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Förord 

Att skriva en avhandling har för mig varit en blandad upplevelse. I de 
sämsta av stunder har de vedermödor och påfrestningar som avhand-
lingsarbetet medfört känts som en enda lång prövning. I de bästa av 
stunder, då inspirationen har infunnit sig, har det däremot inte alls 
känts så. Då har det varit en mycket stimulerande, rolig och utveck-
lande erfarenhet på alla möjliga plan att skriva en avhandling. Därför 
är det med en slags bitterljuv känsla som jag nu sätter punkt. 

Författandet av en avhandling är generellt sett en kollektiv pro-
cess och inget enmansföretag – så också i det här fallet. Jag vill tacka 
alla de personer som har bidragit till att avhandlingen slutligen har 
blivit verklighet. Ett första tack vill jag rikta till min huvudhandledare 
Angelika Linke. Tack Angelika för din uppriktighet, din osvikliga 
tilltro till mina förmågor, din generositet, ditt stora teoretiska kun-
nande och alla intressanta samtal som vi har haft under de här åren. 
Ett lika stort tack vill jag sedan rikta till Lars-Håkan Svensson, som 
visserligen har tillträtt som bihandledare först mot slutet av min dok-
torandperiod, men som har visat sig vara helt ovärderlig. Tack Lars-
Håkan för din stora lärdom och ditt stora kunnande om det veten-
skapliga skrivandet. Tack också för din minutiösa läsning av mina, 
föreställer jag mig, ibland tålamodsprövande alster och för att du har 
fått mig att inse att det material som jag undersöker är långt mer in-
tressant än vad jag själv har trott. Jag vill också särskilt tacka Jan An-
ward, som, även om han inte har varit direkt inblandad i avhandlings-
arbetet på senare tid, alltid har haft en positiv inverkan på det. Tack 
Janne för din oefterhärmliga optimism, din förmåga att entusiasmera 
alla i din närhet, ditt analytiska skarpsinne och din eklekticism. Av 
professorerna vid forskarskolan vill jag dessutom tacka Frank Baas-

  



  

ner, som får bemöda sig med att översätta detta tack till något av de 
många språk som han behärskar för att kunna tillägna sig det. Tack 
Frank för alla samtal om 1700-talslitteratur, om nationell och europe-
isk kultur och om vetenskapligt arbete – de har för mig varit mycket 
inspirerande. En annan person som jag särskilt vill tacka är Elisabet 
Hammar. Tack Elisabet för ditt stora kunnande om 1700-talet, din 
personliga lyskraft och din energi. Du har lärt mig mycket om akribi 
och om arbetet med ett historiskt källmaterial. 

Det är emellertid inte bara mina handledare som jag har att tacka 
för att avhandlingen nu ligger i förfärdigat skick. Naturligtvis vill jag 
också tacka alla mina doktorandkollegor, både nya och gamla, och alla 
andra personer som på olika sätt ingår i forskarskolans verksamhet. 
Alla era kommentarer och alla inspirerande samtal som jag har haft 
med er, under kurser och seminarier (hit räknar jag också de mer 
informella, men inte desto mindre betydelsefulla postseminarierna), 
har betytt mycket. Ett extra tack till Nigel Musk som har språkgrans-
kat min engelska sammanfattning och mitt abstract. Av personalen 
vid forskarskolan vill jag dessutom särskilt tacka Eva Carlestål. Tack 
Eva, för att du har stått ut med en så slarvig person som vad jag är; 
utan ditt till synes oändliga tålamod så hade antagligen inte en enda 
halvårsrapport varit korrekt ifylld och inlämnad i tid. Ett stort tack 
riktas också till Anna Cullhed, som gjorde ett utmärkt jobb som op-
ponent vid mitt slutseminarium och gav mig den knuff i rätt riktning 
som jag behövde för att kunna gå vidare.  

Vid sidan av alla kollegor, handledare och annan personal vid 
universitetet vill jag tacka personalen på Linköpings stiftsbibliotek, 
som med en aldrig svikande kompetens och välvillighet har hjälpt mig 
med alla mina materialförfrågningar, både möjliga och omöjliga, un-
der de här fem åren: tack Matthias, Eva och Ulf. 

 
 
Denna bok tillägnas minnet av mina föräldrar, Jörgen och Saga. 
 
Linköping, augusti 2007 
 
Rickard Karlsson 
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1 Inledning 

1.1 Allmän inledning: syften, frågeställning-
ar och avgränsningar av forskningsuppgif-
ten 

 
 



 2

Speglarna, locktängerna, saxen och det andra nippret som skymtar på 
bordet på bilden ovan vittnar om att personen som där porträtteras är 
i färd med att göra sin toalett. Han – att döma av rummets inredning, 
personens kroppsställning och klädsel är det en yngre, utseendemed-
veten man tillhörande de högre stånden som vi ser – tittar trotsigt 
snett uppåt. Benen är placerade brett isär, med den vänstra foten 
något framför den högra. Av den moderiktiga klädseln kan vi urskilja 
en peruk, en vid halsduk eller fluga, mantel, spetsmanschetter, knä-
byxor, ett spanskt rör och vid hans högra sida en värja. Det är förvis-
so, som Marie-Christine Skuncke skriver, något oklart hur bilden, 
frontespisen till Carl Gyllenborgs komedi Swenska sprätthöken från 
1740, egentligen ska tolkas: är den kanske menad att avbilda skåde-
spelaren Johan Palmberg i rollen som greve Hurtig, huvudkaraktär i 
den pjäs vars tryckta version gravyren är tagen ifrån, eller är det en-
dast en stiliserad version av den sistnämnde?1 Men hur det än är med 
den saken står det klart att det bilden föreställer är vad 1700-talet 
kallade för en sprätthök, en karaktärstyp som möter oss i tidens kome-
dier, moraliska veckoskrifter och allmänt sedelärande litteratur. I vår 
tid har denna förunderliga figur mer eller mindre försvunnit ur det 
allmänna medvetandet, men en 1700-talsmänniska med viss beläsen-
het kände antagligen genast igen den.2  

Bilden är ett ofta återkommande, för att inte säga stående, inslag 
i litteraturhistoriska översiktsverk under det föregående seklet.3 Den 
får också tjäna som illustration till Marie-Christine Skunckes artikel 
om teater och opera i bandet om frihetstiden i Signums svenska kultur-
historia, som kom ut år 2006. Det kan dessutom tilläggas att histori-
kern Charlotta Wolff, liksom jag väljer att göra här, inleder sin av-
handling Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningsti-

                                                 
1 Skuncke, 2006: 459.  
2 En sökning på ordet ”sprätthök” på www.google.se (2007-07-09) gav 161 träffar. 
Hänvisningarna är av varierad karaktär. Intressant är det att inte så få av dem hänför 
sig till sprätthök som ett valbart yrke i fantasyrollspel – det verkar som figuren ändå 
lever kvar i vissa sammanhang. Av intresse att nämna är också Jenny Nörbecks 
uppsättning av ”Svenska sprätthöksfragment”, baserad på Gyllenborgs komedi, som 
spelades 2006 i Tessinska palatsets trädgård under kulturfestivalen.  
3 Se Schück och Warburg, 1911: 210., Breitholtz, 1967: 176., Göransson, 1988: 20. 
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dens Frankrike med den. Men trots ett påtagligt intresse för gravyren 
kan det konstateras att en grundligare undersökning av det den före-
ställer, d.v.s. sprätthöksfiguren, till dags dato saknas. I de handböcker 
och översiktsverk där den förekommer kommenteras sprätthöksfigu-
ren ofta mycket kortfattat och inte heller i Charlotta Wolffs synnerli-
gen omfångsrika monografi – som alltså inleds med den – ges den 
annat än en summarisk, generell beskrivning. I Wolffs fall är det för-
ståeligt att sprätthöksfiguren endast påtalas i förbigående; hennes 
undersökning behandlar, även om den omfattar ett mycket digert 
material och röjer en eklektisk inställning hos författaren, inte de 
litterära texter där den finns närmare beskriven. Att det däremot hit-
tills inte föreligger en enda svensk litteraturvetenskaplig undersökning 
som på allvar tar itu med sprätthöksfiguren väcker desto mer förund-
ran. Man får intryck av att hänvisningarna till sprätthöken och titelsi-
dan till Gyllenborgs pjäs närmast används – helt oproblematiskt – 
som ett slags kort, allmänt exempel på eller rentav symbol för frihets-
tidens satiriska litteratur.  

Den påtagliga bristen på ingående studier om sprätthöksfiguren i 
den svenska 1700-talslitteraturen skulle kunna förklaras med hänvis-
ning till källmaterialets torftighet. Trots att det rör sig om en långt-
ifrån sällsynt företeelse, ska det på en gång sägas att det sammanlagda 
antal sidor där sprätthöken beskrivs inte uppgår till någon särdeles 
hög siffra och bilden av sprätthöken som pryder titelsidan till Gyllen-
borgs pjäs är den enda som står att finna under hela frihetstiden i 
offentligt tryck.4 En annan förklaring är att det inte har formulerats 
forskningsfrågor där en djupare problematisering av den görs rele-
vant. Sådana forskningsfrågor ska jag däremot försöka formulera i 
denna undersökning, där sprätthöksfiguren kommer att uppmärk-
sammas långt mer än vad som är fallet i tidigare forskning.  

I korthet kan det sägas att sprätthöksfiguren var ämnad som en 
satir över alla, enligt det samtida tyckandet, modemedvetna, högfärdi-
ga ynglingar, som utan all rim och reson hade lagt sig till med i grun-
den osunda franska later, vilka de utan blygsel sökte sprida bland sina 

                                                 
4 Vilket årtal bilden på baksidan är från har jag inte lyckats att reda ut, men gissnings-
vis kommer den från sent 1700-tal. 
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landsmän. Ett nyckelord i sammanhanget är ”förfranskning”; enligt 
gängse beskrivningar var sprätthöken nämligen en svensk som låtit 
sig påverkas till den grad av fransk kultur i seder och språk, att han – 
jag skriver ”han”; det visar sig att sprätthöken är av manligt kön (vil-
ket ska påtalas närmare i ett annat kapitel) – har blivit vad som när-
mast kan karaktäriseras som en blandning av en svensk och en 
fransman, något som ytterligare inskärps av namnbruket i exempelvis 
Olof Dalins moraliska veckoskrift Then Swänska Argus, där sprätthö-
karna tillskrivs franskklingande namn, såsom ”Frisure”, ”Scandale”, 
”Façon” och ”Du Crin”.5  

Bakgrunden till diskussionen av svenskarnas förfranskning, som 
jag menar kanaliseras i beskrivningarna av sprätthöken, är det kultu-
rella utbytet mellan Frankrike och Sverige, som särskilt från och med 
första halvan av 1600-talet till 1800-talets början, successivt stegrades 
och dessutom började bli alltmer ensidigt – man brukar tala om en 
fransk influens hellre än utbyte för att karaktärisera perioden. Under 
1700-talet nådde denna influens något av en kulmen; fransk kultur, 
litteratur och språk påträffades snart sagt överallt i det svenska sam-
hället. Med det tilltagande franska kulturinflytandet följde diskussio-
ner om det som handlade om att det var allt för dominerande, att det 
hotade den inhemska kulturen och ytterst den nationella tillhörighe-
ten. Det är i det sammanhanget som sprätthökfigurens franska olater 
ska ses. Men antagandet om sprätthökens förfranskning kan precise-
ras: vilka uttryck tar sig egentligen denna ”förfranskning” i beskriv-
ningarna av sprätthöken? Vad var det, mer exakt, för seder och 
språkbruk som sprätthöken hade lagt sig till med? Varför väckte just 
detta beteende sådana reaktioner? M.a.o. varför satiriserades det? Att 
relatera beskrivningarna av sprätthöken till det franska kulturinflytan-
det och söka svaret på dessa frågor och andra tillhör de grundläggan-
de ambitionerna hos denna avhandling.  

En ytterligare avgränsning för undersökningen är tidsperioden. 
Jag börjar i 1730-talet. Anledningen är att det är då som sprätthöken 
först börjar uppträda i litteraturen. Till förutsättningarna hör två litte-
rära ”händelser”: de första svenska moraliska veckoskrifterna börjar 

                                                 
5 Dalin, 1914, bd. 2, nr 13. 
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publiceras, nämligen Carl Carlesons Sedolärande Mercurius, samt Olof 
Dalins Then Swänska Argus (1730-31 resp. 1732-34) och det inrättas en 
svensk teaterscen, där svenskspråkig dramatik framförs. Till det sist-
nämnda hör Carl Gyllenborgs pjäs Swenska sprätthöken. En slutpunkt 
är svårare att sätta. Det verkar dock mest rimligt att förlägga den till 
1770 (eller närmare bestämt 1772, som ju är årtalet för den allmänt 
vedertagna periodindelningen); med den gustavianska tiden förändras 
litteratur- och idéklimatet.6 Av direkt relevans för sprätthöksfigurens 
vara är att det medium vari den flitigast beskrivs, den moraliska 
veckoskriften, under den gustavianska perioden för en alltmer tynan-
de tillvaro för att sedan helt försvinna – och det verkar som om 
sprätthöksfiguren mer eller mindre försvinner med den. Efter att ha 
sökt också i det sena 1700-talets litteratur har jag inte lyckats finna 
särdeles många exempel på sprätthöksbeskrivningar. Det kan natur-
ligtvis bero på hur man vill definiera studieobjektet i fråga, något jag 
ska återkomma till, men på det stora hela är jag benägen att påstå att 
sprätthöksfiguren i första hand tillhör frihetstidens litteratur. För att 
teckna bakgrunder och göra jämförelser måste utblickar göras mot 
såväl stormaktstid som gustaviansk tid, men själva kärnan i undersök-
ningen rör alltså perioden 1730-1770, d.v.s. frihetstiden. 

Min undersökning har flera med varandra förknippade syften. 
Ett av dem är att bidra till den samlade kunskapen om den franska 
influensen i språkligt och kulturellt hänseende i svenskt 1700-tal – 
och det på ett speciellt sätt: genom att kartlägga och analysera de 
samtida åsikterna om den.  

Med begreppet kulturinflytande kan flera saker avses. En princi-
piell distinktion kan göras mellan ett materiellt och ett immateriellt 
kulturinflytande. Med ett materiellt kulturinflytande skulle vi för 
1700-talets vidkommande kunna avse den stora importen av böcker, 
kläder, smink, smycken och varjehanda artefakter från Frankrike. 
Kulturinfluens i det avseendet blir då närmast synonymt med kultur-
konsumtion. Med ett immateriellt kulturinflytande skulle vi kunna 
avse tänkesätt, normer, attityder, etiska, litterära och filosofiska ideal 

                                                 
6 En fortfarande aktuell, mer generaliserande beskrivning av de förändringar som 
sker ger Lindroth, 1981: 25-31.  
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eller kanske till och med hela idéströmningar – vi talar exempelvis om 
”franskklassicism” och om att upplysningen utgår från Frankrike. 
Materiellt kontra immateriellt är som sagt en rent principiell distink-
tion som kan hjälpa till en övergripande förståelse av vad en kulturin-
fluens kan röra sig om. Viktigt att tillägga är det att en stor del av det 
s.k. kulturinflytandet i själva verket är både materiellt och immateriellt 
och att det materiella och immateriella samverkar i praktiker av språk-
lig och kommunikativ art.  

Nästa steg i formulerandet av undersökningens syften, är att 
klargöra distinktionen mellan den faktiska kulturinfluensen och talet 
om densamma. Det är ett obestridligt faktum att fransk kultur, både i 
rent materiellt och immateriellt hänseende, utövade ett stort inflytan-
de på svensk kultur från och med 1600-talet fram till det begynnande 
1800-talet. Vi skulle kunna – och det har gjorts i den tidigare forsk-
ningen – beskriva den franska kulturinfluensen i positivistiska, objek-
tiva och kvantitativa termer. Detta är emellertid inte vad jag främst 
avser att göra i denna undersökning. Det jag riktar in mig på är istället 
hur 1700-talsmänniskan själv ville tala om, definiera och förhålla sig 
till det franska kulturinflytandet. Beskrivningarna av sprätthöken blir i 
det perspektivet att betrakta som en samtidens kommentar till och 
analys av relationen mellan fransk och svensk kultur. Det handlar 
alltså, för att förtydliga ytterligare, inte i första hand om hur det 
franska kulturinflytandet i någon faktisk, mätbar mening egentligen 
såg ut, utan om hur det togs emot och diskuterades.  

Helt avhängigt av denna utgångspunkt är det att jag vill förstå 
kulturinfluens som något konstruktivt och dynamiskt. Jag vill betrakta 
Frankrike och det franska inte så mycket som statisk givare, en ”do-
nator” av fransk kultur, som en stimulerande katalysator – vilken 
bland annat genererade en mångfacetterad kulturdebatt vari litteratu-
ren om sprätthöken blev ett av flera inslag. Det handlar, vilket Jean-
François Battail påvisar, inte om någon kulturell ”balansräkning”, där 
Sverige, av demografiska skäl och andra, är den underlägsne i relatio-
nen.7 Tanken ligger annars nära till hands att kulturen sprider sig från 
ett centrum, i det här fallet Frankrike, till en periferi, Sverige. I tradi-

                                                 
7 Battail, 1993a: 166, 1998: 216 f.  
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tionen uttrycks det med begreppet ”rayonnement”, strålarna från den 
franska solen som sprider sitt ljus över Europa.8 Perspektivet bör 
enligt mitt förmenande förskjutas från att den franska kulturström-
ningen enbart var något som mer eller mindre påtvingades utifrån till 
att också vara något som aktivt inhämtades och faktiskt konstruera-
des. Sveriges roll i sammanhanget var inte bara den passives utan 
också den aktives. 

Min undersökning tar alltså sikte på talet om den franska kul-
turinfluensen i svenskt 1700-tal. Men den behandlar långt ifrån allt 
som sades (eller snarare skrevs) i frågan. Det är bara en viss aspekt av 
den sammanlagda diskussionen som här hamnar i strålkastarljuset: 
den kritiska. Samtidigt som det tillstods att den franska kulturen hade 
mycket gott att erbjuda brännmärktes den som ytlig, förfalskad och 
omoralisk. Det är i det sammanhanget som sprätthöksfiguren kom-
mer in i bilden; de satiriska beskrivningarna av sprätthöken blir en 
kristalliseringspunkt för de kritiska röster som höjdes. Jag vill också 
betrakta den som en prisma; likt en prisma riktar den ljuset åt olika, 
ibland oväntade håll. Min metod skulle jag därvidlag vilja beskriva 
som en pendelrörelse mellan text, d.v.s. beskrivningarna av sprätthö-
ken, och kontext, d.v.s. det som på andra håll står att utläsa om den 
negativa konsekvensen av den franska kulturinfluensen. Genom detta 
”pendlande” har återkommande teman kunnat skönjas, en diskurs har 
kunnat extraheras – och det är den som ska presenteras i analysdelen 
av avhandlingen. 

Vad syftade då det kritiska reflekterandet över den franska kultu-
rens utbredning i Sverige till? Annorlunda uttryckt: vad är det som 
denna kritiska diskurs, utan att föregripa resultaten av undersökning-
en, handlar om? Jag vill påstå att vad den till stor del handlar om är en 
kulturell gränsdragning, ett definierande av vad den nationella tillhö-
righeten är och vad den borde vara. Den ”förfranskning” som gisslas 
i satirerna över sprätthöken blir motsatsen till den, som man uppfat-
tade det, genuina ”svenskhet” man ville orientera sig emot. Det är en 
ofta upprepad tes som gäller också i det här sammanhanget att det 
                                                 
8 Se Wolff, 2005: 19 f., jfr. också G. Proschwitz artikel “Rayonnement de la langue et 
de la civilisation française en Suède au Siècle des Lumières (1993: 181-209)” i antolo-
gin Une Amitié Millénaire. Les relations entre la France et la Suède à travers les ages. 
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Egna sätts i relief och åskådliggörs i beskrivandet av vad det Andra är, 
bilden av det Andra är mer än något annat en bild av det Egna.9 Ut-
gångspunkten för polemiserandet mot det franska kulturinflytandet är 
att problemet ligger här, i Sverige, inte där, i Frankrike. Det är den 
problematiken som skymtar bakom den fråga som, i en appell till de 
svenska männen, ställs i den allmänt hållna samhällsbetraktelsen Tan-
kar om folkminskningen och sedernas förderf i Swerige: ”Hwarföre låten I nu 
omstöpa eder, och hwi tagen I wid främmande seder, som ej allenast 
strida emot Guds ord och naturlighet, utan ock göra eder wekliga, 
qwinliga och narracktiga?”10 Mot slutet av seklet sammanfattar pros-
ten Anders Lanærus det franska inflytandets menliga konsekvenser i 
sin bok Försök om europæiska och i synnerhet svenska folkets seder och beskaf-
fenhet, där han bland annat beskriver den franska influensen i termer 
av ”den allmänna Europæiska Smittan” som har ”lämnat så frätande 
märken efter sig”.11 Men han skyller inte fransmännen eller någon 
annan för sakernas tillstånd. Han ställer den retoriska frågan ”hvem 
påbördar oss dessa Seder?” och svaret lyder ”Vi hämte dem sjelfve 
och Fransoserna le sjelfve åt vår Efterapnings-sjuka.”12 Satirerna över 
sprätthöken ställer denna vad man kan kalla för inåtriktade kritik på 
sin spets; sprätthöken var en svensk som i alltför stor utsträckning låtit 
sig påverkas av fransk kultur.  

Polariseringen mellan svenskt och franskt, frågan om den natio-
nella tillhörigheten, gör sig ständigt påmind i diskursen om det frans-
ka inflytandet och sprätthöken. Den nationella identiteten framträder 
här som ett normativt projekt: att vara förfranskad, som sprätthöken 
är, innebär att klä sig, tala och uppföra sig på ett speciellt sätt som går 
stick i stäv med hur en svensk bör vara. Dessa normöverträdelser har, 
vill jag hävda i mina analyser, utan tvekan en moralfilosofisk dimen-
sion. Charlotta Wolff ställer frågan: ”Vad var det som var så motbju-

                                                 
9 Detta är mer eller mindre ett teoretiskt allmängods. Se bara, för att ta ett exempel ur 
svensk idéhistorisk forskning, antologin som tituleras Bilden av det andra. Texter från ett 
tvärvetenskapligt symposium 1986, Ambjörnsson, R. et al. (red.) 1988. Ett mer allmänt 
känt exempel är Said, E. W. 1995. Orientalism. 
10 Orrelius, 1767: 24. 
11 Lanærus, 1789: 89. 
12 Ibid. 67. 
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dande eller skrämmande i de förädlade franska sederna?”13 För den 
samhällsgrupp som hon skärskådar, den aristokratiska eliten, skriver 
hon som svar, var fäderneslandet ”en moraliskt förpliktande gemen-
skap, sammanhållen av politiska och sociala dygder som återspeglades 
i seder och institutioner.”14 Den egna nationella tillhörigheten, 
svenskheten, förknippas med dygd och som konsekvens blir det ut-
ländska och franska förknippat med last. Det moralfilosofiska raster 
som lades över föreställningarna om den nationella identiteten är, tror 
jag, en av de viktigaste förklaringarna till den tvetydiga hållningen 
gentemot det franska inflytandet. Å ena sidan var den franska kultu-
ren höjd till skyarna, det var kittet i en modern, kosmopolitisk euro-
peisk gemenskap. Å den andra sidan kritiserades den häftigt och – 
speciellt i satirerna över sprätthöken – framställdes den som närmast 
en moraliskt fördärvande kraft: sprätthöken blev både en kulturell 
och moralisk hotbild.  

Något ska också sägas här inledningsvis om det ”svenska” i själ-
va avhandlingsmaterialet. Det faktum att svenska författare har skrivit 
på svenska för en svensk publik, som med stor sannolikhet också har 
läst och tagit till sig innehållet i litteraturen, föranleder mig att kalla 
den diskurs som jag har extraherat för svensk. Det står emellertid 
klart att kritiken mot den franska kulturströmningen generellt sett inte 
är något insulärt fenomen, det skulle till och med kunna hävdas att 
själva tanken om franskt kontra inhemskt var en allmäneuropeisk 
idékonstruktion – och detsamma gäller satirerna över sprätthöken. 
Dalin, Gyllenborg och andra svenska skribenter hade hämtat inspira-
tion till dem från utländska, framför allt engelska författare. Efter 
1700-talets litterära praxis har de i vissa fall gjort en lätt bearbetning, i 
andra fall har de nöjt sig med att mer eller mindre översätta rakt av ur 
förebildernas verk.15 Det kulturmöte som litteraturen beskriver har 
alltså stark karaktär av importgods. Men det gör det enligt min me-
ning inte mindre intressant – vilka kollektiva föreställningar och idé-

13 Wolff, 2005: 307. 
14 Ibid. 308. 
15 Se t.ex. Martin Lamms monografi från 1908 Olof Dalin. En litteraturhistorisk under-
sökning af hans verk, där det tydligt framgår (151-265) att mycket av stoffet Then Swäns-
ka Argus (1732-34) är utländskt långods. 
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strömningar är det för övrigt som kan betecknas som helt nationella? 
– och jag har heller inte låtit detta vara till hinder för mina slutsatser.  
 
Efter dessa inledande ord står det förhoppningsvis klart för läsaren 
att rubriceringen ”Svensk-franska förhandlingar”, som har formule-
rats i analogi med titeln på Stephen Greenblatts berömda monografi 
Shakespearean Negotiations,16 inte syftar på någon historisk dokumenta-
tion över politiska, diplomatiska förhandlingar mellan länderna Sveri-
ge och Frankrike, därom skvallrar också undertiteln ”Bland sprätthö-
kar och franska flugor i svenskt 1700-tal”.17 Att studera en litterär 
skapelse, sprätthöken, i det perspektiv som jag gör innebär att söka 
avlyssna ett samtal som utspelade sig för över 250 år sedan. Jag tycker 
att en passande beteckning på detta samtal är ”förhandling”, eftersom 
det som detta samtal handlar om är just ett ”förhandlande” av å ena 
sidan vad som är eller bör vara ”svenskt” och å den andra sidan vad 
”franskt” är eller bör vara i förhållande till det som är ”svenskt”. Yt-
terst handlar det om ett ”förhandlande” av identitetens betingelser i 
språk, kultur och moral.  

Ovan använder jag begreppet diskurs. Också det tycker jag är 
passande i sammanhanget och jag kommer att begagna det framgent i 
avhandlingen. Även om diskursbegreppet får betraktas som vanligt 
förekommande i modern forskning kan ett kort klargörande av det 
vara på sin plats; diskurs kan ju användas som beteckning på en rad 
ganska skilda företeelser och det används på lite olika sätt i forskning-
en. Med en grov generalisering skulle man kunna säga att det finns en 
snävare och en vidare användning av begreppet: jag ansluter mig här 
till den vidare definitionen. Med begreppet diskurs avser jag, efter 
inspiration från Foucaults filosofi,18 allt som sägs och skrivs inom ett 
område. Diskursen, eller diskurser, är alltså något som manifesteras i 
och genom språket. Med ett konstruktivistiskt synsätt kan vi säga att 
diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och [därigenom] förstå världen (eller 

                                                 
16 Greenblatt, S. 1988. Shakespearean Negotiations: the Circulation of Social Energy in Renais-
sance England. 
17 Uttrycket ”franska flugor” används av Dalin i Then Swänska Argus, i beskrivningen 
av det svenska språket (Dalin, 1910, bd. 1, nr 45: 341).  
18 Se Foucault, 1993, 1995, 2002.  
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ett utsnitt av världen).”19 Diskurs vill jag också förstå som något som 
producerar något annat, som en slags generativ kraft. Diskurserna 
producerar sanningar och normaliteter, de är meningsskapande aktivi-
teter som medför reglerande strukturer, idémässiga ramverk inom 
vilka bara vissa ståndpunkter kan föras fram. I denna undersökning 
har jag, även om jag inte företar någon fullskalig diskursanalys, för 
avsikt att visa hur 1700-talsdiskursen om det svensk-franska följer en 
diskursiv logik. I talet om sprätthöken och det franska inflytandet 
finns det inget slumpartat eller godtyckligt, där finns en regularitet: 
olika mönster kan skönjas. Vilka dessa mönster är ska presenteras för 
läsaren i analysdelen. 

När jag använder mig av diskursbegreppet avser jag alltså något 
annat, något som har en vidare och djupare teoretisk implikation, än 
när jag använder benämningar som ”diskussion”, ”debatt”, ”litteratur 
om” el. dyl. Jag skulle vilja uttrycka det som att det som de sistnämn-
da begreppen är uttryck för ingår i och är ett resultat av diskurserna. 
Jag tillåter mig också tanken att diskurser konvergerar och utgör del 
av varandra, vilket för min undersöknings vidkommande får till kon-
sekvens att en diskurs om sprätthöken konvergerar med diskurser om 
språk, moral, nationell tillhörighet, vilka i sin tur sammanlöper i vad 
jag kallar för en kritisk diskurs om det franska kulturinflytandet. 
 
Med detta sagt om avhandlingens utgångspunkter och syften återstår 
det en del information för att läsaren ska kunna ta del av analyskapit-
len. Vissa begrepp tarvar en närmare förklaring, en viss del av den 
idé- kultur- och litteraturhistoriska bakgrunden måste skisseras och 
den tidigare forskningen på området måste summeras (källmaterialet 
beskriver jag sedan närmare i kapitel två). Hur jag har valt att 
disponera avhandlingens fortsatta innehåll är också av intresse för 
läsaren och hjälper honom/henne att orientera sig: ett underkapitel 
ägnas åt att närmare presentera upplägget. Men innan jag övergår till 
dessa inledande bakgrundsredogörelser vill jag kortfattat, i punkt-
form, rekapitulera avhandlingens ambitioner.  
 

                                                 
19 Winter Jörgensen & Phillips, 2000: 7. 
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• Att närmare belysa beskrivningarna av den litterära figur 
som kallas för sprätthök i svensk 1700-talslitteratur under 
den ungefärliga perioden 1730-1770. 

• Att analysera beskrivningarna av sprätthöken i perspektivet 
av deras kopplingar till och konstruktion av en kritisk 
diskurs om det franska kulturinflytandet.  

• Att diskutera hur talet om sprätthöken och det franska in-
flytandet är innefattat i ett ”förhandlande” som berör na-
tionell tillhörighet, språk, kultur och moral. 

1.2 Tidigare forskning 
Något har redan sagts i den allmänna inledningen om tidigare forsk-
ningsinsatser: det föreligger till dags dato ingen undersökning som på 
ett grundligt sätt behandlar sprätthöksfiguren i svensk 1700-
talslitteratur och dess samband med det franska kulturinflytandet. 
Jonas Liliequist har dock skrivit en artikel av stort intresse, titulerad 
”Från niding till sprätt. En studie i det svenska omanlighetsbegrep-
pets historia från vikingatid till sent 1700-tal”20. I sin historiska expo-
sé över föreställningarna om omanlighet i medelhavskultur kontra 
svensk/nordisk kultur analyserar Liliequist sprätthöksfiguren i ett 
genusperspektiv och därmed berörs också, om än på ett mer under-
ordnat plan, förfranskningen. Jag ska återkomma till Liliequists artikel 
i omgångar – men den är alltså den enda insats som jag har lyckats 
finna av direkt relevans för de frågor jag ställer på det moderna 
svenskspråkiga forskningsområdet. Också i det europeiska perspekti-
vet syns undersökningar av sprätthöksfiguren, d.v.s. ”le petit-maître” 
och ”the fop” vara tämligen sällsynta. Jag har dock funnit två eng-
elskspråkiga monografier som har varit av viss nytta. Den ena är Mi-
chèle Cohens Fashioning Masculinity: National Identity and Language in the 
Eighteenth Century (1996) som behandlar frågor väl i paritet med de jag 
ställer. Det handlar i hennes undersökning om hur språk, genus och 
nationell identitet konstrueras i växelverkan med föreställningar om 

                                                 
20 Liliequist, 1999: 73-94.  
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inhemsk kontra fransk kultur i engelskt 1700-tal, vari det också utkris-
talliserar sig en kritisk diskurs om det franska inflytandet. ”The 
fop’s”, d.v.s. sprätthökfigurens, samband med denna kritiska diskurs 
diskuteras, men tyvärr endast mycket kortfattat.21 Den andra är And-
rew P. Williams The Restoration Fop: Gender Boundaries and Comic Charac-
terization in Later seventeenth Century Drama (1995) som behandlar ”the 
fop” i engelska restaurationskomedier, främst från det slutande 1600-
talet. Här analyseras ”the fop” i sin litterära kontext på ett ingående 
sätt, dock endast i dramatisk litteratur. ”the fop’s” förfranskning be-
handlas också av Williams, men den kontextualiseras inte och vi får 
inte veta mycket om ”the fop’s” plats i en övergripande samhällsdis-
kussion om det franska kulturinflytandet i England. 

Vidgar vi frågeställningen till att handla om den samtida kritiska 
diskussionen av fransk kultur i Sverige, sprätthöken obeaktad, ser 
läget något annorlunda ut, även om det inte heller på den punkten 
föreligger någon längre undersökning som tar en utredning av frågan 
till sitt huvudsyfte. Jag vill i det sammanhanget framför allt nämna 
den redan påtalade avhandlingen av Charlotta Wolff, Vänskap och 
makt: den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike (2005) 
Wolffs bok behandlar den svenska politiska och sociala elitens för-
bindelser med Frankrike och dess förhållande till fransk kultur både 
på ett allmänt och idémässigt plan. Med hjälp av en mycket omfat-
tande empiri, som kombinerar en skriftlig produktion av enskilda 
individer (brev, dagböcker, resejournaler etc.) och offentliga doku-
ment (korrespondenser etc. som härrör från myndigheter) kartläggs 
en rad historiska personers förehavanden i Frankrike och deras per-
sonliga kontaktnät inom de högre stånden. Vi får följa medlemmar ur 
högt aktade adliga släkter, såsom De la Gardie, Sparre, Fersen, Ekeb-
lad och Tessin från det att deras resor till Frankrike planeras till att de 
är på plats i Frankrike. Något av huvudpersoner, åtminstone i vissa 
avsnitt, är greve Claes Ekeblad och hans son Claes Julius Ekeblad. 
Wolff närmar sig sitt källmaterial genom att förena olika infallsvinklar; 
förutom de allmänhistoriskt intressanta fakta som presenteras, an-

                                                 
21 Det rör sig om två mindre kapitel: ”The fop (37 f.)” och ”Fops and the French 
connection (38 ff.)”. 
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läggs ett uttalat idé- och kulturhistoriskt perspektiv. I analysen av de 
åsikter som personer ur den svenska aristokratiska eliten själva ger 
uttryck för framträder en tydlig identitetsproblematik. Att vara med-
lem av det politiska och sociala toppskiktet innebar att åta sig en pa-
rallell pliktskyldighet – detta gällde för alla och envar som ingick i den 
kosmopolitiska adelsgemenskapen på 1700-talet. Man kände på olika 
plan en tillhörighet till två fädernesländer samtidigt, Sverige och 
Frankrike. Wolff visar på det spänningsfält som skapades i gräns-
dragningen mellan kosmopolitismen och den nationella gemenska-
pen. Hon behandlar därvidlag också elitens förhållande till upplys-
ningsfilosofin.  

Till de attityder som kan utläsas ur materialet hör också en kri-
tisk inställning till Frankrike och den franska kulturen. Vissa kapitel 
har därmed en direkt relevans för min egen undersökning.22 Många av 
de kritiska föreställningar som det ges uttryck för i beskrivningarna av 
sprätthöken och annan litteratur som jag har analyserat har sin direkta 
motsvarighet i Wolffs material. Det gäller framför allt föreställningar 
om resandet till Frankrike, staden Paris och nationalkaraktärerna. En 
viss samstämmighet råder således mellan mina resultat och Wolffs. 
Samtidigt skiljer sig min undersökning och de resultat som jag tror 
mig uppnå på väsentliga punkter från Wolffs avhandling. Till att börja 
med rör vi oss i något skilda tidsperioder. Jag undersöker perioden 
1730-1770, medan Wolffs undersökning tar sin början i det tidiga 
1740-talet och sträcker sig till slutet av 1780-talet – alltså ett gott 
stycke in i den gustavianska perioden. Den begynnande frihetstiden 
behandlas alltså inte av Wolff. En annan, mer väsentlig skillnad, är 
förstås sprätthöksfiguren. I min undersökning problematiseras den på 
ett genomgående sätt, hos Wolff omnämns den sporadiskt (t.ex. all-
deles i inledningen) och mycket av den specifika kulturella och litterä-
ra tematik som den representerar tas inte upp (trots den mycket lo-
vande kapitelrubricering som påträffas i kapitel nio: ”Sprätthökarna 
och filosofen”). Det finns därmed också ska det visa sig rent inne-
hållsliga skillnader beträffande vilka aspekter av den kritiska diskursen 

                                                 
22 Det gäller framför allt kapitel 10, 11 och 12 i den del av avhandlingen som kallas 
”Kosmopolitism och patriotism – fäderneslandets uppbyggande (273-328)”. 
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om den franska kulturinfluensen som behandlas. Ett av mina större 
analyskapitel rör attityderna gentemot det franska språkets använd-
ning och utbredning i den svenska kontexten – en sådan diskussion 
saknas hos Wolff. Det kan konstateras att litteraturen om sprätthöken 
onekligen rymmer element som leder i delvis andra riktningar än 
Wolffs material. Jag vill påstå att våra forskningsinsatser kompletterar 
varandra. 

Vid sidan av det femtiotal sidor som står att läsa i Wolffs av-
handling finns det inte särdeles mycket annat skrivet som explicit rör 
den kritiska receptionen av det franska kulturinflytandet. Av intresse 
är vissa stycken av Jonas Nordins avhandling Ett fattigt men fritt folk. 
Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av fri-
hetstiden,23 och en och annan publicerad artikel,24 men i övrigt är äm-

                                                 
23 Nordin, 2000. Se särskilt kapitel 4: ”Ett fattigt, men ett fritt folk (182-266)”. Nor-
din behandlar inte sprätthöksfiguren i sin bok, men han tar ändå upp ett intressant 
exempel där den beskrivs (203) ur Per Adrian Gadds bok, Undersökning om de fölgder, 
hvarmed inhemskt språks förakt verkar på folkets seder: med tillämpning på svenska folket i 
synnerhet (1770). Gadd föreslår att en ny landssed bör införas. Samtidigt med majfi-
randet ska skampålar resas på vilka dockor föreställande en petit-maître och en 
”Comœdie-docka” är fästa. Dockorna ska hånas och bespottas, för att sedan eldas upp, 
ackompanjerat av folkets glädjerop.  

Låt oss frukta och bäfwa för främmande seder, som et Riks-fördärf: fly 
lättja, som en päst: sky yppighet och snöd vällust, som en veklig flärd, och 
sätta åter i utöfning våra forna manliga dygder. At vi ock med så mycket 
mera eftertryck, nu straxt efterhand, måtte ibland oss kunna utrota det 
fördärfveliga, kära och kitsliga tycket för utländska seder och främmande 
fåfänglighet, så låt oss komma öfverens, at til en början, i nästa år, införa 
ibland vår ungdom, såsom en landsed, at då de utsirade och krönte med 
flätade kransar, hoppa och dansa omkring sina upresta Majj stänger, så 
må de ock därvid upföra en skam-påle, hvarpå uphänges i afbild, både en 
Petit maitre, med alt sitt bjäfs och sina Plomager, som ock en grann Comœdie-
docka, prickad i ansigtet med större och mindre svarta fläckar, utspökad 
med allahanda granna kläder, Manteliner, Hongreliner, Pelisser; utstofferad 
med allehanda granlåter, samt klädd i hufvudet efter nyaste utländska mo-
det, och sedan de af alt detta gjort skäligt åtlöje, så kunna de ställa därvid 
et bål, och bränna up altsammans, under frögde-rop: Ingen träldom, Inga 
främmande seder (Gadd, 1770: 54 f.)!! 

24 Se t.ex. Battail, M. 1993. 
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net tämligen obeaktat. Vidgar vi däremot frågeställningen ännu mer, 
till att handla om olika aspekter av det franska kulturinflytandet som 
sådant, finns det desto mer undersökningar att ta del av, även om det 
inte direkt rör sig om ett överflöd. I brett inriktade antologier, såsom 
Une Amitié Millénaire. Les relations entre la France et la Suède à travers les 
âges och Solen och Nordstjärnan. Frankrike och Sverige på 1700-talet finns 
det flertalet intressanta artiklar, författade av bland andra Jean-
François Battail och Gunnar von Proschwitz, som ger en fördjupad 
insikt om det franska kulturinflytandets omfattning och betydelse för 
svenska förhållanden.25 Av forskning som strikt rör det franska språ-
kets inflytande på det svenska kan följande verk räknas upp: Juhanni 
Stenfors Svenska på franskt manér. Om syntaktiska gallicismer i 1700-talets 
och det tidiga 1800-talets svenska (1994) och Karin Halléns Franskt i 
svensk tappning. Studier över lånord i svenska dialekter (2001). Frågan om 
inlärningen av det franska språket i Sverige före år 1807 är närmare 
utredd av Elisabet Hammar i två större monografier.26 Givetvis tas 
frågor som rör den samtida diskussionen, också den kritiska, av den 
franska kulturinfluensen upp i forskning av just nämnda typ, men en 
grundligare behandling av den verkar av allt att döma saknas. Förelig-
gande avhandling skulle därmed kunna fylla en lucka i forskningen 
om det franska kulturinflytandet i svenskt 1700-tal. 

Den tidigare forskning som närmast ansluter till avhandlingens 
frågeställningar får med denna genomgång anses vara presenterad. Jag 
övergår i det närmast följande till att precisera innebörden hos en del 
för undersökningen vitala begrepp, samtidigt som jag skisserar den 
idéhistoriska kontexten. 

1.3 Nationell identitet 
Som redan har påpekats förutsätter den uppgift jag åtar mig en redan 
existerande uppfattning om nationell gemenskap och tillhörighet. Det 
är framför allt relevant att fastställa vilka föreställningar det kan tän-
kas ha funnits om det egna landet, betraktat som en kulturell och 

                                                 
25 Se Battail, 1993b., Proschwitz, 1993, 1994. 
26 Se Hammar 1980, 1981, 2006. 
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mental enhet. Vilken förståelse av nationen och det nationella fanns 
det hos 1700-talsmänniskan? 

Forskningen i ämnet är så pass omfattande att inte ens tillnär-
melsevis hälften av de teorier som presenterats kan göras rättvisa. Jag 
stöder mig här på den förmodligen mest kända och, som jag anser, 
för avhandlingen mest relevanta forskningen. Grovt sett vill jag ut-
skilja två huvudsakliga inriktningar: en s. k. modernistisk linje, där 
strukturfunktionalism betonas – ideologier förklaras genom samhälls-
omvälvande fenomen, såsom industrialismen och upplösningen av 
ståndssamhället – och en etnicistisk linje, som i större utsträckning vill 
framhålla betydelsen av den etniska och kulturella utformningen av 
nationella gemenskaper.27 Jag ansluter mig här närmast till det sist-
nämnda förhållningssättet: den nationella identiteten kan vara av-
hängig av många faktorer, men framför allt bygger den på ett immate-
riellt tankegods, en kulturell och historisk referensram som individen 
har att förhålla sig till. Benedict Andersons inflytelserika formulering 
att nationen är ”en föreställd gemenskap”28 blir vägledande. Nationen 
är nödvändigtvis ”föreställd” eftersom vi på ett individuellt plan kan 
känna en stark tillhörighetskänsla utan att fördenskull träffa ens en 
bråkdel av de övriga medlemmarna i den. Detta gäller för de flesta, 
om inte samtliga, av de gemenskaper som vi ingår i. Anderson skriver 
att ”Gemenskaper känns inte igen på sin falskhet/autenticitet utan på 
hur de föreställs”29, vilket understryker att nationen är något som 
gestaltar sig i ett antal praktiker, myter och symboler – och inte minst 
är den en diskursiv konstruktion. Något tillspetsat kan man säga att 
en nationell identitet i kulturellt avseende inte är något man föds till, 
det är något man får, genom social och kulturell inpräntning. Med ett 
sådant förhållningssätt kan Ernest Gellners antagande att nationalis-
men i första hand är en politisk ideologi30 ifrågasättas. Historikern 
Jonas Nordin skiljer i sin avhandling Ett fattigt men fritt folk. Nationell 

                                                 
27 Jfr. Nordin, 2000: 13 f. 
28 Se Andersons verk från 1983, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism, på svenska 1993. Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens 
ursprung och spridning.  
29 Anderson, 1993: 21. 
30 Se t.ex. Gellner, 1997. 
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och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden på 
stat, som är ett i första hand politiskt och juridiskt begrepp och nation, 
som har en i första hand kulturell och emotionellt innebörd – på så 
vis kan Nordin diskutera den svenska nationella idén under stor-
maktstid och frihetstid i termer av nationell och politisk självbild.31 Till 
denna uppfattning ansluter jag mig i denna undersökning. 

För att besvara frågan om 1700-talets föreställningar om den na-
tionella identiteten måste vi först ställa en annan: vilken historisk 
räckvidd har egentligen termerna nation och nationalism? I den mo-
dernistiska forskningsinriktningen vill man betrakta nationalismen 
som ett avgjort 1800- och 1900-talsfenomen.32 I tidigare forskning, 
från 1900-talets först hälft, har man däremot velat betrakta nationa-
lismen som ett urgammalt, s. k. ”primordialt” fenomen.33 Det bör 
framhållas att den modernistiska linjen är den som vunnit hävd: ”na-
tionalism” brukar inte användas om 1700-talsstudiet och det ska inte 
heller jag göra. Termen reserveras för modern tid och anses nära 
förknippad med nationalitetstanken så som den framträder efter 
franska revolutionen och industrialismens genombrott. Till nationa-
lismen som idékomplex hör också termen ”etnicitet”, vilken saknas i 
1700-talets språkbruk.  

För tiden före revolutionen brukar istället begreppen ”patrio-
tism”, ”medborgarpatriotism” eller ”civism” användas. Patriotismen 
var utan tvekan ett av de mest utbredda idékomplexen i svenskt 1700-
tal och fick sin avsättning i de för tiden vanliga benämningarna ”pat-
riot” eller ”patriotisk”, såsom i Kungl. Patriotiska Sällskapet (1766) eller 
som rubrik i varjehanda skrifter, bland annat periodiska: Johan Bro-
wallius kallade sin moraliska veckoskrift, vilken vi får anledning att 
återkomma till, för Den Swenske Patrioten och i Tyskland fanns Der 
Patriot. Men trots att nationalismen och patriotismen tillhör skilda 

                                                 
31 Nordin, 2000: 18-24.  
32 Som företrädare för den uppfattningen kan socialantropologen Ernest Gellner (se 
t.ex. Gellner, 1997) och historikern Eric Hobsbawm (se t.ex. Hobsbawm, 1994) 
nämnas. 
33 Jfr. Nordin, 2000: 13 f. Till de verk som uttrycker en primordialistisk uppfattning 
hör exempelvis Hayes, J. H. C. 1931. The historical evolution of modern nationalism och 
Kohn, H. 1951. The idea of nationalism. A study in its origin and background. 
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tanketraditioner – latinets natio (av nascor, ”födas”) syftar närmast på 
blodsbanden medan patria, fäderneslandet, syftar på territoriet – är de 
två begreppen inte på något alldeles entydigt sätt avskilda från var-
andra. 1700-talet anses ofta vara en övergångsperiod i fråga om den 
nationella tankens olika stadier. Bo Lindberg vill karaktärisera den 
som ”övergångsfasen mellan det fragmenterade och outvecklade talet 
om det nationella och den till fullgången ideologi utvecklade nationa-
lismen”34. Mot en sådan bakgrund blir gränsdragningen mellan natio 
och patria särskilt vag; med fäderneslandet menade man ibland i 1700-
talsdebatten närmast folket och inte landet, det framgår exempelvis i 
Johan Fischerströms Tal til det svenska folket från 1769.35  

Vid sidan av de kategoriserande begreppens historiska använd-
ning måste ett annat förbehåll göras. Det handlar om vilken vikt vi 
tillmäter den nationella identiteten i det historiska perspektivet. På 
1900-talet har den nationella idén tett sig allomfattande och i vissa 
avseenden överskuggande – så har det inte alltid varit. Den nationella 
identiteten ska ses i perspektivet av andra kollektiva kategoriseringar. 
I vissa sammanhang har de regionala identiteterna kanske varit vikti-
gare än de nationella; i den svenska kontexten har ju exempelvis par-
tikularismen spelat en särskilt framträdande roll. Yrkesmässiga, socia-
la, vetenskapliga och konstnärliga identiteter har omvänt ofta visat sig 
vara transnationella; så var fallet med den kosmopolitiska aristokratin 
under 1600- och 1700-talen.36 

Att det fanns ett nationellt medvetande under 1700-talet, dess-
utom högt utvecklat, står hur som helst klart. Det visar Jonas Nordins 
avhandling: ”en nationell identitet, en nationell retorik och en natio-
nell politik var reellt existerande fenomen […] uppfattningarna om en 
svenskhet värd att utveckla, bevara och befordra behärskade de stats-
bärande och litterata klasserna under 1600- och 1700-talet”37 heter 

                                                 
34 Lindberg, 2002: 10. Nordin (2000: 448 f.) vill betrakta 1700-talet som den tid då 
den nationella tanken går från ”diskursiv kunskap” till ”latent ideologi”. 
35 Se Battail, 1998: 203., Nordin, 2000: 21 ff., Frängsmyr, 2000: 20. I Fischerströms 
tal (1769: 4) läser vi ordagrant: ”Fäderneslandet, betyder Människjorne och icke jorden som 
bär dem”. 
36 Se Wolff, 2005. 
37 Nordin, 2000: 444. 
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det i en nyckelformulering. Även om man inte gärna bör använda 
termen ”nationalism”, kan alltså en nationalistisk princip och den 
därtill hörande kategoriseringen ”nationell identitet” med fördel ap-
pliceras på 1700-talsstudiet.  

1.4 Den moralfilosofiska bakgrunden 
Ett återkommande inslag i mina analyser är att litteraturen om sprätt-
höken sätter frågan om den franska kulturströmningen i ett moralise-
rande perspektiv. Detta kan förklaras med att de genrer som sprätt-
höken presenteras i på ett uttalat sätt hade ett moraliserande anspråk. 
Dalins Then Swänska Argus och den periodiska litteratur som publice-
rades i dess efterföljd beskrivs som ”moraliska” eller ”sedelärande” 
tidskrifter och också karaktärskomedier, såsom Swenska sprätthöken, 
ansågs ha ett moraliskt uppbyggande syfte. Men en moraliserande 
dimension gjorde sig inte bara gällande i dessa genrer; ett moralfiloso-
fiskt raster präglade lejonparten av 1700-talets litteratur och moraldis-
kussionen sträckte sig över de flesta samhällsområden. Det mest cen-
trala begreppet i 1700-talets moraldebatt är dygd.38 Dygdbegreppet 
hade visserligen varit viktigt också för det föregående seklet, vilket 
inte minst Janne Lindqvists undersökning av svensk tillfälleslitteratur 
från tidigt 1600-tal till slutet av 1700-talet visar: ”Dygd – ägd eller 
saknad – är tillfällesdiktningens huvudbegrepp”39 – och det gäller 
båda seklen. Men det var ändå under 1700-talet som dygden kom att 
bli ett verkligt nyckelbegrepp. Bengt Lewan skriver i inledningen till 
sin monografi Med dygden som vapen. Kring begreppet dygd i svensk 1700-
talsdebatt: ”För 1700-talets del kan ingenting sammanfatta det mora-
liskt positiva bättre än föreställningen om Dygden. Var och en som 
kommit i kontakt med tidens litteratur, det må vara poesi eller prosa, 
vitterhet eller sakliga studier, har frapperats av hur lätt det föll sig att 
hänvisa till den höga gudinnan.”40  
                                                 
38 I Thavenius, J. (red.) 1968. Gustaviansk lyrik. Ett stickprov för vetenskapligt bruk. Ordin-
dex framgår det att ”dygd” är det tolfte mest använda ordet i gustaviansk poesi. Jfr. 
Lewan, 1985: 12, Lindqvist, 2002: 176. 
39 Lindqvist, 2002: 15. 
40 Lewan, 1985: 11 f. 



 21

Den frekventa användningen till trots råder det inte någon kon-
sensus om hur dygden bäst ska definieras, vare sig i den nutida forsk-
ningen om dåtiden eller i dåtidens moraldebatt. Klart står det att be-
greppet hade en mycket vidsträckt betydelse, som inte låter sig fångas 
i några enkla meningar. Man kan med rätta tala om den som både 
differentierad och differentierande; dygden antog en metafysisk, eso-
terisk status och förknippades med en rad abstraktioner såsom för-
nuft, natur, frihet, rättvisa osv., samtidigt som den på ett mycket kon-
kret plan angav de moraliska plikter och krav som 1700-
talsmänniskan hade att rätta sig efter. Det tillkommer också att det 
fanns en manlig och en kvinnlig dygd, en för respektive stånd, en 
individuell och en kollektiv dygd. Det är dock, hur oöverskådligt 
begreppet än ter sig, möjligt att utskilja två övergripande aspekter av 
det: ett traditionellt och ett som är nytt för 1700-talet.  

Om den traditionella komponenten har begreppets etymologi en 
del att säga. Dygdbegreppet härrör ursprungligen av två från varandra 
skilda termer: latinets Virtus, som kommer av vir, man, samt vis, kraft, 
och grekiskans Arete, det moraliskt goda. Enligt den latinska termen 
förknippas således dygden med manlighet, kraft och duglighet. Det är 
bland annat på detta sätt som Machiavelli ville förstå dygden, som 
med denna utgångspunkt egentligen har föga med vår tids uppfatt-
ning av moral att göra.41 Med denna konception torde för övrigt det 
svenska ordet dygd och det tyska Tugend (jfr. duga, duktig) vara besläk-
tat.42 Grekiskans Arete får däremot tidigt, i synnerhet genom Platon, 
en tydlig moralfilosofisk förankring. De två traditionella betydelserna 
av dygd avspeglar sig på följande sätt i SAOB:  

2) (†) beskaffenhet hos en person som gör att han "duger" o. hål-
ler måttet, duglighet, förträfflighet, kraft, stundom: manlighet, 
tapperhet.  

                                                 
41 Se J. E. Seigels artikel från 1973 ”Virtù in and since the Renaissance” i Dictionary of 
the History of Ideas, bd. 4. 
42 Se SAOB om ordets etymologi: ”[fsv. dyghþ, motsv. d. dyd, isl. dygþ, holl. deugd; af ett 
urnord. duȝiðŏ, till DUGA o. besläktadt med t. tugendw, dygd, o. DUKTIG. Jfr med 
afs. på bet.-utvecklingen t. tugend, fr. verty, lat. virtus (samt gr. ἀϱετή). Dessa utländska 
motsvarigheter ha i icke ringa grad inverkat på det svenska ordets användning]”. 
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3) (numera i sht filos) om sinnets inriktning mot det goda: förträff-
lighet l. fullkomlighet i sedligt hänseende, sedlighet, moral; red-
barhet, redlighet, heder.  

Sten Högnäs vill utskilja två övergripande traditioner för att beskriva 
1700-talets dygddiskussion. Den ena är den platonska, som utgår från 
Arete. Hit hör tanken om dygd som det godas idé och som något 
enhetligt och harmoniskt. I den platonska traditionen ingår också 
uppfattningen att förnuftet blir en moralisk känsla som den dygdige 
besitter, vilket ska vara av stor betydelse för 1700-talets dygdeupp-
fattning. Ett annat inslag är asketismen.  

Den andra är stora traditionen är den aristoteliska, som söker 
förena Virtus och Arete. Den kan härledas till den Nichomakiska etiken 
(300 f. kr.) och betonar i korthet dygden som vana och skicklighet, 
något man kan öva sig i, och dygden som samhällelig pliktuppfyllelse. 
Häri har också föreställningen om den gyllene medelvägen, vilken jag 
speciellt får anledning att återkomma till, sitt ursprung.43  

Skillnaden mellan den i platonsk mening dygdige och den i aris-
totelisk mening dygdige vill Högnäs karaktärisera på följande sätt: 
”Den ene eftersträvar att förstå tillvarons sammanhang, den andre att 
påverka samhället”44. Klart står det att det är i den platonska traditio-
nen som dygden får sin metafysiska uttydning och att dygden som 
moralisk plikt kan identifieras som tillhörande den aristoteliska. I 
Högnäs kategorisering av dygdtraditionerna behandlas inte stoicismen 
och den kristna/lutherska etiken som självständiga traditioner. Stois-
ka och kristna inslag bakas istället in i båda traditionerna, även om, 
som han själv skriver, den platonska traditionen mer än den aristote-
liska har inslag av kristen etik.45 En alternativ uppdelning står Janne 
Lindqvist för, som skiljer på aristotelisk, stoisk och luthersk dygde-
etik.46 

De dygdetiska lärorna som gör sig gällande under 1700-talet, hur 
man än vill kategorisera dem, är, kan det konstateras, starkt tradi-

                                                 
43 Högnäs, 1988: 84 ff. Jfr. angående den aristoteliska etiken, Lindqvist, 2002: 54-63.  
44 Ibid. 87. 
45 Ibid. 84. 
46 Lindqvist, 2002: 53-75. 
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tionsbundna. Samtidigt sker det en förändring som har att göra med 
både hur dygdbegreppet definieras och tillämpas. Sven Delblancs 
avhandling Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets 
litteratur inleds med följande ord: ”I 1700-talets upplysningsrörelse 
gjordes det första medvetna och stort anlagda försöket att konstruera 
ett system av sekulariserad moral”47. Det Delblanc pekar på, och det 
har också andra gjort efter honom,48 är att det sker en uppluckring av 
moralen, den är inte längre på ett lika självklart sätt förankrad i kris-
tendomen; till 1700-talsmänniskans uppgifter hör skapandet av en ny 
moralisk måttstock. Med denna uppgift är dygdbegreppets använd-
ning förknippad.  

Mycket har skrivits om förändringarna i det svenska 1700-talets 
moraldiskussion,49 men vad jag särskilt vill fästa uppmärksamhet vid 
här är den nya syntes som skapades av föreställningar om dygden och 
den nationella gemenskapen. Att vara dygdig kom alltmer att bli sy-
nonymt med att befrämja den allmänna nyttan i ekonomiskt, kulturellt 
och politiskt hänseende. Dygden kom att uppfattas som grundlag för 
det blomstrande samhället – d.v.s. fäderneslandet – och det blev 
därmed nödvändigt för alla goda ”medborgare”, ett annat nyckelbe-
grepp i sammanhanget, att uppfostras till den. Det utvecklades där-
vidlag vad som kan kallas för en medborgerlig dygdelära, vilken var 
starkt präglande för det idémässiga klimatet i svensk frihetstid.50 Kon-
figurationen dygd-medborgarskap är visserligen urgammal51 och den 
moraliska plikten mot samhället är, vilket påtalas ovan, ett stående 
inslag i den aristoteliska dygdetiken. Men den ges ändå en ny accent 
när den kopplas samman med nyttoretoriken. Janne Lindqvists resul-
tat är slående: vid 1600-talets början kan en adlig, en ofrälse, en lärd 
eller en präst tillskrivas epitetet dygdig i tillfällespoesin – men aldrig 
en handelsman. Mot slutet av 1770 är det inte längre problematiskt, 

                                                 
47 Delblanc, 1965: 9. 
48 Se Lewan, 1985: 12 f. 
49 Se Delblanc, 1965, Lewan, 1985, Högnäs, 1988, Lindqvist, 2002, Segerstedt, 1937, 
Herrlin, 1942, Frängsmyr, 1972, Nordin & Lettevall, 1996. 
50 Se Lindqvist, 2002: 181-190. 
51 Se Nordin, 1996: 9-17. 
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utan tvärtom tämligen vanligt, att i samma litteraturart kalla en han-
delsman för dygdig.52 

Viktig för det moralfilosofiska perspektiv som anläggs i under-
sökningen är alltså begreppet dygd. Men lika viktig är egentligen också 
dess motsats, last. I SAOB:s fjärde definition av ordet läser vi följande 
om dess betydelse: ”i sedligt avseende starkt förkastlig(t) handling l. 
beteende som hos ngn blivit en (fördärvlig) vana som han har svårt 
att motstå; sinnets dragning mot en sådan handling”. När vi tänker på 
laster i vårt moderna perspektiv räknar vi ofta upp beroendeframkal-
lande vanor, såsom tobaksförbrukning, att äta eller dricka något som 
är onyttigt, olika nöjen som egentligen är förbjudna eller åtminstone 
misstänkliggjorda. Med laster menar vi beteendemönster som är skad-
liga för oss själva eller för andra i fysiskt och etiskt hänseende. Vi 
anser lasterna som onyttiga och omoraliska, men, i de fall de inte 
inbegriper lagöverträdelser, betraktar vi dem ofta som inte speciellt 
allvarliga. I viss mening kan man säga att denna uttydning av begrep-
pet gällde också för äldre tider; den bygger på det kristna och stoiska 
fördömandet av materiell, kroppslig njutning, vilket likställs med en 
moralisk uselhet. Men SAOB anger också en numera utdöd innebörd 
hos begreppet: ”3) (†) handling l. beteende varmed man gör sig för-
tjänt av klander l. straff l. vanära; (grov) synd missgärning, brott, för-
brytelse; skamlig(t) l. skändlig(t) handling l. beteende.” Tre belägg från 
1700-talet ges för användningen av last i denna betydelse (1741, 1746 
och 1750). För 1700-talsmänniskan var laster inte bara moraliskt tvi-
velaktiga i vår nutida bemärkelse, det var handlingar som betraktades 
som mycket allvarliga förseelser.  

När vi stöter på ”last” i 1700-talslitteraturen får vi alltså anled-
ning att läsa in en vidare och delvis annorlunda innebörd av ordet. Vi 
får också tänka oss den som analog med dygdebegreppet; definitio-
nen av last är avhängig av definitionen av dygd och tvärtom. I min 
undersökning av sprätthöksfiguren kommer jag att begagna mig av 
dikotomin dygd kontra last som en analytisk tankefigur. Jag tycker 
detta är lämpligt med tanke på begreppens vanlighet i det samtida 
språkbruket och jag tar utgångspunkt i 1700-talets användning av 

                                                 
52 Lindqvist, 2002. 
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dem och därmed samtidens sätt att orientera sig moralfilosofiskt. 
Men det är ändå viktigt att framhålla att de kopplingar som görs mel-
lan sprätthöken, den franska kulturinfluensen, nationell identitet och 
moral är min konstruktion eller med andra ord min tolkning av 1700-
talslitteraturens sätt att beskriva dessa företeelser. 

1.5 Moralsatir 
Jag ska här närmast utveckla antagandet om den moralfilosofiska 
dimensionen av sprätthökstematiken ytterligare. Utan att alltför 
mycket föregripa den materialpresentation som jag gör i kapitel två 
kan det sägas att beskrivningar av sprätthöken kan påträffas i skrifter 
av varjehanda slag; det material som tillsammans utgör diskursen om 
sprätthöken är av tämligen skiftande karaktär. Ändå finns det en 
gemensam nämnare: det moraliserande perspektiv som de präglas av. 
Viktig för detta perspektiv är den ovan påtalade medborgerliga dygde-
läran, som skymtar i karaktärskomedierna och blir ett framträdande 
drag framför allt i Dalins Then Swänska Argus. I Dalins dygdekatalog 
ska relationen mellan människor bygga på uppriktighet, belevenhet, 
innerlighet och framför allt oegennytta – dygdelärans yttersta mål är 
samhällets fromma. Then Swänska Argus kan sägas ha mycket gemen-
samt med katekeslitteraturen; liksom den riktar den sig till en bredare 
läsekrets och liksom den har den ett folkuppfostrande syfte. Det finns 
dock en väsentlig skillnad. Där katekesutläggningarna och den tradi-
tionella kristna lärans ideal är den tålige undersåten, som passivt un-
derordnar sig Guds vilja, är det den aktive medborgaren, den av egen 
drift framgångsrika medlemmen i samhället, som Dalin vill skapa. 
Målet ska uppnås genom uppfostran, en verklig hörnsten i Then 
Swänska Argus praktiskt inriktade moralism. 

Bengt Lewan menar att även om Dalin i Then Swänska Argus be-
traktar gud som uppsåtet till allt gott och förutsättning för all dygd53 

                                                 
53 Lewan, 1985: 44. Lewan hänvisar till Argusartikeln ”Tanckar öfwer Upfostringen”, 
där vi läser: ”GUD är den högsta Fullkomligheten, Sielfwa Dygden och Sielfwa 
Wisheten. Derföre ju mer en ting liknar honom, ju fullkomligare är den och ju mer 
en ting är honom olik, ju ofullkomligare är den. Således är ingen ting fullkomligare än 
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”är hans dygdelära i praktiken helt sekulariserad”54. Berättarsubjektet 
Argus presenterar sig som en ”Präst i Sedoläran”55. Det ska visa sig 
att han, som han själv antyder, därmed inte är präst i någon traditio-
nell bemärkelse. Förutom att det som förkunnas till sitt innehåll inne-
bär något annat än de gammalkristna katekesutläggningarna predikar 
inte Argus för sina åhörare, han samtalar förtroligt med dem, tilltalar 
dem som en engagerad medborgare. Det specifika sättet att moralise-
ra som berättarperspektivet i Dalins Then Swänska Argus och andra 
moraliska tidskrifter medför är åtskilt från karaktärskomediernas 
dramatisering. Men där finns ändå betydande likheter i presentations-
sättet. Propagerandet för dygden sker indirekt; det som beskrivs är 
inte så mycket dygden själv som dess motsats, lasten. Det är genom 
ett påvisande av lastens alla ansikten som dygdeförkunnandet sker. 
Den gyllene medelvägen blir en ledande princip; dygden ernås genom 
ett navigerande mellan lastbara ytterligheter (jag återkommer till just 
denna princip i kapitel fyra). Tekniken går ut på att kritisera genom 
att förlöjliga. Man skrattar åt, inte med, föremålet för kritiken, men det 
är inte enskilda individer som utpekas, utan abstrakta karaktärsfel. 
Sprätthöksfiguren är inget undantag från denna princip. Den är inte 
så mycket en personteckning med realistiska anspråk, som en pro-
blematisering av frågor av moralisk och social natur; det är det lastba-
ra beteendet som sprätthöken exemplifierar. Vi skulle med fördel 
kunna kalla beskrivningarna av sprätthöken och många av de texter i 
vilka de ingår för satir56 – eller, vilket är en än mer träffande beskriv-
ning, moralsatir. 

                                                                                                     
Dygd och Wijshet, men ingen ting ofullkomligare än Last och Dårskap (Dalin, 1914, 
bd. 2, nr 3: 17)”.  
54 Lewan, 1985: 44. Dalin är ju för övrigt känd för sin kritik mot religiöst hyckleri. Se 
t. ex. den s.k. prästsatiren, tillhörande Dalins ungdomsdiktning (vilken behandlas av 
Warburg, 1884: 32 ff. och Lamm, 1908: 128 f.) och de parodiskt utformade ”Kalott-
predikningarna”, som hör till hans litterära produktion under den s.k. ”hovperioden”. 
55 Dalin, 1910, bd. 1, nr 19: 132. Jfr. Lewan, 1985: 44. 
56 Den psykologiska teckningen av den satiriska karaktärstypen är vid en jämförelse 
med en romanfigur som regel grovt simplifierad. Det är i starkt begränsad utsträck-
ning som den satiriska karaktärstypen tänker, känner eller genomgår någon personlig 
utveckling. A. Pollard (1970: 54) skriver att ”the satiric character can possess only a 
limited independence. More than most fictional characters he is the creature of his 
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Framgent i denna undersökning begagnas, vid sidan av andra be-
teckningar, såsom ”diskursen om”, ”litteraturen om”, ”beskrivning-
arna av” sprätthöken, också termen ”sprättsatir”. Jag ska här närmast 
försöka klargöra satirbegreppets konventionella innebörd och vad jag 
lägger i det i samband med beskrivningarna av sprätthöksfiguren.57 
Uppgiften är inte helt enkel; satir visar sig vara ett kategoriskt undfly-
ende och högst amorft begrepp.  

En användning låter förstå att termen avser en viss typ av litterär 
text, att satir är en litterär genre. I Svenskt litteraturlexikon läser vi att 
satir ”under nya tiden [är] en estetiskt karaktäriserande beteckning för 
litterära verk inom olika genrer”. Satir i klassisk, romersk utformning, 
hos Lucilius, Juvenalis och senare under franskklassisk flagg, av för-
fattare som Boileau, användes som rubricerande och genreklassifice-
rande beteckning, som en slags varudeklaration. Det är också på detta 
sätt som vår svenske Dalin och tillika Gustaf Fredrik Gyllenborg 
under 1700-talet förhåller sig till satiren, som en genre.58 Satir kommer 
av latinets satura, underförstått satura lanx,59 d.v.s. skål med frukter 
årligen offrade till gudarna. Betydelsen indikerar att det rör sig om en 
blandning av något slag och följdriktigt kom satir tidigt att beteckna ett 
slags poetiskt allehanda. Den klassiska litteraturen skiljer på två typer 

                                                                                                     
maker. No matter what he is in himself, he always remains the creature of his mas-
ter’s satiric intention.” Jfr. också S. Greenblatt som i sin undersökning av tre mod-
erna författare, Evelyn Waugh, George Orwell och Aldous Huxley, bland annat 
skriver (1965: 108) att ”The absence of a developing plot is closely related to the 
absence of a developing character.” och ”[a] complex and extensive character study 
would be inconsistent with the satirist’s attempt to show man’s ugliness, pettiness, 
and mindlessness.” 
57 De definitioner av satir som jag stöder mig på i det här kapitlet är, om inget speci-
ellt anges, hämtade från följande verk: av de svenska Nordisk familjebok (1916), Svenskt 
Litteraturlexikon (1964), Svenska Akademins Ordbok (1965), och av de engelska Encyclo-
pedia of Poetry and Poetics (1965) och The Cambridge Guide to Literature in English (1993). 
58 Se t. ex. G-F Gyllenborg i Tankebyggarnas antologi Våra Försök III (1756): ”Satire 
öfver Sprätthökar” och i samma verk ”Satire Öfver Beskedligt folk”, ”Satire Till Fru 
H. C. N.” 
59 Ordets etymologi har förvirrats av att man under renässansen härledde Satir från 
Satyr, d.v.s. från grekiska satyrspel. Detta har levt kvar i traditionen trots att Isaac 
Causabon i De Satyrica 1605 avlivade den falska etymologin (se bl. a. Encyclopedia of 
Poetry and Poetics, 1965). 
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av satir: direkt och indirekt. I den direkta satiren talar satirikern i 1:a 
person till läsaren. Man skiljer därvidlag på horatiansk satir, där för-
fattaren har för avsikt att, i en närmast salongsfähig och underhållan-
de ton, roa snarare än förarga läsaren, och juvenalisk satir, där förfat-
taren framträder som den seriöse moralisten, med avsikt att väcka 
indignation och förakt hos läsaren. Den indirekta, eller menippeanska 
satiren, innehåller mer narrativa element och formen är en blandning 
av vers och prosa. Indirekt satir kan övergå till parodi: ett kärt 1700-
talsexempel är Voltaires Candide, som parodierar reselitteraturen. 

I en annan användning av satirbegreppet förflyktigas innebör-
den: med satir avser vi en speciell ”ton”, ”hållning”, eller ett visst 
inslag i en text. Satir kan, annorlunda uttryckt, skiljas från satiriskt. 
Tvetydigheten hos begreppet framhålls särskilt i uppslagsverket Encyc-
lopedia of Poetry and Poetics.60 Något som sällan eller aldrig diskuteras är 
satir som ett mer allmänt stilmedel.61 Liksom stilistiska grepp i all-
mänhet tycks satirens mest utmärkande egenskap bestå i att den ska-
par en effekt. Det är ofta genom det burleska, för att inte säga grotes-
ka, genom en inkongruens med den verklighet texten hänför sig till 
och utgår ifrån som en satirisk effekt skapas. 

Av 1700-talets författare betraktades satiren kanske inte precis 
som ett stilmedel, men väl som en litterär teknik och ett kommunika-
tivt medel. Dalin skriver i sin inledning till Then Swänska Argus att ”en 
torr och snörrätt Sedo-lära […] måste med all sin wyrdighet gå in 
genom det ena Örat, och ut genom det andra.”62 och vidare, om det 
satiriska skrivsättet: 

    Om något i dessa Arken skulle förekomma, som liknade en Sa-
tyre, så bedia wi dig, k. Läsare, intet tro, at wi förluste oss i något 
ohemult bitande skämt; men wilje biuda til at begabba fåfänga och 
last, så at Folket må få Hat eller åtminstone mindre lust dertil. Det 
är bekant, at mången intet älskar det Satyriske skrifsättet; Men så 

                                                 
60 Vi läser där s.v. Satire att ”No strict definition can encompass the complexity of a 
word which signifies, on one hand, a kind of literature, and on the other, a spirit or 
tone which expresses itself in many literary genres.” 
61 Uppfattningen att satir skulle kunna betraktas som ett stilmedel påträffas inte i den 
litteratur om satir som jag här hänvisar till.  
62 Dalin, 1910, bd. 1, nr 1: 1. 
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står det dock fast, at när det blifwer inom sina skranckor, är det in-
tet utan sin stora nytta.63 

För Dalin har satiren i sig inget egenvärde, den används för att för-
medla ett sedelärande budskap, som en kommunikativ strategi. Över-
satt i diskursteoretiska termer skulle man rentav kunna tala om satiren 
som en speciell, strikt reglerad, diskursiv praktik. Den diskussion som 
1700-talet för kring det satiriska skrivsättet kan i det perspektivet inte 
bara liknas vid en poetik, den blir också en slags diskursetik.64 Dalins 
uttalande om det satiriska skrivsättet i artikeln ”Tankar öfwer Satyris-
ka Skrifsättet”, i andra årgången av Then Swänska Argus, får tjäna som 
exempel. 

    Många inbilla sig at wara utropade och uphögde i denna Skrif-
arten [satiren], är alt nog: de blanda illfundighet ihop med lifligt 
Förnuft, och en qwick tadel-konst, som sårar Folck med osynliga 
Tällg-Knifwar, hålla de för ett Mästar-Stycke i Sedo-Läran: Neij, 
större Dygd och större försicktighet fordras hos en rätt Satyricus: 
Hans Handtwärck kan eljest snart bli en Oskyldighetens swärta; 
Ty emellan Satyren och Tadlet är intet mer än en Pappers-Wägg, 
som wäl altid förmår rent åtskilja dem; men brinner dock snart 
upp, när hitzigheten är för starck. Jag älskar at Lasten wanrycktas, 
Odygden swärtas och Dårskapen begabbas; Jag wil at Menniskians 
medfödde Äregirughet småningom ledes och wänies at hålla 
Folcket ifrån de fläckar, som de snart kunna få, om de äro Narrar 
eller med flit bära sig illa åt. Jag wil ock at en rolig Sedo-Lärare 
stundom, liksom en Präst, angriper odygden alfwarsamt; Men jag 
wil ock at hans Skrifter ingalunda oosa af kitzlan, ensidiga afsick-
ter, Agg till wissa Personer, eller någon odygd, som han hos andra 
fördömer. En ren owäldig kiärlek til Dygden, och en ädel ifwer 
mot tidsens Galenskap böra giöra bästa liudet i hans utlåtelser.65 

Satirikern intar en moraliskt högtstående position gentemot sina 
medmänniskor, han tillerkänns rätten att döma och fördöma; satiri-
kerns gärning blir idealistens. Med detta följer ett stort ansvar. Grän-
sen mellan satir och förtal är hårfin. Förtroendet kan lätt missbrukas 
om satirikern låter sig styras av ”ensidiga afsickter”, eller ”Agg till 

                                                 
63 Dalin, 1910, bd. 1, nr 1: 6. 
64 En intressant diskussion kring detta förs av Nexö, 2004: 49-64. 
65 Dalin, 1914, bd. 2, nr 11: 92. 
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wissa Personer”, d.v.s. av individuella motiv.66 Satirikern, så som han 
låter sig beskrivas i de moraliska veckoskrifterna, är den abstrakta, 
universella dygdens väktare. Att detta är en roll understryks av förfat-
tarfiktionen.  

Leon Guilhamet skriver: ”In short, I want to make a case for my 
conviction that to understand satire, it is necessary to know it as a 
genre”.67 Jag skulle vilja framhålla nödvändigheten av att betrakta satir 
som en genre och som en viss ton i det sagda och eventuellt som ett 
stilgrepp. I denna undersökning vill jag dessutom, och framför allt, 
betona satiren som ett sätt att kritisera. Enligt Samuel Johnsons klas-
siska definition är satiren ”a poem in which wickedness or folly is 
censured”68. Satiren blir ett korrektiv för mänsklig dårskap, en kom-
mentar till samtiden och det mänskliga tillståndet i dess helhet.  

Den satiriska kritiken sker genom förlöjligandet. Satir är en slags 
komik, de strategier den begagnar är tagna ur en komisk repertoar, 
och liksom annan komik kan satiren vara ironisk, sarkastisk, kvick, 
cynisk, göra bruk av invektiv. En skillnad gentemot komik i allmänhet 
och humor finns det emellertid: satir innebär, som just påpekats an-
gående sprätthöksfiguren och som tål att påpekas igen, att skratta åt 
inte med. Där skrattet i komiken blir ett självändamål, har satiren ett 
annat, vidare syfte.69 

Satiren, förklaras det i Svenskt litteraturlexikon, syftar till att ”i kri-
tiskt, ofta också reformerande syfte förlöjliga [-] enskilda personer 
eller människotyper samt förhållanden och händelser inom det of-
fentliga livet och privatlivet”. Målet för kritiken kan alltså variera, den 
kan rikta sig mot individer, mot institutioner eller mot mer allmänna 
förhållanden. Karaktäriserande för äldre tiders satir är det moralise-
rande anslaget: termen moralsatir är befogad särskilt i fråga om 1700-
talslitteraturen. Leon Guilhamet, som i sin monografi Satire and the 

                                                 
66 Att personer inte namngavs i satiren var en allmänt utbredd regel i den moraliska 
veckoskriftens genre (se t.ex. Lamm, 1908: 211). 
67 Guilhamet, 1987: 2. 
68 Cit. efter The Cambridge Guide to Literature in English, 1993: 829. 
69 Abrams (1988: 166) skriver att ”It [satire] differs from comic in that comedy evokes 
laughter mainly as an end in itself, while satire ’derides’; that is, it uses laughter as a 
weapon, and against a butt existing outside the work itself.” 
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Transformation of Genre undersöker satirer av Dryden, Swift och Pope, 
definierar satir i förhållande till komik i följande kärnfullt formulerade 
sentens: ”The comic functions chiefly in contrast to the serious; the 
satiric in opposition to the good”.70 Där komik, förstått i vid bemär-
kelse, exemplifierar motsatsen till det seriösa, blir satiren en exempli-
fiering av motsatsen till ”the good”, d.v.s. till det socialt accepterade. 
Med en sådan definition blir moralen satirens mål och motor.  

I tidig svensk frihetstid är det Dalin som blir främste represen-
tant för den moralsatiriska litteraturen. För detta talade flera saker. Å 
ena sidan fungerade Dalin som en portalfigur för utländsk litteratur, 
med Martin Lamms ord: ”Hans [Dalins] hela författarverksamhet är 
ett oaflåtligt arbete att bringa svensk diktkonst i kontakt med fransk 
formkult och engelsk moral”71; genom Dalin läser vi Holberg, Swift 
och Boileau. Å den andra sidan fanns det en inhemsk tradition som 
Dalin var känslig inför och gärna skrev in sig i. Ett estetiskt medvetet 
moraliserande, den för dalindiktningen så utmärkande allegoriska 
exemplifieringen, personifierandet av abstrakta dygdeideal finner vi 
exempelvis i Stiernhielms Hercules. Franskklassicismen, den preciösa 
diktningen, salongslitteraturens poésie fugitive finns representerad i 
stormaktstidens slutande fas, hos författare som Haquin Spegel och 
Israel Holmström, den sistnämnde med sina efter Scarron författade 
burlesker – och inte minst får satiren sin svenska banerförare i Samu-
el Triewald, ”vår svenske Boileau”.72 Det är denna från stormaktsti-
den nedärvda litteraturtradition, blandad med utländska impulser, 
som Dalin för in i frihetstiden och implicerar i sina satirer.  

1.6 Avhandlingens uppläggning 
Om avhandlingen har en huvudperson, sprätthöken, skulle vi, för att 
fortsätta med den litterära parallellen, också kunna säga att den har en 
handling, att den följer ett slags narrativt förlopp. Efter en genom-
gång av källmaterialet i kapitel två har jag delat in analysen i tre kapi-

                                                 
70 Guilhamet, 1987: 8. 
71 Lamm, 1908: 34. 
72 Ibid. 83 ff. 
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tel, vars huvudsakliga tematik består av 1. En utredning av sprätt-
höksfiguren som sådan, 2. Nationalkaraktären och 3. Språket. I det 
första kapitlet besvaras inte bara frågan om vad en sprätthök per 
definition är, utan också hur man, enligt litteraturen blir en sprätthök: 
den förklaringsvariabel som utpekas är resandet till Frankrike. I det 
andra kapitlet får vi tänka oss de svenska resenärerna på plats, tillbaka 
i Sverige efter att i moraliskt dubiösa parisiska sällskap ha omskapat 
sig till sprätthökar. Deras förfranskning tar sig en rad olika uttryck, 
den har trängt in djupt i deras sinnelag och sprätthökarna har överta-
git en rad negativa franska nationalegenskaper, vilket i perspektivet av 
nationell identitet gör dem till en slags bastarder. I det tredje kapitlet 
låter jag, bokstavligen, sprätthökarna komma till tals och därmed 
påvisas det kanske mest påtagliga symtomet på deras förfranskning: 
den otidiga benägenheten att blanda sitt tal med franska fraser, vilket 
åtföljs av en negativ inställning till det egna modersmålet. I den avslu-
tande diskussion som följer på dessa tre tematiskt ordnade kapitel 
återknyter jag både till det som redan har sagts här i inledningskapitlet 
och till resultaten. 
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2 Materialpresentation 

2.1 Allmänt om källmaterialet 
Det material som jag utgår från kallar jag ofta för ”litteraturen om 
sprätthöken” eller ”beskrivningarna av sprätthöken”. Det jag avser 
med dessa beteckningar är i de flesta fall excerpter ur olika skrifter 
där sprätthöken omtalas. Det rör sig ibland om rena definitioner, 
ibland om kortare prosaepisoder sedda i berättarsubjektets perspektiv 
(i enstaka fall ses de i sprätthöksfigurens perspektiv), om poesi, d.v.s. 
texter med metrisk regelbundenhet och dramatexter. Den litterära 
kontext som sprätthöksfiguren uppträder i, d.v.s. vad som angår 
handling, övriga personager etc. preciseras i den mån det är relevant 
för det resonemang som jag för. Jag vill inte påstå att jag behandlar 
alla tillgängliga beskrivningar av sprätthöken i svenskspråkiga tryckta 
texter från 1700-talet, men jag tror mig ha lokaliserat och analyserat 
de flesta och de utförligaste, m.a.o. tillräckligt många för att kunna 
påstå att jag har extraherat vad vi kan kalla för en diskurs om sprätt-
höken. 

Det som håller samman materialet är alltså i första hand den för 
texterna gemensamma nämnaren att sprätthöksfiguren på ett eller 
annat sätt beskrivs och inte genretillhörighet. Detta ligger i undersök-
ningens natur: jag har för avsikt att behandla en litterär figur – inte en 
litterär genre – och dess samband med en idémässig kontext under ett 
visst historiskt skeende. Men det är ändå viktigt att framhålla att be-
skrivningarna av sprätthöken inte helt kan frikopplas från de littera-
turarter och de litterära praktiker som de ingår i. För att ta ett exem-
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pel. I en artikel ur Olof Dalins Then Swänska Argus73 får vi reda på vad 
en sprätthök är för något, men sprätthöken sätts inte in i något narra-
tivt förlopp, kopplas inte till någon handling eller någon annan karak-
tär och beskrivningen förblir ett ganska kortfattat abstrakt redogö-
rande, begränsad som den är av formatet. I en pjäs, såsom Gyllen-
borgs Swenska sprätthöken, som förvisso är helt unik i sammanhanget, 
men som här ändå kan få representera den dramatiska litteraturen, är 
”sprätthök” ett epitet som tillskrivs en personage som också har ett 
namn och som interagerar med andra personager, vars göranden och 
låtanden har betydelse för en övergripande handling som sträcker sig 
över 122 trycksidor (1740 års tryck). Skillnaden är av betydelse för 
den sammanlagda bilden av sprätthöksfiguren och hur den kan kon-
textualiseras.  

Beskrivningarna av sprätthöksfiguren vill jag kalla för mitt pri-
mära källmaterial och det är det som jag ska presentera här nedan. 
Under avhandlingens gång kommer emellertid ett antal skrifter att 
åberopas där sprätthöksfiguren inte omtalas, men som ändå är viktiga 
för analysen och illustrerar de resonemang jag för. Dessa skrifter, de 
sekundära källorna, presenteras, efter behov mer eller mindre utför-
ligt, i det sammanhang de aktualiseras. 

Jag ska i detta kapitel närmare söka inringa vad det är för texter 
som ”beskrivningarna av sprätthöken” består av och jag kommer i 
anslutning till det att säga något om författare, upplagor, litterära 
förutsättningar och genrer. I korthet räknar jag med tre textkategori-
er: moraliska veckoskrifter, karaktärskomedier och en tredje kategori 
som består av småtryck och excerpter ur skrifter som inte tillhör nå-
gon av de två första kategorierna. Textkategorierna presenteras kapi-
telvis efter samma ordning som de just omnämnts. 

                                                 
73 Dalin, 1914, bd. 2, nr 44: 400 f.  
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2.2 Moraliska veckoskrifter 

Allmän bakgrund 
Moraliska – eller sedelärande – tidskrifter är den term som i den här 
undersökningen kommer att användas för den periodiska litteraturart 
som här ska beskrivas och det är den förmodligen mest utbredda. Det 
är dock viktigt att påpeka att det finns ett flertal andra benämningar 
som i olika utsträckning vunnit hävd, vilka indikerar och ibland fram-
häver andra karaktäristiska egenskaper än det moraliska innehållet. En 
sådan benämning är essäjournalistik, efter det engelska ”essay-paper”. 
Det man med en sådan term vill framhålla är formatet. Tidskriftsty-
pen, i dess renodlade form, bestod nämligen av enskilda artiklar, essä-
er, som utkom separat, vanligen, åtminstone beträffande de svenska, 
en gång i veckan, vilket ju också är fallet med den förmodligen mest 
kända svenska moraliska tidskriften, Olof Dalins Then Swänska Argus 
– därav också namnet moraliska veckoskrifter. Det ska emellertid un-
derstrykas, vilket Ingemar Oscarsson gör i Den svenska pressens historia, 
att artikelformatet inte kan betraktas som unikt för tidskriftstypen. 
Att lösnummer publicerades i form av enskilda artiklar gällde också 
den övriga periodiska litteraturen; det var en allmänt vedertagen jour-
nalistisk form.74 

En annan term som man ibland stöter på är ”kaffehusjournalis-
tik”. Det man då åsyftar är den speciella debattkultur som skapades i 
London under slutet av 1600-talet. I den engelska storstaden kom 
kaffe- och chokladhus att bli en samlingspunkt och det skapades en 
slags ömsesidig relation mellan offentliga lokaler av det här slaget, där 
en debattmiljö utvecklades, och journalistiken.75 Ett tecken på det är 
att kaffehusen är ett ofta förekommande inslag i texterna, de utgör 
inte sällan sceneriet. Det var också i England som de första moraliska 
                                                 
74 Oscarsson, 2000: 100.  
75 H. Knif (1987: 22 f.) framhåller genrens beroende av en ny intellektuell, borgerlig 
och urban miljö. Kaffehusen, vilka, enligt uppskattning, existerade i ansenligt antal i 
London vid 1600-talets slut, ca 2000 stycken, var kärnan i denna speciella miljö. 
Kaffehusen var den plats där tidningarna hämtade sitt intellektuella stoff, men också 
den plats där tidningarna främst lästes och diskuterades. Man kan alltså tala om kaffe-
husen som ett element i den journalistiska praktiken. 
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tidskrifterna såg dagens ljus.76 Joseph Addison och Richard Steele 
författade en tidskrift, The Tatler, som kom ut 1709-1711. Med denna 
lades grunden till det genrekonstituerande mönster som befästes i den 
antagligen mest kända, omskrivna och imiterade moraliska tidskriften 
av alla: The Spectator, vilken gavs ut åren 1711-1712,77 innefattande 
hela 635 nummer, av samma författare. Efter The Spectator har också 
”Spectatorlitteratur” blivit ett begrepp. 

Steele och Addisons tidskrift hade flera ingredienser som senare 
kom att bli legio i genren. En sådan var det sedelärande perspektivet. 
Vi ska observera att man med ”sedelärande” på den här tiden kunde 
mena en rad olika saker, såsom politik, ekonomi, religion och moral. 
De ämnen som behandlas är varjehanda reflektioner över samhällsli-
vet och kan röra såväl stort som smått. Framställningstekniken är 
varierad; artiklarna kan bestå av verser, brev, dramadialoger, små 
dagboksanteckningar och berättelser på prosa, om vartannat. Ett 
annat typiskt inslag är den fiktiva, novellistiska ramen. Artiklarna i The 

                                                 
76 En avgörande orsak till den moraliska veckoskriftens framväxt, vid sidan av den 
speciella kaffehuskulturen, torde vara avskaffandet av censuren 1690. Otto Sylwan 
(1892: 121 f.) framhåller dessutom ytterligare en förklaring. Han vill betrakta 1688 års 
revolution, som enligt honom var en konsekvens av restaurationens utsvävningar och 
borgerliga oroligheter, som en startpunkt för ett nytt slags moraliserande, vilket fick 
sitt främsta uttryck i de sedelärande tidskrifterna: ”Mot lättsinnet i seder och literatur 
måste en reaktion komma, och den kom, men icke såsom tidigare i form av en gläd-
jefientlig puritanism. Man sökte förena allvar i tänkesätt med behag i framställningen 
(Sylwan, 1892: 121)”. Ett liknande resonemang för Sylwan också i Svenska pressens 
historia (1897: 130). Också Henrik Knif (1987: 23) vill se den typ av moral som Addi-
son och Steele, författare till The Tatler och The Spectator, kom att stå för som en 
reaktion mot dels restaurationstidens, vad han kallar ”libertinska seder”, dels mot 
puritanismen. Huruvida och på vilket sätt en sådan externalistisk, psykologiserande 
förklaring egentligen är giltig är väl oklart, men klart står det att perioden 1688-1690 
var viktig för genrens förberedande stadier. 
77 År 1734 var det dags för en svensk översättning av The Spectator. Den som utförde 
jobbet var Jacob Kling. Den Engelske Spectator, som den kom att heta, innehåller 84 
artiklar i urval från The Spectators 207 första nummer (se Sylwan, 1892: 184). Över-
sättningen var, visar det sig, ytterst bristfällig och som Henrik Knif skriver (1987: 29 
f.), har skillnaden mellan 1710-talets London och 1730-talets Stockholm inte alls 
tagits i beaktande av Kling. Sylwan visar (1892: 185) att Kling heller inte kan ha varit 
speciellt hemmastadd i det engelska språket: ”a very sullen youth” blir exempelvis 
hos Kling ”en tystlåtig kvickhet”. 
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Spectator framstår som resultatet av en diskussion förd mellan olika 
medlemmar i en klubb. De karaktärer som talar får representera olika 
yrkes- och samhällskategorier. Bland dessa finner man den engelska 
godsägaren Sir Roger de Coverley, den fröjdigt sinnade sällskapsman-
nen Will Honeycomb och köpmannen Sir Andrew Freeport. Som 
huvud för diskussionsklubben skapades det speciella författarsubjekt, 
”spectatorn”, som kom att bli ett stående inslag i genren. I de otaliga 
efterbildningar som de närmaste trettio till fyrtio åren spreds över 
Europa förekommer varianter såsom patriot, vandringsman eller rätt 
och slätt åskådare. Spectatorberättaren är allvetande och överallt när-
varande. Han är lärd, kan klassisk såväl som modern litteratur och har 
rest genom hela Europa. Sprängfylld av kunskaper och livserfarenhet 
presenterar han sig för läsaren, men han förhåller sig, trots sin up-
penbarliga närvaro i texten, något på avstånd från densamma. I 
många av Spectators efterliknare, däribland Then Swänska Argus, tilltalar 
däremot ”auktorn” på ett förtroligt sätt läsaren i jagform och när han 
inte låter någon av karaktärerna i diskussionsklubben framträda, är 
det han själv som befinner sig på kaffehus, gator och torg, för att 
registrera och intervjua. Därmed skänks det subjektiva deltagarper-
spektiv som Spectator skapar ytterligare konkretion och åskådlighet.  

På tyskspråkig mark fick The Spectator snart sina likar. Hamburg-
tidningen Der Vernünfftler kom ut redan åren 1713-1714. År 1721 
trycktes det första numret av den välbekanta och populära Die Disco-
urse der Mahlern i Zürich. Några år senare, 1724, kom ytterligare en 
tidning från Hamburg, Der Patriot, som också den kom att vinna stort 
erkännande. Genren var över huvud taget stor på tyskt område och 
antalet moraliska tidskrifter kom enligt Otto Sylwans uppgifter i run-
da tal upp till inte mindre än 500 stycken.78  

I Frankrike fick de moraliska veckoskrifterna inte lika stort ge-
nomslag som i Tyskland. Bland det, relativt sett, fåtalet franska tid-
skrifterna kan man räkna Le spectateur français (1722-1723), L’indigent 
philosophe (1728), och Le cabinet du philosophe (1734), samtliga av Mari-
vaux’s penna. Ett viktigt, dock inte franskt, men väl franskspråkigt 
bidrag kom det från holländaren Juste van Effen, som 1711-1712 

                                                 
78 Sylwan, 1892: 127. 
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kom ut med tidskriften Le Misantrope, alltså, anmärkningsvärt nog, 
samtidigt som The Spectator gavs ut i England.79 Inte heller i Danmark 
syns genren ha blivit så särdeles populär. Holbergs Epistler (1748-
1754), som enligt Sylwan ”utan någon förändring [skulle ha] kunnat 
utges som såsom en moralisk tidskrift”,80 var av ganska sent datum 
och ingick inte i någon massproducerad litteratur på samma sätt som i 
exempelvis Tyskland.81 

En svensk jätte 
I Sverige kom den moraliska veckoskriften att bli känd och omtyckt. 
Dess främsta representant blev Olof Dalin (1708-1763), som med 
Then Swänska Argus omplanterade den ursprungligen engelska genren 
i svensk mylla. Tidskriften började ges ut i december 1732 och succén 
fortsatte i 104 nummer, till slutet av 1734, då pennan för stunden fick 
vila. 1754 kom sedan en språkligt omarbetad version ut. I analysen av 
sprätthöksfiguren kommer jag ofta att referera till detta verk; förutom 
att det agerar som en matris i strömmen av kommande svenskspråki-
ga moraliska tidskrifter, blir det konstitutivt för beskrivningarna av 
sprätthöken. Sprätthöken är ett stående inslag i Then Swänska Argus 
karaktärsgalleri och det är här som den först ges en utförligare defini-
tion, vilken ska läsas och imiteras, för att inte säga kopieras, av fram-
tida författare. Jag återkommer till just den frågan i kapitel tre, här 
närmast ska verket som sådant presenteras. 

Den tidigare forskningen om Dalins Then Swänska Argus är om-
fattande och verket framstår som ett av det svenska 1700-talets mest 

                                                 
79 I hans övriga produktion finns också tidskrifterna La Bagatelle, 1718-1719 och Le 
nouveau Spectateur, 1725-1726 (se Lamm, 1908: 173 f.). 
80 Sylwan, 1896: 132. Holbergs Epistler finns inte, så vitt man vet, översatt till svenska 
(se också Warburg, 1884b: 63). 
81 En dansk version av The Spectator författades av den anonyme Jörgen Ries på 1740-
talet: Den danske Spectator, med ett bihang, ”Den danske Anti-Spectator”. Skriften fick 
ett visst erkännande, eftersom man ett tag trodde att Holberg förde pennan (Se 
Sylwan, 1896: 132 f.). 
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omskrivna och utforskade.82 Jag kommer därför i det följande att 
försöka fatta mig kort. Men först ska det sägas något om en svensk 
föregångare som det också refereras flitigt till i avhandlingen. Then 
Swänska Argus var som sagt det verk som gjorde den moraliska tid-
skriften känd i Sverige, men Dalin var därmed inte först ut på plan. 
Året innan Then Swänska Argus först presenterades för en svensk läse-
krets hade Carl Carlsson (senare Carleson) med viss hjälp av brodern 
Edward författat veckoskriften Sedolärande Mercurius, vilken gavs ut 
från juni 1730 till 26 oktober 1731. Verket består av tre delar, vardera 
innehållande 24 artiklar. Karl Warburg och Otto Sylwan har visat att 
det mesta stoffet hämtades från Addison och Steeles The Tatler och 
The Spectator. Några artiklar kommer från Der Patriot. Ibland översatte 
Carleson rakt av från originalen, ibland bearbetade han dem, men 
överlag har verket ansetts vara en tämligen osjälvständig produktion. 
Ett undantag utgör emellertid de artiklar som behandlar ekonomiska 
ämnen, där innehållet syns vara oberoende av de utländska förebil-
derna.83  

                                                 
82 Till de viktigaste bidragen hör Karl Warburgs biografi från 1884 Olof Dalin, Hans lif 
och gerning, vilken fick en uppföljare 1908 i Martin Lamms Olof Dalin. Båda böckerna 
är omfattande genomgångar av verket. Skillnaden ligger i att Warburg mer koncentre-
rar sig på det person- och kulturhistoriska, verkets tillkomsthistoria, Dalins förhållan-
de till tryckare och receptionen, medan Lamm riktar in sig på det innehållsliga, och 
kanske i synnerhet på influensen av utländsk litteratur. Dalins och Then Swänska Argus 
betydelse för utvecklandet av en konstprosa står det om i Fredrik Bööks Romanens och 
prosaberättelsens historia i Sverige fram till 1809 (1907). Olof Dybergs Olof Dalin och tidsidé-
erna (1946) behandlar motivkretsar och det idéhistoriska och Otto Sylwan behandlar 
det presshistoriska perspektivet i två undersökningar: Sveriges periodiska literatur under 
frihetstidens första del. Till midten af 1750-talet. (1892) och Svenska pressens historia till statsh-
välfningen 1772 (1897). Språk och stil undersöks av Ruth Wikander i Studier över stil och 
språk i Dalins Argus (1924); som bekant var Dalins Then Swänska Argus epokgörande 
språkhistoriskt sett och brukar få markera, tillsammans med 1734 års lag, gränsen till 
den yngre nysvenskan. På senare tid har verket uppmärksammats av Mats Malm i 
Textens auktoritet. De första svenska romanernas villkor (2001). Till detta kommer otaliga 
artiklar i handböcker i litteraturhistoria och diverse annat, t.ex. Carlsson, I. 1997. Olof 
von Dalin. Samhällsdebattör, historiker, språkförnyare. Utgiven av Olof von Dalinsällska-
pet., samt Ingemar Oscarssons artikel i Den svenska pressens historia (2000: 102-108). 
För vetenskapligt bruk har Bengt Hesselman och Martin Lamm publicerat en textkri-
tisk utgåva från 1910, det är den som kommer att begagnas i avhandlingen.  
83 Sylwan, 1892: 131 ff. Se också Warburg, 1884a: 51 ff. 
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Carlesons Sedolärande Mercurius bröt marken för Dalin och var 
alltså den egentligen första svenska moraliska veckoskriften, om man 
inte väljer att räkna med en del tidigare översättningar,84 men den 
saknade Then Swänska Argus lyskraft och förmåga att nå ut till en pu-
blik. Det är svårt att exakt avgöra storleken på Then Swänska Argus 
spridning, men enligt en uppgift hade tidskriften inemot 500 prenu-
meranter 1733, då den av kanslikollegiet tillfälligt förbjöds. Till detta 
kommer lösnummerförsäljningen.85 För det svenska 1700-talet måste 
detta betraktas som ansenligt.  

Till populariteten bidrog säkerligen flera saker. Omväxling, stilis-
tisk elegans och driven berättarteknik blev Then Swänska Argus adels-
märke. Tekniken att, efter den moraliska veckoskriftens formel, först 
presentera ett tema, som sedan illustrerades med en liten anekdot, en 
dialog, en dagboksanteckning, eller en vers, gärna med hjälp av en 
allegori eller personifikation användes på ett sätt som tydligen nådde 
framgångar hos publiken. Säkerligen hjälpte den mytbildning som 
skapades kring författaren också till. Argus var jätten med hundra 
ögon, hämtad från den antika mytologin, allseende och alltid vaken. 86 
Warburg skriver att det var en allmän uppfattning hos samtiden att 
det var flera författare bakom skriften. Ingen kunde föreställa sig att 
det var den då 24-årige kanslisten Olof Dalin som ensam förde pen-

                                                 
84 Warburg (1884a: 50) anför som exempel en översättning från engelskan av William 
de Britaines verk (urspr. 1693), titulerad Menniskilig Försichtighet eller Konst, hwarigenom 
en Menniskias lycka och upkomst kan befordras. Translatorn Jacob Qvist stod för denna 
översättning som gavs ut i 32 nummer, 1725-26. Ett annat exempel, som Sylwan tar 
upp (1892: 130 f.), är översättningen av Lord Bacons Essays, som på svenska fick heta 
Lord Verulams Uprichtiga Utlåtelser, angående Sedor, Regering och hushåll: eller kärnan af allt, 
som gavs ut 1726-27 i 25 nummer. Översättare var N. H. Dahl. Ett kortlivat försök 
till att utge en svensk översättning av Der Patriot, gjordes av tryckaren R. R. Brooc-
man i Norrköping 1727. Endast ett nummer gavs ut (se Sylwan, 1892: 131). 
85 Oscarsson, 2000: 104. 
86 Från början hade Dalin dock tänkt sig en annan författarpseudonym. I handskrif-
ten till det första numret står det ”Sambling af frija tankar från Utopia”, vilket har 
blivit överstruket och ersatt med ”Frispråkaren”. Ännu ett alternativ ges i det som 
skulle bli det tredje numret: ”Den Sanne Frispråkaren”. Censor Johan Rosenadler 
föredrog emellertid det alternativ som gavs till honom i samband med det andra 
numret, ”Then Swänska Argus”, över de andra förslagen och så fick det bli (War-
burg, 1884a: 154 f.). 
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nan, trots de tecken som pekade på att så var fallet. Stilistiskt och i till 
vissa delar innehållsligt utgör verket utan tvekan en enhet; utifrån en 
genomläsning kan man dra slutsatsen att det rör sig om en ensam 
författare. Men ”[s]amtiden hade icke blick för enheten i tidskriften. 
Den antog, att endast en förening af talangfulle män mägtade åstad-
komma något slikt”87 och åsikten att Then Swänska Argus hade flera 
författare ”har bibehållit sig intill våra dagar.”88, skriver Warburg 
1884.89 Det råder nu sedan länge inga som helst tvivel att Dalin var 
ensam författare till Then Swänska Argus, sånär som på en viss assi-
stans av kollegan Carl Carleson.90 
                                                 
87 Warburg, 1884a: 58 f. 
88 Ibid. 57 f. 
89 Små sofistikerade hänvisningar, såsom underskriften Lidanus, ett anagram av Dali-
nus, som förekommer på ett par ställen, genomskådades inte. Se t.ex. Dalin, 1910, Bd. 
1, 6, ”Critiquer öfwer Argus”. Warburg skriver också (1884a: 59) om den enligt 
honom allmänt vedertagna uppfattningen att ARGV(U)S betraktades som ett akros-
tikon. Varje bokstav stod för ett författarnamn: A för lagmannen Abrahamsson, R 
för kanslirådet Rosenadler, G för landshövdingen Olof Gyllenborg, V för historie-
grafen Vilde och S för sekreteraren Stiernman. 
90 Att ge konkreta exempel på Carlesons skrivande i Then Swänska Argus visar sig 
emellertid vara lättare sagt än gjort. Martin Lamm (1908: 153) går emot Sylwans 
uppfattning att artiklarna nr. 8 och nr. 20, med ekonomiskt innehåll, skulle vara 
författade av Carleson. Enligt Lamm sträcker sig Carlesons medverkan endast till att 
förse Dalin med material och bistå honom i ekonomiska frågor. Nr. 8 och nr. 20 är 
däremot inte, enligt Lamm (1908: 154 f.), författade av Dalin själv. Detsamma gäller 
för några andra mindre texter och vissa insändare. I övrigt står Dalin utan tvekan 
som ensam författare. På frågan om Then Swänska Argus originalitet kan det annars 
ges flera svar. Att den är närmare ett verkligt original än Carlesons Mercurius är klart, 
men den är långt ifrån självständig. Å ena sidan framstår verket som ett anmärk-
ningsvärt enmansföretag, å andra sidan är det fullt av reminiscenser och bearbetning-
ar av utländsk litteratur. Det är ju också onekligen, beträffande författarskapet gene-
rellt sett, som en förmedlare och förädlare av engelsk och fransk litteratur Dalin har 
vunnit sin plats i litteraturhistorien. Fredrik Böök skriver (1907:68) att ”Han är i 
frihetstidens början den store förmedlaren af europeisk kultur, en kanal, genom 
hvilken den engelska moraliserande journalistiken, den fransk-klassiska dramatiken, 
den historiska kritiken strömmade in öfver Sverige, han är vägvisaren, som hämtat 
sin kunskap hos Addison och Swift, Racine och Montesquieu.” Martin Lamm visar 
(1908: 152-265) hur Dalin i Then Swänska Argus har lånat och omarbetat stoff, taget 
från Addison och Steeles tidskrifter, från Le misantrope och från Der Patriot, för att 
endast nämna några inspirationskällor och redan reflexionerna i den inledande arti-
keln kan utan större möda spåras till The Spectator (Lamm, 1908: 162). 
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I den första delens andra nummer får läsaren stifta bekantskap 
med det fiktiva sällskap som följer Argus. Den förste att presenteras 
är Ehrenmenüet, ”en Hofbuss”, alltså en hovman, som vet att föra 
sig i det galanta sällskapslivet. I det sociala spelet, där ”man bör syffta 
på ett, men mena ett annat”, är han oöverträffad. Han vet att 
genomskåda och manipulera till sin fördel. Om hans fördelaktiga yttre 
karaktäristik heter det att ”I öfrigt är han wäl wäxt, har liflig hy, stora 
blå ögon, skön näsa och blodröda läppar”. Nästa medlem i sällskapet 
är Hiertskott, en krigsveteran, som, sägs det, är ”Spak som ett Lam”, 
men samtidigt ”grym som ett Leijon”. Efter tjugo års krigande har 
han bytt ut värjan mot plogen och kan dela med sig av sin erfarenhet 
till den yngre generationen. Den tredje medlemmen är Hiernbrott, en 
spränglärd äldre herre, vars kvalité snarare sitter på insidan än utsidan. 
”En löylig Person at påsee, ty Peruquen sitter mäst på sned och klä-
derne i owårdsamhet, men du skall aldrig tro, min Läsare, hwad wit-
terhet som bor i det magra hufwudet”, säger Argus. Den fjärde per-
sonen är en före detta advokat, som ”äger en besynnerlig qwickhet”, 
hans namn är Gyllenbalance. Slutligen, som femte och sista medlem, 
presenteras Patriot, en köpman, som förstår sig på handel och manu-
fakturer och som är införstådd med både Sveriges och andra staters 
ekonomiska intressen. Var och en av medlemmarna får föra talan för 
en viss samhällsklass, efter samma mönster som i Der Patriot, The 
Tatler och The Spectator.  

I vad mån Dalin självständigt har utformat karaktärerna i sin 
ramfiktion råder det delade meningar om. Sylwan vill se en likhet med 
Der Patriot,91 andra tycker The Spectator ligger närmare till hands. Vid 
en jämförelse med The Spectators diskussionsklubb, där sex gentlemän 
presenteras, finns det likheter och olikheter. Rent allmänt är man i 
den tidigare forskningen överens om att Ehrenmenüet har sin före-
bild i Will Honeycomb.92 Fredrik Böök menar vidare att Hiertskott 
motsvaras av en Kapten Sentry; Sentry är liksom Hiertskott militär 
och besitter ett okuvligt mod. Också herr Patriot har en föregångare i 
                                                 
91 Sylwan, 1896: 145. 
92 Se Warburg, 1884a: 131., Böök, 1907: 73 f. Warburg menar på samma ställe att det 
hos Ehrenmenüet också finns drag som påminner om Sir Roger de Coverly, en 
annan Spectatorfigur, något som Böök (1907, se not 2: 73) dock inte håller med om. 
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The Spectator, nämligen köpmannen Sir Andrew Freeport. Till Hierts-
kott och Hiernbrott finner inte Böök några motsvarande karaktärer. 93 
De flesta, däribland också Böök, är emellertid överens om att influen-
serna från Addison och Steele måste, fastän de kan påvisas, anses 
som ganska ytliga. Där The Spectators karaktärer är tecknade med en 
konkretion och livlighet, de tillmäts en för tiden avancerad psykologi, 
framstår Dalins farbröder som rena abstraktioner.94 En annan skillnad 
är, som Warburg träffande påpekar, att Dalins figurer snarare är un-
dantagsfall från, än typiska för den klass de representerar. De sätts på 
piedestal och får inte så mycket representera som kritisera. Där The Spec-
tator beskriver, delar Then Swänska Argus ut moralkakor; Steele och 
Addisons perspektiv är sedesskildrande, Dalins är sedelärande. Hiernb-
rott är lärd, men därför inte någon pedant, vilket var den vanliga kri-
tiken mot de lärda, utan istället pedanternas argaste fiende. Hiertskott 
är den förste att beklaga soldaternas olater. Gyllenbalance är den som 
skarpast kritiserar juristernas paragrafrytteri och Ehrenmenüet är inte 
någon sprätt, han är tvärtom den förste att blottlägga det förnäma 
sällskapslivets oseder. 95 Dalin tycks efterhand ha tröttnat på medauk-
torerna och kanske slog de heller inte an hos publiken, vilket skulle 
vara orsaken till att han så småningom låter pensionera dem. I ”Slut-
Arket för 1733”, artikel 52 i första bandet, berättar Argus att hans 
”auktorer” har lämnat honom, eftersom de anser honom vara utlärd 
och hädanefter kommer Argus ensam att umgås med läsarna.  

Andra svenska moraliska veckoskrifter efter Then Swänska Argus 
Argus fick, efter att den lades ned 1734, ett gott eftermäle. Sylwan 
skriver att ”Argus hade väckt behofvet af en god och verkligt folklig 
läsning, och då han slutade sin tvååriga tillvaro, fanns ingenting, som 

                                                 
93 Böök, 1907: 72-78. 
94 Olof Dyberg (1946: 38 f.) går emot den mer allmänt vedertagna uppfattningen att 
Dalins figurer skulle vara fria från mänskliga defekter och att de enkom framställs 
som abstrakta dygdemänster. Man har i den tidigare forskningen fäst alltför stor vikt 
vid de inledande presentationerna menar Dyberg (jfr. Warburg 1884a: 131 ff., Lamm, 
1908: 157 f., Böök, 1907: 73 ff.). Detta gäller i synnerhet karaktären Ehrenmenüet. 
95 Warburg, 1884a: 131 f. 
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kunde ersätta honom”96. Sylwans utlåtande ter sig väl pessimistiskt, 
men att döma av läsarnas gensvar står det klart att ingen till fullo 
lyckades upprepa Then Swänska Argus succé, åtminstone inte i fråga 
om upplagor, även om försök inte saknades. Ett bevis för Then 
Swänska Argus genomslag är de många titlar som återanvände tidskrif-
tens namn.97 Ett annat är det återupplivningsförsök som gjordes efter 
tryckfrihetens införande 1766. Den Swenska Argus, med Argus aukto-
rer intakta, återuppstod 1767. Efter endast två nummer ändrades 
namnet till Den Nya Swenska Argus. Tidskriften rönte inte på långt när 
samma framgång som sin namne, men fortsatte att ges ut till 1768 i 
sammanlagt 23 nummer.98  

Det man är snabb att betona i den tidigare forskningen om gen-
ren är bristen på originalitet – Carlesons Sedolärande Mercurius och 
Dalins Then Swänska Argus har satts under lupp och deras beroende 
av de utländska tidskrifterna har grundligt bevisats. Detsamma gäller 
en del andra tidskrifter, inte minst Posten, en tidning som kom ut i 
frihetstidens sista skede, 1768-69, vilken har tillägnats en mycket om-
fattande och ingående monografi.99 Henrik Knif skriver att ”När den 
moraliserande essäistiken på 1730-talet når Stockholm och Sverige ter 
den sig i första hand som en importerad lyx, jämförbar med kaffet 
och det kinesiska porslinet.”100. Enligt Knif fanns de naturliga förut-
sättningarna för den moraliska veckoskriften inte i Sverige. Här sak-
nades en växande borgerlighet, med dess behov av självidentifikation 
och självförståelse, det som var tidskriftstypens själva livsluft.101 Trots 
Knifs utlåtande, vilket ter sig riktigt om man betonar litteraturens 
externalistiska förklaringar, måste man ändå säga att den visade sig 
vara ganska livskraftig i Sverige jämfört med andra länder, exempelvis 
Danmark. Den moraliska periodiska litteratur som publicerades i Then 

                                                 
96 Sylwan, 1892: 167. 
97 Se t.ex. Gyllenborg, O. 1735. Skuggan af den döda Argus. Momma, M. 1738. Samtal 
emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga Nyligen ankommen til de dödas Rijke. 
Stockholm. 
98 Lundstedt, 1895: 56., Sylwan, 1892: 208. Utgivare var Anders Odel.  
99 Se Svanfeldt, 1937. 
100 Knif, 1987: 29. 
101 Ibid. 29. 
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Swänska Argus efterföljd visar dessutom prov på mångfald och varia-
tion, de många anklagelserna för tröttsamt imiterande till trots.  

En samtida med Dalin och Carleson, men inte lika uppmärk-
sammad, var Johan Browallius, en mäktig man på många sätt: biskop i 
Åbo och betydelsefull hattpartist. Redan 1731, året före Argus entré 
och samtidigt med Carlesons Sedolärande Mercurius, författade han sin 
första tidskrift, titulerad, troligen efter inspiration från Columbus 
berömda anekdotsamling, Oskyldig Mål-Ro, Eller Förnöjliga samtal om 
hwarjehanda Lärda och Nyttiga Saker. Företaget blev kortlivat, endast 
fem nummer kom ut och innehållsligt finns, trots tidskriftsformatet 
och det moraliserande anspråket, inte särdeles mycket likheter med 
Carlesons och Dalins tidskrifter.102 Browallius kom emellertid senare 
att närmare trampa i Dalins fotspår. Samma år som Then Swänska 
Argus lades ned, 1734, försökte sig Browallius istället på den mer 
underhållande, sedelärande stilen som skribent i Den Philosophiske 
Mercurius, vilken 1735 övergick i Den Swenske Patrioten. Sammanlagt 
utkom 65 nummer av dessa båda tidskrifter, som till innehållet, 
främst Patrioten, kan sägas ta över stafettpinnen efter Then swänska 
argus – det är också denna skrift vi får anledning att återkomma till i 
analysen av sprätthöksfiguren. Samma år som Patrioten kom lands-
hövdingen Olof Gyllenborgs Skuggan af den döda Argus ut. Ett utmär-
kande drag för den, som kom ut i endast tolv nummer, samma år 
som Den Swenske Patrioten, är en lite tyngre, allegorisk stil.103 

År 1738 kom det ut ytterligare en moralisk tidskrift som begag-
nas i avhandlingen. Det var Thet Swenske Nitet av Olof Celsius d. y., 

                                                 
102 Istället för satiriska prosaberättelser, späckade Browallius sina texter med citat från 
diverse klassiska författare: Bayle och Wolff är några återkommande inslag. Browalli-
us visade snarare upp sig som en polyhistor i lärdom, än som en publikfriare, trots att 
samma horatianska motto, om beröm till den som blandar nytta med nöje, som 
senare prydde Then Swänska Argus titelblad, proklamerades. Browallius pedantiska 
lärdom slog antagligen inte an hos publiken, vilket, som Sylwan (1892: 170) skriver, 
utnyttjades av Dalin. I Then Swänska Argus (1910, Bd. 1, nr 26: 188) skriver Dalin 
”tänck huru många af wåra Boktryckare jämra sig, at lärda Arbeten och wältitlade 
Böcker ligga dem til last! [---] Oskyldig Måhlroo, som med sådan Lärdom war utarbe-
tad, hinde intet längre än til första anrättningen.” 
103 Sylwan (1892: 149) skriver att ”Gyllenborg kunde skrifva nätta verser, men excel-
lerade också på ett mycket olyckligt sätt i sökta, hardt när obegripliga allegorier”. 
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senare känd som historiker och biskop, och Andreas Hesselius, 
språkmästare i Uppsala. Skriften liknar mest en provkarta över den 
sedelärande tidskriftslitteraturens former och uppslag och har betrak-
tats, antagligen också av sin samtid, som föga originell.104 En viss 
uppmärksamhet förlänades författarna till Thet Swenske Nitet dock 
genom en öppen karaktärisering av svenska författare, äldre och yng-
re.105 Ett sådant tilltag tillhörde inte vanligheterna och skapade debatt.  

En särställning bland de svenskproducerade moraliska vecko-
skrifterna intar den under 1738 utkomna Samtal emellan Argi Skugga och 
en obekant Fruentimbers Skugga Nyligen ankommen til de dödas Rijke, som 
endast kom ut i tio nummer. Tidskriften har på senare tid blivit upp-
märksammad i forskningen av Ann Öhrberg som i sin monografi 
Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare 
(2001) behandlar innehåll, struktur, berättarteknik m.m.106 Den är 
unik, dels därför att den antagligen författades av en kvinna, den väl-
kände tryckaren Peter Mommas hustru Margareta von Bragner, sena-
re Momma, och dels därför att tankegodset i den tillhör den radikala 
upplysningsfilosofin. Upphovsrätten till tidskriften är visserligen inte 
helt säkerställd, men av förordet att döma är det en kvinna som för 
talan och mot bakgrund av att Peter Momma tog över det Kungliga 
Boktryckeriet 1738, där tidningen trycktes, verkar det rimligt att anta 
att det, om det nu rör sig om en kvinnlig författare, var hans hustru 
Margareta som förde pennan.107 

Efter 1738 års publikationer står det still under en längre tid. De 
moraliska veckoskrifterna, i sitt mer klassiska utförande, har i Sverige 
utan tvekan sin guldålder på 1730-talet, sånär som på några enstaka 

                                                 
104 Detsamma kan sägas om den av Hesselius egenhändigt författade uppföljare, Then 
Swenska Sanningen, som utkom året efter. 
105 Nr 25, 1738. I drömmen kommer Apollo till författaren och ger sin bedömning av 
de svenska skalderna. Sylwan skriver (195 ff.) om den litterära fejd som artikeln 
orsakade. Jfr. Schück och Warburg, 1927: 87 ff. 
106 Öhrberg, 2001: 165-187. 
107 Lundstedt (1969: 24) ger dock inget bestämt svar, utan hänvisar till Sylwan, som 
(1892: 185 f.) gissar på Margareta Momma och som sedan (1896: 150) verkar helt 
säker på att så är fallet. A. Öhrberg (2001: 167) anför ytterligare argument för att 
författaren måste vara Margareta von Bragner. 
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insatser.108 År 1754, samma år som Dalins Then Swänska Argus kom-
mer ut i en ny upplaga, skriver Carl Christopher Gjörwell i sina Bref 
om blandade ämnen att den moraliska veckoskriftens tid är förbi och 
han syns verkligen ha blivit sannspådd, åtminstone för ett tiotal år 
framöver.109 Vid frihetstidens slut återuppstår sedan genren. En an-
ledning till det är den nya tryckfrihetslagen som infördes 1766. Cen-
suren avskaffades och den periodiska litteraturen fick ett uppsving. 
Med den kom också vad man kan kalla för ”polemisk journalistik”. 
Den periodiska litteraturen åtföljdes av pamfletter och rena smäde-
skrifter. Tendensen var ekonomisk och politisk; litteraturen blev ett 
debattforum för mössor och hattar.110 Den universella moralen, där 
abstrakta karaktärsdrag diskuterades, förbyttes mot utpekandet av 
enskilda individer och dessa, mer generella tendenser, skulle färga av 
sig på de sedelärande veckoskrifterna.111 

En tidskrift, utgiven i slutet av frihetstiden är Posten, författad av 
Anders Berch d. y. I den tidigare forskningen har den grundligen 
undersökts av Gunnar Svanfeldt, i Posten 1768-1769 och dess författare, 
från 1937. Berch kombinerade två stycken sinsemellan ganska närlig-
gande genrer: epistelsamlingen och den moraliska veckoskriften. Tid-
skriften består av enbart fiktiva brev, inalles ca. 450 stycken som ges 
ett sedelärande innehåll i stil med Then Swänska Argus. Att Berch an-
vände sig av brevformen ligger det i sig självt inget unikt i; det finge-
rade brevet var vanligt förekommande i den sedelärande veckoskrif-
ten och för övrigt en av de största 1700-talsgenrerna, men idén att 
                                                 
108 En sådan var den anonyme J. Zarents Menniskiowännen, som kom ut 1747. Uppla-
gan var ganska omfattande: 50 nummer. Innehållsligt är det mesta, enligt Sylwan, 
lånegods. Han har funnit (1892: 203) att tolv uppsatser är hämtade från The Spectator. 
Sylwan har inte gått igenom alla artiklar, men håller för troligt att hela tidskriften i mer 
eller mindre grad består av bearbetningar och ibland rena översättningar. 
109 Se Sylwan, 1892: 226 ff. En förkastelsedom vid sidan av Gjörwells skulle senare 
komma från Abraham Sahlstedt, i hans avhandling Vittert snille från 1775. Genren 
kommenteras också, fastän i relativt positiva ordalag av, C. L. Ennes i Tanckar om 
Wecko-Skrifter, 1755. 
110 Se bl. a. Svanfeldt, 1937, 22 ff. 
111 Ett exempel är J. G. Rothmans Philolalus Parhesiastes Eller den Pratsjuke Fritalaren, 
utkommen 1768. Tidskriften är politisk, den för mösspartiets talan mot hattarna, 
samtidigt som den bitvis har ett sedelärande anspråk. Hattpartiet kritiseras med vad 
G. Svanfeldt (1937: 30) kallar för ”skandalbladsmässiga kampmetoder”. 
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konsekvent begagna sig av bara brev var ny för tidskrifstypen i Sveri-
ge. I grannlandet Danmark hade däremot Holberg gjort på liknande 
sätt i Epistler, från slutet av 1740-talet.  

Den epistolära formen får konsekvenser för utförandet. I sins-
emellan heterogena, korthuggna små episoder och ögonblicksbilder 
påträffas ett par hundra fiktiva personer från skilda samhällskategori-
er. Detta ger utrymme för en stor stilistisk variation, samtidigt som ett 
längre resonerande, i stil med det som Then Swänska Argus ofta erbju-
der, får stå tillbaka. På andra sätt innebär Posten en tillbakagång till den 
klassiska Arguslitteraturen och den ansluter därmed inte till den ovan 
påtalade polemiska stilen som var vanlig för tidens litteratur. Exem-
pelvis finns ramfiktionen där, bestående av ett postkontor. Postkon-
toret styrs av ”Candidus”, visserligen förhållandevis anonym jämfört 
med föregångarna, men fyllandes samma funktion av att vara allve-
tande, berättare, redaktör, på samma sätt som ”Spectator” och ”Ar-
gus” är.  

Ett år före Posten presenterade Johan Fredrik Kryger, vilken tidi-
gare legat bakom tidskriften Den Wälmenande Patrioten (1751), en 
veckoskrift, Den Förnuftige Fritänkaren. Inledningen är en slags biografi 
över den fiktive berättaren. Efter att ha rest världen runt och varit 
med om allehanda äventyr, har ”fritänkaren” lyckats bli förmögen. 
Han har nu, återkommen till hemlandet, blivit filosof och beslutat sig 
för att ge ut en tidning. Innehållet är allsidigt och för tiden aktuellt: 
bland annat behandlas den nyvunna tryckfriheten i ett fingerat samtal 
mellan de tre herrarna Adrian, Publicola och Roloff. Var och en av 
dem får representera olika intressen, exempelvis är Roloff mössa, 
medan Adrian är hatt. En liten dagbok över en sprätthök finns det i 
nummer fem, på samma sätt som i The Spectator och Dalins Then 
Swänska Argus – jag får anledning att återkomma både till Fritänkaren 
och till Krygers tidigare publicerade alster, Den Wälmenande Patrioten. 

Fram i den gustavianska perioden blir det alltmer tunnsått med 
moraliska veckoskrifter. 1774 kom den relativt okända Swenska Mas-
quen, som behandlas kortfattat av Sylwan,112 och 1779 en annan, likaså 
mindre bemärkt tidning, med det anspråksfulla namnet Den Swenske 

                                                 
112 Sylwan, 1892: 209. 
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Spectator. Sylwan skriver att Carl Fredrik Nordenskjölds tidskrift Med-
borgaren, som utkom 1788-89, var ”den sista telningen i Spectators 
stam”113 och därefter kan man nog betrakta den sedolärande vecko-
skriften som ett avslutat kapitel.114 På den finska sidan, i Åbo, kom 
det ut två tidningar som i viss mån motsvarar genrens krav på 1780-
talet. År 1782 kom Om konsten att rätt behaga och 1783 Angenäma Sjelfs-
wåld. Båda fick en tämligen måttlig framgång och blev inte ens ett 
halvår gamla.115  

2.3 Karaktärskomedier: Carl Gyllenborgs 
komedi Swenska sprätthöken 
En i avhandlingen flitigt citerad källa är Carl Gyllenborgs karaktärs-
komedi Swenska sprätthöken från 1737, i tryck 1740. En textkritisk 
utgåva från 1959 finns det, med inledning av Lennart Breitholtz och 
ordförklaringar av Einar Törnqvist. Beträffande dramatisk litteratur är 
det främst Swenska sprätthöken som analysen kommer att utgå ifrån, 
även om en del andra pjäser också kommer att anföras. Anledningen 
till det är förstås ett av verkets mest påfallande drag: sprätthökssatiren 
och den kritiska diskussion av den franska kulturinfluensen som pjä-
sen för. Under frihetstiden är Swenska sprätthöken ensam i sitt slag, 
såtillvida att det är det enda dramatiska verk som på ett genomgående 
sätt tar upp detta ämne. Vissa inslag och ansatser finns det givetvis 
också på andra håll – men här renodlas det. Texten tillhör klassikerna 
och finns väl beskriven i litteraturhistoriska översiktsverk.116 Den har 
också, beträffande språk och stil, blivit grundligt belyst av nordisten 

                                                 
113 Sylwan, 1892: 209. 
114 Knif (1987: 61 ff.) skriver om en finländsk tidskrift, Papperslyktan, som började ges 
ut 1859 av August Schauman. Någon moralisk veckoskrift i samma bemärkelse som 
de på 1700-talet är det väl inte fråga om, men vissa genretypiska drag har anammats, 
såsom klubb- och brevfiktionen. 
115 Tidskrifterna behandlas av Knif i ovan anförda artikel (1987: 5-70). En faksimilut-
gåva av Om konsten att rätt behaga (Helsingfors, 1982) finns, där P. Tommila står för ett 
fylligt efterord. 
116 Se t.ex. Schück & Warburg, 1911: 211 f. 1927, Breitholtz, 1967: 177 f. Dahlberg & 
Delblanc, 1988: 140.   
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Gun Widmark.117 På senare tid har den dessutom blivit uppmärk-
sammad i Uppsalaprojektet Svensk dramadialog under tre sekler118 och av 
Marie-Christine Skuncke i Signums svenska kulturhistoria.119 

Teater höll på att bli ett av de riktigt stora medelklassnöjena vid 
frihetstidens början. Följdriktigt skulle också en svenskspråkig teater-
scen inrättas, någon sådan fanns inte sedan tidigare, och det skedde 
1737: Kungliga Swenska skådeplatsen, eller som den också kallades 
Swenska Comedien. Initiativet kom från högt uppsatta aristokrater och 
politiker. Det var hattpartisterna Carl Gustaf Tessin och Carl Gyllen-
borg120 som stod i spetsen för det konsortium som tog sig uppgiften 
att finansiera företaget. Entreprenörer blev överste Nils Palmstierna, 
friherre Anders von Höpken och kammarherre Christian von 
Olthoff. En svensk skådespelartrupp kom till stånd, som, till en bör-
jan, i den praktiska verksamheten leddes av den franske skådespelaren 
Charles Langlois. Svensk teater var efterlängtad, men också motarbe-
tad från somliga håll. Det kulturella och rent underhållsmässiga värdet 
förutan gällde det att motivera teatern i ett politiskt, ekonomiskt, 
sedelärande och religiöst perspektiv.  

I en bevarad PM av Carl Gustaf Tessin, ofta anförd i forskning-
en, sammanfattas det samtida tyckandet.121 I överskriften förklaras 
det att pro memorian syftar till att utreda i vad mån det finns betänklig-
heter angående förbjudandet av svenska komedier. Och det fanns det. 
Att skriva och framföra pjäser på svenska hade enligt Tessin många 
fördelar. Rent ekonomiskt innebar det att pengarna kan behållas inom 

                                                 
117 Widmark, 1969, 2001, 2003. 
118 Se Melander Marttala & Strömquist, 2001. Svensk dramadialog, nr 2. Korpusen Svensk 
dramadialog. Användarhandbok. FUMS Rapport 202, och Widmark, 2003. 
119 Skuncke, 2006: 459 f., 465.  
120 Carl Gyllenborg (1679-1746), författare till Swenska sprätthöken, tillhör som bekant 
en av frihetstidens absolut mäktigaste män. Mellan åren 1703 och 1717 hade han 
utmärkt sig genom sina diplomatiska insatser i England. På hemmaplan kom han 
sedan, först som medlem i det Holsteinska partiet och sedan som ledande hatt, att bli 
djupt involverad i det maktpolitiska spelet. 1738 störtades Arvid Horns mössregim 
och Gyllenborg övertog posten som kanslipresident. Det misslyckade krigsföretaget 
mot Ryssland 1741-43 medförde emellertid en ansenlig prestigeförlust och han från-
togs mycket av den makt han hade tillskrivits. Han dog 1746.  
121 Denna PM finns i Samlaren, 1883: 180 ff. 
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landet: ”som vi eljest derföre utgifwa [pengarna] til främmande”, i 
exempelvis arvode till utländska skådespelare. Politisk kunde det mo-
tiveras, eftersom folket ”afhåll[s] […] från förwettigt och skadeligit 
raisonérande om Regeringen och stats-saker”, då det sysselsattes med 
teaterföreställningar. Denna åsikt hade enligt Tessin varit en politisk 
maxim i alla välinrättade stater sedan urminnes tider. Vidare håller 
man genom teatern folket undan från ”källare, krogar, spel och andra 
ställen, derest alsintet godt läres”. En annan fördel på det moraliska 
planet var det också att teatern i alla tider ”blifwit skattad för en art af 
sedeschola”, framför allt för ungdomen, som på teatern kunde se 
dygden belönas och odygden straffas på ”ett långt mera rörande sätt, 
än genom torre præcepter och reglor”. Resonemanget är detsamma 
som i Dalins Then Swänska Argus, den beska medicinen behöver sock-
ras innan den tas. Till dem som oroade sig för människornas andliga 
välstånd säger Tessin att ”Christendomen ännu hos oss icke är kom-
men till den högd, at menniskiorna kunna umbära alla werdsliga nö-
jen” och fortsätter med att påpeka att skådespel i alla tider, överallt 
där kristendomen härskat, har förekommit. Men mer än kanske något 
annat framhäver Tessin en språkpatriotisk motivering. Några ”Unga 
Skrifware och Studenter” hade året innan framfört ett stycke av Tobiæ 
Historiæ. Ämnet var visserligen gammalmodigt, men eftersom pjäsen 
hade framförts på svenska vann det stort bifall och ledde till ”ett så 
allmänt wälbehag, at de icke allenast måste spela det 3 à 4 gånger, 
altid uti en ganska stor myckenhet och trängsel af åskådare, utan des-
se Unge Personer blewo ock af både Högre och lägre StåndzPersoner 
på alt sätt öfwertalte, at med flere Swenske Skådespels upförande, än 
widare fortfara”.  

I samma PM framgår det också att ”Åtskilligt folk af Condition” 
skulle bistå med ”wackre och ärbare piécer”. En som hade infriat det 
löftet var Carl Gyllenborg. I oktober 1737 invigdes Kungliga Swenska 
skådeplatsen och med stor sannolikhet var det Gyllenborgs komedi 
Swenska sprätthöken som spelades: ”Denna Comedien lärer wara den 
första som blifwit sammansatt på wårt språk sedan den Swenska The-
atren nu är worden öppen” heter det i inledningen. Detta är inte för-
vånande. Gyllenborg hade ju utmärkt sig som primus motor vid skå-
deplatsens upprättande, dessutom hade han tidigare översatt Richard 
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Steeles lustspel The Lying Lover till svenska 1721 (1723 i tryck), En 
bättrad will-hierna.122  

Idén till ramhandlingen hade Gyllenborg fått från den franska 
komediförfattaren Boissy. Han skriver i inledningen att ”Hon [pjäsen] 
blef påtänkt och skrifwen af det tilfälle, at man såg en öfwersättning 
utaf en Fransysk Comedie kallad Le François à Londre. Denna har 
man welat giöra mer lämpelig til wår Nation och dess seder; Huru det 
har lyckatz, kan den Benägna läsaren bäst döma.” Liksom i Boissys 
pjäs är det kulturmötet som skapar komiska effekter. Hos Boissy är 
det en fransman som konfronteras med de engelska sederna på sitt 
besök i London. Hos Gyllenborg är det en från utlandsresan hem-
vändande svensk som, begeistrad av fransk esprit, har blivit en riktig 
sprätthök. Enstaka passager är att betrakta som mer eller mindre rena 
översättningar ur förlagan,123 men på det stora hela verkar Gyllenborg 
endast ha använt den som en inspirationskälla. 

En annan pjäs som Swenska sprätthöken starkt minner om är Hol-
bergs Jean de France, från 1722 – jag återkommer både till den och till 
Boissys pjäs i analyskapitlen. Diskussionen av den franska kulturens 
menliga inverkan på den resande ungdomen är den samma. Hand-
lingen är i grova drag följande. Borgaren Frands son, Hans Frandsen, 
har vistats en kortare tid i Frankrike. När han kommer hem har han 
lagt sig till med det franska namnet Jean de France, ett av flera tecken 
på det storhetsvansinne och den högfärd som han har ansatts av un-
der sin utlandsvistelse. Av ekonomiska skäl har Frands granne Jero-
nimus lovat bort sin dotter Elsa till Jean, något han vid åsynen av den 
förfranskade sprätten som nu presenterar sig för honom ångrar gruv-
ligt. Elsa, å sin sida, har inga djupare känslor för Jean, utan föredrar 
den rivaliserande Antonius. De driftiga tjänarna Marthe och Espen 
räddar situationen genom att spela Jean ett spratt. Marthe förställer 
sig till fransk dam och slår blå dunster i ögonen på Jean. Marthe, som 
i sin franska förklädnad kallar sig för ”Madame de Fleche”, lurar, 

                                                 
122 Ytterligare en översättning, eller närmast fri bearbetning hade Gyllenborg stått 
för. Det var Racines Andromaque, som på svenska blev Andromache eller ett ömt moders-
hierta, 1723. 
123 Jag har bl. a. funnit att andra aktens fjärde inträde nästan ordagrant följer Le 
François à Londre. 
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bland andra stolligheter, Jean till att sätta på sig jackan bak och fram 
och smeta snus i ansiktet, med hänvisning till att det är det senaste 
parisiska modet. Omgivningen förargar sig alltmer över Jeans beteen-
de och det hela slutar med att han, på grund av ett fingerat brev av 
”Madame de la Fleche”, flyr fältet. Han låter sedan meddela, i ett brev 
till fadern, att han inte kan lida med det ohyfsade danska folket läng-
re, att han befinner sig i Frankrike och att han inte tänker komma 
tillbaka. Det huvudsakliga temat, med en landsman som under sin 
utlandsvistelse förvandlas till en franskinspirerad sprätt och vid hem-
komsten kritiseras är således densamma som i Swenska sprätthöken. 
Det finns dock inga belägg för att Gyllenborg skulle ha begagnat sig 
av Holbergs pjäs annat än möjligen som en mer allmän referens. 
Sprättsatiren var ju, vilket också är en av de poänger som förs fram i 
denna undersökning, under 1730-talet populär och allmänt utbredd. 
Förebilder saknades alltså inte – exempelvis låg ju Dalins Then Swäns-
ka Argus nära till hands. Henrik Schück pekar dessutom på några 
olikheter pjäserna emellan. För det första tillhör Holbergs Jean de 
France borgerligheten och inte bördsaristokratin, som Gyllenborgs 
Greve Hurtig, och däri ligger en väsentlig skillnad. Förfranskningen 
och de överdrivna kavaljerslaterna blir än mer påklistrade. Där Hol-
berg på sätt och vis framhäver det ovanliga, vill Gyllenborg visa det 
vanliga, en enligt 1700-talets uppfattning karaktäriserande egenskap 
hos en socialgrupp. För det andra för Gyllenborg, genom Hurtigs 
sociala tillhörighet, en ideologisk diskussion som saknas i Jean de Fran-
ce, den om förhållandet mellan bördsadeln och de nyadlade, ett ämne 
av politisk vikt för Gyllenborgs hattparti.124 Ett sådant inslag saknas 
för övrigt också i Boissys komedi. 

I Swenska sprätthöken finns den gamla anrika bördsadeln, de nyad-
lade och den provinsiella adeln representerade i tur och ordning av 
Greve Hurtig och Baron Stadig, Amiral Enterfelt och Torbjörn Rän-
terik. Hurtig och Stadig representerar två sidor av högadeln: den löj-
ligt överdrivna och till övermåttan franskinspirerade och den goda, 
hederliga, gammalsvenska. Det lyckliga slutet, där Baron Stadig får 
Lotta Enterfelt, Greve Hurtig får Baron Stadigs halvsyster och Tor-

                                                 
124 Schück och Warburg, 1927: 557 f. Se också Warburg, 1884a: 41. 
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björn Ränterik får kammarpigan Sara, som också hon visar sig tillhöra 
en gammal adlig släkt, om än fattig, ser Lennart Breitholtz i sin inled-
ning till den textkritiska utgåvan som en slags symbolisk intresseut-
jämning.125 En annan diskussion som pjäsen för är som sagt den om 
det tilltagande inflytandet från den franska kulturen och de franska 
sederna – budskapet är att det bör stävjas och den svenska kulturen 
emanciperas. Också detta vill Breitholtz förankra i den samtida parti-
politiska verkligheten. Hattpartiets framfart berodde till stor del på en 
allians med Frankrike och Breitholtz ställer följande fråga: ”är det 
långsökt att i Gyllenborgs komedi läsa in en lugnande försäkran till 
väljarna, att hattarnas franska orientering i politiken alls inte innebar 
en solidarisering med den hotande förfranskningsprocessen i det 
dagliga livet?”126 Det råder heller inga tvivel om att pjäsen som sådan, i 
egenskap av dramatik skriven och framförd på svenska, också kan 
betraktas som ett hävdande av det svenska, vilket ju för övrigt Tessins 
PM understryker. I ett ”Inträdes-tal”, en slags prolog, som av allt att 
döma syftar på Swenska Sprätthöken, troligen också författad av Gyl-
lenborg själv, står det följande: 

Wi börja nu en ny, men likwäl gammal sak: I egna skådespel wi 
hittils ei fådt smak: Man har dem länge sedt på Romerskt språk, på 
Franskt, På Engelskt, Spanskt och Tyskt, ja äfwen sist på Danskt; 
På Swenska ei ännu. Så låt oss börja då, siuhundra tretti siu. Det 
wore skam, om just de Swenskas snillebrag, Som andras trotsa 
kan, skul härwid stå försagd. Mån ei en narr så lik på Swenska 
härmas kan, Som i sin Franska dräkt?127 

Om handlingen i Swenska sprätthöken kan det annars sägas att den 
följer gängse utbredda mönster. Liksom i många andra av tidens ko-
medier och lustspel kretsar den kring ett giftermål. Det är den unga 
rika änkan Fru Lotta Enterfelt, dotter till den nyadlade amiral Enter-
felt som ska gifta sig. Liksom Stiernhielms Hercules står hon vid ett 
vägval. Ska hon välja den franskpåverkade, flärdfulla och eleganta 
Greve Hurtig, sprätthöken, som, får vi reda på när vi kommer in i 
                                                 
125 Breitholtz, 1959: 13. 
126 Ibid. 16. 
127 Ibid. 9 f. Texten är citerad efter Breitholtz, som hänvisar till A. Sahlstedt, 1751: 
107 f. Samling af Verser på Swenska, del 2, resp. del 4 av samma verk (1753: 48 f.). 
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pjäsens handling i första akten, redan har charmerat Lotta? Eller ska 
hon välja den karaktärsfaste och redlige Baron Stadig, också han hög-
ättad, som en bit in i handlingen gör anspråk på Lottas hand? Också 
ett tredje val presenteras: det är den lantadlige Torbjörn Ränterik, 
som från sitt gods Stollebo i djupaste Småland har rest till Stockholm 
för att skaffa sig en fru. Ränterik har inte Hurtigs finess och eleganta 
yttre, inte heller besitter han Stadigs heroiska karaktärsfasthet och 
moral, han är ohyfsad och burdus, men han har en annan fördel, han 
är nämligen rik som ett troll. Med andra ord: ska hon välja yta och lyx 
eller redlighet och ärbarhet – eller pengar? Efter att ha prövat de olika 
antagonisternas karaktärer väljer hon, inte helt oväntat, Baron Stadig. 
Hurtig, som på slutet blir högtidligen tvungen att avsvärja sig den 
franska ytligheten, får i sin tur den näst bästa till maka, nämligen Sta-
digs halvsyster, Fru Sophia Gladlynt, och Ränterik får gifta sig med 
kammarpigan Sara. Ingen blir lottlös, t.o.m. tjänarna, som ges ett 
relativt stort utrymme i handlingen, paras ihop. Hurtigs tjänare Lars 
Lustig, också kallad Champagne, får fru Lottas tjänare Måns, som i 
själva verket på slutet visar sig vara en kvinna, nämligen fästmön Brita 
Trofast, som Lars Lustig övergav när han följde med Greve Hurtig 
till Frankrike. Ränteriks dräng Truls Ändafram blir lovad pigan Ingrid 
när de återvänder till Stollebo i småland. Slutet gott, allting gott. 
Handlingen utspelar sig under ungefär ett dygn i Stockholm och mil-
jöerna är Greve Hurtigs tillfälliga bostad, hemma hos Lotta Enterfelt 
och på ett kaffehus. 
 
Det är som sagt framför allt Swenska sprätthöken som jag utgår från i 
mina analyser, men pjäsen är inte den enda på Swenska skådeplatsen 
uppförda komedin som ska behandlas. Olof Dalin presenterade 1738 
sin karaktärskomedi i den Molière-Holbergska traditionen, Den Af-
wundsjuke. I likhet med Molières komedier är det ett karaktärslyte som 
är huvudtemat.128 Den avundsjuke Styrbjörn kan inte lida andras 
framgångar och sätter käppar i hjulet för sin styvdotters giftermål. 
Tack vare att han är så dum och lättlurad kan emellertid tjänarna 
                                                 
128 Lamm (1908: 277 ff.) framför hypotesen att Styrbjörn, huvudpersonen är model-
lerad efter nummer 19 av tidskriften The Spectator. Hela artikeln är nämligen tillägnat 
avundsjukan och ett porträtt av en man som helt och hållet behärskas av denna last. 
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överlista honom och det hela får på det vanliga maneret ett lyckligt 
slut. I handlingen dyker en sprätthök upp, Herr Kalf, som Styrbiörn 
vill gifta bort sin dotter Augusta med, istället för den av henne före-
dragna fästmannen Adolph, son till Philip. Till Styrbjörns stora förtret 
har Philip lyckats tillskansa sig en ansenlig titel, ett rikt arv och ett 
högre ämbete – hans stora avundsjuka förbjuder honom från att låta 
sonen gifta sig med hans fosterdotter – en sådan lycka vore för myck-
et. Sprätten Herr Kalf får dock på det hela betraktas som en bifigur i 
jämförelse med Gyllenborgs Greve Hurtig. Han dyker bara upp i ett 
fåtal scener för att visa sin franska elegans och därigenom plocka 
några komiska poänger. Någon närmare beskrivning av honom ges 
inte.  

2.4 Andra beskrivningar av sprätthöken 
Med genomgången av de moraliska veckoskrifterna och karaktärsko-
medierna, av vilka Swenska sprätthöken är den viktigaste, har jag pre-
senterat lejonparten av källmaterialet. Det återstår att säga något om 
övriga åberopade skrifter vari sprätthöksfiguren beskrivs. Till att bör-
ja med trycktes det ett antal småskrifter som explicit tar till uppgift att 
diskutera sprätthöksfiguren eller ”petit-maîtren” som den också kalla-
des. Det är svårt att rekonstruera texternas sammanhang och kanske 
ännu svårare att reda ut vilka författarna till dem var; det rör sig om 
ganska okända småtryck som sällan eller aldrig har behandlats i den 
tidigare forskningen. Men något ska det ändå sägas om dem redan här 
i materialpresentationen. År 1758 kom det ut en översättning av Jona-
than Swift med en titel som kort och gott lyder En Petit-Maitre129 och 
samma år ges dikten Afmålning af en petit-maitre til flickors förswar emot 

                                                 
129 Vem som står för översättningen av Swift har jag inte lyckats ta reda på. I föror-
det, riktat till censor Nils von Oelrich, står det ”Roar denne Petit Maitren dig, så skal 
du framdeles få se Caracteren på en Petit Maitre med flere.” Den som närmast anmäler 
sig som kandidat är författaren/författarinnan till Afmålning af en petit-maitre …som ju 
utkommer samma år (se not 130 nedan). En annan gissning är det rör sig om samme 
Nyrén som 1766 ger ut En petit maitre, på swenska snushane. 
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deras tadlare130 ut. År 1766 skapas det sedan mer eller mindre en i små-
skrifter förd debatt kring sprätthöksfiguren. Först ut är Carl Nyréns 
En petit maitre, på swenska snushane, vars innehåll sedan diskuteras och 
recenseras i Bengt Holméns Lill-Herrns ursprung och lefverne jämte an-
märkning wid den nyligen utkomna skriften kallad Petit-Maitre. Ytterligare 
kommentarer till Nyréns skrift ges dessutom av Samuel Gustaf Har-
lingson i Den å trycket utgifna Petit maitrens på swenska snushanens förswar 
af Ebinetta Qvick. 

Vid sidan av dessa anonyma skrifter kommer en desto mer känd 
författare att citeras: Jacob Wallenberg. Om sprätthökar skriver Wal-
lenberg i sin ungdomsdikt ”Över en sprätt d. 11 aug. 1763”131. De 
påtalas också på ett par ställen i hans båda komiska reseskildringar 
Sannfärdig resebeskrivning och Min son på galejan, författade mellan åren 
1769 och 1771 (i tryck första gången 1781). Jag får också anledning 
att återkomma till annat i Olof Dalins omfattande produktion än Then 
Swänska Argus och komedin Den afwundsjuke, såsom de små resebre-
ven till Fru Grevinnan Piper och Fru Grevinnan Beata Douglas, från 
1740132 och framför allt det korta prosaskämtet ”bref-wäxling mellan 
Herr Ragvald Pik och Herr Silfver-Spasser Klinga”, troligen författat 
kring 1730.133 Om den sistnämnda skriften kan sägas att den är av-
sedd att häckla Rudbeckepigoner och andra vurmare för det göticis-
tiska, till löjet drivna vurmandet för det historiska.134 Men den har 
också ett annat syfte, som tydligt framgår: att driva med det utbredda 
förhärligandet av allt franskt. Mellan två likaså löjliga figurer startas en 
brevväxling. ”Herr Ragvald Pik”, en riddare från forntiden, har legat i 
dvala i tvåhundra år och vid sitt uppvaknande, i början på 1700-

                                                 
130 Denna text behandlas också av A. Öhrberg (2001: 246, 363, not 57) som menar 
att identifieringen av den författarinna som skriften själv anger, Ewa Palmberg, är 
osäker; det kan röra sig om en pseudonym för både en man och en kvinna.  
131 Wallenberg, 1998: 38. 
132 Både brevväxlingen och resebreven citeras ur Witterhetsarbeten (1767).  
133 Det är osäkert när Dalin skrev brevväxlingen, som tillhör hans ungdomsdiktning. 
Martin Lamm (1908: 147) skriver att det förmodligen, mot bakgrund av vissa politis-
ka anspelningar i texten, har kommit till före 1731 års riksdag. Det står också ”Anno 
1730” i slutet på Herr Piks brev. 
134 Se också ”Wisdoms-Prof eller Herr Arngrim Berserks förträffelige tankar öfwer et 
Fynd i jorden”, från 1739. 
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talet,135 skriver han ett brev till ”Herr Spasser-Klinga”, en sprätthök. I 
sitt svar till Herr Pik, som jag särskilt ska återkomma till i kapitel fem, 
beskriver Spasser-Klinga den moderna världens franska umgänges-
manér, som han naturligtvis själv anser sig behärska till fullo och till 
vilka han menar att Herr Pik måste anpassa sig, på ett sådant sätt att 
den gamle återuppväckte riddersmannen, i chock, ånyo faller i dvala. 

                                                 
135 Det är osäkert när Dalin skrev detta brev, som tillhör hans ungdomsdiktning. 
Martin Lamm (1908: 147) skriver att det förmodligen, mot bakgrund av vissa politis-
ka anspelningar i texten, har kommit till före 1731 års riksdag. Det står också ”Anno 
1730” i slutet på Herr Piks brev. 
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3 Sprätthöksfiguren – ett klargö-
rande – eller: ”Hwad är en Petit-
maitre?” 

3.1 Utgångspunkter 
I artikeln ”Halfgiorde mål Remitteras” i den andra årgången av Then 
Swänska Argus ställer Dalin den fråga som jag ska uppehålla mig vid 
här: ”Hwad är en Petit-maitre?” Med andra ord: vad är en sprätthök? 
För att kunna besvara frågor om sprätthökens förfranskning som en 
konstruktion av en kritisk diskurs om det franska kulturinflytandet 
och dess avhängighet av andra diskurser måste ett första steg vara att 
beskriva själva studieobjektet, d.v.s. sprätthöksfiguren. Den uppgift 
som jag tar på mig här blir följaktligen att försöka fastställa vad 1700-
talet avsåg med beteckningen ”sprätthök”. I ett avseende vill jag 
kommentera det svar som Dalin ger till sin retoriskt ställda fråga, i ett 
annat vill jag komplettera det. Det handlar således om ett tecknande 
med bredare penseldrag; jag visar här hur sprätthöksfiguren bland 
annat kan ses i perspektivet av en genuskritik och hur den rent all-
mänt blir en kritik mot en viss livsstil. Som påpekats har föga insatser 
gjorts tidigare på området och det blir därför nödvändigt att till störs-
ta delen uppehålla sig vid själva källmaterialet för ett nyanserat svar. 

Jag har delat in definierandet av sprätthöken i två större under-
kapitel. I det första underkapitlet behandlar jag själva termen och dess 
användning. I det andra underkapitlet introduceras föreställningen 
om sprätthökens förfranskning genom dess koppling till den samtida 
kritik som riktades mot resandet till Frankrike och i synnerhet staden 
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Paris. Här avslöjar sig en kausal ordning i det samtida tyckandet; or-
saken till att svenskar förvandlades till sprätthökar ansågs vara det 
ideliga Frankrikeresandet och resandet, som kulturell och pedagogisk 
praktik, blir på så sätt ett definitionskriterium i sprätthöksdiskursen. I 
korthet skulle det kunna sägas att om det första kapitlet uppehåller sig 
vid frågan om vad en sprätthök är, så uppehåller sig det andra vid hur 
man blir en sprätthök. 

Innan jag ger mig i kast med definitionerna av sprätthöken ska 
först ett förbehåll göras. Att kalla någon för sprätthök har inte för-
svunnit ur bruk, även om det idag måste anses för mindre vanligt, 
och det är därför viktigt att skilja på 1700-talets användning av ordet 
och hur det används i nutid, inte minst för att undvika anakronistiska 
projiceringar på källmaterialet. I denna undersökning är det 1700-
talets användning som blir vägledande, d.v.s. det som i källmaterialet 
omnämns som sprätthök eller någon av de vedertagna synonymerna 
är det som jag kallar för sprätthök. Att nitiskt följa denna princip visar 
sig dock vara praktiskt ogörligt; inte sällan stöter man på beskrivning-
ar av figurer och typer som har flera egenskaper gemensamt med 
sprätthöken i prototypisk mening, men som inte kallas för ”sprätt-
hök” eller något av de andra vedertagna termerna i materialet. Det 
innebär att jag ibland får göra en avvägning som kan tyckas vara god-
tycklig. Jag hoppas dock att läsaren ska finna den plausibel i de allra 
flesta fall.  

3.2 ”Hwad är en Petit-maitre?” 

Om själva begreppet ”sprätthök” 
I Dalins språkbruk används begreppet ”petit-maitre” helt synonymt 
med ”sprätthök”. Vid sidan av ”petit-maitre” och ”sprätthök” kan 
också benämningen ”snushane” förekomma i materialet. ”Sprätthök” 
kan också uppträda i förkortad form, ”sprätt”, och ”sprätt” kan i sin 
tur kan vara förled i sammansättningar av typen ”sprättjunker”.136 
Det första belägget av just ordet ”sprätthök” som jag har lyckats finna 

                                                 
136 Se t. ex. Dalin, 1914, bd. 2, nr 41: 367. 
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är det som Svenska Akademiens Ordbok anger, från 1721, i Carl Gyllen-
borgs översättning av Richard Steeles pjäs A Lying Lover (i tryck 
1723).137 Det är troligt att det var just Gyllenborg som myntade be-
greppet. 

Av Dalin, Carleson och Gyllenborg problematiseras inte den 
digra begreppsanvändningen, särskilt Dalin tillåter sig att använda 
”petit-maitre”, ”sprätthök” och ”sprätt-” utan närmare urskillning. I 
den slutande frihetstiden, år 1766 närmare bestämt, ska det däremot 
skapas en i småtryck förd diskussion kring just namnet. Det hela tar 
sin början med Carl Nyréns korta skrift En petit maitre, på swenska 
snushane. Nyrén vill alltså, efter vad som utläses i titeln, översätta den 
franska termen ”petit-maitre” med ”snushane”. Detta ska kommente-
ras av Bengt Holmén, som i sin Lill-Herrns ursprung och lefverne jämte 
anmärkning wid den nyligen utkomna skriften kallad Petit-Maitre konstaterar 
följande. 

En särdeles rolig beskrifning öfwer en Petit-Maitre har man nyligen 
sedt aftrykt på ½ ark papper: Han kallas på Swänska Snushane, 
förmodeligen at göra skriften så mycket löjligare och för en del 
begärligare at läsa; Fast få lära finnas, som förstå hwad Auctor med 
det ordet menar på detta rummet, och knapt lär det träffas i någon 
bok, icke en gång i det nya Dialect-Lexicon som utkommit.138 

Holmén föreslår i stället följande: ”Det tykes då warit rimligare, at i 
stället för Snushane, kalla en sådan Petit-Maitre på swänska Sprätthök, 
Fjäsare oc. eller efter det Franska ordets egenteliga betydelse, Lill-
Herrn.”139 Av Holméns synonymer tycks inte ”Lill-Herrn” tillhöra det 
allmänna bruket – såvitt jag vet är han helt ensam med det uttryck-

                                                 
137 ”W. R. [Hans Wänkiär, vän till unge Claes Sorgfrij] På min ära/ I giör Er sielf 
orätt Herre/ Capten Sprätthök/ som sidst wärfwade i Lund/ såg eij mera oförskiämd 
och mera olärd ut än I (Gyllenborg, 1723: 3).” Jag har heller inte kunnat finna något 
exempel på ”petit-maitre” i svensk litteratur före Dalins Then Swänska Argus. ”Snus-
hane” är däremot betydligt äldre, det finns enligt SAOB belagt så tidigt som 1640. 
138 Holmén, 1766: 3. Den ordbok som åsyftas torde vara Johan Ihres Swenskt dialect 
lexicon som utkom samma år, 1766. 
139 Holmén, 1766: 3. 
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et140 – den vanligast förekommande svenska termen i materialet är 
utan tvekan ”sprätthök”.  

Den förda diskussionen visar på en mångfald i begreppsanvänd-
ningen och, i synnerhet i Holméns kommentarer, på en medvetenhet 
om sprätthöksfiguren som ett importgods. Trots att ”petit-maitre” är 
en fransk synonym finns det anledning att tro att den svenska 
”sprätthöken” närmast var modellerad efter den engelska litteraturen, 
efter ”the fop” (en term som förvisso inte används i den svenska 
litteraturen), åtminstone i de tidigaste exemplen. Gyllenborgs komedi 
Swenska sprätthöken var visserligen, enligt författarens egna förord till 
pjäsen, skapad efter en fransk förlaga. Men i den mån Gyllenborg 
hade några andra förebilder vid sidan av Boissys enaktare ligger den 
engelska karaktärskomedin nära till hands, särskilt i perspektivet av att 
Gyllenborg hade vistats en längre tid i England på diplomatiska upp-
drag och därigenom kommit i nära kontakt med den engelska kultu-
ren. Hans första försök i den dramatiska genren var ju dessutom en 
översättning av en engelsk komedi, den av Richard Steele som 
nämnts ovan, och intressant nog är det också där som termen 
”sprätthök” först brukas.  

Frågan om det finns en ”svensk” sprätthök och vad det kan tän-
kas innebära är svår att besvara – jag ska återkomma till den flera 
gånger, även om jag inte ser den som avgörande för avhandlingens 
frågeställning – men klart står det i alla fall att företeelsen, just genom 
termen ”sprätthök”, ges en svensk synonym. Genom en anpassning 
till den svenskspråkiga kontexten torde också en viss ”försvenskning” 
av begreppets innebörd föreligga, men en sådan semantisk differenti-
ering är svår att komma på spåren. Vilka konsekvenser för beskriv-
ningarna av sprätthöken som denna eventuella försvenskning av in-
nebörden får låter sig heller inte bestämmas på något enkelt eller 
entydigt sätt. Som redan har framhållits är materialet inte digert. De-
finierande beskrivningar av sprätthöken är fåtaliga och begreppsdis-
kussioner av det slag som just anförts är än mer sällsynta. 

                                                 
140 Ett annat förslag, som inte heller det blev särdeles utbrett, ges det i Harlingsons 
försvar för petit maitren (1766: 3): ”Öfwersittare”. 
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Till begreppsanvändningen hör också att ”sprätthök” i 1700-
talets språkbruk (och väl också idag i den mån ordet används) kunde 
fungera både som betecknande en litterär figur, i karaktärskomedier 
och moraliska veckoskrifter, och som en mer allmän kategorisering. 
Detta må vara ett trivialt konstaterande, men inte desto mindre vik-
tigt. Samtidigt som ”sprätthök” var ett litterärt epitet, kunde ordet 
nyttjas i en mer allmän bemärkelse, på samma sätt som vi idag kan 
kalla någon för en ”snobb” eller ”pedant”, två ord vars betydelser för 
övrigt ligger nära ”sprätthök”141.  

På somliga håll gjordes det gällande att sprätthökarna hade spri-
dit sig som en farsot i landet och att de snart fanns i varje gathörn. 
Enligt Harlingsons karaktär Ebinetta Qvick skulle ”twå tredjedelar af 
Folkhopen” 142 vara sprätthökar och i den moraliska tidskriften Thet 
Swenska Nitet sägs det att skillnaden mellan en påfågel och en sprätt-
hök är att ”Påfoglar finnas allenast på en eller annan ort, men Sprätt-
hökar finnas til öfwerflöd alla städes”143. Kritiken gjordes därmed till 
en allmän angelägenhet och det poängteras i samma artikel att effek-
terna av de varningar som utfärdas mot sprätthökeriet i litteraturen 
har uteblivit: ”Mercurius predikar om Sprätthökar, Argus predikar om 
Sprätthökar, man agerar Commœdier om Sprätthökar - - Men hwad 
uträtta wi dermed? Är intet Stockholms gator än då fullproppade med 
hwithöfdade Sprätthökar?” Det varnande exemplet kunde, menade 
författarna Hesselius och Celsius, i själva verket ha en kontraproduk-
tiv inverkan. I stället för att fungera avskräckande kunde folk inspire-
ras till att själva bli sprätthökar. Ett annat resonemang i artikeln går ut 
på att speciellt teatern är att skylla för sakernas tillstånd; det är på 
teatern som sprättarna visas upp för allmänheten. I stället för att vara 
en dygdeskola, vilket allmänt ansågs vara teaterns främsta syfte, hjälp-
te teatern således till att omskapa landets ynglingar till vettlösa sprätt-
hökar.  

                                                 
141 Betydelsen hos ordet pedant ligger kanske inte speciellt nära den hos sprätthök i 
en modern användning av ordet – men det gjorde den däremot i 1700-talets språk-
bruk. Se härom lite längre fram i detta kapitel. 
142 Harlingson, 1766: 1. 
143 Celsius & Hesselius, 1738, nr 9. Jfr. också Berch, 1768, bd. 1: 527. 
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Sprätthöken: en mångfacetterad samhällskritik 
Förledet sprätt- i svenska sprätthök är av allt att döma etymologiskt 
identiskt med sprätta, som enligt SAOB har följande betydelser, an-
vänt om en person: att uppträda ”högfärdigt l. behagsjukt (o. oftast 
överdådigt fint l. elegant l. snobbigt klädd) [---] uppträda överdådigt l. 
utstuderat elegant l. kråma sig l. pråla l. snobba”. En som ”sprätter”, 
en sprätthök, blir alltså liktydigt med en som har en förfinad smak 
vad det gäller det yttre. Det är också vad namnet ”Hurtig” på huvud-
personen i Carl Gyllenborgs komedi Swenska sprätthöken låter förstå: 
”Sålunda representerar greve Hurtig – ordet ett utpräglat modeord: 
ledig, elegant, ’flott’ – det sätt att vara, som utmärkte ’en man av 
värld’ ”, skriver Einar Törnqvist i ordförklaringarna till 1959 års utgå-
va.144 Att kalla sprätthöken för en ”snobb” blir ändå något missvisan-
de; en snobb är någon som har en förfinad smak och inte låter nöja 
sig med vad som helst – och det stämmer till viss del på sprätthöken 
– men vad som annars utmärker sprätthöken är inte så mycket en 
förfinad smak som en förvänd smak. Sprätthökens sätt att klä sig, efter 
det senaste parisiska modet var visserligen ägnat att väcka beundran, 
men det ansågs samtidigt överdådigt, för att inte säga opassande, det 
gjorde ett löjeväckande intryck. Lika förvänt är hans sätt att tala och 
agera, vilket stämplades som affekterat och överdrivet. I 1700-talets 
beskrivningar av sprätthöken upprättas en korrespondens mellan det 
förvända, pråliga missanpassade yttre och psykologiska egenskaper. 
Den utvärtes liggande otidigheten speglade en inre depravering. Att 
”sprätta” kan också, som Akademiens definition anger, innebära att 
vara högfärdig, behagsjuk och överdådig.145 I Haquin Spegels ordbok, 
1712, läser vi att ”Spretta” är detsamma som att ”wisa högmod med 
sina åthäfwor”.146 Dalin skriver följande som svar på frågan ”Hvad är 
en Petit-maitre?”  

 - - Hwad är en Petit-maitre? Det är et twåfotadt diur, skapadt som 
en Menniskia, upfostradt som en knä-hund, oläraktigt som en 

                                                 
144 Törnqvist, 1959: 115. 
145 Man kan jämföra med den stora 1700-talsencyclopedins definition av ”petit-
maitre”: ”nom qu’on a donné à la jeunesse ivre de l’amour de soi-même, avantageuse 
dans ses propos, affecté dans ses manieres, & recherchée dans son ajustement.” 
146 Spegel, 1712: 475. Spegel härleder ordet ”sprätta” ur italienskans ”sprezzare”. 
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Skiffting, utstofferat som en dåcka, ansedt af förnufftigt Folk som 
en Narr, af Narrar som en hurtig Person, poltron [feg] där det 
gäller, tappert i lag och Caffe-Hus; tankfullt utan efftertanka, inta-
git af sin wältalighet, så at om det trodde sig kunna tala et ord galit, 
skulle det strax förlora sin kropps-ställning och ändra sin Natur, 
Swagt som en Schol-poike i wettenskaper; Men Dristigt som en 
Lärmästare, at rätta alla andra efter sina fria och dumdristiga seder, 
dem det kallar nya och Håf-smakeliga, Prålaktigt i fåfänga, Trasigt 
i wärkeligheter, förmätet af ingen ting, upblåst af sig sielf, när det 
är utom sig, Ledse wid sig sielf, när det är inom sig, Färdigt til alla 
Dårskaper af kitzlighet [’klåfingrighet’, ’själfsvåldighet’], trögt til 
alla witterheter af Ähregirughet, Obeqwämt til alt lofligt af wårdz-
löshet, ingen ting älskandes mer än kläder, lättia, skräppande, spe-
lande och Frustugu-wittjande; Men kärleken til könet begynner det 
alltid på galna ändan. Korteligen, et mästerstycke af förargelse, at 
förföra wår ungdom.147 

Dalins definition innehåller de flesta av de egenskaper som sprätthö-
ken tillmäts i frihetstidens litteratur – just denna definition ska dess-
utom återanvändas av Holmén i hans skrift Lill-Herrns ursprung och 
lefverne…148 En sprätthök är en person som utmärks av dumhet, feg-
het, skrytaktighet och en fåfänga som tar sig uttryck i ett modeapande 
och ett otillbörligt fikande efter uppmärksamhet från det motsatta 

                                                 
147 Dalin, 1914, bd. 2, nr 44: 400 f. Ordförklaringar av Hesselman och Lamm finns i 
bd. 3, 1917: 206. 
148 Jämför följande: ”Jag borde då wisa at jag war belefwad och berest. Jag wiste mig 
ock ofta tanckfull, utan eftertanka. Jag war så intagen af min inbillade wältalighet, at 
om jag trodde mig kunna tala et ord galit, så skulle jag straxt förlora min kropps 
ställning och ändra min natur; Dock war jag i sjelfwa wärket ännu swag som en 
Scholpojke i wetenskaper, men dristig som en Läromästare at wilja rätta alla andra 
efter mina fria och fräcka seder, dem jag kallade nya och alamodiska. Jag war munwig 
och tapper i lag och samqwäm på wissa ställen, men Poltron där det gälde. Prålacktig i 
fåfänga, men traslig i werkeligheter. Stundom förmäten af ingen ting, stundom fört-
wiflad af ingen ting, men ledsen wid mig sjelf, när jag war inom mig, och jag har 
sedermera kunnat märka, at jag dock under alt detta mit då galanta upförande, ansågs 
af förnuftigt folk, som en narr, och af narrar, som en hurtig person. Jag war ock snart 
färdig til alla dårskaper af kitslighet, men obekwäm til alt lofligt af wårdslöshet. Jag 
älskade ingen ting högre än Läckerheter, Kläder, lättja eller beqwämlighet, spel och 
Frustuguwittjande; Men kärleken til könet begynte jag altid dåraktigt. Korteligen, jag 
war et fullkomligt mästerstycke af förargelse, at förföra wår ungdom (Holmén, 1766: 
11 f.)” 
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könet; kort sagt är det ett sedernas fördärv som personifieras. I inled-
ningskapitlet skriver jag, i anslutning till redogörandet av begreppet 
moralsatir, att jag vill läsa beskrivningarna av sprätthöken som ett 
kritiskt reflekterande och ett moraliserande över frågor av social och 
kulturell natur. I kommande kapitel ska jag försöka visa hur uppfatt-
ningar om det franska kulturinflytandet inkorporeras i denna sam-
hällskritik. Här närmast ska jag söka kartlägga de övriga aspekterna av 
den kritik som talar ur sprätthöksfiguren. Det ska visa sig att satirerna 
över sprätthöken berör frågor om genus, socialt stånd, och rent all-
mänt innefattar en diskussion om socialt beteende och livsstil. 
 
Till att börja med står det klart att sprätthöksfiguren kan betraktas i 
perspektivet av en genusdiskurs. Jonas Liliequist argumenterar för att 
beskrivningarna av sprätthöken ger röst åt en ”omanlighetsföreställ-
ning”, vilket indirekt innefattar föreställningar om manlighet och 
kvinnlighet.149 Utifrån det material som jag har undersökt vill jag hålla 
med om detta. Källmaterialet är, vilket jag snart återkommer till, inte 
helt entydigt i fråga om sprätthöken var adlig eller inte – fastmer och 
med större säkerhet var sprätthöken en man. Anders Nicander skriver 
visserligen i Gamla sanningar i ny dräkt om att det finns ”Spräthöns”, 
vilka ”roar i lag en spräthöks lögliga samtal.”150, och i den stora 1700-
tals encyklopedin står det om ”petites-maîtresses”, petit-maitrens 
kvinnliga motsvarighet, men något exempel på vare sig det senare 
eller någon ”sprätthöna” har jag inte lyckats finna. Möjligen skulle 
Harlingsons karaktär Ebinetta Qvick, i den ironiskt hållna Den å tryck-
et utgifna Petit maitrens på swenska snushanens förswar…, kunna kategorise-
ras som en ”spräthöna”, med sitt enträgna försvar för sprätthökarna, 
riktat mot Carl Nyrén; det framgår efterhand i skriften att Ebinetta är 
lika fåfäng och fjollig som de hon försvarar. Vissa andra satiriska 
kvinnoporträtt kan också ligga nära beskrivningarna av sprätthöken: 
ett sådant ger Dalin i Then Swänska Argus. I första årgångens 10:e 
nummer får vi bekanta oss med ”1733 års högfärd”, en ”rasande 
fiålla, en förarglig Apa”, som efter det vanliga sprättexemplet hyllar 

                                                 
149 Se Liliequist, 1999. 
150 Nicander, 1767: 33. 
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det utländska modet och driver sin make, 1696 Åhrs Stat (Sverige) i 
fördärvet.151 Till detta exempel och andra kan sägas att det inte finns 
några indikationer i materialet som gör gällande att kvinnorna därför 
skulle betraktas som sprätthökar i egentlig mening. På det stora hela 
måste det konstateras att sprätthöken är av manligt kön. 

Sprätthöken var alltså en man, men vad man kan kalla för en 
feminiserad man. I vissa exempel beskrivs han rentav som en bland-
ning mellan man och kvinna. Wallenberg skriver i en dikt ”Över en 
sprätt” från 1763 att sprätten har ”En præcktig kropp, hög siæl för-
utan vett. Jag vet ej om han likna man ell’ quinna”152 och i Omväxlande 
Nöjen står det om ”en Petit Maitre, detta Blandade Wäsendet, hwilken 
har hwarken det könets behagligheter, som han efterhärmar, ej 
[h]eller det Könets styrka, hwarifrån han wanslägtar.”153 Att sprätthö-
ken uppfattades på detta sätt är emellertid inte liktydigt med att han 
hade begär efter andra män, tvärtom framställs sprätthöken ofta som 
en utpräglad kvinnojägare och hans begär är utan tvekan heterosexu-
ella. Carlesons sprättar skryter gärna och ofta om deras erövringar av 
det motsatta könet och detsamma gäller för Dalins petit-maitrar.154 I 
Carl Nyréns lilla skrift står det om den svenska ”snushanen” att han 
”har godt wäderkorn, som en Stöfware, och i synnerhet efter Brunetter 
och stekos”155. Ewa Palmberg beskriver därtill det skändliga i sprät-
tens lismande inställsamhet hos kvinnor.  

Flickor til halft annat dussin, 

                                                 
151 Dalin, 1910, bd. 1, nr 10: 64. 
152 Wallenberg, 1998: 38. 
153 Omväxlande Nöjen, 1772: 27 (författare okänd, se Lundstedt, 1895, bd. 1: 79.). Ett 
annat exempel finns det som Jonas Liliequist anför (1999: 88) i Stockholms Posten, 
(1779, nr 85, 26/4: 339). ”A n e c d o t e r. 
En Sprätthök i Frankriket, wäl friserad, pudrad, parfumerad, chapeau bas, som spat-
serade sin hälar i små nätta steg på tå, men deremot nog beswärade sit hufwud lika 
som hade det sutit på ståltråd, öfwer alt guldsmidd och grann efter nyaste smaken, 
förde til kyrkan et nog ystert Fruntimmer med en lysande hy och klädd i Ridråck, för 
at wigas wid henne. Prästen, då han något litet betraktat detta underliga par, frågade: 
Bewars! – innan jag wiger Eder, så bekän upriktigt, på det jag ej må taga wilse, hwil-
ken af Eder båda är Bruden?” 
154 Se bl. a. Carleson, 1731, bd. 1, nr 10, Dalin, 1914, bd. 2, nr 13. 
155 Nyrén, 1766. 
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Han dock samma tid tilber; 
Åt dem alla ringar ger. 
Förr han äfwen gaf dem Russin, 
Nu istället söta ord. 
Skjönt, när han dem ryggen wänder, 
Få de flesta hwita tänder, 
Som hålls nedrigt i wår Nord. 
[---]  

Skull’ dess kärleks eld sig sakta, 
Och begynna blifwa matt; 
Tar han på Romaner fatt, 
Fordna nöjen, at betrakta; 
Och upsöker nya rön, 
At den ren’sta oskuld fälla, 
Och hur’ han försåt skal ställa 
För de dumma af wårt kjön.156 

Jonas Liliequist menar att förklaringen till att sprätthöken kunde vara 
som en kvinna samtidigt som han hade ett onaturligt stort intresse för 
erövringar av kvinnor torde hänga samman med att diskursen om det 
omanliga i den svenska och nordiska traditionen inte har handlat om 
homosexualitet, d.v.s. ”fel” slags sexualitet, utan snarare om att sexua-
litet över huvud taget har ansetts förvekligande. I det perspektivet 
skiljer sig, menar Liliequist, historiskt sett, den nordiska synen på 
manlighet från den mediterrana. Inte på så sätt att sexualiteten har 
varit mindre betydelsefull, utan snarare genom att den har fått en 
annan innebörd. Självbehärskning och styrka, både i rent fysisk och 
andlig bemärkelse har i den nordiska diskursen framhållits som man-
liga dygder.157 

Vad efterledet –hök, i sprätthök, exakt syftar på är det svårt att 
veta. Hök kan, i en betydelse, användas om en person som anses för 
oförskämd och fräck,158 vilket ju är en träffande beskrivning av 
sprätthöken. En annan tolkning kunde vara att –hök kommer an på 
sprätthöken som en nidbild av adeln; höken är en fin fågel, en rovfå-

                                                 
156 Pamberg, 1758. 
157 Liliequist, 1999: 76-82, 90. 
158 Se s.v. hök i SAOB. 
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gel som på ett symboliskt plan med fördel skulle kunna förknippas 
med adel. Att sprätthöksfiguren skulle uppfattas som en adelskritik är 
också ett konstaterande som görs i den tidigare forskningen. Sverker 
Göransson vill se sprätthöksfiguren som antingen en avbildning av en 
ung adelsman eller en person som aspirerade på att bli adlig. Han 
skriver att kritiken kunde riktas åt två håll: dels mot den gamla börds-
adeln, vilket stämmer väl in med Gyllenborgs greve Hurtig, dels mot 
de nyadlade och uppkomlingarna inom borgerskapet, vilket skulle 
stämma in på Holbergs Jean i Jean de France.159 Det som också talar för 
att sprätthöken åtminstone måste tillhöra de mer bemedlade sam-
hällsskikten – vilket förvisso inte är ett bevis för adelskap, men som 
pekar i den riktningen – är att han ofta porträtteras som en libertin, 
vilket för övrigt är det namn Dalin ger en av sina sprättar;160 för att 
kunna finansiera det flärdfulla levernet, supandet, spelandet och all 
annan grannlåt som ingick i sprätthökens livsföring måste han ha 
pengar. Samtidigt måste det konstateras att det i flertalet beskrivning-
ar av sprätthöken inte ges några indikationer om den sociala tillhörig-
heten. Det är m.a.o. inte säkert att den i alla sammanhang uppfattades 
som en adlig nidbild. 

Efterledet –hök skulle alltså eventuellt kunna förknippa sprätt-
höken med aristokratin. Vad det med större visshet förknippar ho-
nom med är djur: att petit-maîtren är ”et twåfotadt diur” är ju dessut-
om det första som möter i Dalins definition. Explicita belägg för att 
sprätten liknas vid en hök saknas visserligen, men däremot liknas han 
i ett flertal beskrivningar gärna vid andra djur,161 ibland vid fåglar. I 
Carl Nyréns utlägg om den svenska snushanen förekommer djurlik-
nelser på var och varannan rad. Nyrén skriver bland annat att ”Han 

                                                 
159 Göransson, 1988: 20. Liliequist påpekar dessutom (1999: 88 not 60) att sprätthö-
ken i vissa exempel har tjänst vid ett collegium av något slag, en syssla han ofta miss-
sköter ska tilläggas, och sekreterarsysslan var vanlig bland de adliga. I Den Förnuftige 
Fritänkaren, nr 5 (som Liliequist också anför som exempel) är det helt klart fråga om 
en adelsyngling som beskriver sin vad det verkar inte alltför plikttrogna tjänst vid ett 
collegium. 
160 Dalin, 1914, bd. 2, nr 13. 
161 I Diderot och D’Alemberts encyklopedi läser vi s.v. petit-maître att ”Quelqu’un a 
défini le petit-maître, un insecte leger qui brille dans sa parure éphémere, papillonne, 
& secoue ses aîles pudrées.” 
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[sprätthöken] är krushufwad och sjelfgod, som en tjur, och lat som en 
spisel-katt; han sofwer mycket, som en rotta, eller gräfling, och an-
wänder 3 à 4 timar hwar förmiddag at pryda hufwudet, jag menar 
håret, ty han är annars hjernlös, som en metmask”. Vidare menar 
Nyrén att sprätten måste vara någon slags fågel.  

fast han synes wara skapad til fyrfota djur, har han dock tofs i 
nacken som wipan och brukar fiädrar, som fogel Grip, men wil 
ofta flaxa högre än wingarna kunna bäran, han yfwes öfwer sina 
fiädrar, och är högfärdig som Esopi kråka; han kommer gärna fram 
om qwällarna som Ugglan, och wil koksa på alt som en Lädderlap; 

På andra håll sägs sprätten vara som en påfågel eller en papegoja.162 
Ytterligare en liknelse är den vid en apa. Wallenberg rapporterar föl-
jande från Java i sin komiska resskildring. 

Apor finnas här så många, som trän. Linnæus sätter dem i klass 
med människor, hvilket jag länge icke kunnat begripa, eller taga 
för alfvar. Gubben satyriserar ibland, tänkte jag, och lär således 
härmed endast vilja ge våra mode-apande sprätthökar en liten 
släng på pälskappan: men sedan jag sielf haft tilfälle undersöka de-
ras natur, finner jag altförmycke skäl däruti. Ty de äro sielfsvåldiga 
kreatur, kåta och aldrig stilla, fulkomligen lika våra små kruserliga 
Celadoner, undantagande det, at de gå opudrade och hvarken 
hvisla eller tala Fransyska. Sprätta kunna de, och snusa en perfection 
- - Jag äger en dylik, och om någon af desse Herrar täckes besöka 
mig, skal jag låta henne göra samsalom, hatt under arm, och säga: 
Ma foi, monsieur! c’est un joli singe: vous vous ressemblez comme deux gouttes 
d’eau 163 

Att låta sprätthöken vara som en apa eller papegoja rimmar med talet 
om att svenskarna ”efterapar”, d.v.s. härmar fransmännen i deras 
seder och mode. Exempelvis skriver Wallenberg om svenskarna be-
nägenhet att låta sig influeras av utländska seder att ”Svänskar äro 
andras apor af blott höflighet”164 och år 1789 kan prosten Anders 
Lanærus i en tillbakablick över seklet konstatera att ”det stadiga och 

                                                 
162 Se t. ex. Celsius och Hesselius, 1738, nr 9. 
163 Wallenberg, 1999: 169. 
164 Ibid. 120. 
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alfvarsamma Svenska Folket satte en ära uti at blifva Franska 
Apor.”165 

Att sprätthöken liknades vid djuren innebar utan tvekan ett kraf-
tigt nedvärderande; sprätthöken var tydligen ingen riktig människa. 
Carleson skriver om sprätten Erastus, som efter en förklemande upp-
fostran har blivit en tanklös dagdrivare och nu, liksom andra sprätt-
hökar, förspiller han sina vakna timmar med spel, supande och fros-
sande, ofta på stadens kaffehus: ”Knapt lefwer Erastus. Han tänker 
intet.” Den oundvikliga frågan blir: ”Äger han någon Själ?”166. Det 
konstlade, artificiella hos sprätthökarna är något som ofta framhålls – 
de liknar mer själlösa automater än levande människor. I linje med 
det omänskliga och ”djuriska” hos sprätthöken ligger också bristen på 
intelligens. Det som mer än något annat utmärker sprätthöken är 
dumhet. Att lägga märke till på den punkten är etymologin hos det 
engelska ordet ”fop” som Andrew Williams skriver om i sin under-
sökning av sprätthökens motsvarighet i engelska 1600-talskomedier. 
Ursprungligen, enligt lexikon tryckta på 1600-talet, användes ”fop” i 
betydelsen ”stolle”, ”dumhuvud” eller ”idiot”. Med populariteten hos 
”the fop” som en teaterkaraktär följde sedan att ordet fick delvis 
andra sociala konnotationer. ”Fop” kom alltmer att förknippas med 
en speciell typ av dåraktigt beteende och adjektivet ”foppish” började 
användas om någon som hade ett affekterat och skrytsamt beteen-
de.167  

En analogi mellan det ”djuriska” och dumheten hos sprätthöks-
figuren upprättas i Thet Swenska Nitet. Berättaren kommer där i sam-
språk med en ”Herr Sereintut”. De båda ägnar sig åt en liten ordlek. 
Berättaren ombeds att oförmodat tänka på tre saker. Dessa är, kom-
mer han fram till, ”1. Wid en Narr. 2. Papegoja. 3. Smörgås.”. Herr 
Sereintut ska nu säga vad han associerar dessa tre saker med. Inte helt 
oväntat kommer han fram till att det måste vara en sprätthök och han 
utmanar berättaren att förklara hur han tänker. Att en sprätthök är 

                                                 
165 Lanærus, 1789: 93. På liknande sätt ska Bengt Törneblad uttrycka sig om kvinnors 
uppfostran i början av 1800-talet: ”det är under Svenska Fruntimrens värdighet, att 
vara de Fransyskas Apor (Törneblad, 1815: 8).” 
166 Carleson, 1731, bd. 2, nr 12. 
167 Williams, 1995: 42 f. 
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som en smörgås lyckas berättaren inte förklara speciellt bra, men att 
sprätthökar är narrar möter inga som helst hinder; både narrar och 
sprätthökar utmärks nämligen av ett tomt munväder ”ja man skal 
sällan höra af dem något förnuftigt ord, och om det af en händelse 
oförmodeligen sker, at de tala något, som hänger ihop, yfwas de de-
röfwer”. Inte heller beträffande den andra liknelsen, som gällde en 
papegoja, har berättaren några större problem att förklara. Han börjar 
först med att konstatera att en sprätthök har mycket gemensamt med 
en påfågel; sprätthöken är i själva verket en blandning av en påfågel 
och en papegoja. Liksom en påfågel bär sprätthöken all sin prydnad 
på utsidan och det heter sedan att ”En Påfogel hafwer en liten hierna: 
men ganska hög röst och låter rätt illa; äfwen så en Sprätthök, när han 
wil raisonera”. 

Till det omåttliga lättsinne och dumhet som sprätten uppvisar 
passar de överdådiga kläderna och smyckena, allt efter det senaste 
modet; sprätthöken är en prålig yta, utan innehåll. I Then Swänska 
Argus berättas det i ett fingerat brev om ”den skadeliga Petit-maitre-
secten”. Utmärkande för medlemmarna i denna sekt är att de ”äro 
klädde i Siden tygs kläder både öfwer och under” och att ”the hafwa 
Guld-uhr i Böxsäckan och diamanter på fingern”.168 Om sprättarnas 
böjelse för det skimrande modet skriver också Eva Palmberg i sin 
Afmålning af en Petit-Maitre. 

Åt sin ståt och prackt i kläder, 
Gjorde uppå samma wis, 
Som nu brukas i Paris 
Lilla Narren mer sig gläder, 
Än en klok åt Tunnor Gull. 
Med sitt blanka siden-foder, 
Reser han sig ärestoder; 
Som dock ramla lätt omkull./ 
Gull-ur kan han ej umbära: 
Tabatieren äfwen så; 
Kåsta hwad det kåsta må! 
Ty det är hans hufwud-lära, 
Städse lefwa à la Mode; 
Tils dess goda wänn, Crediten, 

                                                 
168 Dalin, 1914, bd. 2, nr 39: 354. 
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Blir omsider platt försliten, 
I hwar enda Köpmans bod.169 

Att vara sprätthök är detsamma som att bekänna sig till en viss livs-
stil, en livsstil som i fler avseenden än de pråliga kläderna stavas livs-
njutare. I översättningen av Jonathan Swift heter det att ”Hans 
[sprätthökens] förnämsta omsorg är att pryda sig, och det som sedan 
mäst intager hans hjerta är kroppen, och til at förena desse begge, 
anwänder han både Själs och Sinnes krafter.”170 Sprätthökens leverne 
i sus och dus, på kaffehus, teatrar och krogar blir i många beskriv-
ningar en ständig excess i sinnliga njutningar. Om sprätten Erastus 
skriver Carleson att han inte är sig själv om han inte får hänge sig åt 
”spel, fråssande, [och] supande”. Hit hör också den omåttliga lat-
heten. Efter ännu en dag spenderad i vällustens tecken kommer Eras-
tus hem: ”Sedan han setat en tima til bords, lägger han sig at sofwa, 
helt tröstad at kunna fördrifwa 10 Timar utan at wara sig sielf til 
last”.171 I Dalins dagbok över en sprättjunkers liv under en vecka kan 
man lägga märke till det fokus som läggs på det materiella, på mat och 
dryck.  

Herrar Sprättjunkrar och dagstiälande ynglingar, det skadar ock in-
tet Ehr, om I skärpen Edra blöta ögon, at see Ehr i denna speglen: 

m å n d a g: kl. 8. f. m. kastade jag nattråcken på mig, och ställte 
mig i fönstret. Höstwädret alt för kalt; winden i norden. kl. 9. lät 
jag Bengt sätt på The-Boe. Rökte en pipa Virginie-Tobak: Biter alt 
för starkt på Tungan. NB. Jag är bedragen i den handelen. kl. 10. 
drack The, twättade mig och klädde på mig. Mitt ena skospänne 
gick sönder: det war Bengt orsak til. NB. kommer han igen här-
näst, så wankar det smisk. Kl. 11. tog jag mina andra Spännen och 
den lilla Peruquen. NB. jag menar at mörk Peruque skulle gie mig 
tapprare Air. Kl. 12. wille Bror Snoppstiern intet ha mig in på 
Guillemots utan på Roussels. [kaffehus] 2 supar. Kungens i Preus-
sens siukdom fordrar confirmation. NB. Bror Bouteilles tanckar 
om Bränwins-Accisen. kl. 1. til Bords. inga Fricadeller i Soppan, 
sen Kokerskan blifwit kär i Berthel, är hon galen. kl. 3. skickade 
jag Bengt med min Revers til Monsieur Judas, om de 700 Daler. 

                                                 
169 Palmberg, 1758. 
170 Swift, 1758. 
171 Carleson, 1731, bd. 2, nr 12. 
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Tog mig en lur i Länstolen. Drömde at jag åt Fricadeller. Kl. 4. 
promenerade åt skieppsbron. Rätt slaskigt. Jag undrar huru stän-
derna ski komma hem. kl. 5. drack et halft stop Frontinjac på 
Dufwan. NB. Bror Bouteille mente at Keysaren giör fred i åhr. 
Från kl. 6. til 10. confererade med Bengt om Mons. Judas, som in-
tet wil prænumerera. Jag lät biuda honom til morgon-middag. Kl. 
10 i säng: kunde intet sofwa för den gniaren Judas, intil kl. 1. då 
fick jag diup sömn til kl. 9. f. m.172  

Mellan omsorgen om utseendet, om skospännet och peruken, och 
besöken på kaffehusen finns det inte utrymme för några större be-
drifter eller något spekulerande över mänsklighetens tillstånd. Den 
högsta oro sprätten känner är över avsaknaden av frikadeller i sop-
pan, vilket förföljer honom i drömmen; det är vardagslivets små trivi-
aliteter som framhålls i beskrivandet av sprätthökens världsuppfatt-
ning. 

Ett ord i 1700-talets språkbruk som väl beskriver sprätthökens 
livsstil är ”lappri”. I SAOB är det främst betydelserna 5 och 5c av 
ordet som är att lägga märke till. I 5 tar sig ordet betydelse av objekt 
och i 5c anger det egenskap och handling. 

                                                 
172 Dalin, 1914, bd. 2, nr 41: 367 f. Efter redogörelsen för denna vecka får vi läsa en 
”Memorialbok af et Fruentimmer” som sträcker sig över två dagar. Uppslaget är 
enligt Lamm (1908: 159 f.) hämtat ur The Spectator och är en blandning av nr 317 och 
no 323. Sprättjunkerns vecka har sin motsvarighet i nr 317 och ”Memorialboken” 
äger sin motsvarighet i nr 323. En liknande dagbok över en vecka finns det också i 
Den Förnuftige Fritänkaren nr 5 (Kryger, 1767). Tisdagen omskrivs på följande sätt: 
”Steg up klockan sju: war upp i Collegio för nio; wisade mig straxt för min Förman: 
Herr Modeste satt dock redan och skref [berättarens motståndare på jobbet]. Jag 
brukar gerna twå hattar; hwaraf den ene ligger alltid i Cancelliet, och wittnar om min 
närwaro. Klockan tio gick jag neder på Caffe-huset (nej! Munskänks-huset borde jag 
säga); träffade där en samling artiga gossar; drögde en tima, och drack et par koppar 
ef en brun såppa, hwilken både til lukt och smak kunde passera för Caffe. Gick åter 
upp i Collegio; satt och skref en tima; gick neder på Riddarehus-torget; fick weta 
mycket nytt; det wiktigaste war, at i morgon blifwer en stor Piqveniqve på Lorensberg, 
tog en sup af parfaite amour, på Apotheket, och åt sedan på Källaren. Gjorde efter-
middagen åtskilliga visiter; stadnade qwar til afton hos Herr Dobbelhjelm. Där woro 
många spelbord, och en förträfflig Concert. Assemblén slöts med en artig soupée. 
Wann wid pass 900 Dal. K:mt: Rätt nu skrattar jag åt gillstufwan, och den wresiga 
Hjerte-klämmarens hotelser. Sof rätt roligt; drömde om mes amours.” 
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(5) sak av ringa nytta l. värde, omständighet av ringa vikt l. bety-
delse, bagatell, obetydlighet, småsak, struntsak; i allm. i sg.; ofta 
koll.: skräp, strunt. 

(5c) övergående i bet.: narraktighet, dåraktighet; yttrande o. d. som 
vittnar om narraktighet osv.  

För 5 ges belägg från 1703, 1741, 1750, 1768. För 5c ges belägg från 
1706 och 1757. Att ordet användes med dessa betydelser under 1700-
talet får därmed anses vara väl belagt. Termen påträffas inte sällan i 
Dalins Then Swänska Argus och i den första årgången finner vi en 
artikel i ämnet: ”Om Lappri”. Argus, d.v.s. berättarsubjektet, beskri-
ver där kaffehussprättarnas uppträdande och livsföring i följande 
termer. 

Jag såg en half-lärd, stormodig och talsam Buss inkomma på ett 
Caffehus, der han är wahn at säya bons-mots, och språka dom-
wäldigt om alla ämnen i werlden: Han talade om alt, som det woro 
Ingenting, och om ingenting, som det woro alt, så at alt det han 
sade, war lappri. Sen såg iag några wåra granna ynglingar och små-
gamla gåssar storsprättandes gå af och an, skåda sig nu i bröstet, 
nu på fötterne, nu i synen och i hufwudet, om de woro så lyckelige 
at råka någon spegel, och under alt detta see sig omkring, om ing-
en gaf akt på dem. Ömme om sin oskattbara frukost, sin him-
melska Chocolat, sitt utwalde Caffé, sitt goda glas wijn, sin mat, 
sitt spel, sin sömn &c: undflydde de alfwarsamt arbete, som deru-
tinnan skulle kunna bekymra dem. De låddes wäl intet wara oför-
mögne til de wiktigaste ährender: Men iag läste i deras ögon, at de-
ras hiertan hade derföre en hemlig bäfwan, och at de med lappri 
kommo långt bättre til rätta. (hwar gång iag log, så grät Heraclitus. 
Ja, tänkte jag, gossarna lära länge få wara narrar, innan de komma 
mig til at gråta: ) Alla deras samtal gingo ut på höga nödwändighe-
ter; til ex: den wackraste Galon-hatten, den wackraste käppen, den 
wackraste wärian, Snus-dosan, Klädningen, Peruquen, Coeffuren 
&c. Understundom uphögde de sina tanckar och talade om den 
wackraste Flickan. En såg iag skräckeligen modfält öfwer et par 
stora rynckor i styfningen på sin råck, dem han flitigt sökte utplå-
na, och än mer sysslesatt med en klädesborsta, som giorde 100. 
dagsresor öfwer framdelen af hans klädning. Märkte han håret, 
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Hårpungen, Skospännet, Knäbandet &c. på någon wara i olag, då 
hade han wunnit spel och drog försmädeligen på munnen.173  

Sprätthökarnas stolliga beteende och de världsliga, triviala ting som 
sysselsätter dem ryms alltså enligt Dalin under rubriken ”lappri”. Och 
den ytlighet och förställelse som utmärker sprätthökarna och som 
utläses i ordet lappri rimmar väl med det antagande som framför allt 
Carleson, men också Dalin gör, att sprätthöken måste vara en slags 
pedant. Resonemanget är hämtat ur The Spectator och utgångspunkten 
är att det endast finns en skenbar motsats mellan sprätthökar och vad 
man kan kalla för läspedanter (termen är min egen) eller ”wurmar” som 
Dalin kallar dem för på sina ställen. Läspedanten karaktäriseras ofta 
som en person vars boksynthet har tagit orimliga proportioner; han 
besitter en stor lärdom av klassiskt slag, men saknar förmåga att om-
sätta sina kunskaper i praktiken. På så sätt fungerade läspedanten som 
en kritik mot den som många ansåg förlegade akademiska traditionen. 
Efter det vanliga exemplet har sprätthöken, som endast intresserar sig 
för yta och flärd, inget till övers för intellektuella excesser – eller 
böcker och lärdom över huvud taget – och skyr läspedanten som 
pesten. I flera beskrivningar framstår läspedanten som sprätthökens 
bittraste fiende, hans ”antipod”. Båda figurerna ansågs likaså löjliga 
och antagligen kunde en extra komiska effekt uppnås genom att spela 
ut dem mot varandra, såsom Dalin gör i första årgångens 39:e artikel i 
Then swänska argus: ”Comisk föreställning af en Wurm och en 
Lärdoms-Begabbare”. Här får vi, i ett litet teaterstycke, följa ett gräl 
mellan en sprätthök och en läspedant. ”Wurmen” heter ”Herr Gräl” 
och ”Lärdoms-Begabbare” är ”Herr Sprätthök”. Det som ger upphov 
till dispyten mellan dem är Fru Ähra som både sprätten och läspedan-
ten vill uppvakta, den förre med franskt koketteri och den senare med 
grekiskt och latinskt lärdomsstoff. Argus blir inkallad som skiljedo-
mare och dömer tvisten oavgjord. Han konkluderar att i själva verket 
är både Herr Gräl och Herr Sprätthök pedanter, fastän av olika slag.  

Samma uppfattning möter, som Martin Lamm påvisar, 174 i The 
Spectator nummer 105. Där framhålls det att pedanter kan vara av 

                                                 
173 Dalin, 1910, bd. 1 nr 27: 198 f. 
174 Lamm, 1908: 166 f. 
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mycket skilda slag. Det avgörande för att kalla någon för en pedant är 
att personen i fråga uppgår så fullständigt i sin sysselsättning att han 
eller hon inte kan tala om något annat. Att vara pedant blir synonymt 
med att gå till överdrift på det ena eller andra sättet, att vara världs-
frånvänd.175 Förutom läspedanten och ”a meer Man of the Town”, 
som motsvarar sprätten, kan det finnas ”Military Pedants”, vilka inte 
pratar om annat än det som hör till krig, ”Law Pedant[s]”, för vilka 
juridiska frågor är det viktigaste och ”State-Pedant[s]” som bara pra-
tar politik. Det finns anledning att tro att inte bara Dalin, utan också 
Carlson har haft denna Spectator-artikel som förebild i sin Sedolärande 
Mercurius. Jag har inte funnit att vare sig Sylwan, Warburg, Lamm eller 
någon annan kommenterar detta, men likheterna mellan Carlsons 
artikel ”Om Pedanteri” och det som står i The Spectator nr 105 är enligt 
min mening helt uppenbara.176 
                                                 
175 Att jämföra med den moderna användningen av ordet pedant, där det närmast 
betecknar en person som är överdrivet noggrann med det han eller hon företar sig. 
Intressant i sammanhanget blir petimäter eller petimeter (Se SAOB) vars betydelse i 
modern tid har kommit att bli just pedantisk, en som fokuserar på det struntviktiga, 
det småaktiga, såsom i ”petimeterrättvisa”.  
176 Originalet lyder som följer. ”A Man who has been brought up among Books, and 
is able to talk of nothing else, is a very indifferent Companion, and what we call a 
Pedant. But, methinks, we should enlarge the Title, and give it to everyone that does 
not know how to think out of his Profession and particular way of Life. 
    WHAT is a greater Pedant than a meer Man of the Town? Bar him the Play-
houses, a Catalogue of the reigning Beauties, and an Account af a few fashionable 
Distempers that have befallen him, and you strike him Dumb. How many a pretty 
Gentleman’s Knowledge lies all within the Verge of the Court? He will tell you the 
Names of the principal Favourites, repeat the shrewd Sayings of a Man of Quality, 
whisper an intreague that is yet not blown upon by common Fame; or, if the Sphere 
of his Observations is a little larger than ordinary, will perhaps enter into all the 
Incidents, Turns, and Revolutions in a Game of Ombre. When he has gone thus far 
he has shewn you the Whole Circle of his Accomplishments, his Parts are drained, 
and he is disabled from any further Conversation. What are these but rank Pedants? 
and yet thes are the Men Who value themselves most on their Exemption from the 
Pedantry of Colleges.  
   I might here mention the Military Pedants who always talks in a Camp, and is 
storming Towns, making Lodgements, and fighting Battles from one end of the Year 
to the other. Every thing he speaks smells of Gunpowder; if you take away his Artil-
lery from him, he has not a Word to say for himself. I might likewise mention the 
Law Pedant, that is perpetually putting Cases, repeating the Transactions of Westmi-
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    Hwad är då en Pedant? Ingalunda den som med flit och god 
framgång winlagt sig om wettenskapen, utan den som om ingen 
ting annat kan tala än det han slagit sig på, så at han derigenom 
försummar och förgiäter de skyldigheter som han i anseende til 
andra Menniskior bör ock måste taga i ackt, så framt han annars 
skal anses för en angenäm Ledamot i de sälskap han kommer. På 
det sättet finnes många Pedanter? Ja wist, det rår jag intet före. Se 
på Mons. à la Mode och hans Cammeraters lefwerne så skolen j fin-
na at jag har rätt. I stället för det Magister Sibi doctus är förpickad på 
Boken, tror denne lära kiänna Wärlden därigenom at han alltid är i 
sällskap. Dagen anwänder han til fåfänga, natten till fråssande, 
drickande och spel, morgonen til såfwa. [---]Magister sibi doctus kan 
intet tala om annat än rara Manuscripter, gode editioner &c. Än Mons. 
à la Mode, förbiud honom at tala om Comedier, Romaner, räkna up 
det skiönesta Fruentimmer i Staden, berätta Mode, sjukdomar som 
han haft, siunga Arier, raisonera om kläder, sina Cammeraters ords-
täfwen[;] Lombre, bassette, Pharaon, Piquet &c. så måste han tiga som 
en dumbe. Sägen sielfwa, är nu icke Mons. à la Mode ock så en Pe-
dant, fast han intet af lärdom det ringaste är besmittad? Herr Tap-
per är också en Pedant, fast än han är så olärd som tråss någon Petit 
Maitre. om han kommer i sällskap, ock, det som wärst är, med 
Fruentimmer, så få de eij annat höra talas om, än huru det gick til i 
sista kriget i Saxen och Polen. Huruledes den gången, olyckan eller 
lyckan kom af platsen, skogen, slätten; Strömmen Aprocherne i 
Norrige, Fredrichshalls beskrifning med mera som de intet förstå 
sig på ock kanske han sielf heller intet stort, men giör dock deras 
örhinnor dermed ömna. Herr Statista har just intet heller förläst 
sig, men derföre får han låf at wara Pedant; Cabinets saker, Ratio sta-
tus, jämwickten emellan Europaiske Staterne, gissningar öfwer Ko-
nungens i England ock Parlaments vüer, den eller den Ministerns ut-
seende til den eller den beskickningen, gifwer honom nog ämne til 
discourser. Han giör uträkningar af hwart Hofs ock Ministers intention 
&c. Får han intet lof dertil, så har han ingen ting at föra til 
Torgs.177 

                                                                                                     
nister-Hall, wrangling with you upon the most indifferent Circumstances of Life, and 
not to be convinced of the Distance of a Place, or of the most trivial Point in Con-
versation, but by dint of Argument. The State-Pedant is wrapt up in News, and lost 
in Politicks. If you mention either of the Kings of Spain or Poland, he talks very 
notably; but if you go out of the Gazette, you drop him. In short, a meere Courtier, a 
meer Soldier, a meere Scholar, a meer any thing, is an insipid Pedantick Character, 
and equally ridiculous (The Spectator, 1729, 10th edition, nr 105).” 
177 Carleson, 1731 bd. 3, nr 8.  
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Carleson följde alltså, liksom Dalin, Steele och Addisons föreskrift 
om en vidgad betydelse hos ordet pedant. Det är dessutom tydligt att 
den engelska förlagan har spelat in i den åsikt som Carleson framför i 
samma artikel att ”Af alla slags Pedanter äro inga, som mera begabbas 
än de första, men i sanning är Skolfuckseri det, som snarast bör lidas, 
af alt det som giör en Pedant.” 178 Han ger alltså läspedanten en viss 
fördel över de andra pedanterna. Samma sak skriver Dalin. Av de två 
olika slags pedanterna, Herr Gräl och Herr Sprätthök, vill Argus, 
fastän han bedömer dem båda lika löjeväckande, ge läspedanten en 
smärre fördel.  

Den förra tror sig ha Privilegium at begabba wettenskaper, Autho-
rer och hwart och et lärt wärk. Den senare tror ingen ha Privilegi-
um at tala något sant ord, mer än han sielf, Teophrastus, Seneca 
&c. Denne är således drägeligare; Ty om han intet har förnufft så 
har han dock ett fullproppat minne, Hwaremot den förra har 
hwarken minne eller förnufft.179 

Läspedanten är den mest uthärdliga av alla pedanter, eftersom han 
trots allt besitter en viss kunskap som andra kan dra nytta av – även 
om han själv inte förmår göra det. Sprätthöken däremot tas för en 
alltigenom onyttig person, med varken ”minne eller förnufft”. 

 
 
 

                                                 
178 ”OF all the Species of Pedants, which I have mentioned, the Book-Pedant is 
much the most supportable; he has at least an exercised Understanding, and a Head 
which is full though confused, so that a Man who converses with him may often 
recieve from him hints of things that are worth knowing, and what he may possibly 
turn to his own Advantage, tho’ they are of little Use to the Owner (The Spectator, 
1729, 10th edition, nr 105).” 
179 Dalin, 1910, bd. 1, nr 39: 301 f. 
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3.3 Sprätthökarna och reskritiken: hur blir 
man en ”Petit-maitre”? 

Påfoglar föras hit til Swerje uti från, så komma och Sprätthökar uti 
från; det är dock någon åtskilnad; ty fast än Sprätthökar som På-
foglar föras uti från Swerje, så äro de likväl olika der uti, at Sprätt-
hökar föras först ut här ifrån folcklika nog: men komma Sprätthö-
kars tilbakars.180  

Enligt vad som står i tidskriften Thet Swenska Nitet så är sprätthöken i 
likhet med påfågeln en fågelart som förs både in i och ut ur Sverige. 
Det finns emellertid en markant skillnad mellan dem: där påfågeln 
förblir en och samma, är sprätthöken först något annat, en svensk, 
som sedan efter sin utlandsvistelse kommer tillbaks som något annat, 
en stollig sprätthök. Resonemanget stämmer väl in på greve Hurtig i 
Swenska sprätthöken; han har nämligen varit utomlands, för att sedan 
komma hem som en sprätthök – det är det första vi får reda på när vi 
läser pjäsen – och han skulle därmed tillhöra de i Thet Swenska Nitet 
påtalade flyttfåglarna.  

En viktig slutsats som kan dras efter en genomläsning av littera-
turen om sprätthöken är att sprätthök inte är något man föds till, utan 
något som man blir. En förklaringsvariabel till de svenska sprätthö-
karnas vara är uppfostran och i uppfostran är det speciellt ett mo-
ment som anses vara särskilt avgörande: bildningsresandet till Frank-
rike och staden Paris. Gång efter annan konstateras det i satirerna 
över sprätthökarna att resandet är orsak till ”förfranskningen”, skrytet 
med allt utländskt och nedvärderandet av allt fosterländskt. Trots den 
påtagliga kopplingen mellan sprätthökarna och resandet – och den 
häftiga kritik av det sistnämnda som därvidlag uttrycks – är den en-
dast, och endast i bästa fall, på ett mycket kortfattat sätt kommente-

                                                 
180 Celsius och Hesselius, 1738, nr 9. 
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rad i den tidigare forskningen.181 En närmare läsning av beskrivning-
arna av sprätthöken sedd i perspektivet av andra texter som handlar 
om resandet visar dock att det finns ett djupliggande samband mellan 
sprätthöksfiguren och en kritisk resediskurs. Det är detta samband jag 
ska söka blottlägga i det här kapitlet, samtidigt som jag besvarar frå-
gan om hur man, enligt källmaterialet, blir en sprätthök. 

En utförlig och intressant diskussion om den kritik som i 
svenskt 1700-tal riktades mot aristokratins bildningsresor påträffas i 
Charlotta Wolffs bok. En samlad insats att behandla frågan görs det i 
kapitel 11: ”Kritiken mot resorna och sökandet efter en patriotisk 
medborgerlighet”182. Reskritiken identifieras där som avhängig av ett 
utilistiskt nationalekonomiskt synsätt och en identitetsproblematik 
som rör kosmopolitismen och den nationella tillhörigheten. Wolff 
skriver bland annat om reskritiken att den är ”en aspekt av sökandet 
efter en patriotisk medborgerlighet”183 och att ”Det fanns […] en oro 
för att medborgarens kärlek till fäderneslandet och vilja att bidra till 
dess välgång skulle försvagas om den sedlighet och måttlighet som 
ansågs utmärka svensk medborgerlig dygd korrumperades under vis-
telserna utomlands.”184 Det ges sedan ett antal exempel på hur det 
befarades att unga svenska män ute på s.k. ”Grand Tour” skulle, spe-
ciellt om de gavs fria tyglar i de syndiga nöjenas stad Paris, låta sig 
påverkas av odygdiga franska seder. I det sammanhanget omnämner 
Wolff inte sprätthöksfiguren alls. Den enda kommentar om sprätthö-
ken och resandet som fälls påträffas i avhandlingens inledning, där en 
hänvisning görs till det Hurtig säger i sitt skryt över att ha varit i 
Frankrike.185 Det visar sig emellertid, vilket jag ska komma till, att det 
på punkt efter punkt finns en samstämmighet mellan de attityder som 

                                                 
181 Se t.ex. Schück och Warburg, 1911: 212. I Sverker Göransson korta artikel ”Jakten 
på sprätthöken” i Lönnroth och Delblancs litteraturhistoria (bd. 2, 1988: 20) påtalas 
sambandet mellan resandet och sprätthöken anmärkningsvärt nog inte alls. Williams, 
som skriver om den engelska ”the fop” i 1600-talskomedier (1995), påtalar Frankri-
keresandet (se t.ex. s. 43 f.) men gör ingen större poäng av det. Inte heller Cohen 
(1996) behandlar frågan på något särdeles utförligt sätt (se t.ex. s. 38 ff., 57 ff.) 
182 Wolff, 2005: 300-316. 
183 Ibid. 300. 
184 Ibid. 301. 
185 Ibid. 2005: 13. 
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Wolff utläser om resandet i sitt material och beskrivningarna av 
sprätthöken. 

Att den resekritik som kan utläsas i omnämnandet av sprätthö-
ken hade en allmän giltighet visar sig också på andra sätt. Aron Sjö-
blad visar i en artikel hur varningarna för landsmän som kommer 
hem förändrade till klädsel och sinne av välska seder också påträffas i 
den apodemiska litteraturen (grekiska apodemeo ”resa bort”). I denna 
genre, som alltsedan 1500-talet teoretiserat resandet och fungerat som 
en slags handböcker, ges det praktiska råd om vilka slags resmål man 
bör besöka och hur man bör bete sig under själva resan, att man bör 
undvika konflikter genom att avstå från att diskutera religion och göra 
explicita kulturella jämförelser med hemlandet och det land man be-
söker. Till de schablonartade råden hör också uppmaningarna till den 
hemvändande att inte utmärka sig genom att bära utländska kläder 
eller blanda sitt tal med främmande ord, att inte bete sig skrytaktigt 
eller att överdriva om resan och det man hade varit med om186 – 
m.a.o. allt det som sprätthöken gör. Samma förmaningar påträffas 
sedan lite varstans i svenskt 1600-tal, i avhandlingar och andra aka-
demiska orationer.187 Jag har funnit råd liknande dem som ges i den 
äldre apodemiska litteraturen i den svenska översättningen av Francis 
Bacons essäer, Lord Verulams Uprichtiga Utlåtelser, från1727.  

När en utaf Resan hemkommer/ skal han icke bak om ryggen 
lemna eller förgäta de orter han farit igenom/ utan bibehålla för-
trolig brefwäxling med dem af sina bekanta/ som han wet äga 
största anseendet. Det skickar sig bettre at han igenom tahl och 
utlåtelser Förmärkies hafwa warit i Främmande Land/ än det skul-
le uti gång och klädedrägter sig wisa; Anständigare är ock at han 
med godt betänkjande gifwer beskedeligt swar/ än han är framfos 
och hugger fram med händelsers förteljande. Det måste ock utaf 

                                                 
186 Sjöblad, 2004: 10 f. 
187 Sjöblad (2004: 12 f.) tar som exempel Matthiae, J. 1618. Oratio insignes Peregrinationis 
Utilitates Continens. Stockholm. (cit. efter Sjöblad) där det står att ”när de [resenärerna] 
väl kommer hem har de lagt sig till med tillgjorda gester och märkliga sätt att hälsa; 
de blandar in främmande språk i modermålet eller – vilket är allra mest löjeväckande 
– klagar över att de glömt sitt eget språk, när de bara har varit borta ett par månader; 
de visar upp sig på gatorna och föraktar hemlandets seder som om de vore bondska; 
de känns inte vid sina vänner från tidigare […] klär sig i brokiga kläder, talar vitt och 
brett om sin resa”. 
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honom grant achtas/ at han icke ombyter sitt Fädernes-Landz se-
der i utlänska maneer/ utan hellre inblandar i sitt Fäderneslands 
sedwänjor några smycken af hwad han Utomlands fattat.188 

Kopplingen mellan de många anvisningarna som gavs i samband med 
resandet och sprätthöken visar sig i artikeln ”om resor”189 i Carlesons 
Sedolärande Mercurius. Det konstateras där, i en tydlig blinkning till 
reslitteraturen, att ”Det fattas fuller intet på Böcker och anwijsningar 
huru man med nytta skal resa, så at man kunde opfylla många Rust-
vagnar dermed.” Men, läser vi mellan raderna, det ymniga flödet av 
resinstruktioner kan ändå inte förhindra att landsmän omskapas till 
sprätthökar. Det berättas bland annat om den unge Carsus som likt 
andra sprätthökar har påverkats till det sämre av sin utlandsresa. I 
anslutning till berättelsen om Carsus ges det förslag på regler och 
restriktioner som ska tillämpas vid resandet. Det råd som Carleson 
vill ge till de unga som står i begrepp att ge sig ut på resa är för det 
första ”5. Haf altjd ditt ändamål för ögonen hwarföre du reser, och 
fråga dig själf hwar dag, om du något sedt eller lärt som kan tiena til 
din Hufwud-föresats.” och vidare ”9. Tro intet straxt at alt det som är 
främmande är just därföre godt, men hålt ey heller alt det för ondt 
och galet som inte kommer öfwerens med dit Fäderneslands maner. 
Därföre mins och annotera wäl alt hwad du tycker wara berömeligit, 
och lofwärdigt hos andra Folckslag, och tänck sedan efter huru det 
må kunna med tjden appliceras och wärckställas hemma hos dig.” Bud-
skapet är att det gäller att vara mottaglig och lära av de utländska 
sederna – men med urskillning och förnuft, annars kan det sluta illa: 
man kan bli en sprätthök. Efter dessa allmänna anvisningar följer 
sedan ett fingerat resbrev från Carsus som avslutas med kommenta-
ren: ”Jag kan se förut hwad nöje denne Gåssens hemkomst lärer för-
orsaka wåra Sprätthökar.” 
 
För att summera det hittills sagda kan det konstateras att det ur be-
skrivningarna av sprätthöken talar en reskritik, allmänt gällande för 
tidsperioden, som rör svenskarnas bildningsresor till Frankrike och 

                                                 
188 Bacon, 1727, nr 16 ”Om Wandring Utomlands”. 
189 Carleson, 1731, bd. 3, nr 17. 
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Paris. Denna reskritik har till stora delar nyligen beskrivits av Wolff, 
men sambandet mellan den och sprätthöksfiguren återstår att klargö-
ra. I de tre underkapitel som närmast följer ska jag visa hur det i talet 
om sprätthöken finns mönster som har sin tydliga resonans i den 
kritiska resdiskurs som Wolff tecknar. För att nyansera analysen åbe-
ropar jag, förutom sprätthöksbeskrivningarna, dessutom en del annat 
material som inte behandlas av Wolff. I det fjärde och sista underka-
pitlet tar jag upp frågan om det specifika med sprätthökstematiken; 
jag ska argumentera för att sprätthöksfiguren ger reskritiken en accent 
som inte återfinns på andra håll. 

Resenären 
Den reskritik som satirerna över sprätthöken anger hade en mål-
grupp. Uppenbarligen var inte resmålet det enda problemet, också 
resenären hade del i det hela; det var inte alla som reste ut och där-
med riskerade att bli sprätthökar, och det var inte alla som reste ut 
som blev sprätthökar. Den prototypiske resenären som riskerade att 
på främmande ort omskapas till sprätthök hade ett ansikte: det var en 
ung svensk adelsman – samme unge svenske adelsman som får sin 
historiska beskrivning hos Wolff, bl.a. i exemplet Claes Julius Ekeb-
lad, och som avtecknar sig i attityderna till resandet i Wolffs källmate-
rial.  

 
Klar står det att en åldersaspekt lades på kritiken. Man utgick från att 
det främst var i de ungas lättpåverkade sinnen som en modeinriktad, 
ytlig fransk kultur kunde inplanteras och de som omskapades till 
sprätthökar på sin resa tillhörde den yngre generationen. Det framgår 
om greve Hurtig att han är 24 år gammal då pjäsens handling utspelar 
sig, han lär alltså ha varit 22 år då han reste ut.190 Om hans danska 
sprätthökskollega, Jean, får vi veta att han endast är 20.191 Dalin, som 
liksom sina egna fiktiva gestalter, själv beger sig till den mondäna 

                                                 
190 Gyllenborg, 1740: 30. 
191 Holberg, 1744: 2. 
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bildningens Eldorado, Paris,192 kommenterar åldersfrågan då han 
ikläder sig sprättens roll i ett resbrev från 1740 och med tydlig ironi 
beklagar sig över att han kom ”så sent til at resa ut”; hade han varit 
yngre hade han bättre kunnat lära sig de ytliga konster och gyckelspel 
som nu gör honom till en sprätt.193  

Ett intressant perspektiv på åldersfrågan ger den välbereste aris-
tokraten Johan Oxenstierna i sin Pensées sur divers sujet de morales (1736) 
i sin beskrivning av staden Paris (mer om den i ett annat underkapi-
tel). Beträffande Frankrike i dess helhet är han oavkortat positiv i sitt 
omdöme. Frankrike är det land ”der Muserna dväljas, der vetenska-
perna äro bofasta, der Mars har inrättat sin skola, der den katolska 
religionen strålar i all sin glans, der artigheten har infödingsrätt, der 
ärligheten blomstrar, der rättvisa skipas, der mildheten lyser, der natu-
ren i rikaste slösat med sina håfvor” och Frankrike är, fortsätter han 
entusiastiskt ”Europas skönaste kungarike!”194. När det sedan gäller 
staden Paris visar Oxenstierna att omdömet ligger i betraktarens 
ögon. Huruvida staden befinns tilltalande eller inte kommer an på 
resenärens ålder. När han själv första gången satte sin fot i Paris, vid 
arton års ålder, gjorde det parisiska stadslivet ett bestående intryck på 
honom: det var paradiset på jorden! När han återkom vid tjugofem 
års ålder, fann han staden endast behaglig. Vid besöket som trettio-
sexåring var staden ”gångbar” (”passable”) och vid fyrtioåtta års ålder 
finner han sig vara oroad (”inquiet”). Han tillägger att om han skulle 
besöka staden om tio år, skulle han antagligen komma att tycka att 
den är outhärdlig. 

                                                 
192 Warburg, 1884a: 268 ff., Lamm, 1908: 266. Dalin beger sig våren 1739 tillsam-
mans med Hans Gustaf Rålamb, för vilken han tidigare varit informator, på sin första 
och enda utlandsresa via Tyskland, Holland och Belgien till Frankrike och Paris. Han 
återkommer på hösten 1740.  
193 Dalin, 1767, bd. 4: 131. 
194 Översättning av F. U. Wrangel, 1919: 73. Originalet lyder: ”[La France est] le pays 
ou les muses resident, ou les sciences habitent, ou Mars tient son école, ou la religion 
Catohlique est dans son lustre, ou la civilité est comme naturalisée, ou l’honéteté 
fleurit, ou la justice agit, ou la clémence brille, ou la nature a prodigúe ses libéralités, 
ou le peuple lui témoigne sa reconoissance par ses soins & son travail (Oxenstierna, 
Tome premier, 1736: 66).” 
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Sanningen att säga, alla de förströelser, som lifvet i stora verlden 
har att bjuda, förefalla mig numera fadda och intetsägande. Beror 
detta månne derpå, att jag i min ungdom njutit för mycket deraf, 
eller kanske derpå att ålderdomen har dålig smak? Jag skattar mig i 
alla händelser lycklig så till vida, att jag sätter mindre värde på nö-
jen i samma mån som de tyckas undvika mig. Ensamheten synes 
mig nu vara att föredraga framför en afton på operan, och ett litet 
middagsbord i lugn och ro är mig angenämare än de mest lysande 
festmåltider i Paris. En stadgad man med bildning och angenäm 
konverstion tilltalar mig vida mera än femtio hofherrar från Ver-
sailles eller parisiska sprättar med sitt skräfvel och struntprat. Tem-
pora mutantur et nos mutamur in illis.195 

För en äldre, förståndigare man, lockar inte operan och de andra 
festligheterna; sådant hör ungdomen till. Den slutsats som kan utläsas 
mellan raderna är att det speciellt är ungdomen som är mest benägen 
att låta sig medryckas i det sprättaktiga levernet och själva bli sprätt-
hökar. 

Det är också just till de unga som Carleson riktar sig i den tidiga-
re påtalade artikeln ”om resor”. Det vilar enligt honom en uppenbar 
fara i att låta just en alltför ung och omogen person företa en resa. 

 En ung Person som will resa, måste wara kommen till sine mogne 
åhr, hafwa et stadigt sinne, en god kunskap uti Wettenskaper, men 
förnämligast sin Christendom. Han måste för alt känna sitt eget 
Fädernesland, wetta at åtskillia det onda ifrån det goda, samt 
Menniskiornes Humeurer och böjelser.196 

                                                 
195 Översättning av F. U. Wrangel, 1919: 74 f. Originalet lyder ”En vérité tous les 
plaisirs du monde me paroissent insipides à l’heure qu’il est. Je ne sai[s] si c’est pour 
les avoirs trop goutés dans ma jeunesse, ou si c’est par le mauvais gôut de l’âge. Je 
m’estime pourtant h[e]ureux en ce qu’à mesure que les plaisirs ne veulent plus de 
moi, j’en sai aussi assé peu d’estime. La solitude à présent me paroit préférable a 
l’Opéra, & une petite table en repos a plus de charme pour moi que les plus gros 
festins de Paris. Un homme d’âge avec l’étude & d’une conversation solide, me 
touche plus agréablement, que cinquante courtisans de Versaille, ou petits maîtres de 
Paris, avec leurs gasconades & leurs sornétes. Enfin Tempora mutantur & nos mutamur 
in illis (Oxenstierna, 1736, bd. 1: 67 f.)”. 
196 Carleson, 1731, bd. 3, nr 17. Denna artikel är enligt Sylwan (1892: 133) en bear-
betning av Der Patriot nr 63. 
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För att inte låta sig påverkas i negativ riktning av den utländska flär-
den måste den unge resenären vara tillräckligt gammal och med en 
gedigen moralisk fostran i bagaget ha erhållit ett ”stadigt sinne” (se 
nedan kapitel 4.6). Carleson är här inne på tanken att resandet på 
något sätt måste regleras och han ger några förslag på hur det skulle 
kunna gå till. För det första bör en noggrann kontroll av den presum-
tiva resenären genomföras innan vederbörande släpps iväg och för 
det andra ska syftet med resan noga klargöras. Förutom att ha nått en 
viss ålder och mognad, måste den unge besitta kunskaper i olika ve-
tenskaper, men framförallt i kristendom. Han måste vara väl förtro-
gen med sitt fäderneslands seder och besitta en stor människokänne-
dom. Den resande ska veta att skilja på ont och gott, så att han kan 
använda det han ser och hör till sin fördel. Vid hemkomsten är det 
nämligen meningen att en rättskaffens, förnuftig och framför allt 
pliktskyldig kristen ska anmäla sig och inte något franskt salongslejon.  

Alt hwad han under sine Resor ser och hörer, måste han så weta 
anwända til sin nytta, och dereffter så inrätta sitt opförande, at han 
med tjden må kunna opfylla alla en ärlig Mans, förnufftig Hus-
bondes, god undersåtares, upricktig wäns, klok hushållares men 
för all ting en rättskaffen Christens skyldigheter.197 

Carleson medger att det kan vara svårt att finna en yngling som mot-
svarar alla dessa krav, men, tillägger han, resandet är inte till för alla. 
Är sonen inte tillräckligt mogen är det bättre att han fostras i hemmet 
än att han beger sig ut på moraliskt fördärvande och dessutom kost-
samma resor.  

Avgjort kritisk mot att släppa iväg ungdomen på resor är Per 
Adrian Gadd. Han skriver i paragraf 17 sin bok om Undersökning om de 
fölgder… om vad han kallar för ”Flyktiga och okunniga ynglingars onödige 
utländske Resor”198 att det är större risk att ungdomen faller för ut-
ländska osedligheter som de vid sin hemkomst inte är sena att inviga 
sina landsmän i. 

Som desse [ynglingarna] icke med någon mogen urskillnings-gåfva 
och stadgade seder resa från hembygden, så falla de ock med sin 

                                                 
197 Carleson, 1732, bd. 3, nr 17. 
198 Gadd, 1770: 44 f. 
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uppmärksamhet sällan på det, som godt och nyttigt är: de borde 
gifva akt på främmande folks sinnelag, böjelser och seder, och dä-
raf välja det, som gagnar til eftersyn i Fosterlandet: de borde skär-
pa sitt förstånd med utländska Folkslags vitterlek; men i det stället 
uppehålla de sig med anmärkningar öfver små saker, fästa sin hug 
vid comœdie-spelares seder och later, fylla sin hjärna med en hop 
småhittuga och ystra infall, samt lära sig endast ramla fram några 
glosor af främmande språk, med hvilket skal-verk, de sedan pråla 
vid hemkomsten och inplanta hos sina Landsmän äfven tycke ef-
ter slik dravel och fåfänga.199 

Gadd konstaterar vidare, i paragraf 21 ”At hafva upsigt öfver ungdomens 
öfverflödiga utländska resor, det bibehåller Folkslaget vid dess egna hem-seder.”200 
Jacob Gabriel Rothman är inne på samma linje som Gadd och påpe-
kar dessutom att det sedvanliga bruket hos de högre stånden att låta 
en guvernör följa med den unge på sin resa ofta hjälper föga. Han 
skriver i Skäl och ordsaker til swenska folkets utflyttning… att ”[s]kada är, 
at de [”De Civile Herrar Adelsmän”] gemenligen resa så unga ut, at 
de behöfwa en Gouverneur med sig, som ofta äfwen så litet känner 
werlden som de sielfwa. Man kan då wäl föreställa sig, hwad nytta de 
kunna göra. Kan wäl en blind leda en blindan?”201  

 
Att sprätthökarna rekryterades ur adelsynglingarnas skara är visserli-
gen inget obestridligt faktum: i många fall får vi inte veta något om 
vilket stånd sprätthöken tillhör och i somliga fall, mest uppenbart är 
det så i Jean de France, tillhör han borgarklassen (se resonemanget ovan 
om konnotationerna hos efterledet –hök i sprätthök, kap. 3.1.2). Men 
vi har åtminstone ett solklart belägg: greve Hurtig i Swenska sprätthö-
ken. Enligt Hurtigs egna ord är det, som Wolff också skriver i sin 
inledning,202 ”omöyligt at wara i alt behaglig och artig, utan at hafwa 
warit i det söta det kiära Franckriket.”203 och tydligt är det att Hurtig 
anser att det är ett måste för varje adelsman värd namnet att ha rest 
utomlands. I den fjärde akten, vilken utspelar sig på ett kaffehus, 

                                                 
199 Gadd, 1770: 45. 
200 Ibid. 71. 
201 Rothman, 1765: 14. 
202 Wolff, 2005: 13. 
203 Gyllenborg, 1740: 74. 
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träffar han den lågadlige Torbjörn Ränterik. Det första han frågar 
honom är om han har rest, och det har han gjort, men inte till så 
förnäma platser som Hurtig. Han försöker då uppmuntra Ränterik till 
att företa en resa till Frankrike: ”Monsieur le Junckar, je vous apprendrai à 
vivre ma foi”204, lovar han honom. Att klä sig och uppföra sig som 
Ränterik gör i nuläget står nämligen inte en adelsman an. 

GREFWE HURTIG. Ja jag ska tala så ni ska förstå mej, säi då, 
skiäms ni intet, Juncker, at gå så sluskut klädder, som ni giör, kom 
wäss, Er råck war giord i Kong Orres tid, fy hwad för flåttiga hår, 
orena lintyg, lapputa strumpor, tiocka plumpa bonskor med remar 
uti, storkragiga handskar, som ni glaserat under näsan, en wärja, 
som jag tror ni brukar til stekspett när ni är hemma, säi Juncker, är 
alt detta en kläddrächt för en Adels-man på kiöpet, som ni är, ni 
måste min san resa ut til at lära både lefwa och kläda Er, talar jag 
nu så at ni förstår?205 

I Rothmans bok om Skäl och ordsaker til swenska folkets utflyttning… 
utreds frågan om varför svenskarna är så benägna att resa utomlands. 
Rothman inkluderar här alla möjliga former av resande och kommer 
fram till att det dels finns ”naturliga” orsaker, dels att det finns vad 
han kallar för ”våldsamma” orsaker, till svenskarnas reslust. Å ena 
sidan menar han att det är ”naturligt” för svenskarna att vilja resa ut, 
eftersom de har en inneboende böjelse för ”det underliga”, ”Le Mer-
veilleux”, vilket enligt honom också lär ha varit ett utmärkande drag 
hos svenskarnas stamfäder, skyterna och göterna.206 Å den andra 
sidan reser många svenskar ut av ”våldsamma” orsaker, vilka Roth-
man definierar som ”alt det, som ej är naturligit, såsom Fördomar, 
enskylte afsigter och twång.”207 Tydligt är det att han på den punkten 
gör skillnad på resenärer och resenärer; det är främst de adliga som 
reser ut på grund av ”våldsamma” orsaker. Det heter bland annat att 
”En Hofman figurerar illa, efter antagne fördomar, om han ej sedt 

                                                 
204 Gyllenborg, 1740: 73. 
205 Ibid. 73. 
206 Rothman, 1765: 7 f. 
207 Ibid. 13. 
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Paris och Versailles, kan wäl dansa, tala Fransöska, och, det som än är 
angelägnare, Hof-språket med någorlunda färdighet.”208 

Att just de adliga blev en måltavla för reskritiken är inte konstigt. 
Det var de som oftast och med den största lättheten rörde sig över 
nationsgränserna. Orsakerna till det var flera. Bland annat var bild-
ningsresan ett stående inslag i det adliga uppfostringsprogrammet. 
Från att från början närmast ha varit förbehållen det andliga ståndet 
hade resandet under 1600- och 1700-talen utvecklats till en standardi-
serad pedagogisk och kulturell praktik inom aristokratin. Det hade 
blivit till ett eget koncept, vad som i idéhistoriska undersökningar ofta 
kallas för ”grand tour”. I dess renodlade form förenade ”grand tour” 
en föreställning om att resandet skulle företas i stort sällskap, i sakta 
mak, innefattande många sejourer, med ett återupplivat antikt ideal 
om resan som kunskapsform. Vid sidan av det rent pedagogiska var 
det också meningen att resan skulle vara en estetisk och kulturellt 
berikande upplevelse: Roms ruiner och Neapels opera skulle avnjutas 
och ge upphov till andäktig beundran. Helst skulle alla länder av nå-
gon betydelse besökas: Holland, Tyskland, England, Schweiz, Frank-
rike, Italien och Spanien. Man inser lätt att ett sådant företag lär ha 
varit kostsamt. I realiteten var det endast de absolut mest bemedlade 
som kunde kosta på sina söner en resa av så monumentala mått som 
”grand tour” begreppet låter påskina. De allra flesta fick hålla till 
godo med att besöka ett par av de nämnda länderna och det estetiskt 
och kulturberikande syftet tonades ned. Bildningsresandet hade ett i 
första hand praktiskt, yrkesförberedande syfte, kunskaper och livser-
farenhet skulle införskaffas och ett socialt kontaktnät etableras – det 
var frihetstidens blivande ämbetsmän och politiker som skulle danas. 
Naturligtvis var också språkfrågan viktig; att studera ett främmande 
språk, såsom den nödvändiga och populära franskan, på ort och ställe 
var vida mer effektivt än den undervisning som erbjöds i hemlandet. 
Snittet för den utlandsstuderandes vistelse verkar ha legat på ett eller 
två år, men utsträckningen i tid kunde variera kraftigt, från ett par 
månader ända upp till tiotalet år. Uppehåll vid universitet och akade-

                                                 
208 Rothman, 1765: 14. 
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mier kombinerades gärna med militär tjänstgöring eller praktik vid 
någon svensk beskickning.209 

Men allt handlade inte om yrkesförberedelser. Resandet ansågs 
också ha en viktig karaktärsdanande effekt: de unga adelsmännen 
skulle skaffa sig den mondänitet och sociala förfining som krävdes av 
dem, i enlighet med det adliga idealet le galant homme. Till bakgrunden 
hör att den av gammal hävd skeptiska inställningen till boklig bildning 
hos adeln under 1500-talet hade fått ge vika för det allmänhumanis-
tiskt inriktade l’honnête homme-idealet. Adelns kunskaper skulle inte 
som förut begränsas till vapenkunnighet och idrotter, de skulle även 
innefatta behärskning av klassiska språk, litterär bildning, vetenskapli-
ga kunskaper och färdigheter i konst och musik. I den klassiska itali-
enska och franska hovkulturen växte sedan ett delvis annorlunda ideal 
fram, le galant homme, där större uppmärksamhet fästes vid det fysiska 
framträdandets yttre. Det är den som ligger till grund för 1700-talets 
förfinade, umgängesformer, vilka kan samlas under benämningen 
”sociabilitet”. Galant homme var ett ideal som lade tonvikt vid klädsel, 
manér och spirituell konversation.210 Antagligen är det just en kritik 
av detta ideal som sprätthöken syftar till – och sprätthöken kan i det 
avseendet, med allt sitt manieristiska och överdrivet koketterande 
beteende, betraktas som en nidbild av den i galant homme-idealet övade 
adelsmannen.  

Michèle Cohen visar hur det adliga bildningsresandet i den eng-
elska litteraturen tillskrivs konsekvenser som är intressanta i ett ge-
nusperspektiv. Resandet syftade nämligen inte bara till att fostra de 
unga till goda aristokrater, utan också till att fostra dem till män; de 
som reste ut var i de allra flesta fall unga män. Att adelssönerna i för 
stor utsträckning fick sin utbildning i hemmet, vilket förvisso allt som 
oftast var fallet, ansågs göra dem vekliga och effeminerade. En ut-
landsresa, till exempelvis till Frankrike och/eller Italien, borta från 
moderns kjolar, ansågs kunna motverka denna oönskade utveckling 

                                                 
209 Se Lindroth, 1975: 58 ff., Christensson, 2001: 20 ff., Wolff, 2005: 48 f. För fransk-
inlärningen under resorna, se särskilt Hammar, 1981, kapitel 5: 114-130. 
210 Se Niléhn, 1983: 92 ff., Sjöblad, 2004: 8 f., Wolff, 2005: 40. Från Tyskland utgick 
dessutom ett tredje adelsideal, der Kavalier, som kan sägas stå för en mellanväg i jäm-
förelse med de båda förra.  
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och hjälpa de unga sönerna i deras utvecklande av en manlighet. Häri 
ligger det som Cohen skriver en paradox, eftersom bildningsresan, 
speciellt om den bar av till Frankrike, samtidigt ansågs likaså effemi-
nerande som hemskolningen – och på så sätt egentligen motverkade 
sitt syfte.211 Risken var ju att den unge blev en lismande, förfranskad 
sprätthök, som helst vistades i ”fru-stugan”212. 
 
Resandet var emellertid en viktig del av den adliga kulturen på fler 
sätt än genom bildningsresandet. Det var genom resandet som viktiga 
kontakter knöts och upprätthålls. Utmärkande för adeln var vad man 
kan kalla för en kosmopolitism. Kosmopolitism, av grekiska kosmopolités, 
d.v.s. världsmedborgare, betraktat som ett filosofiskt ideal och en 
världsåskådning, kom efter de under renässansen återupplivade antika 
traditionerna att innefatta en individualism och en intellektuell gräns-
löshet, vari resandet inte bara hade ett praktiskt, utan också ett sym-
boliskt värde.213 Av kosmopolitismen följde att den adlige bekände sig 
till en kulturell pluralism som kan tyckas vara motsägelsefull. Han var 
både en världsmedborgare, en medlem i en adlig internationell ge-
menskap och en medborgare i fäderneslandet, en rättrogen patriot; till 
adelns sociala och politiska självbild hörde av tradition den självklara 
plikten mot fäderneslandet och försvaret av inhemska värden och 
normer. Denna motsättning syns emellertid inte ha utgjort något 
större problem för de inblandade under ett visst historiskt skede. 
Charlotta Wolff skriver om den svenska aristokratins resor och deras 
kontakter med det franska samhället att detta ”innebar inte någon 
öppen konflikt mellan kosmopolitisk sociabilitet och patriotiska ideal. 
Snarare medförde de en balansgång mellan dem: filosofiskt kunde 
kosmopolitismen vara patriotisk och patriotismen kosmopolitisk”214. 
Det ska tilläggas att detta syns gälla den första hälften av 1700-talet; 
så småningom blev en polarisering oundviklig. Vissa användningar av 
ordet kosmopolit skulle, menar Wolff, senare komma att beteckna en 
i nationellt hänseende ansvarslös individualist, en som inte erkände 
                                                 
211 Cohen, 1996: 57-63. 
212 Se Dalin 1914, bd. 2, nr 44: 401., Nyrén, 1766. 
213 Se Wolff: 2005: 15 ff. 
214 Ibid. 282. 
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sig till något fädernesland.215 Antar vi att sprätthöken är en kritik mot 
adeln och dess resande infinner sig frågan om sprätthöken inte också 
skulle kunna vara en indirekt kritik mot den ”kosmopolitiska” patrio-
tismen; det sprätthöken visar är ju just att bekännelsen till utländsk 
kultur inte är förenlig med den till den svenska. 

Resmålet: Paris 
Det kan vara befogat att ställa frågan: vad var det egentligen som hela 
tiden gick galet på bildningsresan och gjorde så att de svenska yng-
lingarna kom hem som förfranskade sprätthökar? Men en fråga som 
till att börja med egentligen ter sig mer relevant att ställa i samman-
hanget är inte vad som gick galet, utan var det gick galet. Det visar sig 
nämligen att det finns en gemensam nämnare för sprätthökarnas 
resor: staden Paris.  

I Bengt Holméns lilla skrift Lill-Herrn ursprung och lefverne… får vi 
i en dagboksliknande självbekännelse reda på att berättaren själv har 
varit en sprätthök i sin ungdom, men att han nu har bättrat sig. Den 
avgörande händelsen i danandet till sprätt var utlandsresan, då han 
begav sig till Frankrike och framför allt till Paris:  

Efter så fulländade studier på Universitetet, och då ännu ingen Sysla 
genast stod mig tilreds, grep min Far sig an, för at låta mig göra en 
resa til Paris. Han underhöldt mig där, i början så frikostigt, at jag 
kunde med heder passera ibland Stånds personer, at jag kunde up-
wagta de Stora, winna deras gunst, och derigenom bana mig wä-
gen til et anständigt Ämbete. I denna affsigt förtärde jag min bästa 
tid och många pengar, under det jag feck tillfälle at perfectionera mig 
i allehanda slags fåfänga och Galanterier; in summa jag lärde där at 
bli en fullkomlig Petit-Maitre.216  

Syftet med resan var, som framgår, att den unge studenten efter uni-
versitetsstudier skulle skaffa sig betydelsefulla kontakter genom resan, 
som fadern bekostade. Om detta företag lyckades kan inte utläsas. 
Vad som däremot kan utläsas är att han, i Paris, genom ett övande i 
”fåfänga och Galanterier” omskapades till sprätthök. I en av Dalins 
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ironiserande epistlar berättas en liknande historia. Han skriver inled-
ningsvis att i Paris har han blivit en sprätt och i detta, menar han, 
ligger inget ovanligt: ”Jag är ju mycket wäl i stora werlden, när jag har 
omskapat mig i Paris, at ingen känner igen mig? Så har ju bruket alltid 
warit?”217 

Att det är Paris som får kläda skott i sprättsatiren hänger antagli-
gen samman med den oerhörda popularitet som staden åtnjöt. Paris 
blev symbol för allt vad mode, förfinade levnadsideal och flärd hette 
– m.a.o. allt det som misstänkliggjordes i de moraliska diskurserna 
och vars konsekvenser sprätthöken blev en exemplifiering av. Att 
Paris skulle besökas på resan var mer eller mindre självskrivet; för 
många peregrinerande adelsynglingar var Frankrike, med dess anrika 
intellektuella tradition en självklar hållpunkt, för att inte säga höjd-
punkt och ”Frankrike” blev i det sammanhanget mer eller mindre 
synonymt med dess huvudstad, även om en hel del andra franska 
städer också besöktes av svenska studerande.218 Wolff skriver bely-
sande nog att ”Den franska huvudstadens kulturellt normgivande och 
modellskapande betydelse, såväl för den franska periferin som för 
hela Europa, var så stor att bilden av Frankrike inte enbart i senare 
historieskrivning utan också hos de samtida präglades av intrycken 
från Paris, då den inte helt assimilerades med dessa.”219 Bland alla 
sevärdheter, som det ständigt refereras till i reseskildringar av olika 
slag, på kulturens, bildningens och vetenskapens område, kan man 
räkna riddarakademier, kliniker för medicinstuderande, bibliotek, 

                                                 
217 Dalin, 1767, bd. 4: 129. Jfr. också den moraliska veckoskriften Den pratsjuke 
Fritalaren, nr 1. (Rothman, 1768: 4 f.), där fritalaren berättar om sin Parisvistelse och 
hur han där övade sig i fåfänga och skrytaktighet: ”Emedlertid ehuru jag hade tillika 
ej spardt någon kostnad at utom Stads-klokheten och Kökskonsten inöfwa mig i 
falsk höflighet, egen sjelf behagelighet och ömtålig wördnad för min lilla Person så 
långt, at jag werkeligen blef kär i mig sielf, mer än någon an, märkte jag likwäl nog-
samt, at alla desse operationer woro otilräckelige för min fatala andetäppas lättande 
(Rothman, 1768: 5)”. 
218 Se Hammar, 1981: 114-126, speciellt s. 123 ff. 
219 Wolff, 2005: 82. Jfr. Hammar, 1981: 116. Paris var dessutom ett resmål med 
mycket gamla anor för studerande svenskar, se bl. a. Frängsmyr och Sörlin, 1993., 
Proschwitz, 1994a., Sjöblad, 2004. Allmänt bekant är det exempelvis att svenskar 
under 1200- och 1300-talen begav sig till Paris för teologiska studier. 
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otaliga konstskatter och inte minst namnkunniga personer på hart när 
de flesta vetenskapliga områden. Att Paris betraktades som en veten-
skapens och lärdomens stad kan också den svenske spränglärde ori-
entalisten Jacob Jonas Björnståhl intyga i ett resebrev från Paris 1769: 
”Här är det bästa tilfället i verlden att lära al ting […]. Studierne äro i 
stort anseende; det som hålles för Pedanterie hos oss, at gå och läsa i 
en Bok, då man promenerar ute ibland andra, är här icke allenast i 
allmänt bruk, utan anses ock för hederligt och förnämt.”220 Det var i 
Paris som den förnämsta bildningen erbjöds, som sociabilité idealet 
lärdes ut och de allra förnämsta kontakterna kunde knytas. I resin-
struktioner för den unge adelsmannen på sin peregrination, främst 
från 1600-talet men också senare, rekommenderades det att Paris 
besöktes sist, eftersom den studerande helst skulle ha hunnit insupa 
så pass mycket bildning och kunskaper i franska att han på bästa sätt 
kunde tillgodogöra sig vistelsen i staden. Franskkunskaperna var lika-
så viktiga när den unge skulle presenteras för betydelsefulla personer; 
då gällde det att framstå i bästa möjliga dager.221  

Men alla förträffligheter till trots hade Paris en moralisk baksida. 
Det är just staden Paris som i Wolffs material framställs som fördär-
vande för den unge svenske resenären222 och det tillhörde tidens all-
männa uppfattningar att Paris var syndens och lastens hemvist på 
jorden, där flärden, lättjan och ett osedligt leverne grasserade utom 
alla rimlighetens gränser. Det tidigare påtalade ironiska brevet av 
Dalin utmynnar i en hyllningsdikt över Paris. Vi får här reda på vad 
det parisiska livets höjdpunkter består i utifrån sprätthökens perspek-
tiv. Jag meddelar här ett par valda avsnitt ur den. 

Ack härliga Paris! 
Du alla nöjens Mor, du jordens Paradis! 
I dig har pragt och wett och skönhet slagit läger. 
Jag tror, parbleu, du har, hwad Himlen intet äger. 

                                                 
220 Björnståhl, 1780: 13. 
221 Hammar, 1981: 116f. 
222 Wolff, 2005: 301-307. Wolff skriver bl.a. (Ibid. 301) att ”Det var en allmän upp-
fattning att man i Paris övade sig i fåfänga, ägnade sig åt vidlyftigt leverne, slösade 
pengar på struntsaker och i nöjesruset glömde bort resans egentliga syfte, som var att 
studera och lära sig nyttigheter.” och (Ibid. 305) att ”Lössläppthet och osedligt lever-
ne förknippades ofta med de unga adelsmännens vistelse i Paris.” 
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Du arma Swenska bygd, bland dina magra berg 
Bor blott enfaldighet förutom konst och färg. 
Det är en Fru med Man i sällskap dar och nätter, 
Och Flickan, stackars fjoll, plär rådna för fleuretter. 
Der har man just sin hy af blott naturens spel, 
Och intet pensel-drag får bättra tidens fel. 
En Dame bör ej ha mer, som hennes tankar rörer, 
Än spegel, säng och bord, visiter, mediateurer; 
Men der går mången brydd med hushåll, som ett bi: 
Ack dumhet och bewis af gammalt barbari! 
[---]  

Här har man l’art de plaire, bon gout är städse 
wår lott, 
Esprit, beaux-traits, bon-mots, piff, paff, det går 
som skott. 
Här twingas intet bröst af ängslige Moraler, 
Och ingen panna flyr för bördan af Rivaler. 
Här finns ej Slott så starkt, som mot belägring står: 
En noble hardiesse får seger, hwart han går. 

[---]  

Ack härliga Paris! 
Man blir ej utom dig belefwad, qwick och wis. 
Här lärer man rätt en dans at lasta och berömma, 
Och som en hel Parterre om nya piecer dömma. 
At mönstra med förstånd en Råck, en Tabatiere, 
Det är just le sublime, som lärs ej utan här. 
I en förgylter wagn, för hwilken jorden bäfwar, 
Och klädd i dernier gout man til Spectacler  
swäfwar. 
Der blir man som förtjust af hwad man hör och 
ser: 
En Venus i hwar wrå åt en Adonis ler. 

[---]  

Si således får man wett, när man alt Swenskt förgäter. 
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Morbleu, jag tror, en kalf skull här bli Petit-maitre.223 

Sprätthöken syns trivas i Paris som fisken i vattnet. Till skillnad från 
det ängsliga, kalla norden bryr man sig inte för mycket om hushåll-
ningen eller troheten mellan man och kvinna och de franska kvinnor-
na, till skillnad från de svenska, sminkar sig för att framhäva sin 
skönhet. Här ägnar man sig åt festligheter, dans och uppvaktning av 
det motsatta könet. Kort sagt: ”Här twingas intet bröst af ängslige 
Moraler”. 

Nils Afzelius menar att det är högst troligt att denna ironiska 
apologi utgjort en inspirationskälla för Jacob Wallenbergs dikt i San-
färdig resebeskrifning: Vue de Paris, stilo poetico. Afzelius vill här påvisa hur 
den komiska resebeskrivningens genre tar form i Wallenbergs skri-
vande – ett mer renodlat genreprov ska sedan komma med Min son på 
Galejan – och de förebilder som Wallenberg kan tänkas ha haft. En 
skillnad mellan dikterna som Afzelius påvisar är att Dalins ironi hos 
Wallenberg har förbytts till satir, här kan eventuellt en påverkan av 
Boileaus satirer skönjas. Annars vill han framhålla den allmänna likhe-
ten mellan dikterna.224 Utan tvekan framträder det i dikten, liksom 
hos Dalin, en bild av Paris som ett omoralens och syndens näste.  
 

VUE DE PARIS STILO POETICO.  

O! Dårskap, statt mig bi! Dig offrar jag min fiäder; 
Ty när jag sjunger Franska seder, 
Din lofsång jag tillika gör. 
Men tröge jamber, bort! Er alfvarsamme gång, 
Den passar icke denna sång: 
Ty versen bör stupa med Trollhättas fart, 
Åtminstone kullbyttor göra, 
Så framt den skal likna det släktet i art, 
Hvars yrhet jag ärnar beröra. 
Men hvad skal bli början? 
Jag drunknar i mörjan: 
Så tallöse dårskaper möta mig här. 
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[---]  

Förtretad och skuffad jag vandra til slut, 
At mig i min kamare dölja: 
Men ack! för min synd har jag kommit hitut, 
Mig härar af ho-r förfölja. 
Jag svärjer i harmen, 
De dra mig i armen, 
Jag flyktar*, de följa och ropa kapun! 
[---]  

Men håll! jag tröttnar vid at skrifva: 
Bland så nog galenskap, jag sielf kan galen blifva. 
Enfin, 
Paris all världens bollhus är: 
Hvad annorstädes vins det skal förtäras här. m) 
Kör hvarje främling hem, drif Comedianter ut, 
Gör på hvart horo-näste slut; 
Hvad då? Jo, skälf Paris! Du skal förgås på stunden, 
Så nära dårskap här med almänt väl är bunden.225 

Perspektivet är som sagt ett annat, berättarrösten är kritisk och inte 
berömmande, men bilden av den parisiska omoralen är likaså konse-
kvent som hos Dalin. En innehållslig skillnad är dock det eftertryck 
som ges åt den parisiska näringsverksamheten. I noten (m) till den sist 
citerade strofen står följande:  

m) Med en folkhop af 800 tusend mänskor utan siöfart, utan han-
del, hur skal Paris kunna nära sig, och än mer, hur skal det kunna 
vara så rikt? Jo, det blir begripeligt när man finner hälften af of-
vannämda nummer vara resande, dels frå Provincerne, dels från 
utrikers orter, hvilke ströma hit, at leka bort pängar och hälsa. 
Man räknar inte mindre, än 30 tusend i livrée. Så at det ej är et pa-
radox, om man säger, at Paris har at tacka lättingar och narrar för 
sin varelse. Här handlas ej med annat kram, än det som tienar at 
underhålla yppighet och galenskap. Engelsmän, ehuru varme pat-
rioter de äro, låckas dock hitöfver af Parisiska nögen, och det som 
bland annat påskyndade sista freden, var at återfå en hop förmög-
ne Lorder, hvilka kriget jagat härifrå, och vars pängar saknades i 
allmänna rörelsen uti Paris. 

                                                 
225 Wallenberg, 1998: 137 ff. 
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Paris framställs som en samlingsplats för resenärer från främmande 
länder, främst är det engelsmännen som omnämns. Vilket värre är, 
blir Paris dessutom en hemvist för ”Comedianter”, ”lättingar” och 
”narrar” som tar till uppgift att lura av de förstnämnda deras pengar 
och leda dem i synd. Nöjeslivet är inte bara den främsta sysselsätt-
ningen, utan också den främsta näringen; det är den som staden har 
att tacka för dess ekonomiska välmående, vilket också rimmar med 
det konstaterande Wallenberg gör på ett annat ställe om att ”Dårska-
per och nöjen får man dyrt betala i Paris, men visdom kan bekommas 
för inte.”226 

Men, för att återkomma till den fruktade förvandlingen till 
sprätthök, så kunde den inte förklaras enbart med hänvisning till det 
allmänna moraliska förfall som resenären utsattes för. Det ville också 
till något annat: att resenären hamnade i fel sällskap – hos de parisiska 
sprätthökarna. Det är just det, läser vi, som har hänt greve Hurtig. 
Efter den inledande scenen i Swenska sprätthöken kommer Baron Sta-
dig i samspråk med Hurtigs betjänt Champagne. Stadig förhör sig om 
Hurtigs vistelse i Frankrike. ”ej må jag tro att alla Fransoser äro så 
wispute [nyckfulla, flyktiga, hållningslösa], som din Grefwe?”227 frågar 
han, och får följande till svar. 

CHAMPAGNE  Herr Baron, jag will säga Er rätt huru det hänger 
tilhopa, så wida jag i min enfaldighet kunnat begripa saken; I Paris 
äro ej så lät för en främmande at giöra bekantskap med, der will 
tid och äfwen ett något kostbarare upförande til än wåra swenska 
pungar, ja äfwen wår resande Ungdoms flychtiga sinnen tillåta, 
men de Franske Sprätthökar, om jag mins rätt, så kalla de dem pe-
tits maîtres, de ställa sig allestädes in, dem får en främmande straxt 
och mycket lätt umgänge med, de föra honom i Sällskap där Spel 
och andra odygder giöra alt tidsfördrifwet, där tappa wåra unga 
Herrar deras penningar, där förlora de sin hälsa, få salbrutne nä-
sor, och där blifwa de sådane narrar, som en hoper af dem komma 
hit hem igen, då de sedan willja inbilla sina Landsmän at de haft 

                                                 
226 Wallenberg, 1998: 146. Samma åsikt möter i Astronomen och matematikprofes-
sorn Bengt Ferrners resskildring från 1761. Han skriver, lätt anspelande, om det 
annars högt ansedda Paris att ”där [är] likväl för många Spectacler i anseende till 
folkmängden (Ferrner, 1956: 363).” 
227 Gyllenborg, 1740: 10. Ordförklaringar av Einar Törnqvist i 1959 års utgåva. Ordet 
”wisspute” förklaras på s. 116. 
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den förnämsta bekantskapen i Frankriket, warit i gunst hos de 
högsta Damerne och at deras klädning, tahl, åthäfwor, ja jag wet 
intet hwad mer, är alt efter det aldranyaste Fransyska modet, à la 
mode de France ma foi.228    

Det är de parisiska sprättarna som har lurat i Hurtig alla hans välska 
och otidiga later. För naiva resenärer som för första gången vistas på 
främmande ort och har svårt att göra de rätta bekantskaperna, låg det 
nära till hands att hamna i de inställsamma sprättarnas sällskap – ”i 
Sällskap där Spel och andra odygder giöra alt tidsfördrifwet, där [de] 
förlora sin hälsa, få salbrutne näsor”.229 Och sprätthökar rådde det 
tydligen ingen brist på i Paris. Bland de många narrar av olika slag 
som befolkade Paris gator syns sprätten inte bara vara den farligaste 
för det moraliska välbefinnandet, utan också en av de vanligaste. I 
den moraliska veckoskriften Posten skickar en ”Herr Attentus” ett 
fingerat brev till en ”Herr Viator” och berättar om ett samtal med två 
engelsmän som han har lärt känna. Engelsmännen är nyss hemkomna 
från en utlandsvistelse och Attentus frågar den ene av dem varför han 
åkte till Frankrike och Paris. ”Jag for til Frankrike, swarade Ängels-
man, efter annat hederligit folk gemenligen pläga resa dit: Och man 
måste ju följa modet.”230 Det framgår sedan att engelsmannen inte 
har träffat någon av de franska berömdheterna, något som annars 
brukar framhållas i reseskildringarna; däremot, säger han, fanns där 
många sprätthökar. 

Men fastän jag för öfrigit har roat mig tämmeligen bra i Paris, så 
måste jag bekänna, det jag ingen ting såg där, som kan bringa mig 
på fördelaktiga tankar för Franska Nation. Alla dem jag hörde be-
römma för at äga wett, woro sprätthökar ifrån åfwan til nedan, 
som sade en hop galenskaper, så snart de öpnade munnen, eller 
rättare, speglosor utsirade med qwicka infall; åtminstone kan jag 
säga, at sådant icke kallas för wettigt i Ängland. Utan det som skal 

                                                 
228 Gyllenborg, 1740: 10 f. 
229 Den sistnämnda åkomman är antagligen syfilis. Se Einar Törnqvists ordförklar-
ingar till Swenska Sprätthöken, 1959: 118. ”Salbrutne näsor” är detsamma som ”sadel-
brutna näsor”, d.v.s. näsor ansatta av ”fransosen”, m.a.o. syfilis. 
230 Berch, 1768-69, bd. 2: 955 f. 
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få namn deraf, bör wara qwickhet understödt af förnuftet och af 
kloka reflexioner.231 

Wallenberg rapporterar också han om mötet med sprätthökarna. I 
vimlet på Paris gator träffar han sprätten herr Façon, namnet känns 
igen i Dalins Then swänska argus, som lurar iväg honom på dålighe-
ter.232 Förgäves frågar han Herr Façon efter vägen till börsen; sådant 
känner naturligt nog inte den dumma, nöjeslystna sprätten Herr 
Façon till. Istället styrs kosan mot platser där en del moraliskt betänk-
liga aktiviteter försiggår: ”Til Opran för han mig: spektakel, Porcheron, 
k)/ Se sådant känner Herr Façon.”233 

Resandets nytta 
I ett nummer av tidskriften Menniskiowännen läser vi: 

Ändamålet wid Resor, som giöres til främmande Länder bör rätte-
ligen wara, at giöra sig kunnig om the ther förefundne goda och 
nyttiga Inrätningar, Konster och Slögder, på thet, genom en för-
nuftig Tillempning theraf, thenna förwärfwade Kundskapen må 
blifwa anwänd til Fäderneslandets nytta.234 

Det som citatet ställer på sin spets är resandets syfte, vilket utläses i 
klartext är fäderneslandets nytta. Charlotta Wolff skriver: ”I merkanti-
listisk anda ställdes frågan om nationen vann någonting på att dess 
rikedomar förspilldes genom vidlyftigheter i främmande land eller om 
resorna var vinstbringande för den inhemska ’industrin’, d.v.s. skick-
ligheten, driftigheten och produktionskraften.”235 I litteraturen om 
sprätthöken framgår det, som här har påvisats, att syftet med resandet 
starkt kunde ifrågasättas i det rent allmänna moraliska och patriotiska 
perspektivet, eftersom det ledde till att den svenska ungdomen kom 

                                                 
231 Berch, 1768-69, bd. 2: 956. 
232 Se Dalin, 1914, bd. 2, nr 13 ”Petits-maitrerne i Stockholm afmålade”.  
233 Wallenberg, 1998: 138. Ordförklaringarna är Torkel Stålmarcks. Porcheron förklaras 
i fotnotstexten i Sanfärdig Resebeskrifning på följande sätt: ”k) Porcherons kallas en hel 
förstad, där hvar dag i hvarje hus hållas lekstugor, hvilka slutas med liggie [samlag]. 
Ock dylika gillen i staden under namn af Couvents (kloster). Hej lustigt!” 
234 Zarent, 1747. Menniskiowännen, then 7 Januarii: 3. 
235 Wolff, 2005: 301. 
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hem som förfranskade sprätthökar. Det ekonomiska nyttotänkandet 
skänkte ytterligare en dimension åt frågan. I det trettionionde arket i 
Dalins Then Swänska Argus läser vi om Fru Dumhet och hennes båda 
söner, Herr Gräl och Herr Sprätthök. Argus förhör sig med Fru 
Dumhet om de båda sönernas uppfostran varvid det framgår att Herr 
Sprätthök, liksom andra sprättar, givetvis har varit i Paris. Fru Dum-
het har själv följt med honom och hon motiverar vistelsen på följande 
sätt: 

Man kan ju i Paris de Ädla Seder köpa? 
Der har han lärt sitt Guld i skiönhets Deglar stöpa. 
Nu äger han af grund sin Dans, sin Compliment, 
Sin Ställning och sin Röst236  

Herr Sprätthök har köpt sina utländska manér och sitt attraktiva yttre: 
han har bytt pengar mot social förfining. Budskapet i denna artikel 
och andra beskrivningar av sprätthöken är att det finns anledning att 
vara djupt skeptisk mot en sådan handel. Att låta skicka sina söner till 
flärdens huvudstad ansågs ha två konsekvenser: sonen omskapades 
till en förfranskad narr och pengar, dessutom ganska ansenliga sum-
mor, som skulle ha kunnat komma till bättre nytta investerade i annat, 
förslösades.  

För ytterligare exempel kan vi vända oss till Carlesons Sedolärande 
Mercurius. I den tidigare anförda artikeln ”Om resor” 237 utbroderas 
kritiken mot det kostsamma resandet; talande är att den inleds med 
mottot ”Om du til främmand folck wil dyra resor giöra: Så bör du 
något godt och nyttigt hemåt föra.”  Angående den unge Carsus skri-
ver Carleson att när han kommer hem kan han visserligen glädja sina 
nära med att berätta om alla vackra och förunderliga saker som han 
har sett, men någon genomgripande förbättring av hans egen person 
verkar inte föreligga: ”Han kommer änteligen hem med en siuklig 
kropp, tom pung, samt hufwudet opfylt med fåfänga”. Det inskärps 
att problemet sträcker sig längre än till Carsus kroppsliga och mentala 
förfall; han har förslösat en hel massa pengar och det heter vidare att 
”Det gifwes hopetals Exempel at mången på en kort tid rest bort så 
                                                 
236 Dalin, 1910, bd. 1, nr 39: 296. 
237 Carleson, 1731, bd. 3, nr 17.  
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mycket Penningar som han kunnat försörja sig och de sina med hela 
lifstjden igenom”. Skulle man göra en beräkning av resandets om-
kostnader för riket under en tjugoårsperiod, fortsätter Carleson, skul-
le ”man sannerligen häpna och förundra sig”. 

Samma kritik återfinns hos Carleson i beskrivningen av sprätten 
Franciscus. Med hans resor i åtanke vänder sig Carleson till läsaren 
med följande ord. 

Kiäre Landsmän, kännen I igen Portraitet som kostar Riket 8. 10. 
eller 15000. Rdlr? nog penningar för wårt land. Månne intet det 
wore mödan wärdt at reglera wår ungdoms myckna resor, som 
borde hafwa annat för ändamål, än skiämma bort och fördärfwa 
ey alenast dem som resa, utan många andra?238 

Ett resonemang liknande de just anförda om sprätthökarnas reskost-
nader kan också utläsas i Gyllenborgs Swenska sprätthöken. För Baron 
Stadig förklarar Hurtig syftet med resandet i inledningsscenen: det är 
så att han och hans likar (=andra sprätthökar) har lärt sig de i jämfö-
relse med de svenska, överlägsna, förfinade utländska sederna i 
Frankrike ”och komma så hem at charitablement underwisa andre för 
intet uti det, som wi ha lärt med stor omkostnad”239. Stadig har dock 
en annan syn på saken: ”Det är til säijandes Cousin, I förtära Era pen-
ningar utom lands uti liderliga Sällskap, profitera däraf med all flit til at 
giöra andra liderliga med Er”240. 

Mer utförligt diskuterad i jämförelse med Gyllenborgs pjäs blir 
den ekonomiska aspekten av sprätthöksresandet i Holbergs Jean de 
France. Pjäsen börjar med att grannarna Jeronimus och Frantz står 
och småpratar. Frantz har varit på det gamla torget och kan berätta 
om den senaste nyheten: en man har förts till gillestugan och blivit 
dömd till böter. Anledningen är att han i många år har rest utomlands 
och spenderat allt för mycket pengar. ”Det är heller intet nytt” kon-
staterar Jeronimus och påtalar resan som Frantz son, ”Jean”, just har 

                                                 
238 Carleson, 1731, bd. 2, nr 12. Denna artikel av Carleson är enligt Sylwan (1892: 132 
f.) inte någon översättning, eller fri bearbetning av vare sig The Spectator, eller den 
tyska Der Patriot. 
239 Gyllenborg, 1740: 3. 
240 Ibid. 3. 
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företagit.241 Lite längre fram i samtalet ondgör sig Jeronimus ytterliga-
re över resandet och säger att det ”här har […] blifwit lika som en 
Lag för fattiga borgare barn”242 att resa ut. Frågan om reskostnaderna 
sätts här i ett socialt perspektiv. Till skillnad från aristokratin har inte 
borgarklassen de ekonomiska förutsättningarna för att låta sina söner 
vistas i flärdens huvudstad – och varför ska borgarna apa efter adelns 
dumdristiga påfund? Jeans sociala tillhörighet torde också vara för-
klaringen till att resandets kostnader problematiseras på ett tydligare 
sätt i Jean de France än i Swenska sprätthöken; i den sistnämnda pjäsen 
tillhör ju den som har rest ut och blivit sprätthök, liksom de andra 
huvudpersonerna, adeln. De är, får vi anta, väl bemedlade och res-
kostnaderna får inte lika förödande konsekvenser. 

I en annan scen diskuterar föräldrarna till Jean, Frantz och Mag-
dalena, Jeans Frankrikevistelse. Magdalena vill stolt framhålla sonens 
artighet och hans därtill nyvunna färdigheter i det franska språket, 
medan Frantz alltmer ångrar att han någonsin släppte iväg sonen: 
”Jag kan intet finna någon artighet deruti at på så kort tid sätta 1500 
R. dlr. öfwer styr”243 klagar han. Ytterligare ett påtalande av reskost-
naden finner vi i den femte akten. Där reflekterar Jean tillsammans 
med drängen Pierre över det faktum att folket hemmavid inte verkar 
vara alldeles förtjusta över hans bildningsresa till det förnäma Frank-
rike. Pierre låtsas i syrlig ton inte förstå varför. 

Om än så wore, at monsieur icke skulle vara artig, så kan likwäl hela 
werlden icke neka dertil, at icke[!] han uti några få månader har 
förtärdt 1500 R. dlr. i den galantaste Staden i hela Europa, och 
detta är skiäl nog, hwarföre alt [alla] hwad beskedeligit [-liga] är, 
bör prisa, berömma och estimera monsieur.244 

Det finns också exempel på att det nyttotänkande som talar ur be-
skrivningarna av sprätthökarnas resor inte bara, rent krasst, gällde 
penningkostnaderna. I nummer nio av Johan Browallius tidskrift Den 
Swenske Patrioten befinner vi oss hemma hos ”Patrioten” själv, förfat-

                                                 
241 Holberg, 1744: 2. 
242 Ibid. 4. 
243 Holberg, 1744: 20. 
244 Ibid. 79. 
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tarens språkrör, där han får besök av en ”Naturalist” och en sprätt-
hök, ”Herr Jean de France” – kanske hade Browallius fått namnet på 
sin sprätt från Holbergs komedi. Samtalet som herrarna för kretsar 
kring Jean de France utlandsresa. Jean beklagar sig över att han inte 
kan få ett jobb vid ett Collegium, detta trots sina fem år utomlands 
varigenom, enligt honom själv, han på bästa sätt har hedrat sin na-
tion. Naturalisten frågar honom om han har gjort några observationer 
i Historia Naturalis och tillägger att han verkligen skulle vara intresse-
rad av att få se hans dagbok. ”Kladdar och Register hör Dieknar til; 
den som wet lefwa, har min sann annat at giöra på sina Resor”, kont-
rar Jean. Som reskompanjon hade han däremot haft en herr ”Järnkies” 
och densamme hade tydligen spenderat halva reskassan på stenar som 
han enligt Jean ”skref ett halft arks panegyrique öfwer hwar”. Han kan 
inte annat än ”moquera” sig över Järnkies tilltag; själv har han spenderat 
tiden med att uppvakta kvinnor, samt spela biljard och ”L’Hombre” 
(ett kortspel). Det mesta han har lärt sig på sin resa verkar tillhöra det 
lättsinniga sociala umgängets område. Att samla stenar är för honom 
ett meningslöst, abstrakt tidsfördriv; han vill istället ägna sig åt det 
han finner ”reelt”. Följande rader låter ana vad han lägger i betydelsen 
hos ordet: ”Fruentimmer kan jag entretenera en maitre; at lägga an en 
amoureuse intrigue står mig ingen i hela Stockholm”. Han tillägger också 
att ”min Dans och min Fransöska skal ingen kunna corrigera”, med 
förbehållet att han önskar att han bättre hade lärt sig att läsa och skri-
va. I Jeans självbelåtna utlägg inflikar Naturalisten: 

    Nat. Lagom är bäst. Men om jag finge lof at fråga min Herre: 
hwilken dera giör Riket större tienst, den som reser inn[!]om 
Lands eller utom Lands? Mån icke det är en oändeligen nyttigare 
sak och större merit, at rulla i en förgylt Wagn på gatorne i Paris, 
med ett halft dusin Laquajer omkring sig, at lära circla Fronter, 
döma om kläde-Moder, Dans, Skönheter, Galante Entretiens, Reveren-
cer, Belefwenheter och slikt, än at löpa til fots i Skogar och Berg 
hemma i Riket, samla Örter, Kräk och Stenar, betrackta Diur, 
Foglar, Fiskar, oc. [etc.] och wisa de makalösa Förmoner hwar til 
alt kunde anwändas; at skaffa Tigaa[!]ren Bröd, Landet Rikedom, 
Folcket Eftertancka och Idoghet - -  

Vad tjänar det till att rulla omkring på Paris gator i en förgylld vagn 
och lära sig umgås med förnämt folk, när man kan göra samhället en 
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större tjänst genom att resa inrikes, dessutom mycket billigare, och 
samla på örter och djurarter, för att på så sätt visa på naturens oändli-
ga rikedomar och praktiska användning? Tydligt är det att Patrioten 
står på Naturalistens sida och Jean de France förargar sig över de 
båda till den grad att han gör sorti. 

Här ställs ”Naturalisten”, den nyttige samhällsmedborgaren, fö-
reträdare för kronan av de nyttiga vetenskaperna i den svenska fri-
hetstiden, naturvetenskapen, mot den onyttige sprätthöken. Resandet 
i naturvetenskapens tjänst ställs mot sprätthökens resa till Paris och 
där det resande som Naturalisten förespråkar är till fosterlandets 
fromma, leder det slags resande som Jean har företagit inte till något 
annat än hans eget tillkortakommande i samhälleligt avseende; något 
jobb har han inte kunnat skaffa sig vid hemkomsten. Samma sak 
berättar Carleson om Carsus, som liksom Jean har blivit en dagdri-
vande, arbetsskygg sprätthök – m.a.o. en onyttig samhällsmedborgare.  

    Men nu kostar det aldramäst på Carsus, han måste begynna til at 
lägga sielf handen wid något arbete och applicera sig om han will 
komma fort i Wärlden. Då hittar han på hundrade undanflyckter 
och säjer, at det är onödigt at lägga sig på gräl, då, at det är oan-
ständigt för en Cavailler at sittia och huttla med Papper, samt at det 
giör en så död och ledsen til at hålla på och grubbla i Affairer, at til 
sådant söl kan wäl ragas annat Folck, som ey sedt Wärlden så 
mycket i näsan som han. In Summa, han wil fuller blifwa befordrad, 
men arbeta will han intet, och det då[u]ger han ey heller till, derfö-
re måste han wälja ut en tienst hwarwid alsintet arbete eller Appli-
cation behöfwes.245 

Vi har visserligen sett hur nyttotänkandet kommer till synes i Hol-
bergs danska pjäs och i Carlesons artikel ”Om resor”, som enligt 
Otto Sylwan är en bearbetning av en artikel i den tyska Der Patriot246 – 
upphovet till diskussionen om nyttighetsaspekten av sprätthökarnas 
resor kommer alltså inte från svenskt håll247 – men annars kunde man 
tänka sig att just det utilistiska perspektivet skulle vara typiskt för den 

                                                 
245 Carleson, 1731, bd. 3, no 17. 
246 Sylwan, 1892: 133. 
247 Får vi tro Lamm (1908: 166) finns det också ”en lätt påverkan” av The Spectator nr 
105 i Dalins nr 39, d.v.s. artikeln om Fru Dumhet och hennes söner. 
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”svenska” sprätthöken, om det nu går att säga att det finns en så-
dan.248 Åtminstone kan det konstateras att påtalandet av resandets 
kostnader och, inte minst, Browallius konfrontation mellan en sprätt-
hök och ”Naturalist”, ligger rätt i tiden för den svenska kontexten; tre 
år efter det att artikeln trycktes tog hattarna över makten och ett år 
senare bildades Vetenskapsakademin: talet om sprätthökarnas resor 
passade utan tvekan in i den svenska frihetstidens nyttoinriktade idé-
klimat.  

Sprätthöken, resandet och den franska kulturinfluensen 
Jag har försökt visa hur det i beskrivningarna av sprätthökens resor 
utkristalliserar sig olika mönster, vilka återgår på den allmänna kritik 
mot bildningsresandet till Frankrike som bland annat Wolff tecknar i 
sin undersökning. Jag har uppehållit mig främst vid tre aspekter, vilka 
jag tycker är de tydligast framträdande: resenären, d.v.s. den unge oer-
farne adelsmannen, som ges ytterligare kontur genom sprätthöken, 
resmålet Paris, som i satirerna över sprätthöken efter det gängse ut-
bredda synsättet, beskrivs som de syndiga nöjenas metropol och nytto-
tänkandet som förankrar sprätthöken i den nationalekonomiska utilis-
tiska debatten om resandet. Sprätthöksfiguren understöder på så vis 
de på andra håll anförda argumenten. Men där finns en dimension av 
sprätthökens resor som hittills inte har berörts annat än implicit: dess 
koppling till det franska kulturinflytandet. Wolff visar hur det var 
allmän kännedom att de hemvändande adelsmännen smugglade med 
sig allsköns franska modeartiklar, vilket föranledde häftig kritik.249 
Det framgår också hos Wolff hur det befarades att de unga adels-
männen skulle ta efter de modebetonade, överdrivna franska sederna 
och därigenom undergräva svenskheten: ”Förutom en viss skepticism 
angående resornas nytta i förhållande till kostnaderna återspeglade 
kritiken även en rädsla för att det som uppfattades som svenska dyg-
der och seder skulle korrumperas av franska.”250 Kopplingen mellan 
                                                 
248 I den sekundärlitteratur som jag har funnit om den engelska sprätthöken (se 
Williams, 1995 och Cohen, 1996) tas inte frågan upp, men fullt möjligt är det ju att 
den behandlas på annat håll.  
249 Wolff, 2005: 302 f. 
250 Ibid. 306. 
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resandet och det franska inflytandet har alltså redan behandlats av 
Wolff. Jag skulle dock vilja formulera mig på ett kanske lite mer kate-
goriskt sätt än vad Wolff gör: kritiken mot resandet uttryckte inte 
bara en rädsla för att svensk dygd och svenska seder korrumperades, 
det blev helt enkelt en samtidens förklaring till det franska kulturinfly-
tandet och överlag en betydande orsaksvariabel i kulturinflytandets 
mekanik. Först vill jag illustrera hypotesen med ett par exempel ur 
mitt material som inte berör sprätthöken. I Den Wälmenande Patrioten, 
läser vi följande.  

Om icke så många skäl stridde emot läran om siälaflyttningen; så 
skulle man tro, at utländske siälar blifwit klädde i Swenske krop-
par: Ty de älska alt, hwad utländskt är, och förakta sit egit. Dit syf-
ta de fläste utrikes resor, icke til at inhämta wetenskaper, som gag-
na Fäderneslandet, utan at öfwa sig i flättia och lättia; som en half 
utlänning reser man hädan, och som en hel kommer man tilba-
ka.251 

Här utläses att resandet inte producerar annat än främlingar i den 
svenska kontexten; det är resandet som är att skylla för tilltagande 
utländska välskheten hos landsmännen. Prosten Anders Lanærus 
skriver sedan mot seklets slut:  

Denna stadgade Svenska Smaken bibehöll sig skäligen tils vid pass 
medlet af innevarande Århundradet, då den småningom började 
gifva vika för den Franska. Denna sistnämnda hade väl litet förut 
börjat antagas i Tyskland; men vi kunne icke säga, at vi fingo hen-
ne därifrån, ty vi hämtade den utur första hand eller directe från 
Frankrike. Någre Svenske Herrar, som hade vistats någon tid i Pa-
ris, hade sjelfve blivit intagne af Franska Pragten och Artigheten 
och trodde sig utan tvifvel göra Fäderneslandet en tjenst med dess 
införande bland sina Landsmän. Detta vare icke sagt til deras för-
klenande aldraminst af den, som för öfrigt vördar deras förträffe-
liga egenskaper; men, som jag redan förut ärinrat, af den oskyldi-
gaste Källa upväller ofta genom missbruk, det skadeligaste gift, så 
gick det ock här. Innan kort gjorde Franska Politessen och Åhå-
gan för Lustbarheter sådana framsteg i Sverige, at det stadiga och 
alfvarsamma Svenska Folket satte en ära uti at blifva Franska 

                                                 
251 Kryger, 1751, nr 11: 2. 
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Apor. Det Onda fölgde med det Goda och alt var artigt, så snart 
det var Franskt.252  

Här riktas udden särskilt mot den franska influensen och det står i 
klartext att de franska sederna har inhämtats direkt från Frankrike, 
genom just resandet. Det var enligt Lanærus ”Någre Svenske Herrar” 
som hade infört den ytliga franska kulturen i början av seklet; mot 
den Parisiska ”Pragten och Artigheten” hade de inte kunnat värja sig 
och intagna av densamma hade de importerat och spridit den franska 
kulturen på hemmaplan. Detta hade de gjort i all välmening, efter de 
trodde sig göra fosterlandet en tjänst, men på sådana till synes små 
oskyldiga gärningar gäller det att vara på sin vakt; genom ”den oskyl-
digaste Källa” kan det skadligaste gift spridas; svenskarna apar nume-
ra efter fransoserna utan rim och reson. 

Förflyttar vi oss sedan till sprätthöksdiskursen står det klart att 
ett sådant resonemang har sin direkta motsvarighet i talet om sprätt-
hökarnas resor. Det som understryks där är just kopplingen mellan 
resandet och den franska kulturinfluensen. Inte bara genom det var-
nande exempel som sprättarna själva utgör – vistas man i Frankrike 
riskerar man att bli en förfranskad sprätthök – man befarade också att 
förfranskningen spred sig till andra genom de hemvändande sprätt-
hökarna. Vi återvänder till Carlesons sprätthök Franciscus.  

    Monsieur Franciscus är hemkommen ifrån sina resor; Straxt han 
slapp sin trogna Præceptors upseende, måste han änteligen resa ut-
omlands och wandra. Han hade därtil penningar nog, och en Ca-
vailler sådan som han, hade intet nog andrum i Swerige. Han skulle 
bese Wärlden. Hwad hände? Franciscus, fast han ingen ting wiste el-
ler förstod hwad han skulle uträtta på sina resor, reste ändå. Han 
war til alla berömda Städer i Europa, af hwilcka han ännu kan 
nämna 2 eller 3, däräst han haft bästa tilfälle at roa sin Lymmel. 
Änteligen effter ändad tour kommer han hem. Hwad har han uträt-
tat? Jo, Franciscus ser nu ut som en helt annan Människia, han kan 
kläda sig wäl, när han resste ut, war lifwet på råcken så långt som 
hans skapnad det fordrade, nu sitter det up under armarne, han 
hade då alenast 3 a 4 fållar, nu har han 20, och ståppade, så at 
råcken är wid som en repskiortel. Hans deguga touppé, hans stora 
bandros, den ofanteliga påsan, han bär på ryggen, hans pudrade 

                                                 
252 Lanærus, 1789: 93. 
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kläder, med mera, äro altsammans wittne därtil, at Franciscus lärt 
kläda sig.253 

Det konstateras här att Franciscus, som inte har haft klart för sig det 
egentliga syftet med utlandsresan, att ägna sig åt sin egen fortbildning 
och andra nyttigheter, har spenderat reskassan i sus och dus. Utslaget 
av Franciscus resor är allt annat än positivt. I ett ironiskt tonfall kon-
stateras det att Franciscus ”lärt kläda sig”. Han ser nu ut som en helt 
annan person, utstyrd som han är efter det senaste franska modet, 
och den slutsats som oundvikligen dras är att han har blivit en riktig 
sprätthök. Läser vi ett stycke vidare heter det att ”Dårskapen som är 
så angenäm för ungt folck besmittar snart genom en sådan 
[=sprätthöken Franciscus] hela staden; hwad skall man icke frukta när 
wi få hem sådane Cavaillerer dussintals?” Franciscus och hans likar 
blir, hemkomna till Sverige, den sedesskämda förfranskningens am-
bassadörer; det är genom dem, för att nu tala i samma termer som 
Lanærus gör i en annan passage i sin bok, som den ”Europæiska 
Smittan” 254 sprids. Även om detta inte uttrycks med samma pregnans 
på andra ställen ligger det latent i litteraturen om sprätthökarna. 
Sprätthökarnas egenskap av att vara ”smittbärare” gör talet om deras 
resor till något mer än en rekapitulation av de varningar som på andra 
håll utfärdas: det anger Frankrikeresornas kulturella konsekvenser för 
fosterlandet. 

                                                 
253 Carleson, 1731, bd. 2, nr 12. 
254 Lanærus, 1789: 89. 
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4 Den stadige baronen och den 
ostadige greven: sprätthöken och 
nationalkaraktären 

4.1 Utgångspunkter 
Det litteraturen om sprätthöken mer än något annat uttrycker är en 
identitetsproblematik av ett intrikat slag. Sammanhängande med vad 
som kan utläsas om sprätthökens egenskaper, att han är artificiell, 
konstlad, ointelligent, och mer eller mindre en själlös automat är av-
saknaden av en egen, inherent identitet; sprätthöken framställs som 
ett slags ramverk varpå generaliserande, stereotypiska föreställningar 
om olika identiteter appliceras. Jag har i ett tidigare kapitel hänvisat 
till Jonas Liliequists hypotes om sprätthöksfiguren som en ”omanlig-
hetsföreställning”: sprätthöken är ingen riktig man, utan en effemine-
rad avart av det manliga släktet, som med sin njutningslystnad, sin 
sinnlighet och sitt stora intresse för det pråliga yttre skenet, kan för-
knippas med en lastbar kvinnlighet. Vi skulle kunna resonera på lik-
nande sätt angående sprätthökens nationella identitet och, för att tala 
med Liliequist, kalla honom för en ”osvenskhetsföreställning”, ur 
vilken föreställningar om vad som tillhör en svensk identitet kontra 
en fransk identitet emanerar. På motsvarande sätt som sprätthöken 
har övertagit det sämsta hos mannen och det sämsta hos kvinnan och 
därmed blivit, för att påminna om tidigare anförda citat, ”detta Blan-
dade Wäsendet, hwilken har hwarken det könets behagligheter, som 
han efterhärmar, ej [h]eller det Könets styrka, hwarifrån han wansläg-
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tar”255 kan han betraktas som en syntetisering av det sämsta hos 
svenskarna och det sämsta hos fransoserna. Sprätthöken är en svensk, 
som efter att alltför mycket har låtit sig påverkas av ett ytligt, överdri-
vet franskt manér har blivit en slags bastard, en hybrid av en svensk 
och fransos: identiteterna har beblandats och smält samman. Detta 
tar sig mest uppenbart uttryck i beteende, kläder och språkbruk, men 
det har också – vilket är den fråga jag ska uppehålla mig vid i det här 
kapitlet – satt avtryck i hans personlighetsdrag, i sinnesdispositionen. 
Min hypotes är att sprätthöksfigurens ”franska” sida, hans förfransk-
ning, eller, för att än en gång hänvisa till Lanærus formulering, den 
”Europæiska Smittan” 256 därmed tar sig ett speciellt uttryck: det är en 
projicering av negativa föreställningar om en fransk nationalkaraktär.  

Det jag ska visa i det här kapitlet är hur beskrivningarna av 
sprätthöksfiguren kan sägas innebära ett förkroppsligande av egen-
skaper som enligt gängse uppfattningar ansågs tillhöra den franska 
karaktären, såsom flyktighet, lättsinne, fåfänga etc. Samtidigt inbegri-
per sprätthökstematiken i fråga om nationalkaraktäriserandet ett visst 
konstruerande inslag. Den bild av en lastbar fransk nationalkaraktär 
som skapas blir ett slags negativ till föreställningarna om en svensk, 
dygdig, manlig, ursprunglig och ”naturlig” nationalkaraktär i ett slags 
motsatsernas spel – den blir således instrumentell i konstruktionen av 
en svensk nationalkaraktär. Allra tydligast framträder detta antitetiska 
tänkande i Gyllenborgs komedi Swenska sprätthöken där greve Hurtig, 
den förfranskade sprätthöken, ställs mot urtypen för den svenske 
adlige mannen och idealföreställningen om den svenska nationalka-
raktären, baron Stadig. I perspektivet av det franska kulturinflytandet, 
som alltså, vilket impliceras i pjäsens budskap, befarades gå så långt 
att det färgade av sig och korrumperade svenskarnas personlighets-
drag, blir Hurtig en hotbild, medan Stadig blir en motbild. Jag kommer 
att låta Gyllenborgs båda karaktärer vara något av en utgångspunkt 
för analysen – därav kapitelrubriceringen, som kommer att belysas 
ytterligare längre fram. 

                                                 
255 Omväxlande Nöjen, 1772: 27. 
256 Lanærus, 1789: 89. 
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4.2 Föreställningar om nationalkaraktären 
Hypotesen om sprätthöken som en projicering av vissa aspekter av 
den franska nationalkaraktären förutsätter att det för den aktuella 
tidsperioden fanns vedertagna föreställningar om vad en nationalka-
raktär innebär. Jag ska här närmast argumentera för att så är fallet, 
samtidigt som jag utvecklar det perspektiv som min analys utgår ifrån.  

Nationalencyklopedin vill definiera ordet nationalkaraktär på följan-
de sätt: ”Ett omdiskuterat och numera förlegat begrepp som vilar på 
föreställningen om ett samband mellan kulturtyp och personlighets-
drag samt om överensstämmelser mellan nationsgränser och kulturel-
la gränser.” Det sägs alltså att ordets bäst-före-datum i skrivande 
stund har gått ut, det anses tillhöra en förlegad syn på nationell tillhö-
righet att begagna sig av ordet – och det ska genast tilläggas att mitt 
användande av nationalkaraktär kan synas vara likaså anakronistiskt; 
det påträffas inte i källmaterialets vokabulär. Enligt SAOB:s utredning 
av det tas ordet inte i bruk i svenskan förrän 1793 och även om vi i 
SAOB samtidigt läser att karaktär i kollektiv betydelse, om ett folkslag 
finns belagt från 1755 syns ordet nationalkaraktär vid första anblicken 
överhuvud vara svårförenligt med 1700-talskontexten.257 Med denna 
betraktelse i åtanke vill jag ändå påstå att det ordet denoterar i mo-
dernt språkbruk stämmer väl överens med 1700-talets föreställnings-
värld. På följande sätt vill Jacob Gabriel Rothman karaktärisera Eu-
ropas olika folkslag år 1765: ”Portugiserne äro i synnerhet nidings-
sjuke, Spaniorerne högdragne, Fransoserne fåfänge,258 Italienerne 
hemdgirige, Engelsmännerne sielfspillingar af otålighet, Tyskarna 
slafaktige och de Swenske missundsamme, hårde och grymme, åtmin-
stone så i fordna tider, fast de nu medelst en god upfostran äro milda-
re.”259 I exempel som dessa kan, som det heter i Nationalencyklopedins 
definition, ett samband mellan nationella gränser, kulturtyp och per-
sonlighetsdrag, i klartext utläsas. Det kan till och med påstås att frå-
gan om nationalkaraktären blir särskilt viktig just under den period 
                                                 
257 År 1789 använder Rosenstein uttrycket ”den nationella karaktären” (se SAOB).  
258 Jag ska återkomma särskilt till den franska fåfängan lite längre fram. 
259 Rothman, 1765: 52. Se också Tengström (1997, bd. 1: 492) för en bild av de euro-
peiska folkslagens karaktärer. 
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som i svensk historieskrivning kallas för frihetstid. Jag stöder mig i 
det avseendet främst på Matti Klinges klargörande av nationalkaraktä-
riserandets historia.260  

Klinge hänvisar i sin historiska exposé till att principen att ”ka-
raktärisera” ett folk är av mycket gammalt datum, även om den inte 
alltid har gällt så stora gemenskaper som ett folk eller en nation. I 
antik litteratur upphöjdes denna, i grunden folkliga företeelse, till 
praktisk kunskap och vetenskap. Karaktäriserandet, i bemärkelsen 
kortfattade beskrivningar, gällde då olika folkslag och exotiska stam-
mar, och ansågs vara värdefull information vid krigföring. Det är med 
de villkoren i åtanke som det karaktäriserande som möter hos aukto-
riteter som Herodotos och Tacitus ska förstås. Under medeltiden 
syns sedan genren inte ha varit lika viktig. En förklaring kan vara att 
distinktionen kristna och ickekristna överskuggade behovet av andra 
kollektivkaraktäriseringar.261 Under 1600-talet skulle intresset för 
karaktäriserandet åter väckas, exempelvis ingick det i disciplinen ”Po-
litiken”, en praktisk tillämpning av ämnena geografi, historia och 
juridik, som var en del av ämbetsmannauppfostran. 1700-talet skulle 
sedan bli den tid då kollektivkaraktäriserandet – och därmed nationel-
la karaktärer – i större utsträckning än tidigare inte bara påtalades, 
utan också teoretiserades på ett mer konsekvent sätt. Hur kan det då 
komma sig att frågan om en nationalkaraktär blir viktig just vid denna 
tidpunkt? Matti Klinge underbygger sin hypotes om nationalkaraktäri-
serandets uppgång, som han vill förlägga särskilt till 1730-talet,262 med 
hjälp av Paul Hazards antaganden.263 Efter Ludvig XIV:s bortgång 
1715 sker en mental förändring på bred front – för svenska förhål-
landen kan det konstateras att vid nästan samma tidpunkt (tre år se-
nare) stupar Karl XII och Sveriges stormaktstid är definitivt ett minne 
blott. Statsabsolutismen och yttermera den religiösa absolutismen är 

                                                 
260 Klinge, 1997. Se också Hayman, 1971. 
261 Se Klinge, 1997: 152. 
262 Några verk som Klinge hänvisar till (1997: 153) från denna period, vilka också 
anger användningen av det franska ”caractère” är Barbots avhandling Différents Carac-
tères des Peuples de l’europe, 1736 och l’abbé Espiart de La Bordes Le Génie et le Caractère 
des Nations, 1743. 
263 Se Hazard, 1946, 1961.  
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stadd i uppluckring. Till en början handlar det om att förtränga och 
förkasta det gamla. Så småningom omsätts denna destruktivitet i ett 
konstruktivt sökande, där nyckelbegreppen natur och lycka blir substi-
tut för föreställningarna om en enväldig kung och en allsmäktig gud. 
Ett genombrott sker samtidigt för naturrätt och naturteologi. Det är i 
det sammanhanget som Klinge menar att aktualiserandet av national-
karaktären ska ses.264  

En allmänt underliggande förklaring till upplysningstidens för-
ståelse av en nationell karaktär, som ger stöd åt Klinges antaganden är 
ju dessutom 1600-talets vetenskapliga revolution, vilken hade fått 
framför allt en betydande konsekvens för humanvetenskaperna: kau-
salitetsbegreppet. Den uppgiften man tar på sig är att differentiera 
och determinera människan. Nationell tillhörighet blir i det samman-
hanget blir en viktig förklaringsvariabel. En utgångspunkt skulle de la 
Bruyères verk Les caractères bli, som publicerades år 1688.265 De la 
Bruyères efter Theoprastus modellerade karaktärer skulle under första 
hälften av 1700-talet få sin fortsättning i bland annat Montesquieus 
verk. I Lettres Persanes (1721) ställs den inflytelserika frågan ”Com-
ment peut-on être persan?”, vilken faktiskt kan tolkas på två sätt, som 
två frågor i ett. För det första: vad innebär det att vara persisk, d.v.s. 
vad innebär det att ha en viss nationell tillhörighet? Och för det 
andra: hur kommer det sig att perser är som perser är, d.v.s. hur kan 
det speciella med den nationella tillhörigheten förklaras? I De l’esprit 
des loix (1748) skulle Montesquieu söka svaret på båda frågorna med 
klimatlärans hjälp; det är som bekant efter detta monumentala verk 
som klimatläran ansågs ha blivit ”ett allmänt tankegods”. Hand i hand 
med klimatläran gick sedan den nya typen av genetiskt historieskri-
vande och framväxten av varjehanda antropologiska studier, vilka 
liksom klimatläran underbyggde teserna om den nationella identiteten 
– de torde samtidigt ha varit viktiga för just nationalkaraktären som 
föreställningskomplex.  
 
                                                 
264 Klinge, 1997: 153. 
265 Fullständig titel: Les Caractères de Theophraste traduits du grec avec les caractères ou les 
moeurs de ce siècle. På svenska kom det en översättning av Abraham Sahlstedt 1764, 
Caracterer eller sede-bilder af menniskor. 
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För att återkomma till begreppsanvändningen: själva ordet nationalka-
raktär ingick alltså inte i 1700-talsmänniskans vokabulär. Men där-
emot var utan tvekan ordet karaktär, som ju ingår i sammansättning-
en, taget i bruk. SAOB:s definition (3.a) med belägg från 1755 och 
1778 ger följande vid handen: karaktär kan användas ”om en persons 
(l, ett folks o. d.) psykiska egenart: skaplynne, kynne, själsläggning; i 
sht sammanfattningen av en människas själsegenskaper i deras kon-
stanta, av anlag, uppfostran o. livsintryck bestämda inriktning åt ngt 
visst håll, särsk. beträffande hennes handlande i moraliskt avseende. 
En svag, stark, god, dålig karaktär.” Som redan har påpekats har ordet i 
denna användning en kollektiv betydelse, vilket anger dess semantiska 
koppling till nationalkaraktär. Jag vill här dessutom lyfta fram en annan 
aspekt av innebörden: det samband som upprättas mellan karaktär 
och moral. En slutsats som kan dras av det just citerade ur SAOB 
måste bli att en människas eller ett folks karaktär, alltså nationalkarak-
tären, kan bestämmas med avseende på det moraliska handlandet och 
ett fundamentalt antagande i min analys av sprätthöksfiguren är att 
nationalkaraktäriserandet under 1700-talet inte bara kan förstås mot 
bakgrund av för tiden vedertagna teorier om klimat och historisk 
determinism; det ska också ses som en moralfilosofisk fråga.  

Under 1700-talet användes också naturell, ett ord som finns i så-
väl tysk som svensk vokabulär, som en synonym till nationalkaraktär. 
Exempelvis är artikeln om folkens olika karaktärer i Georg Walch’s 
Philosophisches Lexicon (1733) betitlad ”Naturell der Völcker”. Ordet 
betecknade under 1600- och 1700-talet, såsom Matti Klinge också 
påvisar,266 det som var ”naturenligt” och ”äkta”267. En koppling görs 

                                                 
266 Klinge, 1997: 154. 
267 SAOB anger följande, numer inaktuella, svenska definitioner av ordet som vi här 
kan fästa uppmärksamhet vid. Som adjektiv kunde ”naturell” betyda ”[det] som är i 
överensstämmelse med ngns l. ngts natur l. med naturens ordning l. lagar o. d., natur-
enlig, naturlig, självklar, självfallen. (betydelse 1.3)”. SAOB anger fyra belägg för 
ordets användning i denna betydelse (1655, 1727, 1743 och 1750). Andra adjektiviska 
användningar, också de aktuella på 1600- och 1700-talen, av ordet som kan vara av 
intresse för resonemanget är ”[det] som icke framställts gm konst., äkta. (1.5)” och 
”[det] som gör intryck av äkthet l. natur, naturlig. (1.8)”. Som substantiv kunde natu-
rell betyda ” [det] sätt varpå ngns natur är beskaffad; numera bl. med tanke på den 
andliga naturen: kynne, skaplynne, sinnesart, karaktär o. d.; stundom om ngt (uppträ-
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alltså mellan nationalkaraktären och det som är ”naturenligt”, vilket, 
för att förtydliga, är det som följer en naturens ordning, med andra 
ord en ”naturlag”. I detta ligger konceptionen av nationalkaraktären 
som en essens, som något äkta och predestinerat i ontologisk mening, 
vilket, som Klinge skriver,268 inte framgår lika tydligt i begreppet ka-
raktär. Jag återkommer närmare till vilka konsekvenser denna bety-
delse av ordet får för sprätthöksfiguren längre fram. För tillfället kan 
vi fästa oss vid det sätt på vilket nationalkaraktären som ”naturenlig” 
skulle ha med moral att göra. Naturens ordning eller naturens ”lag” 
hade under 1700-talet en dubbel uttydning. Att följa en naturens lag 
kunde avse två från varandra tämligen skilda företeelser, som sällan 
hölls isär på något konsekvent sätt. Å den ena sidan kunde benäm-
ningen naturlag användas i bemärkelsen fysisk, deskriptiv, naturveten-
skaplig naturlag, formulerad på basis av empirisk iakttagelse och ra-
tionalistisk systematisering. Å den andra sidan kunde man med natur-
lag avse en normativ, moraliskt föreskrivande lag. Med Sten Högnäs 
träffsäkra formulering kan vi säga att ”Naturen och dess lag [under 
1700-talet] är på en gång en iakttagbar regelbundenhet och en mora-
lisk norm.”269 Slutsatsen av detta måste i korthet bli: att besitta de 
egenskaper som tas för ”naturliga” hos det folk man tillhör är inte 
bara riktigt och äkta i fysisk, naturvetenskaplig mening, det är också 
moraliskt riktigt. Att anamma nationella egenskaper som inte tillhör 
det egna folket – såsom det sägs att sprätthöken gör – blir på motsva-
rande sätt blir både fysiskt och moraliskt oriktigt.  

Det moraliserande perspektivet blir naturligtvis extra synligt i 
mina källor, som ju till största delen har just ett sådant anspråk expli-
cit uttalat, men det finns, som vi här framgent ska se, fog för påståen-
det att en etisk dimension av nationalkaraktäriserandet gör sig starkt 
påmint rent generellt. Med detta menar jag inte att naturvetenskapligt 
orienterade teorier, som exempelvis klimatläror, ska ses i en slags 
motsatsställning till det ”rent” moralfilosofiska. Jag vill heller inte 
påstå att det finns några vattentäta skott mellan religion, ekonomi, 
                                                                                                     
dande o. d.) som tillhör l. härflyter ur ngns natur. (2.1)”, belägg för denna användning 
av ordet ges bl.a. från 1729 och 1761. 
268 Klinge, 1997: 154. 
269 Högnäs, 1988: 47. 
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vetenskap, politik och moral. Det jag tvärtom tycker utmärker 1700-
talet är just hur dessa områden ideligen konvergerar och tar stöd i 
varandra i de diskussioner som förs. Frågan om nationalkaraktären är 
inget undantag. Men att det inte desto mindre finns en mycket stark 
koppling mellan moral, exempelvis den klassiska aristoteliska dygdeti-
ken, stoicismen, och nationalkaraktäriserandet, kan ändå vara värt att 
särskilt notera och jag vill återknyta till det som jag skriver i inled-
ningskapitlet om att jag begagnar begreppsparet dygd och last som en 
slags analytisk tankefigur – detta ska bli särskilt märkbart i det här 
kapitlet. För att illustrera min utgångspunkt och samtidigt sammanfat-
ta den inledande delen av det här kapitlet kan en tentativ uppställning 
göras. 
 
Den franska nationalkaraktären Den svenska nationalka-

raktären 
 

Greve Hurtig (och andra sprätthökar) Baron Stadig (och 
andra idealbilder av den 
svenska karaktären) 

 
Last   Dygd 
 
De frågor som jag söker svaret på i det här kapitlet är i nämnd ord-
ning följande. 
 

• På vilket sätt kan sprätthöksfiguren sägas vara ett bekräf-
tande av för tiden utbredda föreställningar om en fransk, 
lastbar nationalkaraktär? Hur kommer detta till uttryck i be-
skrivningarna av greve Hurtig och andra sprätthökar? 

• På vilket sätt kan baron Stadig sägas utgöra en motbild till 
allt det negativa med den franska nationalkaraktären som 
sprätthökarna, och i synnerhet greve Hurtig, förkroppsli-
gar? Och på vilket sätt blir Stadig därmed en idealisering av 
den svenska nationalkaraktären? 
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• I ett avslutande underkapitel ska jag ta ett helhetsgrepp på 
frågan om sprätthökarna och förfranskningens inverkan på 
nationalkaraktären och närmare diskutera vari det enligt 
min mening specifika ligger i det sätt som Gyllenborgs pjäs 
närmar sig problematiken. 

4.3 Den ostadige greven 
I beskrivningarna av den negativa sidan av franska karaktärsegenska-
perna används en rad mer eller mindre synonyma termer; där öppnar 
sig ett svåröverskådligt semantiskt fält som jag till att börja med ska 
göra en tentativ inventering av. I den inledande scenen i Gyllenborgs 
komedi Swenska sprätthöken träffas de båda kusinerna Baron Stadig 
och greve Hurtig efter att den sistnämnde har kommit hem från en 
längre utlandsvistelse. Återseendet blir inte lika kärvänligt som man 
kunde förvänta sig; Hurtig har lagt sig till med konstlade franska ar-
tigheter, vilket inte ses med blida ögon av kusinen. Till Hurtigs om-
famnande och upprepade ”à la mode de Paris ma fois” förhåller sig 
Stadig avvisande: ”Sachta, sachta Grefwe, wi famtas och kyssas intet 
så häftigt här i Swerje som i Frankrike; men wi menat likwäl mycket 
uprichtigare”270. Han menar vidare att ”Wi är fuller inte så wisspute 
här, som de äro utom lands, men intet derföre mera dumma”271. Det 
ord Stadig tar till för att beskriva de olater som han tar för typiskt 
franska och som han tycker att Hurtig har lagt sig till med är ”wisspu-
te”. Enligt Einar Törnqvist ordförklaringar till 1959 års utgåva betyd-
de ordet, ”flyktig”, alternativt ”hållningslös, nyckfull”.272 Av allt att 
döma är ”wisspute” detsamma som ”vispug” eller ”vispig” i modern 
svenska. I Johan Ernst Rietz, Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver svenska 
allmogespråket (1962), läser vi följande under uppslagsordet ”Visp”: 
”Vispug, vispig el. vispeter, adj. Flygtig och opålitlig, yr, utan hållning”, 
alltså en alldeles liknande beskrivning av ordets betydelse som den 
Törnqvist ger. Gemensamt för båda definitionerna är den angivna 

                                                 
270 Gyllenborg, 1740: 2. 
271 Ibid. 3. 
272 Törnqvist, 1959: 116. 
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synonymen ”flyktig”. I beskrivningarna av den franska nationalkarak-
tären är termen ”flyktig” helt central. Dalin skriver om vad han kallar 
den ”Franska Flycktigheten”273 och Jacob Wallenberg skriver i sin 
Sannfärdig resebeskrivning: 

När Fransoserne ge carakter på andre nationer, så säga de./ 
L’Anglois est brutal/ L’Allemand grossier/ L’Italien fourbe/ 
L’Espagnol hautain/ Le Svedois susceptible, en glosa, som är nog 
obegripelig, men lär betyda, at de äro varme eller hete på saken i 
början, men kalna snart. Jag lägger til med mera skäl kanske, Le 
François est volage et fou. 274. 

Anders Lanærus menar i sin bok Försök om europæiska och i synnerhet 
svenska folkets seder och beskaffenhet att ”Ingen ting är allmännare än den 
Klagan man förer öfver Fransosernas flygtighet”275 – och till detta 
kan ytterligare exempel läggas. 276 

I Rietz lexikon läser vi att det vid sidan av den adjektiviska an-
vändningen av ”Visp” finns ett substantiv, ”visper”, som används om 
en person som är ”ostadig, inställsam, opålitlig”.277 Det finns också 
ett verb, ”Vispa”, som tillskrivs innebörden att ”vara ostadig”. Också 
just ordet ”ostadighet” påträffas i omdömen om den franska karaktä-
ren, såsom i Carl August Ehrensvärd något kryptiska formulering: 
”Fransosen är mindre tung, således hastigare, har mera mångtanka i 
sin öfverdrift, således hårdare. Hans hastighet och hans mångtanka 
gör honom qvick, hans qvickhet och hans öfverdrift gör honom 
ostadig.”278  

                                                 
273 Dalin, 1910, bd. 1, nr 21: 151. 
274 Wallenberg, 1998: 163. Betydelsen hos det franska ordet ”volage” är i modernt 
språkbruk ”ombytlig, nyckfull”, vilket ju ligger nära betydelsen hos ordet ”flyktig” (i 
modern fr. ”fugace”, ”éphemère”). På ett annat ställe i samma verk (1998: 178) heter 
det att ”Swedenborg har nyss gjordt litet wäsende i Paris. Han har uppenbarat åter 
något nytt om sine Andar: men hur skulle den flygtige Fransmannen kunna göra sig 
hans ljus til nytta?” 
275 Lanærus, 1789: 67. 
276. Se också Lanærus, 1789: 73, 80., Gadd, 1770: 73., Lindblom, 1786. 
277 I Nationalencyklopedins Ordbok (1996) beskrivs en ”Vis’per” som en ”Vimsig och 
opålitlig person”, alltså är betydelsen lätt modifierad. Det sägs dessutom där att ordet 
har varit i bruk sedan 1561 i svenska dialekter. 
278 Ehrensvärd, 1786: 61. 



 121

Utredningen av det av Gyllenborg begagnade ordet ”wisspute” 
ger ett antal termer som pekar i ungefär samma riktning: med ”flyk-
tigheten”, ”vispigheten” eller ”ostadigheten” i den franska nationalka-
raktären avsåg man en ombytlighet, en obetänksamhet och framför 
allt en brist på stadga. Jag kommer särskilt att använda mig av ”osta-
dighet” som en samlande beteckning för de av sprätthökarna över-
tagna franska karaktärsegenskaperna. Anledningen till det är, som jag 
ska komma till lite längre fram, att den franska ”ostadigheten”, vilken 
greve Hurtig är ansatt av, blir en motpol till den ”stadighet” som 
enligt 1700-talslitteraturen anses utmärka baron Stadig och den 
svenska nationalkaraktären. 

Alla konnotationer som jag vill läsa in i ”ostadigheten” står dock 
inte enbart att klart utläsa i beskrivningarna av ordet ”wissputes” 
betydelser. Den franska ostadigheten är dessutom att förknippa med 
en ytlighet på flera plan, varav utlåtanden om de ständiga skiftaningar-
na i det franska modet är en aspekt: med Johan Oxenstiernas ord är 
Frankrike det land där “la constance n’est pas de mode & la mode est 
inconstante”279 (beständigheten/varaktigheten är inte på modet och 
modet är inte varaktigt). Av Lanærus ska fransmännen beskyllas för 
en ytlighet på ett helt annat plan. Han skriver att ”Man kan just intet 
påstå, at Frankrike någonsin kunnat upvisa sådana Hjeltar i den grun-
deliga Lärdoms-vägen, som Tyskland eller England. Styrkan hos detta 
Folket har mäst alltid visat sig i et lekande Snille”280. Hade fransmän-
nen låtit sig influeras av den stadiga tyska litteraturen hade läget varit 
ett annat, men eftersom fransoserna av sin egenkärlek hade föga till 
övers för utländska vetenskapliga verk, ”Kundskaps-Ljuset [har] föga 
hunnit öfver Frankrikes Gränsor”281 består, med få undantag, det 
ytliga i de franska verken. Lanærus tar alltså ytligheten för ett så 
genomgripande karaktärsdrag att det avspeglar sig allt som fransoser-
na företar – därmed också i den vetenskapliga litteraturen.  

En sådan uptäckt skulle man förmodat kunna stadga den Franska 
Smaken, men Nationens flygtighet tillåter förmodeligen icke den 
grundeliga Lärdomens inträde. Det är sant, at man både i Mathe-

                                                 
279 Oxenstierna, 1736: 66. 
280 Lanærus, 1789: 72. 
281 Ibid. 73. 
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matik och Physik hämtat härifrån gode och brukbara Värk, men i 
allmänhet talat, saknar man alt för ofta det grundeliga i deras 
Lärdoms-Arbeten. I Philosophien, agera de merendels Oratoires 
och af Historien göra de ej sällan Roman. I de vackraVettenska-
perna är det Franska Snillet mycket uttömt. Känsla, Natur och 
Styrka äro mäst utträngde af et sjelfvalt Conventions-Systeme. De-
ras Snille-Arbeten äro bländande men intet värkande. De spela 
med alt och skimra på ytan, men stiga sällan til botten i någon 
Lärdoms-del; Om icke någre få Snillen undantagas, som i detta 
Folkrika Land ju måste finnas och hafva nog styrka at tränga sig 
fram utur hopen.282 

Det finns i ”ostadigheten” också moralfilosofiska undertoner. Osta-
digheten är något som sitter i sinnet och att vara ostadig är detsamma 
som att vara påverkbar för sinnets retningar, att hänge sig åt en sinn-
lighet. Den bakomliggande tankefiguren är den traditionella koncep-
tionen av last som det jordiska, profana, konkreta och sinnliga. Osta-
dighet förstådd på det sättet syns mig ha en del gemensamt med det 
som Dalin skriver i Argusartikeln ”Om sinnets likhet och en rätt in-
wärtes roo”283. Vi läser där om ”Sinnes likhet” och dess lastbara mot-
sats ”Sinnes-Olikhet”, varav det sistnämnda används för att beteckna 
just det föränderliga, ombytliga, lättpåverkade sinnelaget – m.a.o. vad 
som kunde kallas ett ostadigt sinne. ”Sinnes-Olikheten” kopplas där 
samman med ett lastbart begär efter det materiella, med en sinnlighet, 
det Dalin kallar för ”wällust”.  

de rena tankar på grundfaste ting, som icke wanfreda, utan hägna 
samwetet, äro nöysamma och oföränderlige derföre, at Siktemålet, 
som de ställas på är nöysamt och oföränderligt; hwaremot wällus-
terne äro lösa och föränderlige ting, som intet annat nöije och 
wärde hafwa, än det en oren och galen tanka sätter uppå dem, så 
at när de äro förbi, är ock det orena och galna nöyet förbi.284 

Vällusten, det sinnliga begäret, är något snabbt föränderligt och 
snabbt konsumerat, medan grundfaste ting, här menas gudfruktighe-
ten, är konstant och stadig; ”Gud är sig i ewighet lik och hans höga 

                                                 
282 Lanærus, 1789: 73 f. 
283 Dalin, 1910, bd. 1, nr 7. 
284 Ibid. 47. 
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råd är ingen förändring underkastat”285. ”Sinnes-Olikheten” blir såle-
des det flyktiga, materiella, sinnliga, medan den dygdiga ”Sinneslikhe-
ten” får en närmast metafysisk, religiös status; sinneslikheten är det-
samma som sinnets inriktning mot det andliga, mot Gud, som i sig är 
sinneslik och stadig, d.v.s. konstant och oföränderlig, oavsett männi-
skornas dårskaper. På ett liknande sätt resonerar Andreas Rydelius i 
sin Sede-bok, där han menar att sann gudfruktighet och gudsfruktan 
måste inplanteras i tidig ålder och kräver ett större tålamod att lära för 
de som har ett ”flyktigt” (=ostadigt) sinne. I likhet med Dalin ställer 
han benägenheten att följa det yttre sinnets retningar mot en karak-
tärsfasthet: ”[många] reagerar så starkt och flitigt af the utwärtes sin-
nen/ at the uptaga alt alfwarsamt tal med tyst löje/ ei wiljandes weta 
af annat än thet som förnöjer och kitslar kroppsens yttra sinnen.” 
heter det, och, fortsätter han, ”Therföre är thet mycket lättare at böja 
the stilla och blödiga samt glädielösa sinnen till Dygd och wishet/ än 
the flyktiga, Dierfwe/glade och frimodige”.286 

I dikten ”April-wärk om wår härliga tid” ger Dalin ett historise-
rande perspektiv på det ombytliga sinnelaget. Såsom vanligt är i den 
moraliska katekes till vilken Dalin bekänner sig framställs dygden som 
tillhörande ett förgånget släkte och lasten som präglande för samti-
den.  

Wi ändra tro och sinne 
Tolf gånger på et åhr: 
I dag är man ur minne, 
Der man haft nåd i går.287 

I ett nummer av den moraliska veckoskriften Thet Swenske Nitet ges en 
fortsättning på diskussionen. Där blir Fru Sverige framställd i tio 
tavlor som var och en motsvarar en epok i Sveriges historia. När vi 
kommer till den åttonde tavlan är det antagligen slutet på den karo-
linska epoken som skildras; det sägs om frun att hon är klädd i pan-
sar, har hjälm på huvudet och svärd i hand. Hon är något mager och 

                                                 
285 Dalin, 1910, bd. 1, nr 7: 46. 
286 Rydelius, 1731: 5. 
287 Dalin, 1740. 
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utmattad, men tapperheten felas henne inte. I den nionde tavlan be-
skrivs däremot frun på följande sätt: 

Uppå den nionde Taflan, war hon uti ett fräckt anseende. Hennes 
hy war weklig, upstoppad, och sminkad: Hon war klädd på det 
flychtigaste sätt med en bred Styfskiortel. Uti den ena handen 
hade hon en Caffé-Kanna uti den andra en kortlek, och man skulle 
knappt kunna tro at en Fru som tilförena warit bekant för sin sta-
dighet, skulle så oblygt rasa på sin ålderdom som Fru Swerje här 
föreställes.288 

Vi känner här igen den kontext som sprätthökarna försätts i med 
kaffekannor och kortlekar. Det syns till och med som fru Sverige här 
själv närmast liknar en sprätthök med sitt fräcka ”anseende”, hennes 
”weklig[a]”, ”upstoppad[e]”, ”sminkad[e]” hy och sin flyktiga klädsel 
– hon har tappat all sin stadighet och värdighet. I den tionde tavlan 
återfår dock frun sin forna glansfulla dygdighet och det tavlan ut-
trycker är antagligen en önskan om hur den nära förestående framti-
den ska eller borde vara. Här finns en symbolisk koppling till frihets-
tidens typiska utilistiska krav på ekonomisk upprustning i vetenska-
pens och företagsamhetens tecken: vid fruns fötter ligger ”wäfstolar, 
Hamrar, Plogbilar, Trästockar”. Den tionde tavlan bär också på un-
derskriften ”Mitt hopp med Gud, är Friedrich och Ulrica”. 
 
Det är de många nyanserna av den franska ostadigheten, vilka jag just 
har försökt blottlägga, som blir en hörnsten i satiriserandet av den 
flackande, modeapande sprätthökens beteende. Hur de aspekter av 
ostadigheten som jag här just har tagit upp kommer till uttryck i litte-
raturen om sprätthöken har jag delvis redan demonstrerat i kapitel 
två: jag visar där bland annat på de många dimensionerna av sprätt-
hökens lastbara sinnlighet och ytlighet. Det finns dock mer att hämta. 
Här närmast följer två underkapitel som är avsedda att visa hur litte-
raturen om sprätthöken knyter an till vissa i andra texter beskrivna 
sidor av den franska nationalkaraktären som hittills inte har berörts. 
På lite olika sätt anknyter det jag skriver om i det sammanhanget ock-
så till ostadigheten  

                                                 
288 Celsius och Hesselius, 1738: nr 16. 
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Det franska lättsinnet 
Som jag påvisar i kapitel två är det inte ovanligt att sprätthökarna 
framställs som utpräglade kvinnojägare av den frivola sorten. Dalin 
skriver i sin definition av petit-maîtren i Then Swänska Argus att den 
inte älskar något annat mer än ”lättia” och ”Frustugu-wittjande” och i 
artikeln ”Petits-maitrerne i Stockholm afmålade” står det att läsa om 
kaffehussprättarna som ”skröt af sin liderlighet på alt wis, [och] tyckte 
ingen ting wara skamligare än dygd.”289 Kollegan Carleson skriver på 
motsvarande sätt i Sedolärande Mercurius om sprätthökarna att de 
”skryt[er] öfwer deras slagsmål, hoor-jakter, eller andra Odygder”290. 
Wallenberg ger dessutom följande äktenskapliga råd: ”Gif er hustru 
sin tilbörliga rykt: men i synnerhet rensa ur huset tre slags ohyror, jag 
menar gamla mostrar, knytt-kärngar och sprätthökar: ty genom desse 
har ofta den bästa qvinna blifvit fördärfvad.”291 Det är inte speciellt 
långsökt att se en parallell mellan sprätthökarnas lättfärdigheter och 
det som på andra håll sägs om den franska osedligheten. Baron Stadig 
har följande att säga om greve Hurtigs ”franska” sätt att uppvakta det 
motsatta könet.  

BARON STADIG Jag tycker så, Grefwe, at I och alla Era Cam-
merater ha knapt satt näsa i Paris, där fått en Fransysk klädning på 
Er, miölat Ert hufwud, som ett baketråg, lärt giöra några sprätte-
steg, dundra fram mon bleu och siunga några Franska Wisor, för än 
I tror Er wara så wackra och så angenäma at ingen Flicka kan giö-
ra Er motstånd, ser hon Er blott an, så har hon goda tanckar för 
Er, niger hon litet så är hon kiär åt Er, och säger on Er den aldra-
minsta höflighet, ja då skall weta inbilla I Er fult och fast at spelet 
är wunnit. Skulle det ock wara några af hwilcka I gode Herrar 
kunde berömma Er, så kan man wäl gissa af hwad slag de äro. Jag 
önskar Er lycka, Cousin, mycken lycka!292 

Ett ord i raden av dem som användes för att beskriva den franska 
nationalkaraktären, som jag hittills inte har nämnt, är lättsinnighet.293 

                                                 
289 Dalin, 1914, bd. 2, nr 39: 106. 
290 Carleson, 1730, bd. 1, nr 10.  
291 Wallenberg, 1999: 142. 
292 Gyllenborg, 1740: 4. 
293 Jfr. Wolff, 2005: 310 f. 



 126

Ordet kunde av allt att döma tolkas både positivt och negativt, med 
Carl August Ehrensvärds ord: fransmannens ”hufvud-odygd är lätt-
sinnighet, hans hufvud-dygd är lättsinnighet”294. ”Lättsinnigheten” 
kunde förknippas med fransosernas otvungna munterhet och på så 
sätt vara något positivt. Men det kunde också användas för att be-
teckna en brist på allvar och ansvarstagande, kort sagt, kunde det, 
liksom ”flyktighet”, beteckna en ostadighet i sinnet. I SAOB står det 
om lättsinne (2), med belägg från 1797, att den som är ”lätt-sinnad” 
utmärks av ”bristande allvar o. stadga; obetänksamhet, tanklöshet; 
ansvars löshet.”295 Och den som är ”lätt-sint” är enligt SAOB (2) 
”obetänksam, flyktig; icke allvarlig”. Jacob Lindblom menar att 
fransmännen besitter en naturlig lättsinthet som borde stävjas, men 
som tvärtom ofta underbyggs av en ”förvänd” uppfostran: 
”Frans[männens] naturliga lättsinnighet ökas genom en den mest 
förvända uppfostran och eftersyn af ett yrt folck, som är sysselsatt 
med idel flygtiga ämnen”296, skriver han i sina föreläsningsanteck-
ningar.  

I en lärobok i franska från 1744 används ordet på ett sätt som 
anger dess konnotationer av omoral och osedlighet. Det heter där det 
att de franska kvinnorna ”äro af naturen underliga och lättsinniga”297, 
vilket i sammanhanget kan tolkas som att författaren menar att de är 
särskilt lätta på foten. Lättsinnighet i en sådan uttydning rimmar med 
den speciella betydelse som tillskrivs ”vispe”, den kvinnliga motsvarig-
heten till en ”visper” i Rietz dialektlexikon: ”lösaktigt fruntimmer”. 
Att den franska kärleken ansågs lättsinnig i bemärkelsen omoralisk 
och osedlig understryks också i det av Dalin författade, ironiserande 
resebrevet, som jag anför i kapitlet om sprätthöken och reskritiken. 
Jag påminner om följande rader: 

Här twingas intet bröst af ängslige Moraler, 
Och ingen panna flyr för bördan af Rivaler. 
Här finns ej Slott så starkt, som mot belägring står: 

                                                 
294 Ehrensvärd, 1786: 61. 
295 Det står också om adverbet ”lätt-sinneliga”, numera taget ur bruk: ”utan allvar o. 
stadga, lättsinnigt.” 
296 Lindblom, 1786: 86. 
297 Eklund, 1744: 123. 
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En noble hardiesse får seger, hwart han går. 
Prinsessan tänker här så fryntligt, som Grizetten, 
Och blott man sättet wet, så felar ej Conquetten. 
Ack dumma kalla Nord! 
At bryta löften der, är nästan som ett mord: 
Men här man flyga kan från en och til den andra, 
Liksom en Papillon plär mellan blomstren wandra. 
Adieu la Blonde i dag, i morgon la Brunette 
[---] En Venus i hwar wrå åt en Adonis ler. 298 

I en långt mer burdus, anklagande och moraliserande ton ska Lanæ-
rus långt senare utdöma de franska sederna som lösaktiga. Vi kan 
lägga märke till att han i sitt utlägg använder just ordet ”lättsinnighe-
tet”. 

Ingen Nation i Verlden har haft den gåfvan, at stryka alt, ja ock 
det onda, an med en behagelig färg, som den Fransyska; och det är 
just denna bländande Konst, som förvillat hela Europa. Man har 
där vackra namn snart til alla Laster. Lösaktighet, Äktenskaps-
brott, Yppighet, Veklighet, Lättsinnighet &c. alt hörer där, til bon 
ton. En Hustru anses för oartig, som har den enfaldigheten at vara 
sin Man trogen.299 

Uppfattningen om den osedliga lättsinnigheten syns vara en seglivad 
fördom om den franska karaktären; 1815 gör Bengt Johan Törneblad 
Dalin och Lanærus sällskap i sin bok Ideal till en sann och äkta qvinno-
bildning, i contrast med den falska stockholmska, där han ondgör sig över 
den franska sedelärande litteraturen och den dit hörande franska 
bildning som landets kvinnor genomgår. Följande citat får tjäna som 
avrundning på diskussionen om sprätthöken och det franska lättsin-
net.  

Ja, i en detta år utkommen, från den gudomliga fransyskan öfver-
satt dårhusbok kat-exochän, kallad husfriden, undervisas vi med van-
lig fransysk grundlighet: Huru man skall slå sig ut i äktenskap, der 
endera af makarna är ”blind, stammande, enögd, döf, stum, puckelryggig, 
kär, kall, liflig,” &c. samt der fråga är om ”disproportion i förståndet” – 
hvilken författarens lifliga proportion i oförstånd slutas med den var-

                                                 
298 Dalin, 1767, bd. 4: 130 f.  
299 Lanærus, 1789: 71. 
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ning till våra hustrur, att icke taga vackra kammarjungfrur i huset, eme-
dan männerne kunna förälska sig i dem!!! – Öfversättaren bör dock 
skämmas att ej veta, att den svenska mannatroheten ännu – tack 
vare Himlen! – är med sin grad af bräcklighet likväl ofantligen öf-
ver den fransyska, som vacklar för hvarje soubrettefigur: att dessa 
vanvettiga lärdomar endast passa i ett land, hvarest all ära och 
dygd och religion hafva gått upp i rök och eloqventa deklamatio-
ner, och att de ändtligen jemväl hos ett så fördärfvadt folk, i ett 
sådant afskyvärdt Babelsnäste, skulle ej verka det ringaste godt.300 

Sprätthöken och spegeln 
Alldeles i inledningen av avhandlingen skriver jag om frontespisen till 
pjäsen Swenska sprätthöken. Jag får här anledning att återkomma till 
den. Som jag skriver i min inledning är väggen bakom sprätthöken 
beprydd av speglar, två till antalet för att vara mer exakt. Det ska visa 
sig att speglar (om det är de speglar som skymtar på titelbladet kan vi 
emellertid inte veta) också spelar en viss roll i pjäsens handling. I den 
andra aktens fjärde inträde pratar Hurtig med sin trolovade fru Lotta 
ståendes framför en spegel. Beteendet upprepas i den tredje aktens 
sjätte inträde och påkallar då en syrlig kommentar: ”FRU LOTTA. 
(Til Fröken.) Jag ser min Ängel, at Grefwe Hurtigs visite war denna 
gången ämnad först til Er, och sedan til min Spegel.”301 På ett alldeles 
liknande sätt beter sig herr Kalf i Dalins pjäs Den Afwundsiuke. I den 
andra öppningens femte inträde får läsaren (och publiken) bevittna 
hur Herr Kalf först springer till spegeln och sedan till de personer 
som han är gäst hos. 

De förra. Herr Kalf, (som löper för en Spegel, utan til at hälsa, la-
gar håret och wänder sig i åtskillige förställningar.) [---]  

KALF. (går från Spegeln och talar til dem alla.) Just fatalt, at jag in-
tet kunde få wagnen ~ ~ Jag har måst promenera til fots ~ ~ Se hur 
jag ser uth. Jag är aldeles decoifferad   (löper tilbaka från Spegeln.) 
Ventrebleu ~ ~   (ser sig på skorna) Fy ~ ~ ~   (går til Fru Ram-

                                                 
300 Törneblad, 1815: 53. 
301 Gyllenborg, 1749: 59. 
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borg.) Se, ~ ~ bon soir, Madame, huru finner man sig i dag? ~ ~  
(Til Brita.) God Afton, min lilla Qwicköga.302    

En beskrivning av sprätthökens kärlek till spegeln finner vi också i no 
9 av Browallius tidskrift Then Swenska Patrioten; det första sprätten 
Jean de France frågar efter när han kommer hem till ”Patrioten” är 
spegeln:”Charni, peste, den futtige peruquen - - har du ingen Spegel - - 
En honnet homme har idel harm i det torra Swerige”. Om den sprätthök 
som Margareta von Bragners/Mommas ”fruntimmersskugga”, i en 
episod i tidskriften Samtal emellan Argi skugga och en obekant fruentimmers 
skugga, finner när hon följer med en filosof ned i vad som liknar ett 
underjordiskt dårhus sägs det att han ”speglade sig i en glasbit som 
han fäst på wäggen/ kammade sitt hår och pudrade sig med stofft af 
gålfwet efter där intet war något annat til buds”303 – nöden har ingen 
lag! 

Den i litteraturen ständigt återkommande spegeln blir en symbol 
för den omåttliga fåfänga som alla sprätthökar är ansatta av. Med tjä-
naren Nisses ord, i just citerade pjäs av Dalin, kan man vara så fåfäng 
att man ”kyss[es] och klappa[s] så kiärligt, som en sprätthök och en 
spegel”304. Att sprätthökarna har sin fåfänga gemensamt med franso-
serna visar sig ibland annat det som Wallenberg skriver att: ”Men 
sådan Fransman är:/ Han älskar hälre miölet draga/ Uti en krusad 
lock, än i en hungrig maga,/ Blott han en vacker klädning bär.”305 Jag 
vill också påminna om det exempel som jag anför inledningsvis i det 
här kapitlet, Jacob Gabriel Rothmans karaktärisering av de europeiska 
folkslagen, där vi särskilt läser att ”Fransoserne [är] fåfänge”306. Jacob 
Lindblom syns vara av samma uppfattning: ”En fransos vill heldre 
byta om sin religion än mista sitt hår. äfven Sold.[-aterna] bruka en 
lång fläta, och detta löjliga narrverk sträcker sig ända till lägsta classen 
af [människor]. Pojken som putsar skor i hörnet på en gata, har en 

                                                 
302 Dalin, 1739: 33 f. 
303 Momma, 1738. ”Sjunde samtal, emellan Argi skugga och en obekant fruentimmers 
skugga Nyligen ankommen til de dödas Rijke.” 
304 Dalin, 1739: 19. 
305 Wallenberg, 1998: 138. 
306 Rothman, 1765: 52. 
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svans som hänger honom ryggen utföre, och tiggarn, som drifver 
åsnor har en queue fast han hvarken har skorta eller byxor”307.  

I det moralfilosofiska perspektivet kan fåfängan parallelliseras 
med ostadigheten; liksom den utgår den från en överdriven fokuse-
ring på det yttre, materiella. Den är också lastbar eftersom den kan 
likställas med benägenheten till förställande. Vi finner en sådan tanke-
gång praktiserad i de beskyllningar som Jacob Wallenberg och Jacob 
Lindblom riktar mot de franska kvinnorna. Wallenberg jämför i sin 
”Afhandling om skönheter”, i den andra ”Tomen” i Min Son på Gale-
jan olika nationers kvinnor och kommer till följande slutsatser. 

En Fransk har täckhet nog, men konsten är förmycken, 
Naturens vackra verk fördränks i lånta smycken. 
Tag smink och puder bort, så har du trollet qvar: 
På närstånd är hon ej, hvad hon på afstånd var. 
Det mera södra kön är snö-mos helt och hållet, 
Det är så hiärtans klent, så hiärtans ömt och fiållet. 
Det visnar när det rörs, som blomman på en äng: 
I bi-lek går det an, men ej i hustru-säng.308 

De franska kvinnorna är osmakliga eftersom de lägger alltför stor vikt 
vid att förfina och förkonstla sitt utseende: skönheten hos den frans-
ka kvinnan är endast ett utanpåverk. I skarp kontrast till detta be-
skrivs de svenska kvinnorna på följande sätt: ”Er hy så frisk och ren, 
som luften den I andas,/ Är lik et blomsterfält, där ros och lilja blan-
das./ At samla i Er bild alt vackert, sött och ömt,/ Naturens rika 
band sit hela förråd tömt.”309 Den poäng som förs fram är att den 
svenska, dygderika kvinnan, som av naturen begåvats med en ojäm-
förlig skönhet, inte som den franska behöver dölja sig bakom smink 
och smycken; den svenska kvinnan är dygdig och därmed naturligt 
vacker, den franska är lastbar, egentligen ful, och måste därför förstäl-
la sig. Jacob Lindblom skriver:  

Det är bekant att det vackra könet i vissa länder göra bruk af 
smink och rödt för flere orsaker skull, än för att hjälpa en visnad 
hy, att upphöja deras behag, att dölja naturliga defekter och tidens 

                                                 
307 Lindblom, 1786: 87. 
308 Wallenberg, 1999: 116. 
309 Ibid. 116. 
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förödelser. Utan att afgöra om det är rätt och hederligt att på så-
dant sätt bedraga människosläktet: om det icke är hederligt, må det 
anses vara listigt och politeskt, och sluteligen visa ett begär att vara 
behaglig. Men att påsmeta det, som bruket i Frankrike fordrar, af 
alla fruntimmer af stånd, hvilka icke kunna visa sig utan denna 
masque, är att förkläda och vanställa dem, så att de blifva otäcka 
och förhatliga för hvarje åskådare, som har någon smak för natur 
och enfalld. Det hvita eller sminket, hvar med de smeta öfver sina 
nackar och skuldror, kan i vist afseende vara att ursäkta, ty deras 
skin är naturligt vis brunt eller gulblekt, men det röda som doftas i 
ansigtet, från hakan ända upp till ögonen, utan minsta sorgfällig-
het, förstör icke allenast all skillnad på lineamenter, utan gör utse-
endet fasligt, väcker afsmak och leda. Utan denna fasliga masque, 
får ingen gift Dame visa sig vid hofvet, eller i de bättre samquäm, 
och detta är ett tecken till företräde, som ingen af lägre hopen vå-
gar bära.310 

Fåfängligheten går dessutom hand i hand med skrytaktigheten, vilken 
jag ska återkomma till i samband med sprätthökarnas språkbruk i ett 
annat kapitel, båda beteendena utgår från ett överdrivet intresse för 
den egna personen. Att greve Hurtig, liksom andra sprätthökar, inte 
precis är blygsam framgår tydligt. Hurtigs förklaring till fru Lotta 
varför de båda passar så bra ihop visar att Stadigs utlåtande inte sak-
nar fog.  

GREFWE HURTIG Ej hwad är det mer, I är ett förnämt Fruen-
timmer, jag är ej af ringare härkomst. I är rik, jag är förmögen, I är 
Encka, jag är ungkarl, I är 19• år gammal, Jag har just fylt mina 
Fyra å tiugu, I är skiön, jag är angenäm. (Wänder sig til Spegelen 
och beser sig sielf samt lagar sin toupet til rätta.) Wi äro skapade för 
hwarandra, wi älska hwarandra, hwarföre skall alt sådant hållas 
hemligt?311 

På motsvarande sätt syns det enligt samtidens skribenter finnas ett 
chauvinistiskt drag i den franska karaktären. I exempelvis Bengt Ferr-
ners resebeskrivning tas fransmännens skrävlande upprepade gånger 
för ett typiskt karaktärsdrag312 och Wallenberg skriver om sin vistelse 
i Frankrike att ”Ögat tröttnar vid at kika på alt, men örat plågas ännu 
                                                 
310 Lindblom, 1786: 87. 
311 Gyllenborg, 1740: 30. 
312 Ferrner, 1956: 382, 388, 441, 450, 459, 507. Se också Gadd, 1770: 93. 
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mera, när Fransman begynner måla ut det samma och svärja på, at det 
är divin, sans pareille, coup de maitre etc. Har han något vackert, så 
gör han ock väsend därutaf”313 och vidare att ”Alla stadsportar och 
allmänna byggningar, fulle med dylike Gasconader, skrika mot Fran-
sosernes högmod och fåfänga.”314  

4.4 Den stadige baronen 
Jag lämnar tills vidare ”hotbilden”, d.v.s. frågan om greve Hurtig, 
sprätthökarna och den franska ostadiga nationalkaraktären och över-
går till ”motbilden”: konstruktionen av den svenska, dygdiga natio-
nalkaraktären. Jag ska framför allt uppehålla mig vid på vilket sätt 
Gyllenborgs baron Stadig kan uppfattas som en kristalliseringspunkt i 
talet om de svenska karaktärsegenskaperna. Jag börjar med ett 
påvisande av hur Stadig i flera avseenden passar in i frihetstidens 
idémässiga klimat och hur han befäster en idealiserad bild av den 
svenske, adlige mannen. Jag övergår sedan till att diskutera hur Gyl-
lenborgs gestaltning av honom kan förankras i en moralfilosofi och 
jag behandlar då också den litterära kontexten närmare. 

Frihetskänsla, fysiokratism, utilism och baron Stadig 
I formulerandet av den svenska nationalkaraktären finns en kontinui-
tet som gör sig påmind under 1700-talet: svensken präglas av kraft 
och manlighet, av enkla och robusta seder. Detta är gammalt göticis-
tiskt tankegods. Samtidigt läggs nya åsikter till de gamla. En kompo-
nent i den svenska nationalkaraktären, som alltmer ges eftertryck, är 
frihetskänslan – jag utgår här från redan välkända resultat i tidigare 
forskning.315 Det står i artikeln om Sverige i den stora 1700-
talsencyklopedin att svenskarna är ett av Europas friaste folk, som till 

                                                 
313 Wallenberg, 1998: 141 f. 
314 Ibid. 145. 
315 Se t.ex. Nordin, 2000: 229 ff., 238., Wolff, 2005: 208 f. 
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och med låter bönderna komma till tals i statsaffärerna316 och Mon-
tesquieu skriver, i bok sjutton i De l’esprit des loix, att de skandinaviska 
folken är ”källan till Europas frihet”.317 Den berömda svenska fri-
hetskänslan kunde tolkas i ett politiskt perspektiv, som Encyklopedin 
gör gällande eller som i Montesquieus definition, ganska allmänt; med 
frihet förstår han ”nästan all frihet som idag finns bland männi-
skor”.318 I svenska samhällsdiskussioner under frihetstiden blev den 
typiska svenska frihetskänslan dessutom synonym med ett oberoende 
i flera bemärkelser, inte minst ekonomiskt. Företagsamhet och själv-
ständighet blev viktiga komponenter i den ”svenska anda” som växte 
fram och som, ansåg man, skulle prägla både det svenska samhället i 
stort och den enskilde individen. Ideologiska utgångspunkter var 
utilismen och fysiokratismen. Jordbruk och manufakturer var nyckeln 
till framgång och för dessa näringar ansågs Sverige och svenskarna 
vara särskilt lämpade. Stöd för den åsikten fanns att hämta hos sam-
me Montesquieu som framhöll den nordiska friheten, vars antagande 
att ett kallt klimat på olika sätt är mer gynnande än ett varmt kunde 
understödja tesen att den svenska marken var särskilt lämpat för 
uppodling; i den svenska naturen, ibland liknad vid ett arktiskt Eden, 
fanns en oändlig potential om man visste att rätt utnyttja den. Jag har 
funnit en belysande passage i ett nummer av tidskriften Then Wälme-
nande Patrioten. Där karaktäriseras det svenska klimatet på följande 
sätt. 

Swerige är et af de största Riken i hela Europa: ty det är, när Fin-
land derunder begripes, nästan nijo gånger större, än Ängland för 
sig sielft. Det ligger wäl Norra Polen närmast; Dock under et så-
dant Climat, som gifwer tilräckelig wärma åt jorden, til at kunna 
framalstra allehanda til inwånarenas [invånarnas] lifs uppehälle tie-

                                                 
316 Vi läser där: ”Les Suédois, ce peuple de tous les Germains le seul esclave du tems 
de Tacite, & l’un des plus barbares dans les siecles d’ignorance, sont devenus de nos 
jours une nation du Nord des plus éclairées, & l’une des plus libres des peuples 
européens qui ont des rois. Outre que la monarchie y est mitigée, la nation suédoise 
est encore libre par sa constitution, qui admet les paysans mêmes dans les états gé-
néraux.” Jfr. det som Nordin skriver (2000: 249) om Johan Fredrik Krygers verk 
Untersuchung des Temperaments einer gantzen Nation (Stockholm: 1737). 
317 Montesquieu, 1990: 165. 
318 Ibid. 165. 
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nande wäxter. Jordmonen är på de fläste ställen ganska god och 
betalar rikeligen den möda och det arbete, som derpå kostas; ja, 
man torde kunna säga, at jorden är hos oss, i jämförelse emot 
andra länder, ibland de fruktbaraste, som kunna önskas. Sweriges 
naturliga läge är wäl ibland de wackraste och fördelacktigaste i 
werlden: Det ligger emellan höga fiällar, liksom en örtasäng, emot 
middags-solen; en större Skaparens wälgierning, än mången torde 
tänka.319 

Påvisandet av den svenska företagsamheten, självständigheten och 
den ekonomiska expansionslustan rymdes dessutom i göticismen,320 
sedan den blivit lätt omformulerad. Den förlegade, storvulna och 
överdrivet arkaiserande göticism som det föregående seklet hade 
producerat avfärdades. Rudbecks fantasifulla teser ville man inte läng-
re skriva under på; som välbekant är blir rudbeckanhängaren Eric 
Julius Biörner utsatt för Dalins satiriska penna.321 Efter stormaktsti-
dens slut omvandlades den götiska tanken från att vara ett propagan-
distiskt inslag i en politik vars målsättning stavades militär expansion, 
till att understryka ekonomisk och kulturell upprustning. En intres-
sant hypotes som Carl Frängsmyr har är att den nya, ”utilistiska” 
göticismen (min benämning), fick till följd att det inte längre bara var 
de krigiskt inriktade hjältarna Alarik och Teoderik som lyftes fram 
som förebilder. Nu fick också riksbyggaren Bröt-Anund, som enligt 
Snorre hade röjt mark och grundlagt härader och den diplomatiskt 
talangfulle Torgny Lagman ge kropp åt den svenska nationalkaraktä-
ren.322 

                                                 
319 Kryger, 1751, nr 2: 3 f. 
320 Se Blanck, 1911., Lindroth, 1975: 275-305., 1978: 611-678., Malm, 1996 (se över-
sikt av göticismen och tidigare forskning i inledningen: 12-22)., Frängsmyr, 2000: 27-
47. 
321 Dalin, 1739. ”Widoms-Prof eller Herr Arngrim Berserks förträffelige tankar öfwer 
et Fynd i jorden”. Enligt Lamm (1908: 347 f.) har Dalin fått uppslag till skriften från 
Saint-Hyacinthes Le chef d’oeuvre d’un inconnu, 1714. I den lilla episoden om den fana-
tiske Arngrim Berserk, ett satiriskt porträtt av Biörner, förlöjligas det rudbeckianska 
historieskrivandets metoder. Arngrim Berserk tror sig ha funnit Bo den Digres uråld-
riga hjälm, ett viktigt arkeologisk fynd. I själva verket visar sig hjälmen vara en kop-
parkittel, men Berserk vill inte erkänna detta nyktra konstaterande och menar att 
förnuftet och eftertanken motverkar rikets bästa.  
322 Frängsmyr, 2000: 31, 36. 
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I vissa avseenden menar jag att de gamla götiska hjältarna har sin 
avläggare i Gyllenborgs Baron Stadig. Han är, liksom de skulle kom-
ma att bli, en projicering av de svenska ideal som växer fram under 
frihetstiden. Stadig är den samhällsnyttige aristokraten som inte lever 
på meriterna av sin anrika släkt eller sin gedigna utbildning, vilket i 
det här fallet innefattar bildningsresor och militärtjänst, utan tvärtom 
är han en adlig som uppvisar handlingskraft och initiativförmåga.  

I frihetstidens samhällsretorik skulle dessutom bonden bli en 
nyckelfigur; det ligger i den fysiokratiska inriktningen. Också med 
hänsyn till detta följer Stadig idealet. Han säger sig nämligen ha gjort 
det till en samvetsfråga att själv tjäna sitt uppehälle och därför har han 
valt att leva av sitt eget jordbruk. Men de intellektuella mödorna och 
politiken ser han därför inte som konkurrerande sysselsättningar – så 
talar en sann adlig patriot vars hela existens upptas med plikten mot 
fäderneslandet! 

Jag hafwer fördenskull utwalt at wara en landtman, men på et så-
dant sätt, at när jag med flit och uptäncksamhet idkar mit Jorde-
bruk, iag är intet mindre omtänkt at dageligen kunna giöra fram-
steg i alla nyttiga wettenskaper och at cultivera mitt sinnes gofwor, 
på det när påfordras jag både på Riksdagar kan gå Riket tillhanda 
med trogna Rådslag och eljest straxt träda uti hwad tienst som 
man af mig skulle wilja fordra.323 

Anton Blanck visar hur bonden som litterär typ dyker upp i Gyllen-
borgs (Gustaf Fredriks) ”Höst-Qvädet” (1785), där han med Blancks 
ord framställs som en ”statens kärna”324. Till grund för bondetypen i 
Gyllenborgs praktiskt moraliska diktning och det som Blanck kallar 
för 1700-talets ”nordiska renässans” ligger det enligt samme Blanck 
ett dubbelt inflytande från Montesquieu och Rousseau. Båda hyllar 
den enkla, primitiva människan, även om de gör det från två helt 
olika perspektiv. Montesquieu är etnografen, historikern och statsve-
taren, Rousseau är den radikale moralisten. Montesquieu vill studera 
människan i alla dess arter och avarter, människan framträder där i liv 
och färg, som komplex och differentierad. Han vill förklara människan 
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på vetenskaplig väg. Rousseau däremot söker idealmänniskan, stark och 
ofördärvad: hos honom blir människan en klassicistisk universaltyp, 
en abstraktion.325  

När Gyllenborg skriver sin pjäs har den litterära bonde, som ef-
ter en del omformulerande av ideologiska och estetiska utgångspunk-
ter, skulle bli ett inslag i 1800-talets svärmiska göticism – av Gyllen-
borg kallas han ”landtman”, av Geijer kallas han som bekant ”Odal-
bonde” – alltså ännu inte gjort entré. Montesquieus och Rousseaus 
mest betydelsefulla verk har heller ännu inte blivit skrivna och därför 
heller inte lästa av svenska litteratörer. Ändå syns det mig som att det 
finns en viss koppling mellan baron Stadigs självbeskrivning och 
”landtmannen”. Vi läser följande i ”Höst-Qvädet”. 

Af Wasar i vår foster-bygd. 
Du! som i deras fotspår träder 
Med högmod, landtman! Se din lott. 
I härnad dina tappra fäder 
Til Rikets värn från plogen gått. 
I dina ådror Sverges styrka 
Bevarad är – låt andra yrka 
Den falska ärans låga stig, 
Låt lyckans trälar rofvet byta; 
I frid och krig, när medlen tryta, 
Man ser dem alla söka dig. 326 

”landtmannens” växlande mellan plogen och värjan skulle vi kunna 
jämföra med det som står om Stadig, att han har varit militär och gått 
”Til Rikets värn”. Eftersom det var fredstider när han tog värvning 
förbyttes militärtjänsten i utlandsresor,327 men Stadig inskärper tydligt 
att han står fosterlandet till förfogande, att han ”eljest straxt träda ut i 
hwad tienst som man af mig skulle wilja fordra”328 – och att det skulle 
kunna innebära att gripa till vapen får vi anta. Tills vidare ägnar han 
sig åt samma hedervärda, patriotiska yrke som ”landtmannen”.  
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 137

Baron Stadigs stadighet 
I Then Wälmenande Patrioten läser vi om svenskarna att de är ”qwicke 
utan yrsel och galenskaper; stadige utan et twunget wäsende; läraktige 
utan nyfikenhet; försiktige utan räddhoga; tappre utan öfwerdåd; ädelt 
sinnade utan högmod; trofaste utan flärd. ” 329 De svenska dygderna 
balanseras här mot lastbara överdrifter, de blir en gyllene medelväg. 
Vi skulle kunna dra en parallell till den moderna tidens konception av 
den svenska jantelagen; det svenska är det som är ”lagom”. Även om 
överdrifternas raka motsats, underdrifterna, inte skrivs ut känner vi 
igen principen. Den återfinns på många håll, men kanske framför allt 
i Aristoteles Den Nikomachiska etiken. En hörnsten i Aristoteles dyg-
deuppfattning är strävan efter det ”intermediära”, med vilket avses ett 
navigerande mellan olika ytterligheter. Den ”moraliska förträfflighe-
ten”, d.v.s. själva dygden är, skriver Aristoteles, ”mao. ett slags mått-
lighet, då den ju syftar till det mellanliggande.” och, fortsätter han 
”Dygden är också en medelväg mellan två laster, beroende på över-
skott och brist. Dessutom är den det genom att lasterna antingen 
kommer till korta eller skjuter över målet i fråga om vad som är till-
börligt i känslor och handlingar, medan den själv finner det interme-
diära och väljer det.”330 På så vis är dygden mod medelvägen i förhål-
lande till underdriften feghet och överdriften dumdristighet, dygden 
godlynthet medelvägen i förhållande till underdriften indolens och 
överdriften vresighet, o.s.v.331  

Samma idé om den gyllene medelvägens dygd blir i Gyllenborgs 
komedi en styrande princip. Hurtig, sprätthöken, får symbolisera den 
till övermåttan förfranskade svensken, Ränterik den alltför oborstade, 
obildade svensken och Baron Stadig blir i det sammanhanget den 
dygdiga medelvägen. Stadig är inte som Hurtig ansatt av en överdri-
ven, till löjet driven förfranskning, men han är heller inte, som Ränte-
rik, en oborstad knöl från landet. Stadig har tillgodogjort sig de värde-
fulla delarna av den franska bildningen, men avvisar effektivt all den 
                                                 
329 Kryger, 1751, nr 2: 7. 
330 Aristoteles, 1988: 58 f. 
331 Ibid. 60-65. Horatius skriver i sina oden (1963: 97): ”Den som valt den gyllene 
medelvägen/ undflyr fult förfall i för usel stuga,/ undflyr avunds gnag för en prak-
tens sal, den/ aldrig han äger.” 
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överdrivna mondänitet som Hurtig företräder; sitt svenska, all-
varsamma, ärliga och redbara sinne har han i behåll – han blir på så 
sätt den gyllene medelvägens protagonist. På i princip samma sätt 
bryts den franska nationalkaraktären mot den engelska i Boissys för-
laga: markisen av Polinville är den franska sprätten, som alltför djupt 
håller av sin franska esprit, medan Jaques Rosbif, liksom Ränterik, är 
alltför grov och klumpig i sättet. En perfekt hybrid av franskt och 
engelskt, av engelskt förnuft och fransk esprit blir baronen av Polin-
ville, Stadigs förlaga. Som baronen själv uttrycker det: ”Les Anglois 
ne sont pas brillans, mais ils sont profonds”332 – han ser fördelarna 
hos båda nationernas karaktärer och balanserar dem mot varandra på 
ett omdömesgillt sätt. Gyllenborg ligger i så motto nära det verk han 
själv utpekar som sin förlaga. Det ska emellertid framhållas att hand-
lingens relaterande av nationella tillhörigheter på sätt och vis är inver-
terad hos Boissy: det handlar där om hur en fransman åker till Eng-
land och låter insupa de positiva sidorna av de främmande sederna, 
inte om en landsman (i Gyllenborgs fall en svensk) som beger sig till 
Frankrike och låter sig inspireras av de lättfärdiga, negativa sidorna 
hos den främmande kulturen. Men slutsatsen blir ändå densamma: 
det gäller att finna den dygdiga medelvägen mellan det främmande 
och det egna. 
 
I den ovan anförda passagen i Then Wälmenande Patrioten läser vi att 
svenskarna är ”stadige utan et twunget wäsende”. Vi stöter på en 
liknande beskrivning av den svenska karaktären i ett nummer av Thet 
Swenska Nitet, där vi läser om en man kallad Timantes: ”Timantes är en 
man af ganska stadigt sinne/ Uti hans hierta bor Swensk dygd och 
trohet inne”333. Att Baron Stadig får gestalta idealet om den dygdiga 
svenska nationalkaraktären utläses kanske som tydligast i hans namn: 
Stadig. I min analys vill jag främst förstå begreppet som betecknande 
en inre moralisk kvalitet, något som sitter i ”sinnet”, vilket just är det 
som Hesselius och Celsius karaktär Timantes gör gällande. Men det är 
inte helt långsökt att anta att det också skulle kunna avse en ”stadig-

                                                 
332 Boissy, 1727: 4. 
333 Celsius & Hesselius, 1738, nr 2. 
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het” i rent fysisk bemärkelse. I Anders Berch veckoskrift Posten för-
klaras den svenska stadigheten i klimatologiska termer i en insändare 
av ”Civis”. 

De utlänningar som tillagt särskilte Nationer särskilte lynnen och 
temperamenter, hafwa påstått at köld och tröghet herrskade hos 
nordiska Folket. Wi åter hafwa strukit ut denna beskyllning, och 
satt en Stadig Alfwarsamhet i stället. Jag håller som god Swensk 
gerna med det sednare. I sanning, se wi sällan hos oss de grufweli-
ga utbrott af passioner och laster som i de warmare Climaterne.334 

Det som är ”stadigt” är, rent allmänt, det som är fast och icke lättpå-
verkat. Med en hänvisning till klimatläran skulle det stadiga därmed 
kunna förstås som ungefär smärttålighet, d.v.s. att en stadig kropp är 
en kropp som inte är lika känslig för sinnesrörelser, såsom smärta och 
köld. Det kan i sammanhanget vara på sin plats att hänvisa till det 
som Montesquieu skriver om nordbons fysiska styrka och smärttålig-
het. I fjortonde bokens andra kapitel i De l’esprit des loix går resone-
manget ut på att ett kallt klimat, såsom det i norden, främjar mod och 
styrka, medan ett varmt klimat resulterar i en kroppslig svaghet och 
feghet. Detta sammanfattas i sentensen ”Folken i varma länder är 
ängsliga som gamlingar; folken i kalla länder är modiga som unga 
män.”335 Om nordborna skriver sedan Montesquieu att de, till skill-
nad från invånarna på sydligare breddgrader, inte är lika lättpåverkade 
av sinnesrörelser och yttre omständigheter. Detta leder han i bevis 
genom att åberopa ett fysiologiskt experiment. Han berättar att han 
har låtit frysa ned en fårtunga, varvid han har gjort upptäckten att 
papillerna i vävnaden har dragit ihop sig. Fårtungan hade alltså 
krympt, vilket skulle bekräfta tesen att folk i kalla klimat inte har lika 
känsliga nerver som andra folk, särskilt folken i sydliga länder, vilka 
tvärtemot har en ökad mottaglighet för sinnesintryck: ”Denna iaktta-
gelse bekräftar vad jag har sagt, att i kalla länder är nervknippena inte 
så utslagna. De sjunker ned i sina skidor, där de är skyddade mot yttre 
föremåls inverkan. Sinnesintrycken är alltså mindre skarpa.”336 Svens-
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335 Montesquieu, 1990: 128. 
336 Ibid. 129. 
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ken Jacob Gabriel Rothman understöder Montesquieus antagande 
om den svenska fysiska tåligheten genom att hänvisa till de för det 
svenska klimatet utmärkande årstidsväxlingarna: ”Den allwisa Skapa-
ren har ock tillika utkastat denna lyckeliga sammanblandningen wid 
Norra och Södra delarne af Jordklotet, därest Climatet ömsar ifrån den 
skarpaste köld til den starkaste het[!]a, hwarigenom kropparne blifwa 
härdade til förswar emot så stridige skiften. Häraf blir folkslaget 
starkt, modigt, hälsosamt och långlifwat;”337  

Men det är alltså främst inte, vill jag mena, i denna bemärkelse 
som den svenska stadigheten yttrar sig hos Baron Stadig; om hans 
fysiska tålighet sägs det inget. Möjligen skulle vi kunna peka på den 
ovan påtalade omständigheten att Stadig tidigare har varit militär och 
numera ägnar sig åt lantbruk, vilket ju skulle tarva en svensk manlig-
het i rent fysisk mening, men det argumentet känns svagt. Det är 
istället den inre stadigheten i sinnet, stadighet som en mental, mora-
lisk egenskap, som har det främsta företrädet i teckningen av honom. 
Stadighet med den uttydningen visar sig dessutom inte bara vara ett 
ideal för ”svenskheten” och den svenska nationalkaraktären som 
sådan, det är också ett nyckelbegrepp i det nya mansideal som enligt 
Jonas Liliequist växer fram under 1700-talet. Det manliga idealet un-
der 1700-talet förknippades som tidigare med mod och krigiska be-
drifter, men det som enligt Liliequist undan för undan började ges 
eftertryck var vad som ansåg vara en stadighet i karaktären. Mannen 
skulle vara arbetsam, allvarlig och ordentlig, i korthet samhällsnyttig: 
vi känner igen detta som det borgerliga mansideal som alltmer börja-
de göra sig påmint. Flyktigheten, sinnligheten, flärden, försorgen om 
det yttre och lättsinnet – allt det som kan tas för stadighetens motsats 
– ansågs i analogi med detta inte bara vara odygder rent allmänt, det 
var typiskt kvinnliga odygder som nu, enligt vissa åsikter, höll på att 
sprida sig och försvaga det manliga släktet: ett resultat var sprätthö-
karna.338 Med detta sagt vill jag genast tillägga att jag inte tolkar en 
”inre” stadigheten som uteslutande en ”yttre”, tvärtom skulle både 
betydelserna ju kunna förstås som harmonierande med varandra; att 
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inte vara lättpåverkad av yttre sinnesförnimmelser hänger samman 
med att inte vara lättpåverkad till det inre; det är ju på så sätt, menar 
”Civis” och Montesquieu med honom, som vi saknar de ”grufweliga 
utbrott af passioner och laster” som följer av ett varmt klimat. Men 
vad jag menar är att det är den ”inre” stadigheten som ges företräde i 
teckningen av Baron Stadig och att det finns en parallell till detta i 
1700-talets manlighetsdiskurs. 

En koppling mellan stadighet som inre moralisk egenskap och 
det som Sten Högnäs vill kalla för en ”platoniserande” dygdekoncep-
tion339 finns det i att själva dygden är ”stadig”. Dygden betecknar 
något enhetligt, fast och harmoniskt; dygden är en, en helhet. Lasten 
däremot präglas av dissonans, splittring och kaos. Nära till hands 
ligger naturligtvis också stoicismen: stadig är den som är självbehärs-
kad, lugn, som uthärdar allt med jämnmod. Sven Delblanc skriver i 
Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets litteratur att 
stoicismen är en av de moraliska traditioner som tillhandhöll en kri-
tisk attityd gentemot äregirigheten som handlingsmotiv (de andra 
traditionerna identifierar Delblanc som kristendomen och epikuris-
men). Som Delblanc själv påpekar upplevde stoicismen sina glansda-
gar under 1600-talet, då den var något av en modefilosofi. Under 
1700-talet och upplysningen bemöttes den med en viss skepsis. För 
1700-talsmänniskan var den ett något verklighetsfrämmande system, 
med dess vision om dygden som en belöning i sig och den eftersträ-
vade likgiltigheten gentemot yttre värden såsom rikedom, börd, ära. 
Den befann sig också i motsatsställning till synen på människan som 
styrd av sina känslor och passioner; stoicismen förklarar ju, efter ata-
raxi-begreppet, människans oberoende av dessa och den passade på 
så vis bättre in i 1600-talets pessimistiska människouppfattning. Trots 
detta var stoicismen, som utan tvekan blev en av grundbultarna i det i 
litteraturen uttryckta idealet om en ”stadig man”, på intet sätt uträk-
nad. Delblanc skriver: ”Stoicismen kunde utdömas som praktisk oan-
vändbar för det stora flertalet människor, men dess moraliska vision, 
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förverkligad hos ett fåtal utvalda, tilltvang sig ännu beundran. Som 
litterärt motiv kunde attityden ’En stadig man’ leva kvar.”340  

Baron Stadig: förfranskningens vedersakare 
Viktigt i perspektivet av förfranskningen är betydelse 3. c av ordet 
stadig i SAOB: ”stadigt” är det ”som icke ändrar karaktär l. förvär-
ras”341. Den som är stadig är karaktärsfast, konstant, i grunden oför-
änderlig. Detta torde få till konsekvens att den som är ”stadig” inte är 
lika påverkbar i fråga om kulturella impulser. Utan tvekan stämmer 
”stadighet” också i den bemärkelsen väl in på Baron Stadig, något 
som ska visa sig redan den inledande scenen. När de båda kusinerna 
återförenas uppenbaras en distinkt skillnad mellan dem. Stadig har, 
liksom Hurtig, själv varit på resa till Frankrike, men han har, till skill-
nad mot Hurtig, inte låtit sig påverkas av den franska sprättaktigheten 
i seder och kläder och han svänger sig heller inte, som Hurtig, med 
franska fraser i tid och otid. 

Av Stadigs orubbliga sinne i fråga om förfranskningen följer att 
han tillskrivs en viktig funktion: han har en klarsynthet, en förmåga 
att genomskåda det franska som ett yttre förställande, vilket gör att 
Hurtigs franska tillgjordhet inte biter på honom. Andra karaktärer 
besitter visserligen samma förmåga. Vi kan konstatera att fru Lotta 
först låter sig duperas av Hurtig, som hon bekänner för väninnan 
fröken Sophia: ”ja, jag skall säija dig alt min hiertans Fiken, jag älskar 
Grefwe Hurtig, han älskar mig igen, och oss felas intet mer än min 
Fars samtycke at giöra oss bägge lyckelige.”342 Detta trots att hon 
verkar vara fullt medveten om det moraliskt tvivelaktiga i att låta sig 
förföras av en sådan kavaljer som Hurtig; hon menar till sitt försvar 
att ”en ung och wacker Cavalier i famnen är bättre än alt moraliserande i 

                                                 
340 Delblanc, 1965: 29. Se dessutom särskilt hela kapitel två i Delblancs bok ”Stoicis-
men, ärans vedersakare (28-35)”. För att belägga ”en stadig man” som litterärt ideal 
hänvisar Delblanc till Kellgrens tävlingsdikt i Vitterhetsakademin från 1777 med just 
tituleringen ”En stadig man”. Ett annat exempel som anförs är Joachim Wilhelm 
Liljestråles lärodikt ”Fidei-Commiss till min son Ingemund” (1772). 
341 Belägget är från 1759 och denna betydelse av ordet är numera taget ur bruk.  
342 Gyllenborg, 1740: 26. 
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werlden.”343 Det är först i ett senare skede i pjäsen som hon alltmer 
inser sitt misstag och börjar vända sig mot den dygdige Stadig. Det 
kan tilläggas att också fröken Sophia genomskådar Hurtig. Men, det 
kommer ändå i första hand an på Stadig att avslöja och dessutom 
förhålla sig avvisande till Hurtigs förfranskning och Stadig ska i det 
avseendet få flera tillfällen att demonstrera sin karaktärsfasthet. För-
utom inledningsscenen, där han tydligt delger sina åsikter om Hurtigs 
franska manér (se citat ovan angående sprätthökarna och det franska 
”lättsinnet”), ska han få möjlighet att avslöja förfranskningen i den 
direkt påföljande scenen. Han träffar då på Hurtigs tjänare Champag-
ne, vilken han till att börja med tar för en fransos efter den franska 
klädedräkten som hans herre har tvingat honom att bära, men som 
han genast avslöjar när de börjar samtala. Det kan noteras att 
Drängen Hans däremot inte genomskådar Champagne, han tar ho-
nom helt och fullt för fransos och likadant är det med hans käresta, 
kammarpigan Sara, som till Hans förtret blir helt betuttad i Cham-
pagne efter hans allamodiska uppträde; med honom vill hon till och 
med gifta sig: ”Huru manerligt desse utrikes Herrar weta at ställa sig, 
huru länge skulle icke wåra glopar hafwa bugat och krusat, innan de 
tordz kyssa en, en flicka måste snart sagt räcka ut truten för än de 
weta så mycket”344, säger hon när Champagne helt fräckt går fram 
och kysser henne på munnen. Tjänarna låter sig alltså duperas där 
Stadig inte gör det.  

Stadig tillskrivs en slags skådande förmåga, han avslöjar och stäl-
ler sig avvisande till lasten (=förfranskningen). Man kunde uttrycka 
det som att han både förkroppsligar dygden och är dygdens förfäkta-
re; det är helt klart moralistens mantel han axlar när han läxar upp 
Hurtig i inledningen. I det avseendet syns han, för att göra en liten 
exkurs i liknande samtida litterära gestaltningar, ha en del gemensamt 
med Ehrenmenüet, en av Argus auktorer. Ehrenmenüet är liksom 
Stadig i mångt och mycket en idealtyp, vilket, som Warburg skriver, 
gör beskrivandet av honom till ett mer blodfattig, abstrakt karaktäri-
serande än det av hans motsvarigheter i The Spectator, Will Honey-
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comb och Roger de Coverley.345 Det sägs om honom att han är ”be-
gåfwad med alla sinnes och kropps förmåner” och hans ord är ”fulla 
med skiäl och förnuft”. En skillnad jämfört med teckningen av Stadig 
är att vi får en beskrivning av hans fysiska yttre: ”han [är] wäl wäxt, 
har liflig hy, stora blå ögon, skön näsa och blodröda läppar” – vi skul-
le, som Fredrik Böök skriver, kunna läsa detta som en bild av det 
nordiska manlighetsidealet.346 Ehrenmenüet har annars samma för-
måga som Stadig att avslöja och betvinga lasten. Det ligger visserligen 
i egenskapen av att vara en av Argus ”auktorer”; detsamma kan sägas 
om de övriga auktorerna i någon mening, men jag tycker det verkar 
som om Ehrenmenüet är den som har mest gemensamt med Stadig i 
fråga om det sätt på vilket han blir dygdens försvarare. Om Ehren-
menüet får vi reda på att han är en ”Hofbuss”, att han alltså, liksom 
Stadig, tillhör de högre stånden och liksom Stadig är han van att röra 
sig i finare umgängeskretsar, där han vet ”huru man bör syffta på ett, 
men mena ett annat”. Där Stadig genomskådar Hurtig ser Ehrenme-
nüet igenom det ytliga förställandet hos det motsatta könet: ”Han 
känner Fruentimmer så noga, som någon människa och har deras 
wåldsammaste passioner målade i sitt sinne, så at de icke med sminck 
eller utklädningar kunna döllia sig för hans ögon”.347 Hurtig kan på 
motsvarande sätt som de kvinnor som Ehrenmenüet umgås med, inte 
dölja sig för Stadig. Fruntimrens ”wåldsammaste passioner” känner 
han visserligen inte utan och innan som Ehrenmenüet, men däremot 
känner han till förfranskningen hos sprätthökarna. 
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4.5 Nationalkaraktären som en ontologisk 
kategori och Gyllenborgs positiva budskap: 
greve Hurtigs förfranskning 
Jag återkommer nu till ”hotbilden” och jag vill utveckla analysen av 
just Gyllenborgs karaktär greve Hurtig ytterligare. Jag har hittills mer 
eller mindre likställt teckningen av greve Hurtig med den av andra 
sprätthökar. Det finns anledning att göra en nyansering. Det sätt på 
vilket Hurtigs förfranskning behandlas i pjäsen skiljer sig nämligen 
från den gängse sprättsatiren på avgörande sätt. 

Så som jag skriver i inledningen kan det överlag sägas att sprätt-
höken är en typisk satirisk skapelse. Han blir en exemplifiering av ett 
moraliskt budskap, personteckningen stannar vid en abstraktion. I 
beskrivningen av greve Hurtig i Gyllenborgs pjäs förhåller det sig 
dock något annorlunda; Hurtig är inte en satirisk karaktärstyp på 
samma sätt som den sprätthök som möter i de moraliska veckoskrif-
terna. I dessa får vi känslan av att vi på ett mer uttalat sätt har att göra 
med just en ”typ”, en abstraktion. I gestaltningen av greve Hurtig har 
vi däremot, på ett helt annat sätt att göra med en ”verklig” person i 
liv och färg, även om vi naturligtvis inte kan jämföra Hurtig med 
personager i moderna romaner och såsom Lennart Breitholtz skriver 
är psykologiseringen av pjäsens karaktärer, liksom var standard i den 
franska karaktärskomedin, inte särdeles djupgående.348 Det skulle 
kanske vara en alltför djärv slutsats att säga att vi i själva verket har att 
göra med två olika slags sprätthökar. Men ändå: jämför vi greve Hur-
tig med de moraliska veckoskrifternas sprätthökar – och faktiskt ock-
så de sprättar som dyker upp i tidens övriga karaktärskomedier – 
framstår han som något annat och mycket mer än det som sprätthö-
ken annars ofta blir. Sverker Göransson skriver i det litteraturhisto-
riska översiktsverket Den svenska litteraturen 2. Upplysning och romantik. 
att vi finner den ”svenska prototypen”349 av sprätthöken i Gyllen-
borgs pjäs. Jag skulle vilja säga att vi istället finner prototypen i Carle-

                                                 
348 Breitholtz, 1959: 17. 
349 Göransson, 1988: 20. 



 146

sons och framför allt Dalins moraliska veckoskrifter – jag hänvisar till 
det jag skriver i kapitel två. Gyllenborgs Hurtig är vid en jämförelse 
på sätt och vis ett undantagsfall från den gängse sprätthöksfiguren. 
Detta får konsekvenser för diskussionen om förhållandet mellan den 
svenska och den franska nationalkaraktären.  

Mitt antagande i detta kapitel har hittills varit att sprätthöken är 
en förfranskad svensk i bemärkelsen att han har övertagit typiska 
franska karaktärsegenskaper. De flesta beskrivningar av sprätthöken 
stannar vid detta konstaterande. Gyllenborg för däremot resone-
manget ett steg vidare. Hurtig förändras nämligen på slutet, han avsvär-
jer sig den franska nationalkaraktären och återgår till sin forna status. 
Efter att ha fått korgen av Fru Lotta inser han sitt misstag och han 
bedyrar uppriktigt att han inte längre ska uppträda på det franska, 
tillgjorda sättet. 

GREFWE HURTIG. Åh stanna där min skiönaste Fru, min egen 
eftertancka säger mig alt för mycket det öfriga, ja det är mitt egit 
upförande, som har förorsakat Er kallsinnighet emot mig, mitt egit 
upförande har giordt mig förachtelig i Era ögon, ja det har äfwen 
föranlåtit denna redliga gamla mannen [Amiral Enterfeldt, Fru 
Lottas far] at warna mig, det ja ei måtte blifwa en skamfläck uti 
min Familie; Du har wäl tilbrackt din ungdom, Hurtig, wäl anlagt 
dina medel på utrikes resor, när wid din återkomst i ditt Fädernes-
land, dina och din Families bästa wänner tro sig hafwa orsak at 
gifwa dig sådane förmaningar; Jag skall ock uptaga dem som mig 
bör, kasta ewärderligen bort detta flycktiga utlänska wäsendet, 
som en inbillad artighet kommit mig at taga nöije uti. Min kläded-
räckt, min åtbörd, mitt tal och mitt sinne, skall hädanefter wara 
Swänskt, upricktigt Swänskt, mitt Fäderneslands frihet, upkomst 
och förswar skola förnämligen hädanefter sysselsätta de tanckar 
som härtils warit så pickhågade på allehanda fåfängia.350 

Det allamodiska skrytet är som bortblåst och han talar här som en 
sann patriot. Amiralen, fru Lottas Far, tillstår i nästkommande replik 
att ”nu framlyser den gamla Swenska manligheten i Er [Hurtig], med 
ett ord, nu kiänner jag igen i Er Person Era mycket berömda För-

                                                 
350 Gyllenborg, 1740: 105 f. 
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Fäder, sådan war deras gång, sådant, deras tal, ja nu är I rätteligen och 
i sanning Grefwe Hurtig.”351  

Hänvisandet till Hurtigs anrika släkt understryker det ursprungli-
ga, ”naturliga” i hans svenska tillhörighet. Tanken att nationalkaraktä-
ren är något ”naturenligt” – jag påminner om det jag skriver ovan om 
begreppet ”naturell” – står att utläsa hos Gyllenborg, men den får en 
något annorlunda uttydning i Hurtigs person i jämförelse med andra 
sprätthökssatirer. Dikotomin yta kontra innehåll kan hjälpa till att 
förklara hur jag menar. Relationen mellan yta och innehåll kan betrak-
tas på två sätt när det gäller sprätthökarna och förfranskningen. I det 
ena perspektivet är ytan förfranskningen, som inte stämmer överens 
med innehållet, det svenska. I det andra perspektivet är ytan fortfa-
rande en lastbar förfranskning, men denna gång finns inte diskrepan-
sen med ett dygdigt inre, istället är det ett skimrande, korrupt yttre, 
som döljer ett än mer korrumperat inre. Det första perspektivet stan-
nar vid konstaterandet att nationalkaraktären är en naturlig essens 
som inte ska låta sig skylas av det franska yttre. Det andra perspekti-
vet visar däremot på konsekvenserna av det sistnämnda, det antar att 
den svenska nationalkaraktären som inherent egenskap i varje svensk 
visst går att förändra; om förfranskningen får överhanden kan den 
sträcka sig till själva personlighetsdragen – och just häri ligger sprätt-
satirens sprängkraft. Budskapet är negativt. Den svenska, dygdiga och 
”naturenliga” nationalkaraktären hotar att bli depraverad av den 
franska, konstlade, lastbara nationalkaraktären. Gyllenborg bekräftar 
detta, men vänder budskapet till något positivt: förfranskningen är, 
även om den har satt sig i själva sinnelaget hos den drabbade, trots 
allt möjlig att avsvärja och den rubbar egentligen inte den svenska 
karaktären, som förblir något latent, en orubblig, oförstörbar kärna i 
varje svensk, såsom fröken Sophia har haft insikt nog att se: ”där 
tyckes bo något särdeles godt hos honom [Hurtig].”352 Hurtig är där-
för inte, som de andra sprätthökarna, förlorad, han är bara förledd.  

Vi kan jämföra med Holbergs sprätt Jean i Jean de France, som 
inte genomgår någon förändring på slutet, han återfinner inte sin 

                                                 
351 Gyllenborg, 1740: 106. 
352 Ibid. 33. 
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ursprungliga danska identitet, utan är och förblir en djupt förlöjligad 
sprätt och han saknar överhuvudtaget de sympatiska drag som Hurtig 
tillskrivs. En ”avsvärjningsscen” saknas också i förlagan, Boissys Le 
François à Londre. Omständigheterna är där förvisso annorlunda; Hur-
tigs motsvarighet, Marquis de Polinville är inte en engelsman som 
blivit förfranskad, utan en fransman som spelar ut sin franska sprät-
tighet gentemot de engelska sederna, men man skulle ändå kunna 
tänka sig att Lord Craffs son Milord Houzey, som låter sig inspireras 
av markisens övningar i allamodiskt beteende och själv blir något av 
en engelsk sprätthök, på slutet tilläts ångra sig och avsvärja sig den 
franska ytan. Något sådant förekommer dock inte, tvärtom bestäm-
mer han sig i pjäsens upplösning, liksom Holbergs Jean, för att bege 
sig av till Frankrike för ytterligare övningar i franska ytligheter.   

Förfranskningen behandlas av Gyllenborg som en mask, en för-
ställning som sitter löst på ytan och som är valbar; den går, om viljan 
hos personen finns och efter välvilliga påtryckningar av andra, att 
välja bort. Detta bygger givetvis på en självinsikt som Dalins och 
Holbergs sprättar saknar, men som Hurtig, efter påpekanden av de 
övriga karaktärerna, kommer till på slutet och Hurtig kan därför själv 
besluta sig för att lägga de franska laterna åt sidan. Detta förhållnings-
sätt till förfranskningen inskärps ytterligare i den monolog som Hur-
tigs tjänare Champagne håller i tredje aktens första inträde. Cham-
pagne, eller Lars Lustig som han egentligen heter, har nämligen följt 
Hurtig på hans resor och Hurtig har, efter sin vilja att ta efter det 
franska modet, omskapat honom från en hederlig svensk djäkne till 
”en öfwermåttan wäl ajusterad modisk valet de chambre”353, vilket, fram-
håller Champagne själv för Baron Stadig, har skett under protest. När 
vi kommer in i den tredje akten har Champagne kastat av sig den 
allamodiska, narraktiga klädedräkt som Hurtig har tvingat honom att 
bära och han säger: 

Lät mig si, hwem skulle jag wäl wara nu. (Slänger benen åt den ena 
sidan av Theatren och förställer sin röst något groft.) utan twifwel 
Lars Lustig. (Slänger benen åt den andra sidan och förställer sin 
röst annorledes.) Min Herre Lustig ni a juga som en skälm ma foi. 
(Slår sig sielf en örfil, och slänger straxt därpå åter benen til den 
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andra sidan.) Hör Monsieur Champagne, fast du är Fransos, så får 
du wäl weta hut för alt det, där har du din örfil igen, (Slår sig en 
örfil på andra kinbenet, slänger åter benet åt andra sidan och gri-
nar illa.) ai ai du wara förbannat tunghänt, din grymma Swenska 
du; (Sätter sig mitt för Theatren, och talar med sin wanliga röst.) 
Men hör Munser Lustig, och du Munser Champagne, jag will intet 
weta af något slikt krakel, hör I det, I måste förlikas Era bälghun-
dar [drumlar, fähundar], embrassez vous cocquins, (Lägger bägge ar-
marna i kors om hwarandra) fort bien, (springer up igen.)354 

Champagne anlägger här ett tredje perspektiv, ett slags metaperspek-
tiv, skulle man kunna säga, på sitt svenska, respektive franska jag och 
väljer, liksom Hurtig, sedermera sitt svenska jag. Till publiken säger 
han: 

Ni sku weta kiära wänner, at desse twå tokar, träta och slåss om 
min hederwärda Person, och om wilken deras namn jag skal bära, 
men jag fäller en högrättwis dom i saken och förklarar, det jag will 
heller wara en Swensk narr, än en utländsk Pickelhäring, samt at 
hädanefter och ewärdeliga tider, mitt namn, är blir, och wara skall, 
Lars Larsson Lustig, hwar med Parterne kunna taga deras afträ-
de,355 

Identitetsproblematiken blir hos Gyllenborg en av huvudpunkterna i 
den intensiva idédebatt om samhälle, kultur och nationell tillhörighet 
som pjäsen för. Men till skillnad från annan litteratur som diskuterar 
samma ämne erbjuder Gyllenborg ett förmildrande perspektiv på den 
franska kulturinfluensen, som han dessutom inskärper genom att 
demonstrera sin tes på två nivåer i handlingen, både i huvudintrigen 
genom Hurtig och i den parallella intrig som utspelas på tjänarnas 
plan: även om det kan se ut som om hoppet är förlorat, den svenska 
kulturen är nedsänkt i fransk fåfänglighet, segrar ändå svenskheten till 
slut!  

                                                 
354 Gyllenborg, 1740: 42. 
355 Ibid. 42. 
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5 Sprätthökarna och språkbruket 

5.1 Utgångspunkter 
När sprätthöken gör sin entré i svensk dramatik sker det med följan-
de replikskifte: 

I. ACTEN, 

Första Inträdet. 

THEATREN föreställer GREFWE HURTIGS Logemente.  

GREFWE HURTIG, BARON STADIG. 

GREFWE HURTIG. (Går allena på Theatern up och ner, sprätter 
med benen, ajusterar och ser sig på alla kanter, hwisslar och siung-
er om hwarandra.) 

BARON STADIG. Det är mig kiärt at en gång träffa Er, Cousin, 
man har sagt mig, at I redan i några wekor warit här i Stockholm, 
och likwäl har I ei låtit mig weta Er ankomst. Glömmer man så 
sina wänner?    

GREFWE HURTIG.(Går ännu af och an och siunger.)  

BARON STADIG. Grefwe Hurtig, Grefwe Hurtig, så lustig, och 
ändå på nyckter maga.    

GREFWE HURTIG. Ah parbleu! mon Cousin, (Springer och famtar 
honom rätt hårdt.) à la mode de Paris ma foi.    
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BARON STADIG. Sachta sachta Grefwe, wi famtas och kyssas 
intet så häftigt här i Swerje som i Frankrike; men wi menat likwäl 
mycket uprichtigare, ja jag skall be Er min kiära Cousin, at när en 
annan gång Ni giör mig den ähran at hälsa på mig, det må ei 
komma tillika Er i hufwudet at wilja aldeles krysta anden ur mig, 
och at pudra ut synen på en, à la mode de Paris ma foi.    

GREFWE HURTIG. Je vous demande pardon, mon Cousin, je 
ne vous ai pas vu.    

BARON STADIG. Tala Swenska Grefwe Hurtig.    

GREFWE HURTIG. Jag hoppas min Cousin har intet redan glömt 
sin Fransyska som han lärde i Paris.    

BARON STADIG. I wet Cousin at jag war alt för kort tid i Paris 
at kunna lära något där, dessutan hade jag lärt så mycket af Fran-
syskan och af andra främmande Språk, som jag behöfde förr än 
jag reste ut, men jag brukar dem alla som min kappa endast i nöd-
fall, mitt Moders-mål har altid förträdet hos mig.  

GREFWE HURTIG. Fort bien ma foi, så brukas Fransöska af min 
Cousin endast i nödfall, man kan döma der af, at sedan han kom-
mit i denna dumma Climaten han förlorat le bon gout, ce pli, cet air 
noble & degagé, cet air par Excellence!356 

När Hurtig hälsar på Baron Stadig, efter att de två kusinerna inte har 
setts på lång tid, är det på franska. Stadig förargas uppenbarligen av 
detta och han uppmanar Hurtig att prata svenska. Hurtig fogar sig 
motvilligt. Trots anmärkningen inleder han nästkommande replik 
med ett ”Fort bien ma foi” och när han ska uttrycka vad Stadig går 
miste om när han avsiktligt väljer sitt modersmål framför franskan 
och andra främmande språk, räcker de svenska orden tydligen inte 
till. Hurtig har lagt sig till med den för de övriga karaktärerna irrite-
rande och löjeväckande ovanan att blanda sitt tal med franska uttryck 
– något som han har gemensamt med andra sprätthökar. På samma 
sätt som Hurtig uttrycker sig hans danske sprätthökskollega Jean, 
liksom sprätthöken Herr Kalf i Dalins Den afwundsjuke och i den mo-

                                                 
356 Gyllenborg, 1740: 1 ff. 
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raliska veckoskriften Sedolärande Mercurius berättas det om sprätten 
Franciscus att ”Par Dieu, enfin, och hundrade Fransöska Ord måste 
utzira hwar mening han säijer.”357 

Genom den svensk-franska rotvälska som alla sprätthökar har 
lagt sig till med tar sig deras förfranskning ett högst konkret uttryck. 
Därmed påvisas också en av den franska kulturinfluensens kanske 
allra mest påtagliga konsekvenser, nämligen att den är avläsbar i 
språkbruket. I det här kapitlet kommer på olika sätt språket att vara 
ett genomgående tema och jag ska anlägga flera med varandra interfo-
lierande perspektiv på den kritik mot sprätthökarnas bruk av franskan 
som kan utläsas i källmaterialet. Å ena sidan ska jag i min analys för-
söka visa hur sprätthöksfiguren tillskrivs åsikter, och i sig utgör en 
exemplifiering av värderingar, om språket som har sitt gensvar i 1700-
talets allmänna språkdiskussioner – såsom exempelvis sker i den inle-
dande scenen till Gyllenborgs Swenska sprätthöken, där bruket av 
svenska kontra franska görs till en stridsfråga mellan Hurtig och Sta-
dig. Å den andra sidan ska jag ta itu med och söka inringa mer exakt 
vad det är för franska som greve Hurtig och andra sprätthökar blan-
dar in i sitt tal och vad den har för funktion.  

Den springande punkten, som förenar de båda analytiska per-
spektiven, är språkets konstruktiva kraft och framför allt dess egen-
skap av att vara ett identitetsskapande medel. Det idoga beskrivandet 
av det av franska kontaminerade språkbruket och de reaktioner som 
det manar till understryker sprätthökarnas status av att befinna sig 
mellan två nationella identiteter. Indirekt sker det genom språkbruket 
en polarisering mellan svensk identitet/svenskt språk och fransk iden-
titet/franskt språk: den bakomliggande tanken är det nationella språ-
ket som ett förenande kitt i den nationella tillhörigheten. Franskan 
som identitetskonstituerande medium har dessutom andra bottnar. 
Det tillhör ett allmänt vetande att franskan var 1700-talets mest ut-
bredda och ansedda kulturspråk och att inget annat språk än franskan 
hade samma egenskap av att vara en högreståndsmarkör. Annorlunda 
uttryckt hade franskan ett stort kultursymboliskt värde, vilket kunde 
nyttjas som ett redskap för social framkomlighet – också detta faktum 
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har sin resonans i sprätthökstematiken; det som konstrueras i satirise-
randet av sprätthökarnas språkbruk är såväl nationella som sociala 
identiteter.  

Den identitetsproblematik som sprätthökarnas språkbruk ger 
upphov till har också en moralisk pendang och frågan om språket är 
intimt förknippat med den om nationalkaraktären. På samma sätt 
som nationalkaraktären i 1700-talets tänkande tillskrivs en moralitet 
gör nationalspråket det – och på samma sätt som den franska natio-
nalkaraktären förknippas med last och den svenska med dygd, för-
knippas det franska språket, såsom sprätthökarna använder det, med 
last och det svenska språket med dygd. Det visar sig dessutom att det 
finns andra intressanta moralfilosofiska analogier mellan synen på 
nationalkaraktären och synen på nationalspråket som jag ska åter-
komma till. 

En annan av mina utgångspunkter har jag redan antytt i det att 
jag använder mig av termen ”språkbruk”. En principiell förutsättning 
för min analys är att betoningen i första hand ligger på språkets an-
vändning i kommunikativa och kulturella praktiker och inte så mycket 
på morfologiska, semantiska och syntaktiska kategoriseringar: min 
ansats är med andra ord inte språksystematisk, utan språkbruksinrik-
tad. Det är emellertid viktigt att understryka att den distinktion som 
jag gör mellan språksystem och språkbruk är min; i 1700-talets språk-
vetenskapliga och språknormativa litteratur hålls inte språksystema-
tiska kategoriseringar isär från språket så som det används i litterära, 
kulturella och kommunikativa praktiker på något konsekvent sätt. 

I den tidigare forskningen har vad som kan kallas för ett ”franskt 
språkinflytande” uppmärksammats (se kap. 1.1). Man har på olika sätt 
sökt göra reda för hur franska lånord har letat sig in i svenskt ordför-
råd, hur syntaktiska konstruktioner utmärkande för fransk grammatik 
har färgat av sig på svenskt skriftspråk osv. Men den fråga som jag 
skulle vilja formulera i sammanhanget rör egentligen inte det ”franska 
språkinflytandet” i någon språksystematisk bemärkelse – eller rättare 
sagt, den rör något mer och delvis något annat än detta. 

Också Gyllenborgs pjäs har betraktats i perspektivet av ett 
”franskt språkinflytande”. Gun Widmark, som i flera omgångar har 
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ägnat Swenska sprätthöken ingående stilistiska analyser,358 skriver att 
”Hur djupt Gyllenborgs kritik av sprätthökarna gick kan vara svårt att 
veta men hans utgångspunkt har säkert varit att svenskan behövde 
försvaras mot franskan.”359 och det är just Swenska sprätthöken som 
Elisabet Hammar åberopar när hon skriver att ”När ett samhälle blir 
så till den grad genomsyrat av ett annat folks språk och kultur, upp-
står förr eller senare problem”360. Kommentarer av det här slaget, 
som för övrigt också kan utläsas i Breitholtz förord till 1959 års utgå-
va,361 äger utan tvekan sin stora giltighet; de betonar att Gyllenborgs 
problematisering av nationell tillhörighet i högsta grad rör språket. 
Men de lämnar en fråga outtalad: vad, när allt kommer omkring, är 
det egentligen för bruk av franskan som Gyllenborgs satiriserande 
över Hurtig och andra beskrivningar sprätthökarnas tal kritiserar? 
Enligt mitt förmenande handlar det inte bara om en kritik mot hur 
franskan ”influerar” svenskan i språksystematisk bemärkelse; det 
handlar också om franskans användning i social interaktion, som ett 
samtalsspråk, och ytterst om hur en hel fransk umgängeskultur hotar 
den svenska kulturen.   
 
Kapitlets tema om sprätthökarna och språkbruket är, som min intro-
duktion vill visa, tämligen vittfamnande och det här kapitlet är också 
något mer omfattande än de övriga, vilket föranleder en närmare 
presentation av upplägget. Kapitlet består av fyra större underavdel-
ningar:  
 

• Sprätthöken och den språkpatriotiska traditionen. Det jag vill visa 
i det här underkapitlet är de kopplingar som finns mellan 
beskrivningarna av sprätthöksfiguren och vissa motiv som 
ingår i det idémässiga tankekomplex som kan kallas för 
språkpatriotism. 

                                                 
358 Widmark, 1969, 2001, 2003. 
359 Widmark, 2003: 38. 
360 Hammar, 1981: 17, jfr. Hammar, 1980: 5 f. 
361 Breitholtz, 1959, se särskilt s. 14 ff. 
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• Franskan som socialt differentieringsmedium i Swenska sprätthö-
ken och Jean de France. Här tar jag upp frågan om franskans 
sociala symbolvärde. Det den analys som jag presenterar 
här handlar om är hur detta symbolvärde exploateras för att 
underbygga komiken i de två dramatexter som anges i kapi-
telrubriken. 

• Sprätthöken och språkbruket. I den här undersektionen ska jag 
utveckla och försöka belägga min hypotes om att sprätthö-
kens språkliga förfranskning handlar om en kritik mot en 
enligt samtida uppfattningar ytlig och förfalskad umgänges-
kultur. Jag går här närmare in på och analyserar sprätthö-
karnas språkbruk. 

• Tesen om ”det liderliga språket” och frågan om nationalkaraktären 
en gång till. Den moraliserande dimensionen av den franska 
språkinfluensen ska jag tackla på ett mer samlat sätt i det 
fjärde och sista underkapitlet, där jag bland annat diskuterar 
Mats Malms ganska nyligen framförda tes om det ”liderliga 
språket”362 i perspektivet av sprätthökarna och franskan. 
Jag har valt att förlägga detta underkapitel till sist, eftersom 
det i hög grad bygger på det jag skriver i det föregående, i 
synnerhet det tredje underkapitlet, och det finns alltså en 
viss progression mellan underkapitlen. 

5.2 Sprätthöken och den språkpatriotiska 
traditionen 
Uppmärksammandet av det franska språkets utbredning skall utan 
tvekan relateras till det tankekomplex som kan kallas för språknatio-
nalism eller kanske hellre språkpatriotism, eftersom termen ”nationa-
lism” inte brukar användas för tiden före 1800-talet (se kap. ”Natio-
nell identitet”); det är i detta tankekomplex som en sammankoppling 
av språk, kultur, nation och identitet sker och tanken om national-
språket som det medium varigenom nationell tillhörighet befästs. En 
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rudimentär definition av språkpatriotismen skulle kunna lyda som 
följer: det egna språket är på flera sätt lika bra, om inte bättre, än 
andra språk och måste uppvärderas därefter. Detta postulerar i sin tur 
föreställningen att det egna språket i nuvarande skick inte är så vördat 
som det borde vara och att andra språk föredras framför det egna.363 
Tankegången har sin resonans i sprätthöken redan på ett mycket 
grundläggande plan; sprätthöken är ju en svensk som föredrar frans-
kan framför sitt modersmål. Jag ska här börja med att försöka placera 
in sprätthöken rent allmänt och kronologiskt i den språkpatriotiska 
traditionen för att sedan övergå till att diskutera hur mer precisa 
språkpatriotiska argument än det just nämnda kommer till uttryck i 
sprätthökslitteraturen.  

Språkpatriotismen, med utgångspunkt i en sådan tämligen vid 
definition som just har presenterats, är starkt präglande för frihetsti-
dens språkdiskussioner.364 Talande är den motivering för sin existens 
som det lilla sällskapet det ”Svenska Tungomålsgillet” anger i en 
skriftlig ansökan till kungen, 1739: ”wårt tungomål ligger i en sådan 
wanskiötzell, at wi sielfwa wanwörde det samma och endast fika eff-
ter fremmande tungomål”365. Men språkpatriotismen är därför på 
inga sätt ny för frihetstiden; den står i ett organiskt samband med 
stormaktstidens språkideologi, som i sin tur återgår på renässansens 
idéer. Stina Hansson skriver om 1600-talets språkpatriotism i sin 
monografi Svenskans nytta Sveriges ära. Litteratur och kulturpolitik under 
1600-talet (1984) att ”Idémässigt är givetvis svenskans språkliga och 
litterära emancipation ett tecken på Sveriges inlemmande i renässans-
kulturen”366. Under renässansen vidgas den språkvetenskapliga hori-
sonten och de europeiska språkens mångfald börjar uppmärksammas 
på ett nytt sätt. En intresseförskjutning sker från de klassiska språken 
grekiska och latin till folkspråken och de nationella språken börjar i 
större utsträckning än tidigare betraktas som kulturellt och politiskt 
identitetsskapande. Denna renässansidé om folkspråkens emancipe-

                                                 
363 Jfr. Haapamäki, 2002: 42.  
364 Se t.ex. Nordin, 2000: 197-214, Hannesdóttir, 2002., Haapamäki, 2002: 92-104. 
365 Cit. efter Hernlund, 1885: 31. ”Svenska Tungomåls-gillet och dess förhållande till 
Vetenskaps-akademien” i Samlaren (25-41). 
366 Hansson, 1984: 13. 
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ring fick, kan det konstateras, inte genomslag förrän relativt sent i 
Sverige. Det är, såsom Hansson konstaterar, under 1600-talet, då den 
redan hade blivit teoretiskt genomarbetad i övriga länder och mer 
eller mindre uppnått status av allmänt tankegods, som den i större 
utsträckning tillämpas i den svenska debatten.367 

En jämförelse mellan stormaktstid och frihetstid ger vid handen 
att vissa fundamentala språkpatriotiska föreställningar löper på tvärs 
genom båda perioderna. Så är det exempelvis med konceptionen om 
ett ”modersmålsförakt” och den språkideologiska strömning som 
kallas för purism – båda motiven ska jag behandla nedan. Samtidigt 
sker det ett antal förändringar på den språkideologiska kartan. Tanken 
om språklig homogenisering, vilken kan sägas vara språkpatriotis-
mens fundament, låg under stormaktstiden i linje med den allmänna 
homogenisering som eftersträvades. Riket skulle ha en kung, en reli-
gion – och följdriktigt skulle det ha ett språk. Det man i den stor-
maktstida kontexten var särskilt angelägen om var svenskans status 
gentemot de andra europeiska folkspråken, vilket bland annat låg till 
grund för den allmänna hållningen att den inhemska kommunikatio-
nen, och helst också den med andra riken, d.v.s. den diplomatiska, 
skulle ske på svenska. Av praktiska skäl var detta emellertid inte alltid 
görligt.368 Den något yverborna synen på svenskan som ett av de 
viktigaste europeiska kulturspråken och symbol för stormakten Sveri-
ge förändras naturligt nog under frihetstiden. Jonas Nordin skriver 
angående purismen under frihetstiden att ”Nu blir det också tydligt 
att de prestigemässiga skälen till frågan om språkets renhet inte längre 
var lika framträdande. Språket måste renas för förståelsens skull, men 
några försök att uppmuntra dess kännedom utomlands förekom inte 
längre och de hätska utfallen mot utlänningars språk riktades mer mot 
svenskarna själva än mot främlingar.”369 Nordins antagande är att 
kritiken under frihetstiden i högre grad utgick från svenskarnas an-
vändning av främmande språk, och inte huruvida svenskan var vör-
dad och begagnad utomlands – med en omformulering av det Nordin 
skriver skulle man kunna säga att språkpatriotismen under stormakts-
                                                 
367 Hansson, 1984: 13. 
368 Se Nordin, 2000: 190 ff. 
369 Ibid. 198. 
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tiden var utåtriktad, medan den under frihetstiden var inåtriktad. Jag 
tycker denna generalisering är träffande och jag skulle till och med 
vilja använda den som en förklaring till sprätthöksfigurens aktualitet 
när den först börjar uppträda i litteraturen, vilket alltså sker på 1730-
talet: sprätthöken är ju just en svensk som begagnar främmande språk, 
den moderiktiga franskan, istället för svenskan. Den kritik mot an-
vändningen av franskan som sprätthöken gör gällande riktas därmed 
inåt, mot svenskarna själva. Man skulle på så sätt också kunna säga att 
sprätthökssatiren befäster det nya i den språkpatriotiska tanken. Sam-
tidigt, och det är mot den frågan som jag närmast ska vända mig, ger 
den röst åt äldre, in i 1700-talet bestående, språkpatriotiska motiv. 

Modersmålsföraktet 
Angående sprätthökens inställning till sitt modersmål skulle man 
kunna säga att han inte bara föredrar franskan – på sina håll förklaras 
det att sprätthöken rentav känner ett förakt för modersmålet. I Dalins 
”bref-wäxling mellan Herr Ragvald Pik och Herr Silfver-Spasser 
Klinga”370 (som jag också beskriver i kapitel två), en text som jag får 
anledning att återkomma till flera gånger, uttrycker Herr Silfver-
Spasser Klinga, av allt att döma en riktig sprätthök, sin inställning till 
språken: utländska språk och franska är enligt honom ”douçare, än wår 
odieusa och miserabla Swenska”371. Greve Hurtig uttrycker sig inte lika 
rakt på sak, men gör sig nog skyldig till samma uppfattning när han 
menar att anledningen till att kusinen Stadig inte vill använda franska 
annat än i nödfall är att han förlorat all god smak och finess sedan 
han, efter sin vistelse i Frankrike, kommit hem till det dumma svens-
ka klimatet.372 Ett annat exempel på sprätthökens avoga attityd gent-
emot det egna språket finner vi i Holbergs Jean de France, där huvud-
personen Jean vid upprepade tillfällen demonstrerar sitt förakt mot 
allt inhemskt, inte minst det danska språket. I den femte aktens femte 

                                                 
370 Dalin, 1767, bd. 4: 6 ff. Det är osäkert när Dalin skrev detta brev, som tillhör hans 
ungdomsdiktning. Martin Lamm (1908: 147) skriver att det förmodligen, mot bak-
grund av vissa politiska anspelningar i texten, har kommit till före 1731 års riksdag. 
Det står också ”Anno 1730” i slutet på Herr Piks brev. 
371 Ibid. 9. 
372 Se citatet ovan ur inledningsscenen. Gyllenborg, 1740: 2. 
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scen läser fadern Frantz upp ett brev från sonen Jean/Hans, där det 
framgår att han ånyo har begivit sig till Frankrike och att han inte 
kommer tillbaka mer. Vill faderns skriva till honom, så måste han 
skicka breven till ”Madame La Fleche”, d.v.s. den till fransk dam 
utstyrda pigan Martha, som tidigare hade lurat Jean till att tro att hon 
bor i Paris och att han är välkommen dit: ”Brefwen måste skrifwas på 
Fransöska; ty jag hafwer föresatt mig, at innan några Månaders för-
lopp icke mera förstå et enda danskt ord.”373 Jean känner ett sådant 
förakt för sitt modersmål att han helt enkelt har bestämt sig för att 
glömma bort det! 

Givet att en av kungstankarna i den språkpatriotiska retoriken är 
att det egna språket ska vördas och hyllas av medborgarna inom det 
kollektiv som brukar det, så blir dess motsats, att känna ett förakt 
gentemot modersmålet, ett förräderi mot fosterlandet och en djupt 
opatriotisk förseelse – en väl etablerad och ofta upprepad tanke när 
den kommer till uttryck i sprätthökssatirerna. Under stormaktstiden 
hade ”modersmålsföraktet” blivit något av ett mantra i debatten. 
Kung Karl XII lär ha uttryckt sig på följande sätt: ”contemtum lingu-
ae sequitur contemtus imperii”, d.v.s. ungefär ”av förakt för språket 
följer förakt för riket”.374 Jesper Swedberg skriver i sin Schibboleth 
Swenska språketz rycht och richtighet375 att ”Thet hafwer ock warit et ofel-
bart tekn til ett swagt/ och till fall lutande regemente/ när fremman-
de seder/ kläder och språk hafwa blifwit afhålne och wedertagne: och 
ther emot egit språk och egne hemseder blifwit förachtade och wans-

                                                 
373 Holberg, 1744: 91. 
374 Se Nordin, 2000: 192. 
375 Domarboken (Bibeln 2000, 12, Jefta och efraimiterna): ”Männen från Gilead besegra-
de efraimiterna, som brukade säga: ’Ni är bara flyktingar från Efraim, ni gileaditer, 
hälften Efraim, hälften Manasse.’. Gileaditerna spärrade vadställena över Jordan för 
efraimiterna, och när någon av de flyende efraimiterna ville gå över floden frågade 
gileaditerna: ’Är du efraimit?’ Om han svarade nej sade de: ’Säg Shibolet!’. Om han då 
svarade ’sibbolet’, därför att han inte kunde uttala ordet rätt, grep de honom och 
högg ner honom vid vadstället. Vid detta tillfälle stupade 42 000 efraimiter.”. Bak-
grunden till skriften är följande. 1695 författade Swedberg Oförgripelige tanckar om thet 
swenska språkets förbättrande uti skrifwande och talande. Denna skrift, som omarbetades 
och utvidgades, blev sedan färdig 1701, titulerad Schibboleth. Det dröjde dock till 1716 
innan den först kom i tryck (se bl. a. Schück och Warburg, 1927: 288). 
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kiötte.”376 Att man brukar främmande språk där svenska vore att 
föredra kan enligt Swedberg bero på obetänksamhet och vårdslöshet, 
men många gör det också av ”sitt egit tungomåls ringa skattande”377, 
alltså av ett modersmålsförakt.  

Modersmålsföraktet ansågs stå i direkt relation till bruket av 
främmande språk; det ena sker på bekostnad av det andra och med en 
ökad popularitet hos de främmande språken såg man hur respekten 
gentemot det egna språket minskade, vilket i sin tur fick till konse-
kvens att vårdandet och utvecklandet av modersmålet inte ägnades 
tillräcklig uppmärksamhet. Tydlig är den varning som Samuel Co-
lumbus utfärdar i En swensk ordeskötsel (1678-79)378 mot benägenheten 
att sätta franskan och latinet i första rummet på bekostnad av svens-
kans uppodling. 

Wij wele alt hielpa Latinerne ok Fransoserne ännu til at op-fijla 
dedärs Linguam Latinam, ok dehärs bon Francois, så at wårt egit 
rostas. Så i seeder, så i kläder, så i taal, så i gärningar./ - - - alt hur 
en utländsk gäck/ Han teer ok bär sig åt, är han dem Swenskom 
täck./ Hwad är täd annat än öfwergee sig sielf, kasta bort sig i en 
wrå, eller sielfwilligt göra sig til Werdsens Footetråd, til andras 
dör-soopare, gå ok läta wårt egit huus stå ostädat, at sopnorne stå 
öfwer öronen.379 

Vi (=svenskarna) är så intagna av franskan och latinet att vi bryr oss 
mer om dessa språk än om vårt eget, vilket resulterar i att svenskan 
”rostas”. Att i så stor utsträckning bry sig om det främmande är enligt 
Columbus att omintetgöra sig själv, att förminska sitt eget värde och 
det resulterar i att vi blir andras ”dör-soopare” medan det egna huset 
förblir så ostädat att soporna står oss över öronen. 

                                                 
376 Swedberg, 1716: 206 f. 
377 Ibid. 204. 
378 Columbus Ordeskötsel kom till ca 1678-1679, men publicerades inte förrän två-
hundra år senare, av Adolf Noréen och Gustav Stjernström, 1881. Bengt Hesselman 
gav ut den 1908 och Sylvia Boström, 1963 – det är hennes edition som här begagnas. 
Sara Haapamäki (2002: 48) vill, med stöd av Boström (1963: VII, XII i inledningen), 
betrakta verket som den första svenska grammatikan på svenska, den tidigare forsk-
ningen till trots, som istället håller Nils Tiällmans Grammatica Suecana, från 1696, för 
den allra första. 
379 Columbus, 1963: 12.  
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I Gustaf Fredrik Gyllenborgs beskrivning av sprätten Leander, i 
dikten ”Satire öfver Sprätthökar” riktas modersmålsföraktet på ett 
speciellt sätt. Sprätten Leander skyr svenska böcker, eftersom, säger 
han ”Vårt Språk är icke gjordt till Vitterhets Försök/ Där fattas must 
och märg, det duger knapt i kiök” och, frågar han, ”Hvar fins den 
glada eld vi hos Rousseau dyrcka?” Han konkluderar med att säga att 
”Hvad Svensken prässar fram det smakar lutter gräl/ Och språket hur 
det vrids, ej klingar mycket väl”380. En sådan mot skriftspråket, i det 
här fallet mot den vittra litteraturen, preciserad tillämpning av mo-
dersmålsföraktet antyds också i Dalins fingerade brevväxling: Herr 
Silfver-Spasser Klinga anmärker där på att Herr Piks brev inte ”äro 
skrefne efter nya moden”, d.v.s. på franska.  

Vad det gäller den speciella kritik mot modersmålsföraktet som 
sprätthökssatirerna ger röst åt kan det nog sägas att udden är riktad 
både mot det talade och det skrivna språket – så är fallet i Dalins 
brevväxling. Detsamma kan sägas om ovan citerade passage ur Co-
lumbus ”ordeskötsel”, men vad det gäller andra exempel ur den 
språkvetenskapliga litteraturen, såsom kan utläsas i Jesper Swedbergs 
En kortt swensk grammatika (1722) verkar det vara särskilt skriftspråket 
som fokuseras. Swedberg skriver att om vi jämte hyllandet av skrifter 
på utländska språk ”wi ock beflitade oss om/ at på ett rett sett skrif-
wa lärda/ wackra och upbyggeliga böker i wårt språk/ som the 
fremmande giöra: så skulle wårt ädla språk snart komma i lynde/ och 
få sin tilbörliga wyrdnat/ och winna sina [sic] fullkomlighet och pryd-
nad.”381 I kapitlets inledning skriver jag att sprätthökssatirerna främsta 
syfte är att kritisera en importerad fransk umgängeskultur, ett anta-
gande som jag ska precisera närmare i ett annat underkapitel. Detta 
torde medföra en viss nyansskillnad också i hur kritiken mot mo-
dersmålsföraktet uttrycks: det viktiga i sprätthökstematiken är en viss 
kulturell domän – Jesper Swedbergs och andra språkmäns krav på en 
uppvärdering av svenskan är mer allmän och därmed också mer in-
timt förknippad med den av språkpatriotismen betingade standardise-
ringsprocessen av skriftspråket.  
                                                 
380 Gyllenborg, 1976: 69 f. I Våra Försök III (1756), med inledning av Torckel Stål-
mark. 
381 Swedberg, 1722: 22. 
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Talet om modersmålsföraktet innefattar också en språkpedago-
gisk dimension. Jesper Swedberg skriver: 

Thet fremmande hålles barnet til strax thet lärer något förstå och 
tala: thet super thet strax in: thet blifwer likasom med - och up-
födt/ och snart ett hemspråk och modersmål. Och ju högre thet 
warder achtadt/ ju nedrigare warder wårt egit achtadt.382 

Risken enligt Swedberg är att barnen, som är särskilt mottagliga och 
låter sig påverkas av det utländska, rentav tar ett främmande språk 
istället för svenskan till modersmål. I Dalins Then swänska argus heter 
det att ”Man har ett orimligit Begrep om witterhet, Wjsdom och Lär-
dom här i Landet. Knapt har man et dylikt hos något annat Folkeslag: 
Man inbillar sig at sådant erhålles genom många och Främmande 
Språk. O Himmel, hwad Dårskap!”383 och språkinlärningen adresseras 
därvidlag på ett direkt sätt: ”den dyra Ungdoms tiden mäst förnötes 
wid Scholar och Academier med Språk”384. Istället för att skriva och 
läsa litteratur på främmande språk, vilket följaktligen kräver att man 
lär sig dessa språk, borde man beflita sig om att begagna svenskan 
och därmed också fördjupa kunskaperna i det egna språket; det är 
svenskan som ungdomen borde ”förnöta” sin tid med vid skolbänken 
och inte latin eller något annat språk. Som Dalin också skriver i sam-
ma artikel:  

[det svenska språket] är beqwämt och liufligt til skaldekonst och 
obunden Skrifart, til Sång och Tahl, til Historier och Romaner, til 
alwarsamt och lustigt, til Kyrkor och Skådo-Spel, til predikningar 
och Argus. Intet mer fattas, än at wi det aga och upodla; Men oak-
tadt alt detta, will man hellre tala och skrifwa utländska, blott der-
för at det är utländskt.385 

Det som vi just har sett exempel på, hos Swedberg och Dalin, är hur 
den generella kritiken mot inlärningen av främmande språk relateras 
till en apologetik för allt utländskt och i förlängningen ett moders-
målsförakt. Också detta återspeglas i sprätthökstematiken. Sprätthök 
                                                 
382 Swedberg, 1716: 303. 
383 Dalin, 1910, bd. 1, nr 45: 342. 
384 Omväxlande nöjen, 1772: 30. 
385 Dalin, 1910, bd. 1, nr 45: 345 f.  
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är, som tidigare har påpekats, nämligen inget som man föds till, utan 
något som man blir och närmare bestämt något som man blir genom 
uppfostran och undervisning. Jag har tidigare behandlat resandet i 
egenskap av att vara förklaringsvariabel i sprätthöksdiskursen – man 
skulle kunna säga att franskinlärningen tillskrivs samma funktion, 
även om den inte explicitgörs i samma utsträckning. Det är just ar-
gumentet att språkinlärningen leder till att svenskar omskapas till 
sprätthökar som Bengt Holmén utgår ifrån i Lill-Herrns Ursprung och 
Lefwerne… när han beskriver sin egen uppväxt: ”All grundläggning i 
ungdomen bestod i en utanlära i Scholan, där jag til halfs lärde några 
främmande språk och skulle börja tala dem, utan at tillika lära at tän-
ka”386 och vidare heter det att ”Alt annat achtades för gräl, utom ut-
länningars tungomål, som höllos för det nödvändigaste at lära.”387, 
vilket hänger samman med att ”[Holmén/berättaren] tiltog mer i 
lystnad för utländsk flärd och yppighet, i fräckhet, och föragt för 
hemstadt moget wäsende”388. Resultatet kunde sedan utläsas i Hol-
méns/berättarens person: han blev en sprätthök. 

Purismen 
I Carl Nyréns korta skrift En Petit Maitre, på Swenska Snushane heter 
det att ”En Petit Maitre är läraktig i ungdomen; talar och skrifwer flera 
språk, dem han ofta blandar tillsammans”. Den sprätthök vi möter i 
litteraturen har, som jag skriver kapitlets inledning, framför allt ett 
kännemärke: han uttrycker sig allt som oftast på en blandning av 
svenska och franska. Jag ska, i samband med min analys av sprätthö-
karnas språkbruk lite längre fram ge ett flertal exempel på deras 
språkblandning, men bara för att illustrera mitt resonemang just i det 
här underkapitlet, som har ett mer övergripande anspråk och rör den 
språkideologiska kontexten, kan vi återvända till den ovan påtalade 
”bref-wäxling mellan Herr Ragvald Pik och Herr Silfver-Spasser 
Klinga”.  

                                                 
386 Holmén, 1766: 7. 
387 Ibid. 9. 
388 Ibid. 6. 
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När man considererar den extraordinaira långa sömn, hwari Min Her-
re warit enveloperad, kan man intet etonneras, at hans bref ej äro 
skrefne efter nya moden. Jag gratulerar Min Herre til en så lyckelig re-
veil, kunnandes derjämte försäkra honom, at han finner en aldeles 
changerad, polerad och förbättrad werld. Hon tiltager så dageligen, at 
jag, som allenast fyra år frequenterat andra länder, och gjordt en 
commode revue öfwer Paris, Flandern, London och några Tyska Acade-
mier, wid min retour antingen fann mycken förändring, eller war 
förändrad sjelf. Man observerar nu en hel annan delicatesse i expres-
sioner, complimenter, kropps-affecter, kläde-modeller, Hof-etiqvetter, Mat-
Reglor och Diéter, än då Min Herre i sådana affairer warit bekant. 
Man exprimerar sig i korta och divertissante termer, recolligerandes såda-
na ord, som andra språk fournera, hwilka äro douçare, än wår odieusa 
och miserabla Swenska. Complimenterne ske wid diverse occasioner, och 
böra aldrig negligeras, om det inte wore mer än öfwer en simple Coli-
qve, eller Mariage, Barnsäng, Ankomst eller Namns-Dag, då det ej 
är så necessairt, at orden gå af hjertat, allenast de i sig sjelfwa äro cou-
lante. Wid affecterne remarqueras en behaglig negligence, dock at rygg, 
hufwud och knän hållas raka, och ansigtets mouvementer represente-
ra en stor del av penséerne. Min Herre måste préparera sig til at i en 
enda compliment och bugande kunna entretenera 10 personer; Wid 
suspecte eller touchante sakers åhörande hausserar man gärna axlarna, 
och sällan deciderar man någon raporterad affaire, utan med et Bielle-
icht eller Peut-être. Kläde-modeller kan Min Herre commodast få se wid 
sin hitkomst, emedan jag har hemfört en hel habit, som nu är à la 
mode i Paris, allenast Min Herre har soin förut at skaffa sig en wack-
er Peruqve d’Allonge, som skal ryka af et continuerligt Poudre.389  

Enligt Spasser-Klinga kommer Herr Pik efter sitt uppvaknande att 
finna en alldeles ”changerad, polerad och förbättrad werld”. Han fortsät-
ter sedan med att säga att man nuförtiden ”observerar […] en hel 
annan delicatesse i expressioner”, ”man exprimerar sig i korta och divertis-
sante termer”, och främst, om man ska följa Spasser-Klingas eget bruk i 
brevet, ska man blanda in franskan; brevet vimlar nämligen av franska 
glosor, alla markerade i kursiv. Tydligt är det att Dalin vill varna för 
hur pass långt inblandningen av franska kan drivas om sprätthökarnas 
allamodiska språksyn får råda. 

Detta språkpuristiska motiv som så tydligt kan utläsas i porträt-
ten av sprätthökarna har en kanske än mer tydlig förankring i språk-

                                                 
389 Dalin, 1767, bd. 4: 8 f. 
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patriotismen än modersmålsföraktet; purismen måste betraktas som 
en av själva grundpelarna i det språkpatriotiska tankebygget. I den 
svenska kontexten etableras den under 1500-talet och får sin språkve-
tenskapliga förankring under 1600-talet.390 Den ska sedan ha en stark 
inverkan på språkdiskussionerna under såväl stormaktstid som fri-
hetstid. Den bakomliggande tanken, något enkelt uttryckt, är att det 
egna språket ska hållas rent från främmande tillsatser. Rent praktiskt 
kan detta innebära att inlån från främmande språk, såsom franska och 
latinska ord, ska utmönstras i modersmålsbruket – koderna, d.v.s. 
språken, ska hållas isär, de får inte beblandas, som i sprätthökarnas 
språkbruk. Jesper Swedberg uttrycker saken på följande sätt i sin 
Schibboleth:  

§. 2. Fremmande ord skal man ei gerna bruka./ Angående fre-
mande ord/ är jag aldeles i then mening/ at när wi skole tala och 
skrifwa Swensko/ wi tå borde beflita oss om at tala och skrifwa en 
ren och tydelig Swenska/ uti thet som i giörligaste motton ske 
kan/ utan ringaste beblandelse och inflickande af fremmande ord 
och ordasett.391  

För språkets ”renande” fanns det en rad motiveringar. Jag ska i det 
kommande visa hur purismen kan kopplas till polemiserandet av 
sprätthökarna och den franska umgängeskulturen och hur moralfilo-
sofiska föreställningar om språket därvidlag gör sig gällande, men för 
närvarande ska jag peka på ett kanske mer grundläggande motiv, som 
har omnämnts i samband med temat om modersmålsföraktet: strävan 
att standardisera språket. Svenskan, d.v.s. det svenska skriftspråket, 
skulle, menade man under stormaktstiden, upparbetas till en homo-
gen, övernationell kod; det är just det som Johannes Bureus och 

                                                 
390 Jfr. Teleman (2002: 44 f.), som skriver, visserligen helt kortfattat, men ändå bely-
sande för den svenska språkpuristiska traditionens rötter, om de förbud angående 
språkets renande som av stat och kyrka utfärdades under 1500-talets andra hälft. En 
god översikt över språkpurismen i det allmäneuropeiska perspektivet ger Peter Bur-
kes bok Languages an Communities in Early Modern Europe (2004), se särskilt kapitel 6: 
141-159. 
391 Swedberg, 1716: 204 f. 
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andra av 1600-talets språkmän riktar sin energi på.392 En mediehisto-
risk förklaring till talet om skriftspråkets standardisering är utan tve-
kan boktryckarkonstens genomslag. Språket kunde, genom en ökning 
av antalet tryckta skrifter, objektiveras på ett annat sätt än tidigare. I 
de tryckta texterna manifesterade sig varje grafem likadant – och ste-
get från den insikten till kravet på en enhetlig stavning är inte långt. 
För en alfabetisk ordning i encyklopedier och uppslagsverk var stan-
dardiseringen dessutom en förutsättning, liksom den hade konse-
kvenser för själva tryckningen, eftersom det kunde vara praktiskt att 
veta hur många typer av den ena eller andra sorten som skulle använ-
das.393 Som konsekvens medförde det tryckta språket också att ord 
som ansågs främmande synliggjordes på ett nytt sätt. Redigeringen av 
offentliga tryck, exempelvis Bibelutgåvorna, manade till eftertanke 
om vad som skulle betraktas som tillhörande den nationella språk-
dräkten. Inblandningen av latin och franska blev därvidlag extra på-
taglig, eftersom dessa språk normalt markerades med antikva, medan 
svenskan trycktes i fraktur. Mot slutet av 1600-talet skriver Samuel 
Columbus i En swensk ordeskötsel att en vän till honom i ett brev be-
skriver de franska och latinska orden som ”Tallgklimpar som glimma 
i en Bloo-korf”394. Språkblandningen kunde därmed, då den för alla 
läsande, till och med i vissa fall så påtagligen stod att beskåda, också 
kritiseras – vilket bekräftas i Dalins brevväxling.  

5.3 Franskan som ett socialt differentie-
ringsmedium i Swenska sprätthöken och i Jean 
de France 
Det är, som jag skriver i kapitelinledningen, antagligen inte för myck-
et sagt att påstå att inget annat främmande språk hade som franskan 
karaktär av att vara ett socialt särskiljande signum; det förnäma säll-
                                                 
392 Johannes Bureus beklagar sig i sina anteckningar över att var och en vill ”mestra” 
skriften efter ”sit sinne” Cit. efter Lindroth, 1911: 75. 
393 Se Teleman, 2002: 77. 
394 Columbus, 1963: 5. Den vän som Columbus enligt egen utsago citerar är Samuel 
Kempensköld. 
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skapslivet, vid hovet och hos adliga, var i hög grad franskspråkigt. 
Den kritik mot franskan i egenskap av umgängesspråk som sprätthö-
ken uttryckte var på så sätt mer än en produkt av språkideologiska 
försanthållanden, den hade också en socialsymbolisk laddning, det är 
mot den frågan som jag ska vända mig i det här underkapitlet. 

När Swenska sprätthöken uppfördes, vilket troligen skedde första 
gången 1737, kunde publiken beskåda en svensk sprätthök, som 
klädde sig efter det franska modet och uttryckte sig till hälften på 
franska, något som för övrigt inte bara gällde Hurtig själv, utan också 
hans förfranskade lakej, Champagne. Om den publik som Gyllenborg 
riktade sig till säger detta något väsentligt. För att förstå skämten 
förutsattes förtrogenhet med det franska språket. Det förutsatte ock-
så något annat, nämligen att man kände igen sig i de situationer som 
beskrivs. Och det gjorde man säkerligen. Franskan var det språk som 
begagnades i finare umgängen, i de adliga och mer bemedlade borger-
liga hemmen och salongerna, samt vid hovet. Antagligen var det en 
del som skrattade igenkännande och en del som kände sig träffade – 
några gjorde säkerligen både och.  

Kritiken mot det franska språkets utbredning var det nog ingen 
som missade. Det var nog också många som snabbt insåg att kritiken 
hade flera bottnar. Den riktade sig mest uppenbart mot sprätthökar-
na, men den riktade sig samtidigt mot högreståndskulturen i allmän-
het, i vilken franskan florerade. Jag ska här nedan koncentrera mig på 
en speciell aspekt av språkbruket i Swenska sprätthöken: hur franskan 
används som ett socialt differentieringsmedium och hur komiken 
byggs upp kring detta faktum. Samma tematik kan utläsas i Holbergs 
Jean de France, som jag sedan övergår till att analysera, det framstår till 
och med i vissa avseenden ännu klarare där. Jag avslutar med en jäm-
förelse av de båda komedierna. 

Swenska sprätthöken 
Jag återkommer till den första scenen i Swenska sprätthöken. Det står 
där klart att det är två jämlikar som samtalar. Båda högättade, en ba-
ron och en greve, båda danade i salongernas franskinfluerade miljö. 
Med en ansenlig bildning i bagaget befinner de sig i princip på samma 
sociala plan. Bruket av franska görs till en ideologisk stridsfråga, men, 
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kan det noteras, det inte skapar några hinder för förståelsen dem emel-
lan. Det är annars just förståelsen av franskan som det spelas på i 
pjäsen i övrigt. Klasstillhörigheten hos karaktärerna står i proportion 
till kunskaperna i franska, något som mer än en gång utnyttjas för 
komiska poänger. I första aktens andra inträde möter Stadig Hurtigs 
till löje utstyrda tjänare Champagne. Stadig tror först att han har på-
träffat en fransman och frågar, lätt förvånad vid åsynen av honom: 
”Hwad i Påfwens namn ha wi fåt här för en figure, êtes vous François, 
mon ami?” Champagne svarar på knagglig franska ”Wi Munsier”, varpå 
Stadig frågar honom ”Votre nom est la Champagne?” Champagne, som 
visserligen följt med greven till Frankrike, men som i egenskap av 
betjänt inte är så bevandrad i språket som sin herre, verkar antingen 
inte förstå frågan eller så vet han helt enkelt inte vad han ska svara, 
eftersom han har flera namn: hans franska namn är Champagne och 
hans svenska Lars Lustig. Han svarar tveksamt ”Wi, non Munsier” och 
därigenom bryts illusionen, Stadig genomskådar honom: ”Hwad wil 
det säija, wi non, jag tror du är rätt så mycket fransos som jag.”395, 
replikerar han. Champagne beslutar sig efter avslöjandet att inte läng-
re försöka dölja sig bakom sin franska mask och presenterar sig för 
Stadig med sitt svenska namn, Lars Lustig. 

På Stadig fungerar, vilket jag också tidigare har påpekat, således 
inte Champagnes förfalskade franskhet. Däremot lyckas han lura de 
andra tjänarna. Fröken Lottas kammarpiga Sara har han med sina 
spelade utländska åthävor, sin av greven pådyvlade klädedräkt och 
franska fraser lyckats charmera, på samma sätt som greven vunnit 
Lotta Enterfelts hjärta. Mellan tjänarna utspelar sig på så sätt en paral-
lellhandling till den huvudsakliga. Liksom Greve Hurtig har Cham-
pagne också en rival: tjänaren Hans. Men till skillnad från Stadig för-
mår inte den obildade Hans genomskåda den franska ytan. Hans, 
liksom Sara, tar Champagne för fransos och den komiska poängen 
som flera gånger drivs hem består, som Gun Widmark också påvi-
sar,396 i Hans missförstånd av franskan. I första aktens fjärde inträde 

                                                 
395 Gyllenborg, 1740: 8 f. 
396 Widmark, 2003. 
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beger sig Champagne till Fru Lotta Enterfelts hus i grevens ärende. 
Han träffar då först på Hans. 

Fierde Inträdet. 

CHAMPAGNE, HANS i löpare kläder. 

CHAMPAGNE Bon jour Munsier Hans.    

HANS Om Bon är sur eller söt, Munser Fransos, hwad går det 
mig an?    

CHAMPAGNE Är Mamoselle Sara hemma?    

HANS Här bor ingen Mamosell här, fråga efter henne i granska-
pet.    

CHAMPAGNE Jag will säga Jungfru Sara, morbleu!    

HANS Här bor en ung flicka som heter Sara, ärlig piga tror jag 
hon war, förr än hon wardt bekant med dig. Men om hon är 
Jungfru eller intet, det tör du bäst weta Fransos, åtminstone är jag 
säker uppå at du intet har giordt henne därtil. Stackars Hans, här 
kommer den utputzade Grefwen och will förföra min Fru, kan 
tro, och denne Fransyske näspärlan will rent af wåld taga Sara; Jag 
kunde gråta af förtret at se henne så lätter på tygelen, och ändå 
emot en förbannader utbölinge, jag har likwäl så träget friat efter 
henne, gifwit henne månge wackra skiäncker, lupit hennes ärender 
som en hund, och upwachtat henne mera än min egen Fru. Litet 
förän Frun reste från landet tog hon emot en Gull-ring af mig, 
som kåstade twå goda plåtar; då kan tro, hette jag min kiära Hans, 
då klappa hon mig på kindbenet, ja min san hon lät mig en gång 
kyssa sin hand, med lofwen at så snart Frun kom tilbakars på lan-
det, skulle wi ha bröllop; men nu sedan denne bängeln börjat löpa 
bess efter henne, skall I weta, hon sätter näsan i wädret, hon will 
knapt mer kiänna sin kiära Hans, och mina ähre titlar bestå nu, uti 
din lymmel och du Sloker, ja hon kallar mig som oftast Canaille, 
hwad det är, må hin weta, utan twifwel har hon lärdt det af dig du 
~ ~ ~    

CHAMPAGNE Hwad säger den coquin?    
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HANS Huru skall jag weta hwad den Kocken säger eller den 
andra, du diefwuls Fransos du, här är ingen kock i huset; min Fru 
hade för tu år sedan en, de sa han war just en sådan Fransos som 
du, men den ödde så mycket smör, och giorde så mycket larm i 
huset, at Hennes Nåde aldrig wille hafwa någon Kåck mer; men 
om du will giöra bekantskap med wår Kokerska, å hon skall du tro 
är en hiertans wacker Flicka, Sara spisar intet emot henne, will du 
så skall jag ropa henne ut til dig, hon lärer så gastkramma din mag-
ra benrangel för dig, at bå Sol och Måne skola skina igenom dig 
din ~ ~ ~ 397   

Champagne hälsar Hans med ett ”bon jour”, varpå Hans i irriterad ton 
svarar att om ”Bon”, d.v.s. bonden, är sur eller söt vet han inte. Titu-
leringen ”Mamoselle”, mademoiselle, känner han tydligen inte till och 
Champagne försöker istället med ”Jungfru Sara”, vilket leder till att 
ännu en komisk poäng kan tas hem:398 ”Om hon [Sara] är Jungfru 
eller intet, det tör du bäst weta Fransos”, svarar Hans indignerat och 
fortsätter i en längre passage att förbanna de från utlandet hemkomna 
herrarna, av vilka den ene har förfört hans matmor och den andre 
hans käresta. Champagne har tydligen svårt att uppfatta Hans dialek-
tala, med svordomar uppblandade tal och frågar vad den ”coquin”, 
d.v.s. den ”skälmen”, säger. ”Coquin” uppfattar Hans som ”kocken”, 
ljudlikheten är tydlig, och han får då samtidigt anledning att berätta 
om den franska kock som man förut hade i huset. Irritationen blir 
alltmer påtaglig och Champagne hotar till sist med att dra blankt. 

I det femte inträdet kommer Sara, föremålet för de båda rivaler-
nas begär, in i rummet. Champagnes reaktion låter inte vänta på sig. 
Han stiger fram och med ett ”Mamoselle Sara votre trèshumble Serviteur” 
kysser han henne helt ogenerat på munnen, till den gapande Hans 
stora förtret. Sara syns inte ha något mot det fräcka tilltaget, tvärtom 
verkar hon begeistrad. ”Huru manerligt desse utrikes Herrar weta at 
ställa sig, huru länge skulle icke wåra glopar hafwa bugat och krusat, 
innan de tordz kyssa en, en flicka måste snart sagt räcka ut truten för 
än de weta så mycket. Men Munser huru kommer jag nu at hafwa den 
äran at få se Er?”, säger hon. Helt uppenbart tar hon honom för fran-

                                                 
397 Gyllenborg, 1740: 14 f. 
398 Jfr. Widmark, 2003: 43. 
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sos och hennes förvanskade ”Munser”, för ”monsieur”, avslöjar att 
hon, liksom Hans, inte är särdeles bevandrad i det franska språket, 
vilket helt klart är anledningen till att Champagne lyckas i sina före-
satser. I hennes sällskap kan han, utan risk för att bli avslöjad – tvärt-
om med framgång – svänga sig med sina försvenskade franska fraser 
och han spar därför heller inte på svadan. Champagne tycks dock inte 
eftersträva något långvarigt förhållande med Sara. På hennes förfrå-
gan om giftermål tackar han nej, vilket torde skänka Hans ansiktsfärg 
en än grönare nyans. Slutligen uträttar Champagne sitt egentliga ären-
de, att förannonsera greve Hurtigs besök hos fru Lotta Enterfelt.399 

Att Greve Hurtig, för att återkomma till honom, behärskar 
franskan står klart. En som däremot inte gör det är Torbjörn Ränte-
rik. Efter besöket hos fru Lotta tillsammans med kusinen och tillika 
rivalen baron Stadig, i den fjärde aktens andra inträde, gör greve Hur-
tig sin entré på en av stadens kaffehus. Han är uppenbarligen på ett 
gott humör när han kommer in, sjungandes på en fransk visa. Den 
förste han träffar är den från Småland uppreste Junker Torbjörn Rän-
terik, som efter en incident med servitören Bertil sitter och röker sin 
pipa, muttrandes för sig själv. Hurtig beklagar sig över Ränteriks rö-
kande, som han finner opassande, ”ach hur litet Folcket weta at lefwa 
i detta landet”, säger han. Han sätter sig utan att fråga vid samma 
bord som Ränterik, vilken i bestörtning över tilltaget reser på sig. 
Hurtig tar då honom i hand och säger ”Asseyez vous mon ami”. Ränterik 
ombeder greven att tala svenska eller försvinna ur hans åsyn: ”Hör ni, 
om ni will ta Folck i hand, så ta på ärligt swenska, jag förstår intet Ert 
utlänska språk, och intet will jag förstået, det är mer det.” Hurtig låter 
sig dock inte nedslås och i ytterligare ett försök att bli vän med Ränte-
rik säger han ”Monsieur le Junckar, je vous apprendrai à vivre ma foi.” Men 
Ränterik har inte heller denna gång något tålamod med Hurtigs frans-
ka och ber honom ”tala så jag förstår, eller Farwähl”.400  

Ränterik tillhör en annan adlig gruppering än Hurtig och Stadig, 
nämligen den mer praktiskt inriktade och mindre bildade provinsiella 
adeln, som inte hör hemma i den fashionabla stadsmiljön. Det är så 

                                                 
399 Gyllenborg, 1740: 16 ff. 
400 Ibid. 72 f. 



 172

de bristfälliga kunskaperna i franska ska förstås. Exemplet visar hur 
bruket av franska inte bara blir en vattendelare adel och tjänare emel-
lan, utan också mellan de adliga grupperingarna, dock inte mellan 
nyadel och bördsadel (jfr. det jag tidigare har påpekat om Stadig kont-
ra Hurtig), utan mellan den provinsiella lågadeln och den övriga 
adeln. Den juste-milieu moral som jag har påtalat i samband med 
nationalkaraktären visar sig också beträffande den språkliga kompe-
tensen genom två ytterligheter: Greve Hurtig kan på sätt och vis sägas 
ha studerat franska för ingående, så ingående att han har blivit en 
sprätthök, medan Ränterik inte besitter några franskkunskaper alls 
och därför framstår som obildad och ohyfsad. Båda ytterligheterna är 
förkastliga. Den gyllene medelvägen står, som i så många andra sam-
manhang, Baron Stadig för; han behärskar franskan till fullo, men han 
använder den inte annat än, som han säger,401 i nödfall. Jag ska åter-
komma till den här diskussionen, men jag lämnar nu för stunden 
Gyllenborgs pjäs för att behandla översättningen av Holbergs Jean de 
France. 

Jean de France 
I första aktens andra scen kommer gårdsdrängen Arfwed med nyhe-
ten att Jean har kommit hem. Han berättar följande för grannarna 
Frantz och Jeronimus: 

Nu gåfwe jag gerna en daler til at Husbonden wore hemma; ty 
Hans frantson är hemkommen, och ingen Siäl kan förstå et ord 
hwad han säger. Först han kom inom dören, fråga han: hwar äro 
mogne päron. Jag blef heel förskräckt öfwer en sådan fråga; ty 
hwem alla de påcker kan skaffa honom mogna päron uti Maij må-
nad? Jag swarade: De äro icke här i landet på denna tiden. Han 
förundrade sig mycket deröfwer lika som han aldrig hade sedt en 
trädgård här i landet, och sedan frågade han efter hans trä siär 
Märr, hwarföre jag swarade, som Sanningen är, at han kan finna 
henne antingen på Ulefelts Plats eller Hållands Åås, ty där finnes 
trä märrar. Mig gaf han et hunda Namn, och kallade mig Garsong 
med annat mer, som jag skämmes för at tala om.402 

                                                 
401 Se kapitelinledningens citat, Gyllenborg, 1740: 2. 
402 Holberg, 1744: 9 f. 
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Jeans franska har gett Arfwed huvudbry. När Jean antagligen har 
frågat efter ”mon père”, sin far, har Arfwed trott att han frågat efter 
mogna päron och när han har frågat efter sin ”très chère Mère”, sin 
kära mor, har han trott att han frågat efter märren, hästarna. Jeans 
tilltal ”garçon” får han till ”Garsong”, ett enligt honom passande 
namn på hundar. ”Han är hel[t] förryckt i hufwudet”, konkluderar 
Arfwed förskräckt. 

Franskan främmandegörs och missförstås fullkomligt. På detta 
byggs komiken hos såväl Holberg som Gyllenborg. Men driften med 
franskan tar sig också ett annat uttryck, som inte återfinns i Swenska 
sprätthöken, nämligen att Jean, huvudpersonen, inte behärskar franskan 
något vidare. Däri skiljer han sig mot Greve Hurtig, som ju kan sin 
franska par excellence. Förklaringen är till viss del att söka i Jeans, eller 
Hans Frantzsons, bakgrund. Samma gedigna bildning som den hög-
adlige Hurtig kan borgarsonen knappast ha fått. En annan förklaring 
är förstås också att han inte alls varit i Frankrike lika länge som gre-
ven. Det visar sig följdriktigt att Jeans blandning av svenska (danska) 
och franska är annorlunda, plumpare än grevens. När han i första 
aktens tredje scen, 403 vid sin hemkomst, efter Arfweds förannonse-
ring, presenterar sig för sin far och Jeronimus, säger han ”voila, mon 
pere et mon Swär-papa”; svärfar vet han inte vad det heter på franska 
och det blir därför en svensk (dansk)-fransk sammanblandning.404 
Jean frågar efter ”Isabelle”, d.v.s. Elsa, något som retar Jeronimus. 
”Bella”, som han uppfattar Jeans tillmäle, är ju ett ”hunda Namn” 
och han säger att han ”kan icke tåla sådana nya alamoder, och [han] 
förstår [sig] ey heller på sådan hög parlering.” Jean rättar då Jeronimus 
franska uttryck: ”Pardonnes moi mon cher Swär-papa man säger aldrig nya 
alamoder C’est ne pas bon Parisisk.”  

När Jean är ensam med tjänaren Pierre, som liksom Hurtigs 
Champagne har följt med sin herre till Frankrike, i den tredje aktens 
första scen, blir den franska språkriktigheten föremål för diskussion. 
Jean skäller ut Pierre för att han har glömt att säga ”Monsieur” när 
han svarade honom. ”Hafwer du nu warit 15 Månader dans Paris och 

                                                 
403 Holberg, 1744: 12 ff. 
404 ”Mon Sviger Pere” heter det i den danska versionen (Holberg, 1994: 15.). 
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inte lärt comment du skalt swara din Herre”405 frågar han. Om Jean här 
överdriver i stridens hetta angående vistelsens längd vet man inte, 
men i den följande scenen säger Pierre till drängen Espen att Jean 
stannat femton veckor och inte femton månader i Paris, varav det förra 
verkar mer troligt med tanke på den tvivelaktiga franska han preste-
rar. ”Dans Paris” istället för ”à Paris” är en tydlig överträdelse. Det är 
förstås möjligt att Pierre har stannat femton månader, medan Jean har 
stannat i femton veckor, men det verkar inte heller troligt; då skulle 
Pierre ha vistats en lång tid utan sin herre Jean i Paris, vilket inte ver-
kar logiskt. Ett annat, betydligt grövre klaverklamp, är det att Jean 
inte vet vad ett så enkelt ord som ”igen” heter på franska. ”Dieu donne 
que nous etions dans Paris igen! nu kan jag icke påminna mig, hwad igen 
heter på Fransöska!” utbrister han. Pierre kommer till undsättning: 
”Det heter Aussi. [också]”. ”Det är rätt, aussi. När du hörer at jag talar 
galet, så må du fritt corrigera mig.” Jean tar också till ett antal kraftord 
på franska och när Pierre frågar honom varför han svär så gruvligt, 
bara för att han har glömt att säga ”Monsieur”, svarar han att det inte 
så mycket är för överträdelsen som sådan, som för att öva sig i frans-
ka. Jean har, säger han, fått en lista ”af 40 Nymodiska Eder” av sin 
språkmästare i Paris, det är den som han nu tillämpar på sin stackars 
tjänare – med detta i åtanke kan man ifrågasätta kvalitén på Jeans 
franskundervisning. Om hans förehavanden i Paris får vi inget veta, 
men som det vanliga sprätthöksexemplet lydde, hade han antagligen 
lärt sin franska i mindre ansedda sällskap. Pierre finner emellertid på 
råd till att utnyttja situationen. Han häver själv ur sig en svordoms-
ramsa och när Jean ska tillrättavisa honom för det tilltaget svarar han 
följdriktigt att han bara övar sig i franska. 406 

En jämförelse 
Ser man till hur franskkunskaperna fördelas över rollpersonerna kan 
man, något anmärkningsvärt, konstatera att tjänarna är de som besit-
ter de mest gedigna färdigheterna i Jean de France. I Swenska sprätthöken 
är det närmast tvärtom, där används ju franskan för att skilja på fint 
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folk och tjänare, något vi har sett Champagne utnyttja till sin fördel. 
Som just visades är det fråga om Pierre inte kan mer franska än sin 
herre – han kan i varje fall inte mindre. Dessutom visar det sig att en 
annan tjänare, pigan Martha, är en ypperlig utövare av det franska 
språket, vilket förklaras med att hon har arbetat för en fransk kock i 
tre år.407 På så sätt lyckas hon lura Jean att tro att hon är en fransk 
dam. 

Det finns också en annan mer generell skillnad de båda pjäserna 
emellan som bör påpekas. Det gäller den sociala kontext karaktärerna 
försätts i. Hurtig är som bekant greve, hans kusin Stadig är baron och 
fru Lotta Enterfelt tillhör de nyadlade. Miljön i Swenska sprätthöken är 
den förnäma salongsvärlden. Annorlunda förhåller det sig i Jean de 
France. Huvudpersonen Jean, eller Hans Frantzson som han egentli-
gen heter, är son till en borgare och tillhör en medelklass. Detsamma 
kan sägas om de övriga personerna; den värld som framträder i Hol-
bergs pjäs är i allt väsentligt borgarklassens och inte aristokratins. 
Detta medför ansenliga skillnader i hur bruket av franskan uppfattas 
och diskuteras. Att Hurtig svänger sig med franska fraser i tid och 
otid ska inte förstås som ovanligt för hans socialklass och kritiken 
riktas mot det typiska hos bördsaristokratin. Att däremot borgarsonen 
Jean blivit så intagen av den romanska kulturen, att han inte kan utsä-
ga en hel mening utan att blanda in en fransk glosa, ska antagligen 
förstås på ett annat sätt, som en kritik mot borgarklassens strävan att 
efterlikna de adliga. En annan intressant skillnad är också att det i Jean 
de France inte, som i Swenska sprätthöken, är fråga om att moderera 
franskbruket, utan att förkasta det; det passar inte in i överhuvud taget. 
Pjäsen visar på en helt obeveklig kritik av det franska, förlöjligandet 
är till synes helt bottenlöst. Den franska kulturen och det franska 
språket har inget gott att erbjuda.  

Men den kritik mot franskan som de båda pjäserna uttrycker har 
ändå mycket gemensamt. Det som de båda två visar, fastän det faller 
annorlunda ut, är trots allt den talade franskan som ett socialt diffe-
rentierande medium och hur det genom franskan skapas förståelse-
barriärer som har att göra med sociala och kulturella skillnader. Den 

                                                 
407 Holberg, 1744: 35. 
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stackars tjänaren Hans har i det avseendet mycket gemensamt med 
drängen Arfwed. Den komiska effekt som deras missförstånd av 
franskan skapar har samma utgångspunkt: mot de högre ståndens 
användning av franskan ställs de lägre skiktens okunskap.  

5.4 Sprätthöken och franskan som umgäng-
esspråk 
Jag har hittills uppehållit mig vid det faktum att sprätthöken är en 
svensk som har lärt sig den moderiktiga franskan och nu föredrar det 
framför sitt modersmål, samt att han blandar in franska i sitt tal. Jag 
ska nu rikta uppmärksamhet närmare mot hur sprätten använder 
franska i sitt tal och jag ska återknyta till den hypotes som jag presen-
terar i kapitelinledningen om att satiriserandet av sprätthökarnas 
franska ska ses i perspektivet av social interaktion, som ett led i kriti-
serandet av en umgängeskultur; det är en talande och närmare be-
stämt samtalande sprätthök som möter i litteraturen. 

Att en kritik mot franskan som talat umgängesspråk kändes ak-
tuell för den tid då sprätthöksporträtten som mest florerade får vi 
anta. I en lärobok i franska från 1746 inflikas följande i ett övningsex-
empel, ”Emedan thetta språket [franskan] är ganska nödigt, wil jag 
[man] lära thet fullkommeligen. Thet är så wärkeligen och the, som 
inte weta thet, äro ofta stumma uti sällskap. Jag tillstår thet, ty alla 
menniskor tala thetta språket nu förtiden, så at thet är blifwit al-
mänt.”408 Ett gensvar till den uppfattning som här uttrycks påträffas i 
Then Swänska Argus; med stor sannolikhet är det franskan som Dalin 
syftar på i sitt uttalande att ”[d]e förnämare samtalen äro sällan 
Swenska, och de ringare apa derefter.”409 och det gör nog också Per 
Adrian Gadd när han, på sitt surmulna, moraliserande manér menar 
att uppvärderandet av modersmålet också gäller det muntliga: ”Får 
ändteligen landets språk den hedern, at nyttjas i tal och umgänge; så 

                                                 
408 Kraak, 1746: 14 f. En annan författare till läromedel (Laloué de Mont-Louis, 1739: 
14) i franska motiverar vikten av sitt verk ”efter det språket [franskan] har nu blifwit 
nästan så nödigt i werlden, som det Latinska tilförene warit”. 
409 Dalin, 1910, bd. 1, nr 45: 342. 
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vränges och vrides det, än i uttal och ordasätt, än lappas det ihop med 
ord från främmande språk, lika som det vore brist i modersmålet på 
lämpeliga talesätt, som kunna uttrycka qvicka och muntra tankar.”410 
Kritiken mot franskan som umgängesspråk verkar dock inte ha varit 
vanlig utanför moraliserande och satirisk litteratur. I fokus för frihets-
tidens språknormativa bemödanden, som i mångt och mycket var 
centrerad kring Vetenskapsakademiens verksamhet,411 låg, kan det kon-

                                                 
410 Gadd, 1770: 45. 
411 Efter utländska mönster stiftades Vetenskapsakademin, 1739, som egentligen inte 
var någon universalakademi, dess program begränsades till naturvetenskap och eko-
nomi. Men liksom den franska akademin, med dess utgivning av språkvetenskapliga 
arbeten och liksom Royal Society, fastän en uttalat naturvetenskapligt inriktad akademi, 
kom språkfrågor att bli angelägna. Där bildades så småningom en ”klass om svenska 
språket”, d.v.s. en särskild instans för språkfrågor, med Anders Johan von Höpken 
som ledare (Noréen, 1903: 201, Lindroth, 1967, Bd I: II: 754). En inhemsk föregång-
are fanns det i 1600-talets Antikvitetskollegium. År 1710 grundade sedan Eric Benzelius 
Collegium curiosorum, vilket bytte namn till Bokwetts-Gillet 1719. Detta samfund, vars 
kärngrupp bestod i en handfull Uppsalaprofessorer, befordrades 1728 till den Kungliga 
vetenskapssocieteten, vilken, sedermera, på 1740-talet, kom att bli akterseglad av den 
populära och framgångsrika Vetenskapsakademin. Språkfrågor hade i dessa samfund 
tidigare behandlats, inte minst i det historisk och filologiskt inriktade Antikvitetskolle-
gium – exempelvis var de stavningsregler som Vetenskapsakademin sedermera beslöt sig 
för att tillämpa formulerade på Vetenskapssocietetens initiativ, redan 1732, av Uppsala-
professorn Alstrin (Se Teleman, 2002: 69) – men inte i samma utsträckning.  
    Att Vetenskapsakademin fick en så stor betydelse för normerandet av svenskan 
berodde inte på att man gav ut så särdeles mycket språknormativa skrifter; vid sidan 
av Sahlstedts stora ordbok, som gavs ut i akademins regi och som kom i tryck 1768, 
var det ganska magert på litteraturfronten. Den starkaste bidragande orsaken till 
akademins grepp om språkdebatten var istället att man tog till uppgift att utge alla 
sina rön och handlingar på svenska; man vill sprida forskning och vetenskap till en 
allmänhet på ett mer omfattande sätt än vad skrifter på latin, som annars var veten-
skapens språk, förmådde. Vetenskapsakademin gjorde därigenom sin största insats som 
föredöme snarare än smakdomare. Med Sten Lindroth (1967, Bd I: II: 782), kan vi 
säga att ”till sist betydde [Vetenskapsakademin] mera genom levande exempel än ge-
nom alla försök till språklig lagstiftning.” En scenförändring skulle inträffa fram på 
1760-talet. Det verkar då, trots ordboksprojektet, som att akademins intresse för 
språkvård avtar. Lindroth skriver (1967, Bd I: II: 769) att ”Om akademins svenska 
klass talas inte längre, den hade somnat in.” Under gustaviansk tid går akademins 
verksamhet in i ett nytt skede och det språkliga värvet övertas dels av den återuppli-
vade Vitterhetsakademin, dels och kanske främst av Svenska Akademin, 1786, vars 
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stateras, visserligen det praktiska språkbruket och svenskans egenska-
per av att vara ett kommunikationsmedium. Men det var skriftspråket 
som sakerna gällde. Det talade umgängesspråket hade man ingen 
egentlig anledning att befatta sig med och än mindre huruvida det var 
franskinfluerat eller inte. 

Viktigt i sammanhanget är det att det sociala umgänget, vari 
samtalsspråket aktualiseras, alltid omgärdas av ett normsystem. För 
1700-talets vidkommande kan man tala om en tämligen väl kodifierad 
umgängesetik. Jag ska därför, innan jag går närmare in på det faktiska 
språkbruket, försöka identifiera några huvudlinjer i tidens umgänges-
etik, som särskilt angår det språkliga beteendet och sätta sprätt-
höksporträtten i relief mot dessa.  

Sprätthöken och umgängesetiken 
En uppfattning om styrande moraliska principer för 1700-talets socia-
la umgänge kan utläsas i handböcker i konversation, ett annat ord för 
denna litteraturart är etikettböcker. Svenska etikettböcker, i bemärkel-
sen etikettböcker skrivna på svenska av svenska författare, saknas 
anmärkningsvärt nog nästan helt under 1700-talet.412 Men genren lär 
därför inte ha varit främmande i den svenska frihetstiden, tvärtom 
fanns det en uppsjö av främst franska och engelska etikettböcker 
tillgängliga. Jag har här begränsat mig till ett par engelska etikettböck-
er, som kom ut i översättning till svenska just i frihetstidens början: 
Mennisklig försichtighet eller Konst, hwarigenom en menniskias lycka och up-
komst kan befordras413 (1727) och Tungans styrelse, eller en tractat, som grun-
deligen wiser de fehl, hwarmed menniskian förser sig uti sitt tal414 (1733). För 
att förtydliga handlar det om att komma några av de umgängesetiska 
huvudprinciperna, kodifierade i en litteraturart som till sin natur är 

                                                                                                     
”yppersta och angelägnaste göromål är at arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka 
och höghet (Cit. efter Noréen, 1903: 222)”. 
412 Jfr. Montandon, A. 1999. Bibliographie des traités de savoir-vivre en Europe du Moyen Age 
à nos jours. Clermont-Ferrand: Université Blaise Pascal. 
413 I original av William De Britaine, originaltitel okänd. Översättning av Jacob Quist. 
LIBRIS anmärker att det lär finnas fler upplagor. 
414 Författare och originaltitel okänd. I LIBRIS ges uppgiften att en John Brinsely 
tidigare felaktigt uppgivits som författare. Översättning av Georg Giaedda. 
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mycket stereotypisk, på spåren och inte om att teckna någon kvalifi-
cerad bakgrund. Man kunde i sammanhanget annars tänka sig att 
åberopa några av de många franska etikettböcker som var i omlopp, 
men jag tror inte att det ligger någon större vinning i det för den upp-
gift som jag tar på mig här. Att de skrifter som jag begagnar översat-
tes till svenska torde, om inte annat, vara en indikation på att de var 
uppmärksammade – och får vi anta lästa – i just den svenska kontex-
ten. En del finns det också att hämta i böcker av det mer allmänmora-
liserande slaget, såsom Johan Oxenstiernas Pensees sur divers sujets de 
morale (1736) och Andreas Rydelius Sede-Bok (1731). Jag hänvisar till 
de sistnämnda skrifterna för att ytterligare underbygga och illustrera 
mina resonemang. 
 
Carleson skriver att för sprätthökarna är ”ingenting så bondaktigt, 
som ärbarhet och anständig blygsamhet”415 och i samma artikel i 
Sedolärande Mercurius befinner sig Carlesons berättare på ett kaffehus 
där han studerar en ung sprätthöks beteende:  

Han löper på stunden med häfftighet til dem, omfamnar dem, och 
tiltalar dem alla den ena effter den andra innan han drager andan. 
Min k. goda Grefwe, du war tämmeligen fuller i går. God dag Ba-
ron, såg du mig häromdagen med den lilla brunette Flickan? Är hon 
icke täcker, den lilla Åss[!]nan? Se min stackars Bror, huru mår du? 
Har du snart plåckat din Kiäring? F - - - ware blyg, det skulle ta 
mig 1000. D - - intet warat 14. dagar i mina händer. Råse, är du 
ock här Baron, du tjocka D - - kom och sup wackert med mig i 
dag: Du äst den endaste af mine Wänner, som jag intet hållit 
framme denna wintren.416 

Den sprätthök som citatet beskriver pratar än med den ena, än med 
den andra, utan att hämta andan. Han visar därmed på ett av sprätt-
hökarnas främsta kännemärken: benägenheten att prata för mycket. I 
det avseendet bryter han mot de umgängeskonventioner som konver-
sationshandböckerna påtalar. Idealet om hur mycket eller litet man 
ska prata i umgänge är, som i så många andra sammanhang, något av 
en medelväg. I Mennisklig Försichtighet och konst läser vi att ”Tystlåten-

                                                 
415 Carleson, 1730, bd. 1, nr 10.  
416 Ibid.  
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het är klokehetens nyckel och wishetens heligdom”417, samtidigt som 
det tydligt framhålls att en alltför stor tystlåtenhet inte heller är bra. 
Med Oxenstiernas ord ”Le silence peut être également êfet de la stu-
pidité & de la sagesse”418 (tystlåtenheten kan vara tecken både på 
dumhet och klokhet). Är man alltför tystlåten i sällskap kan det tolkas 
som att man inte har något vettigt att säga för att man helt enkelt 
saknar intelligens, är asocial och ouppfostrad. Men, sägs det samtidigt, 
är man osäker på vad man ska säga, är alltid tystlåtenhet att föredra. 
Rydelius skriver i Sede-boken: ”Jag tilstår at alt förstor blygsel föder af 
sig förakt; men mången tror sig här förwäl/ och emot sin naturliga 
böjelse twingar sig til at wara fri/ utan at wara ther med behagelig.”419 
Det är bättre att vara tyst, sägs det också i Mennisklig Försichtighet och 
konst, eftersom man riskerar mindre: ”Tysthet hafwer aldrig bekom-
mit någon illa; men ofta des försummelse. Lätt kan man säja ut, hwad 
man haft inom bord; men omögeligen återkalla hwad man har fram-
talt.”420 Att tala för mycket och obetänksamt gör inte bara ett löje-
väckande intryck, det kan också rent ut sagt vara farligt, det läser vi 
speciellt om i Tungans styrelse.  

ty den, som ej sätter någon wacht för sin tunga, råkar förmedelst 
henne i tusende olägenheter, och ofta i ansenlig skada. Genom så-
dan oachtsamhet hafwa många förrådt sig sielfwa i det de uptäckt 
sina största hemligheter: och i ställe för at deras hiertan borde 
hafwa stängt till om deras tungor, hafwa de gifwit tungan nyckel-
len til hiertat, och som de således hafwa bakwändt anstält saken så 
hafwa de ock tagit sig illa fram.421 

Det är en genomgående tanke i Tungan styrelse att talet måste kontrol-
leras, annars hotar det att avslöja och förråda människans inre.  

Denna lilla ostyriga lemmen är så ilsk och ondskefull, at himmel 
och jord icke räcka til för honom at rasa ikring uti, utan han måste 
också göra ondt hemma, och lika som huggormen, hwilcken, se-
dan han har ätit opp sina Camerater, begynner på sig sielf, så gna-

                                                 
417 De Britaine, 1727: 51. 
418 Oxenstierna, 1736, bd. 2: 26. 
419 Rydelius, 1731: 58. 
420 De Britaine, 1727: 58. 
421 Tungans styrelse, 1733: 175 f. 
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ger ock tungan inwärtes ikring sig, och blir äfwen så farlig för sig 
sielf som för alla andra.422  

”Tungan”, som också finns i verkets titel, tillskrivs en dubbel betydel-
se som bör bäras i åtanke: dels betecknar den talorganet, språkets 
fysiska förutsättning, dels blir den en metafor för språket i sig (jfr. 
”tunga” som nationalspråk, ex. de romanska språkens ”langue”, 
”lingua” etc.). Michèle Cohen konstaterar att denna användning av 
ordet tycks vara särskilt viktig för teorier om umgängesspråket under 
1700-talet.423  
 
Trots att sprätthöken kan prata och ofta och länge, blir det av hans 
tal, såsom Olof Gyllenborg skriver, inte annat än ”grimacer” och 
”caprioler”: 

Monsieur Scaramouche din lilla kappa och din stora krage kan intet 
skyla ditt oförstånd, du gapar med din stora trut en half timma, så 
at man wäntar med längtan at få höra dina stora ord som behöfwa 
så stort rum at komma uti luften, men när det går alt omkring, så 
stannar alt dit förehafwande uti Grimacer och Caprioler.424  

Det som kommer ur sprätthökens mun är bara struntprat och idel 
dumheter. Satiren över sprätthökarnas språkliga uppförande är med 
andra ord inte bara riktad mot talets flöde, att sprätthökarna pratar för 
mycket. Det är också fråga om talets innehåll, vad det är som sägs i 
sak. I samband med utredningen av sprätthökssatirernas överens-
stämmelse med negativa beskrivningar av den franska nationalkarak-
tären visar jag hur sprätthökarna förknippas med en övermåttan stor 
skrytsamhet. Också det är ett flagrant brott mot de umgängesnormer 
som etikettböckerna ger vid handen. ”En Skräfla och sqwalleracktig 
person, är en ostämd Cymbal”425, heter det i Mennisklig Försichtighet och 
konst och i Tungans styrelse slås det fast att skrytet är ”et tungans fehl, 
som löper så wäl emot Moralen som Christendomen, och är både en 

                                                 
422 Tungans styrelse, 1733: 175. 
423 Se t.ex. Cohen, 1996: 1 ff. 
424 Gyllenborg, 1735, Skuggan af den döda Argus, numret för januari månad. 
425 De Britaine, 1727: 53. 



 182

last, och en dårskap”426. Liksom en alltför stor pratsamhet är skrytet 
inte bara förargligt att lyssna på, det kan också, liksom en övermåttan 
stor pratsamhet, vara skadligt för den som använder det. Skrytet un-
derminerar den egna personen och motverkar egentligen sitt eget 
syfte; man blir inte högre skattad för sina egenskaper i sällskap om 
man skryter med dem, tvärtom ådrar man sig andras illvilliga tycke. I 
Tungans styrelse står det vidare att ”[m]ed et ord, den som sielf beröm-
mer sina förmåner, måste låta sig nöija med sit egit beröm, ty af andre 
får han intet något om icke af några krypande smickrare, hwilckas 
beröm är wärre än den bittraste förklening.”427 Rydelius skriver att 
”En beskiedelig och wälartad yngling giör intet stort wäsende af sina 
förmoner/ utan talar sparsamligen om them/ och föröker således sin 
heder i theras tanckar/ som han omgås med.”428 

Enligt Carleson är innehållet i sprätthökens tal, som består av 
skryt och idel ”lappri” (se kap. 3) ofta opassande i det umgänge han 
befinner sig. Sprätthöken saknar helt enkelt takt och ton och kan 
prata om än det ena än det andra utan sammanhang och hänsyn till 
vem han pratar med. 

om han [petit-maitren] kommer i sällskap, ock, det som wärst är, 
med Fruentimmer, så få de eij annat höra talas om, än huru det 
gick til i sista kriget i Saxen och Polen. Huruledes den gången, 
olyckan eller lyckan kom af platsen, skogen, slätten; Strömmen 
[etc.] Aprocherne i Norrige, Fredrichshalls beskrifning med mera 
som de intet förstå sig på ock kanske han sielf heller intet stort, 
men giör dock deras örhinnor dermed ömna[!].429 

Det är i sprätthökens tal som hans stora oförstånd avslöjas. Dalin 
skriver med stor sarkasm:  

5. När en Petit Maitre råkar på en rätt tanka och en klok utlåtelse, 
(som sällan skier) så giör han deraf så stort wäsende, at mången 
skulle mena sig höra något nytt, som dock betänkt sådant redan i 
Barndomen: Trantrallius berättar mig med stort utspråk, at då han 
i går satt på Rousels Caffe-Hus och väntade på Såcker, kom han i 

                                                 
426 Tungans styrelse, 1733: 176. 
427 Ibid. 180. 
428 Rydelius, 1731: 57. 
429 Carleson, 1730, nr 8. 
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den synnerliga Speculationen, at N i s k h e t  o c h  S n å l h e t  m 
å t t e  v a r a  d e  g e m e n a s t e  b l a n d  l a s t e r. Detta bety-
gar han med faseliga eeder. Mon cher Monsieur swärien intet. Jag 
tror Ehr wäl ändå. I han intet funnit Ehr så illa; Men detta har 
man länge wetat förut.430  

I Thet Swenska Nitet framgår det att sprätthökarnas tal inte bara är 
oförståndigt och opassande – det saknar dessutom koherens och 
logik, ”man skal sällan höra af dem [sprätthökarna] något förnuftigt 
ord, och om det af en händelse oförmodeligen sker, at de tala något, 
som hänger ihop, yfwas de deröfwer” och, heter det, ”En Påfogel 
hafwer en liten hierna: men ganska hög röst och låter rätt illa; Äfwen 
så en Sprätthök, när han wil raisonera”.431 

”Ventrebleu”, ”Parbleu”, ”à la mode de Paris ma foi”: sprätthökarnas 
franska och det ornamentala språkbruket 
Med detta sagt om sprätthökarnas kommunikativa beteende sedd mot 
bakgrund av en umgängesetik: på vilket sätt passar den franska som 
de presterar in i bilden? Vilken franska är det för det första som 
sprätthökarna blandar in i sitt tal? Vad har den för funktion? Kan det 
utskiljas något mönster i sprätthökarnas språkbruk med avseende på 
franskan? Om så är fallet: hur ska en sådan regelbundenhet förstås? 
Det är mot dessa frågor som jag ska vända mig här närmast. I syfte 
att närmare inringa sprätthökarnas språkbruk, har jag analyserat käll-
materialet speciellt med avseende på det tal som sprätthökarna preste-
rar och ordnat in sprätthökarnas franska i två tabeller. Den första 
tabellen anger de franska ord i Swenska sprätthöken som begagnas. Den 
andra tabellen är ett kompilat på texter där sprätthöken ”talar”, d.v.s. 
den består av dialoger excerperade dels ur dramatexter, dels ur vecko-
skriftsartiklar.  
 
Om tabell ett ska det genast sägas att den har många begränsningar; 
den är inte en fullständig inventering av den franska som brukas i 
pjäsen, utan syftar endast till att påvisa en specifik poäng angående 

                                                 
430 Dalin, 1914, bd. 2, nr 19: 161 f. 
431 Celsius och Hesselius, 1738, nr 9. 
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greve Hurtigs språkbruk. Gun Widmark gör ett viktigt påpekande i 
sin stilanalys av pjäsen när hon skriver att: ”[v]ilket stilvärde de frans-
ka lånorden hade i ståndspersonernas mun, kan vara svårt att gene-
rellt fastställa. En hel del exempel uppträder i så ledigt tal att sanno-
likheten talar för att de tillhört umgängesspråket”432 Vid en läsning av 
Swenska sprätthöken konstateras det snabbt att franskan brukas ymnigt 
av andra karaktärer än Hurtig och att en del av den syns vara integre-
rad i karaktärernas vokabulär på ett sådant sätt att man starkt kan 
misstänka att den var väl införlivad i mer städat svenskt umgänges-
språk – och den tjänar därmed heller inte till att illustrera den poäng 
som jag vill göra. De grammatiska enheter som det gäller är i första 
hand franska verb med svenskt böjningsmorfem, av typen ”reproche-
ra”, ”contribuera”, ”subsistera”, som exempelvis återfinns i Baron 
Stadigs tal: i tabellen bortser jag helt från verb (förutom i ett fall: Hur-
tigs utrop ”Vive la France” och ”vive Paris). Alla karaktärer finns 
heller inte representerade i tabellen: Torbjörn Ränterik, liksom tjänar-
na Truls, Sara och Måns finns inte med, av den anledningen att den 
franska som de presterar är tämligen obefintlig i jämförelse med de 
andra karaktärerna.433 En annan begränsning som tabellen dras med 
är, av utrymmesskäl, att franskan inte kontextualiseras, d.v.s. den 
anger inte i vilket specifika kommunikativa sammanhang som frans-
kan används. Jag har emellertid valt att koncentrera mig på hela fraser 
och inte på en indelning efter ordklass – vilket åtminstone torde med-
föra att den syntaktiska, och vad viktigare är, den kommunikativa 
funktionen, är något lättare att utläsa. 

 

                                                 
432 Widmark, 1969: 52. 
433 Torbjörn Ränterik använder såvitt jag kan utläsa endast ett förvanskat ”munser” 
och ”maneret” och hans lakej Truls Ändafram har ingen franska alls i sitt tal Av de 
andra tjänarna säger Måns ”à la mode de Paris”, ”ma foi”, ”Mamosell”, ”Monser 
Fransos” en gång och Hans säger ”Canaille”, ”courage”, ”Munsier” en gång. Sara 
säger ”Munser” för ”Monsieur” sammanlagt sex gånger. 
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HURTIG HURTIG CHAM-
PAGNE/ 
LARS 
LUSTIG

STADIG LOTTA AM. EN-
TERFELT

SOPHIA

adieu ma Cou-
sine

adieu Adieu curieuse avance-
mente 

Caution 

affaires 
d’importance

manieres 
de vivre

à la mode 
de France 

à la mode 
de Paris 
(x3)

humeur avantage Courage

à la mode de 
Paris 

mon ami à la mode 
de Paris

apparence indifferent bataille 
(x2)

double 
entendre

à propos 
(x2)

mon Cou-
sin (x2)

à revoir François jalouse brave sans vanité

à vivre Monsieur bon la Cham-
pagne

obligeant bravoure

ce pli Monsieur 
le Baron

Bon jour liberie possession innocente

cet air Monsieur 
le Junckar

Canaille ma foi (x2) visite (x2) politesse

cet air noble 
& degagé

moyen coquin (x2) merite

chamade Ne…pas 
(x2)

Fort bien 
(x2) 

metién (jfr. 
métier)

charitable parbleu 
(x3)

je mon ami

charitable-
ment

pardon Laquai mon bleu

condition par Excel-
lence

liberie non

Confidence par hazard ma belle raisonable

Confident par ma foi 
(x2)

Madam Votre nom

curieux passage ma foi (x3) vous

d’une chere 
moitié

pendart Mon Ange wi (=oui)

Tabell 1. Bruket av franska i Swenska sprätthöken
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Ecolier Politesse Monsieur 
(x3)433 

Fort bien qu’en 
amour un 
confident & 
necessaire

morbleu 

humeur Quel bon-
heur

non (x2)

gens de 
qualité

Servi-
teur très 
humble

petits 
maîtres 

il surprise 
(x2)

peruque 
(x2)

Jalousie une decla-
ration en 
forme

pour le 
badinage 
bon pour 
le mariage 
non

Je434 l’en 
defie

Verte bleu Trés 
obeïssent 
Serviteur 

je ne sçais 
quoi

visite vertebleu

le Beau 
monde

vive la 
France

voicy 

le bon gout vive Paris votre 
trèshumble 
Serviteur

ma foi (x7) votre très 
humble 
serviteur

Wi (x2) 
(oui)

Ma 
charmante 
Cousine

vous (X2)

                                                 
434 ”Munsier” (x5), ”Monsir” (x3), ”Munser” (x2), se också ”Mamoselle Sara”, jfr. 
mademoiselle. 
435 Personliga pronomen ”je” används sammanlagt 8 ggr. av Hurtig. 
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Av tabellen kan framför allt två saker utläsas. För det första, inte 
oväntat, att Hurtigs bruk av franskan är det största – som synes upp-
tar det två kolumner. På andraplats kommer Champagne, vilket helt 
uppenbart kommer sig av att han tar efter sin herres bruk av franska. 
På tredjeplats kommer Stadig. Detta har delvis sin förklaring i att 
Stadig, såsom bland annat sker i inledningsscenen, upprepar Hurtigs 
franska fraser, till viss del för att inskärpa det löjeväckande i dem. På 
delad fjärdeplats kommer fröken Lotta och hennes far, amiralen. Om 
Lottas franska kan sägas att den nog tillhör den aktuella tidens bele-
vade umgängesspråk och samma sak gäller för väninnan fröken So-
phia, som kommer på sista plats i tabellen. Amiralens franska innehål-
ler, vilket stämmer bra överens med hans profession, flera franska 
uttryck ur den militära sfären.  

Det som för det andra tydligt kan utläsas är att Hurtigs (och 
Champagnes) franska är av ett helt annat slag än det som påträffas i 
de andra karaktärernas repliker. Framför allt vill jag mena att Hurtigs 
franska har en annan kommunikativ funktion. De tillfällen som Hur-
tig använder franska är ofta när han tilltalar någon, när han tar avsked 
eller när han vill uttrycka sin indignation över något. Här skönjs ett 
tydligt mönster i Hurtigs språkbruk, vilket jag här nedan ska visa, 
också gäller det språkbruk som andra sprätthökar för sig med.  
 
Gun Widmark behandlar inte av bruket franska något närmare i sina 
stilanalyser. Hon konstaterar endast, i mer generella termer, att ”[d]et 
är således möjligt att de franska orden i komedin är av både talspråk-
ligt och skriftspråkligt slag.”436 Såvitt jag kan bedöma finns det ingen 
anledning att ifrågasätta Widmarks antagande, men vad jag däremot 
skulle vilja göra är att angripa frågan på ett lite annorlunda sätt; den 
stilistiska polariseringen mellan tal- och skriftspråk hjälper bara till 
viss del för mina syften. För att besvara frågan om vad det egentligen 
är som satiriserandet av sprätthökarnas välska språkbruk syftar på 
måste, med utgångspunkt i att det är samtalsspråk som efterliknas, 
perspektivet vidgas till att inbegripa mer än de lexikala och gramma-
tiska resurser som exploateras. Vad det handlar om är rutiniserade 

                                                 
436 Widmark, 1969: 52. 
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språkliga handlingar, vilka, samverkande med kroppsliga beteenden 
och disposition hos de involverade aktörerna, antal språkliga aktörer 
som den språkliga utsagan berör, spatiala och temporala förhållanden 
och eventuellt fysiska artefakter, används som ett led i att lösa kom-
munikativa uppgifter. Dessa språkhandlingar ingår i vad som med en 
samlande beteckning kan kallas för kommunikativa praktiker.437 

Carleson skriver inte bara om sprätten Franciscus att ”hundrade 
Fransöska Ord måste utzira hwar mening han säijer”, det påpekas 
också att han ”nu [är] så belefwad, hans gång, hans tal, hans bugning-
ar och nigningar äro så förändrade, at man knapt kan igenkänna ho-
nom mera.”438 Det sprätthöken har ”övertagit” är mer än vissa delar 
av det franska ordförrådet, han använder också franskan på ett visst 
sätt i vissa sammanhang – den ingår som ett led i hela hans uppfö-
randekod. Det som rekontextualiseras i sprätthökstexterna är inte 
isolerade franska lexikala och grammatiska enheter, utan ett helt 
kommunikativt beteendemönster. Att det förhåller sig på det sättet 
blir extra synligt just i den inledande scenen till Swenska sprätthöken för 
att ännu en gång återkomma till den; allt det som kan identifieras som 
konstituerande element i kommunikativa praktiker är naturligtvis inte 
möjligt att utläsa i litteraturen om sprätthökarna, men i Gyllenborgs 
pjäs – eftersom det är en text ämnad att framföras på en teaterscen – 
ges det ibland scenanvisningar som kan vara belysande. Hela pjäsen 
inleds med att Hurtig, som det heter, ”Går allena på Theatern up och 
ner, sprätter med benen, ajusterar och ser sig på alla kanter, hwisslar 
och siunger om hwarandra” och när han hälsar på Stadig åtföljs hans 
franska bedyranden av att han ”Springer och famtar honom rätt 
hårdt”. Anvisningar av det här slaget bestyrker antagandet att sprätt-
hökarnas språkliga utspel ska ses som integrerade i kommunikativa 
praktiker. 

I tabell två gör jag en indelning av de (ofta nominala) franska 
fraserna, som jag påvisar i tabell ett angående Hurtigs språkbruk, just 

                                                 
437 Jag stöder mig här främst på Williams, 1996. Se särskilt kapitel 10: 229-247. Ett 
helt närliggande begrepp är också ”kommunikativa genrer” såsom det används av 
Luckmann (1992: 219-234). Jfr. också Linell, 1998: 238 ff. 
438 Carleson, 1731, Bd. 2, nr 12. 
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efter vilken kommunikativ praktik de tillhör. Jag räknar med fyra olika 
kategorier. 
 
1. Tilltal, såsom exempelvis det franska ”monsieur” (ibland tillsam-
mans med efterställt epitet och artikel, ex. ”Monsieur le Baron”) eller 
i form av substantiv med en bestämning, t.ex. ett franskt personligt 
pronomen, såsom i ”mon ami”, ”mon cousin”, vilket i ett fall kombi-
neras med ett franskt adjektiv, ”Ma charmante Cousine”.  

Intressant att notera härvidlag är det att kritiken mot de franska 
tilltalsorden kan dateras redan till 1600-talet: i Skogekär Bergbos Thet 
Swenska Språketz Klagemål,439 det tidigaste litterära exemplet på en klart 
uttalad kritisk reflektion över det franska språkinflytandet som jag har 
kunnat finna, går ett ”klagomål” ut på att tyskan och franskan har 
vunnit så stor popularitet att svenska tilltalsord snart är utmönstrade.  

Nu hälsas intet mehra/ Ey biudes fahra wäl/ Om thet ey skeer 
etthera/ Med tyske Ord man stiäl/ Eller ock kanske med Frans-
ke;/ Thet ljudet är så sött/ At the man migh förwanske/ Som 
ringa blifwer skött. Ehwart uth man sigh wänder/ Nu höres alt 
Monsör/ Så känder som okänder/ Straxt swarar Servitör.440  

2. Hälsningar, exempelvis ”Bon jour”, som Champagne säger (Hurtig 
säger ”adieu”). Eftersom hälsningar som regel förekommer i början 
eller slutet av ett samtalsanförande, ger de ett speciellt eftertryck åt 
det ”franska” intrycket av sprätthökarnas tal. 
 
3. Komplimanger, d.v.s. artighetsfraser, såsom Hurtig säger ”votre très 
humble serviteur”. Antalet komplimanger i sprätthökarnas språkbruk 

                                                 
439 ”Klagemålet” publicerades 1658, men man är i den tidigare forskningen osäker på 
när dikten egentligen skrevs. Traditionen utpekade tidigt Gustav Rosenhane, men 
mycket talar för att det i själva verket var den äldre brodern, Schering Rosenhane, 
som förde pennan. Stämmer antagandet innebär det att texten tillkom redan under 
Gustav II Adolfs tid, 1630-31 och inte som man annars trott, omkring 1650 eller 
något senare Johan Nordström var den förste som framlade denna hypotesen, 1917 
(Samlaren 38). Litteraturhistorikern Eskil Källquist stöder sedan Nordströms reso-
nemang i sin monografi över Klagemålet (1934: 7-90). Stina Hansson (1984: 137-155) 
menar däremot å sin sida att Klagemålet torde ha författats år 1658. 
440 Bergbo, 1706: 10. 
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är inte särdeles många, men de är intressanta eftersom de understry-
ker den poäng som jag vill göra om franskans kommunikativa funk-
tion.  
 
4. Svärjande, med vilket jag avser utrop av olika slag och svordomar, 
med andra ord adverbial och interjektioner. Jag har hämtat termen 
från själva källmaterialet, såsom Carl Nyréns anmärkning om sprätt-
hökarna att de ”swärjer i hwart annat ord, häldre på Franska, än på 
annat språk”.441 Detta ”svärjande” kallas också för, som det heter i 
Swenska sprätthöken, ”fransyska eder”: i de tionde krav som fröken 
Sophia ställer upp för Hurtig läser vi att det ”blifwer honom [Hurtig] 
förbudet at bruka Fransyska Eder”442. Vi kan i sammanhanget också 
erinra oss om scenen i Jean de France där Jean skäller ut tjänaren Pierre 
efter ”en Lista af 40 Nymodiska Eder”443 som han har fått av en 
språkmästare i Paris. I Swenska sprätthöken kan särskilt det lilla uttryck-
et ”ma foi” noteras av de ”fransyska ederna”. Det uppträder i olika 
språkliga konstellationer, pjäsen igenom och blir närmast en språklig 
tick hos Hurtig, att jämföra med den åldrade Amiral Enterfelts lilla 
språkliga säregenhet, i det att han godmodigt skrockande upprepar 
”det är wäl, det är wäl” i var och varannan replik (totalt 77 gånger).444 
Tydligen tillhör just uttrycket ”Ma foi”, liksom svordomen ”parbleu” 
(som uppträder i vissa varianter) sprätthökarnas standardvokabulär 
och det återfinns, som tabell två anger också i andra texter om sprätt-
höksfiguren.  

Att svärjandet på franska ansågs tillhöra det sprättaktiga språk-
bruket inskärps dessutom i Boissys pjäs. Där är det som sagt marki-
sen av Polinville som är sprätthöken. Men det visar sig att det också 
finns en annan karaktär som, även om han inte är en fullfjädrad 
sprätthök ännu, aspirerar på att blir det: Milord Houzey, son till Mil-
ord Craff och Eliantes bror. Houzey blir helt begeistrad av Polinvilles 
franska esprit och vill lära sig att bli som han. I scen femton träffas de 
båda för en diskussion kring uppförande. I markisens utlägg om vad 
                                                 
441 Nyrén, 1766. 
442 Gyllenborg, 1740: 110. 
443 Holberg, 1744: 42. 
444 Se Widmark, 1969: 7, 2001: 58, 2003: 42 f. 
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som utgör en sann fin herre och fransos (m.a.o. en riktig fransk 
sprätthök) inflikar Houzey, uppmärksam lärling till sprätthökarna 
som han är, att han glömmer två viktiga färdigheter, som varje man 
av värld måste behärska: att svära och ljuga. Markisen håller med om 
detta och säger att inget smyckar ett samtal som en liten oförmodad 
lögn och några framsvurna eder. 

MILORD HOUZEY. Il me paroît, Monseiur le Marquis, que 
vous oubliez deux qualités importantes. 

LE MARQUIS. Lesquelles? 

MILORD HOUZEY. Le don de mentir aisément, & le talent de 
jurer avec énergie. 

LE MARQUIS. Vous avez raison, rien n’orne mieux un discours 
qu’un mensonge dit à propos, ou qu’un serment fait en tems & 
lieu. 

MILORD HOUZEY. C’est encore ce que je possede assez, sur-
tout je jure fort joliment, & personne prononce mieux que moi un 
ventrebleu, un le diable m’emporte, un la peste m’étouffe. 

[---] 

LE MARQUIS. Eh! fi donc, Monsieur, ce sont des sermens usés 
qui traînent par-tout; il faut des sermens plus distingués, des ser-
mens tout neufs. Je vous ferai présent, la premiere fois, d’un Re-
cueil d’imprécations & de sermens novellement inventés par un 
Capitaine de Dragons, revus par un Officier de Marine, & aug-
mentés par un Abbé Gascon qui avoit perdu son argent au Tric-
trac. C’est un fort bon Livre & qui vous instruira.445  

Houzey uppger att han redan har lärt sig att svärja på franska, men 
markisen invänder att de uttryck som han kan är alltför vanliga, han 
rekommenderar därför att han läser en bok innehållande helt nya 
svordomar, påhittade först av en ”Capitaine de Dragon”, sedan 
granskade av en officer i flottan och slutligen utökade av en ”abbot 
Gascon”, som har förlorat sina pengar på brädspel.  
                                                 
445 Boissy, 1727: 36. 
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Underlaget till tabell två består av pjäserna Swenska sprätthöken, Dalins 
Den Afwundsjuke och översättningen av Holbergs Jean de France, samt 
av två stycken artiklar ur de moraliska veckoskrifterna Then Swänska 
Argus446 och Den Swenske Patrioten447. 

                                                 
446 Dalin, 1914, bd. 2, nr 13. 
447 Browallius, 1735, nr 9. 

INDELNING 
EFTER KOM-
MUNIKATIVA 
PRAKTIKER

GREVE 
HURTIG 
(SWENSKA 
SPRÄTTHÖ-
KEN)

JEAN DE 
FRANCE 
(JEAN DE 
FRANCE)

HERR 
KALF (DEN 
AFWUND-
SJUKE)

LIBERTIN, 
KÄPPKNAPP, 
FAÇON, DU 
CRIN, FRI-
SURE, SCAN-
DALE, GALON 
(THEN SWÄN-
SKA ARGUS) 

JEAN DE 
FRANCE 
(DEN 
SWENSKE 
PATRIOTEN,)

Tilltal Ma charmante 
Cousine

belle Prin-
cesse 

Madame (x2) mon Frere

ma Cousine Charmante 
Dame 

Monsieur (x2)

mon ami Charmante 
Madame 

mon Cousin 
(x2)

Charmante 
Princesse

Monsieur La Charmante 
Dame 

Monsieur le 
Baron

ma belle 
madame

Monsieur le 
Junckar

Ma chère 
Isabelle 

vous (X2) Madame (x8)

mon cher (x2)

Mon cher 
Swär papa 
(x3)

mon Pere (x3)

Tabell 2. Sprätthöksdialoger
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Monsieur 
(x17)

Papa (x3)

Hälsningar adieu Adieu (x2) bon soir adieu

Bon matin

Kompliman-
ger

Serviteur tres 
humble 

Je vous 
rends grace 
Madame

Serviteur tres 
humble

Serviteur

votre très 
humble ser-
viteur

Je vous rends 
mille graces 
pour votre 
civilite

Je vous prie

est il possible 
que j’ay 
l’honneur, le 
plaisir, conten-
tement et joye 
de vous revoir 
dans cette 
terre

soufrés que 
j’adore vous

soufrés, que 
je baise votres 
beaux mains

votre très 
humble 
service

Vous me fait 
un grand 
plaisir

Svärjande à la mode de 
Paris

a la bisarre morbleu à propos bougres de 
gens

à propos (x2) a la françoise parbleu dieu n’en 
plaise

C’est le 
diantre

Fort bien ala Greve sans façon Misericorde charni

ma foi (x7) Badaut Ventrebleu Parbleu La peste creve

parbleu (x3) bougre que diab[le] Morbleu
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par ma foi (x2) Bougre badaut Parbleu

pendart Bogre de 
parade

peste

Verte bleu boufon

vive la France bourreaux

vive Paris Coquin

crasseux

dans ma foy

Diable 
m’enporte

diantre

du sot

faineant

Fripon

gourmand

grand malheur

le Diantre

ma foy (x7)

Maraut (x2)

mardi

Non ma foi

non par Di non 
(x4)

Non si fait non

Ovis di

Ovis par di si 
fait (x3)

par Di (x9)

pardi (x6)

perte

Peste (x2)

sans facon 
(x2)

Si fait

tete bleue (x2)
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Den slutsats som kan dras av tabell två är att det bara är en viss del av 
franskan som genom sprätthökssatirerna brännmärks och att detta är 
direkt avhängigt av hur de franska inskotten används i social interak-
tion – det kritiken riktar sig mot är att hälsa på franska, att tilltala 
någon med ett ”mon ami”, att skjuta in ett litet franskt ”ma foi”, och 
inte minst att svära på franska. Det finns här också en klar koppling 
till det som sägs om sprätthökarnas oförmåga att anpassa sig efter det 
sociala umgängets konventioner, vilket jag påvisar i föregående un-
derkapitel: utropen, artighetsflosklerna och överhuvudtaget det till 
synes opåkallade, redundanta bruket av franska tillmälen ligger i linje 
med det som sägs om sprätthökarna att de är pratsamma och skrytak-
tiga.  

Av tabell två utläses också att ”svärjandet” är den överlägset 
största kategorin448 och att utropen och svordomarna ser ungefär 
likadana ut i alla fem texterna. Liksom komplimenterandet är be-
skrivningarna av svärjandet säkerligen ägnat att ge sprätthökarnas 
franska en karaktär av innehållslig tomhet, formelmässighet och en 
konstlad affektion. Det är främst den iakttagelsen som skulle vilja 
utveckla en diskussion kring: vad är det för syn på språket som ligger 
till grund för beskrivningarna av sprätthökens ordfäktande? I artikeln 
i Thet Swenska Nitet som jag citerar i slutet av det föregående underka-
pitlet läser vi, som fortsättning på resonemanget om sprätthökarnas 
verbala oförmågor:  

Ty såsom Pappegojor finnas på Caffe-Hus och Källare, så finnas 
och Sprätthökar der - - - Som Pappegojor prata mycket utan 
sammanhang, så giöra och Sprätthökar - -: såsom Pappegojor sitta 
i burar, så trifwas och Sprätthökar bäst i Jungfruburar - - Såsom 
Pappegojor äro sqwalleracktige och uppenbara ofta en hop Fruns 
eller Mademoisellers hemligheter, så låta och Sprätthökar ofta bruka 
sig til mellan löpare, emedan de hafwa stor lust at föra Noveller  

Liknelsen vid en papegoja stämmer väl med den allmänna föreställ-
ningen om sprätthökarnas språkbruk, eftersom både sprätthökar och 

                                                 
448 Se också Den Förnuftige Fritänkaren (Kryger, 1767, nr 5) där sprätthöken i sin dag-
boksredogörelse säger ”Quel misere” ”Quels desastres” ”Coquin” ”point de raison”. 
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papegojor, som det står, pratar mycket utan sammanhang och skvall-
rar. Men där finns också en annan parallell som är närmare förknip-
pad med förfranskningen: en papegoja lär sig att prata, men den vet 
inte vad den säger, den bara härmar efter. På samma sätt syns det vara 
med sprätthökarna och franskan enligt somliga beskrivningar. I det 
föregående har jag visat hur Jean i Jean de France egentligen inte kan 
franska något vidare – den enda franska som han syns behärska är 
just de ”fransyska ederna” – vilket inte hindrar honom från att bruka 
det i tid och otid. Det den kritiska udden riktar sig mot är att sprätt-
hökarnas användning av franskan bara är ett ytligt efterapande, att 
franskan begagnas av sprätthökarna för att markera en mondänitet 
och en moderiktighet och franskan blir, liksom klädmodet, en del av 
den skimrande ytan, som skyler ett korrumperat innehåll.  

I Le françois à Londre ombeds markisen av Polinville, alltså Hur-
tigs motsvarighet, att förklara vad ”esprit” är och markisen svarar då 
att esprit för honom består av ”att säga vackra saker om ingenting”.449 
I Boissys pjäs pratar alla franska och distinktionen mellan franskan 
och det inhemska språket synliggörs inte, men om vi överför Polinvil-
les resonemang på svenska texter om sprätthökar tycks det vara just 
en sådan användning av franskan som kritiken riktas mot. Det är 
antagligen sprätthökarna som Gadd syftar på när han skriver att 
franskan är ett ”tomt mun-väder, som ej passar sig eller borde få 
Burskap hos svenskt Folk”450. Intressant i sammanhanget är onekli-
gen också den definition av det franska språket som står att läsa i 
Conversations-lexikon, även om den inte kommer i tryck förrän på 1800-
talet (1821): ”intet språk [är] mera passande för den fina verldstonen 
och för konsten, att med många vackra talesätt, säga ingenting, äfven-
som intet annat kan mäta sig dermed, i afseende på rikedomen af 
egna, pikanta uttryck för alla och de finaste förhållanden i sällskapsli-
vet”451. Vi läser här, i själva definitionen av franskan, att dess använd-
ning är synonym med den språkanvändning som den sprättaktiga 
Polinville kallar för ”esprit”.  

                                                 
449 ”je le fais consister à dire de jolies choses sur des riens (Boissy, 1727: 38)”. 
450 Gadd, 1770: 38. 
451 Conversations-lexikon, 1821, Andra häftet: 681. 
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Sprätthökarnas franska är alltså, enligt de källor som har anförts, 
ett ”vackert ingenting”. Jag skulle vilja kalla detta för en föreställning 
om språket som ornamentalt; franskan, som den framställs i sprättsati-
rerna blir en slags utsmyckning av talet. Vad det uppenbarligen hand-
lar om är en kritik mot språkets kulturella symbolvärde. Motsatsen till 
ett ornamentalt, symboliskt språkbruk och en ”förnuftig” användning 
av franskan är det instrumentella språkbruket. Det är det som Baron 
Stadig propagerar för när han säger: ”jag [hade] lärt så mycket af 
Fransyskan och af andra främmande Språk, som jag behöfde förr än 
jag reste ut, men jag brukar dem alla som min kappa endast i nödfall, 
mitt Moders-mål har alltid förträdet hos mig.”452 Budskapet lyder: att 
kunna franska är bra, men kunskaperna får inte användas på fel sätt, 
för ett allamodiskt framställande av den egna personen, som sprätt-
hökarna gör, utan för att uttrycka sakförhållanden.  

Det ska tilläggas att dikotomin ornamental kontra instrumentell i ett 
avseende inte är helt lyckad, eftersom sprätthökens ”ornamentala” 
språkbruk på sätt och vis också är ”instrumentell”, d.v.s. den har en 
funktion, fastän, som jag just har visat, en funktion av ett speciellt slag 
– men den är ändå den som jag tycker bäst beskriver den syn på språ-
ket som framträder i tabellerna. Jag ska dessutom visa att denna diko-
tomi, som jag alltså här nedan ska återkomma till, är behjälplig i det 
moralfilosofiska perspektivet av frågan om den kritiska synen på 
franskabruket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
452 Gyllenborg, 1740: 2. 
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5.5 Tesen om ”det liderliga språket” och frå-
gan om nationalkaraktären en gång till 
Jag ska i detta underkapitel diskutera huruvida en moralfilosofisk 
dimension av språkfrågan kan utläsas i sprätthökslitteraturen. För att 
göra det kommer jag i hög grad att återknyta till det jag skriver i före-
gående underkapitel. Diskussionen kommer dessutom att inbegripa 
en del texter som inte tidigare har behandlats, det rör sig främst om 
olika figurativa beskrivningar av svenskan respektive franskan som 
nationalspråk. Jag ska här vidga perspektivet något och diskutera 
sprätthöksfiguren på en mer principiell nivå. I huvudsak är det två 
frågor som jag ska uppehålla mig vid. Den första handlar om huruvi-
da det finns en koppling mellan det sätt som franskan satiriseras i 
sprätthökarnas tal och det som Mats Malm kallar för ”ett liderligt 
språk”. Den andra frågan anknyter dels till det som Malm skriver om 
det ”liderliga språket”, dels till det jag själv skriver i det föregående 
kapitlet om sprätthökarna och nationalkaraktären: på vilket sätt är 
beskrivandet av sprätthökarnas tal avhängigt av frågan om nationalka-
raktären? 

Mats Malms tes om ”det liderliga språket” 
I monografin Det liderliga språket. Poetisk ambivalens i svensk barock 
(2004), samt artikeln ”Känsla och sinnlighet skilda från sinnena: om 
den estetiska intresselöshetens grunder”, som står att finna i det 
svenska sällskapet för 1700-talsstudiers årsskrift 2004, utvecklar Mats 
Malm en tes som handlar om hur synen på språklig representation 
och retorik alltifrån antiken och fram i modern tid har varit intimt 
lierad med i grunden moralfilosofiska föreställningar om ”liderlighet”. 
Jag ska här kortfattat summera vad jag betraktar som Malms viktigas-
te antaganden i dessa verk.  

Utgångspunkten för Malm är att det i äldre tider fanns en ambi-
valent hållning till språket och dess potential – vad det i grund och 
botten handlar om är alltså föreställningar om språket och dess förhål-
lande till verkligheten, vilka samlas under rubriken ”det liderliga språ-
ket”. Den ambivalens som Malm utgår ifrån kommer särskilt till synes 
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inom retorikteorin, där språket tillskrivs en maktpotential; retorik är 
som bekant konsten att övertala med språkliga medel. Retoriken kan 
ha ett gott uppsåt, att instruera och sprida kunskap, men den kan 
också ha ett ont uppsåt, att förleda och förföra: språket kan vara hot-
fullt och lastbart om det används på fel sätt. En sådan uppfattning, 
som har sina rötter i antiken, bygger på antagandet att språket är nå-
got sinnligt, d.v.s. att det utgör en påverkan på människans sinnen. 
Språket beskrivs enligt samma synsätt ikonografiskt, det tilldelas 
kropp, kön och därtill en moralitet: ”därmed sammanfaller egentligen 
de retoriska dygderna med individuell dygd. Omvänt blir språklig last 
det samma som kroppslig last”453 skriver Malm. 

Malm hänvisar till Quintilianus tal om retoriken i Institutiones ora-
toriae där språket tillskrivs två kvinnliga kroppar, definierade i en mot-
satsställning till varandra: den sunda, enkla, rena och dygdiga Eloquen-
tia, vältaligheten, som får stå för den goda retoriken ställs mot den 
falska, förföriska fresterskan, den lastbara Elocutio, som är den hotful-
la, dåliga retoriken, betingad av ett ont uppsåt. De två sidorna av 
retoriken hos Quintilianus återgår på antikens debatt om atticism 
kontra asianism. Atticisternas retorik ansåg man utmärkas av en kärv-
het, den fokuserade på innehållet och gav inte mycket till övers för 
den njutbara, utsmyckade framställningen – således innehöll den mer 
av Eloquentia – medan asianerna beskylldes för att sätta form, språkli-
ga njutningsmedel och affekter i centrum – de bejakade, i motsats till 
atticisterna, Elocutio. Malm menar att denna dualistiska syn på språket 
innefattar mer än två från varandra skilda stilideal, den hyser också en 
”språklig sexualskräck”454; den som alltför mycket ger sig hän åt Elo-
cutio och asianism riskerar att bli effeminerad i bemärkelsen lastbar, 
liderlig, förvekligad och förkonstlad: m.a.o. ett offer för det liderliga 
språket. 

Det föreställningskomplex som det ”liderliga språket” aktualise-
rar sträcker sig enligt Malm också utanför språk och retorik per se; det 
är exempelvis tillämpbart på uppfattningar om bildkonst. Ytterst rör 
problemet representation och åskådliggörande och det bottnar i en 

                                                 
453 Malm, 2004b: 96. 
454 Se Malm, 2004a: 27, 2004b: 97. 
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för den kristna etiken (och nyplatonismen) grundläggande dikotomi: 
ande kontra materia. Dygd och gudfruktighet är det som är andligt, 
funktionellt, abstrakt och manligt medan last och synd är det som är 
materiellt, profant, sinnligt och feminint. Last/synd förknippas med 
åskådliggörandet just eftersom det är sinnligt och sinnligheten i sig är 
alltid bedräglig; det är ju genom sinnesintrycken som Satan frestar 
och förleder. Idén om den lastbara representationen utgår från att det 
finns en diskrepans mellan vad som framställs och hur det framställs, 
mellan betecknat och betecknande. Ju mer form, kolorit och prun-
kande i framställningen, desto mer skyls och vanställs referenten – 
tanken är kanske speciellt påtaglig inom lutherdomen, där det skrivna 
ordet är vägen till Gud, medan framställning i bild, ikoner, misstänk-
liggörs. Den fråga Malm ställer i det sammanhanget är: vad får upp-
fattningen om sinnevärlden som ett fördärvligt bländverk för implika-
tioner i fråga om språkuppfattningen? Och vidare, är en sådan upp-
fattning avläsbar i litteraturen?  

Den tidsperiod som Malm i sin monografi huvudsakligen rör sig 
inom är 1600-talet, vilket motiveras med att föreställningen om det 
liderliga språket blir särskilt avläsbar i barocklitteraturen. Det är verk 
av svenska 1600-talsförfattare såsom Spegel, Stiernhielm, Bergbo, 
Columbus, Lucidor, Runius, Holmström, Dahlstierna, Brenner som 
analyseras och Malms undersökningsperiod är alltså förlagd med 
början nästan hundra år före det att sprätthöken, den svenska karak-
tärskomedin och de moraliska veckoskrifterna gör entré. Det blir 
följaktligen relevant att ställa frågan om det liderliga språket också gör 
sig gällande i frihetstidens litteratur och i sådana fall på vilket sätt. 
Malm skriver att föreställningen om det liderliga språket i viss mån 
lever kvar, men att den avmattas under 1700-talet. Jag går inte in i 
detalj på Malms förklaringar, utan nöjer mig med att sammanfatta 
några av de enligt min mening viktigaste punkterna. 

• Genusperspektivet. Malm lutar sig mot Laqueurs455 tes om att 
en ”enkönsmodell” alltmer får stå tillbaka för en ”tvåköns-
modell” under 1700-talet. Detta innebär att gränslinjen mel-
lan könen blir skarpare och uppmärksammandet av biolo-

                                                 
455 Laqueur, 1994.  
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giska skillnader mellan man och kvinna leder till att kvinnan 
inte längre tas för en fysisk och moralisk underlägsen ”vari-
ant” av mannen. Den föreställning om kön, eller kanske 
närmast genus, som det liderliga språket utgår från, att 
mannen genom moralisk depravering inte bara kan bli ef-
feminerad, utan också faktiskt i bokstavlig mening bli en 
kvinna är inte längre giltig. Därmed tas udden av den 
”språkliga sexualskräck” som fanns i den retoriska traditio-
nen. 

• Tal vs. skrift. Skriftspråkligheten och därmed en ny läsprak-
tik får sitt definitiva genomslag. Malm menar att föreställ-
ningen om språkets sinnlighet, d.v.s. dess ”liderlighet”, ut-
går från språkets ljudkropp. Ljudet går i fysisk mening in i 
åhöraren, mot ljudet kan mottagaren inte värja sig och 
han/hon blir ett passiviserat offer för retoriken. Vid den 
tysta läsning, som alltmer börjar etableras på 1700-talet, 
skapas däremot distans till och kontroll av texten. Texten 
blir alltmer ”stum” och synsinnet gör den förut passive 
mottagaren till en aktiv betraktare. 

• Estetikens framväxt. Denna förklaring utvecklar Malm främst 
i sin artikel.456 Genom estetiken sker en omförhandling av 
sinnesintrycken. Från att ha varit något hotfullt, som måste 
undertryckas, får sinnligheten, inom estetiken, en positiv 
innebörd. Detta sker genom en mycket komplex moralfilo-
sofisk och konstteoretisk process med flera sammanhäng-
ande led, som Malm endast lyfter fram några betydelsefulla 
aspekter av. Bland annat pekar Malm på att det måste ske 
någon slags frikoppling mellan kristen etik och språklig re-
presentation. Han hänvisar också till den Kantska formule-
ringen ”interesseloses Wohlgefallen”, d.v.s. ”intresselöst 
välbehag”. Behaget ska, i direkt motsats till retoriken, vara 
”intresselöst”, vilket betyder att förhållandet till konstverket 
inte ska vara instrumentellt, d.v.s. styrt av ett intresse, vare 
sig hos avsändaren eller hos mottagaren. Häri ryms tanken 

                                                 
456 Malm, 2004b. 
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om verkets autonomi, att konstverket blir ett föremål i egen 
rätt och att det inte längre bara är medel att påverka och re-
presentera – och därmed tappar föreställningen om det li-
derliga språket mycket av sin giltighet.  

Men trots allt detta menar Malm att föreställningen om det liderliga 
språket i någon mån ändå lever kvar under 1700-talet. Exempelvis 
kan den spåras i Lessings kritik av åskådliggörandet inom poesin och i 
Kants kategorier det sköna, som är kroppsligt, kvinnligt och frestande 
och det sublima, som är andligt, manligt och högtstående – vilket 
onekligen leder tanken till Elocutio och asianism kontra Eloquentia och 
atticism. Det finns enligt Malm ett moraliserande avståndstagande 
gentemot det sinnliga också på andra sätt i Kants filosofi, som jag 
avstår ifrån att gå närmare in på här.  

Det franska språkets (potentiella) liderlighet 
Om det nu är som Malm postulerar att en föreställning om det lider-
liga språket har fungerat som en underliggande, styrande förutsättning 
för tankeschabloner om språk i allmänhet, retorik och konst alltsedan 
antiken och att den blir extra påtaglig i barockens tidevarv, så skulle 
det ju inte vara orimligt att tänka sig att den också ligger till grund för 
den kritiska synen på det franska språket. Som jag tidigare har påtalat 
etableras den kritiska diskursen om franskan i Malms huvudsakliga 
undersökningsperiod, stormaktstiden, och många av de uppfattningar 
som då artikuleras lever kvar in i frihetstiden, de konserveras bland 
annat i sprätthökssatirerna. Jag menar här inte att punkt för punkt 
söka bevisa att franskan uppfattades som ett ”liderligt språk”, men att 
jag tycker mig kunna peka på vissa beröringspunkter som kommer till 
synes i sprätthökslitteraturen och andra texter som vidrör ett franskt 
inflytande.  

Först några mer allmänna reflektioner. Swedberg skriver i ett ka-
pitel i Schibboleth, rubricerat ”Elska fremmande seder och språk bodar 
ei gott”, att ”Med språket kommer oförmerckt/ doch starckt/ thess 
lands och thess folcks/ thess wesendes och thess seders kiärlek/ åtrå 
och werde”. Genom språket kan främmande länders seder – och 
underförstått en fransk skadlig kulturinfluens (genom franskan) – få 
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fäste. Per Adrian Gadd uttrycker saken på följande sätt: ”Hvars språk 
en älskar, dens seder, mode, later och åtbörder intaga gemenligen sinnet, och i 
anseende til en flyktig och oriktig urskillning, väljes hälst de sämsta af dem.”457 
Han ger också ett exempel: ”Tysklands Adel har af flärd och ill-
fä[å?]nigt tycke för utländska språk och seder, äfven redan blifvit 
smittadt i så hög grad, at de ej anse sig äga et nog värdigt anseende, 
om de icke skola upvaktas och betjenas af Fransyska Kammar-tjenare 
och Franska Kockar.”458 Tanken är vanlig i 1700-talets språkpatrio-
tism: språket fungerar som en trojansk häst; det rymmer tänkesätt, 
attityder och seder som inte bara är opassande för den svenska kultu-
ren, utan också rentav skadliga.459 Sven Hof skriver att ”ett eftera-
pande, så af främmande ord, som andra ting, [bidrar] på intet sätt 
bidraga till wår förmån, utan [är] ofta [till] skada”460. Användningen 
av främmande språk anses skadligt på samma sätt som det liderliga 
språket – det leder till en moralisk depravering – och på samma sätt 
som retorikens Elocutio hotar att göra unga män vekliga och lastbara, 
hotar den smittbara franskan att göra de unga svenska männen till 
sprätthökar med allt vad det innebär. 

Det finns också en annan mer övergripande koppling till sprätt-
hökstematiken i Malms utredningar. Att språket ges kropp och kön, 
vilket alltså är en förutsättning för idén om det liderliga språket, gäll-
er, kan det konstateras, inte bara de retoriska gestalterna Elocutio och 
Eloquentia; så är det också i vissa beskrivningar av nationalspråken. Ett 
1600-talsexempel som Malm anför är Stiernhielms ”gamble/ obe-
fläckiade Götha-Matrona” som påtalas i företalet till Gambla Svea- och 
Götha-måles fatebur (1643). Göta Matronan är här det anrika, vördnads-
fulla svenska språket, som, efter att hon inte vårdas på tillbörligt sätt, 
saknar egna kläder (=ord) och blir tvungen att klä sig i förgyllda, al-
lamodiska plagg. 

Ach/ huru gåår thet så/ huru kommer thet til; at tu åhrlige/ 
gamble/ obefläckiade Götha-Matrona/ som hafwe giort alle thes-

                                                 
457 Gadd, 1770: 27. 
458 Ibid. 28. 
459 Jfr. Nordin, 2000: 208. Nordin hänvisar, som exempel, till prästen Carl Brunk-
mans Nödwändigaste grunden til borgerlig sällhet (Stockholm, 1765). 
460 Hof, 1753: 32. 
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se Unge Damer rijke/ nu sielfwer äst så fattig worden? [---] Men 
huru wäl thet står/ och tämer een til ålders kommen alfwarsam 
Fru/ som kläder sig efter gamble drägten/ at hon behänger/ här 
medh ett och ther medh annat/ sönderhackat/ frantsat/ krusat/ 
gull brämat/ alla-modiskt plagg; thet see/ och lee wij åt/ alle dagar 
ändoch jagh/ för min person/ hafwer dragit billig medömkan dä-
röfwer/ och låter migh gå til hierta huru then högwyrdelige Ma-
trona kunde komma til och hållas wid sin ährlige skrudh igen.461 

För att understödja Malms exempel kan det sägas att samma tanke-
gång om det svenska språket, som av brist på kunskap och vördnad 
blir förställd av utländska kläder, återkommer i Haquin Spegels för-
ord till ordboken Glossarium-sveo-gothicum eller Swensk-ordabook, från 
1712, där det argumenteras för att det är bättre att tillverka ett plagg 
av ett enda tyg än att lappa ihop det med ”allehanda klutar”. 

At man så fulkomligen kan thet språket/ hwilket man dageligen 
bruka måste/ at man icke behöfwer inblanda några ord/ som man 
af andra språk lånt hafwe. Ty the som thet giöra/ äre intet kloka-
re/ än the som lappa ihoop en klädning utaf allehanda klutar/ ther 
the kunde hafwa en mycket bättre af ett stycke/ eller enahanda 
tyg. 

På ett liknande sätt som Stiernhielm vill jag påstå att också Dalin 
beskriver det svenska språket i första årgångens 45:e ark, ”Om 
Swenska Språket” i Then swänska Argus. Också här ges språket gestal-
ten av en kvinna, denna gång är hon dotter till fru Sverige. 

    Jag känner en Fru, som aldeles skiämmer bort sin Dotter. 
(Dock, min Läsare, wi känna wäl mer än En). Stackars Flicka, det 
giör mig ondt om henne, ty hon är af Naturen så täck, så Liuflig, 
så Snäll och så Hurtig, som trotz någon af sina likar; Men igenom 
Gummans twång, Wårdslöshet och Dårskap, är hon nu, det arma 
Barnet, så Obehagelig, så Fiållig, så Dum och så Ömkelig, at om 
jag inte kan öfwertala den Gamla til mera förstånd i detta mål, så 
blir Flickan ett Afskrap i stelle för en Skiönhet: I förtroende kan 
jag säija dig, min Läsare, at jag hade ärnat Frja til henne; Men om 
Modren så fortfar, at släppa henne handlöst och intet hielper mig, 
at giöra henne Ädlare än hon nu är, så betackar jag mig: Jag kan få 

                                                 
461 Företalet är sannolikt tryckt på 1710- eller 1720-talet, utan paginering i denna 
version. 
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Slynor nog ändå, som ha wackra Kroppar och lytte Siälar, mycken 
Grannlåt och litet Wett. (Mödrarne ware tack, på sådane ha wj 
ingen Missväxt) Dock, det giör mig ondt om denna: Hon är Skiön; 
Men Modren förstår sig intet på naturlig Skiönhet; Utan wanska-
par henne med smink och Franska Flugor, ja så främmande tilsat-
zer, Fläckar och Twång har jag sedt på den arma Flickan, at jag in-
tet wet om de äro Græska, Romerska eller Tyska. Hon wet intet 
sielf, hurudan hon skall wara. All den Frihet och Behagelighet, 
som födzlen henne skiänkt, blir förqwafd, ty (Tänck hwad sällsamt 
Efterdöme!) Modren föraktar sin Dotter. Antingen ska det i dy 
mål wara förmycket eller förlitet: Jag wet Mödrar, som äro tokuge 
af kärlek til sina Flickor: De tala om intet annat, de uphöija intet 
annat, de glädias för intet annat, de sörja för intet annat; Men 
denne släpper sällan sin Åsna bland förnämt Folk: Hon måste lul-
la, som hon kan bland Drängar, Pigor och nedrigt Sällskap. Du 
kan wäl tänka hwad anseende hon har bland sådant föllje. Om 
hon änteligen får lof at komma bland Folk, så kommer hon ut-
spökad som förr är sagt: Hon måste ock då pracka sig til Kläder af 
andra Flickor, som intet til henne äro skurne eller sydde, ja läna af 
dem intil gång och rörelser, så at (Gudz lähn i wördnad) hon blir 
så wanstäld, som en Präst, när han will leka Riddare, en Hofman 
när han will leka Philosoph, och mästadels wåra Vers-Månglare, 
när de leka Poëter. Än en gång: Det giör mig ondt om Flickan: 
Men har jag intet annat at säija hela Swerige i dag? S w e r i g e du 
lärer fråga hwad du har at bry dig om min Saga, en sådan Mor och 
en sådan Dotter? Wäl, Fru S w e r i g e, men hållen denna gången 
til goda, ty jag menar Ehr Sielf. I ären Modren och Ehrt språk är 
Dottren.462 

Fru Sverige vet inte att rätt uppfostra sin dotter, det svenska språket. 
Hon vanvårdar henne så att hon, sin naturliga godhet och skönhet till 
trots, har blivit ”så Obehagelig, så Fiållig, så Dum och så Ömkelig” 
att man inte känner igen henne. Frun förstår sig nämligen inte på 
”naturlig” skönhet, utan vanpryder dottern ”med smink och Franska 
Flugor, ja så främmande tilsatzer, Fläckar och Twång har jag sedt på 
den arma Flickan, at jag intet wet om de äro Græska, Romerska eller 
Tyska.” Dottern (=svenskan) får, liksom Göta Matronan, ta på sig 
kläder som ”intet til henne äro skurne eller sydde ” blir därmed stän-
digt ”så wanstäl[t], som en Präst, när han will leka Riddare, en Hof-

                                                 
462 Dalin, 1910, bd. 1, nr 45: 340 ff. 
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man när han will leka Philosoph, och mästadels wåra Vers-Månglare, 
när de leka Poëter.”  

I lamentationer som dessa över svenskans uppblandning med 
främmande språk, ges den puristiska tanken, såväl hos Stiernhielm 
som hos Dalin, en uttryckligen moralisk dimension. Hade inte Ma-
tronan blivit korrumperad av de förföriska och frestande sydländska 
språken, av franskan, spanskan och italienskan som lockar ”härlige af 
prång; glimmande af fagerlek; och flödande af sucker och sötma”, 
skulle hon, menar Malm, ha antagit samma skepnad som fru Dygd i 
Hercules – nu liknar hon istället mer fru Lustas dotter Flättia, 463 som 
”war klädd oppå fransk, där-å alt war brokot. / och krokot […] ala-
mode, beflittrat/ och splittrat.”464 Den bakomliggande tankefiguren är 
att det svenska språket förknippas med dygd, medan de utländska 
språken – och som det framgår tydligt franskan – förknippas med 
last: det är de lastbara utländska språken (till vilka franskan räknas) 
som med sitt skimrande yttre och sitt koketteri, har förfört det dygde-
rika svenska språket. 

Jag vill påstå att tanken om den kontaminerade svenska språk-
kroppen har sin resonans i sprätthökstematiken på två sätt. För det 
första är ju sprätthöken en svensk som rent bokstavligt har tagit på 
sig allamodiska kläder, vilka egentligen inte passar hans från början 
svenska läggning. För det andra motsvarar sprätthökens välska språk-
blandning på ett symboliskt plan de kläder (=ord) som vanpryder 
Göta Matronan och Dalins dotter till fru Sverige.  
 
Det som kanske mer direkt talar för att franskan uppfattades som ett 
liderligt språk är den genomgång av sprätthökarnas tal som jag pre-
senterar i det föregående. Det kan för det första konstateras, vilket jag 
förvisso redan har gjort, men som tål att upprepas, att det just är 
sprätthökarnas tal som fokuseras i litteraturen, m.a.o. är det franskan 
som ett i det sociala umgänget utbrett talspråk satiriserandet gäller. 
Man skulle därmed också kunna hänvisa till det som ofta påtalas om 
sprätthökarna att de ”låter” på franska, snarare än talar/resonerar på 

                                                 
463 Malm, 2004a: 71 f. 
464 Stiernhielm, 1658. 
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franska: hit hör de franska visor som såväl Hurtig som hans danska 
kollega Jean går och sjunger på,465 liksom de många ”fransyska eder-
na”, vilka ju accentueras i talet. Det Malm menar gör att språket upp-
fattas som ”farligt”, d.v.s. ”liderligt” är ju just att det kan realiseras 
genom talet och därigenom utöva en sinnlig påverkan; det är genom 
ljudet som språket materialiseras och tränger in i den försvarslöse 
lyssnaren. För det andra skulle sprätthökarnas vokabulär i sig (se fr.a. 
tabell 2 ovan) kunna betraktas som ”liderligt”. Jag framhåller i min 
analys ovan hur franskan i sprätthöksreplikerna antagligen skulle upp-
fattas som präglade av en formelmässighet och en konstlad affektion, 
fullt som det är av utrop, interjektioner, svordomar och tomma artig-
hetsfloskler. Jag kallar detta för en syn på språkbruket som ”orna-
mentalt”, men man skulle också kunna argumentera för att kalla det 
”liderligt”; en klar parallell kan dras till det som Malm skriver att före-
ställningen om det liderliga i den språkliga representationen ligger i 
just det formelmässiga, prunkande, manierade, det som är tomt på 
sakligt, objektivt innehåll och som skyler och förställer referenten. 
Motsatsen till en ”liderlig” användning av franskan skulle vara, för att 
återvända till Stadigs formulering, att begagna franskan som en ”kap-
pa endast i nödfall”, d.v.s. för att uttrycka ett sakförhållande. På så 
sätt skulle franskan genom sprätthökssatiren vara att likna vid retori-
kens Elocutio och asianism – och på motsvarande sätt skulle svenskan 
vara att associera med Eloquentia och atticism, enligt följande: 
 

 
Franska språket   Svenska språket 
(såsom brukat av sprätthökarna) 
ornamentalt/liderligt  instrumentellt 
lastbart   dygdigt 
Elocutio (asianism)  Eloquentia (atticism) 

                                                 
465 När greve Hurtig gör entré på kaffehuset (Gyllenborg, 1740: 71), är det sjungan-
des på en fransk visa: ”Tircis je ne veux point refuser,/ Ce que vous pourrez deman-
der,/ L’amant qui nous à sçû [!] toucher,/ A droit de tout pretendra,/ La la la la la 
lara la la/ La la la lara la lara”. På ett liknande sätt, lallandes på en fransk visa, presen-
terar sig också Jean vid återseendet av sin far, Frantz och grannen Jeronimus (Hol-
berg, 1740: 12 f.). 
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Jag ska låta denna uppställning tjäna som en utgångspunkt för den 
fråga som jag här närmast ska ta itu med: parallelliseringen av natio-
nalspråket och nationalkaraktären.  

Språkets egenskaper och nationalkaraktären 
Malm visar hur föreställningen om det liderliga språket kan kopplas 
till språkpatriotismen och synen på svenskan under 1600-talet genom 
en parallellisering av dygd, atticism, lutherdom, göticism, manlighet 
och det svenska språket. Svenskan blir på så sätt, i enlighet med de 
ideal den förknippas med, i sig självt starkt manligt, kärvt och dygdigt. 
De sydländska språken, som förknippas med katolicism, kvinnlighet, 
asianism blir sinnliga, överflödande, prunkande och omanliga. Språket 
tillskrivs alltså, genom ett tänkande som både är analogt och antite-
tiskt, en rad egenskaper som överensstämmer med andra identifika-
tionskriterier för den nationella tillhörigheten. 466 Malm avslutar sin 
bok om det liderliga språket med att citera Esias Tegnérs beskrivning 
av nationalspråken i Stockholms Posten (1817). Här finner vi följande 
rader om det svenska språket:  

Swenskan. 
Ärans och hjeltarnas språk! Hur ädelt och manligt du rör dig! 
Ren är som malmens din klang, säker som solen din gång. 
Wistas på högderna du, der åskan och stormarne tala. 
Dalarnas lägre behag äro ej gjorda för dig. 
Spegla ditt anlet i sjön, och friskt från de manliga dragen 
twätta allt främmande smink. Kanske det snart är för sent.467 

På samma sätt som hos Stiernhielm och Dalin tillskrivs språket här 
kön och moralitet – särskilt intressant i det perspektiv som jag anläg-
ger är det förstås att notera anspelningen på den franska kulturinflu-
ensen i det att ”svenskan” uppmanas tvätta bort ”allt främmande 
smink”; snart kan det vara för sent. Jag skulle här vilja ta tanken om 
den parallellisering av nationell identitet och språk som kan utläsas i 
beskrivningar av det just citerade slaget ett steg vidare och säga att det 

                                                 
466 Se t.ex. Malm, 2004a: 21, 46 ff. 
467 Stockholms Posten, onsdagen 10 september 1817. 
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som också sker är ett likställande av nationalspråket med nationalka-
raktären. I just Tegnérs beskrivning av svenskan framträder inte detta 
så tydligt, även om manligheten, som är ett konstituerande drag i den 
svenska karaktären, nämns, och vi i det värderande uttrycket ”säker 
som solen din gång” möjligen skulle kunna läsa in den omtalade 
svenska stadigheten. Desto mer påtagligt blir det när Tegnér på sam-
ma ställe skriver om franskan: 

Fransyskan 
Sprittande hoppar du fram, och ljuger, och complimenterar: 
dock är din artighet, dock är ditt läspande sött. 
Hylla vi längre dig ej som Drottning för systrarna alla, 
ännu som Sällskapsdam lyssna vi gerna på dig. 
Skona oss blott för din sång. Den är som en dans af de döfwa: 
fötterna röra de wäl: tacten förnumma de ej. 

Här finns en antydan om det franska språkets minskade popularitet 
under 1800-talet, även om hon (=franskan) fortfarande är en aktad 
sällskapsdam, d.v.s. att franskan ännu är ett hyllat umgängesspråk. 
Men, vad mera intressant är, känns här igen, i de första raderna, den 
franska kvickheten och artigheten, som stundom framställs som för-
ljugen och falsk.  

Men Tegnérs apologi för nationalspråken är ju som sagt från 
1800-talets början. Återfinns samma slags beskrivningar också på 
1700-talet? Svaret på den frågan måste bli jakande. Michèle Cohen 
visar hur analogin mellan språket och nationalkaraktären framträder i 
den engelska litteraturen. Hos Addison, bland andra, anses det eng-
elska språket särskilt passa den typiska engelska manliga tystlåtenhe-
ten.468 Mot det engelska språket, vilket betraktas som manligt, virilt 
och starkt, ställs det franska, som är mjukt, musikaliskt, överdrivet 
polerat och feminint. Relationen mellan franskt och engelskt blir 
därmed, genom språket, enligt Cohen ”sexualiserat”: det franska 
språket – vi kunde i det här sammanhanget, efter Malms terminologi, 
med rätta kalla det för ”liderligt” – förför och förleder, genom inlå-
nandet av franska ord, det engelska språket och som yttersta konse-

                                                 
468 Cohen, 1996: 34 f. 
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kvens hotas dess manlighet.469 För exempel ur den svenska litteratu-
ren kan vi läsa följande i Dalins jämförelse av svenskan med andra 
språk:  

Språket [svenskan] är i sig sielf intet hårt som Tyskan, intet hopp-
låckat som Engelskan, intet uppblåst som Spanskan, intet wekligt 
som Italienskan, intet obändigt som Pålskan, intet wildt som Rys-
kan, intet bräkande som Danskan etc. Det är Lent och likwäl 
Starkt, Rent och likwäl Rikt, Enfaldigt och likwäl Högt, Tappert 
och likwäl Läckert. Det är beqwämt och liufligt til skaldekonst och 
obunden Skrifart, til Sång och Tahl, til Historier och Romaner, til 
alwarsamt och lustigt, til Kyrkor och Skådo-Spel, til predikningar 
och Argus.470 

Här beskrivs svenskan, liksom vi har sett i beskrivningen av den 
svenska nationalkaraktären, som en medelvägens dygd. Svenskans 
egenskaper ligger någonstans mellan ytterpoler som tyskans hårdhet 
och italienskans vekhet. Som synes är svenskan ”Starkt, Rent och 
likwäl Rikt, Enfaldigt och likwäl Högt, Tappert och likwäl Läckert.” 
Analogt med beskrivningarna av nationalkaraktären är det svenska 
språket, liksom de svenska männen, enkelt, tappert och starkt.  

I Per Adrian Gadds Undersökning om de fölgder… berättas det i en 
liten episod om att författaren träffar en man som är ansatt av mo-
dersmålsförakt. Modersmålsföraktet är grundat på fördomar visar det 
sig; mannen har inte läst det senaste som har skrivits av svenska skal-
der och författaren lånar därför ut ett antal ”i Svensk vitterlek förfat-
tade Tal och Skrifter” till honom. När han sedan träffar mannen igen 
har han ändrat på sin uppfattning om modersmålet. 

Något därefter när vi sedan råkades, märkte jag straxt, at denne 
redelige Mannen fattat helt andra tankar om Svenska språket och 
dess värde, än som han ägde förut. Han sade, det han aldrif för-
modat, at Svenskan skulle vara så lämpelig och behagelig i Vitter-
leks-stycken, som han med hjärtelig fägnad nu mera funnit: han 
bekände, at han varit intagen af en skadelig fördom om moders-
målet och tyckte efter närmare granskning, at den flyktige och 
fladdrige qvickheten i Franska Skrifter, vore allenast et tomt mun-
väder, som ej passar sig eller borde få Burskap hos svenskt Folk. 

                                                 
469 Cohen, 1996: 39. 
470 Dalin, 1910, bd. 1, nr 45: 345 f.  
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Hans redeliga Svenska hjärta igenkände i Svenska språket, det är-
bara, det muntra och jämna sinnelaget, de stadgade, behageliga 
och manliga uttryck, som alltid hedrat och prydt detta Folket.471  

I citatet framgår ett tydligt likställande av språket med nationalkarak-
tären. Det franska språket är flyktigt, fladdrigt och kvickt – jag har 
tidigare visat hur ”flyktigheten” förknippades med den franska natio-
nalkaraktären. Det är på samma sätt slående att mannen i det svenska 
språket känner igen ett muntert och ”jämn[t] sinnelag” i ”de stadgade, 
behageliga och manliga uttryck[en]”. Den svenska stadigheten tycks 
också sitta i språket! Och liksom en flyktig fransk nationalkaraktär 
ställs mot en stadig svensk karaktär, ställs det flyktiga franska språket 
mot det stadiga svenska språket. 

Den slutsats som kan dras av det analoga förhållande mellan na-
tionalkaraktär och språk som kan utläsas i dessa exempel är att det 
nationella språket inte bara passar det folk som brukar det till mo-
dersmål bäst, utan också att det är det språk som är ”naturligt” för 
dem att bruka, eftersom språket har samma ”naturgivna” egenskaper 
som folket. Jag har i det föregående kapitlet pekat på hur nationalka-
raktären under 1700-talet är att betrakta som en ontologisk kategori. 
Detsamma syns gälla språket – det blir, kunde man rentav säga, en 
konsekvens av språkets likställande med nationalkaraktären. Sprätt-
hökarnas användning av franskan är på så sätt inte bara ett medel att 
framställa sig ”franskt”; eftersom den franska nationalkaraktären så 
att säga finns nedlagd i själva språket, har sprätthökarna genom det 
franska språket också blivit franska. Detta är ju också en förklaring till 
uppfattningen om det franska språkets farliga ”smittsamhet” som jag 
diskuterar ovan: det negativa, lastbara i den franska karaktären finns 
som en inneboende, fördärvlig kraft i själva språket. 

                                                 
471 Gadd, 1770: 37 f. 
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6 Svensk-franska förhandlingar: 
sammanfattning och slutdiskus-
sion 

I inledningen beskrev jag den uppgift jag förelägger mig i avhandling-
en som trefaldig. För det första har jag med min studie velat bidra till 
en ökad kännedom om de litterära beskrivningarna av en viss karak-
tärsfigur, sprätthöken, i ett visst historiskt skede, frihetstiden. Jag 
motiverade mitt intresse för sprätthöksfiguren med att säga att den 
anger en mycket specifik tematik som kommer till synes i vad som 
kan kallas för en ”förfranskning” och därmed utkristalliserar sig den 
andra forskningsuppgiften: att belysa ett kritiskt förhållningssätt gent-
emot ett franskt kulturinflytande i det svenska 1700-talet. Den tredje 
uppgiften syftade sedan till att klargöra hur porträtterandet av sprätt-
höksfigurens förfranskning är inbegripet i ett normerande av den 
nationella tillhörigheten med avseende på kultur, moral och språk.  

Med en sammanfattande rubrik kallar jag den kritiska 1700-
talsdiskurs om ett franskt inflytande som beskrivningarna av sprätt-
höken utgör del av för ”svensk-franska förhandlingar”. Jag menar att 
det diskursen gäller är just ett ”förhandlande”, både av vad det svens-
ka och vad det franska är och bör vara, och vad det svenska är och 
bör vara i förhållande till det franska. I källmaterialet skapas ett sam-
talsrum, vad jag också vill kalla för en ”förhandling”, som innefattar 
såväl ett definierande som ett omdefinierande av den nationella iden-
titetens konturer. Att jag vill beskriva diskursen i termer av en ”för-
handling” innebär också att jag vill betona de konstruktiva aspekterna 
av den, i bemärkelsen att kulturinflytandet inte bara är något som 
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passivt emottages, det är också något som aktivt skapas, m.a.o. något 
som ”förhandlas” fram.  

I inledningskapitlet skriver jag att mina analyser är att betrakta 
som en pendelrörelse mellan sprätthöksbeskrivningarna och andra 
texter. Denna lätt metaforiskt uttryckta beskrivningen av min metod 
kan också få gälla för det sätt på vilket jag har gripit mig an de tre 
forskningsuppgifter som jag just har rekapitulerat. Jag har sett uppgif-
terna som i hög grad betingade av varandra, även om jag i vissa av-
snitt fokuserar särskilt på den ena eller andra uppgiften och det finns 
en viss prioriteringshierarki mellan dem; det primära i min undersök-
ning anser jag trots allt vara att lösa den andra och den tredje uppgif-
ten. Den första uppgiften är en förutsättning för uppgift två och tre – 
och omvänt hjälper uppgift två och tre till att lösa uppgift ett, liksom 
uppgift två hjälper till att lösa uppgift tre och tvärtom.  

Vad jag ska göra i det här avrundande kapitlet är att diskutera de 
resultat jag anser mig ha kommit fram till i ett vidgat perspektiv. Jag 
börjar med att beskriva avhandlingen i ett slags fågelperspektiv, d.v.s. 
med att rekapitulera och summera innehållet i de olika kapitlen, för 
att sedan övergå till en diskussion av de i mitt tycke viktigaste slutsat-
serna. I en exkurs behandlar jag frågan om nationalkaraktären en 
tredje gång, det handlar där om de aspekter av beskrivningarna av den 
svenska och den franska nationalkaraktären som jag inte tar upp i 
anslutning till sprätthöksanalyserna. Avslutningsvis ska jag säga något 
både om vad jag inte har gjort, vad jag tycker mig ha gjort och vad jag 
tycker att min undersökning kan hjälpa till att belysa på en mer över-
gripande, principiell nivå. 

6.1 Sammanfattning 
Efter den inledande delen av avhandlingen, där jag redogör mina 
syften och frågeställningar, går igenom för undersökningen vitala 
koncept, såsom nationell identitet, moralsatir, tecknar den idémässiga 
kontexten i grova drag och slutligen söker definiera det åberopade 
källmaterialet, tar jag itu med uppgiften att ge kontur åt studieobjek-
tet, d.v.s. sprätthöksfiguren. Jag vill sammanfatta innehållet och de 
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resultat jag når i det tredje kapitlet, ”Sprätthöksfiguren – ett klargö-
rande – eller: ’Hwad är en Petit-maitre?’ ”, på följande sätt. 

• Den vanligaste kategoriserande beteckningen i källmateria-
let är ”sprätthök”, men samtidigt används en rad andra sy-
nonymer, varav den vanligaste syns vara ”petit-maitre”. 
Diskussionen om terminologin, som jag visar fanns också 
under den studerade tidsperioden, är intressant, eftersom 
den anger sprätthökarnas litterära genealogi och ställer pro-
blemet om det ”svenska” i sprätthökstematiken på sin 
spets: det kan argumenteras för att talet om sprätthökarna 
och modebetonade överdrifter i frankofil riktning är integ-
rerat i ett allmäneuropeiskt medvetande under 1700-talet – 
”petit-maitre” är den franska, ”the fop” den engelska och 
”sprätthök” den svenska beteckningen för en och samma 
satiriska skapelse. Någon slutlig lösning på frågan om 
sprätthöksfigurens eventuella nationella skiljaktigheter kan 
inte nås genom ett beaktande av de termer som begagnas, 
men eftersom det litterära importgods som sprätthöksfigu-
ren utgör har givits en svensk benämning kan det därige-
nom konstateras att en viss anpassning till den svenska 
kontexten har skett. 

• Per definition är en sprätthök en ung, feminiserad man till-
hörande de mer bemedlade stånden som uppträder på ett 
för det omgivande samhället oacceptabelt sätt. Hans fysiska 
yttre och hans beteende, som det kommer till uttryck i 
källmaterialet, utmärks av ett fjolligt koketterande och en 
därtill hörande depraverad, förvänd smak, vilket är ägnat att 
återspegla ett likaså förvänt och depraverat inre. Ett betrak-
tande av sprätthöken i helfigur ger en mångfacetterad sam-
hällskritik vid handen; det inskärps med tydlighet att sprätt-
hökslitteraturen innefattar ett satiriserande över genus, so-
cial tillhörighet och i förlängningen en livsstil som i flera 
avseenden anses omoralisk. Det är denna sprätthökarnas 
egenskap av att ständigt överträda ett kulturellt normsy-
stem, av att vara ett varnande exempel, till vilket de många 
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liknelserna vid djur (vilket ju för övrigt utläses redan i epite-
tet ”sprätthök”) bidrar, som blir avgörande för hur deras 
förhållande till den franska kulturen beskrivs; sprätthöken 
är ingen riktig människa, utan endast ett lastbart, artificiellt 
skal, en automat som saknar själ. 

• Det kan konstateras att sprätthök, enligt den logik som är 
1700-talets, inte är något man föds till, utan något som man 
blir och i så motto är sprätthökarna en produkt av det ideal 
om de högre ståndens utbildning som håller en bildningsre-
sa till Frankrike och staden Paris för nödvändig. Genom att 
ställa sprätthökslitteraturen i relief mot en allmänt hållen 
reskritik framträder ett tydligt mönster. Problemet, såsom 
det beskrivs av samtiden, ligger delvis i resenären, den adli-
ge sonen som i alltför unga år, utan tillräcklig moralisk be-
redskap, skickas iväg på ”Grand tour”. Men det ligger också 
i själva resmålets beskaffenhet: staden Paris utmålas som 
det syndiga nöjenas metropol, där franska ”petit-maîtres” 
lurar i varje gathörn, beredda att genom sitt odygdiga säll-
skap omskapa de svenska adelsynglingarna till sina likar. På 
ett idémässigt plan förknippas dessutom det slags resande 
som sprätthökslitteraturen utpekar med ett nyttotänkande. 
En i källmaterialet ofta uttryckt åsikt går ut på följande: inte 
nog med att det svenska manliga släktet reduceras till lis-
mande, effeminerade sprätthökar, som hemkomna inte gör 
vare sig själva eller det svenska samhället någon nytta – re-
sandet kostar också ansenliga pengasummor, som annars 
kunde ha spenderats på ett förnuftigare sätt. 

Innehållet och de huvudsakliga resultaten i det fjärde kapitlet ”Den 
stadige baronen och den ostadige greven: sprätthöken och nationalka-
raktären”, vill jag summera enligt följande. 

• Sprätthöksfiguren är i flera avseenden att betrakta som en 
projicering av stereotypiska föreställningar om de negativa 
sidorna av den franska nationalkaraktären: jag argumenterar 
för att det är så påtalandet av sprätthökarnas allmänna 
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ostadighet, deras omåttliga lättsinne och deras till löjet 
drivna fåfänga ska tolkas. 

• Talet om nationalkaraktären och den identitetsproblematik 
som därvidlag aktualiseras betingas av ett antitetiskt tän-
kande. I direkt motsatsställning till en lastbar fransk natio-
nalkaraktär, förkroppsligad i sprätthöksporträtten, konstru-
eras ett ideal om den svenska nationalkaraktären. I Carl 
Gyllenborgs komedi Swenska sprätthöken är det baron Stadig 
som ikläds rollen av att vara den dygdiga, patriotiskt rättro-
ende, samhällsnyttiga svenska mannen. Hans tal och hans 
gärningar – liksom hans namn – är präglade av en svensk 
”stadighet”, som blir en motpol till greve Hurtigs franska 
ostadighet. I den moralfilosofiska kontexten igenkänns här 
två genomgripande principer: den aristoteliska idén om den 
gyllene medelvägen, samt det stoicistiska idealet om själv-
behärskning och karaktärsfasthet. Stadig förhåller sig på ett 
konsekvent sätt avvisande till greve Hurtigs allamodiska la-
ter; tydligt är att han, trots att han själv är bevandrad i den 
finare världens franska salongsfähighet, inte har låtit sig på-
verkas av den på samma sätt som Hurtig och i perspektivet 
av det franska kulturinflytandet menliga inverkan på den 
svenska karaktären framställs Stadig som protagonisten, en 
moralisk motbild till teckningen av greve Hurtig, vari anta-
gonisten och den moraliska hotbilden får sitt gestaltande. 

• Gyllenborgs karaktär greve Hurtig är på många sätt att be-
trakta som en typisk sprätthök av det slag som möter i mo-
raliska veckoskrifter och andra texter, men samtidigt skiljer 
sig beskrivningen av honom på vissa sätt mot den gängse 
sprättsatiren. Framför allt är han till skillnad från andra 
sprätthökar inte hopplöst förlorad till en fransk fåfänglig-
het, han är bara tillfälligtvis förledd: mot slutet av pjäsen 
besinnar han sig och tar själv avstånd från den sprättaktiga, 
förfranskade ytligheten som han har varit ansatt av alltse-
dan han kommit hem från sin utlandsresa. Där den gängse 
sprättsatirens budskap är alltigenom negativt, förfransk-
ningen håller sprätthökarna i ett järngrepp, blir Gyllenborgs 
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budskap därmed positivt: förfranskningen är valbar och 
också sprätthökarna går att omvända till rättskaffens svens-
kar. 

I det femte analyskapitlet ”Sprätthökarna och språkbruket” behandlas 
frågan om sprätthökarnas relation till och användning av det franska 
språket. Av de resultat som uppnås är följande att notera. 

• Den kritik mot sprätthökarnas benägenhet att blanda sitt tal 
med franska uttryck som kommer till synes i källmaterialet 
är betingat av språkideologiska försanthållanden, i synner-
het handlar det om två motiv med förankring i det före-
ställningskomplex som kan kallas för språkpatriotism: mo-
dersmålsföraktet och purismen. I de åsikter om det svenska 
språket som sprätthökarna tillskrivs framgår det att deras 
förfranskade språkliga manér har tagit sig sådana propor-
tioner att de känner ett förakt mot modersmålet. Den tan-
kegång som det därvidlag ges uttryck för måste betraktas 
som legio inom språkpatriotismen och den kan utläsas i 
texter alltifrån stormaktstiden och framåt som syftar till en 
emancipering av det svenska språket. Samma sak är det 
med själva konceptet att svenskan beblandas med främ-
mande språk, vilket det så tydligt ges prov på i sprätthöks-
litteraturen; det som kritiken ger röst åt är purismen, en för 
språkpatriotismen konstituerande idékonstruktion. 

• Personagernas förmågor och oförmågor att uttrycka sig på 
det franska språket i Gyllenborgs Swenska sprätthöken och 
den svenska översättningen av Holbergs Jean de France visar 
på franskans sociala symbolvärde. I båda pjäserna skapar 
franskan förståelsebarriärer mellan de socialt högtstående – 
eller de som gör fåfänga försök att bli det, såsom Jean i 
Holbergs pjäs – och deras tjänare, vilket nyttjas för att driva 
hem komiska poänger. Pjäserna bekräftar således antagan-
det om franskans allmänna status under 1700-talet av att 
vara ett socialt differentieringsmedium och en högre-
ståndsmarkör.  
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• Vid ett närmare påseende av hur sprätthökarnas språkbruk 
beskrivs i dialogtexter framgår det att det som kritiken rik-
tar sig mot handlar om ett speciellt sätt att använda frans-
kan, i det talade umgängesspråket. I perspektivet av tidens 
umgängesetiska principer visar det sig att sprätthökarna, 
framför allt genom deras obetänksamma pratsamhet och 
deras skrävlande om allt och inget, bryter mot vedertagna 
umgängeskonventioner – därvidlag spelar den franska som 
de blandar in i sitt tal en särskild roll. Efter den kommuni-
kativa funktionen kan den franska som sprätthökarna pres-
terar delas in i fyra huvudsakliga kategorier: tilltal, hälsning-
ar, komplimanger och vad jag kallar för ”svärjande”, varav 
den sistnämnda kategorin är den största. Genom en sådan 
analys synliggörs uppfattningen om språkbruket som orna-
mentalt; det är språkets kulturella symbolvärde som sprätt-
hökarna utnyttjar på ett överdrivet sätt, genom att smycka 
sitt tal med franska uttryck – motsatsen, enligt samma 
språkuppfattning, är den instrumentella användningen, d.v.s. 
att bruka franskan för att uttrycka sakförhållanden och inte 
som ett led i en övermåttan stor förfranskad skrytsamhet.  

• Den idémässiga grunden för satirerna över sprätthökarnas 
språkbruk skulle, vid sidan av dikotomin ornamentalt kont-
ra instrumentellt, efter Mats Malms tes, kunna beskrivas 
som en föreställning om språket som ”liderligt”. Liksom i 
föreställningskomplexet om ”det liderliga språket” framträ-
der det i källmaterialet en syn på språkanvändningen, d.v.s. 
bruket av franskan och franskans utbredning i den svenska 
kontexten, som moraliskt fördärvlig, vilket särskilt kommer 
till synes i sprätthökarnas prunkande, ornamentala och af-
fektionsbetonade tal. Ytterligare en moralfilosofisk dimen-
sion av kritiken mot franskabruket kan avtäckas i den paral-
lellisering som sker mellan nationalkaraktären och national-
språket i vissa texter. Sprätthöken blir i det sammanhanget 
en symbol för den av franska ”besmittade” svenska språk-
kroppen och i sprätthökssatirerna utpekas franskabrukets 
konsekvenser för den svenska nationalkaraktären. 
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6.2 Något gammalt, något nytt – och något 
annat 
I inledningen beskriver jag som sagt min metod som en slags pendel-
rörelse mellan det som kan utläsas i sprätthöksporträtterandet och det 
som på andra håll uttrycks i fråga om ett kritiskt reflekterande över ett 
franskt inflytande. Det framgår i den övergripande summering av 
mina resultat som jag just har gjort att en stor del av forskningsinsat-
sen består i att på olika sätt kontextualisera sprätthöksdiskursen, för 
det första genom att läsa den mot andra texter som inbegriper ett 
kritiskt förhållningssätt gentemot det franska kulturinflytandet, för 
det andra genom att förankra den och sätta den i relief mot 1700-
talets idémässiga klimat. Jag hänvisar till patriotismen, nyttotänkandet, 
göticismen och framför allt har jag velat betona den moralfilosofiska 
dimension, som jag menar genomsyrar sprätthöksdiskursen såväl som 
1700-talsmänniskans tankevärld överlag på ett fundamentalt sätt. 
Över de föreställningar om nationell tillhörighet, språk och kultur 
som det ges uttryck för i 1700-talslitteraturen läggs ett moralfiloso-
fiskt raster som kanske speciellt kommer till synes i det källmaterial 
jag har begagnat mig av; i grunden är texterna om sprätthöken att 
betrakta som just moralsatiriska – det sprätthöksdiskursen därmed 
sätter fingret på är det franska inflytandet som en moraliskt fördärvlig 
kraft.  

Den dikotomiska tankefiguren dygd kontra last, liksom idén om 
den gyllene medelvägen och spåren av en stoicistisk dygdeetik visar 
m.a.o. hur intimt sammanvävd sprätthöksdiskursen är med andra 
1700-talsdiskurser på ett idéhistoriskt plan. Den fråga man kan ställa 
till detta är: på vilket sätt är sprätthöksdiskursen, i fråga om det sätt 
som den uttrycker en kritik mot ett franskt kulturinflytande, unik? 
Innefattar den endast ett upprepande och möjligen en spetsställning 
av vad som sägs på andra håll, i andra skrifter? Jag skulle vilja argu-
mentera för att beskrivningarna av sprätthöken innebär såväl ett re-
konstruerande som ett konstruerande av de svensk-franska förhand-
lingarna. Jag vill summera de konstruktiva elementen i sprätthöksdis-
kursen i nedanstående punkter. 
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• På ett övergripande plan kan det till att börja med sägas att 
just framställningssättet gör sprätthöksdiskursen till något 
nytt och något annat: genom beskrivandet av en karaktärs-
figur som talar, agerar och försätts i en social kontext ges 
kritiken mot det franska kulturinflytandet ett förkroppsli-
gande, det preciseras och konkretiseras på ett unikt sätt, vil-
ket också är helt avgörande för de övriga punkterna här 
nedan.  

• Angående resetematiken pekar sprätthöksfiguren på ett mer 
flagrant sätt än i andra lamentationer över frankrikeresan-
dets fördärvligheter på resandet som förnämsta orsak till ett 
oönskat franskt kulturinflytande. Det befarande som det 
ges röst åt i sprätthökslitteraturen utgår inte bara från det 
faktum att de svenska ynglingar som på ort och ställe lär sig 
att ta efter den franska sprättaktigheten omskapas till 
sprätthökar, utan också att de, hemkomna till Sverige, ska 
influera andra och sprida den ”Europæiska Smittan” 472, för 
att tala med Anders Lanærus.  

• När det gäller frågan om nationalkaraktären, liksom vad 
gäller reseproblematiken, vill jag ännu en gång hävda att 
sprätthökslitteraturen på ett mer explicit sätt utpekar kon-
sekvenserna av det franska inflytandet. Jag vill dessutom 
hänvisa till punkt ett ovan: det unika med sprätthökstemati-
ken är att den exemplifierar den inverkan på den svenska na-
tionalkaraktären som ansågs följa av det franska inflytandet. 
Det budskap som utläses i talet om sprätthökarna är att det 
av förfranskningen följer en personlighetsförändring till det 
sämre; svenskarna övertar de negativa sidorna av de franska 
karaktärsegenskaperna, såsom en allmän ostadighet, ett lätt-
sinne och en fåfänga. 

• Beträffande språkbruket skulle jag vilja påstå att sprätthöks-
satirerna är helt unika i sitt sätt att kritisera ett franskt infly-
tande. Återigen med hänvisning till punkt ett: genom den 
litterära artikulationen försätts sprätthöken i kontexten av 

                                                 
472 Lanærus, 1789: 89. 
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social interaktion, vilket riktar kritiken på ett specifikt sätt; 
det är en förfranskad umgängeskultur som satiriseras – vari 
språkbruket, sett i perspektivet av dess kommunikativa 
funktion, särskilt utpekas.  

6.3 Exkurs: nationalkaraktären en tredje 
gång 
Det är viktigt, som jag skriver i mitt inledningskapitel, att erinra sig 
om att sprätthöksdiskursen endast utgör en del av den sammanlagda 
diskussion som fördes och att de kritiska omdömena för det första 
bara gäller vissa aspekter av den franska kulturen och för det andra 
att de har en positiv pendang. Själva den aktualitet som jag föreställer 
mig att sprätthöksexemplet hade under frihetstiden kan tas som bevis 
för hur pass utbredd och tilltalande den franska kulturen var; satirise-
randet äger ju främst sin sprängkraft genom att kritisera företeelser 
som är relevanta i det samhälle där de uttrycks. Efter den framställ-
ning som jag har gjort här i min avhandling kan det synas som om 
den franska kulturen i huvudsak betraktades som varande av ondo: så 
var absolut inte fallet. Denna exkurs är att betrakta som en kommen-
tar till de resultat jag når i analysen av sprätthöksfiguren. 

Jacob Fredrik Neikter skriver: ”De romare avskrevo grekerna, 
fransoserna avskriva de latinska skalderna, och andra folkslag söka att 
likna fransoserna.”473 Prosten Anders Lanærus jämför också han 
fransmännen med de gamla grekerna och menar att ”Hvad Grækerna 
fordom vore för Romarna, det har och Fransoserna varit för större 
delen af det öfriga Europa.”474 I citat som dessa betraktas den franska 
kulturinfluensen utifrån ett onekligen berömmande, antikiserande 
perspektiv – och de erbjuder en annan förklaring till kulturinflytandet 
än den som sprätthöksexemplet står för. Den franska litteraturen 
(och kulturen) anses här härstamma, i rakt nedstigande led, från den 
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förnämliga antika: det är inte att förundra sig över och heller inte 
skamfullt att andra folkslag vill efterlikna fransmännen.  

Jag ska här närmast belysa den positiva dimensionen i talet om 
den franska kulturen med att för en tredje gång hänvisa till beskriv-
ningarna av nationalkaraktären. Jag stöder mig i det följande på anta-
ganden i den tidigare forskningen som jag illustrerar och utvecklar 
med hjälp av exempel jag själv har kunnat finna, dels i det tidigare 
åberopade källmaterialet, dels i andra skrifter. 
 
Enligt vad som står att läsa i Diderot och D’Alemberts stora encyklo-
pedi,475 hörde egenskaper som konstnärlig kreativitet, vetenskaplig 
drivenhet, snille och en ofta berömd artighet till fransmännens egen-
skaper – något som bekräftas i svenska definitioner av den franska 
nationalkaraktären, där en positiv uppfattning om den franska karak-
tären utan tvekan är lika utbredd som en negativ. 

På kulturens och konstens område ansågs det franska folket vara 
särskilt högtstående – det visar inte minst den omfattande importen 
av franska tavlor, böcker och konstföremål som den svenska aristo-
kratin stod för.476 Enligt samtida uppfattningar hade fransmännen 
också en utpräglat intellektuell kultur, kända som de var för sina upp-
lysningsfilosofer och sina framgångar i de abstrakta vetenskaperna, i 
synnerhet matematik, vilket stimulerade ett vetenskapligt utbyte mel-
lan länderna Frankrike och Sverige.477 Den lärde resenären Jacob 
Jonas Björnståhl motiverar sin vistelse i Paris med att framhålla att 

                                                 
475 Där står det bland annat, s.v. La France, att ”Les Arts, les Sciences, le Commerce, 
la Navigation, & la Marine, parurent sous Colbert, avec un éclat admirable dont 
l’europé fut étonnée”. 
476 En sådan uppfattning hade också stöd i klimatläran, där ett argument, bland annat 
begagnat i den utdragna estetiska striden mellan ”les anciens” och ”les modernes”, 
gick ut på att ett varmt klimat verkade mer befrämjande för konsten än ett kallt. I de 
svenska konstteoretiska diskussionerna diskuterade Carl Hårleman och Carl Gustaf 
Tessin ett sådant samband mellan klimat och konst. Tessin ville visserligen inte på ett 
direkt sätt hävda att den konstnärliga förmågan var direkt avhängig av klimatet, men 
tillstod att ett kallt klimat, som det svenska, till skillnad från exempelvis det franska 
tempererade, försvårade möjligheterna för konstnärligt skapande (Se Frängsmyr, 
2000: 144-151). 
477 Se Battail, 1993b.: 14-22. 
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boksyntheten där, till skillnad från hemma, inte anses för otidigt pe-
danteri478 och Jacob Wallenbergs utlåtande om att ”Dårskaper och 
nöjen får man dyrt betala i Paris, men visdom kan bekommas för 
inte.”479 indikerar inte bara dekadensen i det parisiska livet, det kan 
också tolkas som en apologi för den intellektuella franska kulturen. 
Wallenberg framhåller också fransmännens speciella snillrikhet; med 
avseende på den är de oöverträffade. Han skriver att om han skulle 
vilja skapa något ”förträffligt”, så skulle han kombinera fransmännens 
snille med den engelska hantverksskickligheten. 

I allmänhet kan man tilstå, at Engelländaren är förträfflig i utfö-
ringen (execution) och i utarbetningen; men brist på smak gör, at 
han sällan lyckas i desseinerna eller utkasten, t. e. alt hvad han ar-
betar i silfver, i kopparstick och galanterier, är väl utfört, fint och 
fast, men där saknas alltid snille och upfinning. Om jag skulle ha 
något förträffligt, så ville jag nyttia et franskt hufvud, at ge planen, 
och engelska händer, at utarbeta den samma. Den siste Fransyske 
Ambassadören härstädes öfverbrakte med sig tolf granlåts-makare 
under namn af Cammartienare, hvilke, förmedelst de snillerika 
ideer och façoner, som de viste at ge sit arbete, på en kort tid stulo 
kunderne frå de infödde Londonsboar. Franske Kockar äro i 
stånd, at ur et enda kalfve-lår sammanplocka tio välsmakande rät-
ter: lika så i all annan grannlåt. Fransosen är alltid ny, altid fintlig: 
älskvärd, äfven i sina dårskaper.480  

Vanligare än lärdomen och snillet i bilden av den franska karaktären 
var annars, vilket så tydligt framhålls av den svenske aristokraten 
Johan Oxenstierna, den stora artighet och belevenhet som fransmän-
nens ansågs besitta; Frankrike var den civiliserade världens centrum. 
Oxenstierna skriver i sina ”Tankar” (Pensees sur divers sujets de morale, 
1736) att Frankrike är ”le plus beau Royaume de l’Europe”, det är 
musernas och vetenskapernas hemvist på jorden, ”ou la civilité est 
comme naturalisée”.481 En sådan uppfattning lever av allt att döma 
kvar under gustaviansk tid. Bengt Ferrner skriver likaså, med samma 
antikiserande perspektiv som Neikter (se ovan) att ”Några drag af 
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479 Wallenberg, 1998: 46. 
480 Ibid. 158. 
481 Oxenstierna, 1736: 66. 
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den charactere, som CAESAR gaf Gallerna, finnas väl än hos Fran-
syska folkslaget; men hvad jämförelse kan man väl göra imellan det 
senares belefvenhet, mennisko-ömhet, omtanka och kunskaper, samt 
de förras okunnoghet, grofhet och hårdhet?”482 Lite längre fram heter 
det att fransmännen beträffande civiliseringsgraden till och med över-
träffar antikens greker: ”Hvem kan draga i tvifvelsmål, at Fransoserne 
äro nu för tiden et långt mer belefvadt och kunnigt folk, än Grekerne 
voro vid HOMERI tid?”483 Anders Lanærus instämmer i hyllandet av 
den franska artigheten: ”Den [franska nationen] berömmes mycket 
för Vänlighet och Tjenstfärdighet. Får man just intet altid det man 
begär i Frankrike, så blir man dock mycket complimenterad för sit 
förtroende. Man talar ock där mycket om Ära och Ädelmod och det 
kan intet nekas, at man ju där ofta blifver varse både vackra och 
ädelmodiga Gerningar.”484 I Jacob Lindbloms föreläsningsanteck-
ningar om statskunskap sägs det om fransmännen att de är ”Vettiga, 
quicka, höfliga, sällskapslika, tjänstaktiga, icke allenast mot bekanta 
utan och främmande, med hvilka de äfven så lätt göra bekantskap, 
och formera vänskap, som med landsmän, och uppföra sig mot dem 
icke allenast oegennyttigt, utan äfven vid sina tillfällen, ädelmo-
digt”485. I Conversations-Lexikon, från 1821, läser vi följande under 
uppslagsordet ”Conversation”. 

C o n v e r s a t i o n betyder egentligen umgänge. Detta ord har 
eljest flerfaldiga betydelser. Ett korrt samtalande kan ock kallas 
Conversation. Men egentligen betyder det ett längre, mellan bilda-
de menniskor, underhållet samtal öfver åtskilliga intressanta äm-
nen. Ingenstädes har conversation, både i lägre och högre bemär-
kelse, blifvit uppdrifven, än i Frankrike, af det skäl att detta land 
äger det lifligaste folk. Derföre är det icke ovanligt, att, i detta 
land, finna personer af de ringaste klasser tala och skicka sig i de 
mäst bildade kretsar med en städning, en belefvenhet, en ton, som 
ofta saknas i andra länders högre. – Att conversera betyder hos 
oss ofta, att komma tillsammans med tomma hufvuden och en 
pladdrande, tunga, som utgjuter sina förråder af sqvaller och för-
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tal. Äfven de så kallade fina kretsar äro icke alltid fria från denna 
beskyllning.486 

När det alltså gäller konverserandets, d.v.s. samtalandets ädla konst, 
kunde inget annat folkslag på jorden mäta sig med fransmännen.  

Till beskrivningen av fransoserna som ett vänligt sinnat och ar-
tigt folk hörde, vilket framgår i en del beskrivningar, dessutom en 
otvungen ”munterhet”. Wallenberg rapporterar i sin resebeskrivning 
från en liten by utanför Versailles att ”Nationens artighet och mun-
terhet röjer sig äfven hos de sämste på landet”487. När sedan kosan 
styrs mot England kan inte kontrasten vara större: ”Ombytet är altför 
känbart, när man från de glättige och belefwade Fransoser kommer 
bland plumpe och tiursinte Engelsmän”488 och i Israel Gabriel Hart-
mans böcker i allmän geografi står det i den sjätte upplagan, från 
1830, att fransmännen är i ”umgänget muntra, fria och öppenhjertiga, 
mot främmande som mot bekanta”489. 
 
Något som också faller utanför sprätthöksproblematiken som sådan, 
men som i perspektivet av de välvilliga beskrivningarna av den frans-
ka nationalkaraktären kan vara relevant att åtminstone ge en tentativ 
inblick i, är det kritiska porträtterandet av den svenska nationalkarak-
tären. Till att börja med vill jag återknyta till apologin för den svenska 
nationalkaraktären i Then Wälmenande Patrioten, som jag tidigare har 
anfört i underkapitlet ”Baron Stadigs stadighet”. Utlåtandet om att 
svenskarna är ”qwicke utan yrsel och galenskaper; stadige utan et 
twunget wäsende; läraktige utan nyfikenhet; försiktige utan räddhoga; 
tappre utan öfwerdåd; ädelt sinnade utan högmod; trofaste utan 
flärd” avslutas med den antydande kommentaren att det svenska 
folket inte är ”så wanartigt, som det af wisse wanartige utlänningar 
beskrifwes.”490 Det är inte långsökt att anta att det som åsyftas är det 
kritiska omdömet om den svenska karaktären, det kritiska omdömet 
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487 Wallenberg, 1998: 134. 
488 Ibid. 264. 
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av svenskarna, som bland andra tyskarna Johan Hübner och Georg 
Welch hade gjort sig kända för i svenska diskussioner om nationalka-
raktären. Jag utgår här från det som Matti Klinge och Jonas Nordin 
skriver.491 Johan Hübner hade 1733 skrivit i sin Vollständige Geographie 
att svenskarna visserligen var välväxta, friska och gjorde goda solda-
ter, men att de på den intellektuella fronten, även om de kunde visa 
sig vara flitiga i studier, inte imponerade särdeles. Detta väckte Sven 
Gudmund Strömwalls vrede, vars Historiska och politiska anmärckningar 
(1736) utvecklas till ett svar på Hübners utlåtanden: författandet av 
böcker är inget mått på ett folks bildning och förstånd. Att den 
svenska militären skulle ha skolats av tyska generaler, en annan av 
Hübners åsikter, avfärdas med en hänvisning till göternas många 
erövringar – då syntes inga tyskar till, menar Strömwall. Ett betydligt 
mer nedvärderande, om än mer kortfattat, omdöme om svenskarna 
stod Johann Georg Walch, teologiprofessor i Jena, för. I hans Philo-
sophisches Lexicon (1726) kunde man läsa att svenskarna, i rak motsats 
till den göticistiska tesen, var fega och undergivna, dessutom var de, 
enligt Walch, kallsinniga, dystra och mentalt efterkomna. Detta beiv-
rades å det skarpaste av Johan Fredrik Kryger i Untersuchung des Tempe-
raments einer ganzen Nation (1737). Liksom andra ville Kryger lyfta fram 
den svenska frihetsandan, i synnerhet betonas bönderna fria ställning, 
och liksom Strömwall stödde han sig på antagandet om de från go-
terna nedärvda egenskaperna.492  

För att återvända till mitt källmaterial: också i Gyllenborgs pjäs 
finns det vissa antydningar om de negativa svenska egenskaperna. De 
uttrycks av Hurtig – och det är ju inte så konstigt; efter att han 
omskapats till sprätthök tagit för vana att baktala allt inhemskt – men 
det finns också annat i pjäsen som skulle kunna tolkas som ett bely-
sande av den svenska karaktärens avigsida. Att ägna sig åt lantbruk 
ansågs vara en patriotisk välgärning och den främsta källan till väl-
gång i ekonomiskt hänseende, men i ett kulturellt perspektiv kunde 

                                                 
491 Nordin, 2000: 235-261., Klinge, 1997: 154 ff. 
492 Kryger ger en eloge till svenskarna för deras gästfrihet, särskilt gentemot tyskarna 
(Nordin, 2000: 252), vilket kan bero på att han själv var tysk, han kom ursprungligen 
från Pommern och hade efter sina studier bosatt sig i Stockholm och tagit anställning 
som informator. 
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också det vändas till något negativt. Bondens enkla och robusta seder 
kunde övergå i en överdriven primitivitet och tölpaktighet. Det skulle 
kunna vara en bland flera förklaringar till Ränteriks urartade beteen-
de. Breitholtz vill, med sin politiska läsning av Swenska sprätthöken, se 
Ränterik som en representant för den provinsiella lågadeln, som hade 
stött Gyllenborgs motståndare, mössorna och Arvid Horn, i 1734 års 
riksdag.493 Jag vill framkasta tanken att vi också skulle kunna se ho-
nom som en kritik mot ett alltför långt drivet fysiokratiskt ideal. Där-
till skulle han kunna vara en drift med det i övrigt så hyllade ekono-
miska nyttotänkandet; också det kan ju gå till överdrift. Allting i tillva-
ron har för Ränterik först och främst en nyttoaspekt och det komiska 
i Ränteriks karaktär ligger inte i att han, som Hurtig, skryter med sina 
franska later, men väl i att han gör det med sina ekonomiska tillgång-
ar, vilka han på sitt burdusa sätt inte är sen att föra in i de diskussio-
ner han deltar i. 

När Ränterik presenterar sig för kammarpigan Sara, som utger 
sig för att vara fru Lotta, är det inte med något franskt koketterande. 
Istället för ett ”à la mode Paris” håller Ränterik fram jordeboken till 
beskådande (d.v.s. förteckningen av lantegendomens storlek, avkast-
ning, läge etc.). 

Ni må så wäl kalla mig Munser som Herre, jag kiänner wid ingen-
dera, Jag heter Juncker Torbiörn, min Far hette Juncker Torbiörn 
Torbiörnsson af Stollebo, och så ha wi heta från Far til Son, alt 
sedan Kong Orres tid, Jag har Sextusende Daler Silfwermynts 
bonderänta, ren god bond-ränta, min Fru här är min Jorde-bok, 
med by och bonde, och hwar ränte-Persedel. (Tar upp ett hoprul-
lat Papper.)494 

En vanligt förekommande, stereotypisk uppfattning om den svenska 
karaktären, som väl lever kvar i våra dagar, är avundsjukan. Jonas 
Nordin skriver att avundsjukan är ett stadigt inslag i beskrivningar av 
svenskarna under hela 1700-talet.495 Det är i sammanhanget värt att 
notera att det är just den svenska avundsjukan som greve Hurtig åbe-
                                                 
493 Breitholtz, 1959: 13. 
494 Gyllenborg, 1740: 37. 
495 Nordin, 2000: 238. Ett exempel som anförs av Nordin är Samuel Pufendorf, 1688. 
Innledning til swänska historien. Stockholm. 



 228

ropar i Swenska sprätthöken när han för Stadig vill förklara det dåliga 
rykte som han har ådragit sig efter sin hemkomst från Paris: ”Hwad 
kan i hafwa hört om mig, Cousin, jag twifwlar intet at ju de förmåner 
jag skaffat mig under mina resor, upwäckt wår Nations wanliga och 
oboteliga siukdom, jag menar afwunden, och at jag derföre hatas och 
baktalas”496. I Dalins komedi Den Afwundsjuke (1739), blir, som anges 
i titeln, avundsjukan ett genomgripande motiv och det karaktärsfel, 
som, efter den Holbergska-Molierska traditionen, pjäsens handling 
kretsar kring. Den avundsjuke Styrbjörn kan inte lida med andras 
framgångar och sätter käppar i hjulet för sin styvdotters giftermål, 
men tack vare att han är så dum och lättlurad kan tjänarna överlista 
honom och det hela får efter karaktärskomedins vanliga formel ett 
lyckligt slut. I handlingen, som tidigare har påvisats, dyker Herr Kalf 
upp, en sprätthök, som Styrbiörn vill gifta bort sin dotter Augusta 
med, istället för den av henne föredragna fästmannen Adolph, son till 
Philip. Till Styrbjörns stora förtret har Philip lyckats tillskansa sig en 
ansenlig titel, ett rikt arv och ett högre ämbete – hans stora avundsju-
ka förbjuder honom från att också låta Philips son gifta sig med hans 
fosterdotter – en sådan lycka vore för mycket! Mot den avundsjuke 
Styrbjörn ställs den dygdige och på alla områden framgångsrike Phi-
lip: man skulle kunna se det som två sidor av den svenska nationalka-
raktären. 

Också i Dalins Then Swänska Argus påtalas avunden: nr 23 i för-
sta årgången är tillägnad denna last. Avund framställs där som en av 
satans mest framgångsrika djävlar. De andra djävlarna/lasterna klagar 
på Avunden för Satan, men Satan håller rådslag och förklarar att han 
genom ett brev förnummit ”huru hurtigt han [Avunden] segrade 
öfwer det tappraste Folkeslag i werlden.”497 För att blidka kritikerna 
bestämmer sig ändå Satan för att pröva avundens effektivitet och till 
den ändan utses den slugaste av alla herrar, Mensales. Mensales är en 
ande, som har förmågan att anta vilken skepnad han än föredrar och 
provet sätts i verket genom att Mensales förställer sig till personer 
tillhörande alla möjliga yrken och stånd, för att se om avunden lyckas 

                                                 
496 Gyllenborg, 1740: 4. 
497 Dalin, 1910, bd. 1: 163. 
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korrumpera hans sinne: han antar skepnaden av en adelsman, en 
riddersman, en hovman, en lärd man, en jurist, en konstnär, en präst, 
en hantverkare, en lantbrukare etc. – och finner att avunden segrar 
överallt, vemhelst han förställer sig till. Avunden blir sedan hyllad i 
helvetet och Argus ger i en parentes sin kommentar till episoden: 
”För min del tror jag denna Berättelsen, och at äfwen denna Lasten 
mäst skadat Swerige i alla tider.”498 

6.4 Avslutning 
Till sist vill jag uttrycka några allmänna funderingar både om vad jag 
inte har åstadkommit – och som återstår att reda ut – och om vad jag 
tycker mig ha åstadkommit i min avhandling. 

För det första: finns det någon eller några aspekter av sprätt-
höksdiskursen som jag inte behandlar alls eller inte behandlar i till-
räcklig utsträckning och som skulle vara av relevans för de svensk-
franska förhandlingarna?  

Charlotta Wolff skriver att ”Den franska karaktärens inverkan på 
den svenska hade blivit ett politiskt-filosofiskt dilemma, som över-
skuggade äldre tiders resonemang kring religion och klimat.”499 Wolff 
menar att det i kritiken mot det franska sker en förskjutning från det 
religiösa till det moraliska. Det är med andra ord inte katolicismen, 
utan fastmer de franska sedernas menliga inverkan på den medbor-
gerliga moralen som oroar under 1700-talet. Jag instämmer i denna 
generalisering och vad det angår beskrivningarna av sprätthöksfiguren 
är de attityder som direkt eller indirekt uttrycks om den franska kultu-
ren inte av någon avgörande betydelse för skiljaktigheterna i trosbe-
kännelsen, åtminstone inte efter vad jag kan utläsa; det är överhuvud-
taget sällsynt att den religiösa sfären kommer på tal i direkt anslutning 
till det som sägs om sprätthökarna. Ett tydligt exempel har jag dock 
funnit. I ett nummer av Carlesons Sedolärande Mercurius berättas det 
följande. 

                                                 
498 Dalin, 1910, bd. 1: 168. 
499 Wolff, 2005: 313. 
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    Detta Original påminner mig et puts [om det] som en wiss Per-
son giorde en gång mit i Kyrkan. Han war den quickaste Sprätt-
hök i Wärlden, och war så wand wid at wara oförskiämd at beske-
delighet skulle hafwa förstält honom. Han geck mitt under Predi-
kan in i det helga samfundet med samma åtbörder, som han dage-
ligen går på Comedien; Och som han straxt blef et wackert Fruen-
timmer warse, satte han sig utan betänkande i samma bänck som 
hon satt, och begynta at saya Henne narracktige kiärleks betygelser 
så hårt at jag hörde hwart enda Ord. Fruentimbret häpen i högsta 
måtto öfwer denna Comediantiske oanständighet, sade at hon in-
tet war wan, at höra dylika discourser, besynnerligen i Kyrkan, och 
bad honom effterlåta, at hon häldre hörde hwad Prästen sade. Det 
är sant, min Fru, swarade han, at han Predikar brafft; Jag gier mig 
f - - på, at det är en skickelig Man: Men min hiärtunge I kunnen 
höra honom en annan gång, men med mig är det intet så. Sanfär-
deligen I giorde wäl om I betjänen Eder af tilfället: dessutan är 
min Moral på helt annat sätt rörande än denne karlens, och hwad 
det angår, at giöra den behagelig, så wil jag blifwa fördömd om jag 
någonsin sedt min like i den Konsten. Fruentimbret tog den säk-
raste utwäg wid detta tillfälle, och genom sit stillatigande afskar 
hans snack, som då han såg sin wältalighets ringa Wärkan, nödga-
des lämna henne i frid, och wille gå ut: Men til all olycka, så hade 
han af obetänksamhet slagit igen bänckdören effter sig då han gick 
in, och hans största förtret war at höra på Predikan. Otåligheten 
syntes afmålad i hans Ansikte, och han gaf densamma tilkänna 
med alla sin kropps rörelser. Omsider sedan han hundrade gånger 
klagat öfwer Prästens långsamhet, så högt, at han kunnat förwilla 
honom, feck han änteligen dören up, då han utan den ringaste 
blygsel, spasserar ut på samma sätt, som han kom in.500 

Sprätthöken skämmer ut sig i kyrkan med sitt högljudda försök att 
uppvakta en dam och sina klagomål över prästens predikan – till råga 
på allt svär han. Beskrivningen av det otidiga uppträdet kan tolkas 
som ännu ett i raden av tecken på det skändliga och omoraliska hos 
sprätthökarna. Det visar att sprätthöksfiguren skulle uppfattas som 
allt annat än en gudfruktig person, men det finns inga indikationer på 
att det skulle rikta sig särskilt mot katolicismen. Jag vill inte helt av-
färda den religiösa dimensionen av de svensk-franska förhandlingar-
na, men jag tycker mig på tämligen goda grunder kunna betrakta den 
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som mindre väsentlig, vilket får motivera att jag inte behandlar den 
närmare.  

I underkapitlet ”Sprätthöken: en mångfacetterad samhällskritik” 
berör jag ganska kortfattat, med hänvisning till Jonas Liliequists arti-
kel ”Från niding till sprätt. En studie i det svenska omanlighetsbe-
greppet historia från vikingatid till sent 1700-tal”501, kopplingarna 
mellan sprätthöksbeskrivningarna och en genusdiskurs. Något sägs 
också om genus i anslutning till resetematiken502 och likaså i min 
diskussion om den moralfilosofiska dimensionen av sprätthökarnas 
språkbruk;503 det framgår där att bruket av franskan gör sprätthökarna 
effeminerade. Men mer kunde givetvis ha gjorts: i vilken omfattning 
och på vilket sätt, mer exakt, kan den kritiska diskursen om det frans-
ka inflytandet och sprätthökarna förankras i en genusdiskurs? Även 
om jag inte lämnar den frågan helt obehandlad, återstår den att besva-
ra på ett mer uttömmande sätt. 

En annan fråga som är svårare att ge något tillfredsställande svar 
på är den om sprätthöksfigurens ”svenskhet”, d.v.s. på vilket sätt och 
i vilka avseenden är den sprätthök som möter i det källmaterial jag har 
granskat en svensk produkt och på vilket sätt och i vilka avseenden är 
den ett allmäneuropeiskt litterärt importgods? Som jag skriver i inled-
ningskapitlet, har jag inte låtit frågan vara avgörande för den uppgift 
som jag åtar mig; jag har valt att koncentrera mig på svenskspråkiga 
sprätthökssatirer och det väsentliga har varit att försöka infoga dem i 
en för tidsperioden aktuell idémässig kontext som också sträcker sig 
utanför den strikt litterära artikulationens domvärjo. Men även om 
svaren på de forskningsfrågor som jag ställer väsentligen blivit de-
samma, hade större klarhet antagligen kunnat bringas i frågan om 
sprätthökssatirernas litterära genealogi om en mer elaborerad, 
komparativ metod hade tillämpats, där ytterligare sprätthökstexter 
från engelsk, fransk och tysk 1700-talslitteratur fått ingå i analysen.  

  
Slutligen, vad är det då som jag faktiskt har gjort och vad kan en un-
dersökning av det här slaget syfta till? Förutom det svar som här re-
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dan har givits på den förstnämnda frågan, skulle jag vilja säga att det 
jag kanske mer än något annat tycker mig visa med min studie av 
sprätthökslitteraturen är hur det som kallas kulturinflytande inte bara 
handlar om ett övertagande av och ett anpassande till ett materiellt och 
immateriellt kulturgods, det är också en kreativ process, som innebär 
ett skapande, ibland syns det närmast ett uppfinnande av vad det 
främmande är och vad det borde vara i förhållande till det inhemska. 
En iakttagelse som kan göras genom att beakta såväl sprätthöksdis-
kursen som den kritiska diskursen om det franska inflytandet i dess 
helhet under 1700-talet är att kritiken bara riktas mot vissa kulturella 
domäner: liksom konstruerandet av kulturinflytandet är föränderligt, 
kreativt och dynamiskt är det samtidigt regelbundet, normerat och 
begränsat av de diskurser vari det äger rum. Den kritik jag har pekat 
på handlar om resandet, nationella karaktärsegenskaper och till stor 
del om umgängeskulturen. Jag har, i kapitlet ”Modersmålsföraktet”504, 
anfört ett exempel på hur sprätthökarna föredrar fransk litteratur 
framför den svenska, men i övrigt lyser en kritik mot det massiva 
franska inflytandet på det litterära området, som de facto gjorde sig 
gällande i det svenska 1700-talet med sin frånvaro. I det avseendet, 
tydligare än i något annat, belyses diskrepansen mellan den franska 
kulturinfluensen i faktisk, empirisk mening och den diskursiva kon-
struktionen av densamma.  

                                                 
504 Kap. 5. 2. 
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Summary 

Swedish-French Negotiations  
Among Fops and French Fads in 18th Century Sweden 
 
The subject of this dissertation concerns 18th century literary depic-
tions of a certain satirical character, the fop (in French “le petit-
maître”), or in Swedish the “sprätthök”. The material referred to in 
the dissertation consists of Swedish 18th century literature during the 
period 1720-1772, mainly comedies of manners and moral weeklies. 
Works which are especially important are Carl Gyllenborg’s play 
Swenska sprätthöken, and with regard to the latter type of literature, 
Olof Dalin’s journal Then Swänska Argus. The overall aim of this study 
is to investigate how the protrayals of the “sprätthök” are involved in 
the creation of a critical discourse on French cultural influence and 
how this, in turn, has a bearing on 18th century conceptions of na-
tional identity, morals, culture and language. It may be added that up 
until now there has been no work that deals exclusively with the 
“sprätthök”. A complementary aim of the dissertation is therefore 
also to gather information and give a fuller and more thorough de-
scription of this literary character. 

A keyword of this investigation is “Frenchified”; a “sprätthök” is 
by definition a Swede that has been so attracted by French manners, 
language and fashion that he feels contempt for Swedish culture and 
has become more French than Swedish. The literature about the 
“sprätthök” can therefore be interpreted as a “negotiation” of what 
“French” is or should be, what “Swedish” is or should be, and what 
French culture should or could be in relation to Swedish culture, as is 
suggested by the title of the dissertation: “Swedish-French Negotia-
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tions”. The purpose of the study is not to describe French influence 
in positivist, objective terms, but to shed light on contemporary opin-
ions of this influence. Hence I try to show the qualities of French 
cultural influence in terms of a discursive practice, dynamic and crea-
tive, but at the same time regulated and restricted. 

The analytical part of the dissertation is divided into three major 
chapters (chapters three, four and five), each covering a certain 
theme. In the first section of chapter three I adopt a broader perspec-
tive, addressing the question: what is a “sprätthök”? That is to say, 
how is a “sprätthök” defined in the source material? Besides being a 
critique of French cultural influence, the literature in which the 
“sprätthök” is portrayed also proves to be a very complex social cri-
tique that involves a discourse on gender, class and a lifestyle which is 
deemed as immoral. The second section of chapter three is devoted 
to the question of how, according to the literature, Swedes become 
“sprätthökar”. The main reason for the transformation of Swedes 
into Frenchified fops is often pointed out as being the regulated edu-
cational practice of travelling abroad, on what is sometimes called the 
“Grand Tour”; it is young male Swedish aristocrats travelling to 
France and especially Paris, where they may be exposed to the com-
pany of the French petit-maîtres, who are most likely to come home as 
“sprätthökar”. 

In chapter four I argue that the typical Frenchified traits of the 
Swedish fop, volatility, frivolity and vanity, are both a confirmation 
and a construction of stereotypical opinions of the national character-
istics of the French. In other words, the Swedish fop embodies the 
negative image of the French national character. Furthermore, the 
discursive construction of an immoral French national character is 
conditioned by the discursive construction of a virtuous and positive 
Swedish national character; the image of the Other also creates an 
image of the Self. This is especially evident in Carl Gyllenborg’s play 
Swenska sprätthöken, where the Frenchified fop, Count Hurtig, is made 
out to be the counterpart of Baron Stadig, the ideal image of the male 
Swedish aristocrat, possessing such virtues as being firm, just and 
manly. 
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Chapter five deals with how the language used by the fop is ren-
dered. The starting point here is, as it is pointed out in the literature, 
the unbecoming habit of fops to mix French and Swedish in their 
talk, thereby creating a ridiculous impression. Beneath the criticism 
inherent in the satirical portrayals of fops’ social interaction lie mo-
tives based on language ideology, such as purism and the struggle 
against widespread contempt for one’s mother tongue. This criticism 
also has social implications: in comedies, such as Gyllenborg’s Swen-
ska sprätthöken and Holberg’s Jean de France, the use of French, not 
only that of fops, but also that of valets and other characters, identi-
fies French as an indicator of the upper class, as a socially marked 
language. The satirical rendering of fops’ language can also be read as 
a critique of French forms of social intercourse, which is revealed by 
a close analysis of the use of French by fops in dialogues. Finally, I try 
to show how the mixing of French and Swedish in the depictions of 
the fop has a moral philosophical dimension. According to this per-
spective, the Swedish discourse on the French language, for example 
in the portrayal of the fop, is comparable to what Mats Malm calls the 
ideological notion of “lecherous language”. In the same discourse, an 
analogy is made between the national language and national character: 
in the same way as the French national character is volatile and frivo-
lous, the French language is volatile and frivolous – and the same can 
be said about some descriptions of the Swedish language, which is 
described as being firm, steadfast, manly and virtuous, to mirror the 
Swedish national character. 

Chapter six contains a summary and a discussion of the most 
important results of this investigation. As a complement to chapter 
four, I also make a small excursion on the subject of national charac-
ter, where I show the positive aspects of contemporary opinions of 
the French character. Conversely, I also discuss negative opinions of 
the Swedish character. In the closing subchapter I consider both what 
I think I have accomplished in my investigation and what I have not 
accomplished, and therefore what remains to be done. Among other 
things, I discuss how more can be said about the gender aspect of the 
discourse on the fop and French influence, and how more could also 
have been done to determine the literary genealogy of the fop, by 
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integrating English, French and German 18th century literature in the 
analysis.  
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