der, utantvifvel, hvad 
jag i all min lifstid läst sublimast; och jag förstår antingen 
ingen ting, eller föddes aldrig i menniskotanke, ett majestät-
ligare uttryck."1  Detta utbrott av entusiasm är betecknande 
för dåtidens sinne för "lyckliga ställen" och belyser dess 

höga uppskattning av omskrivningen. 
Termen amplifikation förklaras i Dalins Ordbok som "Fi-

gur, bestående i hufvudbegreppets utvidgande genom bi-
begrepp, som försköna det." Svenska akademiens språk-
lära anför som exempel, hur tanken "fångenskapen är en 
förfärlig belägenhet" i Lehnbergs äreminne över Gyllen-

hjelm utvidgas till en halv sida: 

1 C. G. Leopold, Samlade skrifter utg. av Svenska Vitterhetssam-

fundet II häfte 6 s. 229. 
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"Det är en belägenhet i lifvet, som innefattar en samlad fasa 
af dess eländen; uppfunnen af flera svagares fruktan och 
hiimdlystnad mot en enda starkares våld; missbrukad af ty-
ranners grymhet, och af foiksiagens öfverenskommelse om 
hvarannans förstöring, till oskuldens förtviflan, och till ett 
straff för äran: en belägenhet, der hela naturen är mörk, 
hela naturen vanmäktig för själen: der äfven under en full-
komlig helsa man lider sjukdomens maktlöshet, i öfverflö-
det armodets saknader, bland nöjen och tidsfördrif ledsna-
dens långsamma trånad: hvad säger jag? der alla lifvets 
behag, om de erbjuda sig, icke skulle utgöra annat än en 
samrnangaddning mot hjertat, och der likväl känslan är 
mera öppen, mera öm för hvarje ny tillsats af plågor: der 
ändteligen den kraft som upplyfter och tröstar öfver andra 
öden, sinnets naturliga höghet, retar genom sin egen späns-
tighet det qval den skulle förmildra, och der sjelfva dygden 
dignande under en djup förnedring, någon gång misskän-
ner sig sjelf." (II: 287 f.) 

Geijer skriver i det kända brevet till Rappolt 9 april 1804 
sedan han från Rosenstein fått akademiens anmärkningar 
över hans prisskrift över Sten Sture: "Jag hade tänkt att 
åtminstone få en anledning till den frågans upplösning: vad 
är ett äreminne? Vilka äro således dess regler? Men jag har 
bedragit mig. De angå ord, tvetydiga konstruktioner, att 
jag har glömt att nog oratoriskt omtala Viborgska smällen, 
att ge boktryckerikonsten likaledes en oratorisk amplifika-
tion o. s. v. Men bäste Farbror skall själv en gång få se. En 
amplifikation! Det är ju alldeles som att späda ut en bul-
jong till vattensoppa. Ack, det är just den där amplifikatio-
nen, det är just den, som är arvsynden i äreminnet." 

Geijers häftiga reaktion mot amplifikationen vittnar om 
en ny tids smakuppfattning och om en ung historikers olust 
att foga sig efter den akademiska äreminnesgenrens lagar. 
För äreminnet såsom en från den historiska framställningen 

1 Samlade skrifter utg. av J. Landquist, Del 13, 1931, s. 37 f. 



skild gellre var amplifikationen ofrånkomlig, och det som 

för Geijer tedde sig som ett ont var enligt den gustavianska 

smakuppfattningen en väsentlig förtjänst. Perifras och am-

plifikation tjänade syftet att undvika vardagliga och pro-

saiska uttryck, att försköna triviala ämnen, att höja känslo-

halten och att skapa omväxling. 

Det krav på äreminnet som Rosenstein vid bedömningen 

av en prisskrift sammanfattat med orden "värma, uphöj-

ning och med ett ord, wältalighet" (Svenska akademiens 

protokoll 1802 1 dec. § 4) ledde till att ord och begrepp 

som saknade känslohalt och retorisk styrka måste om-

skrivas och formuleras konstmässigt. Militäryrkets nobless 

tillåter visserligen en försikti användning t. o. m. av mili-

tära  facktermer, men äreminnestalaren briljerar gärna med 

omskrivningar. Krigsskådeplatsen kallas "det fält, der man 

skördar lagrar och trotsar döden" (V: 152). Fältmarskalks-

värdigheten kallas "den staf, som medför rättigheten att gå 

främst bland landets försvarare" (II: 299). Tillverkningen 

av krut och kanoner omtalas med orden; "1 det nya åskor 

bereddes vid alla krutbruk, bildade gjutaiens form eller 

smedens hammare deras viggar" (\T: 53). Begreppet lant-

bruksiöra uttrycks med "landtmannen framkallades ur sin 

fredliga hydda, att meddela sina medborgare de vapen, 

med hvilka han segrat på klimatets hårdhet" (V: 39), ny-

odling med att "ödemarken inskränktes dagligen af yxans 

och facklans eröfringar" (V: 81). 

Kvinnorna blir föremål för perifraser av samma art som 

komplimangerna i en gustaviansk salong: "detta älskans-

värda Kön, som vi så ofta anklaga för en själs-svaghet den 

vi sjelfve bereda" (IV: 190) eller med ett stänk av rous-

seauism: "Detta kön, som numera regerar hufvudstäderna 

med sin fåfänga, och gör landsbygden lycklig genom sina 

dygder" (II: 193). 
När Geijer i stället för att ange ett ungefärligt årtal 

"stannar vid en tid, från hvilken vår räknar fyra sekler" 

(11196: 154), ger han en form åt tidsangivelsen som skiljer 



sig från rico vanliga och därigenom ger notisen en viss hög-
tidlig stämning. Men samtidigt utvidgas begreppet så till 
vida som uppmärksamheten även riktas mot att så lång tid 
förflutit sedan den skildrade händelsen. 

1 stället för att bara säga Norden under Kalmarunionens 
tid talas om "detta vidsträckta rike, som badades af Bälter-
nas och Ishafvets bölja" (11196: 156). 

Den antydande omskrivningen kunde ofta anta en gåt-
lik form. Sofia Magdalenas överfart till Sverige skildras av 
Oxenstierna på följande sätt: "Det haf, som så ofta mellan 
samma kuster burit bördan af fiendtliga rustningar och 
skummats kring dånande krigsflottor, lyfte fredligt den köl, 
på hvilken behagen nalkades deras nya rike, och såg omsi-
der fullbordas dikten om det tåg, hvari fordom skönhetens 
gudinna första gången höjdes på dess lekande vågor" 
(V: 13). Talarens fyndighet väckte entusiasm i en krets 
med utpräglat sinne för detaljen, och förmågan att begripa 
antydningarna gav åhöraren den smickrande känslan av 
att tillhöra det goda sällskapet. 

Bildspråket 

De bildliga uttrycken är sparsamma i äreminnet, i synner-
het bildspråk med starkare konkretion, och är hämtade från 
sådana områden som antika och franskklassiska författare 
använt och samtida teoretiker angett som lämpliga. 

Livets början och slut liknas vid morgon och afton. Det 
förgångna ligger i mörker, natt, dimma, töcken, skugga, 
som skingras av forskningens ljus. Det dagas efter de svåra 
tidernas natt. Irrbloss och irrsken får beteckna svikna och 
flyktiga förhoppningar. Kriget jämförs med gnista, eld och 
lågor, bilder som även kan illustrera allt som från en ringa 
början hastigt utvecklas. Blixt, åska och tordön får ofta 
företräda krig, hastiga utbrott av oro och kanoneld. Jord-
bävning och vuikanutbrott används för samma syften. Stor- 
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men och lugnet målar dramatiska händelseförlopp och dc 
hotande molnen, som förebådar storm och åska, orosfyllda 
situationer. De upprörda vågorna utvidgar stormbilden, och 
klippan eller dammen som står emot deras anlopp represen-
terar fastheten i farliga lägen, medan den stilla floden är 
en sinnebild för lugnet. Skeppsbrottet och räddningen därur 
bildar paralleller till historiska kriser. Fröet som spirar, 
blomman som vissnar, det mäktiga trädet som ger skydd 
och skugga är gärna använda bilder. Av specificerade väx-
ter nyttjas i bildspråket endast de som har en fixerad sym-
bolisk innebörd, emblematikens klassiska bildbestånd, främst 
lagern men även oliv, palm, myrten och ek. Likaledes före-
kommer endast traditionella typdjur med fixerade egen-
skaper, öm, lejon och huggorm. 

De bilder som är hämtade från kulturlivet är färre än 
naturbilderna. Paralleller med myt och historia, nästan helt 
från antiken, förekommer mindre än man skulle vänta. Al-
tare, tempel och andra byggnadsverk, ruiner, bildstoder 
och tavlor utnyttjas som stoff. Andra metaforer med tradi-
tionell innebörd är aska och urna, tron och spira, bojor och 
ok, fackla. Äreminnestalaren manar slutligen fram föreställ-
ningen om andar, vålnader och skuggor. 

Då det inte är fråga om någon starkt visuell föreställning 
kan man hopa bilder med element från vitt skilda områden 
i samma mening: "Hvar medborgerlig tår är en runa på 
minnesvården efter statsmannen och hjelten, hvar suck, en 
flägt på den gnista äran håller i beredskap att uppelda näst-
kommande slägte" (II: 201). 

Konkretion och abstraktion 

Känslopåverkan förutsätter i allmänhet en viss konkretion. 
De konkreta situationsbilder som förekommer i äreminnet 
avser just en stegring av affekten. För detta ändamål läm-
par sig särskilt målningarna av krigets och fängelsevistel- 

6—Hillman, Svensk prosastil under 1700-talet 	 81 



sens ryslighet, som kommer hjältens mod och ståndaktighet 
att te sig så mycket storslagnare. 1 sådana skildringar ford-
ras ett mera realistiskt ordval för att tillräckligt skaka åhö-
rarna. När Gustaf III vid beskrivningen av Lennart Tors-
tensons fängelse talar om "det gula vatten som tär sig ige-
nom murarna, den svafvelaktiga dimma hvaraf den uppfyl-
les" (1: 262), är de båda epiteten gul och svavelaktig inte 
uttryck för något sakintresse utan enbart avsedda att på-
verka åhörarnas känslor. 

Lehnberg behandlar fångenskapen i allmänhet i en läng-
re utläggning och går sedan in på Gyllenhjelms fångenskap 
i en patetisk tablå med realistiska detaljer: 
"Jag visar dig en af dina likar till natur och lyckans ombyt-
lighet, men, kanhända, din öfverman till förtjenst och dyg-
der; jag visar dig en medborgare, som, öfverlemnad åt den-
na tysta ödslighet, lutande hvilar sig på en till hälften för-
multnad planka. Träng din blick genom skuggan, och märk 
dessa tunga jern som sammanbinda hans fötter; lysna, hör 
bojorna gnisla vid en mattad rörelse, och känn huru de så-
ra. Betrakta dessa sönderslitna kläder: som illa betäcka hans 
kropp; och vintern som hvinande tränger in från alla sidor 
i hans fängelse; och fångens anlete, mörknadt af en förtidig 
ålder; och isen af en stelnad andedrägt kring hans mun." 
(II: 288 f.) 

Endast de stora patetiska scenerna ur privatlivet skildras: 
"tillåten en suck åt min känsla, då jag ser en son för sista 
gången omfamna sin far -" (II: 283 f.). "Tidens hand, i 
en leende skugga på hans anlete, trycker sakta ned hans 
ögonlock, och hans upplyfta armar sjunka långsamt till ett 
bröst, som ej mera röres" (II: 310). Den konkreta målning-
arna i affektivt syfte är i allmänhet föga verklighetsbeto-
nade, är alltför konstruerade för att ge intryck av vision, 
men är i sin art fulländade som tableaux vivants. 

Äreminnet visar en strävan att göra det abstrakta mera 
konkret genom bildspråk, amplifikation, personifiering. Re-
sultatet blir en svag konkretion, helt skild från stötande 
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realism, men tillräckligt stark för att tala till känslan. Men 
man märker också en strävan att go••ia det konkreta mer 
abstrakt genom sparsamhet med situationsteckningar, ge-
nom generalisering och ordvalets brist på realism. Äremin-
net kommer att röra sig på ett område mellan konkret och 
abstrakt, i ett mellanläge. Det skimrar, som en starkt blek-
nad pastell, av svaga nyanser. Det vänder sig till en publik 
som ville vara mycket sensibel men alltid bevara sin behärsk-
ning, som inte ville vara likgiltig och inte djupt skakad men 
ville gripas, tjusas och röras. Äreminnet ville framkalla och 
vidmakthålla den dämpade affekten. Stämningen skulle 
oavbrutet vara av samma art, men graden så mycket mer 
växla. Affekten skulle stiga och falla i en ständig bölje-
gång, förtätas och förtunnas genom talets rikedom på ny-
anser, som publiken satte en ära i att snabbt fatta och upp-
skatta. En framställning som avser att tala till åhörarnas 
känslor ställer stora krav på satsbyggnaden och rytmen, som 
måste variera för att stämningen inte skall sjunka, och som 
måste framhäva de affektiva momenten. 

Frasering och rytm 

Äreminnet företer verkligen en talad stil, skapad att före-
dras muntligt, att uppfattas och njutas av åhörare. Detta 
nyvaknade och utpräglade sinne för rytmen sarmnanhänger 
till en del med formen för akademiens prövning av tävlings: 
skrifterna. De lästes högt inför hela akademien, och de som 
kunde komma i fråga till belöning lästes ofta upp två gång-
er. 1 akademiens protokoll vid dess granskning förekommer 
uttalanden om "lätthet och behag i skrifarten", "en wacker 
numer", "harmonien af fina perioder" och "lyckliga wänd-
ningar och periodfall". Det är en stil för örat, som omedel-
bart kan uppfattas så som författaren i detalj har tänkt sig. 

Pauseringen blir en mycket viktig faktor både för tankens 
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klarhet och för den vikt talaren önskar lägga på vissa ord 
och fraser. Denna pausering markeras konsekvent med skil-
jetecken som sätts ut efter retoriska pauseringsprinciper med 
ett minutiöst raffinemang. En typisk effektpausering kan be-
lysas med följande citat: "Med trolösheten och böljorna 
bortflyta Sveriges gisslan, och frid, och hopp" (IV: 180). 

1 den gustavianska retoriken utnyttjas för första gången i 
svensk litteratur prosastilens rytmiska möjligheter med den 
allra känsligaste lyhördhet för rytmens uttrycksvärde. Av-
ståndet mellan frihetstidens retorik, t. ex. Höpkens välta-
lighet, och Lehnbergs är lika påtagligt som mellan Stiern-
hielms och Creutz' poetiska diktion. 

Anders Johan von Höpken, den främste företrädaren för 
frihetstideris vältalighet, skriver i ett brev till Samuel Älf 
4 mars 1765 om Tacitus och andra latinska auktorer som 
sina förebilder, och anser "at svenska språket och svenska 
skrifter förbättras i samma mohn som de nalckas till latins-
ka språkets genie". Och han fortsätter sitt angrepp mot en 
nyare smak: "Och hvaraf härrörer en sådan sällsam bland-
ning af yppighet och uselhet? Af intet annat än at vi äro 
"imitatores, servum pecus" af de nya franska skrifter, hvilc-
ka, några få undantagne, äro utan saft, fast utvärtes myc-
ket granna." 

Det speglar brytningen mellan en kärv korthuggen stil 
med Tacitus som förebild och en mjuk elegant stil efter 
franskt mönster, som bl. a. föranledde en rad polemiska in-
sändare i Stockholms Posten 1779. 

Höpkens egen retorik kan exemplifieras med följande 
utdrag ur hans äreminne i Vetenskapsakademien över Carl 
Gustaf Tessin 1771: 

"Om andra Folkslag, Mine Herrar! trifvits väl under Frun-
timmers-Regementen, så hafva de deremot icke länge kun-
nat trifvas öfver oss. Inom en vanlig Mans-ålder, har detta 

1 Citerat efter R. Hillman, Gustaviansk retorik s. 22. 
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Riket sedt tvänne, uti andra Land sällsynte, händelser. 
Drottningar stiga neder ifrån en Thron, den De sjelfve och 
Deras Fäder för Dem prydt hafva. Händelser, fast lika tu 
verkan, dock olika til grund och drifter; Ty CHRISTINA 
nedlade Kronan af ostadighet, ULRICA af tilgifvenhet för 
sin Herre. Den förra ville vara til intet bunden: Den senare 
ville äfven bindas til orden uti Äktenskaps-Löftet. Bägges 
Egenskaper voro ock olika. Med mycket upväckt Snille, 
men föga eftertanka, ville Christina svänga sig öfver den 
högd, hvartil Börd och Lycka Hänne fördt hade; med 
mindre eld och mera Dygd hade Ulrica nögdt sig med 
måttligare öde, än Hon var född tu ;  och om den Ena tyck-
tes vara gjord för at upväcka upmärksamhet uti Historien, 
var den Andra ämnad, äfven inom en mindre krets, tjena 
til upbyggeligt efterdöme. Bägges Fäder lysa uti våra Tide-
böcker, så länge Sverige står."1  

1 detta tal återkommer Höpken f. ö. till sin kritik av stil-
utvecklingen genom att prisa Tessins insatser för svenskan, 
"til hvilkens fullkomligare rykt allenast erfordras, at de 
gamla Grekers och Rornares stadiga och jämna Skrifsätt, 
hvaruti de altid behålla företrädet, blifver et Mönster, i stäl-
let för den fladdrande Smaken, som uti sednare tider in-
smygt sig, fattig på styrka och tankar, öfverflödig på ord 
och grannlåt."2  

Det ingick i Svenska akademiens krav på omväxling och 
anpassning i äreminnet till innehållet att framställningen 
växlade mellan periodisk stil och style coupé. Men framför 
allt utvecklades en virtuositet i behandlingen av de långa 
perioderna, med Lehnberg som obestridlig mästare. Det 
gällde att utforma meningen så att den vid uppläsning trots 
sin längd kunde klart uppfattas och rytmiskt gjorde ett be-
hagligt och omväxlande intryck, med ett uppbåd av ana-
forer, antiteser och amplifikationer, med stegring och kli- 

1 Akademisk vältalighet under 1700-talet s. 19 f. 
2 a. a. s. 50. 
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max, växling av tempo och en blandning av stigande och 

fallande rytm. 
Två exempel kan belysa skillnaderna mellan Höpkens 

ovan illustrerade vältalighet och Lehnbergs, och ge en före-
ställning om den senares raffinerade behandling av prosa-
rytmen, en nyhet i svensk stilutveckling. Med den typogra-
fiska uppställningen har jag velat markera fraseringen. 

"Det är på denna rena och oskyldiga landsbygd, 
i en af dessa ålderdomens salar, 

der han, 
omgiven af ingen annan prakt än stora förfäders skug- 

gor, 

5 mognat under skygd af deras namn och deras myndiga 
ögonkast: 

der, 
under loppet af tie år, 

hans lyckliga egenskaper blifvit danade för det ädla, 
hans själ upplyst för dygden, 

lo hans kropp härdad mot mödan: 
der, 

mellan en inskränkt hvila och måttliga nöjen, 
han samlade en stadgad böjelse för arbete, 

enda bevararen af själens oskuld, 
is och den allvarsamhet i lynnet, 

utan hvilken det icke gifves en karakter: 

der, 
skild från dessa snillets osanningar, 

som roa och förvilla sednare tiders ungdom, 

20 han ur Livier, Taciter och Plutarker lärt taga verlden 
som den är, 

inhämtat stora känslor i sanna efterdömen, 
dygderna i naturen, 
friheten och patriotismen i de foiksiags händelser, 

som först uppfunnit och ömmast vårdat dessa dyrbara 
namn: 
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25 der ändteligen, 
bland plogens och spadens lika ärefulla som otacksam- 
rna mödor, 

han öfvat den för högheten kanske svåraste konst, 
att värdera menniskor, 
att igenkänna förtjensten icke i belöningen, 

30 	men i gagnet; 
att under en hemlig förebråelse öfver en orättvisa som 

ej kan ändras, 
betala dessa värdiga medborgare i ömhet och välger-

ningar, 
det de sakna i lycka och namn: 

der, 
35 hvarest jag sett honom på en gång inhämta och öfva 

dessa dygder, 
det är der, 

jag upprepar det, 
som min själ under dessa betraktelser hvilat, 
och hvarifrån den spridt sina blickar på följden af hans 

lefnad, 
40 	på hans tid, 

och på de dermed förenade föremål." (II: 262 f.) 

Den inledande huvudsatsen innehåller en utbruten sats-
del, på denna rena och oskyldiga landsbygd, och åhöraren 
väntar på det sammanhang som den är utbruten ur. Upp-
lösningen på denna väntan kommer först i fras 38, som min 
själ under dessa betraktelser hvilat. Den långa beskrivning-
en av hjältens förhållanden och sysselsättningar delas upp i 
avsnitt, avslutade med kolon och inledda med anaforiskt 
der, som upprepas sex gånger. Dessa led markeras tydligt 
genom att ordet der omedelbart följs av paus eller av endast 
ett ord och paus, der han, der ändteligen. Mellan denna 
början och fortsättningen av bisatsen skjuts, med undantag 
av den sista, en eller två fraser in med lägre tonhöjd, an- 
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tingen en adverbialfras eller en fras inledd med fristående 
attribut. Antalet fraser mellan de inledande der stiger: 

först två, därpå fyra, fem, sju, åtta. Det sista anaforiska der 

inleder däremot en snabb upptakt till periodens klimax, 
det är der. Materialet mellan hålipunkterna der är i stor 
utsträckning grupperat i parallellismer som bidrar till att 
sammanhanget klart uppfattas: hans. . . egenskaper 

hans själ - hans kropp (8-10), stadgad böjelse - den all- 
varsamhet (13, 15), stora känslor - dygderna 	friheten 

och patriotismen (21-24), att värdera - att igenkänna - 

att . . . betala (28, 29, 31-32). Antitetiskt ställs icke i belö-

ningen mot men i gagnet (29-30), betala... i ömhet och 
välgerningar mot det de sakna i lycka och namn (32-33). 
Perioden tonar ut i ett långsamt diminuendo. 

"Sökom i den högre kretsen af det upplysta samhället en 
man, 

utmärkt, 
icke af den häftiga känsla, 

som föder det nya, 
5 	 som eftersträvar det besynnerliga; 

men af den jemna böjelse, 
som söker och omfattar det rätta; 

icke af den styrka, 
som föreskrifver naturen och ödet lagar, 

is 	men af den, 
som följer dem de gifvit: 

icke af den högdragna anda, 
som smickras af sin egen öfverlägsenhet, 

men af det välgörande lynne, 
15 	 som älskar att närma sina likar till sig: 

icke af Snille, 
men af Förstdnd: 

en man, 
som, 

20 	 i följd af denna sinnesställning, 
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alltid drifven till ädla yrken, 
och alltid mäktig deras fullbordan, 

aldrig faller in i dessa störtande språng af passion 
eller inbillning, 

storverk, 
25 	 då de af lyckan krönas, 

rysliga brott eller villor, 
då de stanna i försöket: 

en man, 
som under en oupphörlig verksamhets lopp, 

30 	hejdar sig vid gränsen af sina pligter; 
men icke förr än vid gränsen: 

aldrig för liten för de högre och vigtigare, 
aldrig för stor för de mindre, 
finnande äran i alla: 

35 	skickad för lugn och storm, 
för bullersamma och stillare tider; 

en dygdig man, 
öfver hvilken samtid och efterverld kan fälla den 

domen, 
att han gjort väl livarheist han befunnit sig." 

(II: 246) 

Detta är ett exempel på Lehnbergs virtuosa förmåga att 

göra en lång period - ledens antal är 39 	fullkomligt 
klar vid uppläsning, rytmiskt behaglig och omväxlande. Det 
betonade slutordet en man i den första frasen följs av en 
amplifikation inledd av det efterställda attributet utmärkt, 

som kräver en komplettering och därför spänner uppmärk-
samheten på fortsättningen. Denna utgörs av fyra antiteser, 
symmetriskt och anaforiskt byggda: icke af - men af. De 
betonade antiteserna bildar huvudvågor med stark rörelse 
framåt och markerade genom starkt tryck och relativt hög 
ton. De anaforiska relativsatserna har svagare tryck och läg-
re tonhöjd och bildar tillbakasjunkande vågor, återhämt-
ningar före nästa anlopp. Slutet på den första amplifika- 



tionen får genom sin avvikande byggnad en klar markering: 
utan mellanled slås antitesen fast med de innehålisdigra 
orden Snille och Förstånd. Nu tas emellertid huvudordet i 
den första frasen åter upp, en man, följt av en amplifika-
tion som denna gång inleds av relativpronominet som, vil-
ket likaledes fordrar en fortsättning och alltså pekar fram-
åt. Här ställs antitetiskt alltid - och alltid mot aldrig, stor-
verk mot rysliga brott eller villor. De två sista antiteserna 
svarar beträffande tonstyrka och tonhöjd mot den föregå-
ende amplifikationens antiteser, de anaforiska satserna in-
ledda med då svarar mot dess relativsatser. Ännu en gång 
tas huvudordet en man upp och följs av en amplifikation, 
byggd på antiteser: oupphörlig verksamhets lopp - hejdar 
sig, liten - högre och vigtigare, stor - mindre, lugn - 
storm, bullersamma - stillare. Den stegring som ligger i 
upprepningen av en man får sin klimax i den sista upp-
repningen, nu med ett känsloladdat epitet, en dygdig man, 
med den lapidariska sarnmanfattningen i den sista frasen: 
att han gjort väl hvarhelst han befunnit sig. Rytmen är rikt 
varierad. Fraserna 3-17 kan sägas ha en övervägande dak-
tylisk karaktär, med två eller flera obetonade mellan de be-
tonade, och en påfallande musikalisk mjukhet. Fras 20 har 
regelbunden trokeisk karaktär som i stort sett fortsätter i 
de två följande fraserna. Fras 23 målar med de många obe-
tonade stavelserna och sitt snabbare tempo de störtande 
sprången; rytmen är stigande, tills ordströmmen bryts av de 
korta fraserna 24-27 med fallande rytm. Fraserna 29-32 
har en föga frapperande talrytm men övergår i de symme-
triskt versartade rytmerna 33-35: åldrig för sto'r för de 
mindre - finnande ä'ran i dlla - skickad för lugn och 
sto'rm, till vilka också fras 36 ansluter sig: för bzfllersa'm-
rna och sti'llare tider. Den utpräglat fallande rytmen i fra-
serna 32-36 bryts av en stigande rytm. 

Detta är verkligen talad högprosa. Och fastän äreminnets 
genre snabbt blev hopplöst föråldrad, innebar framför allt 
den lehnbergska retoriken en uppodling av prosastilens möj- 
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ligheter som kunde komma ett mera substantiellt innehåll 
till godo. Under 1700-talets slutskede fanns för denna gus-
tavianska retorik det underlag av en enhetlig smak, av en 
absolut samklang mellan talare och åhörare, som gjorde 
den till ett adekvat uttryck för känslo- och tankeliv i den 
exklusiva krets som var dess rätta forum. 

Exkurs 

Den vältalighet som utvecklades i de gustavianska äremin-
nena skapade en stiltradition som är fullt märkbar lång tid 
efter det denna genre spelat ur sin roll. Man kan iaktta den 
i 1800-talets högtidstal av olika slag, med utlöpare i det be-
gynnande 1900-talet, och i skönlitterär stil före Strindberg. 

En jämförelse mellan följande utdrag och exemplen från 
Svenska akademiens prisskrifter torde belysa överensstäm-

melserna. 
Ur Claes Annerstedts tal Kung Göstas minne 1896: 

"Äfven den ringaste bland oss har i spädaste år åtnjutit 
samma lycka, som en gång beskärdes ock mig, nämligen att 
på skolans bänk lyssna till och i hjärtats djup gömma den 
gripande skildringen om unge Gösta Eriksson, huru han ur 
fångenskapen vänder hem till sitt i blod badande, förödda 
och kufvade fädernesland, huru han klappar på sina lands-
mäns hjertan, men der blott möter modlöshet och svaghet, 
samt huru han slutligen, efter att i Dalarnes gamla, strid-
bara, och trofasta bygd hafva förgäfves sökt uppväcka det 
torna mannamodet, med sviket hopp drager vidare mot 
norr genom snöhöljda, folktomma skogsbygder, seende sig 
ingen annan framtid än den, att i främmande land äta 

landsflyktens bittra bröd."1  

Ett allmänt bekant stoff formas här affektivt genom pe-
riodens rytm och rörande målningar i äreminnets stil. 

1 C. Annerstedt, Kung Göstas minne, 1917, s. 3. 



Ja, ännu 1934 kunde en lyckönskan i Svenska Dagbladet 
få en utformning helt i överensstämmelse med äreminnets 
värdiga och högstämda perifraser: 
"Med varma lyckönskningar till de höga föräldrarna väl-
komnar svenska folket den prinsessa, som är den förstfödda 
inom kungahusets sjunde led. Konung Gustav, som nu står 
mitt emellan trenne gångna och trenne följande generatio-
ner, känner helt visst, hur nationen förnimmer kungadömet 
som hörnstenen i sitt statsskick och som grundvalen för 
svensk frihet och samhällsfred. Han har bevittnat, hur den-
na insikt vuxit till allt klarare medvetande och han själv ge-
nom sin kungagärning bidragit därtill. Måtte, när det nya 
släktiedet av kungahuset en gång åldras under ett nytt sekel, 
den av kung Gustavs ättlingar, som då sitter på Sveriges ur-
gamla kungatron, kunna blicka tillbaka på ett alltjämt lyc-
kosamt skede av fosterlandets historia." 

Viktor Rydberg faller i sina tidigare prosaverk inte säl-
lan in i äreminnets stil med det affektiva schablonmässiga 
bildspråket, den karaktäristiska villkorssatsen och de värdi-
ga perioderna: 
"Om å ena sidan detta forskningsbcgär inskränkte böjd-
sen för de tomma förströelser, åt hvilka en frisk och lefnads-
glad yngling gerna hängifver sig, då han för första gången 
utbyter ett strängt och efter urets gång regleradt hemlif 
mot sammanlefnaden med sorglösa jemnåriga vid universi-
tetet, så beröfvade det honom å andra sidan den jemvigt 
i själen, som en orubbad öfvertygelse i afseende på menni-
skolifvets vigtigaste fråga skänker. Han sade farväl åt de 
föreställningar, som från barndomen blifvit honom heliga, 
och stötte med ungdomlig lust ut på forskningens haf, tryggt 
litande på förnuftets ledstjärna; men han hade redan länge 
kringirrat der, kastad hit och dit af tviflets stormar och 
fruktlöst sökande en säker hamn. Ännu lefde likväl hos ho-
nom hoppet att slutligen finna den, och ännu brottades han 
med otämjdt mod bland skär och bränningar, utan att kas- 

'Svenska Dagbladet den 31 oktober 1934. 
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ta en längtande blick tillbaka mot harnatrons gröna, frid 
fulla strand, den han lemnat, för att kanske aldrig mer be-
träda."1  

1 V. Rydberg, Fribytaren på Östersjön, 1857, s. 37. 
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Svensk prosa används till mycket. Varje dag skrivs kåserier och 
reportage, redogörelser och rapporter, högtidstal och upprop. 
Att vi i dag har ett språk som kan användas i så många olika 
situationer beror till stor del på 1700-talets språkliga nydanare. 

Fil, dr Rolf Hillman analyserar omsorgsfullt och kunnigt tre 
huvudstilar i 1700-talets prosa: Dalins mångsidiga, infallsrika, 
ordglada tidningsstycken som skrevs för att stimulera och roa 
läsarna, Linnés enkla, sakinriktade reserapporter som skrevs för 
att meddela fakta och iakttagelser och den akademiska vältalighetens 
med minutiös noggrannhet utformade konstprosa som skrevs för att 
avlyssnas av en kräsen publik. 
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