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Abstract 

Anna Maria Lenngren (1754-1817) is known as one of Stockholms Posten’s sharpest satirists. Over 

the years many literature researchers have based their analysis and interpretations on biographical 

facts. This means that we miss important parts of her authorship, as she almost exceptionally has been 

writing role-poems. In a role-poem, the author takes a role as a fictitious narrative subject and/or 

another poem character. This means that the narrator's, or other subject’s opinion does not have to 

coincide with the real author’s. At the same time, it is important to be open to the possibility that a text 

in addition to a narrator, may be under the influence of an implied author. This becomes particularly 

clear in texts that seem to express an opinion that goes against the narrator's own. In this thesis I will 

show, that in order to understand Lenngren’s poems it is crucial to be aware of various narrative 

techniques.  

I have tried to bring some of Lenngren’s poems into dialogue with each other, which is rewarding, 

since many themes, narrative subjects and characters are recurrent. This, combined with the awareness 

of diverse narrative techniques, makes it possible to see Lenngren’s works in a new light. I have 

mainly focused on the poems concerning young women, and those involving female writers. My 

analysis shows that the young girl’s reality seems to be in a cage – a cage that sometimes protects her 

from losing her innocence, and sometimes causes the opposite.  By drawing parallels between 

Lenngren's different poems, we can also imagine her way of thinking when it comes to women’s 

writing.  In some poems the narrative subject defends women's right to write, while other poems 

describe the reality that female writers in Lenngren's contemporaries had to face.  
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1. ”Än en fågel, än en blomma”. Inledning 

Det tycks vila en mängd paradoxer i Anna Maria Lenngrens (1754-1817) samlade författarskap. 

Medan en dikt kan verka uttrycka en bestämd åsikt, kan en annan förmedla det motsatta. Många 

tidigare forskare har baserat stora delar av sina tolkningar av Lenngrens dikter på biografiska fakta, 

medan andra försökt finna nyckeln till hennes poesi i den klassiska retoriken. Så länge som vi är fast 

beslutna att försöka förstå vad Lenngren själv ville säga med sina dikter, kommer vi enbart kunna 

gissa oss till svaret.  

Anna Maria Lenngren skrev nämligen nästan undantagsvis rolldikter. Detta innebär bland annat att 

författarinstansen ikläder sig olika roller, dels som olika diktade karaktärer men också som olika 

berättare. Det betyder att de diktjag som vi möter i rolldikter på intet sätt bör läsas som synonymt med 

författarens eget subjekt. Ibland när vi läser en text kan vi dock få en känsla av att det skrivna säger 

oss något utöver det som berättarjaget uttrycker. För att kringgå problemet med att försöka läsa in den 

verkliga författarens åsikter i en text, kan vi tala om en implicit författare: en yttre hållning i texten. 

Det är viktigt att vid läsning av Lenngrens dikter ta hänsyn till dessa berättartekniker. 

På senare år har det i forskningen kring Lenngren sagts att såväl hennes biografi som dikter, tycks 

ha en förmåga att anpassa sig efter vitt skilda teorier och ansatser. Därför, vill jag i denna uppsats 

undersöka vad som händer om vi låter Lenngrens dikter utgöra sin egen ideologivärld: kan vi utläsa 

något nytt genom att dra paralleller mellan texterna? Denna intertextuella läsning inom Lenngrens 

verk låter sig väl göras eftersom många teman, berättarjag och diktade personer tycks vara 

återkommande.  

Jag har varit tvungen att begränsa min ansats och har valt att fokusera dels på de dikter som handlar 

om unga kvinnor, dels på de som berör kvinnligt skrivande. Detta eftersom många av Lenngrens mest 

kända och omdiskuterade dikter figurerar inom dessa två områden, och dessutom kompletterar de 

varandra väl. Vi kommer att möta både oskuldsfulla och lössläppta flickor, omhuldande mödrar som 

stänger in sina egna döttrar, friare som jagar flickor som villebråd, gammalmodiga tanter som tycker 

att allt var bättre förr och förskräcker sig inför vittra fruntimmer, stolta skaldinnor och skalder, 

papegojor och katter, och inte minst Satiren själv personifierad. Mitt syfte är att sätta alla dessa i ett 

slags dialog med varandra, och på så sätt försöka komma närmare både helhet och delar i Lenngrens 

diktvärld.  

Innan min analys kommer jag att göra ett sammandrag av Anna Maria Lenngrens liv och samtid, 

sammanfatta tidigare forskning, samt närmare presentera den metod och de teoretiska begrepp som jag 

kommer att använda.  
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2. Kuliss och aktris. Lenngren i sin samtid 

Sveriges stormaktstid slutar med Karl XII under 1700-talets första decennier. Vi får ett partiväsende, 

en kulturdebatt, och en ny medelklass. Partierna gör att ståndsgränserna suddas ut en aning och 

människor blir på ett nytt sätt medvetna om politiska frågor. Den växande pressen gör det dessutom 

möjligt att synliggöra åsikter, att föra en offentlig debatt.
1
 Det är upplysningens och borgarnas epok 

som Anna Maria Lenngren 1754 föds i.  

Anna Maria Malmstedt föddes och växte upp i Uppsala med två äldre bröder och två yngre systrar. 

Hennes far, Magnus Malmstedt, som tidigare varit docent i latin vid Uppsala Universitet hade på 

grund av sin herrnhutiska tro blivit avstängd från sitt arbete. I och med detta bedrev han undervisning i 

hemmet som ska ha stått öppet för en mängd studenter.
2
 Kvinnans förhållande till litteratur och 

kunskap diskuterades livligt under den här tiden, inte minst tackvare Lenngrens föregångare Hedvig 

Charlotta Nordenflycht
3
, och få kvinnor hade möjlighet till utbildning. Mamsell Malmstedt fick delta i 

faderns undervisning av bröderna, och ska ha blivit väl bevandrad i bland annat romersk litteratur och 

det latinska språket.
4
  

 Författarinnan börjar tidigt att både skriva egna och översätta andras texter, inte minst franska och 

latinska. I början av 1770-talet publiceras hennes första verk, bland andra ”Tekonseljen” som än idag 

tillhör hennes mest kända alster, i tidningen Hvad Nytt? Hvad Nytt?
5
. Anna Maria Malmstedts 

omarbetningar av ett flertal operetter till svenska fick fina recensioner från hovet. I företalet till Lucile 

(1776) skriver hon det som kanske är hennes mest explicita uttalade i kvinnofrågan:
6
  

 

Men jag hoppas tillika, at uti en GUSTAV Den Tredjes uplysta Tidehvarf, denna ej 

mindre än många andra fördomar, som ännu fjättra våra begrep, lyckeligen få sin 

bane, och Fruntimren äfven vinna mera utrymme för själens förmögenheter, än man 

hittils velat unna dem.
7
  

 

1766 hade tryckfrihetsförordningen införts och med Gustav III:s statskupp 1772 kom ytterligare ett 

uppsving för svensk litteratur. Kungens kulturpolitik var inriktad på att föra fram upplysningen, inte 

minst i offentligheten. Operan och teatern fick en betydande roll och 1786 grundades Svenska 

                                                      
1
 Olsson, Algulin, Litteraturens historia i Sverige, (Stockholm: Norstedt, 1995), s.103-104 

2
 Warburg, Karl, Anna Maria Lenngren, (Stockholm: Bonnier, 1917), s.8-11 

3
 Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763) 

4
 Warburg (1917) s.31 

5
 Silén, Daniella, Rolldiktaren och ironikern Anna Maria Lenngren, (Helsingfors: Nordica, 

Helsingfors Universitet, 2007), s.22-23 
6
 Witt-Brattström, Ebba, Nordisk kvinnolitteraturhistoria I, (Höganäs: Bra böcker AB, 1993), s. 

408-409 
7
 Samlade skrifter af Anna Maria Lenngren, första - nionde häftet, (Stockholm: Bonnier 1916-

1926), första häftet (1916), s.125 
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Akademien.
8
 Genom akademien hölls tävlingar i poesi och talekonst, vilket ökade författaryrkets 

status.
9
 Kungen efterlyste också språkvård från Svenska Akademien, för att utveckla och föra fram 

svenskan som kulturellt språk i Europa.
10

 Det svenska kulturlivet influerades av Gustav III:s intresse 

för fransk kultur och kungen gjorde sig känd som mecenat för flera författare, bland andra Bellman 

och Kellgren. Dock ändrades lagen om tryckfrihet 1774. Bland annat blev det förbjudet med texter 

som kritiserade kungen och regeringsformen, och dessutom skulle förordningen inte längre räknas 

som grundlag.
11

 

Stockholm är under denna tid Sveriges litterära centrum och många författarförmågor flyttar till 

huvudstaden för att få kungligt stöd.
12

 Vid Gustav III:s statskupp upphör parlamentarismen och 

partiväsendet, och kunglig suveränitet återinförs.
13

 Det som dock består är folkets politiska åsikter. 

Man föraktar det gamla, adeln blir mer och mer ifrågasatt och borgarna, Anna Maria Lenngrens 

samhällsklass, växer sig starka med Stockholm som utgångspunkt.  Kyrkans makt minskar i takt med 

att prästerna förlorar sitt bildningsmonopol, och både adel och präster faller offer för vassa satirer i 

pressen.
14

  

Gustav III var långt ifrån högre samhällsklassers favorit. Många i adeln hoppades på att han efter 

stadskuppen 1772 skulle dela med sig av makten, men så blev inte fallet. I någon mån kan man dock 

se att kungen försökte kompensera det hela med välbetalda och högt ansedda hovämbeten.
15

  

 Från 1779 finns ett skaldebrev från Anna Maria Malmstedt till vännen Henning Schmiterlöw som 

orsakat en del förbryllelse hos eftervärlden. Hon skriver:  

 

Nej lyckan och min vinst jag mera bör bevaka, 

Jag går till min Natur och könets gräns tillbaka. 

Af hjernans toma gräl man ingen föda får. 

I toffsar, flor och bjaffs vår lycka nu består.  

I gyckeldockors här, jag gillar ert exempel, 

Ifrån Parnassens höjd jag flyr till Smakens Tempel, 

Men skall då jag med sorg från Pinden afsked tar, 

Behålla några rim till vänners nöje qvar.
16

  

 

                                                      
8
 Delblanc, Sven, ”Gustav III:s parnass”, Den svenska litteraturen I, (Stockholm: Bonnier, 1999), 

s.278 
9
 Olsson, Algulin (1995)  s.109 

10
 Delblanc (1999)  s. 373 

11
 Silén (2007) s.26-27 

12
 Olsson, Algulin (1995)  s.108 

13
 Silén (2007) s. 25 

14
 Olsson, Algulin (1995)  s. 370 - 371 

15
 Delblanc (1999)  s. 101-103 

16
 Samlade skrifter af Anna Maria Lenngren, första häftet (1916), s.102 
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Detta kan verka te sig underligt då hon åren innan fått mycket uppmärksamhet och beröm, samt 

anlitats av hovet.
17

 Året därpå är hon gift med Carl Petter Lenngren, medarbetare i och senare 

medredaktör för Stockholms Posten tillsammans med Johan Henrik Kellgren. Utåt sett har det verkat 

som om hon levde upp till sina egna ord i brevet till Schmiterlöf efter giftermålet. Allt hon skriver i 

Stockholms Posten publiceras anonymt och hon tar sig inte an några större översättningsarbeten för 

teatern.
18

 Som gift gör hon sig känd som den perfekta hustrun som sätter ära i att sköta de husliga 

sysslorna, som läser litegrann i smyg – men glömmer aldrig böckerna framme, och som aldrig skulle 

drömma om att försöka överglänsa en man.
19

 Under äktenskapets första 13 år skriver hon dock över 80 

dikter, detta trots att alla familjemedlemmar, utom fadern, går bort under dessa år.
20

  

 Under 1790-talet händer det mycket i Litteratursverige. Många stora diktare dör, bland dem 

Kellgren. Samtidigt försvinner en av de främsta skribenterna, Franzén, från Stockholms Posten och 

detta gör att Anna Maria Lenngren får mer utrymme.
21

 Från 1790-talets mitt fram till sekelskiftet sägs 

vara hennes storhetstid. Mellan 1793 och 1800 skriver hon cirka 120 dikter
22

 och under denna period 

kommer många av hennes mer kända satir- och idylldikter till.  

 Samtidigt blir Gustav IV Adolf  kung i Sverige. Gustav III:s duster med adeln slutade med 

kungamord 1792. Under 90-talet inskränks tryckfriheten successivt och den politiska censuren ökar. 

Detta gör att Anna Maria Lenngrens adelssatirer får stå tillbaka något för hennes mer idylliska poem. 

Men 1797 avslöjas identiteten bakom den vassa pennan genom en hyllningsdikt av Gyllenborg. 

Lenngrens anonymitet var bruten, vilket inte bara innebar en risk för henne själv, utan också för 

hennes man som blivit kommerseråd samt för Stockholms Posten existens. Författarinnan är tvungen 

att ta några steg tillbaka och genom dikten ”Dröm” framhåller hon sin anspråkslöshet.
23

  

 Efter 1800, då hon beviljas en årlig pension från Svenska Akademien, producerar hon mindre.
24

 I 

Europa råder krig och oroligheter, och 1809 förlorar Sverige Finland till Ryssland.
25

 Anna Maria 

Lenngren insjuknar i bröstcancer och 1817 avlider hon, 63 år gammal. Innan dess har hon förberett en 

förteckning över sina dikter, tänkt att fungera som underlag för en postum publicering av hennes 

poem. Men då hennes make sätter samman utgåvan följer han inte hennes direktiv och 1819 utkommer 

Skaldeförsök.
26

 På den minnespenning som Svenska Akademin lät göra efter hennes död, står det 

skrivet runt hennes bild: ”Quo minus gloriam petebat, eo magis assecuta” [Ju mindre hon sökte äran, 

ju mer vann hon den].
27

  

                                                      
17

 Warburg (1917) s.77 
18

 Ibid s.83 
19

 Witt-Brattström (1993) s. 408 
20

 Warburg (1917) s.92 
21

 Silén (2007) s. 24 
22

 Warburg (1917) s.153 
23

 Witt-Brattström (1993) s. 410-411 
24

 Ibid s.413 
25

 Silén (2007) s.28 
26

 Witt-Brattström (1993) s.410 
27

 Ibid s.418 
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3. Hemmafru och/eller feminist. Tidigare forskning 

Lenngrenforskningen är gles och oregelbunden. Vissa dikter, som ”Några ord till min k. dotter, ifall 

jag hade någon”, har punktmarkerats, medan helhetsbilden av Anna Maria Lenngrens texter blivit 

något som nämns i förbifarten i skuggan av den biografiska historien som egentligen är ganska fattig. 

Dessutom har det på senare år inte gjorts någon överskådlig sammanfattning av de analyser som 

gjorts.  Det känns därför nödvändigt att göra en kronologisk sammanfattning, för att se hur olika tiders 

infallsvinklar skiftar i förhållande till varandra.    

Vid en genomgång av tidigare forskning om Lenngren slås jag av hur stora känslor hon och hennes 

poesi väcker. Många Lenngrentolkare låter sig styras av sina egna förhoppningar, inte sällan med 

biografiska fakta som grund. De som fördjupat sig i hennes författarskap går ofta till hennes försvar, 

men genom tiderna har olika saker varit viktiga att rättfärdiga. Först på senare år har man börjat 

betrakta det skrivna på ett mer objektivt sätt. En annan iakttagelse är att forskarpopulationen i intresset 

för Lenngren har skiftat från en manlig majoritet till en kvinnlig. Här behöver vi dock väga in att 

antalet kvinnliga forskare över tid har ökat från att ha varit närmast noll. 

Mitt urval har gjorts utifrån kriterierna: relevans, omfång och nytänkande. Mer ingående 

diktanalyser i den tidigare forskningen, kommer att presenteras längre fram i uppsatsens analysdel.  

Det första av vikt som offentliggörs om Lenngren är Frans Michael Franzéns Minne af fru Anna 

Maria Lenngren, född Malmstedt, året efter hennes död. Vid denna tidpunkt hade den första upplagan 

av Anna Maria Lenngrens Skaldeförsök (1819) ännu inte utkommit. Franzén öppnar med att berömma 

och hylla Lenngrens betydelse för den svenska vitterheten, och för samtidigt Svenska Akademiens 

talan bland annat med orden: 

  

Dessa skrankor, inom hvilka snillet och smaken beklaga, att det fins endast ett altar 

åt Sångmöerna, ej tillika en stol åt någon af dem, kunna nu mera icke hindra 

Akademien att äga Fru Lenngren, åtminstone hennes namn och bild
28 

 

och påtalar Gyllenborgs utnämning av henne som ”osynlig ledamot”. Franzén berättar vidare om 

Lenngrens bakgrund, om hennes lärda far och om modern som enligt honom ”gaf henne en djup och 

fin känsla af det som egnar en qvinna och gör dess sanna värde.”
29

 Det är här som konflikten och 

diskussionerna om Lenngrens personliga avsikter börjar: ”Genom dessa till en del stridiga inflytelser 

bereddes hos henne tidigt den sällsynta föreningen af ett stort snille och enkelt qvinnligt behag, af ett 

ryktbart namn och huslig indragenhet, af en författares förtjenst och en husmoders dygder.”
30

 Men 

något ”lärdt fruntimmer blef hon emedlertid aldrig: hon afskydde blotta föreställningen derom.”
31

  

                                                      
28

Franzén, Minne af fru Anna Maria Lenngren, född Malmstedt, (Svenska akademiens handlingar 
ifrån år 1796. D.8, Stockholm, 1827), s. 328 
29

 Ibid s.330 
30

 Ibid s.330 
31

 Ibid s.330 
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 Det börjar omedelbart handla om Anna Maria Lenngrens roll som skrivande kvinna och det är även 

där som fokus i Franzéns text ligger. Det som explicit sägs om hennes texter är att hon äger en 

”korthet och precision” samt en egen klang, genom vilken hon berör och behandlar alla 

samhällsklasser. Men märk väl att hon gör det genom ”den ovärderliga gåfvan, at leende varna och 

rätta”.
32

 Vidare har hon en godhjärtad satir och i samband med detta nämns att ”(h)ennes skämt är ofta 

hvasst, men aldrig bitande.”
33

 Franzén beskriver också hennes dikter som tavlor, vilka hon skapar 

genom att vara en människoälskande som betraktar och skildrar. Han vill till varje pris lyfta fram 

Lenngrens kvinnliga egenskaper i ljuset, även om han samtidigt jämför henne med bland andra 

Vergilius, Sapho, Stiernhielm och Kellgren. Medvetenheten om kvinnliga kontra manliga egenskaper 

blir extra tydlig då Franzén beskriver hur hon tacklade smärtorna i slutet av sitt liv: ”Hon bar dem med 

en mans eller rättare en Christens hjeltemod.”
34

 

 Här ges också bilden av Lenngren, som blivit så känd för eftervärlden:  

 

Men i umgänget ville hon vara endast fruntimmer, ej auctor. I sällskap med sitt eget 

kön, underhöll hon samtal om dessa allmännaste föremål, antingen de hörde till 

barnkammaren eller möbelboden, till operan eller köket. I hennes boningsrum syntes 

aldrig en bok, aldrig ett skriftyg; knappt af dem som hörde till hennes hus träffades 

hon med pennan i handen. Merendels visste inte hennes man, när hon kastat på 

papperet sina verser, som stundom föddes i hennes hufvud, medan hon gick i sitt 

hushåll.
35

 

 

Som hennes karaktärs huvuddrag utnämner han ”återhållenhet”
36

. För Franzén, som också ingick i 

Lenngrens umgängeskrets, är det viktigt att framhålla hennes kvinnlighet, känsla och ömmande hjärta. 

Det förefaller nästan viktigare än att hylla hennes författarskap. Till och med i företalet till Lucile, som 

av många anses vara ett feministiskt brandtal, menar Franzén att Lenngren avslöjade ”med qvinnlig 

förlägenhet, redan då den känsla, som med tiden stadgade hos henne den grundsats, att så litet möjligt 

var synas för allmänheten med sitt namn, än mindre med sin person.”
37

 

 Händelserna några år senare, efter att Skaldeförsök (1819) utkommit, kan förklara Franzéns 

tillvägagångssätt. Nu börjar nämligen diskussionerna gå vida isär. Dels börjar man ifrågasätta det 

poetiska i Lenngren dikter i ljuset av romantikens strömningar, dels kritiserar man hennes texter som 

okvinnliga. Hammarsköld
38

 (1819) till exempel saknar ”den kvinnliga finkänsla, som man så gärna vill 

                                                      
32

 Ibid s. 345 
33

 Ibid 346-347 
34

 Ibid s. 354 
35

 Ibid s.350 
36

 Ibid s.356 
37

 Ibid s. 333 
38

 Lorenzo Hammarsköld (1785-1827) 
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anse för det skönaste draget i varje fruntimmersprodukt”
39

, men prisar ”den lediga naturligheten i 

framställningen”
40

. Man beskriver hennes text som kall, utan varm känsla för religionen och diskuterar 

till och med huruvida Lenngren bör kallas för klassiker eller inte. Här ser vi tydligt hur rousseauismen 

lyser igenom: kvinnans enda filosofi bör vara religionen.  

Atterbom var en av dem som riktade mest kritik mot Lenngrens ”okvinnlighet”. 1823 skriver han i 

Svensk Literatur-Tidning att hennes poesi är ensidig och mer upphöjd än den har förtjänat:  

 

…Sveriges vitterhet är henne så varm förbunden för det som hon verkligen var, att 

den icke behöver pådikta henne skenet av att hava varit någonting mera. Karaktären 

av denna skaldinnas poesi är förövrigt lika lätt att beskriva, som att uppfatta. Fordrar 

man framför allt känsla, och en av känslan behärskad inbillningskraft till 

könbeteckning av sann kvinnlighet, i poesien liksom i naturen: så var fru Lenngren 

(nämligen i sin egenskap av författarinna) snarare ett slags väsende av manligt kön. 

På alla bladen i hennes skrifter tilltalar oss en ande, som är långt mera förståndig än 

känslofull. Utan att påstå, det kvinnan bör vara oförståndig, tillstår dock recensenten 

uppriktigt, att han hos detta kön älskar se hellre hjärtats än hjärnans övervikt.
41

 

 

Det förnedrande i detta uttalande tycks ganska uppenbart, men det kanske ska sägas att det i detta 

tidsklimat i än större utsträckning var rena förolämpningar. Senare resignerar dock Atterbom (1855) 

inför sitt starkt negativa omdöme, i Siare och skalder som gavs ut postumt.
42

 Han skriver där om ”en 

och annan yngre granskare” som förr ”tycktes anse den ambrosia och nektar, som i dessa dikter 

iskänktes vara nog mycket tarvlig husmanskost. Man hade däruti orätt.”
43

 

 ”Det tidiga 1800-talets svenska litteraturhistorieskrivning omformulerar sina utgångspunkter för att 

närma sig den biografiska principen där författarnas levnadsteckning får stor plats”
44

, skriver Gunlög 

Kolbe (2003) som tittat närmare på en av Marie Sophie Schwartz författarbiografier, nämligen Det 

första och sista poemet. En episod ur fru Lenngrens lif (1893).
45

 Kolbe menar att biografiförfattarna 

ofta intar en position som ögonvittne och att ”(d)enna nära relation kommer att bli ett nästan fast 

inslag i moderna biografier genom vilken biografen legitimerar sin kunskap om den biograferades liv 

och sitt sanningsspråk.”
46

 Marie Sophie Schwartz gör sin morbror till ögonvittne i Lenngrens krets.
47

 I 

                                                      
39

 Warburg (1917) s.278 
40

 Ibid s.279 
41

 Ibid s.286 
42

 Ibid s.288 
43

 Ibid s.289 
44

 Kolbe, Gunlög, ”’Det första och sista poemet. En episod ur fru Lenngrens lif’ : om Marie Sophie 
Schwartz och det kvinnliga författarporträttet”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2003(32):1/2, s. 78-86, 
(Lund : Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap, 2003), s.79 
45

 Jag har valt att inte fördjupa mig i Schwartz biografi utan nöjer mig med att nämna några av 
Kolbes iakttagelser.  
46

 Kolbe (2003) s.78 
47

 Ibid s.80 
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upptakten till berättelsen skildras bland annat Lenngrens uppväxtförhållanden och det sägs att 

”(n)aturen hade också begåfvat den lilla Anna Maria med en snabb fattningsgåfva, ett öfverlägset 

förstånd, ett varmt hjärta och en djup känsla.” Kolbe kommenterar att 

 

…genom att skriva att naturen givit Anna Maria dessa gåvor och för säkerhets skull 

komplettera beskrivningen med extra starka ’kvinnliga’ drag som ett varmt hjärta 

och en djup känsla framstår Anna Maria trots sin ’brist’, sin intelligens, som 

kvinnligt sympatisk – enligt den komplementära könsrollsideologin.”
48

 

 

Detta resonemang kan vara intressant att ha i bakhuvudet när vi går vidare för att se vad som skrevs 

om Lenngren under 1900-talet. 

Först 70 år efter Anna Maria Lenngrens död kommer en mer heltäckande biografi över hennes liv 

och författarskap. Karl Warburg som 1887 gav ut Anna Maria Lenngren skrev trettio år senare, 1917, 

en omarbetad version av boken. Jag har valt att utgå från den senare versionen, som än idag är det 

mest omfattande verket om Lenngren. 

Warburgs biografiska skildring är ingående och detaljrik. Man märker att det har gått flera 

decennier sedan Lenngren var i livet, då framställningen i större utsträckning har ett utifrånperspektiv. 

Dock verkar Warburg själv sträva efter ett mer personligt inifrånperspektiv vilket märks i vissa 

målande beskrivningar. Hans nästan trettio sidor långa beskrivning av Lenngrens pappa innehåller 

följande citat: 

 

Hennes fader, magister docens Magnus Malmstedt, var en i många avseenden 

märklig, begåvad och ursprunglig personlighet, vars levnadsöden och karaktär voro 

av högst egendomlig art.
49

 

 

Warburg uttrycker i bokens inledning att han är intresserad av att behandla Lenngrens 

författarskap, men detta sker ofta på bekostnad av det författade. Han beskriver dikterna, 

temagrupperar och genrebestämmer dem. Warburg framhåller senare delen av 1790-talet som 

Lenngrens glansperiod, och pekar ut satir och idyll som kärna i hennes författarskap.
50

 Han påtalar 

också att satir och idyll ibland kombineras som i exempelvis ”Gossen och leksakerna” (1798).
51

 Några 

gånger snuddar han vid det faktum att det ofta är andra ”jag” än Lenngrens eget som talar i dikterna, 

men nöjer sig med att tala om hur hon ibland ikläder sig olika ”kostymer”
52

. Warburg ser 

                                                      
48

 Ibid s.81 
49

 Warburg (1917) s.5-6 
50

 Ibid. s.176 
51

 Ibid s.187 
52

 Ibid s.118 
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epigramdiktning som ett slags grund i Lenngrens författarskap och drar bland annat paralleller till den 

romerska dikttraditionen bland ”Catullus och hans krets”
53

.  

Det är sällan som Warburg gör några djupare texttolkningar, dock med undantag för de dikter som 

behandlar kvinnor och vitterhet. I dessa analyser tar inifrånperspektivet ofta över. Till exempel säger 

han om Doris i ”Tekonseljen” att ”det torde med full säkerhet kunna anses myntat på författarinnan 

själv”
54

. Denna dikt, liksom många andra med samma tema, tolkar han som ett försvar för kvinnlig 

vitterhet och en satir över okunniga matronors ringaktning inför dem.
55

 Warburg månar samtidigt om 

att behålla den tidigare synen à la Franzén på Lenngrens personlighet, men vill poängtera sådant som 

kanske inte var lika populärt hundra år tidigare: ”Ty fastän hon på äldre dagar avskydde blotta 

föreställningen av att vara ett lärt fruntimmer, så var hon ”en lärd i stubb”
56

. Han läser dock dikter som 

”Några ord…” som ironiska när det kommer till vittra kvinnor: ”Vad varningen mot vitterheten angår, 

bör man med omvändandet av ett ordspråk kunna tänka: gör som jag lever och ej som jag lär.”
57

  

Avslutningsvis menar Warburg att Lenngren lyckats bevara sin popularitet genom ”äkthet”
58

, vilket 

är intressant i jämförelse med Franzéns begrepp ”återhållenhet”.  Warburgs resonemang kring 

”äktheten” bygger på ”klarhet och vett, parade med ett muntert lynne och ett känsligt hjärtelag.”
59

 I 

samband med detta försvarar han hennes kvinnliga känsla, och själva uttrycket ”äkthet” ligger väldigt 

nära den ”naturlighet” som traditionen gärna ser hos kvinnor, inte minst vittra sådana.  

Några år senare, 1922, kommer Anton Blancks
60

 Anna Maria Lenngren. Poet och pennskaft ut, och 

med den ett slags tillbakagång i synen på Lenngren. Blancks ansats är att försöka se hennes poetiska 

utveckling i ett historiskt perspektiv, men han kan inte låta bli att göra inlägg som: ”Tvärtom växer 

hon stark först i dessa oroliga tider, hennes personlighet blir rikare, mänskligare och hennes skratt 

mycket gladare”
61

 och liksom Warburg faller han för frestelsen att tolka in antaganden om Lenngrens 

inre själsliv.  

”Bettis mamma”
62

, som Blanck kallar henne, sörjer sin barnlöshet. Detta menar Blanck kommer till 

uttryck i många av dikterna som handlar om unga flickor: ”Äro icke alla dessa flickgestalter, Betti 

inbegripen, drömgestalter från ’många längtans år’?”
63

 Om ”Några ord…” anser Blanck att Lenngren 

                                                      
53

 Ibid s.93 
54

 Ibid s.55 
55

 Ibid s.56 
56

 Ibid s.34 
57

 Ibid s.209 
58

 Ibid s.310 
59

 Ibid s.304 
60

 Anton Blanck har också gett ut Anna Maria Lenngren (1948), men jag finner det inte 
nödvändigt att redogöra för den här då är av mer biografisk karaktär och inte presenterar särskilt 
mycket nytt i förhållande till vad som redan sagts.  
61

 Blanck, Anton, Anna Maria Lenngren. Poet och pennskaft: jämte andra studier, (Stockholm:  
Geber, 1922), s.9 
62

 Ibid s.6 
63
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ville försvara sig och tala om att vitterheten var något som hon räknade till sina nipper.
64

 Vidare menar 

han att i dikten ”Till Sophie”, ”framträder första gången hennes nya kvinnoideal”
65

, den borgerligt 

uppfostrade flickan som lever i enlighet med Rousseau och engelska romaner. ”(T)rots den hotande 

’skäggbrodden’ på hakan”
66

, skriver Blanck, ”vågade (hon) vad ingen av hennes samtida vågade eller 

kunde: hon sade sitt hjärtas mening rent ut på sitt eget språk, talade som en kvinna, som en mor till sin 

dotter.”
67

 

I övrigt vill Blanck studera hur dikterna påverkades av den nya tiden som ledde fram till 

romantiken, och se närmare på det realistiska ”allvaret”
68

 och han talar om Lenngrens dikter som 

”snapshots” från verkligheten
69

. Han försöker bland annat visa hur Stockholm som stad, och Bellman 

som föregångare har betytt mycket för hennes dikter. Men, ”(s)om den moralist hon trots allt är, ser 

hon för skarpt på stadens liv för att riktigt få fatt i poesin över det”
70

, kanske eftersom 

”(s)entimentaliteten har annars ganska föga att göra med fru Lenngrens öppna, ganska manliga 

sinne.”
71

 

 Blanck uppehåller sig också vid Lenngrens adelssatirer i vilka han menar att hon ironiserar över 

den gamla tiden genom att med låtsad omsorg göra ”sig till tolk för den gamla tidens traditioner”
72

. 

Han menar att adelssatirerna blir mer och mer målmedvetna under åren, men att detta också delvis 

stoppas genom Gustav IV Adolfs beskärning av tryckfriheten.
73

 Och redan från början, menar Blanck, 

undvek hon direkta inlägg i samhällsdebatten då ”hennes fasa för manliga manér hindrade detta, och 

hon nöjde sig, lyckligtvis, med att ge konstnärliga symboler.”
74

 

 När Sverker Ek 1967 skriver Anna Maria Lenngren verkar ett större intresse för själva dikterna ha 

växt fram. Dock belyses de fortfarande ofta ur det biografiska perspektivet:  

 

…och hade det förunnats henne att få barn hade hon nog låtit skaldeskapet fara. Nu 

blev hennes diktning i stället en ersättning för den livsform och det känsloliv som 

hon aldrig fick utveckla som mor. Tydligast uttrycker hon detta när hon till sist 

framträder som ”Bettis mor”.
75

 

 

                                                      
64

 Ibid s.81, ”Nipper” är en direkt hänvisning till ”Några ord…” där det heter ”Och vitterheten hos 
vårt kön / Bör höra blott til våra nipper.” 
65
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66

 Ibid s.48 
67

 Ibid s.90 
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 Ek, Sverker, ”Anna Maria Lenngren”, Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. D. 2, Karolinska 
tiden, frihetstiden, gustavianska tiden, E.N. Tigerstedt red, (Stockholm: Natur och kultur, 1967), 
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Det som Ek slutgiltigt kommer fram till är att Lenngren strävar efter Horatius ”gyllene medelväg” och 

att ”(j)ämvikt är hennes konst, liksom hennes personliga signum.”
76

 Genom att skriva både idyller och 

satirer, kan hon ”frigjord och oberoende”
77

, argumentera för ett klasslöst samhälle.
78

  

 Efter 1970 kommer fler och fler mer objektiva Lenngrentolkningar. Många av dessa intresserar sig 

dock ofta, som jag tidigare nämnt, för enskilda dikter och allt som oftast dem som behandlar kvinnans 

emancipation. Med detta blir det också vanligare att se på dikterna som ett feministiskt inlägg i 

samhällsdebatten. Jag kommer nedan att redogöra för senare forskares olika tillvägagångssätt och 

slutsatser, men vill samtidigt försöka undgå att fördjupa mig för mycket i själva diktanalyserna. 

 Ruth Nilsson framhåller i sin avhandling Kvinnosyn i Sverige, Från drottning Kristina till Anna 

Maria Lenngren (1973) att det är omöjligt att veta vilken position i kvinnofrågan Lenngren intog.
79

 

Genom att sätta in Lenngrens dikt ”Några ord…” i ett litterärt samtidsbundet sammanhang kan man se 

att typen av text, förmanande lärdomsdikt, är vanligt förekommande.  Nilsson jämför Lenngrens 

tidigare och senare verk, då dessa har ansetts visa på en förändring i författarinnans ståndpunkt. Vidare 

påtalar hon möjligheten att Lenngrens tvetydighet kan ha varit ren diplomati, spelat godtagande av 

kvinnlig underlägsenhet, för att bli accepterad i den litterära världen.
80

 Men, menar Nilsson, modern i 

”Några ord…” kan även hon vara ett rolltagande. Hon konstaterar slutligen 

 

… att den stora klyfta som man har sett mellan de åsikter hon gav uttryck åt före år 

1780 och dem som finns i ”Några ord till min k. Dotter” inte finns, att dikten ifråga 

inte bör ses som ett personligt dokument eller en personlig åsiktsdeklaration och att 

de åsikter som fru Lenngren har uttryckt snarast är moderat feministiska.
81

 

 

Agneta Pleijel fortsätter i ”Den kvinnliga författaren och offentligheten, Om Anna Maria 

Lenngren” (1977) delvis på Nilssons resonemang om ’diplomati’, men hävdar bestämt att ”(d)et är 

dags att befria Anna Maria Lenngren från myten att ha varit stoltare över linneskåpet eller handarbetet 

än över diktningen.”
82

 Det som Pleijel har som utgångspunkt är dels Lenngrens anonymitet, dels 

hennes rolldiktning och menar att dessa två komponenter gör det ovanligt svårt att skönja några 

personliga avsikter.
83

 Men det är också detta som är förutsättningen för Lenngrens författarskap 

                                                      
76

 Ibid s.446 
77

 Ibid s.446 
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82

 Pleijel, Agneta, ”Den kvinnliga författaren och offentligheten, Om Anna Maria Lenngren”, 
Författarnas litteraturhistoria I, red. Ardelius/ Rydström, (Stockholm: Författarförlaget, 1977), 
s.217 
83

 Ibid s.206 



15 

 

eftersom anonymiteten ger henne ”poetisk och politisk frihet”
84

. Pleijel tolkar ”Några ord..” i samband 

med vad som rent historiskt utspelade sig strax innan, bland annat  Gyllenborgs avslöjande av 

Lenngrens identitet, och menar att dikten bör läsas som ett självförsvar eller en ”fint”: ”se, jag kan ju 

inte vara farlig, jag är ju bara kvinna!”
85

  

Gunlög Kolbe (1998) gör sin läsning av ”Några ord…” i I och utanför det retoriska traditionen, 

”Några ord till min k. Dotter i fall jag hade någon” utifrån den klassiska retoriken och ansluter sig 

genom den till teorin om att kunna påverka i det tysta: ”Ytans betydelse har visats upp, men även 

friheten att under ytan syssla med vad hon verkligen vill har visats upp som en möjlighet.”
86

 Kolbe 

menar att dikten har hamnat mittemellan två traditioner; skriven i den klassiska men mottagen i den 

romantiska, vilket gjort att den antingen mottagits som en personlig utsaga eller som ironisk.
87

  Stina 

Hansson (2000) har senare hävdat, även hon med utgångspunkt i den klassiska retoriken, att 

tvetydigheten i dikten beror på att den kan ”ses som antingen muntligt eller skriftligt bestämd”
88

.  

 Samtidigt menar Ebba Witt-Brattström i Nordisk kvinnolitteraturhistoria I, i kapitlet ”Från 

Smakens Tempel till Parnassen” (1993), att det är uppenbart att Lenngren använder sig av ”en vilt 

flammande ironi”
89

 när det kommer till genusfrågan. Witt-Brattström hänvisar dels till saker som att 

”(d)et är svårt att föreställa sig att denna förkämpe för kvinnosnillet skulle härbärgera en lika ivrig 

önskan att följa ’gyckeldockornas här’ till ’Smakens tempel’, dvs. toalettbordet”
90

, dels till en 

jämförelse mellan hur uppfostran av kvinnor respektive män går till i Lenngrens dikter. Witt-

Brattström syftar till ”Några ord…” samt ”Ålderdomströsten” och påpekar att ”(l)ästa som pendanger 

avslöjar dikterna skoningslöst den cyniska uppfostran av flickan till slav och av pojken till herre.”
91

 

Synen på Lenngrens författarskap har som vi sett stötts och blötts i olika kontexter, och i vissa fall 

utvecklats. Men om man går till Den svenska litteraturen
92

 från 1999 verkar inte mycket ha förändrats 

sedan Warburgs tid. Warburgs biografi skrevs för snart hundra år sedan, vilket gör det aningen lättare 

att förstå varför Lenngrens far får omedelbar och stor uppmärksamhet.
93

 Men Sven Delblanc hinner 

knappt introducera Lenngren som ämne innan fadern kommer på tal.
94

 Detta blir kanske extra 

intressant när man jämför med samma publikations presentation av Bellman. Efter att han 
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mirakelförklarats får man berättat för sig att ”för att förstå det unika hos Bellman måste man känna till 

den tradition som han utgår ifrån”
95

, det vill säga den antika och klassiska sällskapsvisans tradition 

med Horatius i spetsen.  

Anna Maria Lenngrens främsta referenspunkt verkar enligt Delblanc vara hennes far, då han också 

ägnas en egen sida med rubriken ”Fru Lenngrens pappa”
96

. Delblanc hänvisar till dikten ”Öfver min 

pappa” (1793) som på ett ganska bisarrt sätt beskriver hur ett jags pappa begravs och hur jaget sedan 

driver omkring och är olycklig. Om denna dikt skriver Delblanc: ”Är detta en ofrivillig bikt? I så fall 

den enda, utlöst av ett svårt tryck, av tanken på den man, som var den viktigaste i hennes liv.”
97

 Det 

behöver visserligen inte vara viktigt i sammanhanget, men Magnus Malmstedt avled först 1798.  

I övrigt tar Delblanc upp Lenngrens försmak för rolldiktning, och angående ”Några ord…” menar 

han att ”(d)etta lät nog välbehagligt för Gustav IV Adolf och hans reaktionära hejdukar, som kanske 

var enfaldiga nog att tro, att fru Lenngren menade allvar. Men det var inte hennes allvar, hon hade med 

ironisk distans dolt sig i en roll och en genre, som så ofta annars.”
98

 Apropå enfald, i början av kapitlet 

menar Delblanc att Lenngren som ung drev ”en energisk kampanj för att skaffa sig en litterär 

ställning”
99

 men avslutar med att konstatera att det var ”(a)v en lycklig slump”
100

 som hon tog sig in på 

den litterära marknaden. 

Efter en rad olika betraktelsesätt på ”kvinnodikterna”, framför allt ”Några ord…”, har både Birgitta 

Holm i Tusen år av ögonblick (2002) och Lars Elleström i En ironisk historia : från Lenngren till 

Lugn (2005) försökt sammanfatta och finna någon kontenta i de olika analyserna. Holm menar att 

”(k)önet är liksom jaget ingenting annat än en serie maskerader […] Om den uppväxande Betti ska dra 

några slutsatser alls är det möjligen: ’Tänk själv, Betti!’”
101

    

Elleström, som kanske gör den mest kritiska läsningen av de två, lyckas hitta både för- och 

nackdelar med de flesta teorierna och konstaterar att ”(d)ikten tycks (…) ha en förmåga att bekräfta 

vitt skilda värderingar och synsätt beroende på vilket sammanhang den sätts in i, och risken är därför 

att man fastnar i oförenliga motsättningar som främst bekräftar den egna världsbilden”
102

, precis som 

”(d)et biografiska vittnesbördet berättar vitt skilda historier beroende på hur det tolkas.”
103

 

 Varken Holm eller Elleström vill slå fast om ”Några ord…” är ironisk eller inte, utan enas i åsikten 

att det är omöjligt att veta. De kommer dock till liknande slutsatser. Holm skriver att ”(h)ur engagerad 

hon var i sina egna husmoderliga linneskåp vet vi mindre om. Men att hon har en särskild expertis när 
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det gäller frågan om gränsdragningen för könets territorier är uppenbart”
104

. Och Elleström menar att 

”genom att roa och ställa resonemang och föreställningar på sin spets rör dikten upp allvarliga 

diskussioner kring kvinnligt och manligt.”
105

  

 Den senaste i raden av Lenngrenanalyser, är magisteruppsatsen Rolldiktaren och ironikern Anna 

Maria Lenngren skriven av Daniela Silén (2007). Hon fokuserar på Lenngren som rolldiktare och 

utgår ifrån både den klassiska retoriken och moderna teorier om rolldiktning. Samtidigt avser hon föra 

en diskussion om rolldiktning och ironi i förhållande till varandra.
106

 Siléns analys skiljer ut sig 

eftersom den behandlar och fokuserar flera dikter.  

I uppsatsen konstateras att det finns ”en viss tendens i graden av satir som dikterna uttalar.”
107

  

 

Samhällsklasser och personers vanor tycks Lenngren alltså skämta öppet och friskt 

med, medan hon far försiktigare och mindre explicit fram med ideologier och 

livshållningar.
108

 

   

Silén menar att Lenngren anpassar sig efter det aktuella ämnets grad av begränsning och exemplifierar 

med ”Tekonseljen” kontra ”Några ord…”.  Genom att satiren i den förstnämnda är riktad mot en grupp 

människor, ett kollektiv, vågar Lenngren vara vassare. Men i ”Några ord…” handlar det om en mer 

tydlig individ, dock någon som tillhör samma samhällsklass som kritiseras i ”Thé-conseilen”, och 

Silén anser att det är därför som satiren är av mer outtalad sort i denna dikt.
109

 Silén menar att det är 

omöjligt att skriva en helt objektiv text, och anser efter en jämförelse mellan ”Några ord…” och andra 

dikter, att Lenngrens så omdiskuterade text skojar med äldre generationers syn på kvinnan.
110

 Silén 

framhåller i övrigt illusionstemat samt satiren över olika samhällsklasser som viktiga delar i 

helhetssynen på Lenngrens poesi.  
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4. Berättarteknik och kvinnliga strategier. Metod och teoretiska begrepp 

Vi har nu sett hur åsikter och analyser går vida isär när det kommer till Anna Maria Lenngren. Det 

verkar ligga något i det som Elleström (2005) skriver; att såväl biografin som dikterna i viss mån 

verkar anpassa sig efter tolkarens metod och vilja. Detta är väl visserligen alltid lite sant, oavsett 

vilken text eller vilket författarskap man vill närma sig. Men, det som många på senare år verkar vara 

relativt överrens om är det faktum att Lenngren i stor utsträckning intresserar sig för rolldikter. 

Tidigare forskning har ofta sett till enskilda dikter och ibland till dess olika lager av roller och 

berättare. I vissa fall har flera dikters teman och budskap jämförts med varandra, men det är sällan som 

samband inom roll- och persongalleri uppmärksammats.  

Jag vill hävda att många av karaktärerna i Lenngrens dikter är återkommande. Bland dessa har jag 

valt att fördjupa mig i den kvinnliga skribenten, samt den unga kvinnan. Jag kommer att undersöka 

vad som händer om man tittar närmare på dem; dels i förhållande till dem själva i olika dikter, dels i 

relation till andra återkommande diktade personer och roller. Och vad händer när man sätter dem i 

relation till varandra? Hur behandlas och framställs de i olika dikter? Det kan mycket väl vara omöjligt 

att komma närmare den anonyma Anna Maria Lenngrens person och avsikt. Men den ständiga 

rolltagaren och regissören Lenngren, har genom att ikläda sig olika roller skrivit en mängd dikter. Och 

om det är så att eftervärldens metoder och teorier inte säger mer om dikterna än om eftervärldens 

önskningar, då kanske det är dags att låta dikterna och deras karaktärer säga något om sig själva och 

varandra. Jag kommer således att försöka undvika en tyngre teoridel i denna uppsats, men vill innan 

analysen reda ut några begrepp som jag finner nödvändiga.  

 

4.1. En begreppshärva  

Ett måste, för att kunna närma sig de olika karaktärer som förekommer i Lenngrens dikter, är att 

komma åt de olika nivåerna mellan författare och diktade karaktärer. Annars ser vi enbart det som står 

skrivet i texten: beskrivningar, handlingar och direkta uttalanden; medan vi missar saker som kan ge 

en djupare förståelse, såsom det ljus som en karaktär framställs i, kontext och därmed även ironi. Detta 

kräver att vi förstår vad en rolldikt innebär.  

Inom den klassiska retoriken, som Lenngren som sagt var väl förtrogen med, återfinns begreppet 

sermokination. I  Elementa rhetorica definierar Vossuis begreppet som ”då orden läggs i den persons 

mun som man talar om”
111

.  Det kan här vara intressant att nämna att Vossius text var huvudlärobok i 

retorik i Sverige under stora delar av 1600-, 1700- och 1800-talet.
112

 Rudolf Rydstedt (1993) förklarar 

sermokination i Retorik som ”ett anförande som läggs i munnen på en person för att karaktärisera 
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denna. Det kan vara en unik individ, men det vanliga är att blåsa liv i typfigurer.”
113

 Talaren ska 

försöka sätta sig in i den andra personens sätt att tänka och resonera, för att på bästa sätt kunna gestalta 

denna i såväl språkbehandling som sätt att agera.
114

 För att vara trovärdig bör talaren också ta hänsyn 

till den låtsade situationen.
115

 Silén (2007) talar med Vossius definition av sermokination och menar 

att det är möjligt att skönja talarens åsikter om personen som tecknas.
116

   

 Silén försöker i Rolldiktaren och ironikern Anna Maria Lenngren, liksom jag själv, att reda ut de 

teoretiska begreppen kring rolldiktning. Så långt som till den klassiska retorikens sermokination är jag 

beredd att hålla med henne. Men när Silén ger sig på att redogöra för mer moderna tankesätt blandar 

hon ihop begreppen.  

Silén inleder med att berätta om begreppet lyriskt jag som uppkom i samband med den 

modernistiska lyriken. Bakgrunden till uttrycket är en vilja att skilja mellan subjektet i en dikt och den 

verkliga författaren. Silén hänvisar till Morten Nøjgaard som ”(m)ed lyriskt jag förstår (…) ’den røst, 

der i teksten fremstiller sin oplevelse af en indre och ydre verden, og som principielt ikke prætenderer 

at tale om andet, end hvad det selv føler eller sanser’.”
117

 Det lyriska jaget bör inte förväxlas med det 

explicit uttryckta ”jaget” i en text, vilket Silén kallar för diktjag.
118

  

Vidare likställer Silén det lyriska jaget med bland andra det retoriska subjektet och den implicita 

författaren, och det är nu det börjar uppstå problem. Det retoriska jaget kan förstås ”som den enhet 

som styr ordens rytm och sammanhang.”
119

 När det retoriska subjektet i en dikt inte sammanfaller med 

det mimetiska jaget, det samma som diktjaget enligt Silén, har man att göra med en rolldikt, vilken 

ofta strävar efter en satirisk effekt. Men, skriver Silén, ”(d)en som står för ironin i en dikt är i sista 

hand den som egentligen talar i dikten, det lyriska jaget.”
120

 

Begreppet implicit författare har även det myntats för att kunna skilja mellan berättare och verklig 

författare. Holmberg och Ohlsson (1999) skriver i Epikanalys. En introduktion om hur man som läsare 

kan uppleva en norm i texten som går emot berättarens hållning. För att undvika att tillskriva den 

verkliga författaren några åsikter talar man om en implicit författare, och som Holmberg och Ohlsson 

uttrycker det: ”Denne berättar ingenting”
121

, men ”(m)ed hjälp av den teoretiska konstruktionen 

implicit författare är det också möjligt att beskriva förekomsten av ironi i texter”
122

. Det är dock viktigt 

att framhålla att begreppet är just en konstruktion som är beroende av varje läsares tolkning.
123
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Jag håller med Silén om att det finns tydliga likheter mellan det lyriska jaget, den implicita 

författaren och det retoriska subjektet, men ser man mer noggrant på det uppstår en rad olika problem 

när det kommer till att likställa dem. Till att börja med definierar Silén det lyriska jaget som den som 

talar i texten, men som jag redan konstaterat genom Holmberg/Ohlsson: den implicita författaren 

berättar ingenting. Dessutom skriver Silén att det lyriska jaget är den som ”i sista hand” står bakom 

ironin. Detta medan Holmberg/Ohlsson framhåller att det är tack vare begreppet implicit författare 

som man kan tala om ironi i en text. Så långt skulle missförstånden i Siléns teoretiska översikt kunna 

bero på otydlighet; för mig är den som ”talar” i en text uppenbart berättaren, även om man skulle 

kunna sträcka sig till att den implicita författaren talar mellan raderna.  

Vid närmare läsning står problemet klart: Silén glömmer att definiera hur hon förhåller sig till 

berättaren. Detta är konstigt eftersom hon själv skriver att ”Lenngrens dikter vanligen har en 

berättande stil.”
124

 Det hela blir än mer problematiskt när hon samtidigt verkar sträva efter att sätta 

likhetstecken mellan så många begrepp som möjligt. Hon skriver:  

 

I de flesta fall överensstämmer den implicita författarens åsikter med berättarens och 

då behöver man inte fästa någon speciell uppmärksamhet vid den implicita 

författaren. 
125

 (Min kurs.) 

 

och forsätter senare:  

 

För att läsaren av den moderna variantens rolldikt skall kunna nå det den skrivande 

författaren vill säga med dikten måste han/hon göra en tolkning. I den moderna 

rolldikten har diktjaget och det lyriska jaget motstridiga åsikter.
126

  (Min kurs.) 

 

För det första biter Silén sig själv i svansen här: varför göra långa utlägg om den implicita författaren 

om det är ”den skrivande författaren(s)” åsikter hon söker. För det andra: i det översta av de två citaten 

skriver hon att implicit författare och berättare oftast sammanfaller – hur fungerar det om man sätter 

det i relation till det andra citatet? Var befinner sig berättaren här? Inom det lyriska jaget, som hon 

likställt med den implicita författaren, eller diktjaget? (Som vi minns menar Holmberg/Ohlsson att 

ironi uppkommer då berättarens och den implicita författarens åsikter går isär.) 

Jag vill poängtera att jag inte kritiserar Siléns text för sakens skull, utan snarare för att visa på 

svårigheten i att jämställa begrepp inom diskussioner med olika kontext och syfte. Ingenting av det 

hon skriver är direkt fel, men i mina ögon ger resonemanget fler frågetecken än svar. Förhoppningsvis 

kan ovanstående diskussion fungera som motivering till vilka begränsningar jag har valt att förhålla 

mig till i begreppsdjungeln.  

                                                      
124

 Silén (2007) s.16 
125

 Ibid s.17 
126

 Ibid s. 17 



21 

 

Eftersom Lenngrens dikter ofta har en berättande form och det intressanta för min analys är hur de 

olika karaktärerna framställs, kommer jag att nöja mig med att använda begreppen faktisk författare 

(Lenngren), implicit författare (normen/hållningen i en text), berättare (den som för ordet/framför 

berättelsen riktad till en viss publik) samt diktjag/subjekt (det jag som explicit uttrycks i en dikt). 

Därtill kommer också de karaktärer som framställs i tredjeperson. Rolldiktning kan enligt min mening 

äga rum inom alla de givna nivåerna och självklart är det så att de olika begreppen kan sammanfalla. 

Jag kommer under analysen att utveckla begreppen och min syn på dem. 

 Avslutningsvis vill jag bara påpeka att begreppet implicit författare kanske är extra viktigt när det 

kommer till Anna Maria Lenngren då hon som skrivande kvinna hela tiden hade en manlig norm att 

förhålla sig till. Ann Öhrberg skriver i Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens 

kvinnliga författare (2001) i en diskussion om kön och retorik att  

 

”(k)vinnliga talare måste för att avväpna eventuellt motstånd välja roller eller 

masker ’som är acceptabla för kvinnor’. Den kvinnliga talarens persona, dvs. 

ungefär yttre hållning eller mask, blir en nödvändig del i den kvinnliga talarens 

strategi.”
127

   

 

I sammanhanget kan det också vara intressant att ta upp några vanliga strategier som kvinnor ofta 

använt sig av när det kommer till retorisk argumentation. Birgitte Mral (2003) tar i ”Motståndets 

retorik. Om kvinnors argumentativa strategier” i Rhetorica Scandinavica upp följade tre exempel: 

 

1. att vara något annat än kvinna, att tona ner könet till abstraktion, ett neutrum; 

2. att använda sig av ödmjukhetstopoi, att egentligen vilja vara tyst, egentligen inte ha 

förmåga att tala, men tvingas av omständigheterna. Här ingår även att tala för andra, 

att ta sig an andras sak eller tjäna ett högre syfte; 

3. att tona ner den uppenbara egna auktoriteten genom att inbjuda till samtal.
128

 

 

Samtidigt vill jag öppna för möjligheten att peka på saker i Lenngrens biografi som kan 

överrensstämma med vissa texttolkningar. Jag kommer dock att försöka undvika sådana antaganden 

som inte kan härledas på textuell basis.  
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5. Dikter i dialog. Analys 

En av Anna Maria Lenngrens mest betydelsefulla ungdomsdikter, ”Tekonseljen”
129

, kommer att 

fungera som ingång till uppsatsens analysdel. Jag har valt att göra på detta sätt dels för att dikten 

skrevs så tidigt i henne författarskap, dels för att vi har tillgång till flera upplagor av texten. Jag 

kommer med en jämförelse mellan diktens olika versioner, exemplifiera hur resterande analys kommer 

att utföras samt visa hur de begrepp som utreddes i förra avsnittet kan användas.  

”Tekonseljen” introducerar dessutom både den kvinnliga skribenten och den unga kvinnan, vilka 

jag som sagt har valt att fördjupa mig i. Efter avsnittet om ”Tekonseljen” följer en genomgång av 

dessa, varpå jag kommer lägga samman alla slutsatser och avsluta analysen med ”Några ord till min k. 

dotter, ifall jag hade någon”. 

 

 

5.1. Tekonseljen. Handling och tidigare tolkningar 

”Tekonseljen” publicerades första gången 1775 i Hvad nytt? Hvad nytt? men sägs ha tillkommit redan 

1772 i sin första tappning.
130

 1777 trycktes den slutliga upplagan ”såsom särskild anonym skrift hos 

Lars Kumblins Enka”
131

 i Stockholm. Begreppet ’konselj’ kan idag översättas ungefär ’politisk 

sammankomst’.
132

  Dikten bär i bägge versionerna undertiteln ”Satire”. Det är den senare upplagan 

som främst uppmärksammats i forskningen, kanske eftersom den ”i rent formellt hänseende står (…) 

betydligt högre”
133

 även om den tidigare i större utsträckning ”bäres av en verkligt dramatisk 

livfullhet.”
134

 När vi senare jämför de båda versionerna är det viktigt att minnas att den från 1777 är 

just en omarbetad upplaga. Detta märks också, enligt min mening, tydligt då den andra versionen 

känns mer programmatisk, medan 1775 års utgåva tycks äga en djupare och mer uppriktig melankolisk 

ton.  

”Tekonseljen” börjar med att läsaren bjuds in i det rum där berättaren sitter och skriver medan 

vintern stormar utanför: ”Jag med ett talgljus mig förser; / Jag därvid kan det nöget känna, / Som, med 

et bleckhorn och en penna, / Ny dag för tankans skymning ger.” (1775, Strof 1, rad 7-10). Om den 

skrivande personen ges inte mycket information. Berättarens eget kön skrivs inte ut, men vi förstår 

ganska snart att det är just kön som dikten ska komma att handla om. Strof 3 i 1775 års version lyder:  

 

 Jag til mit ämne därför skyndar; 

Tag, täcka Kön, mig i dit skygd! 

Jag gerna mig med dig befryndar, 
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Och vil försvara här din dygd. 

Tänk man förnuftet dig bestrider, 

Vår verld til slutet säkert lider, 

Man härtil många tecken hör. 

Bland mankön, ach, hvad afunds låga! 

Tänk att det blifvet almän fråga: 

Om du bland mänskjor nämnas bör? 

 

 Berättaren säger sig vilja skriva kvinnokönets försvar och i direkt tilltal till mannen ”som vårt kön 

vil svärta” framkommer det att han ska ställas till svars ”Vid Caffebordets täcka skara” (1775, Strof 6, 

rad 51 och 58.) Och strax därpå befinner vi oss bland skramlande porslin och skvallriga borgardamer. 

De hinner knappt nämna sitt köns försvar innan diskussionen går över till att handla om klagan över 

tungt hushållsarbete, otillräckligt tjänstefolk, gnäll över ekonomi, skvaller om den senaste balen, illa 

klädda bekanta och om unga flickor som försummar religionen, inte sköter sina sysslor eller har fått 

för sig att ägna tid åt vittert arbete. I den sistnämnda diskussionen om unga kvinnor heter det: ”At vilja 

med i Studier hoppa, / Men ej förstå en hafver-soppa”, och vidare: ”Så får hon smak för vitterleken, / 

Vipp skall hon sta och göra rim, / Det bär nog märke uppå steken, / När saucen är så seg, som lim.” 

(1777, strof 20, rad 195-196 och strof 23, rad 221-224.)  Ett annat intressant inslag är det faktum att 

kvinnorna kring tebordet verkar stolta över sin okunnighet: ”Och ganska sällan var han (maken) glad. / 

För Sällskap han mig gärna gömde, / Men fick jag Bref  han mig berömde, / Ty jag förstod ej någon 

rad.” (1777, strof 24, rad 237-240.) Slutligen lyssnar damerna spänt på det senaste skvallret från 

staden. Efter ett trettiotal strofer har det blivit dags för hemfärd, och medan damerna ikläder sig ”muff 

och päls” avslutar berättaren: ”Min dank rätt nu i staken brinner, / Och jag mitt afsked äfven tar.” 

(1777, strof 35, rad 349-350.) 

 Tidigare forskning är relativt överens i tolkningen av ”Tekonseljen”: dikten är en satir över 

matronors högfärd, äldre damers gammelmodiga synsätt och kvinnors strävan att försöka leva upp till 

rollen som den perfekta hemmafrun som inte ska verka alltför förnuftig eller lärd. Man är dock inte 

helt ense när det kommer till avsikten med dikten. Nedan har jag valt ut några intressanta aspekter och 

synpunkter från andra tolkare.  

  Lars Elleström (2005) skriver om ”stympande könsroller” och menar att kvinnorna själva bidrar 

till upprätthållandet av dessa.
135

 Det som ”Tekonseljen” främst handlar om är inte konflikten mellan 

kvinnor och män utan mellan det gamla och det nya.
136

 Vidare uppmärksammar Elleström hur själva 

ironin i dikten uppstår och menar att den ”yttre” berättaren (min implicita författare) säger något annat 

än berättarjaget. Den för oss synliga berättaren går ut hårt i diktens början och vill försvara 

kvinnokönet. Men kvinnorna vid terepet ”bedrar” berättaren och lever istället upp till alla tänkbara 
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fördomar. Denna slutsats är ingenting som berättarjaget talar om för oss utan den måste vi dra själva. 

Det är en hållning i texten, vilken alltså kan tillskrivas den implicita författaren
137

. Elleström drar 

slutsatsen att 

 

(u)tifrån detta perspektiv framstår tekonseljens föreställning som en bild av 

kvinnligheten så som den varit och fortfarande i hög grad är, så som man säger och 

tror att den är, men definitivt inte så som den borde vara.
138

   

 

Elleström uppehåller sig inte vid jagberättarens kön, men kallar berättaren ”hon”
139

.  

 Silén (2007) skriver felaktigt att man tidigare inte uppmärksammat på vilket sätt som satiren i 

dikten skapas (som jag nyss visat tar Ellerström upp just det).
140

 Hennes åsikter skiljer sig dock från 

Elleströms kring detta. Silén menar att ironin i ”Tekonseljen” är dubbel, då ”(d)iktjaget förhåller sig 

ironiskt till tanterna, medan det lyriska jaget å sin sida förhåller sig ironiskt till diktjaget.”
141

 Detta, 

menar Silén, kan innebära att diktens samtida läsare inte såg lika självklart på diktens satir. Å ena 

sidan kan ”Tekonseljen” ha lästs som en kritik mot kvinnor i allmänhet och tanken på att kvinnor 

skulle få en utbildning, å andra sidan kan ironin ha uppfattats gälla tanterna med det gammelmodiga 

tankesättet.
142

 Vidare påpekar Silén att sympatin växelvis ges och tas ifrån kvinnorna runt fikabordet.  

 

En läsare på 1700-talet som ansåg att kvinnan hade rätt till vittert arbete kunde alltså 

få belägg för att ”Thé-conseilen” uttryckte samma tankar genom att läsa dikten, på 

samma sätt som en läsare med förakt för kvinnor också kunde få sina åsikter 

styrkta.
143

 

 

Silén hänvisar till den klassiska retorikens demonstrativa tal, där det viktiga i utförandet inte ligger i 

att föra fram en åsikt utan att framföra en problematisk situation och låta mottagaren ta ställning i 

frågan.
144

  

 Dikten kan, konstaterar Silén, tolkas på olika sätt beroende på om man ser diktjaget som en man 

eller en kvinna. Hon verkar dock förespråka att läsa berättarjaget som en man, då ”(f)örfattarjaget 

räknar sig själv till det mankön som har ifrågasatt kvinnans plats bland det mänskliga släktet men 

lovar att tala för kvinnosaken.”
145

 Angående diktjaget som kvinna hänvisar Silén till Horatius och 

skriver:  

                                                      
137

 Ibid s.103  
138

 Ibid s.103 
139

 Ibid s.102 
140

 Silen (2007) s.38 
141

 Ibid s.38 
142

 Ibid s.41 
143

 Ibid s.42 
144

 Ibid s.44 
145

 Ibid s.39 



25 

 

 

Skulle en kvinna för det första fatta pennan och för det andra rikta den mot det egna 

könet och just rätten att rimma bryter hon mot kungstanken i satirtraditionen: att 

skildra lasterna i samhället för att själv kunna undvika dem.
146

 

 

 Ruth Nilsson (1973) pekar i sammanhanget på flera rimbrev som Anna Maria Lenngren skrivit till 

Henning Schmiterlöw. Där framkommer ”ett främlingskap inför andra kvinnor och deras intressen 

men också en nedlåtande attityd gentemot dem.”
147

 Nilsson jämför med Lenngrens mer explicita 

uttalanden i företalet till Lucile om frågan om kvinnans rätt till studier och vittert arbete, och 

poängterar att ”Tekonseljen” endast utgör ett indirekt försvar i frågan.
148

 Angående strofen om 

huruvida kvinnan ska räknas till människosläktet, tycker sig Nilsson kunna ana en ironisk ton.  

 

Det förefaller som om hon här driver gäck med hela diskussionen om kvinnans 

beskaffenhet. […] Det synes rimligt att anta att fru Lenngren med stöd i 

barndomsupplevelser ansett såväl antifeminismen som ett allvarligt bekämpande av 

den utifrån den motsatta ståndpunkten löjliga. Att hon gjorde det och ville göra narr 

av båda ståndpunkterna synes ge den bästa tolkningen av diktens svårfångade 

uttalanden i frågan.
149

  

 

 Alla dessa tre läsningar fungerar ganska bra som tolkningar av ”Tekonseljen”. De tre är överens om 

att dikten berör frågan om kvinnans emancipation; Elleström talar om ”stympande könsroller”, Silén 

argumenterar med att ordet ’kön’ förekommer hela nio gånger i dikten
150

 och Nilsson menar att dikten 

förlöjligar både feministiska och antifeministiska tankesätt. Men berättarjagets kön är fortfarande 

oklart: ska vi läsa det som en man eller kvinna? Och är detta överhuvudtaget viktigt för vår läsning av 

dikten? Nedan följer min syn på ”Tekonseljen” och dess berättarjag, genom en parallell läsning av de 

två versionerna från 1775 respektive 1777. Jag kommer att benämna 1775 års upplaga som 1, och 

versionen från 1777 som 2. 

 

 

5.1.1. När man talar om trollen…  

Det är naturligtvis svårt att veta vad en satir riktar sig mot om man inte vet vilken situation berättaren 

utgår ifrån.  Låt oss därför närma oss diktjaget. Om vi ser till det utrymme som berättarinstansen ges i 

de olika versionerna, inser vi vikten av berättarjagets funktion: i 1 talar berättarjaget i tio av 36 strofer, 

                                                      
146

 Ibid. s.40 
147

 Nilsson (1973) s.329 
148

 Ibid s.330 
149

 Ibid s.331 
150

 Silén (2007) s.40 
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i 2 har han/hon hela 24 av 35 strofer att breda ut sig i. Resterande strofer, 26 i 1 och 11 i 2, gestaltar 

tanternas prat kring tebordet.  

Det är problematiskt att avgöra berättarens kön i både 1 och 2 och det finns många fällor att falla i. 

Till att börja med vet vi att det är kvinnan Anna Maria Lenngren som står bakom dikterna, vilket vi 

måste försöka bortse från. Samtidigt är det som Silén påpekar: för 1700-talsläsaren var normen för en 

författare, och därmed även vår berättare, en man, vilket Lenngren var väl medveten om. Det hela 

försvåras av diktjagets ambivalens. Han/hon säger sig vilja försvara kvinnokönet, vilket gör att 

läsarens tankar går till en kvinnlig talare. Senare förlöjligas och ironiseras tanterna vid tebordet – vi 

brottas med tanken: skulle en kvinnlig berättare vilja förvärra den traditionella synen på kvinnor?  

Om vi enbart hade haft tillgång till 2 skulle det vara svårt att argumentera för såväl ett kvinnligt 

som ett manligt berättarjag. Kanske, hade jag ändå, i sådant fall varit beredd att hålla med Silén. 

Berättarjaget tar tydlig distans från ”det täcka könet”: ”Man för en sjukdom dig beskyller (…) ”det 

bjäffs som dig förgyller, / En tomhet i din hjärna är. / Men jag som vill din sak förklara” (strof 4, 1777, 

min kurs.) Men, det finns flera saker som tyder på motsatsen. 

 Det som först fick mig att ifrågasätta tanken på att berättarjaget är en man, var rad 51 i 1: ”Du 

djerfve, som vårt kön vil svärta” (min kurs.). Versen har sin motsvarighet i rad 41 i 2: ”Du djerfe som 

vill Könet svärta!” (min kurs.). Samma typ av ändring har gjorts i diktens första rad, ”vårt slägte” har 

bytts till ”Slägtet”. Man skulle förstås kunna tänka sig att berättaren i 1 talar om ”vårt kön” som i ”det 

kön jag har valt att skriva om och försvara”, men det ger ändå en osäkerhet hos läsaren inför 

berättarjaget. Och inte minst; en osäkerhet som Lenngren i 2 har valt att ta bort. Vi kommer snart att 

kunna ana varför.  

 När jaget presenterar sig i diktens första strof ser vi till en början hur vintern stormar utanför, 

medan berättaren förser sig med ett talgljus samt papper och penna. Här har vi ramen för 

diktberättelsen. Tittar vi närmare, och jämför de båda versionerna av dikten, förstår vi att ramen även 

ger information utöver situationsbeskrivningen. De sex inledande raderna i de två versionerna av 

”Tekonseljen” lyder som följer:  

 

(1.)  Du ledsnad, som vårt slägte plågar,  

Och vinterns ankomst med sig för,  

Jag djerft dit välde trotsa vågar;  

Et skumrask intet qval mig gör.  

När korta dagen faklan släcker,  

Och mörker jordens krets betäcker 

 

(2.) Du kulna Magt, som Slägtet plågar, 

Och vintren i Ditt sköte för! 

Ditt välde djerft jag trotsa vågar, 

Din ankomst intet qval mig gör. 
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När andra plötsligt modet fälla, 

Och öfver dagens korthet gnälla, 

 

Människosläktet är plågat i 1 av en ”ledsnad” och i 2 av en ”kulen makt”. I 1 förstår vi, först på sjätte 

raden, att släktet blivit ”betäckt” av mörker. Men i 2 har liknelsen lyfts upp på andra raden och släktet 

bär vintern i sitt ”sköte”. Vid en första läsning verkar det vara själva vintern som jaget djärft vågar 

trotsa genom att, på sjunde raden i bägge upplagorna, tända ett ljus. Men läser vi noggrannare ser vi att 

vintern är en följd av ”ledsnaden” och den ”kulna makten”.  

I diktens andra strof, som i stort sett ser likadan ut i 1 och 2, bestämmer sig berättaren för att skriva 

om ”de sköna djuren”, det vill säga kvinnorna, vilket kommer ge till följd att ”För dem skall mörkret 

snart försvinna, / Min dank med dubbel klarhet brinna”. Men, i slutet av ”Tekonseljen” när det blivit 

dags att gå hem, har berättarens talgljus brunnit ända ner i staken. Vi förstår, som sagt genom den 

implicita författaren, att projektet misslyckades och den utlovade ”dubbla klarheten” vilar liksom 

kvinnorna och människosläktet i mörker.  

Ljus/värme och mörker/kyla är återkommande inslag genom hela dikten. Vilken innebörd vågar vi 

läsa in i dem? I 1 används pronomenen ”hon”(rad 157), istället för ’den’ om en brasa och ”han” (rad 

253) om vintern. Valet av dessa kan knappast vara omedvetna. Något som här måste vägas in är att 

dikten skrevs under upplysningstiden, för vilken facklan och elden var den främsta symbolen. 

Lenngren hade själv valt facklan som del av sitt signatursigill och vi minns hennes ord i företalet till 

Lucile där hon påpekar vikten av kvinnors rätt till vittert arbete i Gustav III:s ”upplysta tidevarv”.  

Att bli betäckt och att bära något i sitt sköte är onekligen kvinnliga egenskaper. Jag vill inte dra det 

så långt som till att sätta likhetstecken mellan ljus/värme – kvinna, respektive mörker/kyla – man, men 

diktens två upplagor visar onekligen tendenser till det. Vi minns att Elleström påpekade att diktens 

konflikt snarare låg mellan gammalt och nytt, än mellan man och kvinna. Jag tror det ligger något i 

det: Den andra versionen av ”Tekonseljen” inleds med ett citat av Taubman
151

: ”Qvando conveniunt 

Priscilla, Sibilla, Camilla, / Sermonem faciunt et ab hoc et ab hac et ab illa” [Då P, S, C komma 

samman, börja de sladdra både om den och om den ena och den andra].
152

 Citatet finns i olika 

versioner med olika namnkombinationer och blir extra intressant när vi vet vad de tre latinska namnen 

har för härkomst – Priscilla: från Prisca som betyder gammalmodig, Sibilla: namn på grekisk 

spåkvinna, Camilla: betyder offertjänarinna. Här har vi alltså de skvallrande damerna definierade; de 

är ”betäckta” med den gammalmodiga, patriarkala kvinnosynen, de tjänar religionen och sina makar 

samt siar förskräckt om framtiden som är de unga och oförståndigas: ”Den köld
153

, som ålderdomen 

qväljer, / Blir lindrad af två Vin-Bouteiller; / En brasa gör ock hvad hon kan.” (Version 2, strof 18, rad 

175-177.) 

                                                      
151

 Freidrich Taubman (1565-1613) 
152

 Samlade skrifter af Anna Maria Lenngren, femte häftet (1919), s.25, (Citatet finns i olika 
tappningar, men detta är den ungefärliga översättningen av ursprungscitatet.) 
153

 I 1 heter det: ”Den tyngd, som ålderdomen qväljer” (Strof 16, rad 15) 
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Kvinnorna kan alltså sägas bära ”det gamla” i sitt sköte. I 1 klagar de flera gånger över vinterns 

kyla och mörker. Första gången sker det i tolfte strofen, direkt efter att en av kvinnorna konstaterat att 

”kors hur man min lär regera” (rad116). Sedan fortsätter hon: ”Tänk hur det redan mörknar snart. / 

Hvad det til jul är korta dagar!”, men glömmer snart att tänka mer på det då ”Ach det var altför täcka 

kragar. / Nå detta tyget är för rart.” (Rad 117-20.)  Andra gången som de klagar över vintern äger rum 

precis efter det långa utlägget om hur unga kvinnor varken sköter sysslor eller religion och dessutom 

visar intresse för vittert arbete. Slutligen kommer damerna fram till att dessa kvinnor en dag kommer 

att få sitt straff: ”De få väl en gång sig besinna: / Min san en barnsäng går så lätt.” (Strof 25, rad 249-

250). Och direkt efter inleds 26:e strofen: ”Men kors” hvad vintern nu är bister, / Jag mins den nylig ej 

så svår, / Gud gifve snart han väldet mister!” Bilden av den odygdiga och vittra kvinnan som får en 

svår barnsäng är i sammanhanget intressant – kvinnan har inget val enligt damerna, hon måste leva 

upp till de givna förväntningarna: annars kommer hon få veta hut i barnsängen.  

Faktum är att tanternas klagan över vintern i 1 kan ge oss en fingervisning om berättarjagets kön. I 

2 markerar berättarjaget tydligt redan i första strofen att ”När andra plötsligt modet fälla, / Och öfver 

dagens korthet gnälla, / Jag med et talgljus mig förser, / Med papper, bleckhorn och en penna, / Jag 

dervid kan det nöjet känna, / Som lif åt bildningskraften ger.” Berättaren vill tala om för oss läsare att 

”jag är inte som dem jag skriver om”, och vi kan därmed gissa att vårt något mystiska diktjag är en 

kvinna – varför skulle hon annars behöva positionera sig? Istället för att gnälla över mörker och kyla 

tänder hon ett ljus, tar fram sina skrivdon och skriver en dikt.  

Detta kan också förklara den distans och ambivalens som berättaren tycks ha inför kvinnokönet. 

Ser vi till Birgitte Mrals (2003) exempel på typiskt kvinnliga retoriska strategier, upptäcker vi att 

diktjaget i viss mån lever upp till alla tre. Till att börja med tonar hon ner sin könstillhörighet så till 

den milda grad att vi stundtals luras att tro att det är en man som skriver. Detta är en förutsättning för 

att jaget ska kunna behålla dels sin auktoritet som berättare, dels respekten inför sig själv. 

Den andra strategin går ut på att visa ödmjukhet och tala om att omständigheterna gjort att man 

”måste” tala. Berättarjaget talar i andra strofen om att ”Af mycket val man lätt förvillas, / En gammal 

sägen har sin grund. / Det rådet derför af mig gillas, / At välja ämne strax på stund.” (1777, strof 2, rad 

11-14.) Det är som om att hon av en slump, för att inte hinna fundera för mycket, väljer att skriva ”om 

de sköna djuren”.  

Den ambivalens som vi som läsare kan uppfatta hos berättaren beror ofta på att jaget sällan, eller 

aldrig, direkt uttrycker sina åsikter; varken om damerna eller om deras samtalsämnen. Det är inte svårt 

att förstå att tanternas beteende inte direkt gillas av diktjaget, men den uppfattningen åstadkoms oftare 

av den implicita författaren än av berättaren själv. Den kvinnliga berättaren tonar, i enighet med Mrals 

tredje strategi, ner sin auktoritet. Hon lägger fram den information läsaren behöver veta för att kunna 

bilda sig en uppfattning av tanterna, men hon pekar aldrig ”med hela handen” på en bestämd åsikt. I 2 

återfinns det kanske tydligaste verktyget för ändamålet: Doris. I 1 finns den unga flickan Doris inte 

med alls, men i 2 får hon en mycket viktig roll. När hon gör entré vid tekonseljen för ett släktbesök 
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blir hon granskad från topp till tå: ”Med grin och fnys från alla håll. / Til deras fägnad, flickan stupar, / 

Då hon i nigning sig fördjupar, / At kyssa Tantens Kjortelfåll.” (Strof 15, rad 147-150.) Man klagar på 

hennes kläder och plågar henne med ”bittert skämt” och till slut ”Hon hastigt up, til afsked stiger, / 

Man hälsar hem, hon ödmjukt niger / Och ganska ledsen hemåt far.” (Strof 17, rad 168-170.) 

Berättaren kan inte markera sin inställning till de tedrickande damerna tydligare än så här utan att 

explicit skriva ut sina egna åsikter: tanterna tyranniserar någon som redan är i underläge, vilket 

knappast kan ses som en positiv egenskap. 

Som jag redan nämnt är antalet strofer där berättaren talar med sin ”egen” röst och inte med 

tanternas betydligt fler i 2. Men vilka av damernas konversationsstrofer är det då som har sparats? Jo, 

framförallt de som handlar om hur unga kvinnor ”vilja med i Studier hoppa” (strof 20, rad 195), hur de 

tycker att de ”skämmer sina vackra händer, / Om man i någon syssla tar” (strof 21, rad 203-204), har 

fått ”smak för vitterleken” (strof 23, rad 221) och det ”finns icke en som går i bön” (strof 26, rad 254). 

Åtta av de elva strofer i vilka damerna konverserar ägnas åt detta. En handlar om uppfostran av pojkar, 

men här vilar bekymren på en mer materiel grund: ”Gud nåde den, som pojkar har! / I fjol, säg kan 

man värre höra? / Så lät jag nya skjortor göra, / Och nu ä’ bara trasor qvar.” (Strof 28, rad 277-280.) 

Denna strof mynnar ut i nästa som handlar om pengabekymmer. Sedan återstår den näst sista strofen: 

 

Ach! säger hon, mitt hjerta ryser,  

För alt det onda som man hör; 

Jag innom mig den aning hyser  

At något värre står oss för. 

Hur’ länge man sig har förskapat, 

Och sjelfa Necken efterapat, 

Har han sig med i leken gett. 

Tänk! sista gången på Maskraden,  

Så har man mitt i hela raden 

Det fula Troll skenbarligt sett.  

(Strof 34, 1777.) 

  

I 1775 års upplaga är det själva ”fan man skenbarligt sedt” (strof 35, rad 344) på maskeraden. Där 

står också den talande kvinnans förutseende mer explicit uttryckt: ”Jag kan min spådom icke dölja: / 

Et syndstraff visst oss förestår” (strof 35, rad 349-350). Det är här vi finner höjden av ironi i 

”Tekonseljen”, från början var det ju mannen som skulle få sitt ”syndstraff”: ”Till svars du innan kort 

skall vara / Och blekna för ditt öfverdåd” (1777, strof 5, rad 49-50). Rollerna är helt ombytta och nu är 

det istället kvinnorna som står inför sitt straff.  

Här behöver vi vrida upp skärpan på våra läsglasögon något. Bilden av ”Det fula Troll” har 

nämligen använts tidigare, i 1, men vid ett helt annat tillfälle; mitt i diskussionen om skrivande 

kvinnor, finner vi liknelsen mellan vittra kvinnor och ett troll. ”Det kan en sten til ondska reta, / At 
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troll vil också vitter heta: / Man kan väl gissa hvad hon vet. / Nog tror jag det går an at skryta; / Men 

lägg man versen i en gryta, / Få se om soppan ej blir fet” (strof 21, rad 205-210). Damernas bild av 

vittra kvinnor och fan själv är den samma: trollet – något fult, övernaturligt och hotfullt. Och den 

talande tanten i dikten har rätt, de inte bara står inför sitt syndstraff – i och med ”Tekonseljen” skriven 

av ”Det fula Troll”, vår kvinnliga berättare – befinner de sig mitt i det.  

Förutom den fiktiva man som i början ska ställas till svars, har vi väldigt få fasta manliga 

referenspunkter. Männen verkar väldigt frånvarande, men genom den analys som gjorts ser vi att de 

hela tiden är påtagligt närvarande. Den patriarkala kvinnosynen, vintern, omsluter hela tillvaron i 

dikten. Jag tänker på tanten som stoltserar med att hennes man är så nöjd med att hon inte kan läsa och 

på det kvinnliga diktjaget som kämpar för att distansera sig själv från sitt eget kön. Det är denna 

traditionellt manliga norm som utgör diktens ram, vilken damerna strävar efter, och som berättaren 

tvingas till att hålla sig inom.  

Genom allt detta kan vi se att mycket tyder på att ”Tekonseljen” är ett försvar, indirekt eller inte, 

för kvinnlig vitterhet. I nästkommande avsnitt kommer vi möta ett flertal kvinnliga skribenter, vilket 

gör att vi kommer få flera tillfällen att också jämföra ”Tekonseljen” med andra dikter.  
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5.2. Skaldinnan. Kvinna, man, satir och betraktare. 

I min diskussion om ”Tekonseljen” har vi sett att berättarens kön kan vara viktigt för en dikts 

huvudpoäng. Med detta inte sagt att det alltid är på det sättet. Hos Anna Maria Lenngren är berättaren i 

första hand bara berättare. Det är när det finns tydliga eller implicita antydningar till ett berättarjags 

könstillhörighet som vi behöver fästa uppmärksamhet vid det. Innan jag tittar närmare på dikter som 

behandlar kvinnligt skrivande, vill jag undersöka hur berättaren, i egenskap av just berättare och 

författare, tar sig ut i några av Lenngrens dikter.   

 Utgångspunkten för Lenngrens berättare är betraktaren. Likt vårt kvinnliga diktjag i ”Tekonseljen” 

befinner sig berättaren ofta mitt i händelsernas centrum. I ”Vauxhallen” 
154

(1796) är berättarjaget inte 

ens utskrivet. Synintrycken, dofterna och ljuden från festligheterna har allt fokus:  

 

Himmel nu mörknar vår sal! 

Skumrasket skymmer vår bal; 

Knuffar och hinder, 

Malice och fleuretter; 

Flottiga kinder 

Och os af kortletter; 

Äntlig et månsken af ljus, 

Kackling och buller och sus 

Ledsnad, utdunstning, behof utaf snus.  

(Strof 4, rad 28-36) 

 

Vi finner samma typ av betraktare i ”Vintervisa”
155

 (1793): ”Drifvan knarrar under skon, / Vädret vildt 

från Norden ryter; / Strömmen stelnar under bron, / Vandrarns näsa flyter […] Frusna öron, kylda tår, / 

Snabba pälsade personer; / Rimfrost uti skägg och hår, / Fluss och Emulsioner.” (Strof 1 och 2, rad 1-4 

och 8-11.) Här framträder dock ett berättarjag i tredje strofen som ber sin skaldmö ”vik nu borrt, / 

Sånger af så ängslig sort / Skorra kärft vid Lutan.” (Strof 3, rad 19-21.) Vårt diktjag orkar inte se eller 

betrakta mer, och hur detta jag hanterar situationen i fjärde strofen ska vi få se längre fram.  

 Med berättarens betraktarroll följer ofta en kritisk blick på det som beskådas. I ”Fastlagsris”
156

 

(1780) har vi att göra med inte bara en ironisk berättarröst – berättarjaget är satiren själv. Dikten inleds 

med raderna: ”Satirens hand, på vanligt vis, / I dag skal gifva Fastlagsris.” Vidare ger jaget, det vill 

säga satiren, pisk med riset åt olika håll. Bland dem som får sig en törn finns Hans Höga Nåd, 

övermodiga författare, lättfotade kvinnor och platta moralister. Om ”Gudar, Konungar och andra höga 

Väsen / Uti en Opera!” heter det att ”Så sant som jag Satiren heter, / Skal geisten piskas ut ur Ers 

                                                      
154

 Samlade skrifter af Anna Maria Lenngren, tredje häftet (1917), s.183 
155

 Ibid. tredje häftet (1917), s.307 
156

 Ibid. andra häftet (1917), s.328 
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Gudomligheter” (rad 32-33.) Efter att satiren konstaterat att ”Min hand är redan trött; mit ris jag utnött 

har; / Och derför til härnäst jag dem i nåder spar” tar texten en intressant vändning. Diktens sista 

avsnitt inleds med underrubriken: ”Til bevis af oväldughet hos Utgifvaren, vil han äfven införa 

följande til Stockholms Posten.” Sedan blir det tidigare jaget ett du: ”Du som så tygelfritt får rasa / 

Och ge de fromma själar ris! / Dig hade jag väl lust at basa / I dag på eftertryckligt vis.” (Rad 72-75.) 

Här verkar satiren ställas till svars inför alla dem som tidigare fått smaka på riset. Den implicita 

författaren talar dock om för oss att detta är ett ironiskt tillägg. Man skulle kunna läsa det som att det 

fortfarande är satiren som ”för pennan” och skriver om sig själv i andraperson. Ironin framkommer 

kanske extra mycket i diktens två sista rader: ”Det är bestält – se hur han höter, / Nu smäller det – aj 

Posten dör.” Om man kan tala om en hållning i texten, tycks den säga ”kom igen nu, det är så världen 

funkar. Satiren drabbar alla förr eller senare, till och med sig själv”. Med en snabb tillbakablick på 

”Tekonseljen” ser vi att till och med de inskränkta tanterna är medvetna om att ”Hvem kan väl slippa 

folkets prat?” (1775, Strof 8, rad 72). Enligt min mening återkommer den personifierade satiren som 

berättarjag i flera dikter, om än inte lika tydligt utskrivet. Ofta handlar det om texter där något, liksom 

riset, ska delas ut som i ”Jul klappar”
157

 (1784) eller ”Nyårsgåfvor”
158

 (1781).  

 Innan jag går vidare till framställningen av manliga och kvinnliga skribenter i Lenngrens dikter vill 

jag ta upp en dikt som utskiljer sig. I ”Invocation”
159

 (1809) möter vi poeten i en kontext där saker som 

kön inte har någon betydelse. Det är som om diktjaget som för ordet står naken inför sin 

författarförmåga. Här finns en allvarlighet, uppriktighet och kraft som saknar motstycke i Lenngrens 

verk. Jaget tillber Phoebus, Apollon, och ramar in det viktigaste i sitt skaldskap och omber bland annat 

”Styrka och lenhet i växlande blanning; / Tonen egentlig för koja och slott, / Klarhet och sanning”, och 

vidare ”Gif mina målningar värma och färg, / Enighet, klokhet och ordning i sätten”. (Strof 8, rad 30-

32, och strof 11, rad 41-42.) Witt-Brattström (1993) skriver att ”(d)et är en ytterst självmedveten och 

högtidlig stämma som talar, och den önskar sig upplysningens ’mod’ att möta den annalkande 

romantikens ’yrsel’ med.”
160

 

 

Hänför min inbillning, elda mitt blod,  

Gif mina tankesprång syftning och styrsel; 

Gif mig étheriska Sångarens mod,  

Icke hans yrsel.  

(Strof 5, rad 17-20) 

 

”Invocation” avslutas med en uppmaning som innebär att om alla de delar i jagets författarskap som 

räknats upp inte finns tillgängliga, då kan det kvitta: 
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 Ibid. andra häftet (1917), s.366 
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160
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Phoebus! det offer min dyrkan dig bragt 

Värdes ej dömma som lättsinnig yra. 

Bönhör mig eller, försmådd af din magt,  

Krossa min lyra!  

 

 Det är som sagt sällan vi får tillgång till en författarpersons förhållande till det skrivna utan lager av 

ironi i Lenngrens dikter. Detta gäller inte minst den manliga skalden som oftast uppträder som något 

av en smålustig gestalt. Vi får nästan aldrig en personlig eller flerskiktad bild, utan han ter sig mer som 

en typfigur. Dessutom är dikter om manliga poeter ofta ganska korta och har en epigrammatisk 

karaktär. Till en början kan vi gå tillbaka till betraktaren i ”Vintervisa” som i fjärde strofen visar sig 

vara en man.  

 

Uti glättigt brödralag 

Vill jag vintrens magt förglömma,  

Lefva nögd min korrta dag 

Och buteljen tömma. 

Köld och drifvor trotsar jag, 

Då de bästa nectarslag 

Få ur bålen strömma.  

(Strof 4, rad 22-28) 

 

Vi minns hur den kvinnliga skribenten i ”Tekonseljen” också säger sig trotsa vinterns mörker, men till 

skillnad från mannen i ”Vintervisa” tar hon inte till flaskan utan börjar skriva. Han gör det motsatta, 

lägger ifrån sig pennan och super bort verkligheten.  

 I Lenngrens samlade skrifter finns en för sammanhanget intressant notering: ”Hos L. användes poet 

flere gånger en smula försmädligt […] Skald har hos henne en afgjort högre valör”
161

. Detta står i 

samband med kommentarerna till dikten ”Et litet Försök öfver Poeten B – – r.”
162

 (1774) som handlar 

om den misslyckade poeten Haquin Bager (1710-1782). Vidare ger man exempel på dikter där ’poet’ 

används på samma sarkastiska sätt: ”Vers, funnen på en sofstol, tilhörig en viss poet”
163

 (1780) är 

riktad till den mindre lyckade skribenten som försakar sin sömn och skriver sövande poesi. Och i 

”Fosterfadern”
164

 möter vi ”Snapp, Poet till profession” som gärna ”Ge kärligt hägn och adoption / Åt 

faderlösa snillefoster” (rad 4-6.) Slutligen har vi imitationen ”Berget och poeten”
165

 (1797) där poeten 

tycks födas ur ett litteraturarvets berg:  
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Skalden emot solen opp 

På en vingad fåle svingar; 

Detta flygande galopp 

Svetten ur hans panna tvingar. 

Men så bäfva Roms Virgil, 

Bäfva Sångens Greska Fader! 

Snart hans Verk i episk stil 

Skymmer alla Iliader. 

 

Verld! så undra dig nu mätt,  

Tänk dig storverk utan måtta: –  

Berget alstrade en Råtta, 

Och Poeten en Sonnet. 

(Rad 6-17.) 

 

Jag tror dock att vi kan slå fast att dessa dikter explicit inte handlar om just manliga skalder, utan 

snarare driver med förställningen om mindre begåvade och inte särskilt sympatiska författare i 

allmänhet.  

 

 

5.2.1. Kvinnlig vitterhet - fräckt eller täckt? 

När det kommer till kvinnliga skribenter i Lenngrens diktning finner vi djupare och mer komplicerade 

personporträtt.  Den kvinnliga författaren målas ibland som aningen fräck och uppnosig, vilket det ofta 

görs en poäng av i slutet ämnad att överraska läsaren. Mitt första exempel på detta är den tidiga dikten 

”Epigram”
166

 från 1774. Den handlar om en ung student som ber ett fruntimmer att skriva en vers om 

hans karaktär, vilken han tror kommer synas positiv. Men ack så fel han hade:  

 

Min Skaldmö! kom mig nu til handa,  

At här en smutsig nattråck randa*,  

Och måla af et slurfvigt hår.  

Man dock af ytan ej bör dömma,  

Habiten kan en Maro gömma, 

Fastän han gömmer här et får.  

(Rad 4-9.) 
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En annan dikt, ”Boken”
167

, som tros härstamma från 1799
168

 genomsyras av samma friska 

uppvaknande.  Dikten inleds med att ett jag uttrycker glädje över att hennes bok är klar. Sedan talar 

jaget om hur hon känner en hotelse från ”Herrar Recenseter, / Magistrar och Journalscribenter” (rad 5-

6) som brukar ”hvarje bokligt foster döda, / Så snart det hunnit ljuset se” (rad 10-11.) Men, så avslöjar 

diktjaget i slutraderna på sitt retfulla vis att ”Det verk jag vill i dagen te: / Det är en Nålbok, mine 

Herrar!” Om man väljer att bortse från upplägget och tonen i dikten skulle den kunna läsas som en 

satir riktad mot skrivande kvinnor; ett förlöjligande av en kvinna som förstorar upp sig själv och blir 

till sig i trasorna över att hon gjort en nålbok. Men för mig är detta en uppenbar ironi över hur ”Herrar 

Recensenter” förhåller sig till kvinnliga skribenter.  

För det första är diktjaget insatt i den litterära värld som ska ta emot hennes ”bok”. Hon lägger 

bland annat orden i kritikernas munnar: ”Ditt fräcka sjelfberöm, Scribler, din dom förvärrar!” (Rad 

13.) ”Scribler” ska här förstås som ”dålig skribent” och hade tidigare använts av Kellgren.
169

 För det 

andra skiftar tonen i kvinnans röst mellan två helt olika läger. Å ena sidan visar den upp en något naiv 

sida, bland annat i diktens inledning: ”Min Bok är färdig! Ack, hvad jag är glad!” och även mot slutet 

då hotet från herrarna hänger i luften: ”O nej, så måtte dock ej ske!” (Rad 10.) Å andra sidan, har vi 

det tonläge i rösten som kallar kritikerhopen för ”denna Tropp” och som säger ”De finna icke här i 

någon enda rad / Ett ämne för den lärda möda, / De sig så oförtrutet ge” (rad 7-9.). Det är också denna 

sistnämnda, mer bitska ton som vi redan sett avslutar dikten. Det är som om hon säger: ”Ha! Där 

skrämde jag er allt!” 

”Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci”
170

 (1793) är inte en originaldikt utan förtecknad som 

imitation. Dikten handlar i första hand inte om skrivande kvinnor, utan om faran med belästa sådana. 

En far har lärt upp sin dotter i enighet med Horatius Ars Poetica. Det är också från Horatius text som 

diktens rubrik härstammar [den vinner varje röst som blandar nyttan med nöjet]
171

. Så en dag när ”det 

Latinska visdomsfrö / Tog rötter hos den fagra mö” möter fadern sin dotter som berättar att hon är 

havande:  

 

Ja, sade hon, min söta far:  

Se här en frukt utaf er läxa 

Som snart skal komma til och växa 

Til tröst på edra gamla dar. 

Den text jag hört er jemt förklara 

Har mer och mer mig blifvit kär; 

Ni det befallt min omsorg vara: 
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At ro med nytta sammanpara –  

Och nu min lydnad synbar är.  

(Rad 13-21.) 

 

I diktens avslutande del förstår vi att ironin inte bara gäller faran att lära upp fruntimmer i diktkonst, 

utan också är riktad mot såväl fadern som själva Horatius samt lärodikten i sig.  Här framträder också 

berättaren genom vars ögon vi fått betrakta händelsen. Berättarjaget reagerar på händelsen med en 

enkel axelryckning och konstaterar att det är sådant som händer varje dag. Alla våra ansträngningar åt 

det ena eller andra hållet kan ändå komma att innebära raka motsatsen.  Avslutningen på ”Omne tulit 

punctum qui miscuit utile dulci” är också ett utmärkt exempel på författarens roll som enbart 

betraktare:  

 

 

Flat stod nu Gubben och förvånad,  

Blef mörkröd ända intil blånad;  

Men jag, berättaren, jag som 

Blek ur naturens händer kom, 

Jag utan rodnad går til ända 

Med detta äfventyr – och ler 

Åt alt det lustiga man ser 

I denna verlden dagligt hända.  

(Rad 22-29.) 

 

 Enligt Warburg (1917) är ”Til mamsell S  –  –  –  ”
172

 (1783) den dikt av Lenngren ”vari för första 

gången förekommer en ironisk varning mot fruntimmer att idka poesi”
173

. Jag kommer här inte att 

argumentera för eller emot diktens satiriska värderingar, då det finns andra tydligare exempel på detta. 

Det som jag främst finner intressant med ”Til mamsell S  –  –  –  ” är att den ger oss antydningar om 

vad som anses hända med vittra flickor. Jag läser diktjaget som talar till den unga Salime i texten, som 

en moder eller någon form av kvinnlig uppfostrare: ”Nej min Salime, jag må bekänna, / Jag häldre ser 

uti din hand / En bandsöm än en penna” (rad 1-3.) Diktjaget frågar rakt ut: ”Vet du Salime hvart dig 

din dårskap lockar?” (Rad 14.) Och sedan följer svaret:  

 

Hvar gång du snillets blommor plåckar,  

Förgås en ros utaf din hy. 

Hvar gång som du din lyra tager 

Du kärleken förtörnad gör; 

Salime ack nej, det är ej lager, 
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Men Myrten som dig pryda bör. 

Tro ej den drift som dig bedrager,  

Var med din sälla oskuld nögd; 

Sök ej at Pindens spetsar skåda, 

Vet min Salime, på denna högd, 

Är man med kjortlar uti våda.  

(Rad 15-25) 

 

Salime får här veta att vitterheten gör henne ful och att hon riskerar att bli utan kärlek. Jaget avslutar 

med att tala om att det är rent av farligt för en kvinna att befinna sig på Pindens höga hästar. Det 

kanske mest intressanta är att Salimes oskuld kommer in i resonemanget. Jaget vill se att det är 

myrten, inte lager som pryder Salime. Myrten är som känt en symbol för kärlek men också för 

jungfrulighet, medan lager hör vitterheten till. Det är som att jaget gör vitterheten till oskuldens 

motsats: ”Tro ej den drift som dig bedrager, / Var med din sälla oskuld nögd”. Den enda drift hos 

Salime som läsaren känner till, är hennes skrivintresse. Uppenbarligen hotar detta hennes 

jungfrulighet. Detta ger en intressant motbild till det faktum, som Anne-Marie Mai (1993) uttrycker i 

”…jag älskar att höra dig tala. Dygdens herravälde” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria I: ”(ö)verallt i 

den kvinnliga 1700-talslitteraturen talas det om dygd, och man behöver inte leta länge bland samtidens 

uttalanden om kvinnliga författare och skribenter förrän man stöter på yttranden som att dygden är det 

enda som ger en kvinna rätt att skriva och att dygden är syftet med hennes verksamhet.”
174

 

 Oskuldernas oskuld i grekisk och romersk mytologi är Daphne, nymfen som flydde i skräck för 

Apollons kärlek och enligt sin egen önskan förvandlades till ett lagerträd. 1786 skriver Anna Maria 

Lenngren en dikt med titeln ”Til Daphne”
175

. Berättarjaget i denna har tidigare tolkats som en av 

Daphnes många manliga dyrkare: ”Tillåt en sann beundrare / Af alla de behagligheter / Som man i Er 

person får se, / At nu, som andra småpoeter, / En Nyårsvers åt Er få ge” (rad 1-5.) Det som först får 

mig att bli misstänksam är det faktum att det är något som ska ges bort; som jag tidigare visat tycks 

satiren ha ett finger med i spelet i sådana dikter. Beundraren slår fast att det är svårt att önska något för 

den som redan verkar ha allt, såsom ”ungdom, skönhet, dygd och seder” och ”Må snarare mig Himlen 

höra, / Och taga något Er ifrån” (rad 16-17.) Diktjaget önskar tona ner Daphnes ärbarhet, värdighet 

samt försiktighet och avslutar: ”Jag önskar på vårt nya år / Er litet mindre stränga dygder, / Då litet 

mera hopp jag får.”  

Om jaget är en manlig dyrkare, önskar han alltså att Daphne ska tona ner alla de egenskaper som 

gör att han har svårt att få henne i säng. Detta kunde visserligen vara en trolig tolkning, men vår 

implicita författare säger något annat. För det första är Daphne inte en verklig person, utan snarare en 
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männens favoritbild att tråna efter. Hon är den perfekta kvinnan – vacker, oskuld och oåtkomlig. Om 

vår berättares önskningar skulle gå i uppfyllelse, skulle han alltså inte längre ha någon idealbild av 

kvinnan att eftertrakta.  

För det andra verkar det finnas en medvetenhet hos berättaren om just det att Daphne inte är en 

reell människa: ”Ja, några grader til exempel, / Utaf den stränga ärbarhet, / Som i Ert väsen har sin 

stämpel, / Til Edra dyrkares förtret” (rad 18-21.) Här i den sist citerade raden ser vi också hur jaget tar 

avstånd från Daphnes övriga dyrkare.  

För det tredje talar jaget om sin ”stängda låga” som av Daphnes värdighet hindras från ett utbrott. 

Hade jaget varit en av Daphnes dyrkare verkar det konstigt att han talar om en ”stängd låga” samtidigt 

som han letar vägar under hennes kyskhetsbälte.  

Om vi istället tänker oss att det är Salime, den vittra kvinnan som i föregående dikt fick 

förmaningar, eller en annan skrivande kvinna som för ordet i ”Til Daphne” får vi tillgång till mer 

troliga tolkningsmöjligheter. Här är Daphne fortfarande idealbilden av hur en kvinna bör vara och 

leva. Hos Ovidius utbrister Daphne till sin far, stående med armarna om hans hals: ”Unna mig dock 

(…) den gunsten, min älskade fader, ständigt få jungfru förbli!”
176

 Samtidigt får Daphne inte bara 

smyckas med lager – hon bli lagerträdet själv som kransar både Apollon och hans lyra. Men när en 

verklig kvinna, som Salime, vill ägna sig åt författarskap och ”riskerar” att prydas med lager, då 

förlorar hon såväl respekt som utseende, oskuld och kärlek. Den ”stängda lågan” som hindras av 

idealförebilden, vädjar till Daphne: ta några steg tillbaka nu, ”Då litet mera hopp jag får.” 

Daphne återkommer senare i en av Lenngrens mest kända dikter, ”Dröm”
177

 (1798) vars bakgrund 

jag redan har förklarat i avsnittet ”Kuliss och aktris – Lenngren i sin samtid”. ”Dröm” skiljer sig på så 

sätt från andra dikter att den publicerades signerad Anna Maria Lenngren, vilket gör det svårt att 

hantera texten utan att anspela på biografiska fakta. Bilden av Daphne kan dock hjälpa oss en aning.  

Dikten är en replik på Hedvig Charlotta Nordenflychts dikt ”En dröm”. Ruth Nilsson (1993) 

utrycker i Nordisk kvinnolitteraturhistoria I att ”(u)nder skenet av att beskriva sig själv, i 

Nordenflychts mun, ger Lenngren en karakteristik av den döda kollegan. Egenskaper som hon tar fasta 

på är det storvulna och anspråksfulla – som spelas ut mot den egna lågmäldheten.”
178

 En av de mest 

citerade stroferna i ”Dröm” där Nordenflycht talar, lyder:  

 

Mit Snille på et vidsträckt fält 

Gjort färder, som man vet, ej korrta, 

Och fört mig borrt längst öfver Bält, 

Och hon – är nästan aldrig borrta.  
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(Strof 7, rad 25-29) 

 

Lenngren låter helt enkelt Nordenflycht ifrågasätta Gyllenborgs nyss uttalade hyllning: 

 

Med hvilken bragd af vitter Själ, 

Säg mig förtjente Hon väl detta? 

Hon aldrig läst et ord i Bayle, 

Som Kellgrens skugga vet berätta. 

(Strof 5, rad 17-24) 

 

 Birgitta Holm (2002) skriver att ”(m)ot Nordenflychts storvulna ämnessfärer sätter Lenngren sin 

egen intimsfär, mot Nordenflychts fraser sin egen överlägsna formuleringsförmåga. Nog är väl det en 

tydlig satir. Eller?”
179

 Ja – eller? Är detta Lenngrens verkliga syn på sig själv eller spelar hon bara? 

Witt-Brattström (1993) menar att Lenngren inte hade ”något annat val än att slå till reträtt”
180

 då hon 

riskerade ”att uppfattas som jakobin, vilket i det nya politiska klimatet inte var någon 

hedersbeteckning.”
181

 Vi kommer aldrig att komma åt Lenngren inre avsikt med dikten. Däremot kan 

vi i ”Dröm”, med hjälp av andra dikter, finna antydningar om varför den kommit till.  

Låt oss titta på iscensättningen i dikten. I likhet med Nordenflychts ”En dröm” görs det en 

nedstigning i dödsriket. I första strofen möter vi ”tvänne sälla (…) Bredvid en lagerskuggad källa.” 

(Min kurs.) De ”tvänne sälla” är Nordenflycht och ”Daphnes Skald” det vill säga Creutz
182

, i dikten 

också kallad ”Camillas Sångare!” vilket syftar på Creutz poem Atis och Camilla (1761).
183

 

Berättarjaget i ”Dröm” vill göra en poäng av att det är just Daphnes och Camillas skald som står 

bredvid Nordenflycht. Både Daphne och Atis och Camilla handlar om två ungmör som intill döden vill 

vara dygdiga och som tackvare sitt rena sinne i slutet ändå får tillåtelse att ge sin kärlek och dygd till 

dem de älskar. Nordenflycht var en av förkämparna för dygden som vägen till kvinnlig vitterhet
184

, 

och genom att placera Daphnes och Camillas poet bredvid henne blir vi påminda om det. 

Nordenflycht möter i ”En dröm” sanningen: ”Hon blef förblindad af det klara sannings ljus, / Det 

hon så ömnogt såg på alla sidor blänka”
185

. Den sanning vi påträffar i Lenngrens dikt är inte lika 

drömlik. Ser vi till dikter som ”Til mamsell S – – –” och ”Til Daphne” kan vi ana att Creutz närvaro 

påminner om och förstärker Nordenflychts tankar om dygden som vägen till kvinnlig vitterhet. Men 

vårt berättarjag talar om att, att äga dygd och oskuld i kombination med vitterhet i mångas ögon är en 
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omöjlighet. Detta är sanningen som diktjaget har att förhålla sig till, oavsett om hon själv tycker att det 

är rättfärdigat eller inte. Tillvaron är skuggad, lagerskuggad.  

Vi minns att Lenngren riskerade att uppfattas som jakobin i samband med Gyllenborgs 

hyllningsdikt. Nå, samma år som ”Dröm” utkommer ”Katten och papegojan”
186

 där katten är 

jakobinen som försöker locka papegojan ur buren. Men, för att tala med Warburg (1917), ”papegojan 

föredrager något tvång framför att råka i de jakobinska klorna.”
187

 I nästa avsnitt kommer vi att få 

tillfälle att, mer än en gång, återkomma till denna fågel i bur.   
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5.3. Från bur till bur. Ungmöns verklighet.  

Jag stötte på ”Katten och papegojan”
188

 ganska tidigt i min läsning av Lenngrens texter. Dikten 

innehåller en intressant och något motstridig konflikt: papegojan väljer sin tillvaro i buren framför en 

annan typ av fångenskap – kattens klor. Medan katten försöker locka papegojan ur buren, uppmanas 

fågeln: ”Kän Foglars rättighet en gång! / Lät mina ord dig öfvertyga: / Dig skänktes vingar för at 

flyga; / Flyg ned, blif lös ur detta prång.” […] ”Du är för skön at längre sucka / I slafveri: / Tryck 

vredet på din lilla lucka, / Och gör dig fri.”(Rad 9-12 och 17-20.) Men papegojan replikerar: ”Jag har 

väl något tvång och litet trångt jag bor, / Men jag en lycka har som är väsentligt stor, / Och det är 

hägnet, säkerheten / Mot dina jacobinska klor.” (Rad 37-40.) I diktens fyra sista rader kommer 

berättaren in: ”När svärmarn ropar: bryten bojan! / Och menar Lagens helga band, / Så tänk, min 

läsare, ibland / På Papegojan.”  

Strax efter ”Katten och papegojan” läste jag dikten ”Bröststycke”
189

 där en kvinna ska bli avmålad 

med Venus som förebild
190

: ”Grekiskt täck i snitten / Skall han näsan se, / Liten bugt på midten, / Stålt 

och retande.” (Strof 4, rad 13-16.) Detta påminde mig om kattens beskrivning av papegojan: ”Din 

romerskt krökta näbb och dina vackra fjädrar, / Alt inger kärlek och respect” (rad 15-16). Så långt var 

det för tidigt att dra några slutsatser om såväl burar, katter och kvinnliga fåglar. Men i ”Då olyckan 

hände”
191

 (1814) kommer både katten och papegojan tillbaka. Denna gång besöker vi en dramatisk 

scen i en park där en fröken blivit så skrämd att hon är nära döden. Hennes papegoja har nämligen 

hamnat i kattens klor och här är det stundtals svårt att hålla isär fågeln och den unga kvinnan:  

 

Man skrek på allt hvad Doctor heter;  

Man grufligt skrek: 

Man kom med en eau de luce och Ether, 

Och döden vek.  

 

Hvad var som snart uti hans boja 

Vår sköna bragt? 

Jo hennes kära Papegoja 

I Kattens magt! 

 

Som Dufvan jagad utaf Höken 

I blodig vals, 

Skrek hon och föll i knät på Fröken,  

Med biten hals.  
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O syn af fasa! syn af smärta! 

Hvad sorgerop! 

Hvad underverk att Frökens hjerta 

Än höll hop! 

(Strof 2-5.) 

 

I den sista strofen finns det till och med antydningar om att papegojan, genom att härma sin ägarinnas 

tal, är en avbild av den unga fröken:  

 

Ack Dora! att så snart du råkat 

I Stygis Elf! 

Du som med samma visdom språkat 

Som Fröken sjelf! 

 

Buren som metafor är återkommande i Anna Maria Lenngrens diktning. Den står dock sällan i 

fokus i texterna, utan uppträder lite i smyg i bakgrunden. Bilden av buren används i olika kontexter, 

men i de dikter som den uppkommer återfinns nästan alltid en ung kvinna. Jag ska nu undersöka i 

vilka sammanhang som buren används, och på så sätt visa på dess betydelse.  

 

 

5.3.1. Jungfruburen 

”Burdikternas” minsta gemensamma nämnare, den unga kvinnan, beskrivs ofta som oskyldigt näpen, 

med ett vackert yttre som är viktigt för henne. I Lenngrens dikter överöses hon med åsikter om hur 

hon är och bör vara från olika håll. Ungmön uppträder snarare som ett objekt för allmänhetens åsikter, 

än som ett eget tänkande subjekt.  

 I ”La matinée de Clarisse”
192

 (1774) träffar vi den livfulla Clarisse som är i full färd att göra sig 

vacker för en bal:  

 

Cajsa, nå jag tror du hickar  – – – 

Hjelp mig då med min chignon. 

Lystna, hör mit guldur pickar,  

Och mitt hjerta på en gång.  

Vet du, Cajsa, hvad jag tänker? 

Jo! jag Damon hjertat ger:   

Mins du hur hans värja blänker, 

Hur han suckar, när jag ler? 

(Strof 3, rad 17-24.) 
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Hela texten är en konversation mellan Clarisse och hennes väninna. Även om Clarisse i våra ögon 

verkar härligt och ganska typiskt ungdomlig kan vi nog räkna med att man i 1700-talets Sverige inte 

uppfattade saken på samma sätt. De franska begreppen som berättaren låter staplas på hög vid 

toalettbordet antyder både högfärdighet och överdriven flärd, och titeln som insinuerar att Clarisse 

toalett innebär en hel förställning klingar inte heller särskilt positivt. Samtidigt framhåller texten en 

medryckande sorglöshet och jag tror att det är i denna brytpunkt vi finner den implicita författaren: det 

är med dubbel blick vi ska se på Clarisse.  

 I Lenngrens diktning återfinns dock en mängd texter som inte är till den unga, flärdfulla flickans 

fördel. ”Mamsell Lisa”
193

 ”har en fattig själ” (rad 9), och i ”Toiletten”
194

 (1797) utbrister berättaren i 

slutraderna: ”Fjålla vad du haft besvär, / At af vettigt folk beskrattas!” I ”Til Isabelle”
195

 (1791) 

framstår den vackra flickan som tom på innehåll: ”Et hjerta som ej gläds – ej lider: / Korrt sagt, et 

väsen sällt – och dödt; / Blott såcker känner du är sött, / Och senap vet du at den svider.” (Rad 9-12.) 

Som vi ska se finns det framför allt två specifika grupper som vet vad de vill finna för innehåll i en 

ung kvinna: oskuld och dygd.  

 Den första att försvara ungmöns oskuld är den kvinnliga uppfostraren, modern. Det är också hon 

som sätter den unga flickan i hennes ”jungfrubur”. Denna uppfostrare återfinns även i ”La matinée de 

Clarisse”, även om den här inte är så explicit uttryckt. Clarisse hör hur ”gumman” närmar sig rummet 

de befinner sig i, men kan snart pusta ut: ”Dock förgäfves mer vi frukta, / Gumman gick min dörr 

förbi. / Gudar! hännes hårdhet tukta, / Med colique och pleureise.” (Strof 9, rad 65-68.)  

 Det är i ”Julklapp till det vackra könet”
196

 (1788) som vi stöter på begreppet ’jungfrubur’. Dikten är 

en imitation och översättning av en text av Voltaire, men Lenngren har avvikit mycket från 

originalet.
197

 Poemet handlar om änkan Gunild som försöker uppfostra och skydda sin dotter: 

 

Fru Gunild derför ock beslöt  

För verldens åsyn henne gömma;  

Hon trodde sig dertil ha skäl,  

I ty hon kände ganska väl,  

At den ej någon list plär glömma, 

Som skada kan en menlös själ. 

Fru Gunild satte all sin heder 

At dana hennes sinnes skick;  

Alt jämt om dygd och fromma seder 

Den lilla någon läxa fick 
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Och huru sällskap blott förleder 

(Rad 38-48.) 

 

Men Gunild skaffar sig en älskare och en kväll hör dottern ljuden från deras älskog. När flickan frågar 

om ljuden förklarar mamman bort det hela med att hon mött en ”ande” och att det är det som dottern 

hört. En kort tid därpå har även dottern funnit en ”ande” till moderns stora förskräckelse: ”Men lärde 

ifrån denna dagen, / At all en mors försigtighet / Kan ofta snarast bli bedragen, / Då flickan alt för litet 

vet.” (Rad 137-140.) De sista sex raderna i Lenngrens version saknar helt motstycke i originalet, och 

det är här som buren dyker upp:  

 

O Swedenborg! tro ej at här  

Jag dina satser trädt för när,  

Och ämnat at din lära kränka;  

Nej alla tider dess natur 

Skall gläda mången Jungfrubur, 

Och trösta mången vacker Enka. 

 

 I ”Jo, jo, det går så”
198

 (1781) är ursprungsstoryn ungefär den samma. Dikten inleds med följande 

rader: ”En gammal slug och välment Tant / För unga Doris säkrast fant, / At ifrån verlden henne föra, / 

Och från så mången ung galant, / Som kunde hennes dygd förstöra.” Men flickan ”Som lefde innom 

denna bur” (rad 25) blir förälskad och rymmer genom fönstret ut till sin älskare. Berättaren konstaterar 

i diktens slutstrof att ”Den som vil Tärnos dygd bevara / Bör mera klokt än strängt förfara. / Vad tjena 

lås och nycklar til, / När flickan genom fönstret vil?” 

I både ”Julklapp till det vackra könet” och ”Jo, jo, det går så” verkar den kvinnliga uppfostraren 

bära ansvaret för att upprätthålla den oförståndiga ungmöns dygd och jungfrubur. Men som vi redan 

har sett i ”Tekonseljen” har den implicita författaren inte mycket sympati till övers för gammalmodiga 

damer. Och motivet att framställa förlegade tanter som löjliga är återkommande. I ”Andra tyger, andra 

seder”
199

 (1795) heter det i en tants mun: ”Så hos Flicka som hos Fru; / Skamlöst skick och djerfva 

miner, / Oblyg gång på Lustans stråt: / Fräckhet, Smink och Musseliner / Följa våra dagar åt.” (Strof 2, 

rad 11-16.) Temat för dikten är det samma som i ”Moster Agnetas klagan”
200

 (1796) vilken enlig Silén 

(2007) är ”ett praktexempel på hur Lenngren har överfört den klassiska retorikens sermokination på en 

dikt.”
201

 I större delen av dikten är det moster Agneta som talar och för fram sina klagomål över 

dagens ungdomars odygdighet. Men i början av texten visar sig berättaren i en parentes: ”(Så är min 

mosters jemna gnäll, / En dygdig sexti års Mamsell.)” (Strof 1, rad 2-4.) Silén menar att det genom 
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parentesen blir tydligt att den åsikt som moster Agneta står för, inte sammanfaller med varken den 

yngre personens eller författarinstansens uppfattning. Både berättaren och den implicita författaren har 

en kritisk inställning till moster Agnetas gammalmodighet.
202

  

 I ”Rosalie”
203

 (1794) träffar vi den unga och fattiga flickan som, som i ett mantra, fått höra  från 

sin mor att ”Den dygdige är säll”. Men efter moderns död blir Rosalie prostituerad, vilket hon nöjt 

tjänar mycket pengar på. Det är ett förvånat berättarjag som i diktens sista strof säger: ”Så talte 

Rosalie. – Jag fasade och hörde. / Alt dygdigt gäckades, alt heligt trampadt blef; / Och intet jordskalf 

straxt förstörde, / Och ingen blixt den brottsling rörde, / Som denna lära dref!” Mai (1993) skriver om 

hur Lenngren ersätter det så omtalade dygdebegreppet med ett nytt oskuldsbegrepp. Om ”Rosalie” 

menar hon att det är ”anmärkningsvärt att hon låter det dygdiga jagets retorik komma till korta inför 

den fallna Rosalie. (…) Förlusten av oskuld skulle ha kunnat vara den prövning som fått Rosalie att 

vackla, men fru Lenngren avstår här från att låta det dygdiga jaget föra just detta begrepp på tal.”
204

 

Nästa avsnitt kommer att handla om just detta oskuldsbegrepp i samband med den andra grupp som 

värnar om den unga kvinnans jungfrubur – män: älskare, friare och makar. Jag vill dock först kort 

sammanfatta vad vi här kommit fram till.  

Den unga kvinnan lever i en jungfrubur som upprätthålls av deras kvinnliga uppfostrare eller 

mödrar. Om man kan tala om en ”sammanlagd” implicit författare, gällande för flera dikter, kan vi 

konstatera att dennas sympatier varken finns hos den unga flickan eller hos hennes mor. Dock är 

bilden av någon i fångenskap, i bur, inte något positivt och flickornas handlingar verkar i första hand 

vara en följd av uppfostrarna aktioner eller ickeaktioner. De unga kvinnorna hålls inte ansvariga för 

sina handlingar på samma sätt som deras mödrar.  

 

 

5.3.2. Häckburen 

I Lenngrens diktning har vi möjlighet att läsa om förlusten av kvinnans oskuld ur flera perspektiv, 

både den unga kvinnans och mannens. För mannen är kvinnan inte lika mycket värd när hon förlorat 

sin oskuld, då hon inte längre äger Daphnes ärbarhet, värdighet och försiktighet. Mai (1993) skriver 

om Lenngrens dikter att ”kvinnan samtidigt som hon mister sin oskuld blir mindre åtråvärd, om hon 

inte ständigt förmår ’återförtrolla’ sig.”
205

 Mai exemplifierar med dikterna ”Til min tilkommande 

älskarinna”
206

 (1780) och ”Könets fyra åldrar”
207

 (1790) som båda är tolkningar av franska dikter. I 

den förstnämnda dikten ger mannen råd till kvinnan om hur hon ska vara och bete sig för att han ska 

åtrå henne: ”Förstå at nya upskof finna / Och öfva litet tyranni: / Den sällhet at dig öfvervinna / Skal 
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då mig mera dyrbar bli. / Lät sällan dig min bön beveka; / Förbjud hvad du mig lofvat nyss; / Gif 

sjelfmant då och då en kyss, / Men mera ofta den mig neka.” (Rad 69-76.)  

 I ”Könets fyra åldrar” ser vi hur det går för herdinnan Doris som uppenbarligen inte följer dessa 

råd. I början skänker en herde henne hundra lamm för en kyss. Några dagar senare får hon betala 

hundra kyssar i utbyte för ett enda lamm, och ytterligare en tid senare måste hon skänka herden hundra 

lamm för att få en kyss. Ju fler kyssar hon ger, desto mindre intressant blir hon för herden.  

Innan vi går vidare till ungmöns syn på saken vill jag bara uppmärksamma hur rakt motsatta åsikter 

kan gestaltas i Lenngrens poesi. I ”Råd til et ungt fruntimmer”
208

 (1781) förs ungefär samma åsikter 

fram som i ”Til min tilkommande älskarinna”. Det heter bland annat ”Lät honom hoppet äga få, / Men 

undvik jemt at det förnöja; / Om du din kärlek ville röja, / Hans dyrkan skulle snart förgå.” (Strof 4, 

rad 13-16.) Men i slutstrofen gör dikten en helomvändning: ”Herdinnan som mitt hjerta vunnit, / Fick 

dessa råd utaf sin far: / Hon dem ej nånsin åtlydt har, Och lika ömt jag altid brunnit.” Å ena sidan är 

dikten ensam ett lysande exempel på sermokination, vi minns Vossuis definition: ”då orden läggs i den 

persons mun som man talar om”
209

. Å andra sidan visar ”Råd til et ungt fruntimmer” tillsammans med 

”Til min tilkommande älskarinna” att rakt motsatta åsikter kan gestaltas av samma författare genom 

rolldikten. 

I ”Häckburen”
210

 (1796) blir fågeln som metafor för den unga kvinnan tydlig. Här möter vi Nanna 

som betraktar sin Siska. När vi läser dikten kan det vara intressant att veta att ’nana’ på franska 

betyder ’brud’ eller ’kvinna’:  

 

Nannas Siska i sin bur,  

Ren vid solens gryning vaken,  

Qvittrar kärlek och natur,  

Med den öma maken; 

Flaxar ömsom kär och rädd 

För den lilla kaksens ifver, 

Strider svagt och eftergifver,  

Reder til en liten bädd.  

 

[…] 

 

Men de öma känslors Gud 

För dess hjerta tyckes hviska: 

Snart skal Nanna och bli brud, 

Liksom hennes Siska. 

Nanna pysslar om de små, 
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Hackar ägget med persilja; 

Tänker: Astrild ske din vilja! 

Clas i dag mitt Ja skall få.  

(Min kurs.) 

 

Warburg menar att ”Häckburen” handlar om ”oskuldens kyska kärlek” och påpekar att ”(n)är man 

påstått att fru Lenngren icke hade öra för kärlekens finare toner, så har man icke erinrat sig denna 

dikt”
211

. Att sitta i bur och vara ”ömsom kär och rädd” hör tydligen till ”kärlekens finare toner” enlig 

Warburg. Det står så gott som utskrivet att Nanna bestämmer sig för att följa Clas till häckburen som 

ska komma att bli upptakten till deras äktenskap. Med denna vetskap blir Nannas pyssel i slutet 

aningen makabert; hon hackar ägget, det vill säga hennes och Clas framtida avkomma, med persilja.  

I ”Elise til sin älskare”
212

 (1796), som kom till samma år som ”Häckburen”, får vi höra en drillad 

ungmös egen syn på sin oskuld. Hon talar direkt till sin älskare och säger: ”Ack hör opp at kärlekspligt 

mig tyda / Hvad som sen mig säker ånger ger; / Blott af hemlig fruktan at dig lyda / Nekar jag dig det 

hvarom du ber.” (Strof 2, rad 5-9.) Elise är liksom siskan både kär och rädd, och hon kallar sig själv 

för ”rädda oskuld”. Hon vädjar i slutet till sin älskare att han inte ska fresta henne då ”Ack för tungt 

det blir för mig at strida / Emot kärleken och emot dig.” (Strof 5, rad 19-20.)  

 Den unga kvinnan genomgår en ständig kamp: för att mannen ska åtrå henne måste hon stanna i sin 

jungfrubur, men samtidigt driver älskaren henne in i häckburen där han vill bli tillfredställd. I många 

av Lenngrens dikter bedriver mannen en handgriplig jakt för att få kvinnan dit han vill, och här 

påminns vi återigen om Daphnemyten där Apollon utbrister: ”Stanna dock, Daphne, en gång! Du jagas 

ju ej av en ovän, stanna, min nymf! Som ett lamm för en varg, som en hind för ett lejon, eller som 

duvan flyr med bävande vingar för örnen, du för en älskare flyr, medan de för sin fiende flykta.”
213

  

 I ”Varningen”
214

 (1809) ger Rosina efter en tids kamp upp och tackar ja till greve Alberts frieri. 

Han konstaterar nöjd att ”Den dufvan är fast i min snara”. (Strof 20, rad 78.) Här återkommer modern 

som upprätthållare av ungmöns jungfrubur. I sista sekund uppstår Rosinas döda mor och varnar henne 

för friarens falska avsikter. När greven upptäcker att Rosina avslöjat honom och försvunnit liknas han 

vid en skytt och en ulv, som snuvas på sitt byte – villebrådet och lammet: kvinnan. Slutligen gömmer 

sig Rosina hos en gumma vars dotter har dött, vilket gör att moderrollens betydelse förstärks 

ytterligare en gång.  

 Samma typ av räddning från moderns sida sker i ”Pheobe”
215

 som är en fri tolkning av en tysk dikt. 

Den unga, dygdiga flickan Pheobe är ”Så täck, at när hon satt bland blomstren på det gröna, / Så 

smekte fjärlarne den sköna / Och togo henne för en ros.” (Rad 8-10.) Detta retar ”afgrunds svarta 
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öfverdrott” och därför skickar han en friare för att befläcka Pheobes dygd och oskuld. Den gumma 

som tar hand om Pheobe kommer dock till undsättning, varpå friaren i slutraderna svär i tysthet: ”Hon 

skall ändå i mina Klor, / Så framt jag något är förslagen.” Här går mina tankar onekligen till den 

jakobinska katten som vill sätta klorna i papegojan.  

 Bilden av den oskuldsfulla kvinnan som en ros är återkommande i Lenngrens dikter och jag tror 

knappast att det är en slump att namn som Rosina och Rosalie figurerar flera gånger i dessa dikter. I 

imitationsdikten ”Rosen utan törne”
216

 (1794) får liknelsen fullt utlopp. Dikten inleds med följande 

strof:  

 

En Ros uppå sin späda stam 

Rann opp så skön om dagen, 

Och mildt en afbild tedde fram 

Af oskuld och behagen.  

 

Men rosens stjälk är vek och har inga taggar, vilket gör den till ett enkelt byte för ormen:  

 

Han nectarn sög ur hennes sköt, 

Dess blad kring jorden strödde; 

Med gift dess späda lif begjöt, 

Hon vissnade och dödde. – 

(Strof 5, rad 17-20.) 

 

  Det finns inte utrymme att i denna uppsats gå närmare in på vad som sker i de dikter där frieriet 

och häckburen går i lås och blir ett äktenskap. Jag vill dock ändå nämna att det finns mycket få 

lyckliga exempel på detta. Antalet dikter där otrohet förekommer är stort, makar sviker eller förtalar 

varandra på dödsbädden, man och fru är lyckligare när de inte bor tillsammans och i ”Bordvisa för 

gifta männer”
217

 (1793) upprepas uttrycket ”Min hustrus Skål! för det hon ej är här.” 
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5.3.3. Klostercellen 

Det finns ytterligare en ”burmöjlighet” för den unga kvinnan, nämligen den högre formen av 

jungfrubur: klostercellen. I Lenngrens dikter finns det exempel på både lyckliga och olyckliga 

klosterflickor.  

Innan jag går in på dessa dikter vill jag kort uppmärksamma en dikt där änkan Gunild som vi 

påträffade i ”Julklapp till det vackra könet” har en namnsyster. I ”Gunilds glasögon”
218

 (1794) har 

Gunild börjat läsa bibeln och ”Så börjar hon för stort at se / Hvart enda litet fel hos Nästan här på 

jorden.” (Rad 8-9.) Det är naturligtvis omöjligt att bevisa att detta är samma Gunild som vi stött på 

tidigare, men tanken är ändå intressant: en änka skaffar sig en älskare, hennes dotter tar efter och gör 

likadant, änkan blir förskräckt och hänger sig åt det enda alternativ som återstår för henne; religionen, 

varpå hon börjar döma sin nästa. Hon har nu blivit likadan som de gammalmodiga tanterna som vi 

första gången mötte i ”Tekonseljen”.  

I ”Misstaget”
219

 (1814) sitter ”Clorinda i sin trånga cell” (rad 1) i kloster. ”Den arma flickan, täck 

och ung,” vantrivs i klostret och ”Fann sig gement förställd af doket, / Och bördan ständigt mera tung / 

Af klosteroket.” (Strof 5, rad 17-20.) Och vem kommer till hennes räddning, om inte en friare. Snart 

uppdagas det dock att mannen hade planerat att frita en annan flicka från klostret. Men, det gör inte så 

mycket tycker riddaren – om hon är blond eller brunett spelar inte så stor roll, hon är ju vacker i alla 

fall. Och så rider de båda iväg i soluppgången mot häckburen.   

 Men i ”Agnes”
220

 finner en sorgsen flicka lycka i klostret. När hon kommer dit beskrivs det hur ”Ur 

en rad af mörka kamrar / Hundra hufvu’n titta fram.” (Strof 1, rad 3-4.) I följande strofer bekräftas åter 

en gång bilden av flickan som fågel och blomma:  

 

Nu hvad täflan bland de fromma! 

Hvar och en om Agnes mån,  

Än en fågel, än en blomma, 

Söta ord och sockerrån.  

 

Småningom förflydde smärtan, 

Som den flyr, då man är ung: 

Sorgen blef allt mindre tung, 

Delad af så många hjertan.  

(Strof 4-5.) 
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Trots att berättaren talar om för oss att Agnes med hjälp av sina medsystrar blir lycklig i klostret, 

präglas dikten av en melankoli. Det är i rader av ”mörka kamrar” där ”Än en fågel, än en blomma” 

tittar fram, som flickan kan tillåtas bli lycklig.  

 Huruvida Anna Maria Lenngren medvetet har låtit de unga kvinnorna gå ”från bur till bur” tycker 

jag är onödigt att spekulera i. Ungmöns verklighet målas oavsett upp som ett sorgligt men ständigt val 

mellan olika typer av fångenskap. Med detta som bakgrund, ska jag nu försöka sätta den så omtalade 

”Några ord…” i dialog med andra dikter av Lenngrens hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

5.4. ”Tag för din framtid denna läxa”  

I avsnittet ”Hemmafru och/eller feminist. Tidigare forskning” har jag i stort redogjort för tidigare 

röster om ”Några ord till min k. dotter, ifall jag hade någon”
221

, men just eftersom dikten har 

diskuterats så flitigt genom tiderna vill jag försöka förhålla mig så självständigt som möjligt till den. 

Då ”Några ord…” skrivs i samma veva som ”Dröm”, och i viss mån behandlar samma ämne, är det 

svårt att inte ta hänsyn till rådande förutsättningar i Anna Maria Lenngrens liv. På grund av de många 

satirer som publicerats anonymt, befinner hon sig efter Gyllenborgs uttalande i en trängd situation där 

såväl hon själv som hennes författarkap, Stockholms Posten och hennes make är hotade. Samtidigt 

avser jag hålla mitt löfte – alla biografiska överrensstämmelser ska kunna påvisas på textuell basis.  

 Låt oss se hur diktens yttre schema ser ut. ”Några ord…” inleds med strofen ”Min kära Betti! du 

blir stor, / Du från din docka hunnit växa; / Utaf din hulda fromma mor / Tag för din framtid denna 

läxa.” Här ska vi förstå att vi har att göra med en lärodikt, en genre som var vanligt förekommande i 

Lenngrens samtid. Den fiktiva modern som talar till den påhittade dottern fortsätter i strof 2-6 med att 

berätta hur Betti i allmänhet ska förhålla sig till världen för att få ett framgångsrikt liv. I sjätte strofen 

introduceras visheten, vilket blir upptakten till stroferna 7-11 som behandlar kvinnors utbildning. Här 

återfinns två av de vassaste och mest citerade stroferna: ”Med läsning öd ej tiden borrt, / Vårt Kön så 

föga det behöfver; / Och skal du läsa, gör det korrt, / At saucen ej må fräsa öfver” (strof 7, rad 25-28), 

samt ”En Lärd i stubb (det är et rön) / Satirens udd ej undanslipper, / Och vitterheten hos vårt kön / 

Bör höra blott til våra nipper” (strof 11, rad 41-44.)  

 I strof 12-16 får vi läsa om en äkta husmoders förhållningssätt till hemmet och sysslorna, samt om 

hur hon som sådan bör klä sig: ”Se denna mor i huslig krets, / Som vet sit sanna kall bevaka, / Fullt 

med den ärelust tilfreds / At vara värdig mor och maka” (strof 13, rad 49-52) och ”Följ, Betti, smakens 

enkla bud, / Lät aldrig flärden dig förtrålla; / Al prydnad drifven intil skrud / Är blott affichen af en 

fjålla.” (Strof 16, rad 61-64.) I stroferna 17-22 får Betti råd om hur hon ska bete sig i sällskapslivet och 

i strof 23-25 talas det om hur kvinnor ska undvika engagemang i politiska frågor: ”Försiktigt äfven  

undanvik / Al brydsam forskning i gazetten: / Vårt hushåll är vår republik, / Vår politik är toiletten.” 

(Strof 23, rad 89-92.) Sedan följer stroferna 26-28 som handlar om vikten av att bli gift och om 

förhållningssättet till mannen: ”Den maka som dig blir beskärd / (Märk denna stora hemligheten!) / 

Var huld, om han är huldhet värd, / Om ej – så var det i förtreten.” (Strof 28, rad 109-112.) ”Några 

ord…” avslutas med strof 29-33 som dryftar balansen mellan nytta och nöje, och den sista strofen 

lyder: ”Ja, Betti, lifvets sällhet njut, / Men lifvets pligter ej försaka. – / Nu har min lilla läxa slut, / Och 

til min söm jag går tilbaka.” (Strof 33, rad 129-132.)  

 ”Några ord…” har lästs både som Lenngrens allvarligt menade personliga utsaga och som 

uppenbart ironisk. Andra forskare har nöjt sig med att konstatera att dikten inte tar ställning i 

kvinnofrågan, utan att den endast uppvisar ett ämne som läsaren själv får bilda sig en uppfattning om. 
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Men vad är det då som gjort att ”Några ord…” har blivit så omdiskuterad och gett upphov till så skilda 

uppfattningar?  

Holm (2002) berör flera av problemen kring diktens motsägelsefullhet: Tonen i ”Några ord…” är 

växlande mellan ”sövande generaliteter” och ”blixtar av konkretion, de senare alltid i samband med 

kvinnan och hennes plats.”
222

 Holm skriver också att ”(t)al/skrift och söm tycks bli ett, som i dikten 

’Boken’, där skriften var ett nålbrev: ’Nu har min lilla läxa slut, / Och til min söm jag går tilbaka.’”
223

 

Tyvärr går Holm inte vidare med detta konstaterande, som jag tycker är värt att fästa uppmärksamhet 

vid. Variationen i tonen alstrar onekligen en osäkerhet hos läsaren. Samma sak gäller 

förhållningssättet mellan text och söm som ger diktens hållning en viss ambivalens.   

Innan vi ens börjat läsa dikten konfronteras vi med titelns underrubrik ”ifall jag hade någon”. Holm 

skriver att 

 

(o)m Lenngren ville skriva en rolldikt varför skulle hon då redan i titeln rasera 

rollen? Med villkorssatsen riktar hon ju ljuset mot rolltagaren, inte mot rollen. Hon 

pekar ut att det är en författare som talar, inte en äkta mor, ja hon pekar kanske till 

och med ut sig själv, en skrivande kvinna utan egen dotter.
224

 

 

Holm menar att detta gör att dikten inte har en stabil utgångspunkt, en given ”talare”, och inte heller 

en given mottagare.
225

  

Silén (2007) opponerar sig mot att diktens titel skulle tyda på att det inte handlar om en rolldikt. 

Hon skriver att ” studerar man Lenngrens övriga rolldikter ser man att det snarare är regel än undantag 

att tydligt framhäva att det handlar om en rolldikt”
226

 och exemplifierar med bland annat ”Moster 

Agnetas klagan”. Silén läser dock dikten som kommen ur en ”rollmoders” mun, och menar att 

avsikten är att driva med gammalmodiga föreställningar om kvinnan. 

Men både Holm och Silén kan ha såväl rätt som fel på samma gång. Det handlar om en rolldikt, 

och rollen som spelas kan mycket väl vara det som Holm menar är rolltagaren; en författare, en 

skrivande kvinna. Både rubriken och slutstrofen indikerar, liksom Holm indirekt påpekat, att det är 

den fiktiva modern själv som är både berättare och diktjag. Det är hon som satt rubriken och gjort 

tillägget ”ifall jag hade någon” och det är hon, som efter att hon imaginärt skrivit dikten, avslutar och 

säger sig gå tillbaka till sin söm. Med detta sagt behöver vi inte dra slutsatser om att Lenngren själv är 

diktsubjektet, precis som vi inte gjort det när det gäller dikter som ”Tekonseljen” eller ”Boken”.  

”Några ord…” erbjuder en mängd paralleller till andra dikter av Lenngren, inte minst till dikter 

som redan figurerat i denna uppsats avsnitt ”Från bur till bur. Ungmöns verklighet”. I ”Jo, jo, det går 
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så” där den unga Doris sitter i jungfrubur säger hennes kvinnliga uppfostrare: ”Blif vid din spinråck 

kära barn” (rad 10), liksom modern i ”Några ord…” uppmanar Betti: ”Blif vid din bågsöm, dina band” 

(strof 24, rad 93). I ”Andra tyger, andra seder” heter den unga flickan Betti, liksom i ”Några ord” och 

där klagar den gammalmodiga tanten över nutidens lättklädda flickor: ”Al ting är sig olikt nu, / Andra 

tyger, andra seder; / Tunna tafter, liten heder” (strof, 2, rad 9-11.) Och i ”Några ord…” heter det ”I 

nyttig snällhet sätt din heder; / Lät ärbarheten i din drägt / Bli sinnebild af dina seder” (strof 15, rad 

58-60). Även moster Agneta i ”Moster Agnetas klagan” gnäller över att ”De goda seder äro borta”. Vi 

minns också hur en av tanterna kring tebordet i ”Tekonseljen” utbrister ”Så får hon smak för 

vitterleken, / Vipp skall hon sta och göra rim, / Det bär nog märke uppå steken, / När saucen är så seg, 

som lim.” (1777, strof 23, rad 221-224.) Detta är att jämföra med de redan citerade raderna i ”Några 

ord”: ”Och skal du läsa, gör det korrt, / At saucen ej må fräsa öfver.” 

Flera av ovan nämnda dikter har använts av tidigare forskare som ”bevis” för att ”Några ord…” är 

ironisk, men har av andra kritiserats då vi måste ta hänsyn till att en författares inställning till en fråga 

kan förändras. Skillnaden mellan ”Några ord…” och dessa dikter är dock att vi i ”Moster Agnetas 

klagan” med flera, har en tydlig distans mellan berättare och diktade personer. Där har vi alltså en yttre 

person som mer uppenbart förhåller sig ironiskt till äldre generationers syn på kvinnan. I ”Några 

ord…” pekar modern, berättaren inte ut någon annan specifik person än sig själv som talare, och det är 

det som förbryllar och gör det möjligt att läsa dikten som allvarligt menad. 

Ingen av tidigare tolkare har dock tagit hänsyn varken till möjligheten att berättarjaget är en 

skrivande kvinna, eller till att ungmöns verklighet i Lenngrens dikter faktiskt utgörs av olika varianter 

av fångenskap. Genom att ge tydliga hintar till de dikter som skrivit fram den unga kvinnans 

jungfrubur, kan vi med den implicita författarens hjälp förstå att även Betti har denna verklighet att 

förhålla sig till. Detta kan knappast vara menat som någonting positivt. 

Möjligheten att berättarjaget är en skrivande kvinna har som sagt också betydelse, inte minst därför 

att det stjälper hela idén om att berättarjaget skulle uttrycka sina egna åsikter när hon säger ”Och 

vitterheten hos vårt kön / Bör höra blott til våra nipper.” (Strof 11, rad 43-44.) I ”Til mamsell S – – –” 

och ”Tekonseljen” har vi fått veta att en öppet vitter kvinna är ful som ett troll, och till på köpet 

förlorar hon både dygd och oskuld i samma stund som hon greppar pennan. Vi kan också påminna oss 

om ”Til Dahpne” där en skrivande kvinna vädjar till Daphne att tona ner sin ärbarhet, värdighet och 

försiktighet. Alla dessa tre egenskaper återkommer i ”Några ord”: ”Väl dig, om jämt du följa vet / 

Försigtighet, den kloka gumman” (strof 6, rad 21-21, min kurs.), ”Och kän din värdighet, min vän, / I 

äran af at vara qvinna” (strof 12, rad 47-48, min kurs.), och slutligen ”Lät ärbarheten i din drägt / Bli 

sinnebild af dina seder” (strof 15, rad 59-60, min kurs.) 

Berättarjaget talar redan i början av dikten om att ”tro ej alt hvad ont man säger; / Vår verld, min 

Betti, är ändå / Den aldrabästa verld man äger” (strof 3, rad 10-12.) De som velat tolka ”Några ord…” 

som en presentation av ett ämne har delvis rätt; vårt kvinnliga berättarjag talar om för sin 

nästkommande vad hon har att vänta av världen där det finns både jungfruburar och Daphneideal. 
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Elleström (2005) påpekar att ”Den allrabästa verld” också är den enda av möjliga världar att äga, och 

därmed även den sämsta.
227

 Silén (2007) menar att detta citat, som ursprungligen är hämtat från 

Leibniz
228

, tyder på att den fiktiva modern själv är beläst vilket är motsägelsefullt i förhållande till 

hennes egna råd till dottern om att undvika läsning.
229

  

För den som ännu inte är övertygad om att ”Några ord...” är en mångskiktad satir, finns fler 

argument att hämta. För det första anger titeln att något ska delas ut, ges bort: nämligen ”några ord”. 

Som jag tidigare visat tyder detta ofta på kommande ironiska inslag. Berättaren kunde ju lika gärna ha 

strukit rubrikens första del och döpt dikten ”Til min k. dotter…”. Detta skulle ha neutraliserat titeln 

mer då otaliga titlar till Lenngrens dikter börjar just ”Til…”.  

För det andra har dikten flera paralleller till dikten ”Fastlagsris” där vi sett satiren personifierad. 

Den fiktiva modern i ”Några ord…” säger till Betti: ”Se til at du ej domslut fäller” (strof 18, rad 70), 

liksom satiren i ”Fastlagsris” säger till en fröken: ”Min lilla vän det klär Er illa, / At öfver snillen fälla 

dom” (rad 58-59.) Berättarjaget i ”Några ord…” säger också ”En lärd i stubb (det är et rön) / Satirens 

udd ej undanslipper” (strof 11, rad 41-42), men som vi lärt i ”Fastlagsris”: ingen, inte ens satiren själv 

undslipper, för att tala med tekonseljens damer, ”folkets prat”.  

I samma strof som ’domslutet’ återfinns flera intressanta versrader. Diktjaget råder: ”tala, Betti, 

håll ej tal, / Du tror ej hur det oss förställer” (strof 18, rad 71-72.) I ”Bröststycke”, där kvinnans 

beskrivning påminner om papegojans, heter det ”Bland dess gracers tal, / Är den friska munnen, / 

Rosornas rival” (strof 5, rad 18-20.) Kvinnan blir ful när hon talar, liksom i ”Til – – –”
230

 (1791):  

 

Din fägring fästade mit val, 

Ditt kärfva vett min låga svalar: 

Man kan ej säga at du talar, 

Man säga kan: Du håller tal.  

 

I ”Några ord…” blir detta uttalande en paradox: berättarjaget skriver själv en dikt i enlighet med 

retorikens, talarkonstens, alla regler.  

 I den rad som inleder strof 18 finns också en antydan om vem jagets nästa är: ”Välj uttryck utan 

brydsamt val”. Om vi återigen går tillbaka till ”Tekonseljen” minns vi att den kvinnliga skribenten 

finner det bäst ”At välja ämne straxt på stund” (1775, strof 2, rad 14.) Jag visade där att detta är ett 

vanligt kvinnligt retoriskt grepp. Diktjaget talar inte bara om för sin nästa hur världen ser ut – hon ger 

henne indirekta skrivtips också. 

 Det finns ytterligare indikationer på att ”Några ord…” är riktad till framtida kvinnliga skribenter. 

Med anledning av Lenngrens utbildning inom latin och den romerska dikttraditionen har jag parallellt 
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med Lenngrens dikter läst Horatius Ars Poetica
231

, vilket visade sig ge resultat. Innan jag går närmare 

in på detta vill jag först påminna om Lenngrens dikt ”Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci” som 

vi sett driver med Horatius sats ”den vinner varje röst som blandar nyttan med nöjet”
232

. Jag vill även 

ta upp ett brev, skrivet av Lenngren 1777. Brevet är ställt till henne farbror och är en kommentar till 

”Tekonseljen”. Här kan man inte ta miste på hur nära till hands hon har Horatius text:  

 

Satiren är den branche af Vitterheten, som roar mig mycket. Det första ämnet jag 

valt i den vägen, är ock det jag bäst känner. Jag har velat måla Fruntimrens 

svagheter och små fel i allmänhet; men får med skjäl vid detta företagande lämpa till 

mig sjelf den så lydande Horatii vers:  

 

– – – – Fungar vice cotis, acutum 

Reddere quæ ferrum valet, exsors ipsa sceandi.
233

 

 

  Min mening är ej, at skära alla öfver en kam och min Farbror finner bäst sjelf at 

mina små moraler allenast stadna vid de Fjolliga af mitt kön, hvilka gärna må bli 

förargade öfver mina målningar.
234

 

 

Så, i förbifarten, citerar hon några verser från Ars Poetica. Brevet ger också en fingervisning om hur 

hon, i alla fall i unga år, såg på sig själv och sitt författarskap.  

 Ars Poetica erbjuder några rader som svindlande mycket påminner om Lenngrens ”Och skal du 

läsa, gör det korrt, / At saucen ej må fräsa öfver”:  

 

Vad du nu än lär ut, var kort, så att lyssnarnas sinnen  

snabbt kan uppfatta det sagda, förstå och bevara det trofast:  

från ett överfullt bröst flyter allt det onödiga över.
235

 

 

Strax innan detta citat skriver Horatius att ”(k)unskap är ursprung och källa till all betydande 

diktning.”
236

 Och versraderna innan såsen fräser över hos Lenngren heter det ”Med läsning öd ej tiden 

borrt, / Vårt Kön så föga det behöfver”. Lenngren låter uppenbarligen berättarjaget gå i dialog med 

Horatius, genom att säga det rakt motsatta. Å ena sidan är ’såsen’ det ’onödiga’ som fräser över, å 
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andra sidan utgår det onödiga från ”ett överfullt bröst”; kunskapen flyter över. Men eftersom kvinnan 

enligt bestämmelsen ska undvika läsning har hon ingen sådan kunskap, vilket tydligt demonstreras 

genom att låta hushållssysslorna vara kvinnans enda vetenskap.  

 Ars Poetica är exklusivt riktad till män vilket framkommer i uttryck som ”vi skalder, du far och dig 

värdiga söner”
237

 och även ”(d)u äldste av er, ni unga, fast av din fader / rätt utbildning du får”
238

. Den 

enda kvinnan av betydelse som figurerar, uppkommer i en liknelse:  

 

Lustiga verser värdigas ej tragedien uttala 

men som en husmor tvungen att dansa på festliga dagar 

kan hon med blygsamhet vistas en stund bland fräcka satyrer.
239

 

 

Denna skrivande husmor kan mycket väl fungera som persona i ”Några ord…”: ”Se denna mor i 

huslig krets, / Som vet sit sanna kall bevaka, / Fullt med den ärelust tilfreds / At vara värdig mor och 

maka” (strof 13, rad 49-52) och ”Må stojet och förströelsen / Vid andras dom för glädje gälla! / I stilla 

nöjen sök du den; / Det är för oss vi äro sälla.”  

I ett brev till Leopold skriver Lenngren om Betti att ”(s)ådan hon nu är, och med det namn hon en 

gång fått skall hon väl innan kort i all blygsamhet framträda i stora verlden”
240

(min kurs.) Hon 

fortsätter sedan på vers:  

 

Som en tärna gauche och ny,  

Från Provinsen arriverad, 

Simpelt klädd – med solbränd hy,  

Menlös upsyn, tät fichu, 

Fromt och sedigt educerad; 

Uti sällskap brydd och skrämd, 

Hastigt första da’n Lorgnerad 

Och den andra mer ej nämnd.
241

  

 

Husmodern kan genom blygsamheten hålla skenet uppe och ”vistas en stund bland fräcka satyrer.” 

Hon säger till Betti ”Gif skämtets udd sit fina skick, / I ord som glättigt oförmoda” (strof 19, rad 73-

74.) Vi minns ”Epigram” och ”Boken”, där en kvinnlig skribent på ett käckt och glatt vis överraskar 

sina läsare. Lenngren låter inte bara berättarjaget gå i dialog med Horatius; genom Bettis fiktiva mor 

skrivs en kvinnornas diktkonst, ett vittnesmål till efterkommande kvinnliga skribenter. Här är det 
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också ofrånkomligt att påminna om varför Anna Maria Lenngren själv befann sig i en trängd situation: 

på grund av sina vassa satirer.  

 Holms (2002) uttryckta känsla av att text och ”kvinnosysslor”, som sömnad och matlagning, flyter 

samman verkar alltså vara riktig. Ser vi till Horatius text kan vi ana en källa till detta. Bland annat 

använder han ordet ’utsökt’ två gånger för att beskriva en bra dikt,
242

 vilket vi annars ofta ser i 

beskrivningen av en smakupplevelse. Dikten liknas också vid en festmåltid:  

 

Liksom under ett trevligt kalas disharmoniska toner, 

tung parfym och sardisk honung till vallmon ger anstöt, 

eftersom måltiden kunde förlöpa väl utan detta, 

så ock en dikt som är tänkt och skapad till njutning för själen, 

gör den blott minsta avsteg från höjden nalkas den djupet.
243

 

 

Även sömnaden framkommer då Horatius skriver om en diktare och ”de fraser han flätar”
244

. I vissa 

fall använder Lenngren dessa liknelser för att i en omskrivning framföra liknande budskap som 

Horatius. Exempelvis heter det i Ars Poetica: ”Skildraren skolad så vill jag mana att rikta sin blick mot 

/ mönster i liv och moral och från dem hämta levande röster.”
245

(Min kurs.) Berättarjaget i ”Några 

ord…” uppmanar Betti att ”studera verlden väl” (strof 8, rad 31) och angående sömnaden ”Stick af dit 

mönster emot rutan” (strof 24, rad 94, min kurs.) Och vad finns utanför fönstret om inte världen?   

Horatius talar också om hur alla diktare, till och med Homeros, misslyckas en aning ibland och 

exemplifierar: ”bågen träffar ej alltid vartenda mål som den hotar.”
246

 ”Mönsterstrofen” i ”Några 

ord…” lyder i sin helhet: ”Blif vid din bågsöm, dina band, / Stick af dit mönster emot rutan, / Och tro, 

mit barn, at folk och land / Med guds hjelp styras oss förutan.” (Strof 24, rad 93-96, min kurs.) 

Samtidigt som den fiktiva modern uppmanar Betti att för syns skull sköta sina ”kvinnosysslor” och 

foga sig efter bestämmelsen, uppmuntrar hon: fortsätt skriva även om det är svårt, studerar du världens 

mönster och genomskådar ”folk och land” blir det rätt till slut.  

Enligt min läsning målar berättarjaget, en vitter kvinna, i ”Några ord till min k. dotter, ifall jag hade 

någon” fram den värld som varje skrivande kvinna i Lenngrens samtid möttes av. Hon talar både med 

och mot Horatius när hon i slutet av dikten säger sig gå tillbaka till sin söm: begreppet ’texus’ på latin 

betyder direktöversatt ’ordväv’, och utgör grunden för vårt begrepp ’text’. 
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6. Avslutande ord och sammanfattning 

Från början var min tanke med denna uppsats att, om möjligt, försöka gestalta en helhetsbild av Anna 

Maria Lenngrens författarskap. Min disposition sprack dock ganska snabbt. Många dikter krävde att få 

större utrymme i analysen än jag hade förväntat mig. Även om jag naturligtvis varit tvungen att sätta 

gränser, har jag i största möjliga mån försökt att ge dikternas enskilda och gemensamma innehåll en 

frihet i sig själva och med varandra. Detta har låtit sig väl göras eftersom jag redan från början ville 

undvika att applicera tyngre teorier på texterna.  

 Det är tacksamt att sätta Lenngrens dikter i dialog med varandra. Många roller och berättartyper är 

återkommande, liksom teman som ’ungmön’ och ’skrivande kvinnor’. Genom att läsa dikterna 

parallellt med varandra framkommer ett mönster, eller om man så vill en slags gemensam implicit 

författare. I min analys har vi bland annat sett hur ”Än en fågel, än en blomma” ständigt är förpassad 

till ett slags fångenskap med buren som metafor. Vi har sett ungmön i jungfrubur vaktad av modern 

och önskad av mannen. Även klostercellen har skyddat den unga flickan från att mista oskuld och 

dygd. Samtidigt har vi beskådat hur friaren, ibland med framgång ibland inte, har jagat jungfrun mot 

häckburen.  

 Intressant var också att upptäcka att kvinnligt vittert arbete kan ha samma innebörd för dygden som 

att ge bort sin oskuld. Jag har kommit till slutsatser om att vi i såväl ”Tekonseljen” som ”Några ord…” 

har att göra med skrivande, kvinnliga berättarjag. Den förstnämnda, skriven i Lenngrens ungdom, är 

ett försvar för kvinnlig vitterhet. Den senare är, om inte ett försvar, en förklarande och satirisk 

beskrivning av den värld som skrivande kvinnor mottogs i, i 1700-talets Sverige.  

 Denna analys hade inte varit möjlig att genomföra, utan att ta hänsyn till olika berättarstrategier. 

Utan dem kan vi, som jag skrev inledningsvis, enbart skrapa på texterna yta. Med detta sagt, kan vi 

konstatera att vi inte behöver ta stöd i biografiska fakta för att närma oss Lenngrens författarskap. 

Denna ovana har förekommit alltför ofta i den tidigare forskningen av hennes verk.  

Alla tolkare, liksom jag själv, har i ett första skede av en analys alltid en grundsyn och en önskan 

om att se och finna något särskilt. Jag hoppas och tror dock att jag, genom föreskriften  att alltid finna 

direkta exempel i texterna, har kunnat fjärma mig från detta så mycket som möjligt.  

 Min ansats var från början att inte fokusera så mycket på dikter som ”Några ord…”. Inte på grund 

av att de på något sätt är ointressanta, tvärt om, utan eftersom de livliga diskussionerna kring dessa har 

skuggat stora delar av Lenngrens övriga författarskap. Men då jag var tvungen att prioritera för 

utrymmets skull, kändes det omöjligt att exkludera dikter som anses vara något av nyckeltexter till 

Lenngrens verk. Min förhoppning är att min analys och mina iakttagelser kan öka förståelsen för de 

dikter av Lenngren som handlar om dels unga, dels skrivande kvinnor; men också att de kan 

uppmuntra intresset och samtalet kring andra texter av Lenngrens hand. Det finns nämligen 

fortfarande många dikter i dialog att lyssna till.  
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