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Abstract 
 
Mårtenson, Per. 2005. Stilstudier i Carl Jonas Love Almqvists exilförfattarskap. (Stylistic Studies 
in Carl Jonas Love Almqvist’s Writings in Exile.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm 
Studies in Scandinavian Philology. New Series. 39. Almqvist & Wiksell International. 230 pp. 
 
This dissertation is a study on the works of the Swedish author Carl Jonas Love Almqvist during 
the final years of his exile in America. Focusing on the monumental 1438-page unpublished manu-
script ‘About Swedish Rhymes’, the study first presents the textual material and then discusses the 
text from different formal and content-based aspects essential to an understanding of Almqvist’s 
works in exile. 

In the manuscripts preserved from his last years of exile, i.e. the period after 1860, Almqvist 
refers to ‘Mr Hugo’s Academy, established in the year 1838’ introduced in one of the volumes of 
The Book of the Wild Rose (1839). In comparison with his earlier fiction about academic “cabinet 
meetings”, this fiction of such an academy, conceived in exile, is in some ways extraordinary. A 
close reading of the texts reveals that the aging Almqvist, contrary to previous opinions about him, 
maintained strict control over the activity: the extension and division of the record, as well as its 
references to time and space, all indicate a complete consistency and an exact mimetic order. 

The consideration of  ‘About Swedish Rhymes’ starts out from exterior qualities. The observa-
tions are first considered in relation to the author’s statements on the importance of the manuscript 
for the literary work of art. Subsequently, the genesis of the “exile” texts is re-examined. One key 
question here is whether the manuscript was completed in Philadelphia, or was continued in 
Bremen during the final year of his life. 

The content of the conversations in the records of the cabinet meetings is also analyzed. 
Although questions of metre and versification dominate, the text also deals with a variety of 
widely differing subjects, including discussions about the use of language and linguistic norms. 
The fictitious frame that the cabinet meeting provides for the purpose of discussing metre and 
rhyme is also considered. Here we find various improvised verses composed at the cabinet meeting 
and put into the mouth of the authentic versifier H.J. Seseman. One important question is whether 
the cabinet-meeting discussions about the metre in these verses are intended to be a serious 
contribution to scholarly debate, or whether they in fact have ironic undertones. Next, the narration 
of the “exile” texts is discussed from the point of view provided by its own fictitious perspective, 
together with the author’s relation to irony, satire and parody. 

The concluding chapter deals with verse-making in the record of rhyming. The emphasis is laid 
on the analysis and characterization of the various rhymed verses collected under the title 
Sesemana. One essential question concerns the ‘rubbishy’ or ‘plain’ character of these poems. The 
present analysis indicates that questions of rubbish, textual triviality and the like must bow to the 
broader question of the character of the poems in a deeper sense. Seseman’s poetry is considered 
in relation to the Songes collection. Finally the question of how rhythm manifests itself as ‘free 
verse’ in a number of these poems with more serious content is also discussed. 
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rhythm, rhyme, philology, language-norm discussion 
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Förord 

Den studie som föreligger här är en avhandling i ämnet nordiska språk. Den 
hör till den gren av språkligt inriktad litteraturanalys som traditionellt kallas 
litterär stilistik och som alltsedan Carl Ivar Ståhles och Sten Malmströms 
tid som professorer och forskningsledare har haft ett starkt fäste vid nord-
iska institutionen vid Stockholms universitet. Sten Malmströms textnära 
stilstudium, lyhört för klang och rytm, har varit inspirationen för mitt ar-
bete. 

För genomförandet av avhandlingsprojektet har mina två handledare stått 
för avgörande insatser. Barbro Söderberg har inkännande och skarpsynt 
kommenterat en rad utkast och manuskriptversioner och erbjudit en mängd 
konstruktiva förslag till förbättringar. I en senare fas har Kristina Svartholm 
väglett arbetet med den preliminära avhandlingsversionen och lagt ned ett 
ovärderligt kommentar- och granskningsarbete, som omfattat allt – från 
innehåll och disposition till citat och nothänvisningar. Jag tackar dem båda 
av hela mitt hjärta för all hjälp. 

Under arbetets gång har flera kollegor och lärare vid institutionen bistått 
med råd och synpunkter. Staffan Hellberg tackar jag särskilt för kommen-
tarer till det avsnitt som behandlar de metriska resonemangen i herr Hugos 
konselj. Jag tackar också Tomas Riad för hans initierade granskning av det 
metriska avsnittet. För givande synpunkter på avhandlingens innehåll och 
stilistiska utformning tackar jag Jane Åström. Ett särskilt tack riktar jag till 
Ivar Lærkesen, som granskade en tidig manuskriptversion och gav inspirer-
ande vägledning för det fortsatta arbetet med litteraturanalyserna. 

För det synnerligen krävande arbetet med textredigering och grafisk 
formgivning tackar jag Pia Nordin och István Kozma. Därtill tackar jag 
Helene Rabo vid Stockholms universitetsbibliotek för utmärkt hjälp med 
litteraturanskaffning och andra biblioteksspörsmål. Slutligen tackar jag 
James Spens och David Minugh för översättning och granskning av abstract 
och sammanfattning.  

 
 

Stockholm i april 2005 
 
Per Mårtenson 
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1 Almqvist i exilen 

Den 26 september 1866 dog professor Carl Westermann, alias Carl Jonas 
Love Almqvist, på stadssjukhuset i Bremen. Sedan ett år hade han bott som 
inackorderad gäst hos skräddare Hencke på Seemannsstrasse 7, två trappor 
upp i ett hyreshus i de trånga kvarteren i hjärtat av staden, med utsikt mot 
gården. 

Professorn var en fridsam gammal man, mager, alldeles vithårig. Hans 
värd såg honom sällan gå ut; den mesta tiden tillbringade han på sin kam-
mare, sysselsatt med att läsa och skriva. En gång emellanåt gick han en tur 
till bokhandlare Tannens butik alldeles i närheten för att studera bokbestån-
det, särskilt det äldre antikvariska. Tannen hade stort utbyte av den beläste 
besökaren men fick inga besked om hans närmare personliga förhållanden.1 

Almqvists antagna namn var en passande pseudonym – stillsamt och för 
honom själv påminnande om att han kommit västerifrån, över Atlanten från 
Nordamerika. Med sig på resan hade han haft en mängd egenhändiga manu-
skript – anteckningar, utkast, renskrifter. I Bremen arbetade han oförtrutet 
vidare. Så långt krafterna räckte ägnade han sig åt att redigera det ren-
skrivna materialet – stryka och göra tillägg i marginalerna med blyerts-
penna. 

Genom dottern Marias och halvbrodern Fridolfs försorg fördes de efter-
lämnade papperen till Sverige. Merparten av materialet införlivades så små-
ningom med samlingarna i Nordiska museet i Stockholm, en mindre del 
kom att deponeras på Kungliga Biblioteket. 

Det ojämförligt största manuskriptet, 1438 foliosidor i exemplariskt tyd-
lig renskrift, har titeln Om svenska rim. Texten har förblivit outgiven i sin 
helhet. Den har bedömts som närmast oläsbar – ja till och med, enligt en 
granskare, ”väl med det monstruösaste som någonsin skrivits på svenskt 
språk”.2 
 
I Fredrik Bööks redaktion av Almqvists samlade skrifter (1920–1938) fanns 
de amerikanska manuskripten med i planen för utgivning. Det förutskickade 
sista bandet med ”Skrifter i landsflykten”, som skulle omfatta ett urval av 
texterna, kom dock aldrig att publiceras.3 I Svenska Vitterhetssamfundets 
pågående utgivning av Almqvists samlade verk, under redaktion av Bertil 
Romberg, har exiltexterna sin självklara plats.4 

                                           
1 Uppgifterna om Almqvists sista tid i Bremen återgår på Berg (1928:355ff.). 
2 Werin (1923:222). 
3 Romberg & Svedjedal (1993:16). 
4 Ibid. s. 25. 
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För kännedomen om författarskapet i landsflykten har främst Ruben 
G:son Berg (1876–1948) gjort oskattbara insatser. Efter Bergs tid har Alm-
qvistforskningen i ytterst begränsad omfattning ägnats de sena texterna. 
Men materialet inbjuder till fortsatt studium. Manuskriptens säregna karak-
tär – det minutiöst noggranna utförandet, det väldiga faktaomfånget, mäng-
den metatextuella kommentarer – riktar uppmärksamheten mot formen och 
framställandet: Hur har texterna koncipierats, komponerats, formulerats? 
Vilka förbindelser kan skönjas med Almqvists tidigare litterära och sakliga 
skrifter? I vad mån kan textform och innehåll ge besked om upphovsman-
nens avsikter? 

I den följande framställningen diskuteras dessa frågor. Under jämförelse 
med Almqvists författarskap i skilda sammanhang före exilen redovisas ett 
språkligt närstudium av Om svenska rim, jämte de till rimhandskriften knut-
na manuskriptutkasten. Syftet har varit att ringa in stilkaraktären hos Alm-
qvists sena författarskap, och därigenom att återspegla författarens hållning 
till skrivandet i exilen. 

 
* 

 
Troligen stammar alla bevarade exilmanuskript från landsflyktens senare år 
i Philadelphia. Dit anlände Almqvist i februari 1854, efter två och ett halvt 
års kringflackande liv med kortvariga vistelser på olika orter – Buffalo, 
Cleveland, Cincinnati, Saint Louis, Texas, New Orleans, Pittsburgh.  

I de första breven till familjen i hemlandet nämner han att han ägnar sig 
åt författande, men utan tanke på publicering. Från New Braunfels i Texas 
meddelar han i november 1853: ”när jag emellanåt sitter för mig sjelf, skrif-
ver jag hela högar af Pappersark fulla med Törnrosboksfantasier, hvaraf jag 
icke vet om det minsta nånsin blir tryckt.” Men, tillägger han, ”det var all-
deles på samma sätt på 1820-talet, då jag också blott för mitt nöje på lediga 
stunder skref hela lådor fulla med manuskripter, hvilka sedermera genom en 
ren tillfällighet kommo att skåda dagsljuset genom Tryckpressen. Jag vet 
icke huru Gud tänker göra den här gången.”5 Vad de litterära fantasierna 
bestod av meddelar han inte. Efter ankomsten till Philadelphia uppger han i 
ett av sina brev att han i Texas hade förlorat det lilla han hade sparat ihop. 
Förlusten innefattade troligen också hans litterära manuskript; inga texter i 
det bevarade handskriftsmaterialet kan dateras till dessa första amerikaår.  

Philadelphia innebar en reträtt – en vila efter resornas strapatser, en ord-
nad tillvaro: ”Jag har hela den sednare tiden mest sysselsatt mig i ett stort 
Bibliothek, der jag har goda Vänner. Således har jag då åtminstone återbe-
kommit hvad jag förut så mycket saknade i Amerika, nemligen en rik till-
gång på goda böcker”, skriver han hem till sina anhöriga.6 Främst måste det 
ha varit de krassa yttre villkoren som tvingade honom att inrätta sig för det 

                                           
5 Almqvist [Brev] (1968:248f.). 
6 Berg (1928:526).  
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stationära livet. Troligen var det av praktiskt nödtvång han efter en kort tid 
på den nya vistelseorten – under det antagna namnet Louis Gustave – ingick 
äktenskap med sin pensionatsvärdinna, den sextiosjuåriga änkan Emma 
Nugent. 

I några av breven till hemlandet antyds att han försökt slå sig fram som 
skribent för amerikanska tidningar. Men redan tidigt har hans förhoppningar 
kommit på skam. Det är två kategorier av människor som har det särskilt 
svårt i det nya landet, påpekar han i ett brev från sommaren 1854 – han 
själv kunde räkna sig till båda: dels är det de fattiga invandrare som inte du-
ger till kroppsarbete, dels ”bok- och skrifvar-folk, med ett ord, just den arma 
klass, hvartill jag hör, och hvartill ni skulle höra, om ni vore här. Hvad 
dessa hafva att utstå, kan knappt beskrifvas.”7 Ett par bevarade engelsksprå-
kiga utkast till artiklar tyder på att han försökt sig på journalistiken också 
under de sista åren i Philadelphia, men det finns inga belägg för att han fick 
någonting publicerat. 

De nya livsvillkoren tedde sig ändå från början ljusa för honom. I ett brev 
till familjen, skrivet i juli 1854, strax efter ankomsten till Philadelphia, visar 
han en förbluffande tillförsikt: ”Såsom min barndom och ungdom nu 
mycket lifligt stå för mitt minne, känner jag inom mig för närvarande unge-
fär alldeles samma sentiment i själen som då jag var nitton år – och jag är 
dock så gammal, så gammal-gammal, att jag är den äldste af nästan alla nu 
lefvande, dem jag personligen känner. När jag for till Upsala för att studera 
på Magistergraden var jag också ungefär nitton år: nu far jag som student ut 
i hela verlden; kanske blir jag nu ock åter Magister i denna större mening.”8 
Det är samma bekännelse till resan som livsform som Richard Furumo av-
ger i essän Varför reser du?: ”Om man skulle taga sig före att betrakta hela 
sitt och sin nästas lif som en resa blott, en resa öfver jorden, så tror jag man 
alltid skulle vara angenäm, alltid billig; och dessutom sjelf ha roligt, som ej 
vore det minsta.”9 Vad som nu återstod för honom i Amerika var ett 
stillastående liv – en enslig tillvaro, så vitt man vet utan samvaro med vän-
ner och likasinnade. 

Men han hade sina böcker, och han fick tid och tillfälle att skriva. Driv-
kraften var väl hans ohjälpliga längtan att få samtala med någon – behovet 
att bruka sitt modersmål, bli förstådd och få svar igen. Ingenting i breven 
pekar på att han haft någon som helst kontakt med svenskar i Philadelphia. 
Almqvist har konsekvent hållit sig undan, säkert av rädsla för att hans rätta 
identitet skulle avslöjas. Nu, efter sitt tvegifte, hade han också dubbel an-
ledning att vara på sin vakt.  

I de fortsatta breven är han också helt förtegen om sina privata förhållan-
den. Till ursäkt anger han att han inte vill trötta sina anhöriga med utlägg-
ningar om sådant som bara han själv kunde ha intresse av. Men det minsta 

                                           
7 Ibid. s. 453. 
8 Almqvist [Brev] (1968:254f.). 
9 SV 21 s. 117. 
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livstecken hemifrån är efterlängtat: ”Jag har /…/ skrifvit, och skrifvit; men 
ingen rad fått till svar. Ni har ändå några vänner omkring Er; men jag har 
ingen”, klagar han vid ett tillfälle.10 När han till sist blir bönhörd kan han 
inte dölja sin bitterhet: ”Så fick jag ändå slutligen ett bref! och i detta två – 
ett från Ludvig och ett från lilla Maria! – Men ack – huru obeskrifligt jag 
har väntat, sörjt och längtat!”11 

Ingenting blir heller mera sagt om författarverksamheten. Den tycks ha 
varit privatmannens ensak, avsedd för honom själv och ingen annan. För-
utom de bevarade engelska utkasten finns ingenting som tyder på att han 
skrivit med tanke på offentligheten – någon publik hade han inte, gömd som 
han var för alla som kunde ha något intresse av hans litterära alster. Kanske 
kan det ändå ha föresvävat honom att hans texter någon gång, efter åter-
komsten till Sverige, skulle erbjudas offentligheten. Men säkerligen har han 
inte haft den för ögonen – lika litet som under 1820-talets poetiska inspira-
tionsperiod torde Almqvist ha tänkt sig att ”det minsta nånsin blir tryckt”.12 

Det är en tragisk belägenhet. Ensamheten är av pinande tvång, inte en 
självvald ”retraite”, som han förr kunde längta efter: ”vissa mellantider 
skulle det allt vara ganska nyttigt och godt för mig, att också kunna få draga 
mig undan och i all tysthet sitta och tänka på någonting”, skriver han 1843 i 
ett brev till Vendela Hebbe.13 Vid ett annat tillfälle, i ett brev till Malla Silf-
verstolpe 1835, vittnar han om skrivarverksamheten som tillflykt, om den 
barnsliga förtröstan som alstras i ensligheten: ”det bästa bevis på, att smär-
tan ej har sitt hem i ideernas verld, är väl det, att så fort jag får komma in i 
en ny composition, är jag åter glad och frisk som ett barn.”14 

Tragiken i exilens påtvungna skrivarisolering är ändå inte självklar. Alm-
qvists litterära texter skyggar för offentligheten; i törnroseriets gemenskap 
är upphovsmannens röst aldrig direkt uttalad, alltid ställd i bakgrunden av 
förmedlande stämmor. Utanförskapet tycks vara en hörnsten i personlig-
heten – och den egna bekännelsen till ensligheten, i tredje person i Mono-
grafi, mer än en klädsam attityd: ”Almqvist är till sitt grundlynne så mycket 
qvietist, att, om icke yttre omständigheter, befattningar, bekantskaper och 
förhållanden i verlden, oberoende af honom sjelf, föranledt eller snarast 
sagdt tvungit honom, så hade troligen ingenting af honom blifvit utgifvet.”15  

Lika tidigt uttrycker han insikten om isoleringens villkor. I ett brev till 
vännen Janne Hazelius i april 1825 konstaterar han: ”den som ur mycken 
litterär umgängelse på en gång och långvarigt blir ensam, den faller be-
stämdt i Förtvining (dör af ledsnad, heter det), såvida ej i Själens grund en 
verklig värme fins, som sjelf alstrar sig till Skönhet, Nöje, Sysselsättning 
och Frid, i stället för alt det, som förut gafs åt Själen från andra omgifvande 
                                           
10 Berg (1928:526). 
11 Ibid. s. 523. 
12 Almqvist [Brev] (1968:248f.). 
13 Romberg (1993:208). 
14 Almqvist [Brev] (1968:99). 
15 SV 26 s. 106; se även Romberg i inl. s. 22. 



 9

håll /.../ Detta är mycket godt, att få veta om sig sjelf, ty en gång står för 
hvarje menniska Enslighetens timme i alla fall.”16 

1.1 Texterna  
”Skrif alltså. Skrif!” 
Herr Hugo i Anecdoticon  
Magnum Almaquianum17 

Exilmanuskripten är säregna dokument – producerade med till synes orygg-
lig beslutsamhet, formellt oantastliga. De redovisar fakta, minutiösa detal-
jer. Innehållet rör formalia – uttryckssätt, form. 

Fyrtiotalets skönlitterära publicism, romanskrivandet för massmarkna-
den, är bytt mot samtal i manuskript, utan läsare. Samhällskritiken har er-
satts av oförargligheter, ”radoterie”, pladder.18 Men texterna är i konsekvens 
med författarskapet före landsflykten – genremässigt, innehållsligt, stilis-
tiskt. Samstämmigheten verkar dubbelt: som likhet och kontrast. 

Den politiska radikalismen är inte överspelad i landsflykten. Exilens hela 
skrivverksamhet vilar på dess grund, bekännelsen till demokratin och upp-
rättelsen av det ringaktade. Texternas ursinniga kunskapsredovisning är inte 
unik. Den manifesteras redan i barndomens lärobokskompilat, liksom se-
nare i exempelvis de historiska faktasamlingarna i Menniskoslägtets Saga. 
Avhandlandet av ”den mindre lärdomen” i exilens rådssamtal förutskickas 
redan vid bildandet av Jaktslottets radikala ”framtidskonselj” – i ramberät-
telsen till Europeiska missnöjets grunder – när herr Hugo Löwenstjerna 
framhåller antikens lärda sällskap, för vilka kunskapen hade ett värde i sig: 

O mina vänner, jag kan knappt giva er ett begrepp om ämnenas rikedom i 
Athenæi Deipnosofister. Jag vill blott påminna mig det stället i tredje boken, 
där Pontianos talar om alla slags bröd i Grekland: Zymites, Azymon, Semi-
dolites, Chondrites, Synkomiston; varpå flere andre i sällskapet ur otalige 
lärde författare uppräkna ännu andra brödsorter, jämte förklaringar om bak-
sätt och bagare i allmänhet. Nå, än ett annat ställe, där en av deipnosofis-
terna utlägger det besynnerliga förhållandet emellan vinträdet och vitkålen, 
vilka han säger vara varandres avgjorda fiender? Jag har aldrig vetat detta 
förrän i Athenæus. Att vinets alkohol fördriver kålens verkningar, det er-
kännes allmänt; men att också kålen har makt emot vinets verkningar – ruset 
– vem visste det, eller har ens tänkt på det? 

Gott. I alla fall utgjorde det en mindre sak, sade Frans. 
Mindre utan tvivel. Men det hindrar icke, att andra ärenden äro större.19 

                                           
16 Almqvist [Brev] (1968:65f.). 
17 Almqvist [Anecdoticon] (1988:13). 
18 ”Radoterie” hör, som Bertil Romberg noterat, till Almqvists favoritord (1993:297). 
19 SS 16 s. 13f . 
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Amerikamanuskripten knyter också an till det pedagogiska författarskapet. 
Huvudämnet i Om svenska rim kunde försvarat sin plats i det didaktiska 
verket ”Om svenska språket i nuvarande skick” som Almqvist planerade att 
skriva vid mitten av trettiotalet.20  

I det övriga innehållet känns många ämnen igen från tidigare verk – pers-
isk mytologi, orientalisk skrivkonst, heraldik, guldmakeri, frimureri, för att 
ta några exempel. Här finns också lika hämningslöst infallsrika spekula-
tioner om ord och namn som förr. 

Konsekvensen gäller även poesin. Lyriken i landsflykten har samma 
versform och samma karaktär av tillfällighet och improvisation som ung-
domsårens sällskapspoesi, förlovningsverser och julklappsrim.21 De har det 
naiva anslaget gemensamt med dikterna i Songes.22 På samma gång utgör de 
poesi-i-sak-estetikens kvintessens, upphöjelsen av det obetydliga – den be-
kännelse till storheten i det lilla som finns uttryckt redan i den tidigaste 
ungdomspoesin, i hexameterdikten Myrorne 1811: 

Stolta Människa, du som tror med ditt fintliga snille 
Och dina djupa planer dig insnärja Jordkretsens hela: 
Som för de stora och vigtiga saker du uträttat, ren vill 
Se din ära till himmelen höjd att minnas för evigt, 
Och som i tankan utaf dina skyhöga företag ömkligt 
Ler åt den ringe och nöjde som nedböjd trälar i stoftet – 
Korrtsynte Dåre kom hit! läs min fabel och skåda ditt inre. 
Hvad! är då Myrans verld för Allmakten mindre än Männskans? 
Syns för dess blick då fyrdäckarns stormast större än barret? 
Eller kosta’ det honom mer att skapa ett gullberg 
Än ett myrägg? –23 

Det är samma maning till människan som landsflyktens åldrige versmakare 
formulerar i orden ”Stolte dåre! tro ej på dina starka, täta stövlar” –  

 Men du som ett hjärta har, hånle ej över armodets son – 
 mycket synes dig så smått, att du skrattar däråt. 
 Men mycket av det lilla är stort för den, som 
  ingenting äger.24 

 
* 

 

                                           
20 Om törnrosinledningen till verket, med titeln Svenska språket, se SS 17 s. XLIVf.  
21 Jfr Berg (1912:51). 
22 Jfr Wennerström (1937:3ff.). 
23 Cit. efter Almqvist [Otryckta ungdomsarbeten] [1905] s. 36. Dikten, som av Almqvist 
är benämnd ”Satyr-Epopée”, är återgiven även i SS [1] s. 27ff. I båda utgåvorna står i 
rad sju ”inte” i st. f. ”inre”. 
24 Almqvist [Sesemana] (1983:140). 
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Handskriftsmaterialet från exilen är fragmentariskt. Textmängden är delvis 
svåröverskådlig, men tack vare Ruben G:son Bergs forskningsinsatser har 
vi en god överblick över skrivverksamheten.  

Exiltexterna exemplifierar stadier i skrivprocessen: renskrivna manu-
skript, reviderade skönskrifter, utkast, kladdar, notater. Undantaget är den 
postumt tryckta Anekdoter såsom bidrag till guldmakeriets historia.25 De 
tryckta upplysningarna på försättsbladet pekar på att texten har färdigställts 
under de första landsflyktsåren: ”Manuskriptet författadt i S:t Louis, Mis-
souri, i Norra Amerika, och sedermera aflemnadt till Törnrosens bok av 
C.J.L. Almqvist.” Om proveniensen noterar Berg: ”Ingen upplysning har 
stått att vinna om manuskriptet till denna bok – det har bl.a. påståtts, att 
Jaktslottsinledningen ej skulle vara av Almqvist, i vilket fall stilen är utom-
ordentligt väl härmad – eller dess tillkomst.”26  

Stilistiskt finns här alltså överensstämmelser med amerikamanuskripten: 
skriftens prolog, ett inledande samtal mellan herr Hugo och Richard på 
Jaktslottet,27 har inslag av samma tautologiska pratsamhet som exildiskus-
sionerna om svenska rim. Däremot är det svårare att i huvudtextens fram-
ställningsform finna drag som röjer Almqvist som författaren: den sakligt 
relaterande texten har ingenting av rimmanuskriptets dialogiska vidlyftig-
het.28  

Ämnet guldmakeri hör till Almqvists domäner. Hänvisningar till alkemi 
förekommer i flera av författarens texter före exilen.29 Därtill kan man, som 
Ulla Nordin Lönner påvisat, avläsa överensstämmelser med guldmakeriets 

                                           
25 Berg (1928:424). På försättsbladet till den tryckta skriften, utgiven av Oscar L Lamms 
förlag, finns inget årtal angivet (på Stockholms universitetsbiblioteks exemplar är på 
titelbladet med bläckskrift angivet ”I November 1867.”). Berg påpekar om ett av 
partierna i skriften, ”den rörande berättelsen om Erminia och don Guatimozin” (s. 59ff.), 
att det är ”det enda novellistiska, som han veterligen författade i Amerika, av vars liv 
han annars – i motsats mot Gerstäcker, Sealsfield, Strubberg och andra utvandrare – icke 
valde till motiv för diktning.” (Ibid.) Härom se även Lysander (1878a:396). 
26 Ibid. Berg syftar här på Harald Wieselgren (1889:339), som inte utesluter att inled-
ningen kan vara författad av någon annan än Almqvist; indiciet härför skulle vara att 
Richard inte förekommer i egen person i exilens texter i övrigt. ”Det synes dock otvivel-
aktigt”, menar Berg, ”att de 58 första sidorna” (som enligt Lysander är kompilerade efter 
abbé du Fresnoys ”Histoire de la philosophie hermetique”) ”ingått i Om svenska rim 
eller tillhört några andra Jaktslottiana, samt att Almqvist tillagt berättelsen med dess 
aktuella samtidshistoriska partier för att göra sin skrift lättlästare.”  
 Bergs konklusion är inte självklar. Jaktslottsinledningen (s. 3–5) kan knappast ha 
varit avsedd för OSR, eftersom Richard Furumo, och inte konseljen, figurerar här. Inte 
heller i övrigt innehåller texten någon konseljfiktion. 
27 Almqvist (1867:3ff.). 
28 Wieselgren (1889:342) framhåller dock likheter mellan textens inledande parti och de 
akademiska protokollen: ”den långa inledningen om alkemiens historia har alldeles 
samma karakter, som de för ’herr Hugos akademi’ utarbetade kompilationerna ur böcker 
om diverse andra ämnen, allenast att det föredragande statsrådet sjelf icke synes till i 
afhandlingen om alkemi.” 
29 Så t.ex. i Drottningens juvelsmycke (SV 6 s. 236). 
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myt- och symbolvärld i folklivsberättelsen Målaren.30 Alkemi diskuteras 
också i Om svenska Rim – i anslutning till en utläggning om persernas 
gudahistoria.31 I Anekdoter finns också innehållsliga beröringspunkter med 
andra Almqvistverk, från exilen och tidigare – bland annat avhandlas 
swedenborgianism, rosenkreutzare och förekomsten av hemliga sällskap i 
USA.32 

1.2 Manuskripten 
Exilhandskrifterna vittnar om exceptionell grundlighet.33 Textomsorgen 
märks inte minst i det ofärdiga manuskriptmaterial med anknytning till Om 
svenska rim som är bevarat. För det första finns ett antal litteraturexcerpter, 
anteckningar till vetenskaplig litteratur i skilda ämnen.34 För det andra finns 
en mängd utkast, kladdar – de flesta skrivna med blyerts – som visar hur 
Almqvist har arbetat med den språkliga utformningen. En del av kladdarna 
är förarbeten till rimverserna i manuskriptet. För det tredje finns ett litet 
antal renskrivna manuskript, om vardera ett par sidor, rubricerade ”Om 
svenska rim”; det rör sig här om alternativa färdiga manussidor med språk-
liga avvikelser från huvudmanuskriptet.35 Till proven på omsorgsfull text-
redigering får vi därtill lägga de mängder av blyertskorrigeringar som finns 
i de renskrivna manuskripten.  

Bland handskrifterna finns några texter skrivna på annat språk än sven-
ska.36 Bevarad är en skrift på tyska, Zwei Prozesse das Perpetuum Mobile 
betreffend.37 Vidare finns en etymologisk uppsats på engelska med titeln 
America, a native Name of this Continent.38 Dessutom har Almqvist, enligt 
Berg, på engelska ”börjat i resonemangsform behandla den engelska ljud-
läran”.39 

Därtill finns ett antal manuskript med anknytning till den svenska kolonin 
Nya Sverige i Amerika.40 Det har här rört sig om utgivning i engelsk över-
sättning av dokument gällande kolonins historia. Tretton sådana översätt-
ningar finns i behåll, dessutom dithörande anteckningar om ortnamn m.m. 
                                           
30 Nordin Lönner (1987:120ff.). Se vidare s. 23. 
31 OSR ms. s. 747. 
32 Almqvist (1867:45ff.).  
33 Redogörelsen för manuskriptmaterialet bygger på Berg (1928:390ff.), i någon mån på 
Wieselgren (1889:325ff.). 
34 Excerptmaterialet är förvarat på Uppsala universitetsbibliotek (X251 K2). 
35 Om skillnader mellan olika renskriftsvarianter se vidare s. 67f. 
36 Berg (1928:390f.). 
37 Ibid. s. 390. 
38 Ibid. Almqvists avsikt har förmodligen varit att få uppsatsen offentliggjord i någon 
amerikansk publikation. Språkformen visar att Almqvist inte skrev obehindrat på eng-
elska; härom se vidare s. 168. 
39 Berg (1928:391). 
40 Ibid. s. 424f. 
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Förmodligen hör texterna till de allra sista åren i Philadelphia. För Almqvist 
har säkert materialet haft stort värde, resonerar Berg; med det tänkte han sig 
”kunna återkomma till Sverige såsom en man, vilken verkat för Sverige i 
Amerika”.41 
 
Bland Almqvists svenskspråkiga manuskript finns några texter på vers. Som 
Berg visat finns tre brottstycken ”av ett epos på alexandriner, kallat Tyskia-
den (106 verser), Europiaden (24 verser) eller Tyskiad (126 verser)”.42 De 
tre utkasten tycks alltså utgöra skisser till ett gemensamt verk, ett parodiskt 
epos i klassisk form. Texten är starkt kritisk mot tyskar, ett tema som flera 
gånger återkommer i exilmanuskripten.43 

Vidare finns en början till en dikt med titeln Panhemeron.44 Som också 
Berg påpekar är titeln känd sedan tidigare. Almqvist har anfört namnet ”Pan 
Hemeron” i sin ”Förteckning öfver manuskripter” som han sammanställde 
på 1840-talet, men ingen utförd text finns bevarad från denna tid med en 
sådan titel. Exilmanuskriptets verser skildrar en ynglings skridskofärd en 
nyårsdag; givetvis behöver texten inte ha någon anknytning till den verktitel 
Almqvist nämnt i manuskriptförteckningen.45  
 
De övriga skrifterna redovisar sakliga samtal i skilda ämnen. Till formen är 
de protokoll över vetenskapliga diskussioner i herr Hugos ”konselj” på 
Jaktslottet. Ett av manuskripten, 46 foliosidor långt med titeln Om Plinii 
Historia Naturalis, har intresse som antydd kommentar till skrivverksam-
heten i exilen. Texten inleds med att herr Hugo uppdrar åt sin rådsherre i 
latin att skriva ett förklarande utlåtande över Plinius den äldres naturalhisto-
ria; Hugo har nämligen funnit den märkligt ojämn och osorterad – ömsom 
summarisk, ömsom späckad och digressiv. Rådsherren påvisar i den föl-
jande lärda framställningen att Plinius verk inte är att uppfatta som ett av-
slutat arbete; författaren äreräddas med konstaterandet att han hade fullbor-
dat sitt verk med glans om han inte ryckts bort i förtid.46 

Förutom Om Plinii Historia Naturalis finns fem sådana kortare, titelför-
sedda konseljhandskrifter i behåll – Nyårsdagen, De rådbråkade, Om mam-
seller, Nattstycke, Anecdoticon Magnum Almaquianum – och en jättelik – 
Om svenska rim.47 

                                           
41 Ibid. s. 425. 
42 Berg (1928:392). 
43 Jfr ibid. s. 395. Se vidare avh. s. 70. 
44 Ibid. 
45 Inte heller Berg räknar med något samband mellan verktitlarna före och i exilen: ”Att 
något utkast till detta diktverk följt Love över oceanen, är naturligtvis oantagligt. För-
modligen har han under den gamla titeln skrivit ett nytt stycke.” (Ibid.) Almqvists manu-
skriptförteckning är återgiven i SS 17 s. 427ff.; om ”Pan Hemeron” se s. 430. 
46 Om manuskriptet se vidare Berg (1928:391). Skriften nämns också av Wieselgren 
(1889:340). 
47 Berg (1928:398). 



 14 

Nyårsdagen, med underrubriken ”Det etthundratjugondetredje Stycket i 
Törnrosens Bok”, är en förteckning över författarens skrifter,48 försedd med 
följande anvisningar: ”Alla dessa ’Fria Fantasier’, hvilka i flere särskilda 
och sins emellan olika editioner utkommit såsom skilda Stycken, vill Herr 
Hugo nu hafva samlade i ett Helt, med den gemensamma titeln TÖRN-
ROSENS Bok, och illustreradt med tillhörande teckningar, ritningar och 
musikalier. De hittills bekanta Styckenas antal har blifvit bestämdt till Ett-
hundra och Tjugutvå: en nummer, som icke på annat sätt fullt afgörande kan 
utsättas, enär åtskilliga pjeser, införda i Periodiska Skrifter, Tidningar och i 
Monografien, ej väl kunna till sin begränsning och nummerföljd angifvas.”49  

Ämnet i De rådbråkade är ”den rätta ljudgestalten av förvanskade namn i 
den tyska fornhistorien”.50 Almqvist demonstrerar här åter sitt intresse för 
ljudens klang och färg; ett uttalande av herr Hugo är belysande: ”många 
menniskor äro så lomhörda, att de tycka ett namn är som ett namn, ett ord 
som ett ord, ett läte som ett läte, intet vidare; och de märka ingen åtskillnad 
– de höra endast ljud, men sentera ej huru deras ton låter, ej huru de vibrera, 
ej med hvad kolorit de klinga (dumt sagdt, men bra).”51 

I samtalet övergår man sedan till ett av de oftast återkommande ämnena, 
den tyska folkkaraktären. Samma tema är som nämnts behandlat även i 
versform, i utkasten till verseposet Tyskiaden, och det återkommer, förutom 
i Anekdoter såsom bidrag till guldmakeriets historia, också i Om mam-
seller, Nattstycke och Om svenska rim. Motviljan mot tyskar grundades sä-
kert på personliga erfarenheter; i några av de tidiga breven till familjen från 
den tyska ”kolonin” New Braunfels i Texas finns flera sådana hätska ut-
talanden.52 I Om svenska rim får statsrådinnan i måleri, som på flera sätt 
tycks ha författarens öra bland konseljledamöterna, vädra motvilja mot tys-
kar och tysk kultur. Hon redovisar dåliga erfarenheter av tyskar från sin 
barndom i Stockholm; bl.a. kritiseras ”de två tyska Pastorerne” i Tyska kyr-
kan, ”Doktor Lüdeke” och ”Doktor Hackenburg”, ”hvilke förekommo mig 
som två högst osmakliga pedanter”. Dock ångrar statsrådinnan genast sina 
hårda ord och tar tillbaka kritiken.53  

Om mamseller presenterar inledningsvis en etymologisk utredning av or-
det ”mamsell” men ändrar perspektivet till tyskhet och tysk litteratur.54  

                                           
48 Enligt Berg visar skriften att det var ”herr Hugos mening”, att allt vad Almqvist skri-
vit, läroböcker, tidningsartiklar och ”Monografi” m.m., skulle införlivas med ”Törn-
rosens bok” (ibid. s. 399). Om Nyårsdagen se även Olle Holmberg i inl. till SS 13 s. VI 
och Romberg (1967:102f.). 
49 Cit. efter Romberg (1967:102f.). 
50 Berg (1928:401). Se även Wieselgren (1889:340). 
51 Cit. efter Berg (1928:401f.). 
52 Om aversionen mot tyskar anmärker Berg att ”på Jaktslottet äro omdömena lugnare” 
(ibid. s. 402). 
53 OSR ms. s. 903f. 
54 Berg (1928:402f.). 
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I Nattstycke ironiserar Hugo över befängdheten hos tyska släktnamn och 
förfasar sig över exempel som Bitterkäs, Süssemilch, von Kalb med flera.55 

Om mamseller och Nattstycke har också kommenterats av Wieselgren,56 
som uppmärksammar ett par intressanta partier. Wieselgren pekar på dis-
kussionen i mamsellmanuskriptet om tysk litteratur, ”som bringar tyska 
statsrådet Ruda på fall och föranleder honom att afsäga sig taburetten och 
erkänna sin och fosforisternas stora okunnighet i tyska litteraturen”. (För 
övrigt överensstämmer Rudas namn med namnet på den ”konseljkalligraf” 
som omtalas i Om svenska rim – se vidare s. 65.) Om Nattstycke – av 
Wieselgren kallad ”Nattbesöket” – påpekas att den ”innehåller många 
qvicka utfall. Särskildt är att märka herr Hugos skarpa utfall mot åsigten, att 
en svensk kan svenska derför att han är infödd, och att modersmålet icke 
behöfver någon lärostol vid universiteten.”  

Med kritiken mot fosforisterna återknyter Almqvist till ungdomsårens 
estetiska debatt. I sin tur kan engagemanget för modersmålet återföras på 
inrättandet av Jaktslottets ”framtidskonselj” – i ramberättelsen till Europe-
iska missnöjets grunder – där herr Hugo talar sig varm för inrättandet av en 
statsrådspost i svenska.57 Exilens rådssamtal är alltså långt ifrån harmlösa 
alla gånger – men Rudas abdikation som statsråd är en engångsföreteelse i 
exilkonseljens konsilianta atmosfär.58 

Manuskriptet Anecdoticon Magnum Almaquianum återger ett samtal 
mellan herr Hugo och konseljens sekreterare.59 Det har ett särskilt intresse 
som programskrift för versamheten på exilens Jaktslott. Texten behandlas 
utförligt s. 145ff. 
 
Till dessa handskrifter kan, enligt Berg, läggas ”ett par titellösa”.60 Närmare 
bestämt finns i materialet ytterligare tre konseljskrifter med anknytning till 
Om svenska rim: ett utkast till Herr Hugos invigningstal till den tillökade 

                                           
55 Ibid. s. 403: ”I Nattstycke får herr Hugo tillfälle att uttrycka sitt beklagande över att 
tyska släktnamn ofta äro så ignobla, befängda, göffiga, platta, kärva och torra, något 
obegripligt hos en så musikalisk nation.” 
56 Wieselgren (1889:340). 
57 Om Europeiska missnöjets grunder och ”framtidskonseljen” se vidare s. 34ff. 
58 Även i andra sammanhang i exilen tycks Almqvist ha deltagit i polemik. Om Alm-
qvists engagemang under inbördeskriget se Berg (1928:314ff.) och Wieselgren 
(1889:342ff.). Bl.a. nämner Berg Almqvists redogörelser (till förläggaren Henry J 
Morgan på engelska och till hustrun och dottern i Sverige på svenska) för sina upp-
levelser vid Gettysburg samt hans utkast till en polemisk artikel ”What is Treason?”. 
Härom se även Wieselgren (ibid. s. 342): ”Mr Gustavi var varm, ja entusiastisk unions-
vän och synes till och med ha tagit del i den förbittrade tidningsträtan, att döma af ett 
förvaradt konsept till en artikel om förräderi, ”What is Treason? and Who is the 
Traitor?”, riktad mot general Mac Clellan efter slaget vid Antietam, i september 1862.”  
59 Om manuskriptet se Berg (1928:400) och Wieselgren (1889:340). 
60 Berg lämnar inga närmare besked om vilka dessa ”titellösa” fragment är. 
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konseljen61 och två icke renskrivna samtalsprotokoll i språkliga ämnen, det 
ena om hexameter i svenskan,62 det andra om skiljetecknens rätta bruk.63 

De tre manuskripten visar på kontinuiteten i Jaktslottets akademiska 
verksamhet: invigningstalet introducerar konseljens aktörer, hexameterdis-
kussionen förbereder för samtalen om meter och rim i svenskan, skiljeteck-
enprotokollet exemplifierar ytterligare konseljens vurm för den språkliga 
detaljen. Texterna kommenteras i olika sammanhang i den följande fram-
ställningen. 

1.3 Kommentarer, utgåvor 
Texterna från exilen är en förbisedd litteratur. Främst har de setts som be-
kräftelser på den slutliga tragedin i Almqvists författarliv. 

Liksom texterna avfärdas upphovsmannen. För Algot Werin framstår ex-
ilförfattaren Almqvist som själsligt oförmögen: ”barndomens och ungdom-
                                           
61 Manuskriptet saknar titel. Wieselgren (1889:339) meddelar en intressant iakttagelse 
som rör dateringen av texten: ”Antydningar i herr Hugos tal om den nya metallen 
aluminium och dess förekomst vid sista Paris-expositionen hänvisa till talets författande 
under eller ej långt efter 1855.” Berg nämner inte invigningstalet i sin förteckning över 
bevarade exilmanuskript men kommenterar det i annat sammanhang: ”När Almqvist 
några år senare ute i Amerika åter fick tid att syssla med Törnrosefantasier, räckte icke 
detta antal till, utan konseljen fick en mängd nya ledamöter och ’ledamotricer’, vilka 
hade de mest olika portföljer, alltifrån olika språk till målning, medicin och ’Ekonomien, 
confiturevetandet, Kökseruditionen och Hushållningen’, vilket sistnämnda departement i 
likhet med målningen förestods av en statsrådinna.” (1928:399.) 
62 20 sidor, folio. Manuskriptet, som är försett med rubriken ”Herr Hugos Akademi”, 
nämns i inledningen till SS 17 s. LXVI. 
63 32 sidor, folio. Texten, som tveklöst är ett Amerikamanuskript, presenteras av Berg 
(1930:177ff.). Berg påpekar att skriften är avfattad på blått papper, ”som i många andra 
utkast från Amerikatiden” (s. 177). (Å andra sidan är manuskriptet Strountes, som bör ha 
tillkommit under Parisvistelsen 1840, avfattat på liknande blått papper; om Strountes se 
vidare avh. s. 190f.) På första sidan står, tillagt med blyerts: ”Till den akad. Skriften om 
Versbyggnaden”. I övrigt saknar manuskriptet titel, men texten är inkomplett i början. 
Berg påpekar att anteckningen visar att stycket ”var avsett att infogas i den fortsättning 
på Törnrosens bok, som Almquist sysslade med under landsflykten” (s. 177). Å andra 
sidan är det inte säkert, som Berg tar för givet, att rubriken ”Om versbyggnaden” 
antecknats av Almqvist själv. 
 Flera uppgifter i ”Om versbyggnaden” visar att manuskriptet har tillkommit i exilen; 
härom se Berg (s. 178): ”Ramen är densamma som i det stora verket. Herr Hugo inleder 
debatten med några ord till statsrådet i poetik: Ja, jag är Herr Statsrådet mycken tack 
skyldig för de framställda Systemerna om Kommatering, den ’stränga’ och den ’lösa’ – 
hvilka äro att bruka allt efter den för tillfället brukade skrifartens beskaffenhet. 
Författare misstaga sig mycket häruti, emedan de merendels anse, att blott ett enda Kom-
materingssystem är det rätta.” Här tycks alltså förutsättas en tidigare konseljdiskussion 
om skiljetecken, men en sådan finns inte i OSR. Om ett annat parti i ”Om vers-
byggnaden” se Berg (1928:403), som också i andra sammanhang kommenterat manu-
skriptet (1905:188). Härom se även Wieselgren (1889:340), som förutsätter att texten 
varit avsedd att ingå i Om svenska rim. 
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ens kompendievurm” är vad som återstår, när han ”fyller ark efter ark med 
anteckningar ur Encyklopedia Brittanica [sic], en ocean av vetande vari han 
med rörande förnöjelse kastar sitt metspö. Han har också kvar sina stor-
slagna planer; det är med dem han livnär sin alltjämt hungriga ande. Säker-
ligen lever han i okunnighet om att de varit till största förfång för diktaren 
Almqvist.”64 Än skoningslösare är E.N. Tigerstedts omdöme: ”Den vithårige 
gubbe som under ett antaget namn femton år senare vigdes till gravens ro i 
Hamburg [sic] hade för länge sedan dött som diktare. De skriverier – bl.a. 
ett jätteverk om svenska rim – med vilka han till det sista sysselsatte sig 
vittna blott om att pennas bruk för honom hade blivit en last.”65 Hos andra 
granskare markeras en snarast överseende attityd; så betecknar Fredrik 
Böök rimmanuskriptet som ett utslag av ”oskyldig, gubbaktig pratsamhet”.66 

Mer utförliga kommentarer till landsflyktstexterna finner man bara i den 
äldre Almqvistlitteraturen.67 Albert Th. Lysander68 och Harald Wieselgren69 
presenterade på sin tid innehållsrika redogörelser för Om svenska rim. Wie-
selgren har också bidragit med kommentarer till en del av det övriga Ame-
rikamaterialet.70 

Lysander och Wieselgren är samstämmiga i sin uppfattning om texterna. 
Dikterna i rimmanuskriptet ges ingen pardon; prosapartierna bedöms där-
emot som mer uthärdliga: ”hela rimmeriet bär prägel af tråkighet, i hvilken 
                                           
64 Werin (1923:222). Olle Holmberg jämför Almqvists livsöde med Rousseaus: ”Båda 
voro tidigt moderlösa, ingingo intellektuella mesallianser och slutade i landsflykt med 
spår av icke längre obruten andlig sundhet.” (Holmberg 1922:90.) 
65 Tigerstedt (1967:340). Till dikterna i OSR är Tigerstedt inte helt avvisande: ”undan-
tagsvis kan man hos den gamle Almqvist stöta på poesi, såsom i de dödströtta rader från 
hans sista år i vilka han kallar sig själv ett för foder mejat och avslaget hö.” (Ibid.) Henry 
Olssons omdöme om rimpoesin är mer erkännsamt: ”Stämningsregistret är i själva 
verket förbluffande rikt, sträcker sig från besk galghumor och absurdistisk grimas till ett 
övergivet barns plötsliga snyftning. Men mitt i all bedrövelse och desperation bevarar 
landsflyktingen också den religiöses förtröstansfulla hopp, och i Sesemans gripande av-
skedsdikt uttrycker han sitt tack för livets gåva och sin glada villighet att dö. Men så 
högt nådde han endast i några få stunder, och ett huvudsyfte med skriverierna har 
säkerligen varit att döva den egna malande oron.” (Olsson 1967:369.) 
66 Böök (1918:329). 
67 I den aktuella Almqvistforskningen har exilens författarskap uppmärksammats av 
Klaus Müller-Wille, som i en (hittills opublicerad) semiotiskt inriktad studie, ”Zu einer 
Poetologie des Wissens in Texten von C.J.L. Almqvist” , inbegriper en undersökning av 
rimmanuskriptets syfte att utveckla ”ein vollständig neue, rein oberflächlich organisierte 
Textkonzeption /…/, in dem unterschiedlichste wissenschaftliche Diskurse zirkulieren – 
um nicht zu sagen frei flottieren.” <www.germa.unibas.ch/nordistik/mueller-wille/ 
diss.html> Se även Viklund (2004:320f.). 
68 Lysander (1878b). Se även Lysander (1878a: 35f., 366f., 396ff.).  
69 Wieselgren (1889). Uppsatsen bygger på ett föredrag hållet 1880 för Sällskapet Idun, 
ett, i likhet med herr Hugos konselj, fritt akademiskt tankesällskap med representanter 
för olika vetenskapsgrenar. Wieselgren var sällskapets första ordförande; en efterföljare 
till Wieselgren som ordförande var Ruben G:son Berg. (Om Idun se vidare artikel i DN:s 
söndagsbilaga 8/11 1942, med anledning av sällskapets 80-årsjubileum.) 
70 Om Wieselgrens kommentarer se vidare not 35 och fortsättningsvis. 
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de lärda digressionerna om de mest oväntade ämnen bringa omvexling”, 
konstaterar Wieselgren.71 Lysander och Wieselgren ger också korta översik-
ter över Almqvists fiktiva akademiska verksamhet – från stiftandet av Herr 
Hugos Akademi 1838 till exilens konselj.72 Dessutom lämnar Wieselgren en 
del uppgifter om Almqvists personliga förhållanden i landsflykten.73 

Lysanders textkarakteristik är diskutabel. Innehållet i konseljsamtalen 
och versproven tolkas reservationslöst som självbiografiska utsagor.74 För-
klaringen till manuskriptets tillkomst – som för övrigt vilar på den ohållbara 
premissen att hela handskriftsarbetet skulle ha utförts i Bremen – gränsar till 
fantastik: 

Det förtäljes om en drunknande att i samma ögonblick, han skulle till att 
sjunka, tyckte han sig se allt hvad han upplefvat i stormande fart rusa förbi 
sig. Likaså var Almqvists syn under hans sista år skärpt till att i ett ögonkast 
öfverskåda alla omständigheter i det långa lefnadslopp, han genomgått. På 
hans färder kors och tvärs i nya verlden, på återresan öfver Atlanten, under 
vakor och drömmar på hans eremitkammare i Bremen – i alla hans senaste 
skiften speglade sig med underbar klarhet minnena från hans förhållanden 
och skaldelif i Sverige. Jagtslottet och törnroslitteraturen hägrade för sista 
gången i hans själ. Denna hägring har nu den gamle blomstermålaren sökt 
fästa på sin pappersduk i ljudande tecken, och sitt arbete har han kallat 
Svenska Rim.75  

Standardverket om Almqvists liv och författarskap i Amerika är Ruben 
G:son Bergs monografi C.J.L. Almquist i landsflykten (1928).76 Bergs 
inställning till exiltexterna är i grunden positiv och hans kommentar sakligt 

                                           
71 Wieselgren (1889:347). Lysanders sammanfattande omdöme lyder: ”Allt detta, så 
friskt humör det än andas (och det göra nästan alla versprofven), är dock Gudiklagadt, 
blott poetisk ’plattityd’; men bättre poesi finnes verkligen icke i hela den stora sam-
lingen.” (Lysander 1878b:175).  
72 Lysander (1878b:165ff.); Wieselgren (1889:325f.). 
73 Ibid. s. 332ff. 
74 Lysander (1878b). Lysander anför bl.a. formuleringar som sägs belysa författarens 
inställning till sin mor (s. 163). 
75 Lysander (1878b:164f.). Lysanders epitet ”saguverk” (som herr Hugo använder också 
för Sviavigamal), har sitt ursprung i ett av jaktslottssamtalen i romanen Hinden, där herr 
Hugo brukar ordet som titel på hela samlingsverket Törnrosens bok. (SS 5 s. 468.) 
76 I den äldsta Almqvistlitteraturen finns en del uppgifter om Almqvists exiltillvaro; 
några av dem är dock mindre trovärdiga. Exempelvis meddelar Arvid Ahnfelt i sin 
monografi C.J.L. Almqvist: hans lif och verksamhet (1876) om den litterära verk-
samheten: ”Alla Almqvists manuskripter hade af dottern blifvit medförda till Sverige. 
För öfrigt var det bekant, att han för egen räkning flitigt arbetat å stora stadsbiblioteket i 
Bremen*.” (s. 328). Noten (samma sida) lyder: ”* Han lär här varit sysselsatt med 
studier af Talmud. Hans sista blick i någon författares skrifter berättas hafva varit egnad 
åt Homerus.” Denna uppgift motsägs närmast av fru Henckes vittnesuppgifter, som 
Ahnfelt anför (s. 239): ”Han sysselsatte sig nästan uteslutande med läsning och 
skrifning, och gick sällan ut. Han hade icke det minsta umgänge med den öfriga 
verlden.” 
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inriktad – varken beklagande eller överseende. Bergs välvilja gäller i första 
hand konseljsamtalen om metrik och språkliga frågor.77 Också i flera andra 
skrifter har Berg belyst Almqvists språkliga författarskap i exilen – tidigast 
i uppsatsen ”Ur Almquists ’Om svenska rim’” (1905).78 Berg menar att 
Almqvist med sitt rimverk ville fullständiga den metriska framställning han 
presenterat under rubriken ”Om verskonstens grunder” i Svensk Språklära: i 
exilen var det ”tydligen hans afsikt att vara mycket utförlig”.79 

Berg framhåller också de litterära förtjänsterna: de svenskspråkiga manu-
skripten ”innehåller ting av stort psykologiskt och även högt poetiskt 
värde”.80 I stort avfärdas rimpoesin dock lika obevekligt som av Wieselgren 
och Lysander: tre av Sesemanadikterna framhåller Berg som lysande un-
dantag, ”som icke få saknas i en Almquistantologi och knappast ens i en 
allmän svensk antologi”;81 allt det övriga utgör ”en intresselös och menings-
lös ordhopning med rim”.82 

Å andra sidan är Berg positiv till konseljens prosaiska framställnings-
form: i grunden är föredraget ”kärnfriskt”, trots att det ”bär isoleringens 
märken: han talar för sig själv och hör som de döva icke sin egen röst, han 
vill vara munter och förbindlig, och illusionen av att den förtrogna kretsen 
omsluter honom gör hans föredrag ledigt, livligt och outtröttligt.”83 Men, 
poängterar Berg, det ”är naturligtvis fåvitskt och ofruktbart att betrakta och 
bedöma dessa Almquists skrifter som verk, avsedda för den litterära vädjo-
banan. De hembjödos icke åt någon publik.”84 

Med hänvisningarna till Almqvists psykologi blir omdömet till sist indi-
rekt avvisande: ”Jag har hört mer än en åldring av hög andlig kraft tala på 
samma sätt, lika ordrikt och med samma omfattande intresse för små och 
fjärran ting. Ingen av dem levde i ett så bittert främlingsskap som mr Gus-
tavi.”85 

Berg sammanfattar sin uppfattning i bilden av landsflyktingens mono-
mana skrivartillvaro: ”det allra viktigaste var /…/ att det diktade samtalet 
pågick oavbrutet. Det fick icke taga slut. När dessa röster tystnade, då satt 
han ensam igen med sina böcker borta i främlingslandet.”86 Till jämförelse 
tar Berg upp en av Almqvists fiktiva personer från förr: ”Han hade en gång 
låtit en av sina diktade gestalter, den arma, landsflyktiga Elise i ’Syster och 
                                           
77 Se Berg (1928:408f.) för kommentarer till de allmänt språkliga diskussionerna i OSR. 
78 Berg (1905:169ff.). Här redogörs främst för de metriska och rimtekniska diskus-
sionerna. Bergs omdöme är odelat positivt: ”hvad Almquist där yttrar i språkliga frågor 
är, ehuru till omfånget mycket ringa, i flera hänseenden värdt vår uppmärksamhet” (ibid. 
s. 169). 
79 Ibid. 
80 Berg (1928:391). 
81 Ibid. s. 420. 
82 Ibid. s. 419. 
83 Ibid. s. 417. 
84 Ibid. s. 398. 
85 Ibid. s. 417. 
86 Ibid. s. 397. 
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bror’ skriva: ’Jag sitter här i dödens stillhet och sorgens lugn. Jag är omgif-
ven af ett främmande folk; ingen känner mig, och jag känner ingen. Sjuk 
och skeppsbruten, tänker jag på mina förlorade glada dagar...’ Vad skulle 
det tjäna till, att han skreve om sig själv, att han diktade som förr? Länge 
hade han haft den förlamande vetskapen, att vad han skrev ur sitt innersta 
icke förstods utan endast utgjorde texter, som utlades för att nedsvärta och 
fördärva honom.”87 

Bergs utgångspunkt är att Almqvists skrivande svarar mot ett immanent 
behov, och att det slumpartat, av ett plötsligt tvång, uppenbarar sig en själv-
bekännelse. Här och var tangerar Berg en annan förståelse – så exempelvis 
när han framhåller författarens medkänsla: ”Almquist visar på sin ålders 
dagar kanske mer än någonsin förut den uppriktiga och innerliga medkänsla 
med de små och tillbakasatta, som var ett grunddrag i hans natur. Det fram-
träder t.ex. i ett av ”Om svenska rims” sista partier, där lapparna och deras 
språk bli föremål för uppmärksamhet. /.../ Jag tror, att man i viss mån får 
härleda även somliga litterära omdömen ur en med denna synpunkt befryn-
dad uppfattning.”88 Berg sammanfattar: ”Det är verkligen en aftons ro och 
en studerkammares ombonade vindstilla i luften. Välvilja, försonlighet, re-
signation prägla samtalen och de gamla åskådningarna om konsten, livet 
och försynen härska ännu på Jaktslottet.”89 

För Berg är också de poetiska mästerstycken han lyfter fram oförblom-
merat självbekännande, reflexer av författarens livsöde – så särskilt det sista 
poemet i samlingen: ”Seseman tar avsked med denna dikt, tar avsked av 
livet, och med hans ’enfaldiga rader’ gör Almquist sin sista bekännelse. Tio 
år tidigare hade han icke velat lämna livet, hur svårt det än var. Nu var han 
färdig. Bitterheten var icke bottensatsen i hans sinne. Med tacksamhet nal-
kades han sin Gud som en fader, men hans bön var: tag mig hem till Dig!”90 

I Bergs efterföljd har Ragnar Oldberg i sin exposé över rimmets historia 
– En bok om rim (1945) – framhållit det metriska och rimtekniska stoffet i 
Almqvists rimmanuskript.91 Trots de uppenbara bristerna är förtjänsterna 
odiskutabla, menar Oldberg: ”Tyvärr bär arbetet alltför tydligt tecken av att 

                                           
87 Ibid. Ensamhetskänslan och kärleken till fosterlandet förebådas kanske starkast i ett 
annat opublicerat manuskript från tiden före exilen, inledningen till den planerade 
berättelsen Aunistuna. En forntida händelse: ”Ifrån omgifvande köld, ifrån trätor och 
buller, drar sig själen tillsammans med förakt och sorg; och eger den en liten kammare, 
der den kan sitta i tystnad och skönt behag, så stänger den sig inne der. En glädje uppgår 
vid forntida minnen och tankarne kläda sig i fågelhamn. Hjertat knäböjer och begär att få 
låna hvita vingar. Det flyger till älskade vänner.” (Manuskript, Nordiska museet, s. 1.) 
88 Berg (1928:404f.). Berg hänvisar också till ett parti ur Hinden och framhåller: ”Denna 
tendens sammanhänger med att han både filologiskt, estetiskt och ur andra synpunkter 
lägger en sådan vikt vid det lilla. Han vet, hur ödesdigert det är att förbise det ringa och 
obetydliga.” (s. 406). 
89 Ibid. s. 417. 
90 Ibid. s. 422. Berg anför dikten (Sesemana XXIV:24) ”Så sjöng jag, Seseman, /…/” i 
dess helhet (ibid. s. 422f.). Den senare delen av dikten är återgiven i Berg (1912:67f.). 
91 Oldberg (1945); se särskilt s. 155, 276ff. 
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vara en gammal mans verk. Det är hopplöst oredigt och utmärkt av en svår-
artad tankeflykt, men frånser man bristen på koncentration, blir kunskapsri-
kedomen i detta verk rent förbluffande”; ”även om det är skrivet av en 
gammal och utarbetad man, så är det en av våra största andars verk”.92 Old-
berg ger en mängd hänvisningar till Almqvists manuskript och motiverar 
dem med ”det intresse som detta äger för varje svensk”.93 Redogörelsen för 
det verstekniska och metriska innehållet är dock inte helt rättvisande: av den 
kan man få intrycket att Almqvists framställning är mer vetenskapligt fak-
taorienterad än den faktiskt är.  

I övrigt har partier av konseljdiskussionerna i Om svenska rim kommen-
terats i olika sammanhang. Ragnar Oldberg har diskuterat några av manu-
skriptets vidlyftiga etymologier i artikeln Var Bälinge keltiskt? – Kring en 
fantasi av C.J.L. Almqvist om förklaringen till några uppländska ortnamn.94 
Karin Westman Berg har uppmärksammat den åttasidiga heptameterdikten 
Om Sabme sjunga jag vill en sång – ett veritabelt ”verslexikon” till samer-
nas ära, kryddat med samiska ord.95 Och Lennart Kjellberg diskuterar i upp-
satsen Polonica i C.J.L. Almqvists Om svenska rim96 möjliga influenser till 
rimkonseljens samtal om polsk historia och litteratur.  

Något har också publicerats om villkoren för den prosaiska skrivverk-
samheten i exilen: Åke Thulstrup har (1932) kommenterat de bevarade ex-
cerpter – anteckningar till läst litteratur – som har bildat underlag för en del 
av Almqvists konseljprotokoll.97  

                                           
92 Ibid. s. 277. 
93 Ibid.  
94 Oldberg (1943). 
95 Westman Berg (1966:270ff.). Westman Berg återger utdrag ur dikten och spekulerar 
över tänkbara källor. Westman Berg nämner herr Hugos i rimkonseljen meddelade hän-
visning till Lexikon Lapponicum från 1780 och förmodar att Almqvist kan ha haft till-
gång till detta verk. Å andra sidan är, påpekar Westman Berg, de samiska orden i dikten 
inte hämtade ur lexikonet: ”De hör hemma i Lule-lapskan, men är ofta förvrängda till 
formen, som om de avlyssnats utan att nedtecknas omedelbart, eller också missuppfattats 
en smula (s. 276). Westman Berg citerar det improviserande statsrådets ord: ”Andres 
föresyn jag följt” och funderar kring tänkbara sagesmän. I konseljen omtalas en viss 
”Mamsell Engelmark” från Luleå – en kvinna som hade stor kunskap om samernas 
kultur och hade hjälpt den svenske rådsherren med insamlandet av samiska ord – en 
varm förespråkare för denna förtryckta minoritet. Westman Berg håller inte för otroligt 
att Almqvist träffat en sådan framsynt person i USA: där ”fanns det på 50-talet många 
kvinnliga pionjärer inom abolitioniströrelsen som talade för slaveriets upphävande, och 
dessutom hade Almqvist själv alltifrån Amorina till Tre fruar i Småland tyckt om att 
skapa kvinnliga gestalter, som predikade nya idéer och värvade proselyter.” (s. 277). 
 Som Karin Wilson nyligen visat är källan dock en läsefrukt (Wilson 2002). På biblio-
teket i Philadelphia har Almqvist haft tillgång till Johannes Schefferus’ Lapponia (1673) 
i engelsk översättning. Att Almqvist använt detta verk som förlaga visas av att orden i 
sabmedikten är infogade just i den ordning och i de former de förtecknas hos Schefferus. 
(Om mamsell Engelmark se avh. även s. 50; jfr s. 78 och s. 116.) 
96 Kjellberg (1984). 
97 Thulstrup (1932:196ff.). Härom se avh. vidare s. 74ff. 
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De poetiska exiltexterna, samlingen av rimverser med titeln Sesemana i Om 
svenska rim, har fått långt större uppmärksamhet än prosan. 1956 utgavs det 
första större urvalet av Sesemanadikter, omfattande 65 poem.98 Utgivaren 
Erik Gamby har försett samlingen med en innehållsrik inledning, som dock 
mer uppehåller sig vid den Almqvistska katastrofen och den dramatiska 
flykten till Amerika än vid diktandet i exilen. Dikterna i urvalet har tema-
tiskt ordnats i sju avdelningar, var och en försedd med ett inledande motto, 
hämtat ur en av de publicerade dikterna. 

För Gamby är Sesemanadikternas värde som självbekännelser självklart: 
här har Almqvist ”biktat sina hemligaste tankar, och de ger därför en nak-
nare och sannare bild av Almqvist än några andra källor. De kastar ett 
skimmer av vemod över en olycklig diktares sista levnadsår.”99 Gamby stö-
der sig på uppfattningen att Almqvist ”alltid blandat in sitt privatliv i sitt 
författarskap”.100 I Gambys perspektiv framstår dikterna därför som förbe-
hållslösa avbilder av verkligheten: ”Där finns om varandra både dödsdikter 
och komiska hugskott, självporträtt och skildringar av förhållandet till den 
andra hustrun, ja t.o.m. antydningar om katastrofen 1851. De mest gripande 
dikterna i denna samling är emellertid de som handlar om hans ensamhet, 
hans hemlängtan och hans dödsdrift.”101 Gamby ger inte närmare besked om 
vilka av poemen som lämnar personliga upplysningar om Almqvist, exem-
pelvis den dikt som skulle ge ”antydningar om katastrofen 1851”.102 Bortsett 
härifrån är Gambys hållning till exilpoesin givande, observansen på den 
negativa karaktären i dikterna, det underliggande stråket av desperation – 
också i de versprov som är strunt och lustigheter. 

1972 gav Folke Isaksson ut ett mindre urval Sesemanadikter, med titeln 
Armodets son, försett med en inkännande presentation av exilens poetiska 
författarskap.103 Också Isaksson tar fasta på dikternas självbiografiska värde 
men poängterar samtidigt deras företräden som ordlekande antipoesi. Det 
sparsmakade urvalet – 34 dikter – har ”komponerats efter utgivarens poe-
tiska gehör” och är därför naturligt nog mindre representativt; det utpräg-
lade struntet och plattheterna finns inte med. 

1983 publicerades hela Sesemana jämte en liten del av den omgivande 
prosatexten ur Om svenska rim.104 I efterskriften till utgåvan karakteriserar 
                                           
98 Gamby (1956). 
99 Gambys återgivning av dikterna är på sina ställen otillförlitlig; det gäller bl.a. de kända 
dikterna ”Hvar finns en sjö, der man i frid och ro kan drunkna”, s. 99, och ”Så sjöng jag, 
Seseman” (s. 100f.). 
100 Ibid. 
101 Ibid. s. 19. 
102 Ibid. I Gambys dikturval kan jag inte se någon hänsyftning på dessa händelser, såvida 
det inte är strofen om havresoppan i Sesemana VIII:6 som avses: ”/…/ Men den som vet, 
att snällt mitt talgljus snoppa / då jag, fast det är natt, vill läsa än, / den vill jag ge en 
tallrik haversoppa, / och hålla’n för min vän.” (Almvist [Sesemana] 1983:130.) Strofen 
har Folke Isaksson tolkat som en antydning om författarens oskuld. 
103 Isaksson (1972). 
104 Almqvist [Sesemana] (1983). 
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Folke Isaksson Sesemanas poesi som ”glöden under askberget”.105 Det är en 
uttrycksfull metafor, som också är representativ för vår egen tids värdering 
av exildiktningen. Magnus von Platen är, i Almqvistantologin Folkliv och 
fantasi, som innefattar ett femtontal Sesemanaverser,106 förbehållslöst er-
kännsam: dikterna besitter ”originella och i hög grad moderna kvaliteter”, 
”en lyrik av stor omedelbarhet”.107 

Något litet har också publicerats av Almqvists övriga exilmanuskript. 
Den bevarade renskrivna inledningen till det komiska verseposet Tyskiaden 
utgavs 1961 av Erik Gamby i en faksimilutgåva.108 

En av följdskrifterna till rimavhandlingen, Anecdoticon Magnum Alma-
quianum, publicerades i Bonniers Litterära Magasin 1988:1 av Magnus Flo-
rin, Anders Olsson och Håkan Rehnberg.109 Utgivarnas resonerande kom-
mentar tar fasta på textens karaktär av estetisk programförklaring ”i när-
heten av Duchamps Gröna asken eller Arno Schmidts Zettels Traum”.110  

Landsflyktsskrifterna har därtill förekommit i diskussionen om andra 
Almqvistverk, i äldre och yngre forskning. Exempelvis har Martin Lamm, i 
Studier i Almqvists ungdomsdiktning, åberopat herr Hugos konseljanförande 
i manuskriptet Om mamseller när det gällde Almqvists ”förkärlek för den 
banala borgerliga sentimentalitet, hvars förnämsta tyska representanter voro 
Lafontaine och Kotzebue, och den skräckromantiska riddar- och röfvar-
litteratur, som under 1700-talets sista decennier vunnit så stark terräng i 
Tyskland.”111 I en studie över romanen Målaren (se även s. 11) prövar Ulla 
Nordin Lönner en allegorisk läsning utifrån en ”alkemisk kod”, vars ”stoff-
källor främst söks i exilskriften Anekdoter såsom bidrag till guldmakeriets 
historia”.112 

                                           
105 Ibid. s. 301. 
106 von Platen (1962:211ff.). 
107 Ibid. s. 10. Också von Platen framhåller Sesemanalyrikens värde som bekännelse-
dokument: ”det är lätt att ur den utläsa den brottslige landsflyktingens skuldkänslor, för-
soningshopp och hemlängtan.” (Ibid.) För representativa omdömen om Sesemana som 
bekännelsepoesi se vidare t.ex. Olsson (1966:198ff.) och Balgård (1973:332ff.). 
108 Almqvist [Tyskiaden] (1961). 
109 Almqvist [Anecdoticon] (1988). 
110 Ibid. s. 3. Om Arno Schmidts ”anekdotiska” kolossalverk Zettels Traum se översikt-
ligt Horace Engdahl (1992). 
111 Lamm (1915:105). 
112 Nordin Lönner (1987:120ff.). För kommentarer till exilskrifterna se även t.ex. Berg-
strand (1953); i sin analys av songesdikten Arrasmina Smultronplockerska påtalar Berg-
strand Almqvists ”kulinariska bevekelsegrunder”: ”Törnrosskalden saknade inte sinne 
för bordets glädjeämnen. Man ser det tydligast däri, att den landsflyktige Almqvists 
patriotism understundom tar sig uttryck i gastronomiska fantasier. Smultronens ljuvlig-
het inspirerar honom ännu i ett av hans amerikamanuskript [Anecdoticon Magnum Alma-
quianum, min anm.].” (1953:227; se äv. s. 458.) 
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2 Vetenskapen och fiktionen 

Jaktslottets fantasivärld ger spelrum också för vetenskapen. I det blomman-
de klöverlandet på slottets ägor, ”i sällskap med en talrik skara anhörige och 
vänner”, tar herr Hugo Löwenstjerna till orda: ”Jag vill icke längre hålla 
hemligt för er, mina kära barn och vänner, att jag har i sinnet att grundlägga 
en akademi.”113 

Med Herr Hugos Akademi, stiftad år 1838, som på det här sättet introdu-
ceras i tolfte bandet av Törnrosens bok, får sakprosan, prosaismen, ett fo-
rum.114 Inför akademien presenteras framställningar av skilda slag – digres-
siva historiska utredningar (Sviavigamal, Menniskoslägtets Saga), såväl 
som koncentrerade inlägg i den filosofiska och estetiska debatten – Vad är 
penningen? Poesi och politik med flera. 

Det akademiska samtalet har en viktig funktion som ramverk i Almqvists 
författarskap. De tidiga filosofiska skrifterna tillkom i hägnet av de diskus-
sionssällskap och akademier Almqvist tog del i – Pro Fide et Charitate, 
Mannasamfund och Manhemsförbundet. En av skrifterna har Almqvist ock-
så utformat som ett akademianförande: Utdrag ur protokollet hållet uti ett 
teologiskt sällskap, där frågan för denna gång var, att fatta ett beslut rör-
ande beskaffenheten af syndafallet.115 Texten, som excellerar i skarpt formu-
lerad argumentation, återgår säkerligen på ett autentiskt anförande. En del 
av den återfinns nämligen i ett diskussionsprotokoll i Mannasamfund som 
sällskapets förgrundsfigur Mårten Sturtzenbecher 1827 anonymt gav ut med 
titeln ”Tankar om syndafallet”.116 Här utgör texten ett diskussionsinlägg lagt 
i munnen på en av deltagarna, försedd med det fingerade namnet Eldblom 
men lätt igenkännlig som Almqvist. I Almqvists egen textversion är den 
fiktiva karaktären tydligare: sällskapet nämns inte med namn och dis-
kussionsdeltagarna är helt anonyma. 

En viktig förebild för dessa fria tankesällskap är, som Henry Olsson 
framhållit, Schleiermachers ”Gesellschaft der Gläubigen”: ”Medlemmarna 
av detta samfund skola framträda, icke på grund av ämbetsuppdrag eller 
överenskommelse av något slag, utan på grund av andens fria rörelse, käns-
lan av allas inre samhörighet med alla. Inbördes utgöra de en akademi av 
präster, där envar strävade att fullkomna sig inom sin särskilda gren och 

                                           
113 SV 9 s. 7. 
114 Om herr Hugo före akademien se Simonsson (1919:51ff.), och SS 17:XXXIIIff, sär-
skilt om De fundersamme, vari ”informator Edeman” utses att föra lärdomens talan.  
115 SS 4 s. 131ff. 
116 Ibid. s. XI. 
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med glatt hjärta frambure de mognaste frukterna av sitt tänkande och skå-
dande, av sin andliga erövring och sin känsla.”117 

Samtidigt har denna andliga gemenskap verkat inspirerande för Almqvist 
vid skapandet av den fiktiva sällskapsverksamheten på Jaktslottet. Olle 
Holmberg pekar på den förbindelse som här finns mellan verklighet och 
fantasi: ”Hela Jaktslottssällskapet kan över huvud taget betraktas som en 
estetisk variant av det religiösa Mannasamfundet.”118 I exilens författarskap 
förefaller gränsen mot fantasin i det förflutna vara uppluckrad, menar 
Holmberg och hänvisar till amerikamanuskriptet Nyårsdagen. Det etthund-
rade tjugonde tredje stycket i Törnrosens bok,119 som tyder på att Almqvist 
”i minnet helt och hållet förblandat de båda väncirklarna /…/. Också Jakt-
slottskretsen visar sig där vara konstituerad till ett verkligt samfund, och 
Herr Hugo öppnar Nyårsdagens möte med ett religiöst tal, där han försvarar 
det för misstanken att vara en orden av Rosencreutzare, ’såsom en och 
annan föreställt sig’, samt låter veta att dess instiftelses och årsdag var Ema-
nuelsdagen, den 26 mars, densamma som i verkligheten varit Mannasam-
fundets högtidsdag.”120 

Samklangen med Schleiermacher är särskilt tydlig i den kyrkokritiska 
uppgörelse Almqvist presenterar i Fem bref öfver dessa dagars ämnen:  

Hvarken religion, filosofi eller skön konst äro till sin natur eller kunna utan 
skada för sin rätta varelse och utveckling göras till bolag. De bestå hvart för 
sig och på olika sätt i något, som, om man rätt begriper det, ganska förträff-
ligt kan gifvas med uttrycket: Helga manna Samfund. Om Religionen, Filo-
sofien och Konsten skola vara menniskors sanna och icke blott inbillade 
egendom, måste de endast stödjas af en helig ande, verkande i själarnes 
hem, till öfvertygelse, kunskap, inbördes trohet, kärlek och mensklighet 
(humanitet). Det är denna heliga ande, som försvinner ifrån oss och våra in-
stitutioner, så fort någon annan än han sjelf tillåtes att skrifva bolagsreglorna 
och hålla bolagsstämman.121 

Å andra sidan markerar Almqvist här också kontrasten till den vetenskap-
liga sällskapsverksamheten. I herr Hugos akademi och, än tydligare, i den 
amerikanska exilkonseljen yttrar sig ledamöterna på grund av ”ämbetsupp-
drag” och ”överenskommelse”; och de vetenskapligt utredande digression-
erna i saksamtalen förefaller knappast stödda ”af en helig ande”. Den aka-
demiska verksamheten tycks alltså ha större likhet med ”bolagsstämman” 
än med det ”Helga manna Samfund” som Almqvist talar varmt för i Fem 
bref. Men i den sena exilkonseljens rimsamtal finns en särskild affinitet 

                                           
117 Olsson (1927:81). 
118 Holmberg (1922:128). 
119 Nyårsdagen dateras av Holmberg till ”1850-talet” (ibid.) men är troligen tillkommen 
senare. Om manuskriptet se översiktligt s. 13f. 
120 Ibid. 
121 SV 26 s. 190. Texten ingår i Monografi, SV 26 s. 179ff. Se Bertil Rombergs inledning 
s. 12ff. Se även Olsson (1927:81f.). 
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mellan den världsliga och den andliga akademin: oinskränkt, kompromiss-
löst, härskar här ”inbördes trohet, kärlek och mensklighet (humanitet)”. 

 
* 
 

För den vetenskapliga verksamheten har alltså herr Hugo huvudansvaret. 
Positionen som talesman för förnuft och saklighet är från början reserverad 
för honom. Almqvists författarkollega Atterbom föreslog vid slutet av tret-
tiotalet Almqvist att låta herr Hugo och jaktslottskretsen diskutera Atter-
boms poesi.122 Slottsherren skulle alltså uppträda som litterär smakdomare, 
så som Almqvist tidigare hade tänkt sig att herr Hugos fiktive föregångare 
informator Edeman skulle göra. Atterboms förslag förverkligades inte. Det 
är naturligt att Almqvist ratar herr Hugo som litterär expert – liksom Ede-
man: den gamle slottsherren är ju för Almqvist i första rummet en ”ama-
teur”, en hängiven älskare av böcker och vetenskap; som vetenskapare i 
Almqvists sakvärld räcker han inte till – han är ”vetgirig”, men utan att veta 
själv. 

Herr Hugo är ju inte enbart förnuftig. Alltifrån de första jaktslottstexterna 
markeras dubbelheten i karaktären, som här i romanen Hinden: ”Men sam-
ma lynne, som om dagen drifvit honom till att blifva stiftaren för så många 
Historier, fägnade honom om nätterna med intressanta fantasier, så att han 
blifvit känd för den störste drömmare i Nerike.”123 Samma karakteristik 
återkommer i Frans beskrivning av fadern vid introduktionen till Songes: 
”Du vet, att pappa Hugo alltid varit intagen och road av att om nätterna 
njuta angenäma tidsfördriv i sömnen, och att han snart sagt är en av våra 
utmärktaste drömmare i hela landet; vilket icke hindrar honom ifrån att om 
dagarne vara den vaknaste, reellaste och klokaste affärsman.”124 

 I Hinden förklarar herr Hugos bror Andreas dualiteten som ärftligt be-
tingad:  

Dystra, outgrundliga öde, att vara ett barn af tvenne så olika föräldrar! /.../ 
Så stridiga, som mina föräldrar hafva varit till deras beskaffenheter, så un-
derbara Stridigheter befinna sig inom området ensamt af min ande. /.../ 
Lycklige broder Hugo! Du föddes, då än icke Split hade vaknat hos dem, 
som födde dig. Olikheterna funnos visst äfven då, men de slumrade. Derföre 
är du harmonisk, o Hugo, och Föräldrarnes olikhet har hos dig ej alstrat an-
nat, än den innerliga rastlösa hågen, att med din själ se dig om åt alla möj-
liga håll: höra berättelser om allt olika, som varit, tror jag, i hela Universi 
krets. Säll är du! hos dig äro Olikheterna ej annat än lek, historier och ett 
slumrande skämt.125  

                                           
122 Se Simonsson (1919:59). 
123 SV 5 s. 287. 
124 SS 14 s. 10f. 
125 SV 5 s. 323. 
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Herr Hugos väsen betecknas med ord som ”historier”, ”skämt”, ”lek”. Så-
dant är ju inte uttryck för vetenskaplighet; också som vetgirig sakletare är 
han en drömmare. För den skull är han inte oförarglig. Komplexiteten i ka-
raktären utrycks särskilt markant i Recensionsutskottet uti Herr Hugos Aka-
demi.126 Tonen i framställningen är anmärkningsvärd: i sin bitska politiska 
och estetiska kritik – särskilt i ett anförande med rubriken ”Skall Europa gå 
under? Skall det nånsin lära känna sitt mål? Uppskov göres härmed”127 – 
fjärmar sig den gamle hovmarskalken helt från det godmodiga idyllprat som 
annars utmärker honom.  

Herr Hugo levererar här också en programförklaring för språket: ”Man 
tänker och talar i vår tid mycket om en tid, som stundar, och man förebrår i 
synnerhet den ena sidans arbetare, de frisinnade, att de i så högst farliga äm-
nen, som dem, varpå hela vår religiösa och politiska samhällsbyggnad vilar, 
yttra sig på ett språk, vilket av mängden eller massorna kan begripas, vari-
genom dessa sättas i rörelse och bliva liksom medarbetare, bliva bildare av 
framtiden.”128 

Några sidor längre fram karakteriserar herr Hugo sig själv och sitt språk: 
”Mine herrar! jag har talat länge, kanske för länge: det kommer därav, att 
jag är en sjuttioåring med nittonåriga tänkesätt, och därav uppstår en bland-
ning, egen måhända, och som I måsten ursäkta, både i anseende till utförs-
sättets bredd och innehållets omkastningar. Jag är den jag är, och kan icke 
vara annorlunda, sade Luther. I min litenhet säger jag detsamma om mig. 
Ynglingen inom mig tänder eld på gubbens tankar, så att, när de äntligen 
hinna fram, visa de sig ofta nedbrunna till bara askan: gubben, åter, slår ofta 
skämtsamt ett glas kallt vatten på den entusiastiske ynglingen, så att han 
står och ruskar på sig med de sämsta fasoner. Förlåten I mig?”129 

Herr Hugos självkarakteristik är den samma som i meningsutbytet med 
Richard om dikterna i Songes: ”Jag älskar sanning och verklighet, så grund-
fasta, som vår tid och säkert än mer den kommande någonsin mäkta fram-
bringa dem; men med villkor, att jag dock får anse allt för en dikt, i botten; 
och, vid Gud, jag älskar också dikten så outsägligt, endast med villkor, att 
få anse den för den fullkomligaste sanning i sin grund, vilket varje ren dikt 
är. Det är på detta sätt allting går ihop; men icke annorlunda. Jag vill endast 
fråga var och en på samvete: huru skulle väl lögnen, allt det fantomiska i 
världen, hela denna vidsträckta maïa, kunna innefatta en tjusning för oss, 
om icke någonting i hemlighet sade oss, att sanning vilar lugnt bakom alla 
de tusen fantomerna? Och vem skulle väl kunna uthärda ett så oblidkeligt 
förfärligt, som sanningen, därest den icke mildrades genom litet osant, och 

                                           
126 Recensionsutskottet hör till Almqvists otryckta manuskript, troligen författat omkring 
1840. Texten är publicerad i SS 17 s. 343ff.; om verket och dess förhistoria se vidare 
ibid. s. XXXI ff. 
127 Ibid. s. 363ff. 
128 Ibid. s. 363. 
129 Ibid. s. 368. 
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själen kunde lyfta sina vingar vid tanken på, att även de strängaste satser i 
själva verket ändå äro narri?”130 

I amerikaexilens texter tycks sakvetenskapen stå som slutlig segrare över 
poesin. Men häri ligger, som Olle Holmberg påpekar, samtidigt fantasteri: 
”Det abstrakta och i viss mån ovärldsliga, det rent andliga i Herr Hugo-
gestalten framträder med nästan skrämmande tydlighet hos den hemlöse 
landsflyktingen, som kanske uppoffrade sina sista slantar för att köpa till-
räckligt prydligt papper och skriva det fullt med rimmad, förvirrad filo-
logi.”131 

2.1 Akademien och konseljen 
Herr Hugos Akademi tar alltså sin början i den vetenskapliga idyllen – i en 
anda av frejdig optimism: ”jag älskar konsternas och vettenskapernas fram-
steg”, säger Hugo, ”och skall sjelf /…/ föranstalta att framgång vinnes, men 
icke återgång eller sidosprång bort i det förut afgjorda och bekanta. Jag äls-
kar visserligen det förflutna – jag är ju sjelf en sjuttio års man? men jag 
skådar i framtiden som ett barn.”132 Navet i verksamheten är ”glädjen”, som 
”förekommit mig att vara det egentligen mest mystiska, djupa, oförklarliga 
och uråldriga på jorden, samt ändå tillika så rätt och slätt, rent menskligt, 
ytligt i sann mening (dvs. formligt, passande och väl skapadt), fattligt, nytt 
och ungdomligt, att det är en glädje åt.”133 Tilliten och tillfredsställelsen är 
medel och mål samtidigt: ”Ty det bästa svar på alla frågor är ändå till sluts 
att vara glad.”134 

Från början består akademien av Jaktslottets egna familjemedlemmar, 
men deras funktioner preciseras inte. Själva räcker de dock inte till för den 
sakkunskap som behövs, påpekar herr Hugo:  

                                           
130 SS 14 s. 100f. 
131 Holmberg (1922:133). Om exilens författarskap framhåller Holmberg: ”I Svenska 
Rims 1838 [sic] tätskrivna foliosidor liksom i alla de strödda manuskriptfragmenten från 
denna tid, är det Herr Hugo som dominerar, och då Richard Furumo någon gång nämnes 
vid denna tid är det i ett parentetiskt gnat över hans lättja att inte göra sin Sviavigamal 
färdig.” (Ibid. s. 132.) I inledningen till SS Törnrosens bok, bd I–III är Holmbergs om-
döme utan pardon: ”Då Almquist blev gammal övergick han naturligt nog att identifiera 
sig helt och hållet med Herr Hugo medan Richard Furumo skjutes undan. I Amerika-
manuskripten talas det mycket litet om den sistnämnde; det är ständigt Herr Hugo som 
för ordet och Almquist i Amerika är heller ingenting annat än en pladdrande, godmodig, 
på allting vetgirig Herr Hugo Löwenstjerna. Man erinras inför honom om slagverket på 
en klocka som gått sönder, inte så att det står utan så att det slår och slår utan uppehåll. 
Det är som en Nemesis: den ande diktaren själv frambesvurit har med hull och hår be-
mäktigat sig hans egen person.” (S. XXIII.) 
132 SV 9 s. 9. 
133 Ibid. s. 16. 
134 Ibid. s. 12. 
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”Att svara lemnar jag deremot åt andra, såvida icke frågan någon gång 
angår linguistik, som kunde roa mig att behandla med egen hand.” Frågorna 
måste vara dugliga. Akademiens värde hänger härpå. 

”Men varifrån skola vi få dugliga svar? Det begriper jag icke”, inföll 
Frans.  

Jag annonserar.  
”Åh, min bästa far?” 
Jag låter uppläsa från alla predikstolar i Nerike, att herr N.N. begär 

upplysning och svar på frågan N.N. 
”Men för Guds skull – ” 
Ja, det gör jag för fäderneslandets räkning, men genom min 

kommissionär i Hamburg låter jag tillkännagifva ämnena för utlänningen, så 
att konkurrensen af svar må bli större,135 

avrundar hovmarskalken och föreslår därpå att ”den, hvars svar befinnes 
antagligt, inbjudes att tillbringa en sommar på Jagtslottet”.136 

 
Ännu spelar familjens poetiske förtrogne Richard Furumo en roll. Han del-
tar intresserat, om än ifrågasättande, i de inledande diskussionerna om aka-
demiens stiftande.137 Men i de följande akademiska saksamtalen yttrar han 
sig inte. Till sekreterare utnämner herr Hugo sin son Frans; ordförandeskap-
et reserverar han för sig själv.138  

Sekreterarens funktion är på samma gång anspråkslös och betydelsefull. 
Som familjemedlem är Frans en sekretare ”på lek”, men som son till Hugo 
får han också ibland ordentligt sätta sig upp mot denne – det visar sig inte 
minst i det animerade meningsutbytet om ”manuskripttiden” i Hinden.139 
Frans tillåts också i eget namn som sekreterare inför akademien hålla ett 
kritiskt föredrag om Per Henrik Lings poesi.140  

I akademikretsen inbegrips också kvinnorna. För herr Hugo är deras när-
varo självklar: ”Mine herrar! (härmed förstår jag äfven de fruntimmer – 
Aurora, Eleonora, Ulla m.fl. – som jag till vinnande af humanitet och mode-
ration i min akademi kallat till ledamotricer) – mine herrar! vi hafva i qväll 
lagt den evärdeliga grundstenen till någonting.”141 

Herr Hugo konstituerar akademien omedelbart, utan formella hänsyn: 
”ifrån denna stund förklarar jag akademien stiftad; jag säger icke mera: hon 
varde! utan jag säger hon är!”.142 Strax dessförinnan har han refererat inne-

                                           
135 Ibid. s. 10f. 
136 Ibid. s. 11. 
137 Ibid. s. 9ff. 
138 Ibid. s. 13. 
139 SS 5 s. 479ff. 
140 Frans’ akademiföredrag utgör inledning till Sviavigamal, tryckt 1849 i imperialoktav-
upplagan av Törnrosens bok. Härom se bl.a. Pagrot (1962:164). 
141 Ibid. s. 17. 
142 Ibid. s. 16. 
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hållet i det ”Inaugurations-tal” han tänker sig hålla om ”de tre fantomerna” 
löjet, sorgen och glädjen.143 

I exilens Jaktslottskonselj långt senare är invigningstalet inte glömt. För-
bindelsen till 1838 års akademi är obruten – det framgår av den svenske 
rådsherrens utgjutelse vid en av rimdiskussionerna: 

Men, min Gud! – utbrast den andre – utgör icke hvad Herr Presidenten 
här säger, till sin mening alldeles samma princip, som Herr Presidenten ut-
talade redan så tidigt som vid sjelfva stiftandet af sin akademi, och hvarom 
jag med så mycken förtjusning läste uti Herr Presidentens Inaugurations-
Tal? Det är der som de tre Fantomerna skildras: 1 det låga, råa Löjet (jemte 
Åtlöjet, Begabberiet, så förhatligt och förkastligt!). – 2 Sorgen, som väl står 
högre än Löjet, men likväl är kadaverös, samt, om icke rentaf och alltid för-
kastlig, dock är föga att skatta. – 3 Glädjen, som är högst af de tre, är barns-
lig, är af ett rent menskligt utseende, nemligen af en gestalt som den till Gud 
vände menniskan egnar. Och är det icke denna djupa, fullt sanna och intag-
ande idé om de tre fantomerna, som så genomträngt mig allt ifrån början här 
på Jagtslottet, att jag aldrig glömt den? Och nu är det likväl jag, som miss-
tänkes för att hylla den första af dessa tre, det låga, det förkastliga, det för-
hatliga Löjet (med åtlöjet, narrgöreriet, begabberiet och hånet) – och för 
hvad? Jag tror, att jag begriper orsaken. Det är för att, då eljest i det roman-
tiska lifvet, icke annat än ridderligt, högt, stort folk handla och sjunga i sina 
vers; så är deremot hufvudpersonen här något så torrt, så (efter den brukliga 
tanken) oromantiskt, som en Policist, en Gevaldiger /…/144 

Sessionen i herr Hugos ursprungliga akademi avhålls på kvällstid – ”Om 
aftonen, då alla akademiens ledamöter voro församlade i ett herrligt, ljust 
och trefvligt sessionsrum” – vid samma tidpunkt som den normala poetiska 
verksamheten på Jaktslottet.145 Vid nästa sammanträde markeras dock att 
verksamheten hör dagen till – kammartjänaren Jakob anmäler 

att han ordnat allt för akademien: vaxljusen stodo på bordet; bläckhorn, 
penna och papper vid sekreterareplatsen; guldsnusdosan framför ordföran-
destolen. Det enda som kanske återstår, slöt han, är att ledamöterna samlas.  

”Låt oss gå! låt oss gå!” utropade herr Hugo, återkommen till sitt glada 
lynne. ”Tänd icke ljusen ännu; det är för tidigt. Så, så, mina vänner! kom-
men alla! kom Frans sekreterare!”146  

För varje fråga akademien – egentligen herr Hugo själv – finner värd att ut-
reda skall alltså en pristävlan ordnas, och varje framförande skall bedömas 

                                           
143 Ibid. s. 13ff. 
144 OSR ms. s. 1304f. 
145 SV 9 s. 17. 
146 Ibid. s. 37. Akademisk verksamhet förekommer dessutom i några opublicerade manu-
skript från tiden omkring 1840: De fundersamme, Det outsägliga beslutet och Recen-
sionsutskottet uti herr Hugos akademi. Härom se SS 17 s. XXXIIIff; Romberg 
(1967:87); jfr not 2 och 14. 
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av Jaktslottets akademiledamöter. Den första frågan hovmarskalken ställer 
till sin akademi – ”hvartill tjenar här i verlden en Recension? och hvad är 
hon till sin natur?”147 – förväntas akademien själv besvara: ”Jag börjar med 
att fråga akademien sjelf; kan hon svara mig, så är det gjordt; men i vidrigt 
fall annonserar jag efter svar i alla länder och landsorter.”148 Herr Hugos 
eget intresse för saken tillåter honom för en gångs skull att själv stå för 
svaret – i en utredning som rymmer tankar på fördelen med att också recen-
sera kryddkrämare.149 

Grundtemat för akademiens verksamhet markeras från början, både vad 
gäller innehåll och utformning. Den första utredningen – om nyttan av re-
censioner – tar ställning för det ringaktade. Herr Hugo solidariserar sig med 
Thorilds ståndpunkt i polemiken med Leopold och propagerar för åsikten 
att vem som helst får vara poet. Den till omfånget ojämförligt minsta pris-
skriften, Storhetens Tillbedjan,150 som ryms på en dryg sida, har värderela-
tiviteten som uttalat tema. Texten ges också störst uppmärksamhet: den är 
placerad på framträdande sista plats, och dess upphovsman tilldelas det allra 
finaste priset: ”en hel sommar på Jagtslottet”.151 

Akademiskrifterna torgför alltså de ”prægnanta ideer”152 i skiftande äm-
nen som herr Hugo hänvisat till inledningsvis: Hvad är penningen?, Poesi 
och Politik, Om Folknöjen och Storhetens Tillbedjan.153 Två av dem hade 
Almqvist först publicerat som tidningsartiklar. 

I fortsättningen spelar akademien en blygsammare roll för Almqvists 
publicistiska verksamhet. Den omtalas här och var i de följande banden av 
Törnrosens bok, men några sammanträden finns inte anförda, och inga nya 
prisfrågor introduceras.154 

                                           
147 SV 9 s. 17. 
148 Ibid. 
149 Ibid. s. 17ff.  
150 Ibid. s. 99ff. 
151 Ibid. s. 99. 
152 Ibid. s. 10. 
153 Se SV 9. De fullständiga titlarna är: HVAD ÄR PENNINGEN? Skrift som vunnit priset i 
herr Hugos akademi. – POESI OCH POLITIK i förhållande till varandra. Också en liten 
Prisskrift. – OM FOLKNÖJEN betraktade ur politisk synpunkt. Skrift, som skulle hfava 
vunnit priset, om den ej varit så bittert skrifven. – STORHETENS TILLBEDJAN. Huru liten är 
icke diamanten? Men den är stor. Den minsta af alla prisskrifterna, som dock i belöning 
tillvann sin författare en hel sommar på Jagtslottet. Endast den första skriften – Vad är 
Penningen? – har texten infogad i en akademisk diskussionsram.  
154 Akademien tjänar som ram också för ett av de skönlitterära verken, romanen Tre fruar 
i Småland (utgiven i tre delar 1842–43; SS 25). Ramverket motiveras av att romanen är 
ett inlägg i den socialpolitiska debatten – främst frågan om fångars behandling, och 
brottets ”väsen”. Inga andra än de kända familjemedlemmarna yttrar sig, och miljön är 
den vanliga gemytliga Jaktslottskretsen: ”Hovmarskalken, herr Hugo Hamilcar Löwen-
stjerna, satt en dag hemma på sitt Jaktslott i Närke, omgiven av alla ledamöterna i sin 
törnros-akademi. Det var den tiden på dagen, att akademien drack kaffe.” (Ibid. s. 1.) I 
Frans frånvaro har fröken Eleonora intagit sekreterareplatsen. Efter romanens slut följer 
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Då och då figurerar akademien i Jaktslottets ramverk. Almqvist gav aka-
demisk inramning åt de poetiska ungdomsverk (i reviderad form) han publi-
cerade i Törnrosens bok under samlingsnamnet Mythopoiesis. Inför den för-
samlade akademien introducerar herr Hugo de tre sagorna Amauros Chry-
somis eller Guldfågel i Paradis, Rosaura eller Sagan om Behagets vingar 
samt Arctura eller Sagan om Grimur Galt.155 Efter Arctura följer ”Noter”, 
där herr Hugo svarar på frågor om sagorna från de lyssnande.  

Akademien är alltså bara antydd här – någon gång vänder sig herr Hugo 
till sina åhörare i deras egenskap av akademister: ”Vad säger min aka-
demi?”156 Inledningsvis markeras Richards frånvaro: ”Då Richard Furumo 
ännu fortfor att vara borta på sin resa, /.../ sammankallade /herr Hugo/ under 
tiden sin akademi.”157 I det efterföljande Jaktslottssamtalet tillåts Richard att 
ta plats; Frans har hört att Furumo återkommit från sin resa, och Julianus 
har fått syn på honom i salongen.158 En stund senare befinner sig Richard 
åter ”i kretsen av herr Hugos övriga sällskap”,159 men det är förnuftsmannen 
herr Hugo som får försvara mytpoesins värde – poeten Richard står för sak-
lighetens diktning och har avvikande synpunkter.160 Rollfördelningen dem 
emellan tycks vänd till sin motsats – och därmed upphävd – ”rim och re-
son” är bådas angelägenhet, liksom fantasin:  

Vet du Richard, vilken önskan i hast just nu påkommer mig? 
Furumo såg på herr Hugo. 
Jo Richard! vidtog den andre, du skall en vacker dag själv giva oss ett 

oförnuftigt stycke, undantagsvis. Jag är nyfiken, att se, huru du därvid bure 
dig åt. 

Vet min herre, det bleve bara tokeri. 
I alla fall. Jag ville för ombyte en gång höra dig skildra  

någonting utan all rim och reson. 
Komplett utan rim och reson, min herre?161 

                                                                                                                            
”Akademiska tankar” (ibid. s. 589ff.), som återknyter till inledningens ramfiktion. 
Härom se även Wieselgren (1889:326). Jfr avh. s. 119 och 194f. 
155 Mythopoeisis publicerades 1849 i Törnrosens bok, imperialoktavupplagan, band II:1, 
tillsammans med Songes. Se vidare SS 14. 
156 Ibid. s. 234. 
157 Ibid. s. 229. 
158 Ibid. s. 267. 
159 Ibid. s. 268. 
160 Ibid. s. 268ff. Herr Hugos avslutande datumangivelse markerar en skämtsam distans 
(s. 272): ”Vi skola nu stiga upp, mina vänner. I morgon är det första april, och vi samlas 
då till akademi, för att fira den stora minnesfest, vi utsatt. Faren väl!” 
161 Ibid. (Citatet är emenderat från SS 14 s. 270 som har skiljetecknet felaktigt placerat: 
”Jo Rickard, vidtog den andre!”.) I den akademiska ramen till de tre sagor som rubri-
ceras Mythopoiesis (SS 14) utvecklar herr Hugo sin estetik i kontrast mot Richard. Hugo 
står här för poesin i konventionell mening, det ”mytiska”; Richard representerar verklig-
hetens poesi: den enda sanna diktningen är ”poesi-i-sak”; i konsekvens med sin poetiska 
natur är Richard förespråkare för den.  
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Också i ramverket till Songes är akademien antydd – så i den första pausen i 
diktföredragningen: ”/…/ Vad säger du, Frans, huru många Songes hava vi 
haft inalles?”/ Jag tror icke jag bedrager mig stort, då jag säger, att de varit 
tjugutre; ty jag har dem alla i protokollet, svarade akademiskreteraren 
Frans.”162 Även för Jaktslottets poetiska verksamhet förekommer alltså 
”protokoll” – systematiskt nedskrivande och bevarande. Men här är det en 
tydlig karaktär av lek och infall: personerna får gå in och ut ur sina roller 
som akademister och privatpersoner. 

I akademien kommer heller inga egentliga meningsskiljaktigheter till ut-
tryck. För polemisk debatt var den inte ägnad, det ger avslutningen av den 
första sessionen besked om: ”Ledamöterne förklarade glädjefullt och enhäl-
ligt, att såsom de för första gången voro samlade, förstodo de sig föga på att 
orda, men anhöllo det herr Hugo ville anse sig sjelf hafva talat så fullkom-
ligt och besvarat frågorna så tillfredsställande, att hans ord finge gälla för 
hela akademiens röst. Ordföranden gaf härtill sitt bifall, hvarefter sekretera-
ren sandade på protokollet och samlingen åtskildes.”163 Det är till slut herr 
Hugos beslut som gäller, utan appell – Hugo kan ändra sig, men ingenting 
sker mot hans vilja. 

 
I inledningen till Tre fruar i Småland ger akademisekreterare Frans i ett 
följebrev en betydelsefull formaliakommentar: 

Romanen, för att vara god och akademien till nöjes, har jag låtit pränta 
inne i staden. Vad säger min far om detta nya slags piktur? Min far bör för-
undra sig över de märkliga bokstäverna. Stå de icke höga, stolta, smala, 
schlanka? De äro ynglingar, min far, dessa bokstäver! De likna icke de kor-
pulenta ledamöterna av den feta engelska stilsorten, vilka hela alfabetet ige-
nom går som vackra medelålders män med embonpoint. Jag kallar denna stil 
’framtidsbokstäver’, med min fars tillåtelse.164 

Herr Hugo svarar: 

Få se på stilen? Ja, minsann, Frans har rätt: ganska egna bokstäver. Stor-
artade, sturska, stolta, högvuxna. Det var ena kanaljer! Jag har aldrig sett 
maken. Jag förmodar och hoppas då, att det, som de hava att säga, måtte 
vara desto ödmjukare, vackrare och beskedligare. Vi leva i en betänklig 
tid.165 

                                           
162 Ibid. s. 84. 
163 SV 9 s. 32. Herr Hugo är som ordförande mer dominerande i de tidiga akademiskrift-
erna än i exilkonseljens manuskript. Belysande är t.ex. bedömningen av prisskrifterna i 
inledningen till Vad är penningen?: ”Efter en tids förlopp infunno sig fyra svar, af hvilka 
ett var sådant, att det tillfredsställde herr Hugo. Han befallte derföre, att det skulle inför-
lifvas med Jagtslottets handlingar.” (S. 43.) 
164 SS 25 s. 3. 
165 Ibid. s. 6. 
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Det är romanens sociala tendens som på så sätt förutskickas, liksom den 
förändring av akademien till en ”framtidskonselj” som blev nödvändig för 
publicerandet av Europeiska missnöjets grunder (1850) .166  
 

* 
 
Den hänsynslösa kritiken mot kyrka och stat som nu skulle framföras kunde 
knappast läggas i munnen på den godmodige hovmarskalken eller hans an-
höriga, och heller inte på den poetiske bohemen Furumo. För ändamålet att 
publicera utredningen om det europeiska missnöjet låter Almqvist herr 
Hugo inrätta en ny akademi, av annat slag än det hemtrevliga amatörsäll-
skapets – med herr Hugos ord ”ett helt rike! ett framtidsrike, om ni behagar; 
och ett statsråd däruti”.167  

Sakkunskapen ges nu än större vikt:  

Det intelligensens framtidsrike, varom jag talar, behöver tillika veten-
skaplig konstitution och styrsel. Det gör icke här tillfyllest att blott hava 
skönhetsgrunden.  

Konsten är livet. Men när så händer, att i detta liv något behöver konstru-
eras, då tarvas härtill vetenskap, och icke blott skönhet.168  

I den gamla akademien hänvisades till Svenska Akademien, nu hämtas in-
spirationen från ”deipnosofisternes” fria tankesällskap, Athenæi ”måltids-
vise”, just, som Hugo påpekar, en konselj ”i den tidens intelligensrike”.169 

 
De vetenskapliga sessionerna blir nu en otvetydig dagverksamhet – ljus be-
hövs: ”Du vet att Richard kommer sällan, och blott om aftnarne, vilket är 
poemernas tid. Men till middagarne ser jag intet hinder för vetenskapsmän 
att samlas”,170 framhåller Hugo för sin syster Eleonora: 

Du ämnar således hava teoretiskt klara dagar, men fantasifulla kvällar?  
Och nätter med rentav drömmar! O min syster, kan man hava det bättre?171 

Richard Furumo är inte närvarande när herr Hugo presenterar sina konselj-
planer – och lika gott är det: ”Vem bestrider honom platsen, när han sätter 
sig i de glades sammetsstol och överraskar oss med poemer?” frågar Hugo 
– men ”till statsråd duger han icke.”172 
                                           
166 Europeiska missnöjets grunder publicerades 1850 i Törnrosens bok, imperialoktav-
upplagan, band III (SS 16 s. 5–153). Texten föreligger även i ofullbordade versioner från 
1838 och 1847. Om verkets tillkomsthistoria och om akademien och konseljen på Jakt-
slottet se Algot Werins inledning till SS 16, s. Vff. 
167 Ibid. s. 7. 
168 Ibid. s. 8. 
169 Ibid. s. 12. 
170 Ibid. s. 15. 
171 Ibid. 
172 Ibid. s. 8. 
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Det är fritt tankeutbyte som skall gälla, inte den insnörda akademiska be-
fordringsgångens. Jaktslottet hyser sedan en tid tolv gäster, studenter från 
Uppsala och Lund, med de efterfrågade kvalifikationerna: ”Haven I lagt 
märke till de blickar, som desse ynglingar kasta omkring sig?” frågar herr 
Hugo, ”haven I något litet forskat i deras pannor? Tron mig, dessa studenter 
skola aldrig bliva magistrar.”173 

I valet av statsrådsposter är herr Hugo en framtidens man. Till de närvar-
andes förvåning inrättar han först och främst en post för modersmålet, dit-
tills okänt i vetenskapliga akademier: ”Svenska behöves; och det är nödigt, 
att jag har någon, som förstår det ibland oss.”174 Behovet av ett svenskt stats-
råd kommer alltså i allra första rummet. 

Vidare inrättas en post i ”kinesiska, sanskret och andra asiatiska idiom-
er”,175 därefter poster för matematik, estetik, kemi, botanik, astronomi, ”all-
männa världshistorien och geografien” – dessutom behövs en ”bibliosof” 
(’en man enskilt för bokligheten’), en ”kontrapunktfilosof” för musikläran 
och ett statsråd för ”oförutsedda ärenden”.176 Ämnesvalet markerar Alm-
qvists sakliga preferenser – här förutskickas ju föredragningar i skiftande 
ämnen och med största möjliga spännvidd – spekulation såväl som klassifi-
kation och systematik. Men för sin intelligenskonselj hade Almqvist i för-
stone ett särskilt syfte. Därför är den viktigaste statsrådsposten den som 
innefattar samhällsläran, ”politiken”. Innehavaren skall vara ”man för det 
närvarande europeiska missnöjet; han skall förstå det. Han skall uppgiva 
detta missnöjes grunder, och dess avhjälpande. Sådan blir hans portfölj.”177 
En tid därefter, sedan man firat tillkomsten av den nya konseljen med en 
fest, inleds arbetet med att det politiska statsrådet förmedlar de radikala 
idéer som ryms i ”det gröna manuskriptet”, en anonym brevsamling han 
uppger sig ha haft i sin ägo sedan lång tid. ”Även Richard var denna gång 
tillstädes”, noteras särskilt.178 

Efter uppläsningen uppstår diskussion mellan ordföranden och det före-
dragande statsrådet.179 Konseljens övriga ledamöter är enbart åhörare; ingen 
av dem ingriper i meningsutbytet.  

Efter diskussionen kommer Richard till tals.180 Hugo vill ha synpunkter på 
”intelligensriket” av Frans, Julianus eller Richard, och det är den sistnämn-
                                           
173 Ibid. s. 9f. 
174 Ibid. s. 15. 
175 Ibid. s. 16. 
176 Ibid. s. 15ff. 
177 Ibid. s. 17. Därtill utnämns Frans, den tidigare akademiens sekreterare, till ”extra-
konsultativ” ledamot (s. 19) – posten är den enda som innehas av en familjemedlem. 
Några av statsråden nämns med namn av Hugo: ”Stjernhammar, Geronius, Elgram, 
Fyrisvald, Plantlund, Movelin, Grogren” (s. 9). Beträffande namnen noteras senare i in-
ledningen (s. 20) ett meningsutbyte om lämpligheten av olika namn. Om statsrådens 
namn i exilkonseljen (bl.a. Movelin) se s. 41. 
178 Ibid. s. 20ff. 
179 Diskussionen återges efter huvudtexten under rubriken ”Noter” (ibid. s. 148ff.).  
180 Ibid. s. 151ff. 
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de som svarar. Men Richard presterar inget akademiskt konseljanförande; i 
stället förbereder han åhörarna på ett eget bidrag. Den text han sedan reci-
terar, som svar på herr Hugos fråga Varför reser du?, utgör en poetisk gen-
saga mot konseljsakkunskap och förnuftstyre. Uppläsningen markerar också 
bokstavligt hans utträde ur akademien: Richard tar avstånd från vetenskap-
liga pretentioner och reser sin väg.181 

Som litteratör spelar han emellertid strax på nytt en roll: ”Efter en 
timme”182 kommer han tillbaka, efter att ha varit hemma på Råbäcken och 
hämtat manuskriptet till Det går an. Detta föredrages sedan ”i cirkeln av tal-
rika vänner”, varav man kan sluta sig till att också konseljens ledamöter 
fortsätter att vara närvarande.183 

Efter föredragningen av det gröna manuskriptet ställer rådsherren i utsikt 
att fortsätta sin utredning; när planen för äktenskapets reformering nu var 
avhandlad gällde att utan dröjsmål lägga fram det övriga stoffet.184 Herr 
Hugo själv återkommer till ämnet under kvällssamvaron, efter recitationen 
av romanen Purpurgreven:  

Dock mina vänner! nogav för i afton nu. Ämnena hopa sig: mina statsrå-
der hava låtit mig förstå, att de med första önska infinna sig med sina före-
läsningar: djupa och viktiga avhandlingar, om de märkvärdigaste ting. Och 
”Europeiska missnöjets” två sista delar, varuti förhållandena med kyrkan 
och staten regleras, emotse vi ock med snaraste såsom den högsta angelä-
genhet; vi kunna icke undvara dem. Sviavigamals sagor, om Odens och hans 
vänners alla vidare öden här i norden, ligga framför mig. O mina anhörige! 
låtom oss oförtövat skiljas nu för att tillbringa en god och fridfull natt; eljest 
får fantasien så makt med oss, att vi alldeles icke kunna lämna varann.185  

Parallellt med att kravet på innehållslig verklighet stärks, tar i framtidskon-
seljen fantasin ytterligare ett steg. Det är en intressant förändring. Herr Hu-

                                           
181 Varför reser du? publicerades första gången 1838 tillsammans med Det går an (ibid. 
s. XXIV). I imperialoktavupplagan band III (ibid. s. 155ff.) följer den omedelbart efter 
Europeiska missnöjets grunder, utan att någon paus anges; man får tänka sig att åhörarna 
är desamma som förut, bestående av konseljens ledamöter och de övriga. Men herr Hugo 
gör klart att konseljverksamheten efter framförandet av gröna manuskriptet ligger nere 
för stunden, att ”statsrådets förhandlingar något skola vila” (s. 151).  
182 SS 16 s. 170. 
183 Ibid. Också Det går an avslutas med ”Noter” (ibid. s. 290ff.); här diskuteras verkets 
innebörd, fortfarande i kretsen av ”talrika vänner” – vartill väl får räknas också framtids-
konseljens ledamöter. I avslutningen av samtalet (s. 304) får Richard av herr Hugo upp-
draget att ”nästa gång vi råkas till skaldeafton låta oss få del av ett annat förutbekant 
stycke. /.../ Sedan det blivit avslutat skall du åter hitkomma med allenast nya saker: Pur-
purgrevar, Silkesharar och sådant.” Därpå följer de båda nämnda verken, utan Jaktslotts-
inramning. Purpurgreven avslutas med ”Noter” (ibid. s. 496f.), som återger en dialog 
mellan Hugo och Richard om den just reciterade romanen. Även de verk som efterföljer 
Europeiska missnöjets grunder i imperialoktavupplagans band III kan alltså tänkas före-
dragna i kretsen av konseljledamöter – ingenting nämns om åhörarna. 
184 Ibid. s. 148ff. 
185 Ibid. s. 498. 
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gos ursprungliga akademi var ju, inom Jaktslottets värld, en reell samman-
slutning. Nu blir verksamheten en fiktion inom fiktionen. Den blir ett spel 
både med tiden – verksamheten hör framtiden till, och med rummet – leda-
möterna spelar roller av ”statsråd” i ”konselj”. För det verkligt brännbara 
stoffet, kritiken av samhällslivets grundpelare, krävdes alltså ytterligare en 
skyddszon. Men någon ironisk hållning är det inte fråga om: fiktionen över-
flyglas av verklighetskraften i själva texten. Budskapet är obönhörligt att 
verklighetens människor, inte fantasins, hör framtiden till.186 

2.2 Konseljen i exilen 
Katastrofen 1851 satte punkt för Almqvists samhällskritiska publicism. 
Konseljen i framtidens rike inställde verksamheten. I isoleringen i Philadel-
phia blir herr Hugos krets av vänner på nytt författarens umgänge, men nu 
med andra förtecken. Det är ett säreget faktum att Almqvists världsfrån-
vända exilkonselj helt får uppta honom under den mest tumultuariska 
perioden i det nya hemlandets historia, inbördeskrigets år. Den politiska 
situationen kan ha spelat en roll: i Amerika går han tillsammans med sin 
konselj också i inre exil, från yttervärldens våld och oro. 

Men konseljsamtalen i exilen knyter också an till specifikt amerikanska 
erfarenheter. I ett brev från Philadelphia, daterat 8 juli 1854 till dottern Ma-
ria i Sverige, skriver Almqvist bland annat om förekomsten av fria akade-
mier i det nya landet, med fältet öppet för debatt i alla slags ämnen:  

Det Excitement, eller upplifvade tillstånd hvarom jag talat, sträcker sig 
här till alla folk-klasser och är verkligen ett utmärkande drag för Förenta 
Staterna. Friheten att tänka och handla medför en otrolig verksamhet i alla 
menniskors själar; och man bedrar sig i Europa, om man tror att detta här 
blott rör materiella och yttre ting. Tvertom spekuleras här öfver allting; de 
mest andliga, ja man kunde säga, de mest kuriösa ting i verlden utgöra äm-
net för Americanernes spekulationer, ofta vid sidan af mekaniska och mer-
kantila saker, och många gånger ofvanom dem. Blott för att nämna det reli-
giösa, så äro för närvarande i Philadelphia nära 300 kyrkor (efter en äldre 
uppgift 240); och dessa besökas både söndagar och stundom veckodagar 
både för- och eftermiddagar /.../ Derjemte en otrolig mängd publika Salar, 
s.k. academier och Meetinghouses, hvarest Afhandlingar och Föreläsningar 
hållas öfver alla ämnen i verlden, och som besökas af fruntimmer lika 
mycket som af karlar. Men deras föreläsare gå alltid på fri hand, d.v.s. de 
äro icke anställda af regeringen; utan när någon person finner sig hafva nå-
got intressant att meddela, så annonserar han dagen och stället, en måttlig 
entré betalas, och så går Afhandlingen löst. En beskrifver någon ny upptäckt 
i chemien, mekaniken eller åkerbruksväsendet, Vinplantering, Boskaps-

                                           
186 För en fördjupad diskussion om tolvmannakonseljen som ram för Europeiska miss-
nöjets grunder se Lysell (1996), särsk. s. 90ff. 
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racers förbättring (à la Nathorst) och slikt: en annan håller en mystisk före-
läsning om Andarne, om Drömmar, om Clairvoyance o.s.v. – en tredje hål-
ler en politisk Speech, om Europas och Americas ömsesidiga ställning, om 
Cuba, om Mexico, om Japan, om China, om Ryssland – ingenting är här 
aflägset, ingenting afstängdt. Amerikanerne äro från barndomen och genom 
sjelfva uppfostran öfvade Talare; de uttrycka sig mycket väl, energiskt och 
ofta med den praktiska klarhet som tillhör engelska lynnet. Att med allt detta 
en stor mängd Humbug, Charlataneri och Grundlöshet skall medfölja, är 
otvifvelaktigt; men detta upptäckes och afslöjas här ganska snart, emedan 
hvar och en har rättighet, och merendels också lust, att kriticera och fram-
hålla hvad dumt och narraktigt han funnit hos någon. Det är icke som det 
Europeiska Humbugget, Charlataneriet och Grundlösheten, hvilka ofta äro 
der så djupt inrotade att man ej blir dem varse, och af sjelfva lagarne så he-
ligt hållne att de ej få vidröras.187  

Jaktslottsumgänget i exilen är en återkomst med förbehåll. Den kreativa 
konstellationen herr Hugo – Richard Furumo är överspelad. Förnuftsman-
nen Hugo präglar verksamheten, inte poeten Richard.188 Å andra sidan borde 
Richard kanske inte ha känt sig främmande i den amerikanska konseljen. 
Vid jaktslottssamtalet i anslutning till uppläsningen av Mythopoiesis bekän-
ner han sig just till ”verklighet och sanning”, inte till den poetiska myten, 
som sakkunskapens man herr Hugo här får företräda.189 

Richard är som sagt frånvarande. Det är bara en person som öppet efter-
lyser hans närvaro, mamsell Emilie Behrenfelt, en av de kvinnliga konselj-
ledamöterna. Ändå har Richard en roll också i exilkonseljen. Han är faktiskt 
ensam om att få sin frånvaro uppmärksammad i den nya konseljen. Det är 
också talande att rådets första session inleds samma dag som Richard har 
farit från Jaktslottet; hovmarskalken meddelar att denne ”tillkännagifvit så-
som orsak, att han måste sylta lingon och krusbär för den instundande vin-
tern”.190 

Richard håller sig borta också i fortsättningen. Så länge konseljens pro-
saiska utläggningar pågår finns det ingen plats för honom. Men han är 
långtifrån glömd. Vid ett tillfälle diskuterar sålunda konseljen möjligheten 
att låta Richard skriva ett poem om Ronalduna – alltså ett romantiskt dikt-
verk, som inte passar inom akademien.191 

Vid en senare session blir uppmärksamheten på Richard än påtagligare. 
För sina versinsatser föreslås det föredragande svenska statsrådet att utses 

                                           
187 Almqvist [Brev] (1968:256f.); Berg (1928:504f.).  
188 Om herr Hugo och Richard Furumo se Holmberg (1922:119ff.). Liksom Holmberg 
poängterar Bergstrand (1953:375ff.) samstämmigheten hos karaktärerna; var och en 
manifesterar inneboende motsatser: även Richard är gemytlig och hos Hugo ryms trev-
nadens demoni – en besatthet av samma slag som Furumos. Om Hugos möjliga före-
bilder i verkligheten se vidare bl.a. Jägerskiöld (1970:11ff.). 
189 SS 14 s. 230. Romberg (1993:253f.). 
190 ”Herr Hugos Akademi” (Manuskript, Nordiska museet, s. 1). 
191 OSR ms. s. 526. 
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till riddare av den ”Törnrosorden” som konseljen planerar att inrätta på 
Jaktslottet, men av blygsamhet vill denne inte ta emot utmärkelsen; den 
värdigaste törnrosriddaren menar han i stället vara Richard Furumo.192 I fort-
sättningen söker man dock estetiskt samförstånd: den svenske rådsledamot-
en vill uppskjuta sin egen ordensförläning till dess att Furumo återkommit 
till Jaktslottet och fått sin orden. Den medicinske rådsherren föreslår en 
kompromiss; eftersom Törnrosorden ju ännu inte finns i sinnevärlden kan 
statsrådet faktiskt inte förlänas den: han har sin orden ”nu, men icke 
ännu”.193 

Vid diskussionen om Törnrosordens motto hänvisar man återigen till Fu-
rumo. Mamsell Behrenfelts förslag till alternativ devis, med placering på 
frånsidan, antas: ”Labor omnia vincit, eliminando adversa”, och den medi-
cinske rådsledamoten jämställer mottot med ”ett Furumoiskt stycke”: 
Arbetets ära, sålunda ett ”demokratiskt” verk.194 

Under hela ordensdiskussionen fortsätter Richard att vara i herr Hugos 
tankar – att döma av ordförandens återkommande kommentarer om honom. 
På den föredragande svenske rådsherrens påstående att den som har ”fram-
stått /…/ med Signora Luna, med Ninon de l’Enclos, Isidora af Tadmor, 
Svangrottan på Ipsara” är en värdig ordensinnehavare, replikerar herr Hugo: 
”Åh – jag förstår: Ni menar den slarfven Richard Furumo? Hahaha – hvem 
säger Er då, att jag glömt honom?”,195 varpå han tillägger: ”Jag är knappast 
säker på, att den Richard skulle hafva tyckt om Sesemana; ty han är en 
ganska besynnerlig herre.”196 

En stund senare utgjuter sig herr Hugo på nytt och påminner om skälet 
för Richards bortovaro: ”Hvad beträffar Richard Furumo /…/ jag älskar den 
slarfven /…/ Men /…/ jag har blifvit stött på Richard Furumo /…/; i stället 
för att fortfara Sviavigamal, sätter han sig ned på Råbäcken och syltar 
lingon – är det fasoner?” ”Men det är ju möjligt”, anmärker den svenske 
rådsherren i sin tur, ”att Herr Furumo har smak för lingonsylt?” – varefter 
herr Hugo ger sig hän åt drömmar om lingon och plättar. Furumos underlå-
tenhet jämför herr Hugo med ”Firdussi” (Abu alQasim Firdawsi), författar-
en till persernas nationalepos Schahnameh, vilken, till skillnad från Richard, 
fullbordade sitt verk. Hugo anger att det just var Firdussi som gav honom 
idén att låta Furumo författa Sviavigamal.197 Herr Hugo fortsätter att ond-
göra sig över Richard – faktiskt verkar han vara uppriktigt bekymrad: ”Han 
är icke blott besynnerlig till karakteren /…/ utan en aldrig så liten smula 
kapriciös, den herrn. Det är en af hufvudorsakerna hvarföre jag icke gjort 
honom till Riddare.”198 Men hovmarskalken besinnar sig: ”Gud är mitt vittne 

                                           
192 Ibid. s. 1046. 
193 Ibid. s. 1054ff. 
194 Ibid. s. 1058ff.; jfr avh. s. 95. 
195 Ibid. s. 1048; jfr avh. s. 95. 
196 Ibid. 
197 Ibid. s. 1053ff. Jfr s. 1359: Firdusi. 
198 Ibid. s. 1053ff. 
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huru litet ond jag är på Richard Furumo”; en orden är han förtjänt av ”om 
han allenast ville ådagalägga en mån mera skrifdrift”.199 

Också i rim- och meterdiskussionerna figurerar Richard någon gång. Den 
svenske föredraganden erinrar sig ”det tillfälle då vi, i Herr Furumos säll-
skap, kommo att tala om meteromständigheter i allmänhet, och hvarvid han 
roade sig med att gifva eller meddela oss flera små prof på åtskilliga vers-
arter, dem vi ej förut hört”.200 (Vilket tillfälle föredraganden avser framgår 
inte.) Richard får här indirekt bidra till den poetiska sakkunskapen: om 
versformen i dikten om Sabme (det samiska ”lexikonstycket”) meddelar 
föredraganden att han ”erhållit dess schema af Herr Furumo”. Versmåttet 
förklarar han vara en ”trochaisk Heptameter, eller, såsom jag hellre vill 
kalla den, en choreisk”. Det är en versform som passar Richards musikali-
ska natur – med en upptakt som ger ”anledning eller uppmanar till Dans”.201 

Lite senare korrigerar sig föredraganden – och återför konseljsamtalet till 
den prosaiska ordningen: Furumo har inte lämnat metriska upplysningar om 
dansversen, enbart givit en vers som exempel.202 Något annat anstår ju inte 
en poet: ”Herr Presidenten kan ganska väl förstå, att Herr Richard aldrig 
skulle hafva gått in i sådana reflexioner.”203 Det hindrar ändå inte Richard 
från att uppta herr Hugos tankar. På sidan 1359 beklagar sig hovmarskalken 
återigen att hans frånvarande vän inte blivit färdig med Sviavigamal.204 

Avsaknaden av Richard tycks i den sena exilkonseljen ge herr Hugo ett 
större poetiskt spelrum än tidigare. Under sessionerna kreerar ordföranden 
ensam rollen av poetisk tillskyndare, ofta med stark lidelse och i kontrast 
till rådssherrarnas förnuft – som t.ex. när han inspireras av en filologisk 
rådskommentar om iriska trädnamn: ”Detta är druidiskt, min herre. Drui-
derne älskade att mötas i djupa skogar: de offrade i hemlighetsfulla lundar: 
de höllo sina mystiska sammankomster i dem, och de meddelade sina lär-
domar mellan trän” – och av sin föredragande får ett nyktert ”Kanhända” 
till svar.205 

* 
 

I exilens Jaktslottskonselj läggs samhällskritiken och politiken åt sidan. I 
samma ordalag som förr poängterar ordföranden de avhandlade ämnenas 
betydelse – ”denna ypperliga, af så många praegnanta ideer fulla Iliad” 
utropar herr Hugo vid ett av den svenske föredragandens versinlägg. Men 
nu tycks pregnansen enbart gälla oförargligheter.206  
                                           
199 Ibid. s. 1053. 
200 Ibid. s. 1359. 
201 Ibid. s. 1361. 
202 Ibid. s. 1365. 
203 Ibid. s. 1365. 
204 Stavningen av verkets titel varierar. På några ställen skrivs med e: Sveavigamal – se 
s. 1050, 1052. 
205 OSR ms. s. 250. 
206 OSR ms. s. 421. 
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Vetenskapen byter paradigm – till systematiserande sakredovisning. Där-
för är det i sin ordning att herr Hugo reorganiserar sin konselj. I ett nitton-
sidigt manuskript som återger herr Hugos invigningstal gällande den till-
ökade konseljen presenteras den nya ordningen.207  

Enbart tolv ledamöter förslår inte. Eftersom konseljens frihet nu skall 
ytterligare utsträckas – inget ämne är för apart eller obetydligt för att disku-
teras – ökas antalet till det dubbla. Kravet på statsrådens vetenskapliga 
kompetens poängteras lika starkt som förut, liksom behovet av fritt tanke-
utbyte utöver ämnesgränserna. 

Utbyten av den gamla konseljens statsråd nämns inte. Härav får man 
kanske förstå att de tidigare ledamöterna behåller sina portföljer i exilkon-
seljen. Men det ges inte några hänvisningar till den tidigare verksamheten 
som kunde antyda att befattningarna skulle upprätthållas av samma personer 
som förr. Det sägs heller inget om de nya statsrådens ålder i den tillökade 
konseljen – frågan är alltså öppen huruvida det fortfarande är ynglingar som 
har företräde. Man har dock inga svårigheter att besätta rådsposterna. Kon-
seljen har hunnit bli vida känd, påpekar herr Hugo, och långväga ifrån 
kommer lärde resande till Jaktslottet för att erbjuda sina tjänster.  

En detalj i exiltexterna är här belysande. På ett ställe i hexametermanu-
skriptet har Almqvist bokstavligen strukit ett av sina gamla statsråd ur pro-
tokollet.208 I den ursprungliga bläckskriften figurerar ”statsrådet Movelin”, 
som i den gamla framtidskonseljen innehade en av rådsposterna.209 I ameri-
kakonseljen var han från början tänkt att föra ordet under hexameter-
sessionen; men i manuskriptet har Almqvist strukit över namnet, utan att 
sätta något annat i stället. Märkligt nog är det samma namn som förekom-
mer i Jaktslottets tidigare diskussion om namnen på framtidskonseljens 
ledamöter – ”Stjernhammar, Geronius, Elgram, Fyrisvald, Plantlund, Mo-
velin, Grogren” m.fl.; ”någon försäkrade, att ett statsråd till exempel ej 
kunde heta Movelin” utan borde ha ett mer akademiskt värdigt namn. Men 
herr Hugo höll alltså den gången inte med.210 

I exilen reduceras det litterära ramverket. Bara vid enstaka tillfällen fram-
träder rådsmedlemmarna som urskiljbara individer. Deras utseende beskrivs 
inte – frånräknat en kommentar om den italienske rådsherren: som anhäng-
are till frihetskämpen Garibaldi påpekas han vara utrustad med ”svart 
ståtligt hakskägg”, som han för övrigt ses kamma under sessionen.211 Det är 
också noterbart att den föredragande svenske rådsherren nämns med för-

                                           
207 Manuskriptet, i KB:s katalog rubricerad ”Törnrosens bok”, är inkomplett i början och 
saknar titel. På manuskriptets första sida är tillagt med blyerts: ”Herr Hugos invignings-
tal af den tillökade konseljen. (Def. i början)”. Manuskriptet är en vacker renskrift med 
ett fåtal blyertsändringar. 
208 ”Herr Hugos Akademi” (Manuskript, Nordiska museet, s. 2). 
209 SS 16 s. 20. 
210 Ibid. 
211 OSR ms. s. 707; se äv. s. 1413. Jfr avh. s. 44 och s. 103. 
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namnen ”Lars Henrik” – dock bara vid ett tillfälle.212 Därutöver är konsel-
jens ledamöter namnlösa – med några anmärkningsvärda undantag: de 
kvinnliga statsråden.  

Av de löwenstjernska familjemedlemmarna märks bara Eleonora och 
Frans, men enbart som bakgrundsfigurer, aldrig diskussionsdeltagare – så 
exempelvis när herr Hugo avrundar en session med upplysningen att han 
”redan sett Maître Jacques inkomma från fröken Eleonora, vår Syster, med 
bud om den väntande soupeen”.213 

Däremot har hovmarskalkens kammartjänare en framträdande position – 
trots, eller på grund av, sin ringare börd. Denne, ”Jacob Augustin, /.../ 
Maître Jacques”, utses till ”Connetable” ”i och för” den nyinstiftade Törn-
rosorden, ”till aktningsfullt minne af Jacque de Molay, le Grandmaître des 
Templiers”, som offrade sig som martyr för Tempelherrarna.214 Å andra 
sidan är hovmarskalken i umgänget med kammartjänaren lika vänligt di-
stanserad som förr; han talar till honom – och om honom i hans närvaro.215  

Också Jacques’ syster Stava omnämns några gånger.216 Vid ett tillfälle 
förklaras hur hon fick namnet Estaphette – den franska varianten av Stava; 
det nämns att hon en gång tjänade som bud – ”stafett” – mellan vissa Jakt-
slottsmedlemmar under en ”krisis”, som inte närmare omtalas.217  

Av konseljens sammansättning kan det också se ut som om Almqvist har 
mist kontrollen över de gamla rådsposternas inriktning. Harald Wieselgren 
förundras över diskrepanserna i de olika konseljsammansättningarna och 
tolkar dem som utslag av ålderdomsförvirring: ”Af sitt gamla tolfmannaråd 
säger hofmarskalken sig nu sakna statsrådet för teologi, en älskad ung-
domsvän, en mystiker, som fått pastorat i norra Upland – någon sådan herre 
finnes icke bland de tolf studenterna i inledningen till ’Europeiska miss-
nöjets grunder’. Statsrådet i politiken har herr Hugo alldeles glömt bort, lik-
som löftet om nya uppslag för stat och kyrka.”218  

Men det är fiktion som råder, inte förvirring. Det är betecknande vad herr 
Hugo vid ett tillfälle säger om det teologiska statsrådet, på tal om den per-
siske rådsherrens bekännelse till dogmfri gudstro: ”Men vi skola icke nu /.../ 
inlåta oss i Kyrkohistorians Arcana. Jag väntar innan kort ankomsten af min 
nye Theologiske Rådsherre, hvilken, sedan den förrige innehafvaren af 
denna portfölj lemnat vår krets till följd af en befordran å annan ort, skall 
intaga hans säte och stämma ibland oss. Då skole vi bekomma ett ännu öpp-
nare fält för undersökningar om Manicheerne och så många andre.”219 Kurs-

                                           
212 Ibid. s. 1148. 
213 Ibid. s. 875. Eleonora Löwenstjerna nämns vidare s. 430, s. 575, s. 630; Frans Löwen-
stjerna figurerar på s. 187 och 286. 
214 Ibid. s. 1161. 
215 Ibid. s. 997f. o.a. 
216 Se t.ex. ibid. s. 964. 
217 Ibid. s. 1164. 
218 Wieselgren (1889:339f.). 
219 OSR ms. s. 757. 
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ändringen är medveten. Riktningen tas ut mot det privata, det ”lilla”, men 
fördenskull inte mot oviktighet – i det obetydliga ryms de största frågor. 

De språkliga rådsposterna i exilkonseljen tycks vara få. Bland de tolv 
taburetterna i den upplösta framtidskonseljen fanns ju inga andra språk re-
presenterade än svenska och ”kinesiska, sanskret och andra asiatiska idiom-
er”. Att döma av herr Hugos invigningstal till den utökade konseljen tillsätts 
bara en språkligt inriktad post – märk väl för de ringaktade: ”en Rådsherre 
för de Indianska vildarne i America; nemligen, icke för dem annorledes, lik-
väl, än för deras språk, hvilka äro otaliga. Det är en man, som sjelf lefvat 
bland dessa vildar, tidtals, och talat med några af deras Chefer.”220 Tyvärr 
kommer den indianske rådsherren inte till tals någon gång i konseljen, vare 
sig i rimmanuskriptet eller i någon av de övriga handskrifterna. Han kunde 
annars ha haft mycket av värde att anföra: i ett av sina första Amerikabrev 
meddelar Almqvist att han ”upptecknat några Indianska Melodier från 
trakten af Niagara fallet”.221 

Men språk och språkvetenskap hör ju till konseljens favoritämnen. De 
facto yttrar sig statsråd i olika språk under sessionerna, och tituleras också 
därefter. Det fastlagda antalet taburetter i invigningstalet är alltså egentligen 
betydelselöst. Fantasin tillåter obegränsad utökning och förändring, allt 
efter behov. Det gör också herr Hugo klart för sin sekreterare: i Anecdoticon 
Magnum Almaquianum förklarar ordföranden att när ett statsråd yttrar sig 
om exempelvis polska kallas han för polska statsrådet, när han uttalar sig 
om ryska benämns han ryska rådsherren, och så vidare. Vid samtalet om 
keltiskt inflytande i Norden utses sålunda den engelske rådsherren i sittande 
konselj till statsråd i keltiska: ”ändtligen och omsider vilje vi, att denne 
Rådsherre – hvilken vi i och för detta enskilda uppdrag nu vilje namngifva 
’vårt Celtiska Statsråd’ – inkommer /…/ med en linguistisk utredning /…/”, 
avrundar ordföranden sin beskrivning av de keltiska uppgifterna. Ett stort 
antal språk är alltså försedda med portföljer: arabiska ”jämte andra semi-
tiska dialekter”, engelska, hebreiska, franska, grekiska, italienska, keltiska, 
kinesiska, latin, nederländska, persiska, polska, spanska, tyska, svenska och 
samiska, som räknas till den svenske rådsherrens domän.222 

Bland posterna i exilkonseljen finns några mer aparta. Presidenten be-
stämmer sig för ett statsråd i ”Gymnastiken och Kinohiatriken”223 och ett i 
”Frenologien och Kranioskopien”.224 Vidare finner ordföranden en lämplig 
person att företräda ”den Homœopathiska Läkarkonsten”, inte minst för att 
denne ”slutit nära vänskap med Herring och Boercke, begge två store 
homœopather i Philadelphia”.225 Kanske stämmer upplysningen in på Alm-

                                           
220 ”Törnrosens bok” (Manuskript, KB, s. 10). 
221 Almqvist [Brev] (1968:218f.).  
222 Om konseljens språkexpertis se vidare Romberg (2000:58f.). 
223 ”Törnrosens bok” (Manuskript, KB, s. 14). 
224 Ibid. s. 15. 
225 Ibid. s. 11. 
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qvist själv. Hursomhelst är detta det enda tillfälle då Almqvists uppehållsort 
i Amerika omnämns i de efterlämnande manuskripten.  

På en punkt är Almqvists Amerikakonselj mer i pakt med framtiden än 
den gamla framtidskonseljen: bland de manliga statsråden introducerar 
presidenten fyra kvinnliga ledamöter.226 Två av dem kommer ofta till tals i 
rimprotokollets diskussioner. Den ena tilldelas portföljen för ”Musik, så 
vokal, som instrumental, och kompositionstheorien framför allt”. Den andra 
får företräda ”Måleri och allt slags Teckning”.227 De två övriga ”ledamot-
ricerna” står för kvinnans domestika domäner: ”allt slags syväsende” re-
spektive ”Culinarismen eller Köksförståndet”, dock ”rent vetenskapligen 
uppfattadt och förståddt”; i yrkesmässig detaljkunskap visar sig den sist-
nämnda statsrådinnan som en veritabel Sara Videbäck.228 Huruvida dessa två 
poster är tilldelade skilda personer är dock oklart. I rimprotokollet kallas 
den statsrådinna som uttrycker sin önskan att dikta poem i sina egna sakliga 
ämnen för ”Fru Statsrådinnan i Ekonomien, Confiture-vetandet, Köks-
eruditionen och Hushållningen öfverhufvud”.229 

Det är också anmärkningsvärt att de statsrådinnor som kommer till tals 
framträder som individer med namn och personlig bakgrund, till skillnad 
från sina manliga kollegor. Målarkonstens statsrådinna Emilie Behrenfelt 
ger flera besked om sina personliga förhållanden;230 bland annat nämner hon 
sin far, ”rådman Lundgren” vid namn.231 Vidare ger protokollet upplys-
ningar om ”kulinarismens” statsrådinna: hon förklarar sig vara av ”Camp-
bells olyckliga clan”232 och påpekar att MacKenzie – receptförfattaren – är 
hennes ”granduncle”.233 Sådana familjära notiser är nästan helt uteslutna för 
de manliga ledamöterna. Ett undantag utgör den italienske rådsherrens redo-
görelse för sin bildningsresa till Florens: återkommen till födelsebygden 
”Gudmundrå i Norrland, ej mycket långt från Hernösand” fann han sig inte 
helt tillrätta:234 ”Dess relativa ödslighet, dess brist på kultur, dess snart sagdt 
tomhet på folk, gjorde dock, att jag trifdes icke der så väl som i Florens.”235 

Verklighetens förhållanden och personer får ibland insteg i den fiktiva 
konseljen. Det är ett autenticitetsgrepp som vi känner igen från Almqvists 
sakpoetiska texter – Det går an, Målaren exempelvis. I protokollet hänvisar 
sålunda den polske rådsherren till poeten ”öfverste” Karol Morawski som 
”Min egen hjertlige vän och tjenstekamrat”.236 
                                           
226 Ibid. s. 2f. 
227 I OSR ms. (s. 343) avgränsar herr Hugo hennes område med följande formulering: 
hon ”eger Måleriet, Linearteckningen och all slags Ritning till portfölj”. 
228 Ibid. s. 1390f. 
229 Ibid. s. 1369. 
230 Ibid. s. 275, 939ff. 
231 Ibid. s. 888. 
232 Ibid. s. 1396. 
233 Ibid. s. 1390. 
234 OSR ms. s. 1411. 
235 OSR ms. s. 1413. Om andra rådsherrars hemvist se avh. s. 107f. 
236 Ibid. s. 1287. Om andra autentiska personer i OSR se s. 14. 
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Herr Hugos framsynthet gäller också den förtjänstorden som konseljen på 
rådsfru Behrenfelts initiativ vill instifta. Ordföranden poängterar att denna 
Jaktslottets Törnrosorden kan föräras ”Fruntimmer” som män – ingen ojäm-
likhet får råda.237 Även i andra sammanhang visar sig herr Hugo som en ny 
tids man. Vid en av sessionerna propageras för kvinnans rätt till konsten, 
och hovmarskalken efterlyser kvinnliga polska romanförfattare.238 

Om statsrådinnornas position i exilkonseljen lämnar protokollet flera be-
sked. Vid ett tillfälle raljerar ordföranden med sin föredragande improvisa-
tor, när han uttrycker tveksamhet inför uppgiften att åstadkomma ett besvär-
ligt rim: 

Är det en ren omöjlighet för Seseman att rimma på den definita formen 
/av ordet ’lappri’/? 

Vi skola se till. Men – 
Men? Men? /…/ Min bästa Herr Föredragande! ”Men” är ett ord som 

icke finnes i en Konseljledamots mun: icke sant? och allraminst i en 
improviserandes. Vokabeln ”Men” existerar ej i ett Statsråds diktionär, 
under synpunkten af mot – – jag menar en eller annan sorts motsägelse: på 
sin högsta höjd kunna Statsrådinnor någongång ega att säga ”men”: det är 
alltihop.239 

Det betyder inte att de kvinnliga statsråden är deklasserade i konseljen. 
Tvärtom markeras deras betydelse – både i förhållande till samtidens med-
systrar – ”I ären ej fullt like alla fruntimmer i verlden”, påpekar ordföranden 
vid ett tillfälle240 – och till de manliga rådskollegorna: när rådinnorna yttrar 
sig företräder de undantagslöst klokhet och skarpsinne, liksom besinning, 
medlidande och humanitet. 

Fru Behrenfelt, måleriets rådinna, är uppenbart också den som står för-
fattaren känslomässigt närmast, kanske närmare än herr Hugo själv. På flera 
sätt framstår hon som försynt interlokutör, ett språkrör för de innersta käns-
lorna. Hennes särställning i konseljen antyds också av att hon som enda 
rådsmedlem får sin introduktion i konseljen relaterad i protokollet: från 
början är hon anonym, ”ett ungt fruntimmer” sittande bland ”akademist-
erne” i salongen,241 men sedan, på grund av sin duglighet, installerad som 
fullvärdig rådsledamot. Ordföranden erkänner sin svärmiska tillgivenhet för 
henne: Vid slutet av konseljens samtal om persisk poesi tar han statsråd-
innans hand, ser på henne och ”modulerar” de första raderna av dikten om 
Anahita, kärleksgudinnan:  

Aidi paidi avajaza 
Arduizoura Anahita, 

                                           
237 Ibid. s. 1064. 
238 Ibid. s. 1284. 
239 Ibid. s. 571. 
240 Ibid. s. 249. 
241 Ibid. s. 274. 
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Kom, kom med mig! Kom följ mig, 
Högsint sköna Anahita! 

”Min älskade Statsrådinna”, tillägger han, ”tag min arm och gör med mig 
ett slag genom salongen. Kan icke en gammal man, som jag, säga till Er: 
’min älskade!’ utan att Ni vredgas?”242 

2.2.1 ”La Sciença Gaya” 
Redan från början klargör man i konseljen att de akademiska diskussionerna 
inte skall ha strängt vetenskapliga anspråk. Först senare skall de få ”scien-
tifisk form”, en systematisk styrsel.243 Attityden till verksamheten som 
skämtsam är också tydlig från början.244 Det är ett kunskapssökande i det 
gemytliga umgängets form som praktiseras, och herr Hugo betecknar det 
följdriktigt som ”den glada vetenskapen”, ”la Sciença Gaya”.245  

Uttrycket har ju hemortsrätt i författarens samtid som benämning på poe-
sin – Atterbom åberopar det i sin recension av Signora Luna: ”Törnrosens 
skald är en av dem för vilka poesien är en glad vetenskap”, påpekar han om 
dess upphovsman.246 Med konseljens bruk av uttrycket markeras sakdiskus-
sionernas karaktär av fantastik: omgärdade av euforisk entusiasm är kon-
seljsamtalen grundade i ”poetisk” orimlighet.  

”Den glada vetenskapen” får också stå för diktandet i konseljen. I sam-
talet om Edmund Spensers hemvist, Kilcoleman Castle, visar herr Hugo sin 
kärlek till poesin lika hängivet som förr, och han ger den samma benämning 
som konseljsamtalen: ”la Sciença gaya”.247 Ordförandens inlägg är en betyd-
elsefull trosförklaring till diktningen, poetiskt noterad av sekreteraren: 

Herr Hugos blickar glimmade eldigt vid dessa ord. I Rådet och Akademien 
förnams en hög och allmän rörelse. Utför Statsrådinnornas kinder tillrade 
tårar af hänförelse och förtjusning.248 

Å andra sidan återtas den prosaiska attityden omedelbart – med den förnuft-
iga förklaringen till de ”mystiska” initialerna ”E.K.” i Spensers verk.249 
Hugos poetiska programförklaring föranleddes av en poetiskt fantasifull ut-
redning, som alltså förkastas på nyktert sakliga grunder.250 Men, som den 

                                           
242 Ibid. s. 793. 
243 Ibid. s. 7. 
244 Se t.ex. ibid. s. 8. 
245 Ibid. s. 782f. Den persiske rådsherren bidrar här med en etymologisk utredning: 
”Ciença Gaya” är persiska, påpekar han; ursprunget till ”gaya” är persiskans ”Gài, som 
betyder ’Sjunga’”. (Ibid. s. 783ff.) 
246 Om Atterboms recension av Signora Luna se SV 7 s. XXII. 
247 Ibid. s. 727f. 
248 Ibid. s. 728. 
249 Härom se vidare s. 145. 
250 OSR ms. s. 733f. 
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engelske rådsherren förklarar: ”Poesiens andliga makt öfver menskligheten” 
står kvar och berörs alls inte av den sakliga förklaringen.251 

Hållningen till vetenskapen som fiktion markerar herr Hugo lika tydligt 
vid ett annat tillfälle, när han om den klokhet som demonstreras i konseljen 
påstår att den är obunden av världen utanför. Ett statsråd bör vara ”modest”, 
men bara ”utom hus”: ”inom huset – jag menar, då vi sitta i konselj, ’en 
famille’ såsom vi kalla det – eger han att utan ringaste försyn, utan modesti, 
utan omsigt för svårigheter, besvara allt som gifves honom att besvara: 
utreda, förklara, utföra, fullgöra –”.252 

Grunden för den vetenskapliga glädjen i konseljen ligger i diskussionens 
dubbla natur – fantasi och förnuft samtidigt. Vid ett tillfälle, på tal om den 
”kommentariekommitté” som skall inrättas på Jaktslottet, undrar den sven-
ske rådsherren vad man skall göra med de kommentarer som redan är gjor-
da i konseljen. Herr Hugo svarar att dessa skall kasseras. Rådsherren in-
stämmer men undrar om han ändå här och var kunde ”få improvisera 
någonting förnuftigt i raderna”. Hugo ger honom tillåtelse: ”Lika visst /…/ 
som det är, att en menniska med god fallenhet för förnuft, derjemte, för att 
allt skall vara väl, bör hafva en eldig fantasi; så måste ock en person, oak-
tadt all sin fantasi, besitta en djup grad af förnuftighet. Och är icke det just 
fallet med Er, min egen vän?”253 

Innebörden av beteckningen ”glad vetenskap” omkastas alltså: från en 
metafor för poesin till en perifras för konseljens speciella form av saklighet. 
Här och var i manuskriptet finns pregnanta, uppenbart oironiska formuler-
ingar som poängterar denna förening av förnuft och fantasi – vetenskapen 
som inbillningskraft – så t.ex. i följande protokollskommentar:  

/…/ liksom kändes det af dem obeskrifligen godt, att under en sådan dag 
vara inne, och derjemte ändock göra utflygter: företaga färder och resor i 
andens regioner, i vetenskapernas land, i känslans och tankens paradisiska 
trakter.254 

Under en av sessionerna ger herr Hugo sig själv generöst utrymme att plä-
dera för sammanjämkningen av prosans och poesins motsatser:  

Efterhand kom Ni att tala om den falska principen i konstväg, att utesluta 
somliga eller vissa ämnen från kretsen af poesi. Ni förklarade det alla 
föremål i verlden, hvilka som helst, vore möjliga af Konst. /.../ ehuru 
distinktionen emellan Konst och Vetenskap icke skall bestå i en åtskillnad af 
Ämnen, hvaraf endast somliga få tillerkännas den förra; så måste deremot 
dock en annan högst nödvändig distinktion göras emellan Konst och 
Vetenskap bestående som sagdt icke i Ämnena sjelfve såsom sådana, utan i 

                                           
251 Ibid. s. 734. 
252 Ibid. s. 300. 
253 Ibid. s. 798. 
254 Ibid. s. 1295; om detta textparti se vidare s. 53f. 
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ämnenas Behandling. /.../ Det är denna helt olika Behandling, som gör 
Artisten till en annan än Vetenskapsmannen. /.../ 

Hvad i öfrigt Konstbehandlingen sjelf vidkommer, så bör man noga akta sig 
för den tanken (som också är en mycket gängse fördom) att denna Behand-
ling är färdig och blir som den skall, dermed att ämnet afhandlas på vers. 
Långt derifrån! Många stycken hafva skänkts åt verlden på bunden stil, utan 
att dock utgöra poesi; och andra gå i obunden språkform (hvad man benäm-
ner prosa), som likväl icke äro poemer, i sanning. Likaledes kunna veten-
skapligheter författas på vers, utan att dermed förlora sin natur att vara 
vetenskap /.../ 

Men man kan slutligen väl fråga: hvad är då kännemärket på Poesi, när den 
hvarken bestämmes helt kort och lätt dermed, att poesi är ’hvad som går på 
vers’; ej heller utfinnes simpliciter genom matierens slag som stycket rör, så 
att man kan säga: ”det här är poesi, emedan det handlar (till exempel) om 
Guldvifvor och Narcisser; men det der andra är icke poesi, enär det handlar 
om Kålrötter och Potates”. /.../  

Kanhända till sluts, att ingen är i stånd att svara på den frågan; icke en gång 
alltid en Konstfilosof ex professo. Skalden sjelf torde kunna säga det. Men 
han är en person, hvilken som oftast har den ovanan att aldrig svara på tal i 
sådant som rör honom sjelf närmast. I stället för att definiera för dig hvad 
Poesi är, gör han dig hellre kanske bara ett Poem, och gifver dig det. Intages 
du deraf, så är det väl, och så har du svaret dermed. Intages du icke, så är det 
visst icke så bra; men det är likväl också ett slags svar.255 

Herr Hugos reflexioner anknyter till resonemanget i utredningen ”Om två 
slags skrivsätt” i Dialog om Sättet att sluta Stycken.256 Där var det Richard 
Furumo som i Almqvists ställe fick bemöta recensenternas kritik av Ramido 
Marinesco och Drottningens juvelsmycke för att de skulle sakna ”ordentligt 
slut”.257 Kriteriet på ”poetisk” halt är att verket inte avslutas, förblir ofull-
bordat. Det är, påpekar Richard, ”endast dåliga och i grunden orimliga 
konstalster, som småningom vant de litterära ibland menniskorna, att i 
dramatiska kompositioner ej vilja se annat än dialogiserade afhandlingar – 
äfvenså i episka skildringar ej heller annat än afhandlingar – hvilka, såsom 
sådana, böra sluta i sin uppgifts lösning, i det blott klara. Att afhandla har 
jag äfven någon gång försökt, men kommer aldrig att göra det i konst.”258  

Richard sammanfattar: ”Efter [den poetiska textens] skrifsätt äro förfat-
taren och hans läsare två samverkande faktorer till det arbete, som utföres. 
/.../ Det första skrifsättet, det direkta, det sjelfuttömda, har andra fördelar. 

                                           
255 Ibid. s. 1313ff. Se även Berg (1905:188ff.). Kurt Aspelins påstående att konst och 
vetenskap ”är för [Almqvist] inkommensurabla och får inte blandas samman” (Aspelin 
1979:209) förefaller inte träffa rätt för exilens texter. 
256 SV 7 s. 167ff. 
257 Ibid. s. 169. 
258 Ibid. s. 171. 
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Det bildar verk, som redan äro färdiga för läsarens ögon och således exi-
stera oberoende af honom. Men de hafva emot sig, hvad allt färdigt och full-
ändadt har, nemligen att vara s l u t. Och, liksom de äro oberoende af läsar-
en, så händer ock, att han kommer i en stämning af oberoende mot dem.”259 
Genom läsarnas medverkan blir verket gränslöst i tiden: ”Och emedan desse 
under tidernas lopp blifva fler och fler, så kan man säga, att författarens ar-
bete sålunda ständigt allt vidare fortfar att förfärdigas, så länge verlden står. 
Innebär det ej en outtömlighet, en viss evighet, som icke saknar intresse?”260 

Resonemanget grundas på dikotomin mellan fiktion och vetenskap. Av-
handlingen är diktens konträra motsats: ”Så har också ingen katastrof eller 
upplösning, hvarken i Ramido eller annat af mina infall, vid uppfinningen 
framställt sig för min imagination såsom någonting till fullo utredt och 
klart, likt problemets slutupplösning i en afhandling; utan till hälften dunk-
elt, allenast anadt; i något visst kanhända evigt oförklarligt, outtömligt.”261 

Samtidigt ifrågasätts polariteten; motsatserna är öppna för sammanjämk-
ning: ”herr Hugo, lät oss tänka på konsten i sin stora sanning; månne ej en 
teckning af menniskan, der hon uppträdde rentaf rimlig, skulle vara en af de 
orimligaste teckningar?”262  

Om det i dubbel mening ofärdiga gör Richard till sist en bekännelse, som 
lika gärna kunde vara en apoteos för exilens ändlösa skrivande: ”Det full-
komliga och sjelfständiga, hos menniskor som annat, har visst förekommit 
mig älskvärdt: men aldrig utan med vilkor, att tillika vara fraktionärt, på ett 
ä d e l t sätt brutet och behöfvande, hemisferiskt. Hvem förlåter icke gerna 
sina vänner all fullkomlighet och storhet, blott de tillika äro ofullkom-
liga?”263 

 
I all sin prosaiska egenart framstår landsflyktens textverksamhet som en 
konsekvent fortsättning av 1820-talets storstilade encyklopediska projekt. 
Konseljprotokollen från exilen låter sig infogas i det allomfattande verket 
”Jordens blomma”, så som Almqvist formulerade planerna för arbetet fyrtio 
år tidigare, i ett brev till vännen Anders Berg (12/6 1824):  

Detta arbete har för sina Berättelser ingen annan Gräns än Werlds-Historien, 
för sina Beskrifningar, Universum. /.../ Prosaiska Piecer (hvad man kallar 
Afhandlingar) skola äfven, lika organiskt nödvändigt som de poetiska, hafva 
sin Plats i det Hela. 264 

Liksom ”berättelserna” i ”Jordens blomma” är exilens ”Prosaiska Piecer” 
gränslösa. De mikroskopiska ämnena är outtömliga, liksom den språkliga 
formen för dem är utan slut: aldrig avrundad, ständigt repetitiv.  
                                           
259 Ibid. s. 178. 
260 Ibid. 
261 Ibid. s. 170. 
262 Ibid. s. 173. 
263 Ibid. s. 179. 
264 Almqvist [Brev] (1968:61f.). 
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2.2.2 Rummet och tiden 
I förstone tycks den gamla framtidskonseljens frihet att tala om allt här i 
världen fortfarande gälla. Ordföranden ger inga förbud mot känsliga ämnen, 
och atmosfären på Jaktslottet är om möjligt än mer förbindligt generös än 
tidigare. Men friheten förefaller bedräglig. Självcensur råder, i innerligaste 
samförstånd. I det ständiga apostroferandet av det obetydliga göms ett 
tvång, en bjudande regel att avstå från väsentligheter. Bekännelsen till aka-
demisk frihet tycks gälla enbart den ena sidan av deipnosofisternas verk-
samhet – sådant som utgör ”en mindre sak”. Men undvikandet av det som 
upprör sinnena är i konseljens värld logiskt som uttryck för den program-
matiska föresatsen att vistas i ”den lilla världen”.  

Liksom tidigare är det alltså hovmarskalken Hugo Löwenstjerna som pre-
siderar över konseljsessionerna. Den övriga familjekretsen, som ju fritt 
kunde yttra sig även vid föredragningen av det europeiska missnöjet, är nu 
stumma åhörare, liksom resten av den anonyma ”talrika församlingen” som 
omger rådsbordet. Den gamla framtidskonseljens allra viktigaste ledamot, 
den politiske rådsherren, är lika tyst – inte öppet avpolletterad, men overk-
sam, uppenbarligen ointresserad av den nya konseljens energiska samtal om 
obetydligheter. 

Någon gång förekommer namngivna personer utanför kretsen av råds-
ledamöter. Efter uppläsningen av dikten om Sabme förklarar den svenske 
rådsherren dess tillkomst: Avsikten var att dikta på ett obekant språk. 
Därför uppsökte föredraganden ”Mamsell Engelmark”, som betecknas som 
”en af Akademisterne” – från Norrland ursprungligen, och med kunskaper i 
samernas språk.265 Av herr Hugos kommentar266 framgår att han inte person-
ligen känner denna mamsell; ingenting tyder ens på att han haft vetskap om 
hennes närvaro i rådssalongen – individerna förlorar sig ”i den talrika 
mängden”. Föredragandens kommentar till Mamsell Engelmarks och hen-
nes brors avresa från Jaktslottet stryker under konseljens öppenhet, dess 
obegränsade verksamhet: ”Om de ännu en gång hitkomma, hvilket jag är 
öfvertygad att de göra, till följd af Herr Presidentens allmänna graciösa 
inbjudning till publiken att efter behag infinna sig i Akademien.”267 

På sätt och vis blir fiktionen mer betydelsefull i exilen, och fantasivärlden 
samtidigt mer inskränkt: i den gamla akademien stod ju utomstående in-
bjudna prisskriftställare för den faktiska kompetensen, liksom framtids-
konseljens ledamöter är äkta – fast fria – akademiker. I exilens konselj är 
det också fråga om demonstrerad akademisk lärdom, men med utbytbara 
rådsposter. 

                                           
265 Ibid. s. 1355ff. Om ev. förebilder i verkligheten för mamsell Engelmark se not 95 
s. 21. 
266 Ibid. s. 1357. 
267 Ibid. s. 1358. 
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De personbeteckningar som förekommer för ledamöterna – konseljleda-
mot, statsråd, rådsherre – är desamma som i den gamla framtidskonseljen.268 
I övrigt används beteckningen ”akademi”, ”akademister” för de löwen-
stjernska familjemedlemmarna, alltså ledamöterna i herr Hugos ursprung-
liga akademi från 1838. Konselj och akademi tilltalas ofta samtidigt – så 
exempelvis i inledningen till sextonde boken: ”Åttonde dagen härefter 
kallades det Höga Rådet, jemte Akademien, till ett nytt Konseljsamman-
träde.”269 

Men hur många akademisterna är framgår inte. Finns här en gräns gente-
mot ”åhörarna” i salongen? Nej, knappast. Liksom statsrådsbeteckningen är 
”akademist” en funktionsterm: när någon yttrar sig, eller tar plats under 
sessionen, kan denne tituleras som sådan. Vem som helst tillåts spela en roll 
i konseljen. Även anonyma röster kan göra sig hörda – på eget bevåg: så 
kan den uppmärksamme sekreteraren på sidan 1068 notera en stickreplik 
som ”anmärktes af en stämma i salongen”. 

 
Jaktslottet är en värld för sig. Konseljens sakkunskap är obunden av till-
varon utanför. Som ordföranden påpekar, ”kan ingen menniska bli stött 
öfver någonting på Jagtslottet; ty det är helt och hållet ur viset bland oss.”270 
I isoleringen är överdrifterna självklara, och jämförelser irrelevanta: kam-
martjänaren Jacques är verkligen vad herr Hugo benämner honom: ”den 
upptagnaste menniska i verlden”.271 

Frågan om det lillas storhet och storhetens litenhet, grundtemat i Alm-
qvists författarskap genom alla år, är här ställd på sin spets. I exilens konselj 
är denna omvända värdeskala alltings förutsättning – alla ställningstaganden 
bottnar i den paradoxala bekännelsen till obetydligheten. När konseljen 
diskuterar inrättandet av Törnrosorden och förslaget att dekorera den sven-
ske rådsherren för hans versinsatser utbrister statsrådinnan Behrenfelt: 
”Hela verlden vet hvad Ni har uträttat för oss.”272 En annan sak är förstås att 
improvisatorn själv inte vill hölja sig med ära: i en dröm dubbade han sig 
själv, meddelar han, till något mera passande, till ”Riddare af Nypon-
busken”.273 

Törnrosorden gäller uppmuntran åt personer i konseljens egen värld, den 
är – som statsrådinnan påpekar – ”en sällskapsorden, förstås, endast till för 

                                           
268 SS 16 s. 6ff. 
269 OSR ms. s. 1094. Se även följande exempel: ”/.../ och en stor del af Konseljen, ej 
mindre än Akademien, uppsteg” (s. 1028). Se vidare följande replik av statsrådinnan i 
målning (s. 885): ”/.../ har icke ’Herr Hugo’ stiftat en Akademi? har han ej insatt ett 
Statsråd?” En ledamot kan också någon gång benämnas ”senator” (passande nog den 
romerska rådsherren, s. 623, – och den engelska, s. 296). 
270 Ibid. s. 1044.  
271 Ibid. s. 1166. 
272 Ibid. s. 1159. 
273 Ibid. s. 1160. 
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Jagtslottets räkning, och gällande för dem, som godvilligt tillhöra detsam-
ma, af kärlek och tycke för det slags humanitet som afspeglas der?”.274 

I samklang med denna mikrokosmiska ordning är protokollets scenanvis-
ningar. Exilkonseljen är en sluten gemenskap. Samtidigt ger den intrycket 
av vag väldighet. Lokalen för sessionerna är Jaktslottets ”Rådssal” eller 
”Rådssalong” – här och var benämnd ”Hvita Rummet” eller ”Hvita Sa-
longen”. Dess storlek preciseras inte, inte heller antalet åhörare, och vilka 
de närvarande rådsledamöterna är får man inte veta. Stämningar och reak-
tioner i salen anges med distanserande uttryck: ”hela den talrika försam-
lingen genomfors av ett sus”; den föredragande rådsherren bugar sig och 
gör ”en vördnadsfull reverens för herr Presidenten och den stora för-
samlingen” osv.  

Också verksamheten under pauserna i förhandlingarna, då herr Hugo och 
de övriga får sträcka på benen, beskrivs på avstånd och utan utstakade 
gränser. Herr Hugo själv har svårt att överblicka sin konselj: ”Jag vill nu 
stiga upp på en stund”, avrundar ordföranden en av diskussionerna, ”och 
företaga min önskan att under ett par minuter göra en lustvandring genom 
salongen och dervid medsamma påhelsa åtskilliga af våra mer aflägset 
sittande vänner, dem jag icke kan se så noga, framme på detta avstånd. /…/ 
Herr Presidenten reste sig från sin fåtölj; och en stor del av Konseljen, ej 
mindre än Akademien, uppsteg att på ett ögonblick sprida sig i större och 
mindre samtalsgrupper genom Hvita Rummet.”275 

Upplysningar om konseljrummet förekommer bara som parentetiska 
sidokommentarer i anföringstexten – så exempelvis när den svenske råds-
herren uppmanas att reda ut en besvärlig versteknikalitet: 

Ingenting är lättare och enklare, svarade Föredraganden, steg upp och gick 
till Konseljens stora tabula nigra, ämnad för mathematisk figurteckning och 
annan ritning.276 

Här och var i protokollet återges herr Hugos åtbörder och minspel. Han ses 
sålunda blicka ”med de vänligaste ögon” över den församlade menigheten, 
eller lämna bordet för att ”företaga en rund” i salongen.277 I övrigt begränsas 
sekreterarens kommentarer till konventionella anföringsmarkörer: ”svarade 
Herr Hugo”, ”Det kinesiska statsrådet vidtog”; undantagsvis är de mer ut-
byggda.278 

Tillvaron utanför Vita Salongen antyds någon enstaka gång i det fortlöp-
ande konseljsamtalet – så exempelvis vid det tillfälle då den italienske 
rådsherren inte finns på plats, när herr Hugo efterfrågar hans åsikt. I det-
samma kommer han in ”genom en af sidodörrarne, ledande från Statsråds-

                                           
274 Ibid. s. 886. 
275 Ibid. s. 1028. 
276 Ibid. s. 16. 
277 Ibid. s. 300 resp. 274. 
278 Om dialogen se vidare s. 156ff. 
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bibliotheket till Rådssalongen” och ursäktar sig med att han ”endast varit 
ute på en half minut”.279 Mer sägs inte, och de lyckta dörrarnas ordning 
återställs.  

Protokollet redovisar dock ett långt avbrott i den instängda samman-
trädesverksamheten. Efter den femte sessionsdagen beger sig herr Hugo ut 
på en veckolång inspektionsresa i omgivningarna, det framgår av inled-
ningen till den sjätte rådsdagens förhandlingar.280 Sessionen tar sin början 
med en komprimerat innehållsrik redogörelse för den just avslutade resan. 
Tillsammans med ”Henrik och ett par af mina andre barn” har herr Hugos 
färd gått till omhuldade platser och till vänliga människor: ”det sköna 
Frösvidal”, ”detta heliga Axbergshammar”, till ”den liberale, gladlynte och 
snillrike [Brukspatron] Janzon” på Skogaholm, vidare till Svennevad, var-
efter man ”genomkorsade en del af den ryktbara Regnaskaten”; ”[jag] tror”, 
säger Hugo, ”att vi till och med skulle hafva färdats så vidt som till Tjellmo 
och Risinge, ja, besökt sjelfva Goggål /…/ dit Janzon inviterat mig, men dit 
jag likväl ej denna gång ville sträcka mig, enär tiden för mina befattningar 
här hemma fordrade att ej längre fördröja min återkomst.”281 Det är en 
redovisning av resandets behag herr Hugo presenterar, en fantasins erinran 
om livet utanför konseljens väggar, men rådsmedlemmarna och ordföranden 
är ivriga att åter sluta gemenskapen: ”Fördenskull, värde och aktade vänner! 
skole vi nu omedelbart öfvergå till våra Rådsarbeten”, avrundar herr 
Hugo.282 

I slutet av manuskriptet, vid inledningen till den sjunde och sista ses-
sionsdagen, markeras gränserna för rådssalongens värld gentemot världen 
utanför i ett stycke naturpoetisk reflexion, unik i sitt slag i protokollet: 

Nästa Rådsdag sågos alle ganska tidigt församlade i salongen. Morgonen var 
regnduskig, och täta skurar slogo på de höga fönsterna; hvilket nämnes, 
emedan det blifvit anbefaldt, att alltid till Rådsprotokollet intaga icke blott 
hvad som sades och förhandlades emellan ledamöterna, utan äfven hvad 
som förehades af tillstädeskommande naturföremål, och väderlekens åtbär-
anden.  

Små vattenströmmar forsade ner öfver rutorna, liksom sökte de komma in 
i konseljen, eller åtminstone genom glasen blifva vittnen till hvad der 
försiggick. Med så mycket större angenämhet syntes Rådsledamöterna nal-
kas till hvarandre, liksom kändes det af dem obeskrivligen godt, att under en 
sådan dag vara inne, och derjemte ändock göra utflygter: företaga färder och 
resor i andens regioner, i vetenskapernas land, i känslans och tankens para-
disiska trakter. ”Näst vackert väder är ingenting bättre än fult: hvad kan vara 
ypperligare än ett sommarregn, släckande gräsets törst, uppfriskande folk 
och boskap, dallrande i oefterhärmeligt skimmer på lundarnes tusentals löf 
och vajande grenar? Med hvilken munterhet dansa ej skurarne på fönster-
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karmarne och om man ej stänger portarne, så göra de äfven besök i farstun. 
De påhelsa och umgås med menniskorna så mycket de kunna: de bemöda 
sig att komma in genom väggar och tak, derest en möjlighet öppnas för dem: 
de älska de lefvandes samqväm: de vilja ej plaska för sig sjelfva: ej slaska i 
ensamhet.” Då en af de inkomne Rådsherrarne gjorde hela denna betraktelse 
till en av de andre, som råkade vara det Romerska Rådet, svarade denne lika 
halfhögt: ”ja! vi bruka säga: Post nubila Phœbus! – efter regn kommer sol-
sken – hvilket visst är sant, helst det aldrig kan bli annorledes – men jag 
anmärker, att icke blott ”post nubila”, utan just under dem och medan de 
pågå, hafva vi Phœbus – jag menar solsken – i våra själar, nemligen, såvida 
vi allenast vilja, och förstå att hafva det!283 

Innehåll och form samverkar här till att ge kvintessensen av konseljens ide-
ella verksamhet – sakligheten parad med fantasin. Det inledande styckets 
strikt akademiska diktion understryker prosans och poesins förening: veten-
skapen som konst, som inbillningskraft. Den inbjudande scenen markerar 
samtidigt utestängandet: det är en drömd saklighet, som inte tillåter att rum-
met öppnas.  

Sekreterarens fortsatta skildring av herr Hugos ankomst befäster poesins 
hemortsrätt vid konseljbordet: 

Han sände höga och vänliga nickar åt alla håll, och närmade sig under 
sakta och vacker gång småningom fram till sin ordförandestol. Han fann 
med utmärkt välbehag, att Maître Jacques noggrant efterkommit den förut 
gjorda påminnelsen, att på konseljbordet fylla vaserna med färska blommor 
allt efter årstiden samt af det skönaste och mest doftande slag; och midt 
framför hans egen plats anbragt en bukett af hvita syrener från Orangeriet; 
något som eljest icke årstiden sjelf skulle hafva medgifvit. För öfrigt stodo 
ändalängs midten af hela rådsbordet en rad af hvarjehanda andra arter, så att 
rådsherrarne aldrig kunde skåda öfver bordet på hvarandra, utan att deras 
blickar halfväges möttes af sommarens täckaste alster, med deras milda be-
hag dämpande häftigheten af de talandes och öfverläggandes ifver, äfven om 
en sådan någon enda gång skulle uppkomma. 

Sedan Herr Hugo intagit sin plats, och alla de öfrige likaledes satt sig, 
öppnade han Konseljen på öfligt sätt. Då helsningen var slutad gjorde han en 
liten paus, hvarunder han gungade tre eller fyra små tag med sin rococco-
fåtölj, samt derpå till hälften reste sig och utsträckte sin hand till syrenvasen. 
Han afbröt en liten qvist, hvilken han sedan fortfarande under sessionen höll 
emellan sina finger, dermed viftande liksom med en diminutiv solfjäder – på 
en gång till svalka och vällust.284 

Exilkonseljens aktörer håller sig alltså inomhus. Bara i undantagsfall kom-
menterar man omvärlden eller bidrar med personliga bekännelser. Scenariot 
för rådssamtalen är också ständigt detsamma. Under den andra sessions-
dagen övergår texten dock för en stund från förhandlingsreferat till narrativ 
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prosa.285 Vid diskussionen om keltiska spår i Norden störs man plötsligt av 
”ett litet buller”, herr Hugo företar sin ”rund” i salongen och får av en av 
akademisterna, den blivande statsrådinnan Emilie Behrenfelt,286 veta att en 
okänd, ung man setts hastigt lämna salongen – just vid den engelske råds-
herrens förklaring att staden Sigtuna (som namnet anger!) hyste zigenare i 
forntiden. Vid sin sorti hade han givit den unga damen ett etui att över-
lämnas till herr Hugo. Här markeras början till en spännande historia med 
mystifierande inslag. Etuiet visar sig innehålla en ring, försedd med en sten 
med inskriptionen ”L F”, som uttolkas ”Lia Fail”, namnet på kelternas 
kröningssten, om vilken man just samtalat i konseljen. En god stund speku-
lerar man kring den unge mannens bevekelsegrunder: man antar att han 
tillhör det zigenska folket; och det följande konseljsamtalet rymmer fantasi-
fulla reflexioner över zigenarnas keltiska förbindelser och ringens anknyt-
ning till Lia Fail: kan stenen vara en ”afknackad” bit av den berömda 
kröningsstenen? Historien upplöser sig så småningom i mera prosaiska, 
skämtsamma kommentarer. Men mystiken skingras egentligen inte: vem 
den okände ynglingen är får man inte veta; det antyds faktiskt, om än ytterst 
subtilt, att fru Behrenfelt sitter inne med svaret: hon tycks vara nära att yppa 
hans namn när hon omtalar honom som ”herr –” och genast ändrar sig till 
”den fremmande”.287 I sin tur poängterar ordföranden episodens egenart: 
”Man hyser ofta den fördomsfulla inbillningen om Konseljer, att i dem 
ingenting sker. Men det är falskt. Här har förefallit i Rådet i dag hvad som 
aldrig någonsin förr egt rum.”288  

Zigenarepisoden är ett undantagsfall i protokollet. Digressionerna i kon-
seljen gäller vetenskap, inte händelser och personer. Tidigare var det den 
motsatta fantasiverksamheten, det poetiska livet, som begränsade perspek-
tivet. I törnrosinledningen till det planerade verket om Svenska språket – 
från början av trettiotalet – motiverar herr Hugo sin plan att utarbeta 
läroböcker på svenska med behovet att öppna dörrarna för verkligheten. Det 
är fantasin som stänger inne: 

I sen här för edra ögon ett vackert rum, vars höga fönster vetta ut åt parken, 
lövrika lönnar med aspar emellan sig hålla utsikten stängd, och tvinga en 
därigenom på sätt och vis till ett betraktelsefullt dragande inom en egen 
krets.289  

I exilens konseljprosa är den poetiska rösten ändå märkbar; den kan höras 
som reflexioner över närliggande ting, ouppnåeliga för den landsflyktige. 
Som utgjutelse över drömda delikatesser är herr Hugos hyllning till lingon-
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sylt en pendang på prosa till Sesemanas bekännelsepoem ”Blott Sverge 
svenska krusbär har”: 

Hvem i verlden älskar inte syltade lingon? I synnerhet med socker. Ty 
syltade med sirap blifva de icke fullt så goda, enär dessa bär äro rödbruna 
redan i sig sjelfva, liksom sirapen; och det sticker icke såväl af mot hvarann. 
Men lingon inkokade med socker, är oförlikneligt. Jag håller dem vida för-
mer än både hallon och körsbär, för att icke tala om krusbär och svarta vin-
bär. Det är någonting i lingon – en smak och en friskhet – som icke existerar 
i något annat. Jag försäkrar, att väl gräddade Plättar (sådana som vår * 
förstår att göra dem) med lingonsylt till, och ett eller par glas väl kokad 
Ölost, utgör ett aftonmål – på en gång tillreckligt och helsosamt – som på 
hvardagarna är så angenämt att det täflar med allting.290 

 
* 

 
Konseljen tycks ha obegränsad tid till förfogande. Ordföranden skyndar ofta 
på av iver – ”till saken, min bästa föredragande!” – men sätter sig själv 
suveränt över tiden när så behövs:  

Herr President, ponera att vi hafva tålamod –  
Än se’n? 
Frågan blir då – 
Tålamod? Sitter jag icke derföre här? Tålamod? Tala, min herre!291 

Herr Hugo ignorerar tiden: ”Tiden lider? Hvaba?”292 – gärna med en ordlek-
ande turnering: 

Tiden lider? /…/ Detta är ett lidande, som jag ej bryr mig om, än mindre 
efterfrågar. Jag har redan sagt det en gång.293 

Långt ifrån att underordna sig tiden styr han den, liksom allt annat på Jakt-
slottet: ingen i rådet behöver vara rädd för att breda ut sig för mycket i 
samtalet, ty ”jag är helt och hållet herre öfver min tid; och hvar och en här, 
åt hvilken jag förlänar tid, har den medsamma”, deklarerar presidenten.294 

 
Till vilken tid är konseljverksamheten förlagd? På den punkten är texten 
tvetydig. Vissa kommentarer i samtalet markerar protokollet som samtids-
dokument – exempelvis figurerar Garibaldi och den polska frihetskampen i 
diskussionerna. Så kan också hänvisningen till ”Kisa-Mor” utläsas: i diskus-
sionen om ”homœopathins” fördelar sägs denna utövare av folklig läke-
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291 OSR ms. s. 572. 
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293 Ibid. s. 758f. 
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konst tillhöra ”våra egna dagar”; men, tillägger den medicinske rådsherren, 
det är osäkert om hon fortfarande lever, ”ty det är flere år sedan jag reste i 
Eneby, Kisa”.295 Å andra sidan påpekas om konseljens sekreterare Elias 
Brenner, att han skulle vara ”afkomling i andra eller tredje led” till Sophia 
Elisabeth Brenner296 – en tidsbestämning som skulle föra verksamheten 
bakåt med ett par generationer. 

Konseljdiskussionerna försiggår på dagtid. Det ger utrymme för Löwen-
stjernakretsen att, liksom förr, ägna kvällarna åt icke-akademiska aktivi-
teter. Någon gång anspelas också på en poetisk verksamhet utanför råds-
salongen, och vid andra tider än på dagen. Man kan lägga märke till herr 
Hugos proposition till det romerska statsrådet att tala om ”oratoriska 
Figurer”.297 Ämnet motiveras av att man ”för någon tid sedan”, ”en afton, 
efter soupén”, haft en animerad diskussion – deltagarna var ”flere bland oss 
och derjemte ett antal bekante och vänner, som kommit till oss på besök. 
Damerna voro ganske litterärt sinnade, och herrarne likaledes.”298 Där upp-
stod så en ”disput” om skillnaden mellan allegori och metafor, metonymi, 
antonomasi med mera. Tvistefrågorna stod statsrådinnan Behrenfelt i be-
grepp att ge sin syn på, men tiden räckte inte till; och som en ”återgäldning” 
för hennes tidigare utredning om heraldik begär nu herr Hugo att den 
romerske rådsherren skall ta sig an ämnet. För konseljen gäller ju sak och 
system, och det är alltså helt i sin ordning att aftonens fria samtal nu på 
dagtid transformeras till vetenskap i konselj. 

Vad ledamöter och familjemedlemmar ägnar sig åt på kvällen, efter 
”soupén”, nämns inte närmare än så. En enstaka gång relateras en verksam-
het rakt motsatt den dagliga förnuftiga: det gäller den svenske rådsherrens 
fantastiska ”vision” av Seseman i egen person (se s. 92f.). Tilldragelsen 
omtalas alltså på dagtid, inför konseljen, men den markeras att tillhöra 
fantasins sfär – den har tilldragit sig på natten, och i en dröm. Att låta fanta-
sins Seseman framträda inför sittande konselj vore naturligtvis otänkbart. 

Å andra sidan förekommer i slutet av protokollet några till synes mot-
stridiga tidsupplysningar. I samband med en utredning om den retoriska 
figuren ”Inchoativum Sublime” undrar herr Hugo: ”har icke Fru Stats-
rådinnan i Ekonomien ännu återkommit och infunnit sig i konseljen hos oss 
i qväll? Nej! svarade en af de närmaste ledamöterna vid Konseljbordet. Fru 
Statsrådinnan har ännu icke synts till här i afton.”299 Märkligt nog är de båda 
tidsuppgifterna insatta i bläckskriften i efterhand, med blyerts, i tomma ut-
rymmen som lämnats för dem – som om de vore särskilt betydelsefulla.  

 
Vad gäller tidsåtgången för samtalen råder största konsekvens. Protokollet 
ger tydliga tidsanvisningar – så till exempel vid början av den sextonde 
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boken, som sätter tidpunkten till den ”Åttonde dagen härefter”.300 Ordför-
anden påpekar att en ”hel vecka har förflutit” sedan början av rimses-
sionerna och inleder här ”ett nytt Konseljsammanträde, hvilket utgjorde den 
sjette sessionen i det här föresatta ämnet”.  

Hela verksamheten i rimkonseljen omfattar alltså sju dagar, sålunda med 
en veckas uppehåll före de två sista. Protokollet är strikt symmetriskt ar-
rangerat. Sekreteraren måste ha funnit den verksamheten givande: i Anec-
doticonmanuskriptet utgjuter han sig just över lusten att ordna i ”Kapitel”, 
”Böcker” och ”Dekader”.301 I rimprotokollet omfattar en ”session” en dags 
sammanträde. Varje session är återgiven i tre ”böcker”. I slutet av varje bok, 
alltså efter en tredjedels session, antecknas att man tar en paus i förhand-
lingarna. Efter den tredje boken för dagen bryter konseljsällskapet upp för 
den väntande supén. 

Tidens gång markeras konsekvent – så t.ex. vid följande tillfälle, när 
konseljpresidenten tar paus med orden: ”Tiden har öfverraskat oss! Uret 
låter mig förstå, att första tredjedelen af vår Session i dag har tillända-
lupit.”302 Avbrotten är korta: ”Jag märker på konseljuret, att en god del af 
denna dags session lupit till ända”, anmärker ordföranden vid ett tillfälle 
och hejdar den talande: ”Håll här, min bästa Fru Rådinna! vänta, en fem 
eller tio minuter.”303 Efter uppehållet fortsätter så sessionen med upplys-
ningen att ”en full fjerdedels timme hade ej förlidit”.304 

Att döma av en av protokollsformuleringarna är det eftermiddagarna som 
tas i anspråk för konseljsamtalen: ”Nästföljande Konseljdag öppnades under 
det vackraste väder och i sällskap med ett eftermiddagssolsken, som genom 
Rådssalongens höga fönster vänligt och uppmuntrande sken in på de när-
varande.”305 Som nämnts finns här ett undantag: den sjunde sessionen börjar 
på morgonen – orsaken därtill är vädret, som får akademin att ”dra sig inom 
sin egen krets” redan tidigt på dagen.  

 
Men flyter inte diskussionerna ut i hejdlös svada, bortom rimlighetens 
gränser? Reciterandet av Sesemanas 576 dikter skulle ju, som herr Hugo 
påpekar, ha försiggått ”under den korta tiderymden af föga mer än två 
session-dagar”306 – inklusive alla kortare och längre prosadigressioner som 
bryter av rimmandet. Den längsta avvikelsen här gäller den fjärde sessions-
dagens första ”bok”, som på drygt 130 protokollssidor307 återger den engel-
ske rådsherrens animerade diskussion med herr Hugo om Edmund Spenser 
och betydelsen av de mystiska initialerna ”E.K”. En dramatisering av av-
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snittet (med protokollets anisokrona dialoganvisningar inbegripna – ”Efter 
en liten tvekan återtog föredraganden” osv.) skulle kräva inemot fem 
timmar. 

Samtalstiden är alltså överväldigande. Men den är inte omåttlig. I själva 
verket råder en mimetiskt exakt tidsordning. Samtalsdeltagarna är därtill 
fullt medvetna om tidens gång. Som kompensation för den långa första tred-
jedelen av Spensersessionen görs dagens två återstående sittningar betydligt 
kortare än normalt. Innan till sist sekreterarstrecket för sessionen sätts och 
konseljen skingras för kvällen, påpekar herr Hugo att dagens ”Rimsession 
/…/ blifvit ovanligt lång; icke derföre, att ej de två sista afdelningarne af 
Sessionen varit korta; men derföre, att den första, hvarunder Spenser före-
var, kom att blifva särdeles uthållande”.308  

I konseljens fiktiva värld framstår också samtalets många digressioner 
som rimliga: utvikningarna klipper med nödvändighet av verkets röda tråd 
av rimmad vers – diktandet är ju en tröttande verksamhet, både för improvi-
satorn och de lyssnande ledamöterna.  

Också i detaljerna gäller mimetisk tidsordning. Vid ett tillfälle omtalar 
det medicinska statsrådet sin och sin kvinnliga rådskollegas bortovaro från 
konseljen – de har varit frånvarande sedan närmaste paus i förhandlingarna: 
”men jag ansåg både hennes och min utevaro på en hel eller half timas tid ur 
konseljen ej vara af vigt.”309 ”Utevaron” utgör trettio sidor konseljsamtal 
(sidorna 1398–1427 i protokollet), vilket uppskattningsvis motsvarar en 
knapp timmes förhandlingar. Rådsherrens vaga tidsuppgift här – ”en hel 
eller half timas tid” – är både fiktivt trovärdig och reellt rimlig. 
 
Tankeflykten, ”den gubbaktiga svadan”, är alltså en tuktad verksamhet. 
Upphovsmannen till exilens lössläppta konseljsamtal har haft full kontroll 
över sessionerna, inordnat dem i en obevekligt strikt ram. I sin minutiösa 
uppmärksamhet på tiden är exilkonseljen mer alert än någonsin förr den 
gamla akademien eller den forna framtidskonseljen – där rådsherren för 
politiken tilläts exekvera ”det gröna manuskriptet” om Europeiska miss-
nöjets grunder på över tvåhundra tättskrivna sidor, innan han, med kon-
seljens tillåtelse, fick göra ”ett litet uppehåll”.310 

                                           
308 Ibid. s. 879. 
309 Ibid. s. 1429. 
310 SS 16 s. 149. 
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3 Manuskriptet 

Jag är slagen av förvåning öfver det slags storverk i 
konst, min far angifver skola uppstå. Piktur, Musik 
och Skriptur tillsammans, och gjutet i ett enda helt! 
det är förfärligt, omätligt – /…/  
 Låt så vara – men det förstår du väl åtminstone, att 
något så artistiskt fulländadt ej kan mångfaldigas i 
tusen exemplar genom bokpressen? Det måste vara 
ett manuskript, älska att vara ett sådant, och som 
sådant just älskas. 

  Frans och herr Hugo i Hinden311 

Skrivkonst och handskrifter talas det gärna om på Jaktslottet. I romanen 
Hinden, i dess avslutande tolfte bok, diskuterar herr Hugo och Frans behov-
et att utge Jaktslottets litterära alster.312 Frans tar för givet att allt som efter-
hand infogas i samlingsverket Törnrosens bok också skall tryckas och spri-
das till allmänheten. Men herr Hugo tycker annorlunda – så bokvän han är 
har han sin egen tanke i saken. Med boktryckarkonstens framsteg i den nya 
tiden översvämmas läsarna av tryckta böcker i ”ett så rysligt antal” att ingen 
hinner mer än att ”svälja titlarne” på dem.313 I stället lägger herr Hugo ett 
varmt ord för medeltidens präntade pergamenthandskrifter:  

Mycket här i verlden syns barnsligt, men när det göres med innerlig 
kärlek, så är det likväl på ett eget sätt rörande och vördnadsvärdt. Och hvad 
är till slut det bästa menniskan har, annat än oskyldig kärlek? Så – ja så 
ungefär – i den dagern stå för mig de enfaldiga, men med så mycken stilla 
kärlek och from arbetsamhet utförda målade pergament-böckerna från 
gamla dar. Hvad fins väl narraktigare än deras jättelika begynnelsebok-
stäfver och andra prydnader, inlagda med guld, silfver och starka färger, 
utsirade med rankor och bilder? men likväl, om man med innerligt och 
ödmjukt sinne ser på dem, så inflyter i betraktarens själ derunder en fläkt af 
den barnsliga, varma kärlek, hvarmed sådana verk utfördes, då mycken tid 
och trofast möda nedlades äfven på det obetydliga. En bok var icke då, som 
nu, ett exemplar af de tusen, hvartill upplagan går – den utgjorde ofta ensam 
hela Verkets existens. Tänk efter, hvilken skatt, hvilken sällsynthet!314 

                                           
311 SV 5 s. 397. 
312 Hinden publicerades i tredje bandet av duodesupplagan av Törnrosens bok; de tre 
första banden utkom samtidigt i slutet av år 1833 (SV 5 s. VII). Hinden är publ. i SV 5 
s. 234ff. och i SS 5 s. 287ff. 
313 SV 5 s. 392. 
314 Ibid. s. 393f. 
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Herr Hugo förundras över manuskriptet som konstverk: ”Men något helt 
annat är likväl, då sjelfva boken behandlas och utarbetas som ett konst-
stycke, just den. /.../ Boken sjelf är ett artistiskt objekt /.../ oss tillhör ej att 
söka tillbakaföra tiden – men tiden sjelf kommer säkert att åter upptaga en 
förfluten stor idee, och utföra den på ett eget, storartadt sätt.”315 Tanken är 
att rymma allt i ett enskilt verk: ”/.../ när ett verk var en mans hela levnads-
arbete? När Diodorus i trettio år, när Virgilius lika länge, när Homerus och 
Ferdusi i hela deras tid – ej blott egde snillets olympiska makt, utan ock an-
vände denna makt oafbrutet i alla dagar på ett arbete! hvad säger du Fran-
ciscus? månn detta ej är något annat än att 1:o sakna snille, och 2:o göra en 
bok i qvartalet. /…/ Genomträngd till hela väsendet kanhända af blott en 
enda eller två rätt store mäns arbeten var läsaren redan bildad; i human, 
sann och verklig mening bildad.”316 

 
Det är en fascinerande tankegång, som sätter likhetstecken mellan inne-
hållet och dess bokstavliga uttryck. Själva manuskriptmödan borgade för att 
skrivaren, liksom läsaren, trängde in i arbetet, förstod det till fullo. Herr 
Hugo profeterar: ”Nu förderfvar myckenheten saken, och pluraliteten af 
läsare, bragt till missaktning för det bokliga genom dess förfall till vara, 
genom vanligheten och konkurrensen, finner allt – uselt och ståtligt – bland-
adt i en massa framför sig – vill se och sluka allt. /.../ En ny tid förestår, o 
Frans, en Manuskript-tid.” Och han tillägger: ”Tro mig – det Sublima kom-
mer att rädda sig ur vimlet genom att söka en himmelsk enslighet; kommer 
att finna sin storhet, sin värdighet uti att befinna sig på några få ställen.”317 

Frans invänder mot en sådan esoterisk hållning, och herr Hugo preciserar 
sig: ”Begrip då, att jag icke talar om böcker för kunskapers och undervis-
ningars spridande. Sådana kunna aldrig nog mångfaldigas.” Men: ”Det 
finnes, o Frans, en stor, en lefvande sak, det finnes Konst. Den har till sitt 
innehåll ej blott kunskaper, ej heller blott edifianta utgjutelser; den utesluter 
ingen af själens funktioner, men omfattar dem alla, såsom lifvet sjelf gör. 
Den utgår både i taflor, i musik, i poesi, i prosaisk berättelse, i allt – dock 
icke blandadt, men rent architektoniskt, himmelskt och rätt, outsägligt.”318  

”Men tillåt mig den anmärkningen”, svarar Frans, ”att min far tycks sam-
manblanda en stor idé med en tillfällighet. Den stora ideen består i upp-
giften om ett Konstverk, sammangjutet af måleri, musik och poesi på en 
gång – men en tillfällighet är, huruvida ett sådant verk skall kunna multi-
pliceras, eller ej, genom pressens tillhjelp; och häri böra vi akta oss att något 
afgöra, ty den menskliga uppfinningsgåfvan har ingen gräns.”319 Hugo på-
pekar: ”Om jag ock ger dig rätt häruti, torde du emellertid lättligen med-
gifva, att vi för närvarande till utförandet af vårt trefaldiga konstverk (hvil-
                                           
315 Ibid. s. 394. 
316 Ibid. s. 394f. 
317 Ibid. s. 395f. 
318 Ibid. s. 396. 
319 Ibid. s. 397. 
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ket lockar mig till sin glädje och värme, lik en intagande mäktig, men ljuf 
flamma), få åtnöja oss med att endast utbilda det i manuskript.”320 

Herr Hugo medger också att han inte har något i princip emot att Jakt-
slottets alster trycks; det är teknikens ofullgångenhet som han här motiverar 
sin ”manuskripttid” med. Han retirerar alltså – och avväpnar den idealist-
iska kraften i sin plädering: manuskriptet hade ju just ett värde i sig. Men 
till grund för herr Hugos inställning ligger omsorgen om det obetydliga i 
konstväg, det som trivs bäst i den intima kretsen av förstående vänner: ”ser 
du – min Frans – den lille, den obetydlige går till sin sak, hänförd af sin 
glädje och af nöjet, som ingen fruktan känner. Hvem hindrar oss, att roa oss 
här på Jagtslottet i det europeiska Nerike? Jag ställer mig i spetsen för 
Törnrosens Bok, och jag skall sätta själar och händer i gång, så pass skick-
lige att de tillfredsställa .. min ro.”321 I omsorgen om handskriften är paral-
lellen till exilens konseljmanuskript tydlig: tron på den egna textens värde, 
”för ros skull”. 

En stund senare i samtalet återkommer herr Hugo och Frans till frågan 
om publicering. Denna gång enas man om behovet att befordra vissa Jakt-
slottsverk till trycket. Det är verkets kvalitet och anspråk som får avgöra: 
”En utväg vet jag för Frans. Alla våra stycken i Törnrosens bok äro icke af 
alldeles samma slag och fordringar. Det hela – utom att det icke bör – kan 
också ej annat vara, än ett konstarbetadt manuskript.”322 Dessa, tillägger 
Hugo, ”hafva vi qvar på det sätt, som jag anser för det rätta, nemligen i 
manuskriptet.”323 

Vilka de ”själar och händer” är som herr Hugo vill ”sätta i gång” för det 
stora manuskriptarbetet framgår inte. De är lika anonyma som de redaktörer 
som anställts för att nedteckna Jaktslottets liv och händelser i den stora 
”Slottskrönikan” – vari just Hinden med sitt manuskriptsamtal ingår; en en-
staka gång kommer krönikörerna själva till tals: 

Oss – några af de minst märkliga individer af hela Jagtslottspersonalen, 
utmärkte blott genom vår obrottsliga tystnad under andres talande, ej ovane 
för öfrigt att liniera upp papper till inläggande i snygga sexterner, oförtrutne 

                                           
320 Ibid. s. 397f. 
321 Ibid. s. 398. 
322 Ibid. s. 400.  
323 Ibid. s. 401. Herr Hugos resonemang om boktryck och handskrifter i Hinden moti-
verar en undersökning av Almqvists egen manuskripthantering. Till Hinden finns ingen 
handskriftsversion bevarad, inte heller till de övriga verk som publicerades i de första 
törnrosbanden 1833 – med undantag för en äldre version av Vargens dotter, med titeln 
Den rika Bondflickan. (Härom se SV 5 s. XVII, 463ff.; SS 5 s. VIII, XXXV, 519ff.) 
Utformningen av handskriften exemplifierar den manuskriptkärlek som Hugo ger ut-
tryck för i Hinden: texten är en vacker 20-sidig renskrift med skönt uppdragna linjer i 
rött som inramar skrivytan. Samma textomsorg visar sig i en rad andra renskrivna 
manuskript från tiden före publiceringsperioden på 1830-talet: Alzire, Månens sång, Om 
det Hela, Karmola, m.fl.; vackrast av alla är det 36-sidiga manuskriptet till De dödas 
sagor. 
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slutligen i att uppteckna hvad vi hört och efterfråga hvad vi icke hört, samt 
nog samvetsgranne att med hvar och en kollationera de yttranden och händ-
elser han haft, på det ingen osanning måtte gå till eftervärlden – oss, med ett 
ord, valde herr Hugo till redaktörer; men våra namn förtjena ej vidröras.324 

I artiklarna om Svenska uppfostringsväsendet, som inleder publiceringstiden 
på 1840-talet, poängterar Almqvist fundamenten för mänsklighetens andliga 
utveckling: folkuppfostran och boktryckarkonsten.325 I exilens Jaktslotts-
värld är verksamheten den diametralt motsatta: utan anspråk och utan pub-
lik. Manuskriptredaktörerna från förr har åter trätt i tjänst. Herr Hugos ord i 
Hinden tycks ge otvetydigt besked om avsikterna: till publiken i verklig-
hetens värld riktar han sig inte.326 Också indirekt ger exilmanuskripten be-
lägg för att manuskripttiden är utan återvändo. I den verkförteckning, med 
titeln Nyårsdagen, som Almqvist upprättade i Philadelphia, finns ingen av 
exilskrifterna upptagen (utom själva förteckningen). Frånvaron markerar 
landsflyktsskrifterna som ”manuskript”, inte tillhöriga offentligheten.327 

De litterära avsikterna kan diskuteras. Ruben G:son Berg antar att Alm-
qvist tänkt sig att manuskripten, ”om de fölle under andras ögon, t.ex. vid 
en återkomst till fäderneslandet”, skulle bli ”vittnesbörd om hans fridsamma 
sinnelag, om hans mångsidiga kunskaper”.328 En sådan bevekelsegrund kan 
å andra sidan verka alltför trohjärtad för att gälla Om svenska rim: kan Alm-
qvist ha menat att det egensinniga rimmanuskriptet kunde återupprätta hans 
heder? I så fall kanske man till sist måste förutsätta själslig otillräcklighet. 
Därtill får man räkna bort sådant i texten som vittnar om motsatsen till ett 
”fridsamt sinnelag” – passager som visar upphovsmannen som omaskerat 
desperat eller förtvivlad. 
                                           
324 Ibid. s. 381. 
325 Romberg (1993:213). 
326 Herr Hugos ord i Hinden om Jaktslottslitteraturens omfång förebådar ändlösheten i 
exilens skriverier: ”/.../ Under så fatta omständigheter har skrifvningen begynt, och 
verket tilltagit, vuxit och växer ännu. Det är icke möjligt att förstå när det skall sluta.” 
(SV 5 s. 382). 
327 I det bevarade manuskriptmaterialet från tiden omkring 1830 finns flera passager som 
uttrycker Almqvists tro på skapandet i enslighet. Härom se inledningen till SS 17 s. 
XXVf, med kommentarer till en av författaren formulerad ”utläggning av tesen: Varje 
människas räddning är hennes egen inre bildning, förädling. Det är konstnären i Kastan-
jeträdet, Skaldens natt och ’Om människans sällhet’ som ånyo manar sig själv att bli sin 
egen konstnär: att inom sig upptimra en evig fredad värld till sitt livs försköning och sin 
själs tillfredsställelse. /…/ I de meditationer som utgå ifrån satsen ’Du vill vara säll’ upp-
räknas de fördelar han kunde hava av att tills vidare icke trycka något, utan bevara sina 
skapelser i manuskript till sina egen och några förtrognas glädje /…/. ’Det stora verket’ 
får icke profaneras, icke trampas såsom pärlor av svin. Han talar om det i högtidliga, 
nästan heliga ordalag: ’Jag bör oavbrutet och varmt fullfölja arbetet av T. B. [Törnrosens 
bok] så oskyldigt, varmt, sant och skönt mitt väsende kan, i skrift, målning och musik.’ 
Visserligen räknar han på jordisk dödlighet, men egentligen arbetar han på längre sikt: 
’Hinnes något före döden, så är det väl: i annat fall finnes vad som finns – och jag får 
fortsätta i en annan värld.’” 
328 Berg (1928:398). 
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Kanske har det praktiska motivet varit viktigast: skrivandet som övning-
ar, nödvändiga för att hålla språket vid liv. Frågan om det litterära värdet 
blir i så fall ovidkommande – det är redskapen som trimmas, inte konstnär-
skapet. Exilkonseljens envisa fasthållande vid formalia och det ständigt 
uttryckta kravet att avstå från poesin kunde alltså fattas bokstavligt. I manu-
skriptet visar författaren ändå – när han vill, och liksom i förbigående – att 
förmågan är obruten. 

Lämnar protokolltexten själv något svar på frågan om publicering? Herr 
Hugo tycks antyda en avsikt, när han vid ett tillfälle anmärker: ”Nu – /.../ så 
skall det icke dröja att derifrån införas i Törnrosens Bok; och denna Bok 
skall derigenom blifva ännu odödligare, om möjligt, än den redan är.”329 
Men infogandet i Törnrosens bok är förstås inte liktydigt med publicering. 
Det stora samlingsverket skall rymma ”allt”, men dess existens är inte bero-
ende av tryckning. Ju mer gränserna vidgas för Törnrosens bok, desto mind-
re betydelse har mångfaldigandet – kanske till och med själva förfärdig-
andet av texten. I första rummet är Törnrosens bok en andlig angelägenhet: 
en föreställning om texters entitet, sammanhang. 

Till slut verkar det utsiktslöst att spekulera i författarens bevekelsegrund-
er. För skalden själv kunde frågan vara ovidkommande. Manuskripttiden i 
exilen erinrar om det ”förensligande” som Martin Heidegger, med Hölderlin 
som åskådningsexempel, har formulerat som grunden för diktandet: i isoler-
ingen är tiden upphävd, liksom publiken; bara dikten finns, som skapas 
oändligt.330 

3.1 Utförandet 
Om svenska rim är ett renskrivet manuskript.331 Texten är skriven på lin-
jerade dubbelark, systematiskt grupperade, inlagda i varandra sex och sex, 
alltså i luntor om 24 sidor vardera. Varje sådan ”sextern” har Almqvist 
markerat med ett löpnummer: S. (”Sextern”) 1, S. 45, S. 56 osv. Arken är 
försedda med blyertsmarginaler, ramar för textytan, och med en blyerts-
skisserad förlaga till utsirad omfångsrik anfang vid varje nytt kapitel. 

                                           
329 OSR ms. s. 792f. 
330 Härom se Ruin (1997:87ff.). 
331 Som också framgår av anteckningar i Nordiska museets arkiv, 1942, saknas s. 1417–
1418 i manuskriptet. Dessutom anges att s. 495–498 förekommer ”i variant”. Däremot 
nämns i bibliotekets anteckningar ingenting om lakunen i Sesemana s. 639–642. För 
övrigt anges ”Åtta konceptblad av skiftande storlek”, vilka utgör kladdar, utkast, skrivna 
med tunn blyerts på vaxat papper – texten är nästan helt oläslig; det mesta tycks vara 
förarbeten till dikter. Av bibliotekets anteckningar framgår också att manuskriptet 
lämnats som ”gåva av bokförläggare Albert Bonnier den 13 nov. 1880”. 
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Ansvarig för utförandet är konseljens ”kalligraf” Erasmus Ruda.332 Han 
hör till de få namngivna personerna i Jaktslottsförsamlingen. Därmed mar-
keras att han är en viktig person, jämställd med den likaså namngivne 
konseljsekreteraren Elias Brenner. Vid ett tillfälle – det gäller inrättandet av 
konseljens ”kommentarie-kommitté” – hänvisar herr Hugo till Ruda: ”Så 
fort vår Sesemana är komplett, låter jag Herr Erasmus Ruda taga en afskrift 
deraf och öfverlemna den till en viss Kommitté, som jag på förhand vill 
hafva utnämd. Åt denna kommitté, vald bland ett antal dertill väl egnade 
Stadsråder, skall jag gifva uppdraget att författa en Kommentarie öfver 
Sesemana.”333 Ruda kommer dock själv aldrig till tals i förhandlingarna, och 
han nämns heller inte som åhörare.  

Namnen är inte tillfälligt valda. Uppenbart anspelar de på autentiska per-
soner med betecknande karaktärer. En namne till konseljkalligrafen är Alm-
qvists yngre skaldkollega Elias Wilhelm Ruda (1807–33): student i Upp-
sala, poet och parodiker – upphovsman till en ömsom skämtsam, ömsom 
allvarlig efterbildning av Frithiofs saga kallad Brynolfs äfventyr. Rudas 
poesi är samstämmig med den fiktive Sesemans konseljdikter: ”monotont 
elegisk”, med ”stämningar av övergivenhet och saknad, romantiskt verklig-
hetsförakt och riddarromantik”; av Runeberg blev den uppskattad för den 
”oerfarna, barnsligt ädla enfalden”.334 Samma efternamn anges i ett annat av 
exilmanuskripten, Om mamseller, vara namnet på konseljens tyske råds-
herre. I en diskussion om tysk litteratur erkänner statsrådet Ruda sin okun-
nighet i ämnet och avsäger sig sin taburett.335 Om denne sedan övergått till 
kalligrafisk verksamhet på Jaktslottet nämns inte. 

Namngiven är också en annan konsthantverkare på Jaktslottet: ”artisten” 
Säfvenbom, som anges ha skapat ordensinsignierna till konseljens nyinstift-
ade Törnrosorden.336 Frändskapen med verklighetens Johan Säfvenbom 
(alternativ namnform: Sevenbom; 1721–84) är märkbar: slottsdekoratör, 
topografisk landskapsmålare och upphovsman till Stockholmsvyer med 
”pittoresk stämningsprägel”; en föregångare i det mindre formatet till Elias 
Martin.337  

Elias Wilhelm Ruda, Johan Säfvenbom och Elias Brenner – var och en 
äreräddas de som själsfränder till manuskripttjänarna på Jaktslottet. 
                                           
332 Erasmus Ruda nämns även i Anecdoticon Magnum Almaquianum (Almqvist 
[Anecdoticon] 1988:9). 
333 OSR ms. s. 796. 
334 De citerade omdömena om Rudas poesi är hämtade ur Svensk Uppslagsbok, bd 23 
(1937) sp. 317. Brynolfs äfventyr utgavs anonymt 1828. Rudas dikter utgavs postumt 
med titeln Skaldestycken 1834 och 1838, med inledning av Atterbom. Namnkombina-
tionen Erasmus Ruda implicerar också en ordlek: ”bildning” (Erasmus) kombinerad med 
det simpla, ”rudimentära” (Ruda) – den senare namnbetydelsen i sin tur en möjlig inspi-
ration till Nils Hasselskogs ”gossen (Emil) Ruda” i Grönköpings Veckoblad (jfr Holm 
1964:271). Om Elias Brenner se s. 145. 
335 Wieselgren (1889:340), Berg (1928:402f.). 
336 OSR ms. s. 1157. 
337 Svensk Uppslagsbok, bd 24 (1937), sp. 585f. 
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Bläckskriften är mycket prydlig. Storleken varierar något: handstilen är 
genomgående liten men ”krymper” ytterligare här och var – så exempelvis i 
den minutiösa katalogen över personer i Edmund Spensers ”The Faerie 
Queene”.338 För framställandet av en sådan piktur har det krävts felfria skriv-
don, stadig hand och klar syn. I breven till familjen i hemlandet yppar 
Almqvist sin omsorg om läs- och skrivförmågan. I sitt långa brev från bör-
jan av Philadelphiavistelsen, daterat 8/7 1854, rapporterar han om sitt hälso-
tillstånd och noterar tacksamt: ”Mina ögon, som några år i Sverige voro rätt 
usla, äro nu komna i sitt fordna skick, så att jag kan läsa eller skrifva den 
finaste stil, om det vore från morgon till qväll och äfven i halfmörker.”339 
Några år senare, i ett brev till dottern 15/2 1856, är han bekymrad: ”kanske 
skall du, min lilla Maria, tycka synd om din stackars pappa, när du får höra, 
att jag en tid ånyo fått mina ögon så skadade, att jag ej kunnat läsa eller 
skrifva. Deraf orsaken hvarföre jag icke besvarat ditt bref förr än nu. Mina 
ögon äro nu bättre, men du ser väl, att jag icke ännu skrifver väl. Denna 
svårighet och olycka kom öfver mig af den ovanligt starka kölden, förenad 
med blåst och storm, som herrskat här i år: jag var ute i detta väder en mor-
gon mycket bittida och fick så mina ögon svullnade och inflammerade. 
Nästa gång hoppas jag kunna skrifva längre.”340  

Varje ny ”bok” är alltså inledningsvis försedd med en blyertsförlaga till 
utsirad anfang och avslutas med en ornerad figur. Avsikten har inte varit att 
efterlikna de medeltida klosterhandskrifterna; utformningen är typisk för 
renskrivna förvaltnings- och akademiprotokoll från Almqvists egen tid. 

Huvudtexten är skriven med svart bläck. För versproven och vissa smärre 
prosapartier har rött bläck använts; några enstaka dikter är återgivna i grönt. 
Rött bläck förekommer också vid understrykning av dikterna. 

Konseljens aktörer ger ibland kommentarer till manuskriptarbetet. Vid ett 
tillfälle avrundar herr Hugo diskussionen med uppmaningen till sin sekre-
terare att ”afsluta här denna bok, och sätt derunder som vanligt ett boksluts-
märke”.341 Här och var förekommer också illustrationer till den språkliga 
framställningen. Kinesiska skrivtecken pryder sidorna vid utläggningarna 
om Sesemans påstådda kinesiska ursprung, och varianter av vapensköldar 
finns avritade i marginalerna till det faktaspäckade partiet om heraldik342 – 
man får tänka sig att artisten Säfvenbom ansvarat för dessa. 

Därtill är skrivandet ett vanligt metatema i Sesemanaverserna.343 På en av 
de sista sidorna i protokollet meddelar den medicinske rådsherren att han 
funnit en mängd uppgifter om olika bläcksorter i ”MacKenzie”: 

                                           
338 OSR ms. s. 686ff. 
339 Almqvist [Brev] (1968:255). 
340 Berg (1928:519). 
341 OSR ms. s. 279. 
342 Ibid. s. 914ff. 
343 Skrivande och skapande är (direkt eller indirekt) tema i närmare sjuttio av dikterna i 
Sesemana; några ex. av olika slag: I:5, IV:8, 9, 21, V:14, VI:7, IX:11, X:1, XII:1, 
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Bläck? 
Tvifvelsutan – hvarföre icke bläck? 
Det är verkligen visst, att denna MacKenzie måste vi närmare taga i skärskåd-
ande. Den skall gifva vår gode Konseljsekreterare Brenner en stor tillfreds-
ställelse, och blifva honom af mycket gagn; ty jag har på sina ställen i Proto-
kollerne funnit att han olyckligtvis der och hvar haft ett blekt och infamt bläck 
att arbeta med. Nå? Har MacKenzie ock recepter mot dåliga Stålpennor? 
Nåå?344 

Handstilen i protokollet understryker det exceptionella intresset för skriv-
formen. Pikturen har sin egenart, subtil men signifikativ, både jämfört med 
tidigare manuskript och de övriga exiltexterna – privatbreven, anteckning-
arna och utkasten. Protokollsskriften är stramare, strikt symmetrisk, alldeles 
jämn i lutningen; i stort sett saknas de markerade runda slängar som annars 
är typiska för vissa av Almqvists bokstäver (de långskaftade s-tecknen ex-
empelvis). Skriften tycks här ha berövats individuella kännetecken till 
förmån för den fiktive sekreterarens strikta skrivarnorm – eller de anonyma 
manuskriptredaktörers, vars namn ”ej förtjänar vidröras”. 

Frapperande är outtröttligheten. Från första till sista sidan är resultatet av 
skrivarmödan lika oantastligt, pennans tryck lika jämnt, aldrig en slintning 
av handen – någon enstaka gång ett utelämnat småord eller en fördubblad 
stavelse i distraktion. Man kan fråga sig hur många omskrivningar, av delar 
av protokollet, som behövts för att åstadkomma ett sådant resultat. Ordför-
anden ger själv indirekt besked: ”jag kommer ihåg /…/ huru vi hade att 
upptaga en hel Justeringssession med utfinnandet af rätta formen på våre 
Rådshandlingars öfverskrift”.345 

Fördenskull är manuskriptet inte fulländat. Renskriften är en etapp på väg 
mot målet: på varje sida syns resultaten av den fortgående redigeringen; 
blyertsändringarna – formuleringsjusteringar och kortare eller längre tillägg 
– är tusentals. Att skriftformen är betydelsefull visar också de luckor i 
bläckskriften som lämnats för ord och uttryck att infogas senare. I denna 
”dynamiska” struktur, synbarligen ständigt stadd i förändring, markeras den 
textkaraktär som Walter J. Ong framhåller som utmärkande för den kiro-
grafiska kulturen. I avsaknaden av register och organiserad disposition, i 
mängden av strykningar och tillägg visar sig texten i en mellanform mellan 
muntlighet och skriftlighet – liksom de medeltida manuskripten ”med sina 
kommentarer och marginalanteckningar /…/ stod /…/ närmare den muntliga 
uttrycksformens givande och tagande”, långt ifrån att förmedla den närmast 
fysiska ”känsla för det avslutade eller fullbordade som boktryckarkonsten 
medförde”.346 

                                                                                                                            
XII:18, XIII:1, XIV:21, XV:6, XVIII:24, XIX:4, 5, XXI:10, 21, XXII:2, 12, 17, XXIII:8, 
9, 16, 21, XXIV:19, 23, 24.  
344 OSR ms. s. 1429f. 
345 Ibid. s. 369. 
346 Ong (1991:153; se äv. s. 143ff.). 
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Blyertskorrigeringarna är gjorda som underlag för en ny renskrift. En 
bevarad alternativ version av ett av manuskriptarken visar skribentens sub-
tila ansträngningar.347 De fyra sidorna, varav de två första utgör inledningen 
till Andra boken och de övriga två tjugo sidor längre fram, är lika omsorgs-
fullt utförda som rimprotokollet i dess helhet, med samma exemplariska 
bläckskrift och en lika noggrant utförd skiss till anfang. De språkliga skill-
naderna mellan versionerna är i förstone omärkliga. Men granskar man text-
erna närmare visar sig en mängd små variationer i interpunktion, ordföljd 
och ordförråd – uppemot 150 st. på de fyra manuskriptsidorna. Skillnad-
ernas karaktär gör det troligt att det fyrasidiga manuskriptet är den äldre 
varianten: texten i huvudhandskriften är nämligen något utförligare och om-
ständligare i uttrycket. Se exempelvis följande textparti, hämtat från s. 4, 
där huvudhandskriftens avvikelser (OSR ms. 72) är markerade med kursiv 
och varianttextens är omgärdade med snedstreck: 

När vi således hafva ett rimpar, hvari det ena rimmet visar sig liksom 
afskuret eller bortklippt från ett föregående ord (såsom tänka från kan; väl 
från Far och Må), men /dess motsvarande rim/ det deremot svarande 
rimmet icke är afskuret från samma sig föregående ord (såsom i Kantänka, 
Farväl! och Måväl!); så kalla vi dylikt /”skurna”/ skurna eller /”klippta”/ 
klippta /rim/ Rim. Sådana förekomma ofta i poesi. Och man behöfver 
/likväl/ egentligen ej lägga märke till dem för annat än att /dermed/ 
derigenom klart inse och uppfatta hvad som utgör /Rimmet,/ rimmet eller 
icke, /(/samt /så/ dymedelst bestämma, såsom här, om autorytmerna äro 
tautologiska eller ej. 

/.../ /Det är först, då rimordet på ena stället är skuret men på det andra 
oskuret, som detta utgör ett gifvet hinder mot tautologi/ Ty, då rimorden 
antingen i begge fallen äro skurna, eller på begge ställena oskurna, så 
utgöra de intet hinder mot tautologi, derest denna icke upphäfves af annat. 
Men det är då rimordet på ena stället är skuret, på det andra, åter, oskuret, 
som detta utgör ett så gifvet hinder mot tautologi och /Det är således också 
derföre/ det är då som versifikatören derföre med /så stor/ tillfredsställelse 
finner ett skuret rim att sätta emot ett /skuret/ oskuret. 

Exemplet visar på den språkliga detaljens vikt. Skrivandet har ständigt fort-
gått: den prydligaste renskrift är ändå tillfällig, åter och åter utsatt för revi-
dering. Ingenting hindrar infogandet av nytt stoff, och sammanställandet av 
texten på nytt. 

Omvårdnaden om manuskriptet gäller inte minst versproven i Sesemana. 
Varje dikt i samlingen är ett litet figurpoetiskt konstverk i sin harmoniskt 
symmetriska uppställning. Allt erinrar om gränslös entusiasm inför manu-
skriptarbetet. 

Lika noggrann är språkformen. Någon gång kan läsaren finna en inadver-
tens i interpunktionen eller stavningen (”benämingar” s. 1341) – en enstaka 
gång också i ordböjningen (”ehuru beggedera äro grundfalsk”, s. 1339) – 
                                           
347 ”Svenska Rim, ANDRA BOKEN” (Manuskript, KB). 
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som också har passerat den egna blyertsgranskningen; men med tanke på 
handskriftens omfång är skrivfelen försvinnande få. Det är på alla sätt ett 
outtröttligt föredrag. 

I konseljen poängteras behovet att vårda manuskript, att bevara texter för 
eftervärlden. Protokollet ger flera förstuckna uppmaningar med den inne-
börden – så exempelvis i diskussionen om Empedokles förkastliga vana att 
förstöra andras manuskript: herr Hugo stryker eftertryckligt – ”Ja, verk-
ligen!” – under konseljens uppfattning här.348 I slutet av protokollet över-
lämnar statsrådinnan i kokkonsten sina handskrivna matrecept till konsel-
jen, med uttrycklig önskan att de skall sparas: ”och der till en hågkomst af 
mig efterlemna min Receptbok på vers.”349 

 
Den ömsinta manuskripthanteringen tycks utsiktslös, inåtskådande. Här 
hörs en ton av desperation – men den behöver inte ha uppfattats av för-
fattaren. Inte heller verkar det vara en ironisk angelägenhet. Om det är en 
lek är det en återkomst till pojkårens oförställda skrivarlust, till skoltidens 
kunskapskompileringar i skilda ämnen. 

Dessa tidiga texter visar samma vurm för storslaget anlagda projekt, för 
pedagogisk systematik och kärlek till framställningsformen. Bevarade är tre 
ytterst innehållsrika kompilat, skrivna i trettonårsåldern: 1805 skrevs Geo-
graphie öfver den Confedererade Staten Tyskland, 161 sidor.350 Året därpå 
tillkom på franska ”Tome Premier” (174 s.) av den till trettio volymer 
planerade ”hela världens historia”, med titeln Geographie sur Toute la 
Terre, avec Ses parties du monde; Ses Royaumes; Ses provinces; et Ses 
mers. Et avec ses principales villes; fleuves, montagnes, et lac. La Grand-
eure et la Fertilité du chacun Royaume; le nombre et la Religion des 
habitants &C. Enrichi de Cartes geographiques.351 1807 utfördes första 
delen i ett lika brett anlagt Försök til den allmänna Werlds-Historien, 
omfattande ”Första Hufvuddelen som innefattar Den Gamla Historien – 
Första Tidehvarfvet. Ifrån Skapelsen till Syndafloden” till och med ”tredje 
tidehvarfvet”, sträckande sig ”ifrån Moses till Argonauternes tåg” (94 s.).352 

Slående är kravet på fullständighet – avsikten att innefatta allt i ämnet. 
Det är en lärdomsredovisning som Almqvists morfar, ”bokslukaren och 
mångskrivaren”353 C.C. Gjörwell tar till sitt hjärta: ”Gud låte honom lefva 
med god Hälsa, så går alt bra; och ville jag bli lastgammal – hvad säger jag: 
det är jag redan – nej, jag ville uppnå de Hundra år, hvarmed min k. Måg i 
Norrköping alltid hotar mig, om jag dessförinnan finge se Love Historiarum 

                                           
348 OSR ms. s. 619. 
349 Ibid. s. 1397. 
350 Manuskript, KB. 
351 Manuskript, KB. 
352 Manuskript, KB. 
353 Tigerstedt (1967:173). 
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Professor i Upsala”, skriver han i ett brev 1805 till dottern Brite-Louise, 
Almqvists mor.354  

Egenartad är också ihärdigheten att efterlikna boktrycket: det är fråga om 
bokimitationer i bläckskrift, med den tryckta publikationens minutiöst åter-
givna detaljer – typsnitt, rubrikform och placering, titelsidornas orna-
mentillustrationer, kartbeskrivningar, noter och register. Alla tre utgör de 
små bibliofila konstverk. Det är en textkärlek av samma slag som hand-
skriftsvurmen i exilen. 

3.2 Tillkomsten 
Det är möjligt att Om svenska rim, till dels, bygger på utkast från Almqvists 
första tid i exilen.355 En del av protokollets innehåll kan nämligen härledas 
till Almqvists tidiga Amerikaår. Så förefaller exempelvis de texter som kri-
tiskt behandlar tysk kultur stamma från de första åren i landsflykten, då 
Almqvist hade kontakt med tyska immigranter, främst i New Braunfels. I 
det kalvinistiska Philadelphia däremot borde Almqvist kanske ha haft större 
anledning att påtala engelskt inflytande.356 

Å andra sidan förekommer utfall mot tyskar också i rimhandskriftens 
Sesemanadikter, som rimligen författades sent; ett fyndigt exempel ger 
poemet XX:15:  

                                           
354 Cit. efter Berg (1912:27). Inflytandet från författarens morfar Carl C. Gjörwell har 
ofta påpekats (se bl.a. Otto Sylwan i [Gjörwell] (1920:IL). Gjörwells herr Hugo-sinnade 
karaktär – godmodighet, prudentlighet, vänlighet, oegennytta, arbetsiver – kommer till 
uttryck i dennes Antekningar om Sig Sjelf, utgivna i hans ”Sjutionde-sjette Lefnadsår” 
(s. 8, ”Nya Uplagan”, 1806). Om Almqvists lärdomslust se vidare Berg (1912:49f.): ”Av 
de brev, som växlades mellan Gjörwell och Love Almquist framgår, vilken enorm 
historisk beläsenhet Almquist redan som skolpojke lade sig vinn om. Till uppväxtåren 
återgår det källmaterial, som han använde i Semiramis, Hermitaget och andra fantastiska 
dikter mot historisk bakgrund, liksom också de kvasivetenskapliga, rudbeckianska 
funderingarna i språkhistoria, topografi och sagoforskning. /…/ Man har ännu i behåll ett 
par av hans anteckningsböcker från studieåren [i Uppsala] och måste häpna över hans 
anteckningsflit. Med tydlig påverkan och instruktion av Gjörwell har han excerperat de 
dagliga tidningarna under rubrikerna: historia, kronologi, geografi, arkeologi, teologi 
och biografi. Ur sin läsning förresten gjorde han voluminösa anteckningar och notiser.”  
355 Vad gäller tidsbestämningen av Almqvists (svenskspråkiga) exilskrifter menar Berg 
(1928:399): ”En datering i detalj av de olika skrifterna och deras olika partier kan knap-
past göras, och synes mig icke heller ha någon betydelse, då de i allt väsentligt äro av 
samma stöpning, och någon förändring i Almquists åskådningar eller stil icke eger rum.” 
356 Beträffande Tyskiaden se Berg (1928:395): ”Dikten är säkerligen ganska tidig, kanske 
redan påbörjad i New Braunfels, såsom även Harald Wieselgren förmodat, men ren-
skriven i Philadelphia, att döma av papperet.” Med ”dikten” avser Berg väl båda text-
variantena Tyskiaden och Tyskiad – innehållsligt skiljer de sig något åt. Sannolikt har 
Almqvist tänkt sig att sammanställa en fullständig version av dessa båda. Enligt Berg är 
Europeiaden ”endast ett utkast till Tyskiaden” (ibid. s. 392; jfr avh. s. 13). 
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Man hör ej sällan mången liten Prins 
Högt eftersträfva att bli gjord till Konung; 
Ja, om så vore, avancera upp till Kejsare. 
Helt annat var det med en ärlig Tysk, jag mins, 
Som, för sitt välförhållande, ”erbat sich” endast till ”Belohnung” 
Att få ett kapital, nog stort, att etablera sig som Schweizare.357 

I marginalen till sidan 1294 i rimprotokollet har Almqvist gjort några noter-
ingar i blyerts. Wieselgren och Berg har var för sig kommenterat anteck-
ningarna – på några punkter skiljer sig deras läsningar åt. Wieselgrens kom-
mentar lyder: ”I marginalen har författaren antecknat: ”före den 12 Juli 
1865. Reste den 17 Juli.” På nästa sidas marginal, invid 19:de bokens be-
gynnelse, står: börj. den 14 oct. 1865. Bremen, Hancke, Seemannstr. n:o 17. 
Och på en lös lapp se vi författarens nya pseudonym: ”Herr Carl Wester-
man.””358 

I Bergs läsning av anteckningarna finns några avvikelser: ”före d. 12 Jul 
1865. Reste d. 17 Jul Elev. Street N:o 320, uppstairs in 3 land by Emma 
Nug. /…/ börj. d. 14 Oct 1865 Bremen Henkes Seeman str N17.”359  

Wieselgren har alltså förbisett de anteckningar som anger författarens 
uppehållsort i Philadelphia och Emma Nugents namn. På några punkter är 
manuskriptets noteringar svåra att tyda. Det första ordet kan möjligen vara 
ferd. i stället för före, Hanke och (osäkert) uppstairs in left (el. right ?) 
hand. 

 
Berg har observerat ytterligare en marginalanteckning i handskriften. På 
sidan 1397, vid den 20:e bokens sista sida, har Almqvist noterat: Bremen d. 
6 maj 1866. Enligt Berg (som dock felaktigt läser ”maj” som ”mars”) visar 
datumangivelsen att ”arbetet då endast långsamt skred framåt”.360 

Tolkningen av Almqvists marginalnotater kan hjälpa oss att förstå hur 
Almqvist har utarbetat sina manuskript. Både Wieselgren och Berg tar för 
givet att Almqvist fortsatte att (ren)skriva Om svenska rim efter ankomsten 
till Bremen. Ingen av dem har i övrigt någon närmare kommentar till hur 
själva renskrivningen har gått till – hur Almqvist har arbetat med tidigare 
versioner och notater till hands.361 

                                           
357 OSR ms. s. 834. 
358 Wieselgren (1889:348f.). 
359 Berg (1928:355). 
360 Ibid. 
361 Jfr Wieselgrens kommentarer till skrivverksamheten: ”Och han tog åter sin fina 
penna, skref på sitt amerikanska papper och fortsatte protokollen öfver sina akademiska 
sessioner”. (1889:349); ”Så långt hade hr Carl Westermann hunnit den 6 Maj 1866, 
ungefär 100 sidor skrifna i Bremen. Omkring femtio sidor medhann han ytterligare, 
innan pennan för alltid föll ur hans hand.” (Ibid. s. 350.) I manuskriptet finns ytterligare 
en marginaldatering, som undgått tidigare granskare: alldeles mot slutet på s. 1344, har 
Almqvist noterat Bremen d. 8 Apr. 1866. (Månadsangivelsen ”Apr.” kunde tyda på att 
Almqvist faktiskt felskrivit ”maj” för ”mars” i noteringen på s. 1397.) 
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Lysander å sin sida ger en del kommentarer till rimhandskriftens form 
och manuskriptarbetet.362 Dock tycks han inte ha observerat de nämnda 
marginalanteckningarna och utgår från att verket i sin helhet renskrevs i 
Bremen.363 Berg kommenterar skrivverksamheten på samma sätt: ”Av de 
många bevarade utkasten och kladdarna ser man, att han gjorde en eller 
flera utskrivningar före renskriften, och även denna skrevs om ibland.”364 

Lysander meddelar också några belysande uppgifter om papperssorten: 
”Sjelfva det för arbetet afsedda pappersförrådet har med honom gjort resan 
öfver hafvet, så vida stämplar – hvilket dock icke är säkert – ge till känna 
hvar papperet är köpt. Största delen af detta skrifpapper är märkt: Owen & 
Hurlbut, South Lee, Massachusetts. Ett annat mindre parti, alldeles ena-
handa, blårandigt pappersslag är tillverkadt i Beaver Mills. Först när förfat-
taren tyckes ha upptäckt att hans arbete komme att öfverflygla all beräkning 
och att det amerikanska förrådet inom kort skulle tryta, synes han ock sörjt 
för att skaffa sig snarlikt papper från europeiska fabriker.”365 

Den sistnämnda kommentaren gäller sidan 1345 (som utgör första sidan i 
en ny sextern) till och med sista sidan av manuskriptet: papperet är här 
något bredare (c:a 1 cm) och högre till formatet och ostämplat. Almqvist 
själv tycks ha noterat pappersbytet, ty längst ned på föregående sida (gömt 
under museiarkivets signumangivelse) finns en blyertsanteckning: Ny /där-
på ett svårtytt ord; möjligen sextern/ satts 1345. 

 
* 
 

Berg, Wieselgren och Lysander refererar till Om svenska rim som ett oav-
slutat manuskript.366 Ingen av dem spekulerar över möjligheten att partier av 
texten skulle saknas – att det kan ha funnits en fortsättning av handskriften. 

Man har alltså tagit för givet att Almqvist skrev vidare på sitt verk i 
Bremen och att, med Wieselgrens ord, ”pennan för alltid föll ur hans hand” 
på sista sidan.367 Det måste då konstateras att hela den sista sidan är full-
skriven – de avslutande raderna utgörs av ett åttaradigt versprov med exem-
pel på daktyliska rim. (Man kan vara säker på att dikten är fullständig: det 
föregående konseljresonemanget har illustrerats just med rimmade 
                                           
362 Lysander (1878b:164). 
363 Lysander: ”Ty om än verket började att nedskrifvas i Bremen, tillhöra dock alla 
studier och förberedelser till det samma hans vistelse i Amerika, i synnerhet den bryd-
samma tid (1861–65) då inbördes kriget rasade.” (Ibid.) Lysanders fortsatta redogörelse 
innehåller ett par kommentarer till manuskriptarbetet: ”En dylik bok har inte kunnat 
komma till stånd utan betydande samlingar och handskrifna förarbeten. Flere sådana 
blyertsutkast till svårare och vigtigare ställen har man ock träffat bland hans qvar-
låtenskap, och man får antaga att han i stor mängd fört med sig till Europa slika koncept-
stycken och ledtrådar.” (Ibid.) 
364 Berg (1928:398f.). 
365 Lysander (1878b:164). 
366 Se t.ex. Lysander (1878b:164, 176). 
367 Wieselgren (1889:350). 
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”ottavor”.) Ingenting i textens karaktär – vare sig innehållsligt eller formellt 
– tyder på att verket tynar av mot slutet, slocknar på dessa sista sidor. 

Handskriftsdiskussionen måste därför vidgas till frågan om texten är oav-
slutad eller ofullständig. En närmare undersökning av manuskriptet ger 
vissa ledtrådar. Det sista textpartiet utgörs av sextern nummer 60. Men den 
är ofullständig. Den borde sträcka sig från s. 1417 till och med 1440 
(s. 1416 utgör sista sidan i den föregående sexternen). Som nämnts saknas 
just sidorna 1417–1418 i manuskriptet; enligt Nordiska museets anteckning-
ar var dessa förkomna redan då handskriften införlivades med samlingarna 
1880. Sidorna måste ha utgjort ena hälften av det ark som omslutit de 
övriga arken i sexternen och vars andra hälft utgjorts av s. 1439–1440. 
Huruvida det har varit text på dessa sista sidor är en fråga för sig, men 
ingenting talar emot att dessa sidor skulle vara fullskrivna. Det är givetvis 
heller ingenting som hindrar antagandet att flera sidor utöver dessa har för-
kommit. Med tanke på att verket uppenbart var inkomplett 1880, då museet 
tog hand om handskriften, är det alltså inte uteslutet att bara en del av 
manuskriptet blev omhändertagen i Bremen efter författarens död. 

Wieselgrens och Bergs uppgifter om renskrivandet grundar sig på de 
nämnda marginalanteckningarna av Almqvist själv. Å andra sidan kan ju de 
blyertsutkast som Lysander nämner tyda på att verket i sin helhet renskrevs 
i Bremen: varför skulle Almqvist ha sparat kladdar till en redan färdig ren-
skrift? Avgörande är förstås dessa blyertsanteckningars innehåll: är de för-
arbeten till renskriftens sista parti? I så fall är det inget som hindrar att Berg 
och Wieselgren har rätt. Om utkasten är att hänföra till tidigare partier av 
renskriften stöder detta Lysander. De bevarade blyertsanteckningarna har 
dock inte varit möjliga att tyda. 

En tredje möjlighet är att hela renskriften har gjorts i Amerika och att 
enbart blyertsredigeringen har tillkommit i Bremen. Med tanke på notering-
arna på s. 1295 är antagandet inte orimligt: dessa borde ju ha haft ett prak-
tiskt syfte – att visa var Almqvist befann sig i sitt arbete. Men om notering-
arna avser renskriften skulle de alltså ha placerats vid slutet av den färdig-
skrivna texten och vid en tom sida (såvida de inte tillkommit i efterhand); 
avsikten med en sådan anteckning är svår att se. Om anteckningarna däre-
mot markerat hur långt redigeringsarbetet hunnit, har de sin förklaring. För-
modligen har Almqvist också blyertsgranskat texten i olika omgångar, och 
utan marginalmarkering torde det inte ha varit lätt för författaren att se var 
han skulle sätta pennan i verket efter ankomsten. Det finns heller inte 
någonting i handstilens eller papperets karaktär som tyder på ett avbrott i 
renskrivningsverksamheten vid s. 1294 och s. 1295. 

Om det är riktigt att Almqvist vid avresan från Amerika hade hunnit fram 
till s. 1295 i sin redigering, skulle alltså verksamheten under året i Bremen 
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ha inskränkt sig till blyertsredigering av det sista hundratalet sidor; såvida 
inte det saknas renskriven text, vilket ju alls inte är uteslutet.368 

Å andra sidan förefaller handstilen vara rundare, ”slängigare”, från och 
med s. 1311 (för att sedan, på s. 1321, åter bli stramare). Bläcksorten tycks 
också vara en annan – kanske har här det amerikanska medförda bläcket 
tagit slut. Man kan nog påstå att handstilen på de c:a hundra sista sidorna är 
mindre enhetlig, rak och enkel än tidigare, utan att den fördenskull skulle 
vittna om trötthet, utslocknande. (Man kan t.ex. lägga märke till den större, 
rundade handstilen på s. 1354.)369 

En annan fråga gäller om renskriften har gjorts i en följd. Det kan tänkas 
att den har färdigställts i etapper – alltså omväxlats med skrivning av utkast 
till nya avsnitt. 

Kan innehållet i texten säga något om tillkomsten? Möjligen. En obeak-
tad omständighet hos textmaterialet är intressant: s. 1295–1296, alltså de 
sidor som Almqvist skulle ha inlett sitt renskrivningsarbete (eller sin bly-
ertsredigering) med i Bremen, har en speciell karaktär; de utgör just det 
naturbeskrivande parti, den korta glimt av världen utanför rådssalongen, 
som i övrigt saknas. I ett par meningar i samma inledning uttrycks också 
verksamheten på Jaktslottet i några koncentrerade formuleringar. Texten har 
alltså karaktären av avslutning, sammanfattning och, varför inte, inledning. 
Texten kan tyckas antyda att författaren börjar på nytt.370 

3.3 Förlagor, anteckningar 
I det amerikanska manuskriptmaterialet finns också en samling litteratur-
anteckningar av Almqvists hand. Dessa ”excerpt vid läsning” har kommen-
terats av Åke Thulstrup, som dock inte sätter dem i samband med Alm-
qvists författarskap i exilen.371 Men det är uppenbart att åtminstone en del av 
notaterna är förarbeten till partier i Om svenska rim. Vid ett tillfälle i 
konseljen får den engelske rådsherren anspela på detta slags förberedelse-
arbete, när han, efter att ha sammanfattat handlingen i Spensers Faerie 
Queene med hjälp av sin medförda ”Synops”, påpekar: ”Jag brukar alltid 
uppsätta korta Memoranda öfver ämnen, som möjligen kunna förekomma 
under mitt embetes utöfning; och jag för dem med mig upp i Rådet, i min 
portfölj.”372 
                                           
368 En undersökning av bläcksorten kunde kanske ge svar på dessa frågor; tänkbart är att 
Almqvist hade med sig bläck och pennor från Amerika. 
369 Omfattningen av engelsk språkinfluens i manuskriptet kunde möjligen säga något om 
tillkomsten. Andelen anglicismer förefaller vara mindre i det sista partiet (efter s. 1295). 
Å andra sidan är de allra sista sidorna rikligt försedda med anglicismer (vilket kunde 
bero på att denna del av renskriften bygger på äldre material). 
370 Om detta textparti se också s. 53f. 
371 Thulstrup (1932:197ff.). Excerptsamlingen härrör från en anförvant, professor Ernst 
Almqvist, som 1929 skänkte en del almqvistiana till Uppsala universitetsbibliotek. 
372 OSR ms. s. 696. 
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De nämnda excerpterna har tillkommit under studierna på Philadelphias 
bibliotek. Flera av dem är omfattande – ”några sträcka sig över ända till tre 
eller fyra helark”.373 

Som Thulstrup konstaterar är excerpterna ”högst ordentligt förda, för-
sedda med katalognummer, sinsemellan numrerade och märkta ’LB’”.374 
Thulstrup har också haft tillgång till åtminstone några av de bokexemplar 
som Almqvist haft i sin hand och gjort anteckningar ur: för ett par av verken 
(se Morrison och Rowlands nedan) meddelar han att Almqvist försett dem 
med egna marginalkommentarer.375 

Rimprotokollet visar här och var samma lust för litteraturredovisning. 
Exempelvis återges på s. 704 den fullständiga titeln på den italienska över-
sättning av Spenser som diskuteras. Statsrådinnan i målning redovisar ett 
kolossalt litteraturpensum i heraldik vid sin föredragning av vapensköldar. 
Det förekommer också att statsråden öppet läser innantill – som exempelvis 
vid ett tillfälle den persiske rådsherren: ”Herr Statsrådet upptog och begynte 
bläddra bland dokumenterna i portföljen. – Här har jag det, sade han efter 
ett ögonblick.”376 Ibland är också de bibliografiska hänvisningarna omsorgs-
fullt noterade, som i det nämnda avsnittet, där man citerar ur ett verk av P. 
Lacour: ”Aeloëm, ou les Dieux de Moïse”.377 På ett annat ställe lämnar den 
romerske rådsherren kärleksfullt uppgifter från försättsbladet till en Ariosto-
utgåva på originalspråket: ”en så sällsynt edition, som den gamla Veneti-
anska, tryckt 1518 hos Bonfadino, ett litet verk af endast 84 sidor i sede-
cimo”.378 

 
Bland excerpterna kan man särskilt lägga märke till de anteckningar som 
behandlar ämnen som också finns avhandlade i Om svenska rim. I några fall 
tycks notaterna direkt ha överförts till rimmanuskriptet. 

I samlingen återfinns excerpter ”ur en Shakespeare-kommentar i två 
volymer /.../ ’Illustrations of Shakespeare and of ancient manners: with 
dissertations on the clowns and fools of Shakspeare; on the collection of 
popular tales entitled gesta romanorum; and of the English Morris dance’, 
av Francis Douce, London 1807”.379 Intressant här är att Almqvist gjort 
långa utdrag ur den först nämnda dissertationen, med dess kategorisering av 
                                           
373 Thulstrup (1932:197). 
374 Ibid. 
375 Om biblioteksbeståndet sammanfattar Thulstrup (ibid.): ”Samtliga i excerpterna om-
nämnda arbeten, med undantag för Simores’ där omnämnda arbete ’Notizias de Tierra 
Ferma’ /.../ äro numera att söka i The Broad Street Branch av The Library Company, 
även kallad The Ridgeway Library och belägen vid South Broad och Christian Street. 
Ridgeway-filialen fanns emellertid ännu inte på Almqvists tid. Den upprättades först år 
1869, och den nuvarande byggnaden i ren grekisk stil har således aldrig haft tillfälle att 
härbärgera den ständigt lika vetgirige landsflyktingen.” 
376 OSR ms. s. 1140. 
377 Ibid. Jfr avh. s. 104. 
378 Ibid. s. 1300. 
379 Thulstrup (1932:198). 
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olika clowner. Den vetenskapliga framställningsformen och ämnet – om 
gycklare av skilda slag – knyter tydligt an till exilkonseljen och Seseman-
figuren. 

I en annan excerpt ur samma volym finner man korta hänvisningar till 
Edmund Spenser, som ju behandlas ingående i rimprotokollet, och Drayton 
(se vidare nedan). Vidare finns excerpter ur ”John Blacks Tassobiografi i 
två band, ’Life of Torquato Tasso, with a historical and critical account of 
his writings’, London 1810”.380 Almqvist har härur bl.a. excerperat ett långt 
avsnitt ur Aminta på originalspråket.381 Dessutom finns utdrag ur en fransk 
riddarroman: ”Les sires de Beaujeu ou mémoires historiques sur le mona-
stère de I’lle -Barbe/.../, Lyon 1810”.382 

Ur ”den grekiske geografen Dionysios’ arbete Οἰκουµένης περιήγησις”383 
på hexameter har Almqvist excerperat ett tiotal rader. Thulstrup är frågande 
till varför Almqvist har excerperat detta, som han påpekar redan vid dess 
tillkomst obsoleta verk.384 Svaret är rimligen att det för Almqvist värdefulla 
här är versformen, den senantika hexametern, som han ju också låter exil-
konseljen intressera sig för.385 

Vidare finns en kort anteckning till Hugo Grotius’ verk ”Historia Gotho-
rum, Vandalorum et Langobardorum”.386 För övrigt kan nämnas anteck-
ningar om en kinesisk läsebok: ”A view of China for philological purposes; 
containing a sketch og [sic] Chinese chronology, geography, government, 
religion & customs, Designed for the use of person who study the Chinese 
language” av the Rev. R. Morrison, Macao, 1817.”387 Almqvist har bl.a. an-
tecknat omdömet ”Mycket att hämta ur”.388 Morrison är nämnd i rimproto-
kollet; han åberopas för uppgifter om kinesiska tecken i egenskap av för-
fattare till ”chinesiska Ordförklaringar”.389 

Därtill återfinns excerpter ur Michael Draytons historiska versepos 
Polyolbion (1612).390 Draytons skaldskap åberopas också i rimkonseljen.391 I 
excerptsamlingen har Almqvist antecknat långa utdrag ur avsnitt som 
behandlar ”de Artus-minnen, som knyta sig till Avalon, Wells, Stonehenge 
och Bath”.392 Här visar sig ånyo det intresse för keltisk fornhistoria som 
rimprotokollet vittnar om. Almqvist har vidare omsorgsfullt antecknat upp-
gifter om mytologi och kungalängder ur sjätte sången, som avhandlar ”det 
                                           
380 Ibid. s. 198. Tasso nämns i rimdiskussionerna (se avh. s. 162). 
381 Ibid. s. 199. 
382 Ibid. 
383 Ibid. 
384 Ibid. 
385 Om Almqvists intresse för hexametern se vidare s. 195 o.a. 
386 Thulstrup (1932:199). 
387 Ibid. s. 199f. 
388 Ibid. s. 199f. 
389 OSR ms. s. 353, 355. 
390 Thulstrup (1932:200). 
391 OSR ms. s. 693. 
392 Thulstrup (1932:200). 



 77

walesiska grevskapet Carnawonshire med ön Anglesey”.393 En del av detta 
stoff, knutet till Anglesey, återfinns också i Om svenska rim.394  

I excerptmaterialet kan man särskilt notera Almqvists intresse för anknyt-
ningen till Skandinavien. Ur femte sången i Draytons verk har Almqvist 
skrivit av två verser som innehåller ortnamn med nordisk, svensk klang: 
”So Gresholme farre doth stand / Scalme, Stockholme, with Saint Bride, 
and Gatholme, neerer land.”395 

Intresset för fornhistoria visar sig allra främst i excerpterna (enligt Thul-
strup omfattande fyra ”helark”) ur ”Mona antiqua restaurata, an archaeo-
logical discourse on the antiquities, natural & historical of the isle of Angle-
sey, the ancient seat of the British Druids, by Henry Rowlands. London 
1766”.396 (Som Thulstrup påpekar är “Mona” Tacitus’ namn på Anglesey, 
som ju var den keltiska druidkultens centrum.397) 

Almqvist har excerperat Rowlands uppgifter om tre olika druidklaner.398 
Thulstrup påpekar att Almqvist faktiskt också har kompletterat Rowlands 
kungalängder med ”åtskilliga nya namn /…/ i kanten av Rowlands arbete – 
sid. 63”.399 Om detta verk om Anglesey påpekar Thulstrup att det ”måste ur 
flera synpunkter ha träffat just Almqvists smak”.400 Thulstrup noterar att 
också det litteraturhistoriska stoffet här har intresserat Almqvist: han finner 
ett ”Obs!” i kanten vid en ”analys av likheterna mellan druidernas diktning 
och den gamla isländska”.401 Rowlands hävdar alltså förbindelsen mellan 
Anglesey och det gamla Norden – det är samma spekulation som kalfatras i 
rimprotokollet.402 Thulstrup anger att Rowlands ”på sid. 151” har återgett en 
gaelisk versstrof med översättning till engelska.403 I marginalen till bok-
exemplaret har Thulstrup funnit en blyertsnotering av Almqvist: här står 
”Af Taliefin”, meddelar Thulstrup, och konkluderar: ”Måhända i motsats 
till Rowlands själv anser sig tydligen Almqvist sitta inne med kunskapen 
om namnet på den gaeliska bard, som författade det citerade skaldestyck-
et.”404 Den gaeliska strofen finns också återgiven, på gaeliska, i excerpterna. 

Ytterligare ett keltiskt fornhistoriskt arbete har Almqvist excerperat: ”An 
account of the Past and present State of the Isle of Man”, av George Wood, 
London 1811.405 Almqvist har tydligen också för detta verk kommenterat i 
marginalerna på biblioteksexemplaret: här finns, enligt Thulstrup, ”åtskil-
                                           
393 Ibid. 
394 OSR ms. s. 227ff. 
395 Thulstrup (1932:200). 
396 Ibid. 
397 Ibid. 
398 Ibid. s. 201. 
399 Ibid. 
400 Ibid. 
401 Ibid. 
402 OSR ms. s. 227ff. 
403 Thulstrup (1932:201f.). 
404 Ibid. s. 202. 
405 Ibid. 
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liga blyertsanteckningar i kanten”.406 Excerpterna omfattar bl.a. en karta 
över Man, kalkerad från boken. Betecknande är att Almqvist, enligt Thul-
strup,407 har markerat sitt intresse i bokmarginalen vid Woods redogörelse 
för Castle Rushen: ”Enligt Wood liknar detta slott ’the Castle of Elsineur in 
Denmark’ – ’Croneborg’ har Almqvist med blyerts skrivit i marginalen.” 
Thulstrup återger vidare Almqvists excerptnotering härom: ”S. 127: Castle 
Rushen (enl. trad. bygdt 960 af Gottred fr. Danm.), is reckoned a striking 
resemblance of the Castle Elsineur in Denmark’.” Enligt Thulstrup har 
Almqvist också noterat sitt intresse för Woods följande skildring av 
”Waldrons fantastiska och på rena spökhistorier rika berättelse” om Castle 
Rushen.408 

Almqvists exiltillvaro innebar alltså engagerad läsning och faktaskriv-
ande – från marginalnoteringar, utkast och sammanställningar till utförda 
vetenskapliga diskussionsprotokoll. Någon gång transformeras de sakliga 
ämnena till poesi, till vers och rim. Så har författaren gjort med de fakta han 
tillägnat sig om det samiska språket. Som Karin Wilson påvisat, har Alm-
qvist för dikten om ”Sabme” som konseljens improvisator reciterar i rim-
protokollet, utnyttjat en litterär förlaga som funnits till hands i Philadelphia-
biblioteket och citerat ordagrant därur, nämligen Johannes Schefferus 1600-
talsverk Lapponia.409 Almqvist har i sin Sabmedikt infört samiska ord – just 
i den ordning de presenteras i Schefferus sammanställning. 

 
I en avslutande kommentar reflekterar Thulstrup över litteraturnotaternas 
innebörd: ”De excerperade verken äro samtliga sådana, som, om de hade in-
spirerat författaren till diktning, borde ha avsett arbeten av det slag, som vi 
hänföra till Almqvists ’romantiska’ produktion.”410 Thulstrup pekar här på 
de nämnda fornhistoriska verken och drar slutsatsen att de, ”om de hade nått 
författaren på ett litterärt produktivt stadium, [borde] ha inspirerat honom 
till arbeten i stil med ’Kung Arturs jakt’, ’Heremitaget’ eller ’Signora 
Luna’. Nu tycks excerpterna ”uteslutande ha haft Almqvists alltid lika brin-
nande och ständigt lika karakteristiskt splittrade läslust till förklaring.”411 

Men litteraturanteckningarna vittnar snarare om målmedvetet kunskaps-
sökande än om planlös lustläsning. Notaterna hör till samma sfär som sak-
diskussionerna i konseljen: man kunde tänka sig att de i väntan på renskrift 
lagts i Jaktslottskonseljens anekdotiska låda. 

 

                                           
406 Ibid. 
407 Ibid. 
408 Ibid. s. 202. 
409 Wilson (2002). Jfr avh. s. 21 och not 95. 
410 Thulstrup (1932:202). 
411 Ibid. s. 202f. 
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4 Prosan  

I exilkonseljen är inget diskussionsämne för obetydligt. Ordföranden om-
huldar ständigt det triviala – som i följande replikskifte med målarkonstens 
statsrådinna, apropå några detaljer i heraldik: 

Kanske bör jag ock tala om de ryktbara Partitions-linierna, och något 
annat – jag vill ej nu nämna det – men som i Heraldiken spelar en stor role? 
Det är tydligt. 

Jag fruktade vidröra något af allt detta, för att icke beskyllas för ohöf-
lighet. 

Huruså? Jag kan icke begripa det. 
Att utbreda sig öfver hvad alla menniskor känna, är detsamma som att 

säga sina åhörare och åhörarinnor i ansigtet, att de icke veta hvad alla veta. 
Kan någonting vara ohöfligare? 

Det är denna ohöflighet vi nu just utbedja oss af Er.412 

Allt kan rymmas i den vetenskapliga marginalen: ”Huru älskar jag ej Noter! 
Om jag nu sjelf går att notificeras, huru glad skall det göra mig”, utbrister 
herr Hugo vid ett annat tillfälle.413 I konseljen harangeras den ena försmådda 
kunskapen efter den andra. Den svenske rådsherrens minutiösa utredningar, 
exempelvis redogörelsen för bokstavs- och ljudlikheter i versen 

Denna häst 
Tillhör en prest 
Som har rest 
Mer än han läst 

får största beröm: ”Detta är högligen eget”, säger ordföranden; ”De fyra an-
märkningarne förekomma rätt triviala (hvem finner ej, utan att blifva påmint 
– tycker man – att ’Prest’ och ’Rest’ icke rimma med hvarann?); men, när 
jag tänker efter, höra de till den art trivialiteter, som rätt väl förtjena att om-
talas, emedan man ofta nog ej besinnar dem, eller deras följder. Jag tackar 
Herr Statsrådet, och lofvar att aldrig glömma detta Häst–exempel.”414 

Oinskränkt gäller också friheten att vara fullständig. Beträffande rimmets 
mångfald poängteras från början den omätliga mängden kunskap att redo-
visa.415 Herr Hugo rättar sig själv, efter att om en av rådsherrarnas inlägg ha 
använt den olämpliga formuleringen ”uttömd”:  

                                           
412 OSR ms. s. 907. 
413 Ibid. s. 709. 
414 Ibid. s. 45. 
415 Ibid. s. 7. 
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Det är illa af mig att hafva sagt så, och jag ber om ursäkt derför. Jag vet, att 
”uttömd” icke är rätta uttrycket om en Konseljledamot, och ännu mindre till 
honom. Min mening är att jag beundrar Er, och det af uppriktigt hjerta, min 
herre. /…/ Allt har likväl sin gräns, äfven hos en Rådsherre. Så tänkte jag 
förr; men tänker icke mer så nu. 416 

I konseljen avhandlas alltså en mängd ämnen – bland dem ortnamnsety-
mologi, keltisk fornhistoria, kinesisk skrivkonst, den engelska national-
karaktären, persisk mytologi, mysticism, manikeism, rosencreutzarnas fri-
mureri, det linneanska sexualsystemet, polsk poesi, skotsk kokkonst, fransk 
och engelsk renässansdiktning, homeopatisk läkekonst, narkotiska medels 
inverkan – om haschisch, kaffe och te. Författaren återvänder till områden 
som engagerat honom tidigare, i skönlitterära eller sakliga sammanhang. 
Man erinras om den ortnamnsmystik som kommer till uttryck i Kartans be-
hag och i Ramido Marinesco, och de fantastiska ordspekulationerna i den 
akademiska ramberättelsen till Tre fruar i Småland, i Sviavigamal och i 
Menniskoslägtets saga.  

Texten bjuder dock läsaren segt motstånd. På tal om konseljens beslut att 
instifta en törnrosorden på Jaktslottet introduceras den heraldiska veten-
skapens systematik i ett drygt femtio protokollsidor långt anförande av 
målarkonstens statsrådinna – med hela arsenalen av engelska och franska 
facktermer och med bifogade tabellariska översikter över vapensköldarnas 
oräkneliga varianter. Med samma grundlighet klassificerar den botaniske 
rådsherren all världens olika slags rosor.417 Utredningarna kompletteras där-
till med hänvisningar till hundratals vetenskapliga verk. Ett mått på konsel-
jens ambitioner i heraldiken är statsrådinnans bekännelse att hon inte är 
bekant med en av auktorerna: ”Balthasar Ayala har jag inte läst; fast jag vet 
att han fins. Jag är rädd han är på spanska.”418  

Protokollet ger alltså mängder av litteraturdokumentation. Men för hu-
vudämnet självt, rim i svenskan, saknas hänvisning till auktoriteter. För 
poesin, i teorin såväl som praktiken, har plikten gällt att ta allt ur egen mun.  

Det outtröttliga i föredraget utmärker allt som avhandlas, umgänget 
mellan presidenten och hans statsråd är alltid lika förbindligt, och om Jakt-
slottslivet utanför rådssalongens dörrar råder tystnad. Idyllen – med Henry 
Olssons ord ”det absolut dominerande elementet både i [Almqvists] åskåd-
ning och i hans diktning” – härskar till synes oinskränkt.419  

Innehållet i konseljens samtal är disparat, men hållningen till stoffet är 
ständigt densamma. I så måtto är mångfalden i verket skenbar: det är ämne-
nas form som oavbrutet upptar intresset. I varje ämnesbehandling tillämpas 

                                           
416 Ibid. s. 1088. 
417 Den sakliga redovisningen är ibland extremt omfattande; det gäller t.ex. det engelska 
statsrådets svar på Hugos fråga om det mystiska ”E.K.” (s. 717ff.), som är späckat med 
litteraturreferenser.  
418 OSR ms. s. 902. 
419 Olsson (1927:1). 
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närsynt systematik – antingen så att diskussionen tar utgångspunkt i ett 
mikroskopiskt detaljresonemang, eller att det efter hand insnävas till ett så-
dant perspektiv. 

Formalismen är motvikten mot konseljens frihetlighet: i tankeflykten 
råder på samma gång ordning och reda. Från början redovisar också herr 
Hugo en avgränsad plan för konseljens versverksamhet. Den knyter an till 
idéer från tiden långt före exilen. Redan i början av trettiotalet hade Alm-
qvist planerat att i Törnrosens bok infoga ett stort upplagt arbete med titeln 
”Svenska språket”. Av en bevarad törnrosinledning till det tänkta verket – 
försedd med mottot ”Medium tenuere beati & beatæ” (”lyckan är att hålla 
den rätta medelvägen”) – framgår att det skulle omfatta svensk ljudlära, 
rättstavningslära och språklära, en jämförande grammatik och ”svensk 
verskonst”.420 Verktiteln ”Svenska språket” finns med i Almqvists egen 
manuskriptförteckning från mitten av 1840-talet.421 Förmodligen har den 
nämnda törnrosinledningen varit avsedd att inleda en särskild avdelning av 
Törnrosens bok, innefattande just läroböckerna. Planen behöver alltså inte 
ha omfattat ett separat språkligt verk. 

Som läroboksförfattare realiserade Almqvist alltså åtminstone en del av 
projektet. I andra upplagan av Svensk Språklära (1835) infogade han också 
ett kapitel ”Om verskonstens grunder”, med kortfattade redogörelser för de 
vanligaste versmåtten och iakttagelser om klang och rytm i vers.422 Men i 
exilkonseljen anses ämnet långt ifrån färdigutrett. Grundligheten kräver att 
konseljen skall börja i begynnelsen, med de gamles versmått, hexametern. 
Den svenske rådsherren hyser en bestämd åsikt om hexameterns förträff-
lighet just för svenskan: det är som om den vore ”en alldeles genuin vers: 
nästan lika genuin som för grekiska och latin”.423 Föredraganden utvecklar 
sina skäl för detta i en omfattande och för auditoriet övertygande fram-
ställning. 

Att döma av herr Hugos ord hade den ursprungliga konseljplanen varit att 
i diskussionsform genomgå alla övriga versslag, ett efter ett. Men planen 
ändrade riktning efter det första. Hexameterföredragningen lämnades åt 
sidan och infogades inte i huvudmanuskriptet, men här och var i verket hän-
visar konseljen till den föregående hexameterutredningen. På första sidan i 
Om svenska rim formulerar Hugo sin reviderade avsikt: ”Jag kommer i 
stället till hvad jag särskildt har att bedja Er om nu, nemligen en Betraktelse 
öfver ... öfver de rimmade versslagen.” Några mer tidskrävande utredningar 
i detta ämne låter Almqvist inte herr Hugo räkna med: ”Länge kan väl detta 
inte räcka”, menar ordföranden.424 Optimistiskt nog anslås en enstaka ses-

                                           
420 Se SS 17, s. XLIVf. Törnrosinledningen uppges här vara ”ungefär samtidig” med 
manuskriptutkastet ”Söndagsaftonen” (ibid. s. XXVI) – i så fall tillkommen omkr. 1833. 
421 Betr. dateringen av Svenska språket se även Simonsson (1919:62). 
422 Almqvist (1835:199ff.). 
423 ”Herr Hugos Akademi” (Manuskript, Nordiska museet, s. 9). Se vidare s. 195. 
424 Ibid. s. 4. 
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sion, alltså en dags sammanträde, åt rimmet i svenskan, innan man övergår 
till andra ämnen. 

Den svenske rådsherren, som ju skall vara föredragande vid rimses-
sionen, är skeptisk. Han medger att ämnet är viktigt och att han har sympati 
för rim i vers. Men han anser sig inte ha de rätta kvalifikationerna. Herr 
Hugo uppmuntrar honom med följande förtroligt pratsamma programför-
klaring:  

Jag vet hvad Ni vill säga, min herre; Ni är ej poet, menar Ni; och på den 
grunden icke befogad, tänker Ni, att tala om vers och rim. Men deri bedrar 
Ni Er.  

Ordföranden fastslår att den förelagda uppgiften inte alls skulle kunna ut-
föras av en skald. Att skriva poesi och att förklara hur den är beskaffad är 
vitt skilda ting: en skald skulle 

vända mig ryggen med ett flatskratt, och förr på min salsvägg skrifva ett nytt 
helt Ode öfver Fosterlandskärleken med rödkrita än gifva mig de defini-
tioner jag begärde. Så icke Ni, min vän. Ni är reflektör: Ni kan göra reda för 
Er. Ni är ej poet; godt och väl, det är hvad jag vill hafva nu. Ni är statsråd, 
och svarar på frågor. Det är hvad jag önskade mig i dag. Förstår Ni?425 

Rådsherren böjer sig för presidentens argument, men den förelagda upp-
giften visar sig ännu mer krävande: för att göra framställningen åskådlig 
måste konseljen få höra exempel på alla de rimformer som skall utredas. 
Herr Hugo poängterar att det inte duger att gå till de ”befintliga” poeterna 
och hämta prov, för konseljen skall behandla inte bara de rimslag som finns 
använda i svenskan, utan också alla dem som kan användas. Och dessutom, 
tillägger herr Hugo, är det alltid äventyrligt att citera poeter, döda eller 
levande: skalder är snarstuckna, och det gäller även anhöriga och efterkom-
mande, som ”gerna alltid misstycka hvad helst man säger om eller citerar 
efter en skald”.426  

Föredraganden invänder att han inte vill misshaga vännerna i rådet med 
platta och usla verser, det enda han kan prestera. Men slottsherren lugnar 
honom:  

Det är, tvertom, just frågan om verser, alldeles riktiga till rim och meter, 
hvarje i det slag de ämnas att upplysa; alltså fullkomligt goda som verser, 
fast ock alls ingen poesi i sjelfva innehållet må vara till finnandes. Platti-
tyder? Hvad vill det säga? Har jag icke sjelf tillåtit mig att emellanåt reson-
nera platt, och det utan fruktan, emedan jag viste mig sitta bland hederliga, 
goda menniskor? Kan Ni behöfva någon större uppmuntran än min egen 
föresyn?427  

                                           
425 Ibid. s. 3f. 
426 Ibid. s. 5. 
427 Ibid. s. 6. 
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Efter detta är man till slut överens, och den svenske rådsherren kan börja 
sina opoetiska reflexioner över stort och smått i rimväg. Det är ett ämne 
som han förutser kommer att ta ojämförligt mycket längre tid än ordför-
anden kunnat ana – ty ”ingen menniska tror huru utomordentligt många fall 
och skiftningar gifvas inom rimväsendet. Det är, att jag så må uttrycka mig, 
ett Haf: ett purpurhaf.”428 

Rimföredragningen tar därmed sin början, ständigt interfolierad med 
kommentarer från herr Hugo och konseljens ledamöter. Redovisningen är 
mångordigt repetitiv – stoff upprepas, framför allt det uppenbarligen minst 
betydliga. Men mycket av värde i rimmandets vetenskap blir sagt. Resone-
manget är relevant och förnuftigt, om än samtalet ägnas petitessen. Före-
draganden håller sitt löfte att ge egenhändiga prov på rim och vers. Vid 
poemens innehållsliga torftighet fäster ordföranden inget avseende, tvärtom: 
varje gång improvisatorn ursäktar sig för sina versmakerier erinrar Hugo 
om plikten att avhålla sig från det poetiska. Och bifallet från ordföranden 
och hans konselj är undantagslöst entusiastiskt. 

Efter att först av misstag ha citerat en ”befintlig” skald rättar sig 
föredraganden på presidentens uppmaning och producerar följande variant 
av Anna Maria Lenngrens original: 

Jag mins den ljufva färden 
Till Lofö och Kungshatt: 
Min hund sam med på fjärden, 
I knä jag höll min katt.429 

Någon gång bryts det också fortsättningsvis mot citatförbudet – diktrader ur 
Lenngrens poesi återkommer senare i protokollet, liksom några av Kellgren 
och Oxenstierna.430  

 
Den anspråksfulla litteraturen får ibland en hårdhänt behandling. Vid ett 
tillfälle tar improvisatorn avstamp i Goethes välkända dikt ur Wilhelm 
Meister: ”Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn”, för att hamna i 
dansk-tysk rappakalja:  

 Kennst Du das Land wo die Kartoffeln blühen? 
 Kennst Du das Land? Kennst Du das Land! 

 Jo, ser jag rätt, så är det der på Fyen, 
 På den der strand! På den der strand! 

 So lader Uns kun löbe hinweg fra Kongebyen: 
 An linken Hand! An linken Hand! 

 Juch hei! Lass’ Uns nach Fünen gehn – det blir det rätta, 
 Und da lass’ Uns satt essen – nemmeligen mätta.431 

                                           
428 Ibid. s. 7. 
429 Ibid. s. 10. 
430 Ibid. s. 189 o.a. Härom se vidare avh. s. 126ff. 
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Men någon skoningslös kritik ägnar sig konseljen inte åt. Medkänslan är 
grunden. Författaren är också generös nog att låta konseljen framhålla för-
fattare som han tidigare varit kritisk emot. Om Fredrika Bremer utbrister 
ordföranden uppriktigt: ”Är icke vår älskade vän, Fredrika Bremer, en ut-
märkt skriftställare?”432 Också ”friherrinnan Knorring” – Sophie von Knor-
ring – får ett förbehållslöst positivt omdöme: hon karakteriseras som en ”fin 
menniskokännare”.433 

I övrigt ges bara ett fåtal hänvisningar till svenska skalder.434 Till förbudet 
att citera ur den svenska poesin har Almqvist haft ett självklart skäl, som 
han ju inte kunde låta konseljen i Jaktslottets vittra miljö åberopa: i Ame-
rika hade han ingen tillgång till svenska böcker att hämta citat från. I ett av 
breven till familjen från Philadelphia (24 juli 1855) bekänner han sin läng-
tan efter svensk litteratur: ”Utom för allt annat, som edra bref är mig kära, 
utgöra de också det enda svenska här möter mig. Jag har icke här sett en 
enda svensk bok, ett enda svenskt tidningsblad, en enda person att tala 
svenska med.” 435 

Tegnérparafrasen i följande poem kunde uppfattas som en kommentar till 
bristen på litterära källor i exilen: 

 ”Det grumligt tänkta ock det grumligt sagda blifver:  
Är tanken klar, hon äfven orden klara gifver.” 
Den sanningen sjelf Esaïas åt oss skrifver, 
 Eller ungefär så –  
 Jag säger: ungefär så, 

  Ty den frihet menniskan har ändå, 
  Att den som icke på klacken vill gå, 
   Kan gå på tå.436 

Men bortsett därifrån är konseljens citatförbud samstämmigt med den gång 
på gång uttryckta uppfattningen om den lilla poesins värde. Tolkar man 
konseljens poetik som uppriktigt menad hör autentiska diktprov inte hemma 
här. 

                                                                                                                            
431 Ibid. s. 806. 
432 Ibid. s. 1065. Kritik mot Bremer uttrycks i Baron Julius K* (SS 7 s. 80f. o.a.) och i 
den polemiska tidningsartikelserien Tråkigheten, stadd på uppvaktningar, i vilken också 
bl.a. von Knorring angrips (Almqvist [Journalistik II] 1989b:64ff.); härom se Romberg 
(1993:119f. o.a.). 
433 OSR ms. s. 1065. 
434 Det italienska rådet räknar upp (s. 1411) ett antal svenska författare som exempel på 
skalder som är totalt okända i Italien: Atterbom, Bellman, Franzén, Geijer, Hallman, 
Kellgren, Nicander, Stagnelius, Stenhammar, Tegnér, Wallin. 
435 Berg (1928:518). 
436 OSR ms. s. 862. Om versformen i denna dikt se s. 206. 
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4.1 Om rim och vers 

I Sverige – till exempel – som besitter och besuttit 
så många ypperliga skalder, hvad skadar det, att en 
dålig – en Seseman – gifs bland de öfrige: en, som 
gjort ”dåliga tourer” med Apollo, men som denne 
gud ändock låtit ”komma hem”, för ro skull. Är 
icke det en utmärkthet för Seseman, att vara miser-
abel ibland excellenta? Och förtjenar då icke äfven 
denna utmärkthet sin minnesvård? Åtminstone har 
det idag blifvit mig ombetrodt att resa en sådan åt 
honom; och det är hvad jag går att göra, då jag låter 
mina nådiga herrskaper bli vittnen till Tjugufyra 
Spel af honom. 

Den svenske rådsherren  
i Om svenska rim437 

Huvudämnet för konseljens förhandlingar är alltså rim i svensk vers. Ämnet 
engagerar ledamöterna oupphörligen. Alltmer fascineras man av poesins 
teknikaliteter – av möjligheten att behandla diktkonsten som en prosaisk 
angelägenhet. Med bistånd av sin matematiske rådskollega styr föredrag-
anden in verssamtalet på den rena räknekonstens område.438 Frågan gäller 
om ”rimrikedomen” i språket ökar om man tillåter ”sveamålsrim” – långt e-
ljud som rim åt långt ä och vice versa – i rader som dessa: 

 Först for han till Örebro; och derpå sedan 
 For han dädan 

 Han tog sig alltid ett rus i Ny, och ett i Nedan, 
 Och gick så hädan.439 

Föredraganden hävdar bestämt, och får omsider medhåll av sin räknekol-
lega, att rimantalet ökar fyrdubbelt – saken går ”i geometrisk progression”, 
som matematikern formulerar saken.440 Påståendet bevisas slutligen i vitt på 
svart på den stora ”Tabulanigran”, där föredraganden ritar upp sitt 
”Parallelograma Virium Poeticarum”, innehållande 10 x 10 rimord i alla 
logiskt möjliga kombinationer.441 

Inspirerad av sifferexercisen i denna diskussion leder så den matematiske 
rådsherren in samtalet på sin svenske kollegas föregångsman på bruks-
poesins område, räkneläraren och versmakaren Hans Jakob Seseman (född 
1751, död 1819). Seseman hade studerat matematik vid universitetet men 

                                           
437 OSR ms. s. 374. 
438 Ibid. s. 327ff. 
439 Ibid. s. 322. 
440 Ibid. s. 331. 
441 Ibid. s. 334ff. 
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lyckades inte ta examen – som självutnämnd ”Arithmetices Magister” för-
sörjde han sig så gott det gick med att ge extralektioner åt hugade studenter. 
Därtill försålde han sina egna skrifter. Han författade häften i algebra och 
aritmetik men skrev också vers – ”brudskrifter, friarebref med mera”. Den 
matematiske rådsherren är inte helt hemmastadd i Sesemans diktning (man 
får därav förstå att konseljbibliotekets samlingar inte innefattade dessa verk) 
och kan bara påminna sig några brottstycken: ”Täcka L, Caramell – För en 
slant, Proviant”. Dikterna omtalas här som Sesemans ”verser till Mademoi-
selle Comstedt”,442 alltså skaldens blivande hustru. 

Sesemans poem är rimmade alltså, och, som rådsherren framhåller:  

deri ligger det förunderliga, när man besinnar, att det var en med aritmeth-
iska casus och matematiska problemer ständigt uppfylld hjerna som gick 
och gjorde dem. Jag säger: ”gick och gjorde dem”; ty Magister Seseman, lik 
en ny Homerus, var beständigt stadd på vandring: fickorna fulla – och icke 
små lapprisfickor ändå, utan hiskeligt breda och djupa som säckar – jag kan 
bevittna dem, ty jag har många gånger personligen sett den stackars fattige 
Seseman traska omkring i sina stora, oformligt klumpiga skor, sin slokiga 
hatt, sin långa, bredfickiga, blacka kamlottsrock, och en tjock käpp i handen. 
Han var en af Sveriges sannskyldigaste fenomener.443 

Det är också den matematiske rådsherren som väcker tanken att resa ett 
monument till den stackars mannens ära, främst för hans insatser inom 
matematiken, men ”har den gamle fattige Afledne äfven förtjenster om 
Rimverket tillika, så är det ju endast så mycket mer?”444 

Men det är statsrådinnan i måleriet som efter en längre diskussion leve-
rerar den förlösande idén till monumentets utformning: vad vore lämpligare 
än att låta minnesmärket bestå i ett diktat verk av rimmad poesi, ”af och 
från Seseman”?445 – dock naturligtvis, enligt kravet att inte citera skalder, 
utan ”en enda rad, som i verkligheten förskrifver sig från Sesemans egen 
penna eller mun.”446 

Förslaget får stort bifall – av alla utom den svenske rådsherren. Det faller 
på dennes lott att åstadkomma monumentet och han är betänksam: nu ställs 
kolossala anspråk på hans improvisationsförmåga, ty i Homeros efterföljd 
skall minnesmärket bestå i en ”Iliad” av tjugofyra ”rhapsodier”, med tjugo-
fyra poem i varje.447 Han varken får, eller för den delen kan, luta sig mot 
originalet, ty han erkänner att han för sin del inte är bekant med en enda 
vers av Seseman; ”om icke måhända de par rim, som min mathematiske 
kollega för en stund sedan lät oss höra.”448 

                                           
442 Ibid. s. 338. 
443 Ibid. 
444 Ibid. s. 339. 
445 Ibid. s. 368. 
446 Ibid. s. 344. 
447 Ibid. s. 365. 
448 Ibid. s. 368. 
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I konseljens sesemandiktande finns flera anknytningar till den klassiska 
diktningen. Versproven anges som ”spel” – rapsodier – vunna mot Apollo449 
– pekoralets seger över den etablerade diktkonsten, om man så vill. Sese-
man själv liknas vid Homeros.450 Å andra sidan benämns en del av en rap-
sodi med en kortspelsterm: ”stick” – som för att ta loven av den klassiskt 
hävdvunna termen ”rhapsodi”.451 

I Jaktslottskretsens samtal i romanen Hinden finns en parallell till exil-
protokollets hantering av diktterminologi. Under diskussionen om ”manu-
skripttiden”452 funderar herr Hugo också över namnet på det tilltänkta sam-
lingsverket: ”Jag önskade en titel, som svarade emot dessa sakers genius. 
Att uppkalla Saguverket efter mig sjelf vore nog att hänvisa till första 
ursprunget. Med en antik tournure skulle det kunna heta Hugoiden eller 
Hugoëja; alltför kärft. Då vore Hugohamilcariaden mer flytande, dock allt-
sammans dumt.”453  

Också för Sesemanmonumentet överväger man namn med ”antik tour-
nure”, men tonen tycks uppriktig, och förslagen förkastas inte som ”dum-
ma”. Så kan man uppfatta benämningen ”rhapsodi”: som en spelande kom-
mentar till pretentionerna för Törnrosens bok. 

Titeln på exilkonseljens versverk bestäms slutligen kort och gott till Sese-
mana:454 ”Iliad” kunde trots allt låta en smula ”affekteradt”.455 Likaså vore 
det förmätet att bruka titeln ”Schiking”, efter den gamla kinesiska läro-
skriften med samma namn; den kinesiske rådsherrens förslag har annars fog 
för sig, tycker konseljen, som fått höra en skarpsinnig plädering för att 
namnet Seseman till sitt ursprung är ren och skär kinesiska.456 ”Sesemana” 
får diktverket heta, men det är givet, ”att vi i alla fall skola hålla det till 
beskaffenheten för en Schiking, eller för en Iliad”, avrundar herr Hugo.457 
Rådet kan skiljas åt, men bara för en kort paus: nu har man att emotse 576 
rimmade Sesemanpoem, och förväntningarna är stora. 

Rimsmidandet hade blivit mer än harmlös ordlek för stunden. Och fanns 
här inte också möjligheten att då och då, i Sesemans förklädnad, tala om 
betydliga ting? En och annan bland åhörarna i konseljen tycks ha öron käns-
liga för djupare innebörder: ”jag tycker om dessa egna småstycken”, be-
känner målarkonstens statsrådinna förtroligt under en paus i Sesemanaföre-

                                           
449 Ibid. s. 372. 
450 Ibid. s. 370. 
451 Ibid. s. 372. 
452 Om ”manuskripttiden” se s. 60ff. 
453 SV 5 s. 383. 
454 OSR ms. s. 371. 
455 Ibid. s. 370. Också för exilkonseljens anekdotiska ”Lappsamling” överväger herr 
Hugo olika klassiska genrebenämningar; härom se s. 148f. 
456 Ibid. s. 370. 
457 Ibid. s. 371. 
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dragningen, ”ty när jag lyssnar på dem, så tycker jag mig höra någonting 
inunder.”458 

Det sesemanska jätteverket utgör trots allt en mindre del av Om svenska 
rim. I övrigt är texten alltså en prosaisk, akademisk framställning, ett proto-
koll över sakliga samtal. Konseljen framhärdar i att resonera om meter och 
rim jämsides med digressioner i skilda ämnen. Liksom de tidigare vers-
proven är Sesemans poem illustrationer till rimtekniska spörsmål.  

De prosaiska utvikningarna till trots är det sesemanska versimprovi-
serandet ett slitsamt göromål. Sedan det sista Sesemanpoemet rotts i land, 
på kvällen vid slutet av den långa fjärde sessionsdagen,459 har den svenske 
rådsherren drabbats av ”rimsjukan”: dagen efter, när han äntligen får tala 
obehindrat på prosa igen, kan han det inte – varje yttrande skulle bli rimmad 
vers om han öppnade munnen. Stum och beklämd drar han sig tillbaka till 
sina rum för att inte förarga sina vänner i rådet. Dessbättre dröjer det inte 
länge förrän han är återställd, och konseljen får sitt väntade tillfälle att hylla 
honom för hans monumentala insats. Under tiden har konseljen ägnat sig åt 
annat än rim och meter, och det framhärdar man med också därefter en lång 
tid – inte förrän på eftermiddagen den sjätte sessionsdagen tas huvudämnet 
upp på nytt.460 Nu som tidigare illustreras de metriska diskussionerna med 
egentillverkade diktprov. Till sist prövar också herr Hugo själv på att im-
provisera några sådana verser.461 

 
* 
 

Under poesidiskussionerna i konseljen höjer man ibland blicken från de 
verstekniska detaljerna. Perspektivet vidgas till större frågor. Då och då an-
knyter man till Jaktslottets konstfilosofiska samtal från förr.462 

Ett viktigt estetiskt ställningstagande formulerar hushållningens statsråd-
inna i slutet av rimprotokollet. Sitt eget förslag att sätta alla recept ur sin 
”granduncle” MacKenzies omfångsrika kokbok på vers motiverar hon med 
påståendet att ”Erinran är skälet för all verskonst. Det är grunden för all 
poesi på jorden.”463 Herr Hugo anmärker att uppfattningen icke ”öfverens-
stämmer /.../ med min föreställning om Poesi och Skön Konst i allmänhet. 
Men jag kan ej heller säga, att den strider deremot, eller upphäfves deraf, 
om den allenast förstås såsom en del, såsom en sida af saken, nemligen den 
praktiska.”464 

Statsrådinnan invänder att också den stora poesin kan förklaras på samma 
sätt: psalmer och kärlekssånger går alltid på rim eller fast rytm, just för att 

                                           
458 Ibid. s. 630. 
459 Ibid. s. 878. 
460 Ibid. s. 1185ff. 
461 Ibid. s. 1405ff. 
462 Se bl.a. ibid. s. 1029 och s. 1074. 
463 Ibid. s. 1393f. 
464 Ibid. s. 1395. 
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de skall minnas. Ordet minne är, påpekar statsrådinnan, liktydigt med Liebe: 
”Är nu då icke Minnessång, som är Kärlekssång, en sång för minne, för 
evig erinran, för en ljuf hågkomst som aldrig dör?”465 

Ett gott stycke dessförinnan, vid diskussionen om Edmund Spensers 
Faerie Queene under den tredje sessionsdagen, förs ett lika engagerat reso-
nemang om poesins art.466 Herr Hugo kritiserar med hetta Spensers bruk av 
”allegorismer”: litteraturen behöver i stället levande personer, som äger 
”föränderbarhet”.467 

En stund senare vid samma session leds samtalet in på skrivande och 
konstnärlig medvetenhet.468 Diskussionen tar sin början i ett meningsutbyte 
om nyttan av ”kommentarier” och ”Noter”.469 För uppgiften att kommentera 
verserna i den sesemanska iliaden föreslås en särskild ”Kommentarie-Kom-
mitté”. Syftet är från början praktiskt: att undvika avbrott i själva föredrag-
ningen av dikterna. Meningen är att alla de föregående protokollförda kom-
mentarerna till versproven skall kasseras till förmån för kommentarie-
kommitténs noter.470 Diskussionen förs till sin spets med ordförandens för-
slag att konstruera skaldeverken för kommentarens skull, att reducera dikt-
erna till bihang.  

Den viktigaste personen, föredragaren–improvisatorn, undanber sig med-
lemskap i kommittén.471 Några sessionsdagar senare avvisar den grekiske 
rådsherren herr Hugos önskan att tillkalla Sesemanas improvisator för att 
fråga honom till råds om meningen med en viss rimteknikalitet, eftersom  

Ingen stor författare – i synnerhet ingen författare af ett rätt stort och betyd-
elsefullt verk – vet hvad han i sjelfva verket skrifver om; nemligen i grund-
en. /…/ allt det oändliga, som ligger inunder och uti hans skrift, har han 
merendels en ganska liten aning om. Det är först genom efteråt kommande 
förklaringar, kommentarier, historiska redovisningar, jemförelser med annat, 
och allt detta, som en kritisk litteratur medför – det är först härigenom, som 
det för verlden efteråt blir bekant hvad egentligen fins i en stor författares 
verk, och hvilket han sjelf, minst af alla, hade begrepp om, då han gjorde 
det. Annat är det med små författare, och af arbeten med jemförelsevis liten 
betydelse, såsom rent grammatiska, eller vetenskapliga traktater av in-
skränkta syften. /…/ det har i alla sekler förhållit sig så med stora författare, 
och af stora verk. /…/ Kan väl Herr Presisdenten [sic] endast för ett ögon-
blick föreställa sig att, till exempel, St. Johannes på Patmos eller författaren 

                                           
465 Ibid. s. 1396. 
466 Ibid. s. 680. 
467 Ibid. s. 680f. Ett exempel till frågan om poesi som vetenskap ger herr Hugos begäran 
att föredraganden skall inkomma med ett ”Lexikonspoem”, en ordbok på vers (s. 1316). 
Efter en stund presenterar han sin dikt med samiska ord – ”Ordbokens Sång” (s. 1347). 
Ordföranden är tillfreds med dikten, som tillkommit ”såsom bevis på att han icke ansåg 
något ämne ligga utom Konstens och Poesiens område” (s. 1354). Jfr avh. s. 21 o.a. 
468 Ibid. s. 796f. 
469 Ibid. s. 658. 
470 Ibid. s. 798. 
471 Ibid. s. 797. 
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af Apokalypsis hade en idé om allt, eller ens om något, som Utläggarne 
upptagit ur Apokalypsen och visat befinna sig deri? Viste han det minsta af 
sina egna andemeningar, och dem Svedenborg antecknat i Apocalypsis 
Revelata? och icke blott Svedenborg, men så många andre, af skilda slag, 
från Newton till och med kanhända Bengel? Och huru många andre? /…/ 
Nya Testamentets öfrige skribenter, apostlarne och evangelisterne: viste väl 
de något, i grunden nemligen, af hvad de skrefve om? hade de medvetande 
om alla de läror, dogmer, sanningar och betydelser af tusen arter, som 
efterkommande seklers theologer och theosofer alltigenom upptäckte och än 
vidare skola gå att upptäcka i Nya Testamentet?472 

Kort därpå sätter improvisatorn själv punkt för diskussionen med att ”för all 
del” be ”Konseljen påminna sig, det jag alldeles icke iklädt mig pligten att 
kämpa för bruket af alla de exempel jag anför. Jag upptar dem blott som 
medel till förklarande af hvad jag i hvarje fall har att framställa. Deremot, 
att använda, eller icke använda, sådana rimformer i poesi är en annan sak: 
det beror på skalden, och angår således icke mig.”473 Det hindrar inte att man 
också i fortsättningen återkommer till ämnet. 

Konseljens mest engagerade meningsutbyte om poesi förs vid början av 
den sjunde och sista sessionsdagen474 – samtalet utvecklas efterhand till en 
lidelsefull manifestation för politisk rättvisa och demokrati (varom mera 
s. 101.f och s. 143f.). Diskussionen tar sin början med den svenske före-
dragandens föresats att dikta en sonett till svar på den sonett av Mickiewicz 
som den polske rådsherren tidigare reciterat.475 Den svenska variant före-
draganden presenterar är av ”lägre” slag:  

Olyckans son jag är! Bedröfvelsens kusin! Förtviflans frände! 
Min ställning ganska ömklig är, hur kan den också annat vara? 
Konstapel vill jag bli; men är ej mer än en Gevaljer bara! 
Ej uslare deran, än jag, en man i denna verld jag kände. 

För Solen klagar jag min sorg: om dagens stjerna endast vände 
Sitt anlete till mig, och hon på mina suckar ville svara, 
Så blef allt hjelpt. Om Månen, nattens kung, som thronar i en skara 
Af silfvermoln, mig ville bistå, blef allt väl i mitt elände: 

Men allt förgäfves! Jag om Morgonen min Näsduk tar och gråter 
Den full! Ty näsduken är skön, är en present af Lisa Nora: 
Att i dess sköte mina känslor tömma, hon mig ömt nu låter. 

Om Aftonen jag tappat – ach! – min Näsduk! O hvad kan förstora 
Min saknad? Nu jag bittert sätter mig och gråter åter 
För det! ty jag har mist min sista vän, och kan ej mer förlora.476 

                                           
472 Ibid. s. 1174f. 
473 Ibid. s. 1220. 
474 Ibid. s. 1297f. 
475 Ibid. s. 1299. 
476 Ibid. 
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Herr Hugo invänder mot att dikten förlöjligar ”det romantiska lifvet”477 och 
får nu anledning att vädra sin motvilja mot satir. Improvisatorn påpekar att 
ordföranden här ger luft åt samma principer som i sitt ”Inaugurations-Tal” 
när den gamla Akademien stiftades.478 För egen del förnekar han att han 
åstadkommit en satir: också det ”låga” och föraktade har sin plats i sonet-
tens form. 

Liksom ordföranden vänder improvisatorn sig alltså mot satiren och iro-
nin, men från sin bestämda utgångspunkt: inget ämne är för lågt för poesi, 
men för den skull drabbas inte den höga diktningen.479 Herr Hugo säger sig 
”hata” satiren – hata förlöjligandet, hela detta ”Narrgöreri” – och använder 
starkare ord än någonsin tidigare i exilkonseljens sakdiskussioner. Varje 
form av ironi är i herr Hugos öron förkastlig – inte ens Boileaus satirer 
finner nåd.480 

Samtalet förs för en stund åt annat håll: föredraganden kritiserar Abbé de 
Pradt, som han påstår ha hävdat att polisväsendets ”instituerande” ”med-
förde Romantikens utödande”.481 Herr Hugo återgår till huvudfrågan genom 
att till slut fråga den polske rådsherren om denne själv anser den svenska 
sonetten vara en parodi på Mickiewicz sonett. Polacken visar sig ha upp-
fattat sonetten som allvarligt menad.482 I sin tur förundrar sig herr Hugo över 
improvisatorns val av personnamnen Lisa och Nora i sonetten; Hugo inser 
att det är det poetiska gehöret som styr skalden, en ”Försyn” som visar sig 
”medvetslöst”.483 Namnen har alltså valts av det poetiska snillet, trots att de 
är vulgära pignamn, och Hugo förundras över denna poesiens kraft.  

Konsensus har nu uppnåtts, och herr Hugo talar hädanefter varmt för sak-
lighetens poesi: ”Denna vår mening strider emot flere af nutidens gängse 
theorier, som vilja göra Konsten exklusiv i anseende till matiererna, och 
endast hålla åtskilliga saker (separat eller skildt från andra, de der uteslut-
ande och ensamt skola öfverlåtas åt Vetenskapen) tillbörliga för Poesien.”484 
Å andra sidan bryter Jaktslottsestetiken inte mot ”de Gamles föreställning-
ar”; där finns det exempel på ”Astronomi /.../ ja, till och med sådant som 
Gastronomi och Kokkonst”, säger herr Hugo och poängterar nu vad han 
tidigare förbisett, nämligen att ”distinktionen emellan Konst och Vetenskap 
icke skall bestå i en åtskillnad af Ämnen /.../ utan i ämnenas Behandling.”485  

Därpå sammanfattar herr Hugo sina tankar om poetens avsikt:  

om han härvid företar sig att predika mot sjelfva dessa ämnen som oantag-
liga för Konsten, i och för sig, så talar han i vädret; och det är egentligen sin 

                                           
477 Ibid. s. 1303. 
478 Ibid. s. 1304. 
479 Ibid. s. 1305f. Om humor och satir se vidare s. 171ff. 
480 Ibid. s. 1304f. 
481 Ibid. s. 1306. 
482 Ibid. s. 1308. 
483 Ibid. s. 1311f. 
484 Ibid. s. 1313f. 
485 Ibid. s. 1312ff. 
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egen inskränkthet han demonstrerar, men icke Konstens skyldighet att in-
skränkas till blott vissa saker. /…/ Ännu en gång sagdt, det är verkligen 
visst, att man kan råka i förlägenhet om svaret på frågan hvad Poesi är, då 
kännetecknet hvarken hemtas från ämnets sort, eller från skrifartens form. 
Kanhända till sluts, att ingen är i stånd att svara på den frågan; icke en gång 
alltid en Konstfilosof ex professo. Skalden sjelf torde kunna säga det. Men 
han är en person, hvilken som oftast har den ovanan att aldrig svara på tal i 
sådant som rör honom sjelf närmast. I stället för att definiera för dig hvad 
Poesi är, gör han dig kanske hellre bara ett Poem, och gifver dig det. Intages 
du deraf, så är det väl, och så har du svaret dermed. Intages du icke, så är det 
visst icke så bra; men det är likväl också ett slags svar.486 

Det är en positionsangivelse som rimmar lika väl med poesi-i-sakprogram-
met som med de tidiga estetiska spekulationerna. I beskrivningen av poe-
sins ”guldålder”, i inledningen till ungdomsverket Dalmina, är samma tank-
ar formulerade:  

I den inre högre Menniskan lefver en Känsla, som föds, då Menniskan föds, 
men som genom Upfostran och Fördomar så ofta utslocknar. – Så länge 
denna heliga, gudomliga Känsla lefver, gifver den menniskan en dunkel 
aning om hvad Poesie är, och emotsäger genom en obeskrifvlig vedervilja 
de torra Definitioner som läsas i äldre och nyare Poetikor. Det är just denna, 
hos hvarje Individ arbetande, Känsla, som gör, att hvar och en på sitt vis 
anar, och, i följe av denna aning, söker att uttrycka, hvad poesie, efter hans 
mening, är.487 

4.2 Författarens röst? 
Från den prosaiska kunskapsredovisningen görs det någon gång små avsteg. 
Vid ett tillfälle återberättar den föredragande svenske rådsherren sin påståd-
da ”vision” av Hans Jacob Seseman: på natten efter improviserandet av den 
sista Sesemanarapsodin hade den gamle rimsmeden visat sig för sin efter-
följare och tackat honom för hans versinsatser. Berättelsen kulminerar i en 
hyllning till Richard Furumo, poesins talesman på Jaktslottet. Som en gärd 
av aktning för Jaktslottets gamla fantasiverksamhet föreslås han här dubbas 
till riddare av den nyinstiftade Törnrosorden. Föredraganden tar dock loven 
av allvaret genom att erkänna att han lurat dem: visionen var ett påhitt från 
hans sida.488 Men episoden föranleder en bekännelse några sidor senare i 
protokollet. I öppenhjärtigt uttryck går rådsherren längre än någon annan-
stans i manuskriptet: 

                                           
486 Ibid. s. 1315; jfr Berg (1928:412).  
487 Almqvist [Otryckta ungdomsarbeten] [1905] s. 70; jfr SS 2 s. 221. Citaten ur Dalmina 
är återgivna med originalets ortografi efter Ruben G:son Bergs utgåva. 
488 OSR. ms. s. 1152. 
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Oh, Herr Hofmarskalk! det är vida angenämare att vara dödlig, och hafva 
vänner omkring sig, som stanna qvar, som älska Er kanhända – än vara 
odödlig och se sina vänner skynda på dörren af räddhåga och bäfvan. /.../ 
Jag har sett Sesemans öde: jag har speglat mig deri.489 

I rimprotokollet finns ytterligare några återberättande anekdotiska avsnitt. 
Vid ett tillfälle gäller samtalet den svenske improvisatorns egendomliga 
uppförande efter avslutandet av Sesemana, vilket föranleder rådsherren i 
fråga att berätta om sina försök att pröva stimulantia av olika slag.490 Samma 
tema återkommer ett femtiotal sidor senare i den medicinske rådsherrens 
relation för hur han överraskar den svenske kollegan ”understbittida” i färd 
med att tända sin pipa med, som rådskollegan avslöjar, ”Ostindisk Hampa”, 
eller cannabis.491 Stilistiskt skiljer sig texten i detta avsnitt från den vanliga 
konseljprosan – syntaxen är korthuggen: 

Jag inträdde med flit hastigt, abrupt, och – hvad jag anat – fann min patient 
redan uppe, ehuru knappast halfklädd. Jag såg, att han hajade litet tillbaka 
vid min ankomst: han var som bäst sysselsatt att stoppa sin morgonpipa, och 
var just på väg att stryka eld med tändstickan för att börja sin rökning. Då 
dörren af mig öppnats, hade han stirrat på mig. Men jag sprang fram, fattade 
hans pipa om skaftet, tog den från honom och ropade: ”håll! håll! du skall 
icke tända ännu – låt mig se först!” – Hvad menar du? utbrast han, och steg 
igen ett steg tillbaka. /…/ – Visst, visst, tag den! sade han och han lät mig 
behålla pipan. – Jag hade ej skådat innehållet en half minut, förrän jag såg 
på honom och utbrast: ”detta är turkisk tobak, menar du?” – Ja visst, svarade 
han. –”Nej, min bror, det är icke tobak, jag ser det redan på det sönder-
smulade och instoppade stoffet här; men låt mig få hela ditt paket, så skall 
jag närmare analysera det.492 

Mycket snart återgår språkordningen till den prosaiskt normala. Fördenskull 
är poetiska känslor inte bannlysta. Konseljen kan fascineras av klangen i 
exotiska namn; ordföranden själv grips särskilt av magin i ordet ”ros-
azure”.493 Vid ett annat tillfälle ger det sköna rimordet ”salmagundi” i en av 
Sesemanaverserna och dess betydelse ”sillsalat” upphov till en animerad 
synestetisk reflexion.494 Under ett samtal om ord och klang i persiska språket 
levererar herr Hugo en flammande appell till den poetiska lyhördheten: ”när 
man kommer till Persiskan, så finner man sig oförväntadt i en ny verld: men 
vet icke hvar man är hemma, man förtjusas: en ny musik möter örat: den 
kommer emot oss, vänlig och stundom förskräcklig, men alltid underbar. 
Manutschèr, Feridun, Isfendiar, Afrasiab, Rustam.. och så många hundrade i 
Firdusis stora Schahnameh – min Gud! är det då icke någonting alldeles för 
                                           
489 Ibid. s. 1155. 
490 Ibid. s. 1039ff. 
491 Ibid. s. 1102ff. 
492 Ibid. s. 1103f. 
493 Ibid. s. 1027. Om Almqvists vurm för exotiska namn se även Langenfelt (1954). 
494 OSR ms. s. 528. 
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sig? Likväl äro en mängd menniskor så lomhörda, att de tycka en sak är just 
som en annan, ett namn är som ett namn, ett ord som ett ord, ett läte som ett 
läte; intet vidare; och de märka ingen åtskillnad – de höra endast ljud, men 
sentera ej hur ljudens ton låter, ej huru de vibrera, ej med hvad kolorit de 
klinga (dumt sagdt, men bra). Min Gud, om jag kan begripa huru menniskor 
kunna vara så utan hörselgeni!”495 Hugo besinnar sig därefter: ”Men vi skola 
akta oss att komma från ämnet här; vi skola så mycket som möjligt undvika 
allting.”496 

 
Här och var anspelar konseljsamtalen på Jaktslottets tidigare poetiska verk-
samhet. Vid diskussionen om flerstaviga rim på ”Varor”, alldeles i början 
av protokollet, låter föredraganden i raden av svårbegripliga exempel – 
”Aholimabaror”, ”Palikaror”, ”Fimburidaror”, ”Hussaror” (”makar åt Hus-
sarer, bättre än ’Hussarskor’”) – foga in ett mera bekant sådant, och herr 
Hugo utbrister: ”Men min Gud, hvad är allt detta? /…/ Några af dem vet jag 
möjligen af, såsom Tintomaror – ehuru jag icke känner mer än en.”497 En 
annan gång anmärker herr Hugo om formen hos en av de improviserade 
dikterna, att det inte är fråga om ”skönhet”: i stället gäller det ”förmågan att 
öfvervinna svårigheter, hvilken talent är mycket god som medel för en 
högre skönhet”.498 För att förtydliga sig låter författaren herr Hugo återvända 
till ett känt musikaliskt åskådningsexempel, fugan – som Almqvist långt 
tidigare diskuterat i uppsatsen Om Enheten af Epism och Dramatism. En 
aning om den poetiska fugan (1821).499 Den estetiska kritik som här inrym-
des – det är fugan som ”grund-idé” som gäller, inte ”fugisternas” ”räkne-
mässiga” tillämpning av idén, som ”mekaniskt behandlad, ej blifvit annat, 
än en arithmetisk ton-spetsfundighet”500 – formuleras i exilkonseljen rakt på 
sak:  

Äro icke Fugor ofta rätt fula; /.../ Men den seger Tonkonstnären dermed 
vinner /.../ blir hos honom ett stort medel för uppkallande af skönhet annor-
städes /.../ Jag vill bara säga: jag tackar icke för Fugan, när jag hör den; men 
jag tackar för konsten som jag hör hos artisten, att hafva gjort fugan; ty jag 
hoppas dermed att han kan göra något annat.501  

Därpå avrundar herr Hugo diskussionen med en beskrivning av en ”fuga-
spelare”, som bär drag av författaren själv: 

Jag har kommit till denna – såsom jag tror, fullt grundade – men tillika, 
såsom jag vet, fullt öfverflödiga anmärkning, i följd af hvad jag mins om en 

                                           
495 Ibid. s. 759f. 
496 Ibid. s. 760. 
497 Ibid. s. 31. 
498 Ibid. s. 815. 
499 Se SV 9 s. 16f. 
500 Ibid. s. 297. 
501 OSR ms. s. 816. 
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min vän, hvilken jag fordom, och med stort nöje, hörde spela; och hvilken 
aldrig i verlden spelade annat än fugor. Det vill säga, så framt han icke af 
embetsåliggande tvangs till annat. Han fantaiserade mycket på piano, och 
äfven på orgor; och han tog upp hvad motiv som helst. Men hvad helst det 
var han började med, så gjorde han det alltid till fugor; till det minsta fugai-
serade han det – i fall min herre och Konseljen tillåta mig säga så. Under 
tiden ber jag Konseljen vara öfvertygad, att den fugaspelare, hvarom jag 
talar, alldeles icke var en myth, en sorts man påhittad af mig för att exempli-
fiera saken; en Personifikation af Fugaismen; nej; han var verkligen, så 
underligt det låter, en riktig menniska; och jag kunde uppgifva hans namn, i 
fall det fägnade Konseljen. Han skulle väl då, såsom han förtjenade, göras 
odödlig genom att bli nämnd i våre Handlingar; men det behöfves ej, ty han 
är odödlig i alla fall – först och förnämligast såsom en god menniska, hvil-
ket jag bestämdt känner han var, och för det andra såsom stor spelman, hvil-
ket hela hans församling många gånger bevittnat.502 

Konseljens långa utläggning om kinesisk skrivkonst503 är en pendang till 
Almqvists framställning om kinesiska i det orientaliska ”sagoverket” Men-
niskoslägtets Saga.504 Flera av konseljens utredningar har det gemensamt att 
stoffet har förekommit i en eller annan form i författarens tidigare litterära 
verk – i Drottningens juvelsmycke, Amorina, Smaragdbruden och andra; det 
gäller exempelvis de vidsträckta samtalen om tempelriddare, frimurare och 
rosencreutzare. Som nämnts505 omtalas Sviavigamal vid flera tillfällen – det 
verk som herr Hugo ondgör sig över att Richard inte har färdigställt. 

I övrigt finns en del hänvisningar till tidigare Almqvisttexter, sakprosa 
såväl som skönlitteratur. I början av den första rimsessionen omtalas ”Jagt-
slottets Rättstafningslära”.506 Vid ett senare tillfälle hänvisar som nämnts 
konseljen till ”ett Furumoiskt stycke”, ”Arbetets ära.”507 I samtalet om 
Richards promovering till törnrosriddare figurerar flera verk. Statsrådinnan i 
måleriet framhåller Furumos litterära förtjänster – han som har ”framstått 
/.../ med Signora Luna, med Ninon de L’Enclos, Isidora af Tadmor, Svan-
grottan på Ipsara” och med ”oräkneliga” andra alster.508 

En annan gång kommer samtalet in på Rabelais – som Almqvist ju tidig-
are avhandlat i den akademiska specimensskriften De vita et scriptis Fran-
cisci Rabelæsi509 – närmare bestämt på tolkningen av en passage i sagan om 
Gargantua och ”le bon” Pantagruel.510 Enligt den medicinske rådsherren har 
Rabelais här med omnämnandet av växten ”Pantagruelion” haft en ”double-
                                           
502 Ibid. 
503 Ibid. 
504 SV19, se särsk. s. 318ff. Om Almqvists intresse för asiatisk kultur se Edström (1995). 
505 Se s. 39f. 
506 OSR ms. s. 34. 
507 Ibid. s. 1059f.; jfr avh. s. 39. 
508 OSR ms. s. 1048; jfr avh. s. 39. 
509 Almqvists akademiska avhandling om Rabelais var specimen vid ansökan till profes-
suren i Lund 1838; se SS 4 s. 341ff. samt inledn. s. XXVI. 
510 OSR ms. s. 1117f. 
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sens” i syfte, vilket författarens uttolkare inte haft klart för sig: beteck-
ningen syftar på hampa med innebörden hängningsrep, men också på hampa 
i betydelsen narkotika. 

Konseljens diskussioner om den persiska gudalärans dualism511 är en pro-
saisk parallell till författarens satiriska uppgörelse i Ormus och Ariman. Det 
är ju den harmlösa kunskapen som nu har företrädet på Jaktslottet; därför 
borde det vara i sin ordning att man i samtalet om godheten och ondskan 
avstår från att ironiskt kasta om begreppen.512 Men herr Hugos inpass i den 
persiske rådsherrens utläggning om religionens övergång från monoteism 
till dualism är inte utan kritisk udd. Slottsherren markerar därtill innehållets 
vikt med att insistera på att det persiska samtalet infogas i Törnrosens bok: 
”Nu – så fort hvad vi i dag förhandlat, hinner renskrifvas i vårt protokoll, så 
skall det icke dröja att derifrån införas i Törnrosens Bok; och denna Bok 
skall derigenom blifva ännu odödligare, om möjligt, än den redan är.”513 

I diskussionen bekänner först rådsherren vad han själv gillar: ”den förste 
och äldste Zarathustra; denne så kallade Zoroaster, hvars rätta slägtnamn 
var Spitama.”514 Anförandet tar sin början i ett resonemang om det persiska 
språkets förändringar, men ämnet vidgas snart till religionen. I sina kom-
mentarer till de gudanamn rådsherren anför ur ”Vendidad” antyder ordför-
anden den omvända sympatin i Ormus och Ariman:  

Vi hafva den [Vendidad, min anm.] bevarad både på Zend och äfvenledes 
på Pehlevi. Också, när jag går att anföra namn och ord derur, skall det ske 
tvåfaldigt, och måste ske så, på det att upplysningarne måtte bli tydliga. 

Tvåfaldigt? Godt. Vi skola då få höra dubbla namn, menar min herre? 
Ja; för exempel: 1º Ahuramazda; och 2º detta förändradt (genom sam-

mandragning och vokalkorrumpering i det yngre språket) till Hormozd, 
Hormuz, som slutligen i den Europeiska litteraturen blifvit Ormus. 

Ah – Ormus? Nu äro vi hemma! det är den Goda Principen, hvad vi kalle 
Gud. Hvem skulle hafva trott att Ahuramazda – men lika mycket; /.../  

Låt mig gå till ett annat exempel på dubbelbenämning; låt mig taga: 1° 
Angròmainju; och 2° Ahriman.  

Åh – vår välbekante Ariman? den Onda Principen, den vi i Europa också 
bruka kalla – som sagdt. Men hvad som förekommer mig mycket märk-
värdigt är, att han på långt när icke så mycket förändrats från fordna tider, 
som Ahuramazda, hvilken – det är förundransvärdt! – krympt ihop ända till 
det lilla fattiga, tonlösa, småaktiga Ormus! – Ahuramazda! hvilket stort, 
herrligt, klangfullt ord? Det är Fornpersiska!515 

                                           
511 Ibid. s. 751ff. 
512 Om fornpersiska partier i Almqvists texter se Holmberg (1919:185f.). Om Almqvists 
två songes med persiskt motiv (Alalith Diurméa och Isfendiar) se Bergstrand 
(1953:272ff.). 
513 OSR ms. s. 792f. 
514 Ibid. s. 754. 
515 Ibid. s. 766f. 
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Betecknande nog blir rådsherren avbruten av ordföranden då han övergår 
till beskrivningen av de sex ”djävlarna” i Arimans rike. Herr Hugo hänvisar 
till att Spenser ju slutade sitt verk Faerie Queene med de första sex böck-
erna, och därför vore det onödigt för konseljen att gå längre.516 En stund 
senare upplyser han att han själv har en hypotes om skälet för Spenser att 
stanna vid sex böcker – trots att titelbladet anger tolv: Spenser skulle ha 
missuppfattat det förhållandet att det existerar dubbelbenämningar på de sex 
”änglarna”.517 

Hypotesen tycks trivial. Men som uttryck för avståndstagandet från dua-
lismen är den meningsfull. Närhelst tillfälle ges uttrycker konseljen mot-
stånd mot sådana tankesystem, ja mot allt metafysiskt sekttänkande. Så vän-
der sig exempelvis den persiske rådsherren med kraft emot manikeismens 
idéer – och därmed från Spenser i Faerie Queene och Milton i Paradise 
Lost.518 Vid andra tillfällen visar man samma aversion mot rosencreutzare, 
frimurare, tempelherrar, Luther, Calvin, katolicismen, ”tillika med så många 
pietistiska och mystiska sekter”.519 

Det är alltså följdriktigt att den persiske rådsherren markerar sitt starka 
ogillande med den ”Zendik-Persiska Dualismen”.520 I sådana uttalanden kan 
man i sin tur finna nyckeln till förståelsen av exilens textverksamhet som 
uppriktig: dualismen är förkastad, och med den ironin i verket.  

 
* 

Rimmanuskriptet är förteget om upphovsmannen. Men texten tycks lämna 
förstuckna besked om Almqvists belägenhet – litterära avsikter, tankar på 
det förflutna, känslor av övergivenhet, drömmar om återkomst. Någon gång 
kan den amerikanska tillflykten antydas – som i Sesemana XX:5, vars dikt-
person förbehåller sig rätten att för sig själv spela boston:  

Jag vet, att dra sin spader  
Ej brukas stort i Boston,  

 I detta Massa... Massachuset;  
Men jag ej bryr mig om’et,  
Jag gör just som jag vill.521 

Konseljprotokollets monomana sakutredningar kan i sig rymma en själv-
bekännelse – uttrycka den ”contre-sens” mellan ”livets och hjärtats myster-
ier” som herr Hugo bekänner i Dialog om Sättet att sluta Stycken: ”Jag har 
känt personer, som stundom, när känslan svallar högst i hjertat, förstummas 
genom sjelfva dess öfvermått, eller, om munnen talar, blott låta de likgiltig-

                                           
516 Ibid. s. 778. 
517 Ibid. 
518 Ibid. s. 752ff. 
519 Ibid. s. 754. 
520 Ibid. 
521 Ibid. s. 831. 
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aste saker höras, kanske rentaf skämt. Jag är likväl icke så starrblind, att jag 
anser sådant för infernalisk isköld, efter jag är bekant nog med mennisko-
sinnet, för att veta, det den innerligaste och underbaraste värme emellanåt 
visar sig just så.”522 

I det sorglösa konseljsamtalet hörs någon gång en annan ton. Det är inte 
bara i de sesemanska verserna som texten kan förefalla flertydig, förklädd 
till raljeri om småsaker. Den svenske versimprovisatorns mångordiga kom-
mentar till en harmlös tvårading med identiska rim: 

Rhabarber fins af flere slag: Sibirisk anses för den bästa, 
Men jag får säga: i min smak är ingen sorts den allrabästa 

vidgas till en apoteos för just dubbeltydigheten i språket: 

Jag ber mina Fruar Statsrådinnor och öfriga Damer i dessa Rhabarbervers 
observera tankens inversion och en meningens doublesens, så karakteristisk 
i språket. Att ’ingen sorts Rhabarber är den allrabästa’ betyder först, rätt och 
slätt fattadt, att alla sorter äro goda och ingen har ett gifvet företräde. Men 
det vill äfven (och tydligen här) säga, att alla sorter äro elaka (till smaken 
åtminstone) och att derföre ingen sorts alls är bättre, än någon enda sorts. 
Detta, mina Damer! är alldeles samma slags figur eller vändning i språket, 
som då det heter: ”Intet os luktar bättre än Ljus-os”, vilket, rätt och slätt 
förståddt, skulle betyda att Ljus-os är det bäst luktande af allt os; men som 
likväl här menar tvertom, nemligen, att det är det värsta, enär det är vida 
bättre att lukta på intet os alls, än på detta. Behaga mina åhörarinnor attrape- 
– jag menar: lägga noga märke till denna tanke-inversion? Så märkvärdig är 
Svenskan; och så lärorik är Seseman öfverallt i sina verser, emedan han för 
menniskor framhåller saker, som –523 

Improvisatorn avbryter sig själv, och gör sig därpå till interlokutör, när 
ingen annan vill det: 

Nej! – fortfor han efter en paus – alla dra de på munnen, men ingen enda 
kommer dermed så vidt som att tala. /…/ Man föraktar mig till en sådan 
grad, att man högaktar mig. Och det är klart, huru högt man högaktar mig, 
då man icke understår sig att afbryta mig med ringaste kny. Får gå! 

Det poem som statsrådet sedan improviserar ger konseljens prosatystnad en 
särskild innebörd – det uteblivna svaret på en diktares rop att bli hörd: 

Ehuru jag med Hanen  
Helst gala vill och bör  
Så att enhvar mig hör: 

 Så skall likväl jag nu med Svanen  
Blott sjunga tills jag dör,  

 Då ingen att mig svara alls sig omak gör.524 
                                           
522 SV 7 s. 183. 
523 OSR ms. s. 459. 
524 Ibid. s. 460f. 
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Den laddade stämningen därefter noteras diskret av sekreteraren:  

Flere Konseljledamöter, i synnerhet den grekiska och italienska, sågos, 
under ett ögonblick, med täta vändningar på hufvudet och nickningar liksom 
utbyta anmärkningar med hvarann; deri herr Hugo sjelf tycktes deltaga. Men 
ingen yttrade ett enda ord.  

Föredraganden såg derpå, och sade vid slutet af denna paus: ”Får gå! 
mina gunstiga herrar: får gå!”525 

Vid ett annat tillfälle uttalar sig statsrådinnan i måleriet om människans 
behov av uppskattning för sina förtjänster. Hon vet utmärkt väl ”huru säll 
en verklig och sann Konstnär känner sig genom utöfvandet af sin konst”. 
Men utan erkänsla från publiken är han förlorad: ”Ach, jag vet en, som 
kanske skulle hafva lefvat och icke dött ännu, om jag på den tiden egt en 
törnros – en aldrig så liten törnros! att räcka honom – – men han dog – han 
slocknade dessförinnan –”.526 På de ivriga frågorna vem denne man hade 
varit ger hon inget svar – raskt övergår hon till ofarligare ämnen.  

Det tillkommer inte konseljen att tala om sådant som upprör sinnena. 
Men också de sakliga diskussionsämnena förefaller då och då knyta an till 
känsloläget – utsattheten, depressionen. Det är kanske ingen tillfällighet att 
konseljen, när den spekulerar över etymologin för ordet ”gapa”, ägnar en 
god stund åt den ”figurativa” betydelsen hos de närbesläktade verben 
”skymfa”, ”begabba”, ”skälla”, ”göra narr av”.527 Det är heller ingen till-
fällighet att konseljen här och var ger uppmärksamhet åt livsöden som erin-
rar om upphovsmannens. På tal om poeter som diktat på ”Spenserska stanz-
er” nämns John Keats och Robert Burns: den förre dog olycklig, ”ett offer 
för illvillig kritik”, den senare omtalas som rättskaffens och fattig.528  

Inget hindrar ordföranden och hans statsråd att uttrycka medmänsklighet 
och humanitet. Under sessionerna ges ofta tillfälle att föra de förtrycktas 
och ringaktades talan. Konseljen talar varmt om samerna – de föräras till 
och med ett eget lexikon på rim – om zigenarna, och om det polska folket. 
Den polske rådsherren visar sig vara flykting undan upproret i sitt hemland 
1830–31 och propagerar eldigt frihetens sak. Hans italienske kollega bekän-
ner att han är en varm anhängare till Garibaldi. Och den gamle slottsherren 
själv visar sig som sann demokrat när han i svidande ordalag kritiserar 
adeln och dess privilegier. Medkänslan med den stackars obetydlige Sese-
man och bekännelsen till demokratin och friheten går hand i hand. Med 
stark rörelse uttrycker konseljen sin samfällda mening: ”De, som ej hafva 
aktning för ringheten, vördnad för äfven det fattiga, kärlek för det barnsliga, 
de hafva en kall själ och tala fåfängt om höga och magnifika ting!”529 

                                           
525 Ibid. 
526 Ibid. s. 1024f. 
527 Ibid. s. 212ff. 
528 Ibid. s. 713, 714. 
529 Ibid. s. 1236. 
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Inte sällan är det herr Hugo som står för sådana självbekännelser. Vid ett 
tillfälle karakteriserar slottsherren sin och konseljens verksamhet i en lidel-
sefull monolog, som träffar Almqvists egen personlighet: 

Jag erfar ett odödligt nöje af etnografi, historia och historier; och då jag 
finner detta nöje oskyldigt – så fort jag derunder icke försummar något af 
större vigt, hvilket jag aldrig gör – så tillåter jag mig det. Till min und-
skyllan – om den behöfdes, hvilket den icke gör – kan anföras att jag är en 
gammal man. Men jag har alltid varit så; till och med redan som lite barn 
var jag odödligt kär i sagor. Det är således ingenting nytt. Och med mitt Råd 
har det sig på samma sätt. Ty, såsom det är sammansatt af personer, valde 
och antagne af mig, så äro de alle efter mitt sinnelag. Förstås, att somlige 
kunna älska somt mera än annat; och andre annat, återigen. Det är visst 
ingen omöjlighet att sådant kan vara möjligt. Men dylika små divergenser 
oss emellan, skada på intet vis det ringaste. Tvertom, de ligga i en god och 
frisk natur.530 

Strax därefter, i slutet av den fjärde boken, bekänner sig herr Hugo vara 
lycklig i kretsen av människor som älskar honom: 

O min Gud! hvad jag är säll att lefva ibland menniskor, som älska mig så 
varmt och högakta mig så innerligt, att de känna på sig det de kunna till och 
med skämta vänligt med min person, utan att det minsta såra mig; och med 
hvilka också jag, å min sida, kan våga göra detsamma, då och då, utan att 
stöta dem. Detta kallar jag en himmel i sitt slag – ty det är verkligen en 
värme, icke bedröflig, qualmig och mörk; utan en djup och sann värme, 
omgifven av ljus, af strålar, af lifvets upplifvande glans. O min Gud, huru 
god du har varit mot mig.531 

 Några hundra sidor längre fram – apropå diskussionen om det sköna ordet 
”Salmagundi” och dess prosaiska betydelse ”sillsalat” – ger han uttryck för 
den ljusaste framtidstro: 

Låtom oss då alle med ett redligt och öppet sinne förstå hvarandra rätt, 
såsom det tillkommer menniskor att göra. Hvarhelst det goda finnes, må vi 
älska och hylla det, såväl i de fordna tider, som i den närvarande perioden, 
hvilken har ett stort företräde framför medeltiden genom renad religion, 
djupare vetenskaplighet och högre konst. Men ännu mer skola vi med kärlek 
vända våra blickar på de tillkommande seklerna, stundande för oss alle med 
nya och allt herrligare utsigter; ehuru vi äfven för dem icke få vara blinde 
eller svage nog att gilla allting obeseddt.532 

Protokollet ger här och var antydningsvis tillbakablickar på författarens tid-
igare verksamhet. Vid ett av konseljens samtal om identiska rim, under den 

                                           
530 Ibid. s. 248. Andra känslolägen kan också spåras; man kan t.ex. notera den spirituella 
självironin på s. 72. 
531 Ibid. s. 279. 
532 Ibid. s. 543. 
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första sessionsdagen, introducerar föredraganden termen ”Autorytmer med 
Mellanslag”, och herr Hugo undrar över innebörden:  

Jag påminner mig att jag hört talas om Mellanslag i boktryckeriväsendet, 
såsom en dag, då jag besökte min vän, den gamle Nils Magnus Lindh i Öre-
bro. Der betyder Mellanslag, att om stilraderna blifva för täta, så sätter man 
linier, spatier, eller hvad det heter, emellan dem, så komma de längre ifrån 
hvarann och blifva glesare.533  

Namnet erinrar om förlagsfirman N.M. Lindh i Örebro, vars chef Pehr 
Magnus Lindh, son till Nils Magnus, gav ut Almqvists svenska ordbok. 534  

I slutet av protokollet tycks ett uttalande av den svenske föredraganden 
anspela på Almqvists tidiga år i Finland: rådsherren uttrycker sin kärlek till 
grannlandet och upplyser om att han ”äfven för åtskilliga år tillbaka rest 
omkring i Finland.” 535 

Också i protokollprosan märks alltså vibrationer av ett temperament. I 
anslutning till återberättandet av episoden med ”spöket” Seseman (se s. 
92f.) bekänner föredraganden sina känslor i starka ordalag.536 Vid ett tillfälle 
dessförinnan formulerar samma rådsherre en, som det förefaller tvetydig, 
betraktelse över lyckan att vistas i en församling där man inte behöver fruk-
ta något.537 

Ett av versproven efter Sesemana ger särskilt starka uttryck för ensamhet 
och saknad; poemet improviseras som exempel på ”ellipser” – därav ordför-
andens efterföljande kommentar att ”Lycksaligheten aldrig förr hörts så 
tvärhuggen”:  

Lycksalig den vid egen tjärna sitter: 
Ej nödgas hungrig gapa efter andras smör. 
Lycksalig den sig klär i eget glitter: 
Ej, tärd af afund öfver andras purpur, dör. 
Säll du med tak du eget kalla gitter! 
Går regn derin, du dig i eget vatten rör. 
Säll sist må skattas den på egen rygg som ligger, 
Och icke, om en hud till bädd, en annan tigger.538 

Allt i konseljen är heller inte fullt samförstånd. I diskussionen om polsk 
historia och litteratur finns skarpa motsättningar i sak mellan den polske, 
tyske och ryske rådsherren.539 Men författaren låter till sist herr Hugo i 
tautologiskt konsilianta ordalag avsluta sessionen: ”låtom oss inställa detta 
åskväder. Icke derföre, att jag ej älskar att emellanåt då och då höra och se, 
                                           
533 Ibid. s. 75. 
534 Om förlagsfirman N.M. Lindh se Svedjedal (1987:334f.; 379). 
535 OSR ms. s. 1422f. 
536 Ibid. s. 1155. 
537 Ibid. s. 557. 
538 Ibid. s. 1382. 
539 Ibid. s. 1289f. 
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ja sjelf bevittna dessa blixtrande ljungeldar. Men det har blifvit sent för i 
qväll.”540  

Konflikt undviks alltså, men i brännande frågor får gemyt vika för patos. 
I det polska partiet yttrar sig Almqvists frihetslängtan i kompromisslös kri-
tik av politisk övermakt.541 Den polske rådsherren, som anges som ”lands-
flykting”, är författarens lidande medbroder.  

Också i dispositionen är textpartiet anmärkningsvärt.542 Samtalet tar sin 
början på ett förment okontroversiellt område: den svenske rådsherren upp-
manar sin polska kollega ”att förena sig med mig i offentlig tacksägelses 
betygande åt Tyskarne (här bland oss representerade genom vår aktade 
tyska Konseljledamot) för allt hvad vi linguistiskt tagit eller fått från 
dem”.543 Men ”Den polska Rådsherren svarade intet. Han sänkte sitt hufvud 
ned emot Konseljbordet.”544 Den på så sätt antydda konflikten bildar över-
gången från etymologiska resonemang till Polens frihetshistoria – och 
harmen över tyskarnas illdåd. Det är ett raffinerat iscensatt ämnesbyte: från 
hemtrevlig konversation om ofarlig filologi till blodigt allvar, i verklig-
hetens värld. 

Några sidor längre fram leder den polske rådsherren in samtalet på vä-
sentligheterna, på det faktum att tyskarna rövat land av Polen.545 Trots detta 
har ändå ”ingenting sårat oss så djupt och lifligt, som Tyskarnes sätt att 
behandla vårt polska tungomål”.546 Det polska statsrådet uttrycker här sitt 
hat mot ryssar och tyskar – de sistnämnda i en bitter eufemism: ”blott det, 
att vi icke älska dem”.547 Däremot betygas fransmännen oreserverad 
kärlek.548 

Det polska samtalet rör överlag mindre brännbara ämnen, men rådsherren 
återkommer med utrop och suckar, som för att markera allvaret i sorgen 
över Polens öde. Det är säkert också orsaken till att den polske rådsherren 
framträder som mer än en anonym röst – han ges kött och blod med hjälp av 
några stringenta upplysningar om sin person.549 

Att politik i konseljen ändå är en känslig sak visar exempelvis herr Hugos 
invändning mot en av Sesemanadikterna för dess adelsfientliga hållning.550 
Den gamle hovmarskalken tycker att Seseman här har blivit politisk, vilket 
han inte bör vara. Men, tillägger herr Hugo: ”Jag har intet emot, att han är 

                                           
540 Ibid. s. 1289f. 
541 Om det polska samtalet och Almqvists kunskaper i polska språket och kulturen se 
Kjellberg (1984). 
542 Om kompositionen se vidare s. 143f. 
543 OSR ms. s. 1269. 
544 Ibid. s. 1269. 
545 Ibid. s. 1271. Jfr avh. s. 160. 
546 Ibid. s. 1272. 
547 Ibid. s. 1271. 
548 Ibid. 
549 Se bl.a. ibid. s. 1409f. 
550 Almqvist [Sesemana] (1983:196f.). (Dikt XIV:24.) 
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en stark Republikan; tvertom: jag gillar och tycker om det.”551 Mer eller 
mindre frän kritik av adelns privilegier förekommer på flera ställen i proto-
kollet, särskilt i Sesemanadikterna.552 Vid ett tillfälle är tonen oskrymtat 
hatisk mot engelsmännen.553 

Lika starkt är engagemanget när samtalet rör samerna och deras språk.554 
Inledningsvis uttrycker hovmarskalken en konventionellt ringaktande in-
ställning till ”Lapparna”, som han fördomsfullt kallar dem. Men han får 
svar på tal av föredraganden, den svenske rådsherren, som påpekar att det 
skall heta ”samer” och inte ”lappar”, det sistnämnda ett namn som ogillas 
av samerna själva. Föredraganden tar starkaste parti för samerna; Hugo 
övertygas omedelbart och uttrycker för sin del sin varma kärlek till dem. 

Också den italienske rådsherren ger ohöljda bevis för sin frihetslängtan.555 
Som nämnts är denne en av Garibaldis frihetskämpar:556 ”i den florentinska 
republiken” ser han sitt ”politiska mönster”.557 Sitt yviga skägg förklarar han 
vara ”ett tecken af den känsla för friheten jag varmt hyst, hyser och alltid 
skall hysa i Norden som i Södern”.558 

I samtalen om konseljens Törnrosorden kommer medkänslan till särskilt 
starka uttryck.559 Herr Hugo ogillar att ordnar nästan alltid är utformade med 
krigisk symbolik; rovdjur och örnar som ordensemblem passar inte ett hu-
mant sinnelag. Han gör konseljen uppmärksam på ett undantag – den frans-
ka liljan – men misstänker å andra sidan att inte heller denna blomsymbol 
egentligen står för fred och vänskap. Till stöd för resonemanget redovisas 
olika teorier om liljans ursprung.560  

Slutsatsen är att heraldiken inte skall få tjäna krigets syften. Jaktslotts-
konseljen väljer törnrosen, som otvetydig kärlekssymbol. Statsrådinnan i 
måleriet, som var den som initierade diskussionen, lägger så fram sitt för-
svar för ordensväsendet:561 förtjänstordnar är av största betydelse – de skall 
föräras dem som åstadkommit något till fromma för mänskligheten, till 
behövlig uppmuntran, som bevis på kärlek från medmänniskor. Törnros-
ordens motto diskuteras utförligt och bestäms slutligen till ”Cœlum in luce 
Amoris”. Ordföranden tillägger att devisen låter ”svedenborgiansk” och 
vänder sig till det medicinska rådet med frågor om Swedenborgs skrifter.562 

                                           
551 OSR ms. 610f. 
552 Ibid. s. 283, 707. 
553 Ibid. s. 707. 
554 Ibid. s. 1354f. Diskussionen om samerna försiggår i anslutning till föredragandens im-
proviserade recitation av dikten ”Om Sabme sjunga jag vill en sång”, ett ”lexikonpoem” 
fyllt med samiska ord; härom se vidare s. 21, 50 och s. 78. 
555 OSR ms. s. 1411f. 
556 Se s. 41. 
557 OSR ms. s. 1411. 
558 Ibid. s. 1413. 
559 Ibid. s. 979f. 
560 Ibid. s. 980f. 
561 Ibid. s. 1023f. 
562 Ibid. s. 1056. 
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Statsrådinnan vill ha ytterligare ett motto, placerat på frånsidan: ”Labor om-
nia vincit, eliminando adversa”.563 Formuleringen antas efter livligt samtal, 
och medicinalherren sammanför den med Arbetets ära, ”ett Furumoiskt 
stycke”, och sant ”demokratiskt”.564  

Här och var vidgas den språkliga diskussionen i konseljen till etiska ställ-
ningstaganden. I det omfångsrika samtalet om Edmund Spenser uttrycks 
flera kritiska, personligt färgade åsikter. Sålunda förs en estetisk diskussion 
med kritik mot Spensers bruk av ”allegorismer”: det är levande personer 
dikten har behov av, personer som äger ”föränderbarhet”, menar föredrag-
anden. Samtalet når så fram till en diskussion om kriterier för mänsklig 
godhet.565 

Konseljen positionerar sig också i religiösa frågor, öppet eller förstucket. 
Som nämnts bekänner sig den persiske rådsherren till Zarathustra, det vill 
säga ”den förste och äldste Zarathustra”.566 I ett annat sammanhang presen-
terar herr Hugo en signifikativ bekännelse till den dogmfria gudstron: ”Alla 
menniskor hafva i kärnan af sina varelser Gud absolutè.”567 

Bekännelsen går hand i hand med motviljan mot sekterism i alla form-
er.568 Den institutionaliserade religionen häcklas vid ett tillfälle av den 
persiske rådsherren på ett sätt som skulle ha varit intolerabelt för etablisse-
manget i Sverige.569 Rådsherren framför den hädiska tanken att Esra kunde 
vara stimulerad av ”brännvin” eller annan stimulantia: ”haschisch” eller 
”Eldsvatten”. Det gäller alltså berättelsen, ur (den apokryfiska) Esras fjärde 
bok, om hur pentateuken, Mose lag, reviderades. Rådsherren stöder sig på 
en fransk forskare, P. Lacour, vars verktitel noggrant återges, med biblio-
grafiska upplysningar: 2 delar, Bordeaux 1839, ”illustrerade med flere 
plancher”.570  

Rådsherrens inlägg ger också vinkar om inställningen till berusnings-
medel i allmänhet: det är legalt för ”poeter såväl som prosaister” att stimu-
lera sig med ”vin, punsch, brännvin, toddy”, bara det inte leder till ”kom-
plett rus”.571 Vid samma tillfälle talas också om andra stimulerande drycker 
– kaffe, choklad och te – och om deras verkan för bildningens höjande.572 De 
bidrar nämligen till mänskliga goda egenskaper och stärker moralen, menar 
rådsherren. Begreppet stimulantia utvidgas respektlöst: allt – alla våra hand-
lingar, alla känslor – utgör stimulantia. Konseljen vänder sig enbart mot det 

                                           
563 Ibid. s. 1058. 
564 Ibid. s. 1059f. 
565 Ibid. s. 680f. 
566 Ibid. s. 754. Se vidare s. 96f. 
567 OSR ms. s. 757. 
568 Se särsk. ibid. s. 753f. 
569 Ibid. s. 1138f. 
570 Ibid. s. 1140. Jfr avh. s. 75. 
571 Ibid. s. 1142f.  
572 Ibid. s. 1130f. 
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överdrivna bruket av drycker som framkallar rus – ”intoxikations-stimu-
lantier”.573 

Här som annars är det alltså måttan som förordas. Om ”den i vår tid på-
gående Nykterhetsagitationen” yttrar sig den medicinske rådsherren posi-
tivt, men han är, konsekvent nog, motståndare till ”sekteristiska inbland-
ningar”.574 

Ett omhuldat samtalsämne i konseljen är ”homœopathin”. Dess vikt mar-
keras ju redan i ordförandens invigningstal.575 En av ledamöterna har herr 
Hugo funnit lämplig som statsråd för ”den Homœopathiska Läkarkonsten”; 
mannen i fråga påstås ha ”slutit nära vänskap med Herring och Boercke, 
begge två store homœopather i Philadelphia”.576 

Hugos homeopatiske rådsherre yttrar sig inte i konseljen, men ämnet för-
svaras förtjänstfullt av den medicinske ledamoten, som flera gånger fram-
håller den folkliga läkekonstens, ”homœopathins”, företräden.577 I samman-
hanget nämner man också två läkare som författare till framställningar om 
homeopati: ”’Tracts’, den ena af William Sharp, och den andra af Doktor 
Conquest, kallad: ’What is Homœopathy? and is there any? and What 
amount of truth in it?’” Doktor Conquest påstås dessutom ha varit gäst på 
Jaktslottet; rådsherren meddelar att han ”för en tid sedan fungerade här hos 
Herr Presidenten såsom Råd, tillsatt enkom för den homœopathiska medi-
cinen, men som icke dröjde länge på Jagtslottet, förrän han ånyo reste till 
London”.578 

De engagerade uttalandena återger säkert Almqvists egen inställning. 
Kanske har han påverkats av de namngivna homeopaterna på den amerikan-
ska hemorten. Men rådsherren knyter också an till svenska förhållanden: 
han säger sig ha träffat ”Kisa-Mor”, en känd ”naturläkare” som levde på 
Almqvists tid.579 Ämnet upphör inte att engagera konseljen; fyra sidor från 
slutet av protokollet upprepar medicinaren kritiken mot den verkningslösa 
och känslolösa ”allopathin”.580 

I konseljsamtalen om stimulantia och läkekonst göms kanske också en 
anspelning på det mest känsliga – anklagelserna för mordförsök, tankarna 
på brott och rättegång. På sidan 1146 berättar det medicinska statsrådet om 
Mathieu Joseph Bonaventure Orfila, toxikologen och kemisten (1787–
1853), författare till det stora grundläggande verket om giftpreparat: ”Traité 
des poisons”, eller ”Toxicologie générale”.581 Rådsherren hänvisar till ho-

                                           
573 Ibid. s. 1131. 
574 Ibid. s. 1133f. 
575 Härom se s. xx. 
576 ”Törnrosens bok: Herr Hugos invigningstal” (Manuskript, KB, s. 14). 
577 OSR ms. s. 1118f. 
578 Ibid. s. 1430. 
579 Se även s. 43f. 
580 OSR ms. s. 1435. 
581 Encyclopædia Britannica bd 16 (1964) s. 890. 
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nom som ”så ryktbar under Madame La Farges process”. Fortsättningsvis 
nämns flera verk, bl.a. av ”Horsefled”, som avhandlar gifter av olika slag.582 

4.3 Om språk och språkbruk 
Resonemang om språk och språkbruk är ständigt återkommande i konseljen. 
Diskussionerna är långt ifrån enahanda; förteckningen över samtalsämnena 
ger en antydan om spännvidden: 
 

− Dialektskillnader (svea- och götamål) (s. 44). 
− ä- och e-ljud i svenskan (stockholmsrim) (s. 44f.). 
− Riksspråk (s. 45). 
− Språksociala skillnader; om barnspråk (s. 58). 
− vånn (poss. pron., uppl. dial.: vår) (s. 200). 
− Uttalet av dummare (dommare) (s. 203). 
− Stavning och uttal av konung – kung (s. 204). 
− Språksociala skillnader – med exempel från skånsk dialekt: Longa konga gö 

(s. 207). 
− Diftongerna eu och au (s. 215). 
− ”Provincialism-samlingen”, den svenske rådsherrens samling av dialektord: 

”den jag tillåtit en af Jagtslottets underlydande attachéer att publicera” (s. 
224, 257, 296, 301f.). 

− Lånord (s. 259). 
− ”Sabme” (samiska) (s. 295). 
− Kanslispråk (s. 302f.). 
− Svenska dialektskillnader: e-ljud för ä-ljud (s. 308). 
− Sveamålsrim (s. 309). 
− Uppgifter om ”Sveauttal” och ”Götauttal”: schéla – stjäla m.fl. (s. 312f.). 
− fä: bruk och uttal (s. 314f.). 
− Homonymi (s. 316). 
− Olika ”tonarter”: stilskillnader (s. 321f.). 
− hädan, dädan: om ordens stilläge (s. 322). 
− Skånska och ”sveiska” (s. 325). 
− Normen för standardspråket (s. 325). 
− ”Nordanskogssvenska” (”sveiska”) och ”Sunnanskogssvenska” (s. 325ff.). 
− ”Sermo Urbanus” och ”Sermo Rusticus”: riksspråk och dialekt (s. 325). 
− Sveamålsrim (s. 330). 
− Komparativformer: småare, smärre (s. 363, 366). 
− ”Sammandragningar”: såna (sådana) m.fl. (s. 388). 
− Exempelsamling av folkliga ord och uttryck (s. 395). 
− a-former (svaga subst.): måna, eftertanka (s. 403). 
− Engelska och franska lånord (s. 312). 
− Svenska ord på -on (s. 523). 

                                           
582 OSR ms. s. 1146f.; särsk s. 1147. 
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− Tonaccent i syster (s. 547). 
− Ord med ”tvåfaldig tonvigt” (s. 588f.). 
− Kortformer av taga, draga (s. 627). 
− ”Den höga accenten” (akut accent) (s. 627). 
− Tilltalsbruk (indirekta upplysningar i versform) (s. 856). 
− undersåte: plur. undersåter (s. 947f.). 
− ”Sermone Prorso”, ”oratione soluta” (s. 1032). 
− ”Prosaiska” och ”platta” uttryck (s. 1034f.). 
− Personbeteckningar på -are (s. 1065). 
− Uttal av ortnamn i främmande språk (s. 1089). 
− Uttalet av kanske (s. 1194). 
− Retorik: om ”de oratoriska eller så kallade Tal-figurerna” (s. 1214f.). 
− Betoning i ord som näppeligen, faseligen (s. 1220). 
− Passivering av ”neutralverb” (intransitiva verb), t.ex. hoppas, sitta 

(s. 1240f.). 
− Skillnader mellan olika språk: ”Hvarje särskildt språk i verlden måste be-

handlas och förstås efter sitt eget geni” (s. 1275). 
− Ordformer: ”virtuosinna (fem. virtuos; ”kan jag på svenska säga ’virtuo-

sinnan’?”); plural oder, oden (”skall jag på svenska säga ’oder’ eller 
’oden’?”) (s. 1287f.). 

− Stavningen av sonett: sonetter, Sonneter, Sonetter. ”det sednare, tror jag bör 
vara det rättaste, ty ordet kommer väl af Sonus” (s. 1298). 

− Komparativ- och superlativformer av ”adverbier”: sällan – sällnare; allra-
gernast: ”det är emellertid ganska godt, i synnerhet vid vers, att hafva till-
gång på mer än ett uttryck, så att man kan välja det för meter och rim fördel-
aktigaste. I ett lefvande språk kunna alltid nya ord uppstå, med berättigande 
för hvar och en som vill att nyttja dem; hvilka nya ord då intet annat utgöra 
än detta lefvande språks vidare utveckling i sitt fria lif, och uti hvilken ut-
veckling invånarne, som tala det språket, äro faktorer. Således kan nu Fru 
Statsrådinnan här hålla ”gernast” (och deraf, såsom i versen här ”allrager-
nast”) till godo såsom ett nytt ord bland oss” (s. 1377). 

− Ellipser (s. 1383). 
− Verbböjning i plural: -a eller -e (s. 1415). 
− ”Tonvigtskillnad” mellan svenska och finska (s. 1422ff.). 

 

Om språkbruk finns alltså mycket att hämta i konseljsamtalen. Också för de 
språkliga ställningstagandena är det rättvisan och toleransen som styr. Be-
tecknande är konseljens samtal om svenska talspråksvarianter, föranlett av 
en diskussion om ”sveiska” e-rim; eftersom ”all Rimbestämning skall ske 
efter ljudet” kan en sveamålstalande rimma t.ex. ”läsa” med ”resa”.583 Kon-
tentan är att ingen uttalsvariant är sämre eller bättre än en annan. Den rom-
erske rådsherren, som är född ”Östgöte, till och med ej långt från Linköp-
ing, i Kaga”,584 sammanfattar: 

                                           
583 OSR ms. s. 312. 
584 Ibid. s. 324. 
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Svenskans Sermo Urbanus höres i Sveamålet, enär detta har Hufvudstaden 
(vår politiska enhets eller stats Urbs) äfvensom Svenska Akademien och de 
högsta klasserna, inom sin krets; hvarföre det onekligen utgör det tongifv-
ande i riket hvad beträffar språket, samt att våra landsortspronuntiationer, 
öfverhufvud, jemte orternes vokabler, så vidt de variera från riksspråket, 
innefatta Svenskans Sermo Rusticus. Det sednare må en och annan Östgöte 
eller Vestgöte, Gothoburgensis, Smolandus eller Calmariensis bestrida; sak-
ens reale är emellertid, att enhvar bland oss, som vill ingå på embets-
mannabanan eller eljest vinna en finare bildning och en högre ställning i 
landet, söker, så vidt han kan och förstår, adaptera och forma sitt språk, i 
skrift och tal, efter det Nordanskogssvenska eller, – såsom Herr Föredrag-
anden yttrat sig – det Sveiska. Det är allmänt bekant och lönar ej mödan att 
neka. Skåningarne spjärna mest häremot; och det af andra grunder. De kon-
stituera ett stycke tredje folkelement här i riket: de äro icke Svear, och icke 
heller rätt Göter, förmenar jag, utan ett tertium quid, som saknar namn; eller, 
om det har ett, jag ej vill nämna. Vare detta sagt sine ira et studio. Så mycket 
mer tillfredsställande måste det då vara för mig – och jag tror för flere af 
oss, Sunnanskogsmän – att förnimma, det vår pronuntiation, i stället för att 
underskattas, nu af talaren, uppsättes till lika rättigheter med sveamålet.585 

Den grekiske rådsherren – född i ”Reng, ej mycket långt från Malmö”586 –
instämmer i den sista delen av yttrandet men är missnöjd med romarens ”på 
sidan fällda uttryck om det Skånska Elementet”.587 Denne ber genast om ur-
säkt för sina obetänksamma ord, varefter den engelske rådsherren i sin tur 
påminner konseljen om den välvilja den svenske föredraganden visat ”alla 
andra dialekter, äfven, utom hans egen den Sveiska /…/. Huru har han icke 
högaktat Skånskan, Vestgötskan, Östgötskan – hvad vet jag? – Småländ-
skan, Bornholmskan, Gottländskan?”588 Den italienske rådsherren samman-
fattar därpå konseljens mening, ”att ett helt landskaps dialekt måste få 
oklandradt yttra de ljud och begagna det uttal den har”.589 

Det är samma uppfattning som redovisas i Svensk Språklära, i det kapitel 
”Om de svenska Landskapsmålen eller Provinsdialekterna” som infogades i 
den fjärde upplagan (1854).590 Här framhålls särskilt dialekternas betydelse 
för att föryngra riks-, bok- och skriftspråket: ”kämpa vi deremot, så begå vi 
endast en ohistoriskhet, samma dumhet, som om vi skulle neka våra träd 
och örter att utväxa i nya blad, grenar och blommor. Ty det menskliga 
språket är en organisk, en växande varelse. För öfrigt kunna vi icke hindra 
det, ty vår makt skulle ingenting förslå emot lifvets. Deremot, om vi öfver-
gå på det lefvandes sida, så kunna vi, emedan vi sjelfve i egenskap af tal-
ande och skrifvande ingå såsom faktorer och fungenter i vår tids språkut-

                                           
585 Ibid. s. 325. 
586 Ibid. s. 327. 
587 Ibid. s. 326. 
588 Ibid. s. 329. 
589 Ibid. s. 330. 
590 Härom se Petri-Liljekrantz (1923:111ff.). 
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veckling, bidraga till dess större växt, genom konst hjelpa naturen och för-
hindra småfel (i stort felar folkspråket aldrig).”591 Ett exempel på sinne för 
språkförändringar är påpekandet i språkläran om verbens pluralformer att de 
kommer att försvinna – ”kanske inom blott femtio år”.592  

I konseljen återknyts alltså till denna framsynta hållning. Från den ute-
stängda positionen i exilen resoneras anmärkningsvärt inkännande om sven-
ska språkförhållanden, i stort och i smått. Några ytterligare exempel kan 
nämnas. Vid ett tillfälle uttalar sig konseljen om ”stafvelseindelningssättet”. 
Föredraganden påpekar att ”Radafdelning endast utgör en skrifnings-affär, 
och icke en språklig, vidare än så.”593 En annan gång sägs om bruket av 
apostrof att det egentligen är onödigt; undantaget är sådana fall som ut’na, 
ihjäl’na: ”alla dylika sammandrag /äro/ mycket vanliga och begripliga i 
samtalsspråket, hvarföre det ock tillkommer dem att upptagas i skrift (prosa 
eller vers), då skriften vill gå på detta slags allmänna språk, eller har till 
syfte att skildra detsamma.”594  

Den lilla formaliakommentaren här pekar på Almqvists modernitet i 
stort: kravet på folkligt förankrat språk i litteraturen. Fördenskull är konsel-
jen inte motståndare till skriftspråksnormering. Den dialektala variationen 
”hindrar icke, att man i ett land, som sammangrott till ett politiskt helt, kan 
öfverenskomma om ett uniformt skriftväsen”.595 

I samma progressiva anda uttalar konseljen sig om ordval och stil. Saken 
gäller ”den stora frågan om tillåtligheten, i vissa fall, af ett antal i skrift 
mindre använda vokabler och talesätt /.../ ord, väl kanske ifrågasättliga för 
den så kallade Rikssvenskan, men ganska uttrycksfulla och goda att nyttja i 
samtals- och umgängesspråket, samt likaledes i poesi, af den individuella 
stilen.”596 

I protokollets egna formuleringar kommer författarens ordkreativitet till 
uttryck. Den föredragande svenske rådsherren tryfferar ofta sina dikter med 
nybildade ord. Det ständiga behovet av rimord skärper uppfinningsförmåg-
an. I Sesemana XI:4 bildar improvisatorn nya ord på substantivet ”kanalje” 
och kommenterar dem själv välvilligt:  

Jag hade största lust att honom barskt kanalja,  
Då jag förnam hur smuts han kastat i min balja,  
Och oförskämt, infamt, så bortskämt all min tvätt  
På ett det värsta och mest kanaljösa sätt.  

Det var mademoiselle Comstedt som hade denna tanke; men Seseman satte 
den i vers, hvarvid han af substantivet Kanalje brukade adjektivet Kanaljös, 

                                           
591 Almqvist (1854:150). 
592 Ibid. s. 150f. 
593 OSR ms. s. 35. Härom se även Berg (1905:187), som påpekar att Almqvist vad gäller 
avstavning företräder samma uppfattning som Erik Brate gav uttryck för i Nystavaren. 
594 OSR ms. s. 409. 
595 Ibid. s. 47. 
596 Ibid. s. 393f. 
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samt verbet Kanalja (kalla en person för Kanalje, och behandla honom der-
efter), hvilket är minnesvärdt.597 

Dessa nyord inspirerar så till fortsatta bildningar i nästa poem (XI:5), där 
verben ”talja ner” och ”batalja” introduceras som rimord i preteritumform 
till ”kanaljade” och dessutom de nya substantiven ”kanaljeri” och ”batalj-
eri”. I XI:6 återkommer ”talja ner” och en ny nybildning, ”hundfatt”.598 

De språkliga reflexionerna i konseljen rör skilda ting. I ett samtal mellan 
herr Hugo och den botaniske rådsherren fälls flera initierade kommentarer 
om betydelsen av expertord, om ett botaniskt fackspråk.599 Vid andra till-
fällen kan tonen vara skämtsamt ironisk – som i kommentaren till vers-
provet med ”Sjelfnekningar”, ”Contradictio in adjecto”, med udden riktad 
mot den pretentiösa poesin: 

Hvar är den Sjö, som inga stränder hafver? 
Den Källa, som har ingen botten alls? 
Hvar är den Knif, sin egen egg som skafver? 
Den Flicka, hvar, som aldrig dansat vals? 
Nämn mig ett Lik, som ömt sig sjelf begrafver? 
Nämn mig en Mun, som kysst sin egen hals? 
Du svarar: ”Ach, de finnas ingenstädes!” – 
Och det är just min tanka äfvenledes.600 

”Sådant är en oratorisk figur af stor och melankolisk effekt, när den brukas i 
poesi”, påpekar föredraganden, och får medhåll av sin italienska kollega, 
särskilt beträffande versslutet: ”Det är filosofi i det poemet.”601 

Med samma avvisande skämtsamhet kommenteras därefter bruket av 
oratoriska uttryck som ”Se der! (Voilà!)”, alltså ”Inchoativer, liksom Anrop 
eller Uppslag, liksom en art ’Gif akt!’”. En passande benämning är ”Incho-
ativum sublime”, föreslår den svenske föredraganden, ”om jag får gifva det 
denna grammatiska benämning. /…/ Det utgöres af några ord, antagna af 
bruket och konvenansen att höja tonen och värdigheten, utan att orden 
linguistiskt eljest göra det. Det är detsamma som ett slags pekning, en pek-
ning med tungan.”602 Huruvida uttrycket är ”sublimt” beror på ”hur talaren 
vidare bär sig åt dermed”.603 Risken för ”det tillgjort sublima” hos sådant är 
uppenbar, som när man i otid ägnar sig åt ”oratorisk repetition af Personal-
pronomina /…/ ’Han är det, Han’”.604 

Vid ett tillfälle ger sig herr Hugo tid att reflektera över sitt eget prosaiska 
språkbruk. Ämnet inspirerar till en diskussion av flera exempel på ”prosa-
                                           
597 Ibid. s. 577. Härom se vidare avh. s. 166. 
598 Ibid. s. 578. 
599 Ibid. s. 998f. 
600 Ibid. s. 1381. Dikten hör till de senare improvisationerna i protokollet efter Sesemana. 
601 OSR ms. s. 1381. 
602 Ibid. s. 1401. 
603 Ibid. s. 1402. 
604 Ibid. s. 1403. 
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ismer” i språkbruket. Vid samma tillfälle får ordlekandet och vitsandet en 
självkritisk släng: ”jag tycker på det hela alls icke om Ordlekar, ehuru jag 
villkorligt vidgår, att de någon enda gång må vara tillåtliga och goda.”605  

En annan gång rör samtalet bruket av bildliga uttryck. En utredning om 
skillnaden mellan ”metafor” och ”allegori” utlovas,606 men den uppskjuts till 
efter presentationen av ”Lagprojekterna” om rim och meter och finns alltså 
inte med i det bevarade protokollet. 

Ibland ges också tillfälle till språkreflexioner i ett vidare perspektiv. Herr 
Hugo förundras över variationsrikedomen i språket och förutser en fasciner-
ande framtid för forskningen:  

det lilla barnet, som knappt talat längre än ett år, har redan sin språkbyggnad 
med en den subtilaste grammatik: den unge, den fullvuxne och slutligen den 
åldrige – alle hafva de sina idiomer. Man säger, att, för så vidt de tillhöra 
samma folk, hafva de ett gemensamt språk. Godt; man kan säga så. Otvif-
velaktigt hafva de mycket gemensamt, men långt ifrån allt; och här begyn-
ner ett studium, att studera, skulle jag tro.607 

4.4 Om ”det stigmeologiska brottstycket” 
Bland exilmanuskripten finns också ett protokoll över en föredragning om 
bruket av skiljetecken.608 Det minimalistiska ämnet passar utmärkt väl in i 
konseljens detaljdiskussioner. Ruben G:son Berg, som kommenterat texten, 
poängterar Almqvists framsynta uppfattningar.609 

Ämnet ger anledning till skarp kritik mot språklig omständlighet och for-
malism i allmänhet. Bl.a. återges här ett parodiskt extremexempel på ”ohan-
terlig tysk avhandlingsstil”.610 I början av diskussionen kritiserar herr Hugo 
den svenska terminologin på skiljeteckensområdet – ”kommatering” borde 
enbart avse ”bemärkande av kommor (får jag hafva den svenska plural-
formen kommor i stället för kommata?)” – och föreslår nya termer, som 
punktning, semikolonering, tankstreckisering, tvepunkter (för kolon) osv.611 
Ordföranden håller här fram den fransk-klassiske grammatikern Vaugelas 
som föredöme när det gäller undersökningar av småsaker och påpekar den 
betydelse för språkutvecklingen i Frankrike som hans ”Remarques sur la 
langue française” haft.612 Som mönster för språkuppfattningen duger han 
dock inte: ”Tvertom, då han rätt ofta går ut på att restringera – hm, hm, 
                                           
605 Ibid. s. 1214f. 
606 Ibid. s. 214f. 
607 OSR ms. s. 60. 
608 ”Om versbyggnaden”. (Manuskript, KB.) Formuleringen ”det stigmeologiska brott-
stycket” anspelar på Bergs benämning (1930:177). Se även s. 16, not 63. 
609 Berg (1930:179ff., 183ff.). 
610 Stycket citeras av Berg (1930:184ff.). 
611 Cit. efter Berg (1930:178f.). 
612 Ibid. s. 179. 



 112

inskränka ordens bruk, för att utöda låga bemärkelser, och stifta ett, i hans 
mening, högt språk, så önskar jag deremot, att alla Ord må behålla alla sina 
bemärkelser, så fort de äro i språket tydliga; och det skall ankomma på för-
fattaren, men ej på orden såsom sådana, att hafva goda och vackra men-
ingar, antingen han må skrifva om höga eller låga ting.”613 

Också i bruket av tecknen förordar herr Hugo frihet: ”Jag vet slutligen 
ändå icke rätt, hvad jag skall säga om alla dessa Skiljetecken, hvarpå våra 
tiders skrifter äro så rika. /.../ Jag har en så djup och innerlig vördnad för 
Känslan, att jag äfven för dess skull har en ganska stor aktning för Utrops-
tecknen.”614 Men själva beteckningen är inte så lämplig, ”ty det sättes ofta 
och med stort skäl der ej det ringaste rop höres, men der en stark känsla är 
förhanden”.615 Hugo föreslår i stället termen ”känslotecken”: ”Emot sjelfva 
tecknets figur har jag intet; det står kapprakt uppåt, liksom en häftig känsla 
utgör en uppståndelse i själ och hjerta: figuren passar således.”616 

Men tecknen måste användas med måtta, påpekar ordföranden: ”att vi, å 
vår sida, deremot gå för långt i stilens utstyrsel med skiljetecken, synes mig 
vara klart. Jag vill blott leda eder uppmärksamhet på Tankstrecket, hvilket 
ock räknas bland skiljetecknen; huru horribelt med tankstreck möter man ej 
i nyare böcker – nästan fler i samma mån som tankarne äro få!”617 Statsrådet 
i poetiken får nu ordet och instämmer i att ”uppmärksamhetsväcknings- och 
Tankeunderhållningsmedel” är alltför vanliga i verskonsten, och inte minst i 
dramatiken.618 

Konseljdiskussionen innehåller flera utvikningar åt olika håll, men den 
föredragande svenske rådsherrens egentliga uppgift är att formulera regler 
för en skiljeteckenslära eller – med en almqvistsk nybildning – ”stigmeo-
logi”.619 ”Hvaruti det rätta bruket består, är icke lätt att säga, åtminstone icke 
kort, emedan detta bruk sjelf, och äfven såsom rätt, har en oändlig mängd 
skiftningar, allt efter den skrifart ett ämne fordrar, eller skribenten i och för 
det och det vill begagna. Dessa skiftningar gå uppriktigt sagdt ända till det 
hemlighetsfulla; en författare med känsla och tanke tar sig sin stil för dem, 
och han handterar sig med skiljetecknen lika storartadt och artistiskt som 
han gör det med orden.”620 

Det är en insiktsfull språksyn som redovisas. Tecknen är redskap för 
stilen; bruket skall varieras alltefter behov, precis som användningen av 
andra stilmedel skiftar i olika ”skrifarter” – i prosa och vers, i biografier, 
avhandlingar m.m.621 Bara ett fåtal regler är fasta; grundkravet är förstås att 

                                           
613 Ibid. 
614 Ibid. s. 180. 
615 Ibid. 
616 Ibid. s. 181. 
617 Ibid.  
618 Ibid. s. 181f. Om Almqvists bruk av skiljetecken se s. 163. 
619 Ibid. s. 183. 
620 Ibid. 
621 Ibid. s. 183f. 
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bruka stort skiljetecken efter en fullbordad mening. Men en strikt satskom-
matering förordas inte; det är textens ”ton och art” som får avgöra om skri-
benten skall sätta tecken omkring underordnade satser.622 Som Ruben G:son 
Berg framhåller, skall skiljetecknen ”i möjligaste mån /…/ tjäna psyko-
logiska, stilistiska ändamål, icke blott syntaktiskt-logiska eller grammatiskt-
retoriska.”623 

Det föredragande statsrådet sammanfattar sin utredning genom att för-
teckna de skiljetecken som står till buds: ”initiallakun, mediallakun, punkt, 
komma, kolon, semikolon, frågetecken, utropstecken, tankstreck, parentes-
tecken, citationstecken, stor initial, stilkursivering, synonymtecken, defini-
tionstecken, deklarationtecken, notanvisningstecken, bindtecken och para-
graftecken.”624 

Därefter upplöser ordföranden sammanträdet med löftet att återuppta 
frågan en annan gång.625 Något protokoll från den utlovade fortsatta session-
en finns inte bevarat. Men skiljetecknen har inte glömts bort. Berg har ob-
serverat en anteckning på ett efterlämnat manuskriptblad, som i övrigt inne-
håller en förteckning över brev till familjen från de första åren i exilen.626 
Här komprimeras kommateringsdiskussionen till en pregnant resolution: 

Således förordnade Hofmarskalken, Konseljpresidenten och Kommendören 
af Gula Törnrosen, att 1. I editionen /av Törnrosens bok/ skulle hädanefter 
fri kommmatering begagnas: således inga onödiga Kommor insättas hvarken 
för relativa bisattser (börjande med som, hvilken, adverbier och preposi-
tioner af pronominal natur) (hvarmed &), eller framför infinitiver m.m. 
Kommorna skola endast göra samma tjenst som parentheser, afskiljande 
sattser af något från hufvudsattsen skildt.627 

Som nämnts är det under rimsessionerna som törnrosorden instiftas och ord-
föranden föräras den gula varianten; det tidsmässiga sambandet mellan an-
teckningen och rimmanuskriptet är alltså tydligt. Men kommateringen i 
konseljskrifterna följer inte resolutionens föreskrifter – i rimprotokollet lika 
litet som i skiljeteckensprotokollet självt: här brukas genomgående konse-
kvent satsinterpunktion. Det är samma konvention som Almqvist lär ut i 
Svensk Rättstafnings-Lära.628 I ”Regel 20” slås fast att ”Alla satser skola 
skiljas ifrån hvarann medelst skiljetecken”,629 låt vara att en viss frihet i valet 
mellan olika tecken medges: ”Slutligen bör man veta, att Komma, Kolon 
och Semikolon brukas understundom i stället för hvarann, så att deras an-

                                           
622 Ibid. s. 183. 
623 Ibid. s. 190. 
624 Ibid. s. 186. 
625 Ibid. 
626 Ibid. s. 186f. 
627 Ibid. 
628 Almqvist (1829:38ff.). Härom se även s. 163. 
629 Almqvist (1829:38). 
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vändande ofta är mera fritt, än regelbundet. Denna frihet får dock ej vara 
sjelfsvåld, utan beror på den Ton och Mening, hvari en skrift är uppsatt.”630 

Den ”fria” kommatering som exilkonseljen påbjuder i sina protokoll 
tycks vara en uppgift för den framtida revideringen av konseljhandlingarna. 

4.5 Om etymologier 
Då och då ägnar sig konseljen åt etymologiska spekulationer. Ordhärled-
ning är ett kärt samtalsämne i Almqvists prosatexter från före exilen, både 
de skönlitterära och de pseudo-historiska. Ordhistoriska resonemang, spe-
kulation blandad med saklighet, förekommer på flera ställen i ramberättel-
serna till de litterära verken, så t.ex. i Målaren, Tre fruar i Småland och 
Amalia Hillner.631 Däremot saknas etymologier nästan helt i Almqvists 
pedagogiska skrifter; varken Svensk Språklära eller Svensk Ordbok behand-
lar ordhärledning.632  

Ett incitament till de historiskt-antikvariska textinslagen finns i samhälls-
engagemanget, den lidelse för folkupplysning som kommer till främsta litte-
rära uttryck i Svenska fattigdomens betydelse. Därtill speglar de ambitionen 
från ungdomsårens romantiska projekt att också innefatta poesins historia. 
Med exilprotokollens etymologiska diskussioner förs på sitt sätt detta pro-
jekt vidare. 

I ramberättelsen till Amalia Hillner spekulerar man över en tidig keltisk 
Balskult, ett ursprungligt ”Balhem” i Norden.633 I den historiespekulativa 
uppsatsen Bref om den Skandinaviska Nordens betydelse för Europas forn-
historia (publicerad 1845 som inledning till De dödas sagor) får detta 
tankegods huvudutrymmet.634 Almqvist överger inte sina keltiska spekula-
tioner. I exilkonseljen tar resonemang om Bal och Balskulten hundratals 
protokollsidor i anspråk.635 Många av konseljens etymologier är knutna till 
dessa samtal om fornkeltiskt inflytande. I rimprotokollet, liksom i Murnis, 

                                           
630 Ibid. s. 40. Jfr Berg (1930:190). (Om förf:s interpunktionspedagogik se avh. s. 125.) 
631 Se t.ex. SS 25 (Tre fruar i Småland), det avslutande kap. ’Akademiska tankar’ 
s. 587ff. Om etymologier i Almqvists verk se vidare Hjelmqvist (1892) och Aspelin 
(1979:204ff.). 
632 Aspelin (1979:206ff.). Aspelin påpekar att Almqvist ”/vid/ någon tidpunkt tycks /…/ 
ha tänkt sig att i sin ordbok meddela också uppgifter om ordens ursprung och släktskap 
med isländskan och andra språk (anteckning från 1840 eller 1841)” (ibid. s. 208). I 
Svensk Språklära ges undantagsvis två ordhärledningar (till ”elva” och ”tolv”); se även 
Hjelmqvist (1892:8). 
633 Jfr Hjelmqvist (1892:15). 
634 Almqvist (1845:VIff). Tolkningarna skiljer sig något: i Amalia Hillner förklaras Bals-
kulten utifrån ett feniciskt-syriskt inflytande, i Bref ges en inhemsk förklaring; härom se 
Aspelin (1979:208, 211ff.). Se även Oldberg (1943). 
635 OSR ms. s. 211ff. Se särskilt s. 224ff., 262ff. Det keltiska inflytandet diskuteras också 
i det opublicerade manuskriptet Den Fågelfrie (Nordiska museets samlingar), här i an-
slutning till Olof Rudbecks spekulationer. 
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anförs etymologiska bevis för den påstådda förbindelsen mellan kelter och 
nordbor – ortnamn med förment keltiskt förflutet, såsom Bälinge och Fal-
köping.636 

Den mest entusiastiske anhängaren av dessa idéer är herr Hugo själv. Han 
får till och med föreslå det svenska statsrådet att företa ”en hel Revision af 
Sverige” vad gäller keltiska härledningar för svenska ortnamn.637 Den engel-
ske rådsherren, som haft ordet i den keltiska diskussionen, är egentligen 
ovillig till revisionen – han bekänner faktiskt att han varken kan svenska 
eller ”celtiska”.638  

Indirekt tycks här Almqvist erkänna sitt eget dilettanteri. Frågan är hur 
stort allvaret är i den fornkeltiska teorin. Herr Hugo förefaller understucket 
raljera när han påstår som ”allmän regel, att hvad som under jorden hos oss 
icke befinnes lappskt, är celtiskt; och hvad som icke är celtiskt, det är 
lappskt”.639 Ordföranden utlovar stora uppgifter: ”de fält Ni har för ert ar-
bete: primo hela Sverige under jord, och secundo hela Sverige öfver jord”. 
Han försäkrar: ”Tro icke att jag skämtar.”640 

Herr Hugo får också försvara äldre tiders etymologer, som inte hade 
kännedom om sanskrit.641 Han själv excellerar ju just i sådan fantasifull ety-
mologisering – av samma slag som ”de gamle”. Den romerske rådsherren 
försvarar här – skämtsamt eller ej – Hugos egen fantasifulla etymologiska 
förklaring till ”Deus”.642 

I Sviavigamal är etymologierna en angelägenhet för Richard Furumo. 
Man kan här, med Hjelmqvist, få intrycket att ”de roliga härledningarna” är 
”anbragta endast och allenast för att väcka löje. Richard Furumo lofvar 
nemligen, innan han förtäljer sitt ursvenska epos, att komma med något, 
’som saknade all rim och reson, med ett stycke, som torde vara ganska 
rasande’.”643 

Hållningen är intressant. Sviavigamal ger Richard Furumos version av 
vetenskapen; samtidigt markeras hans reträtt från den sakliga scenen. Här 
utlovas motsatsen till ”rim och reson” – i stället vetenskaplig drift.644 När så 
herr Hugo i exilen återknyter till Richards insats förebrår han honom, låt 
vara skämtsamt, just för att han inte fullbordat Sviavigamal. Det är ett be-
tecknande misslyckande: konsekvensen av Furumos underlåtenhetssynd blir 
skapandet av ett verk av motsatt slag, av, just, ”rim och reson” – och 
Richard är avpolletterad.  

                                           
636 Härom se Oldberg (1943). 
637 OSR ms. s. 296. 
638 Ibid. s. 299. 
639 Ibid. s. 297. 
640 Ibid. s. 298f. 
641 Ibid. s. 1211. 
642 Ibid. s. 1211f. 
643 Hjelmqvist (1892:18f.). 
644 Härom se Almer (2000), särsk. s. 66ff. 
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Man kan undra om rimlighetskravet har fått konsekvens för de etymo-
logiska resonemangen i rimprotokollet. Är exilkonseljens härledningar mer 
rimliga – eller, med Almqvists ord, ”trovärdiga” – än förr? Ställer sig upp-
hovsmannen själv bakom konseljens spekulationer om namn och historia, 
eller är det fråga om ”la Sciença Gaya” – vetenskap som poetisk fantasi? 
Exilkonseljens hållning är inte otvetydig. Naturligtvis kunde varje oveder-
häftig etymologi avfärdas som raljeri, lika lössläppt från verkligheten som 
t.ex. spekulationen om upphovsmannen till Alexandersagan, De rebus gestis 
Alexandri Magni: Sesemanadikten (IV:1) om Leksandspastorn som skrev 
dalmasen ”A. Leksanders” historia på latin och på grund av sin ringa längd 
och sitt röda hår kallade sig Curtius Rufus. Men också här, efter detta hals-
brytande nonsens, sammanfattar den romerske rådsherren att det är, låt vara 
”befängdt”, men ”plausibelt”.645 I någon mening påstås skrönan vara sann, 
alltså, och en dörr öppnas för tvetydigheten – liksom när rådsherren en 
stund senare om samma historia levererar en kryptisk bekännelse: ”Jag vet 
nog, att mina tankar skola finna vedersakare; men sanningen, ehvar den 
gifves, skall göra sig gällande.”646 

Tveeggad är också konseljens redovisning av etymologin för folkslags-
namnet lappar.647 Den svenske rådsherren (tillika företrädare för samiskan) 
sammanför ordet med homonymen lapp (i betydelsen ’trasa’, ’lump’) och 
påstår som självklart att de båda orden har gemensamt ursprung: det först-
nämnda ordets betydelse säger han vara ”utdrifven, förkastad, exilerad”.648 
Enligt SAOB rör det sig om två olika ord; betydelsen för folkslagsnamnet 
anges dock som ”okänd” och ”trol. av fi. urspr.”649 Hursomhelst får råds-
herren här ett polemiskt argument för ståndpunkten att förespråka folkets 
egen benämning ”samer” i solidaritetens namn. I konfrontationen med 
”poesin” ställs sakligheten åt sidan – för sakens skull. 

Naturligtvis är långt ifrån alla Almqvists etymologier fantasmagorier. 
Författaren träffar ibland rätt, oavsett avsikt – så exempelvis i den lilla 
notkommentaren till ortnamnet Bislinge i romanen Hermitaget.650 

 

                                           
645 OSR ms. s. 437. 
646 Ibid. s. 455. 
647 Ibid. s. 1354f. Om konseljens sympati för samerna se äv. s. 103. 
648 I uppsatsen ”Källan Till C J L Almqvists samiska dikt” pekar Karin Wilson på att 
Johannes Schefferus’ Lapponia, som hon påvisat vara den direkta förlagan till samlingen 
av samiska ord i dikten (se s. 21, not 95 och s. 78), också har nyttjats i rådsherrens pläd-
ering för samernas sak. Hos Schefferus (i den engelska översättning som Almqvist haft 
till hands) sägs det nämligen: ”the true Origin of their Name seem to have been deduced 
from the Lapponian word Lapp, i. e. Banish’d or Expell’d. /…/ the better Sort of the 
Laplanders can’t endure to be call’d Lapps, which they look upon as a nick Name”. (Cit. 
efter Wilson 2002:50.) 
649 SAOB bd 15 sp. L277; se även Hellquist (1948:560). 
650 Ståhle (1946:291f.) tolkar Bisslinge på liknande sätt; se noten s. 292f., vari Almqvists 
tolkning nämns. 
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Berg misstar sig alltså när han påstår att av ”de fantastiska etymologier, som 
[Almqvist] älskade att strö ikring sig, finnas endast få exemplar i detta 
arbete”.651 Tvärtom är ordhistoria ett mycket frekvent tema i den sena kon-
seljen. Intresset lyser som nämnts igenom även i ett av de engelskspråkiga 
exilmanuskripten, i utredningen om ”America, a native name of this conti-
nent”.652 Närhelst diskussionen kommer in på ordhärledning är också sam-
talsutrymmet extra generöst tilltaget. Lusten till etymologiserande ger sig 
till känna i en mängd kunskapssamtal, inte bara de språkliga – så exempel-
vis i diskussionen om den franska liljans ursprung: liljan påstås egentligen 
symbolisera ”Druidiska offerlågor”;653 från denna utgångspunkt för herr 
Hugo de historiska spekulationerna vidare till intrikata etymologiska fun-
deringar. 

Den följande förteckningen över konseljens etymologiska spekulationer 
upptar ett femtiotal ord. Men den är långt ifrån rättvisande när det gäller att 
redovisa omfånget av de etymologiska samtalen. Flera av konseljens kon-
centrerade ordkommentarer och hänvisningar är inte upptagna här,654 inte 
heller dess prov på ”ren” ordvetenskap – hänvisningar till andra etymolog-
ers härledningar – så som exempelvis den latinske rådsherren gör i redo-
görelsen för betydelsen av litera och Terra, med citat från Priscianus 
respektive Varro.655 

Alma mater s. 773, Bälinge s. 268f., connetable (konstapel) s. 1165f., Curtius: 
Quintus Curtius (lat. form av namnet Courtenay) s. 436ff., Deus (lat.) s. 1211f., 
drotz (drots) s. 1169f., dyspepsi s. 1434, Fal (eng. Falias – Lia Fail hade sitt 
namn ”from the city Falias”) s. 243, feodal s. 1265, flicka s. 106f., Franzén 
s. 187, Fyen (Fyn) s. 226, gapa s. 210, grund s. 1268f., Göinge s. 230, hamn 
(spöke: ”hamp-man”) s. 1121f., hampa s. 1136f., Hartgrepa s. 1118, haschisch 
s. 1145, Helsing (Helsingborg, Helsingör) s. 233, Hven (Ven) s. 226, -ing 
s. 268, kav s. 392, Keltringar (folkslag) s. 225, 229, Kinnekulle s. 264, komma 
s. 628, Kållandsö s. 264, Kålmorden (Kolmården) s. 329, lapp (folkslag) 
s. 1354f., lappri s. 568f., Lia Fail (Lia gfail, Lia Fal, ”Ödets sten”) s. 242f., 
Lund s. 207, län, länka (sammanhang med pr. -lenka, ty. lehen) s. 1263f., 
Lödöse s. 264, -lösa (i ortnamn) s. 1251f., Madr (isl. man) s. 358, Manhem 
s. 358, marskalk 1168f., Mosseberg s. 264, Nora s. 271, Olleberg (Ålleberg) 
s. 264, Ostrolenka (pr.; se län, länka) s. 1253f., pistol s. 1080, pojke s. 106, 
Pochenza s. 516, Salmagundi s. 527ff., same s. 1355, Schi s. 405, Seseman 
s. 347f., Sigtuna s. 272, Simrishamn (Cimbritshamn) s. 229, Skåne (Scandia, 
Scania, Scandinavia, Scone, Scoon) s. 240ff., Sköfde s. 264, stånka s. 518, 
Tiveden s. 264f., -tuna (i ortnamn) s. 273, Vassmolösa s. 1251, Veckelsång 
s. 1250, Väringar (”Thraciska Vareger”) s. 518. 

                                           
651 Berg (1905:196). 
652 Om manuskriptet se Berg (1928:390f.). 
653 OSR ms. s. 982. 
654 Om grekiska etymologier se exempelvis ibid. s. 305ff. 
655 Ibid. s. 1210f. 
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4.6 Om metrik 
Amerikakonseljens versdiskussioner är inget nytt samtalsämne på Jaktslott-
et. I romanen Hinden presenterar herr Hugo en jaktslottspoetik i miniatyr 
när han ger synpunkter på formen hos ett par dikter som reciteras i familje-
kretsen.  

Den första av dem har kammartjänaren Jakob till upphovsman.656 Efter 
dennes recitation är herr Hugo entusiastisk: ”Tack min vän, du har berättat 
kort, likväl innehålles deri ett helt poem, som rättvist kan kallas la Molinara 
in nuce. Gråa varelse, jag hade aldrig vetat eller förmodat sådant om dig! 
dig fattas väl mycket i anseende till formen, men du röjer anlag för väsen. 
Jag skall roa mig med att undervisa dig, du visar ej ännu tecken till talent, 
men du har ändock – ”657 

Liksom verserna i exilkonseljen presenteras Jakobs poem som en konst-
närlig obetydlighet. Men här är det diktens form som kritiseras, inte inne-
hållet, om än i allmänna ordalag – detaljkritik undviks. Också herr Hugos 
avslutande erbjudande till Jakob om poetisk undervisning pekar mot exil-
konseljens pedagogiska verssamtal. 

Naturligtvis är Jakobdiktens form övervägd. Med valet av kammartjänar-
en som upphovsman ger sig Almqvist frisedel för diktens okonventionella, 
varierade meter, som påminner om flera av exilens Sesemanapoem, liksom 
några av songespoemen, exempelvis Häxan i konung Carls tid.658 

Det andra poemet har fröken Ulrika åstadkommit. I Jaktslottssalongen 
reciterar hon en längre episk dikt på ottave-rimestrofer om ”Alvina af Sa-
voyen”.659 Versmåttet hör till de former som också rimkonseljen diskuterar – 
bland annat uttrycker man där sin egendomliga beundran för improviser-
andet av en ottavevariant med enbart tvåstaviga rim.660 Ulrikas versförsök i 
Hinden uppfyller konventionens krav på rimväxling; däremot ger dikten 
flera prov på en annan omhuldad versegenhet i exilen: ”autorytmer”, iden-
tiska rim.661 

Ulrika kommenterar själv versformen: ”Se här mina enfaldiga stanzer – 
fortfor hon och uppvecklade arket – de äro ej skrifna i den stränga italienska 
formen för ottave rime, hvilken jag ej tror passa vårt språk, utan med unge-
fär samma frihet, sjelfve Wieland begagnat i Idris och Oberon, och som i 
företalet till den förra på flere grunder försäkras ej vara en nödfallshjelp 
utan en vinst för stanzen i germaniska idiomet.”662 Också herr Hugo yttrar 
sig, dock sparsamt; kommentaren rör ”daktylisering” och exemplifieras 

                                           
656 SV 5 s. 348. 
657 Ibid. s. 349. 
658 Se vidare s. 202ff. 
659 SV 5 s. 366ff. Enligt Berg måste dikten ”av stilistiska skäl /…/ anses vara författad 
före 1820” (1912:51). 
660 OSR ms. s. 78. Se avh. s. 125f. 
661 Härom se s. 130ff. 
662 SV 5 s. 365. 
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inte.663 Slottsherrens inlägg formar sig i stället på trivialvers till en kritik 
över kritiker, ett försvar för den lilla konsten: 

Tecknar du det Vanliga? – fy hur trivial! 
Eller det Ovanliga? – hu, så du är sökt! 
Endast Recensenterne, vi, ja vi, ja vi 
Stå uppå kulturens spetsar! nå om vi 
Sjelf just intet verk än format eller gjort – –  
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dock veta vi allt! skönt känna vi allt, 
Och döma om allt utan gäf! 
Ty Folket oss tror till sin lycka ännu, 
Ännu, ännu, ännu, både herre och fru…664 

De strödda verskommentarerna i Hinden pekar fram mot Almqvists utför-
ligare språkliga framställningar ett tiotal år senare. Intresset för språkveten-
skap, inte minst metrik, visar sig i åtskilliga manuskript från tiden omkring 
1840.665 Den Förteckning över manuskripter som Almqvist sammanställde 
vid mitten av fyrtiotalet antyder de vetenskapliga avsikterna.666 En del av de 
skrifter och skriftplaner han tar upp där är förelöpare till exilkonseljens 
språkdiskussioner.667 Bland de bevarade handskrifterna från tiden före exilen 
finns också några diktutkast med metriska experiment.668  

Särskilt intressanta i manuskriptmaterialet är två skisser till avhandlingar 
i versteknik: Om bruket af svensk hexameter och Om alliteration.669 En del 
av sitt hexameterstoff, en mindre utredning om olika slags hexameter, lät 
Almqvist publicera i ramberättelsen till Tre fruar i Småland (1842–43), i 
det avslutande Jaktslottssamtalet med rubriken ”Akademiska tankar”.670 
Ämnesvalet anknyter bokstavligen till diskussionerna i exilkonseljen. I in-
ledningen till den första rimsessionen anger ju ordföranden att den har före-
gåtts av en diskussion om ”de Gamles meterväsende” och den svenske råds-
herrens tes att ”Hexametern i sig sjelf vore en nationell vers hos oss”.671 En 

                                           
663 Ibid. s. 376. 
664 Ibid. s. 376f. 
665 Se inledn. till SS 17, s. LIXff. 
666 SS 17 s. 427ff. 
667 Så t.ex. Anmärkningar vid Adlerbeths regler (SS 17 s. 430), som knyter an till exil-
konseljens hexameterdiskussioner, liksom till manuskriptplanen Om bruket af svensk 
hexameter (ibid. s. LXVIf). Jfr s. 202. 
668 Se SS 17 s. LVIff. 
669 Ibid. s. LXVIf, LXIX. Jfr Werin (1923:249). Hexameterskissen nämns i inledn. till SS 
17 som ”en tillämnad ’avhandling i Herr Hugos akademi’, som delvis utfördes längre 
fram” – troligen under ”Amerikatiden” (s. LXVI). Härmed åsyftas manuskriptet med 
(den tillagda) titeln ”Herr Hugos Akademi” (Nordiska museet). Som den amerikanska 
pappersstämplingen visar är manuskriptet från exilen. Jfr avh. s. 16 och not 20. 
670 Se s. 31f., not 154. 
671 OSR ms. s. 2. 
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sådan diskussion finns som nämnts också bevarad i manuskriptmaterialet.672 
Samtalet rör här hexameterns påstådda nordiska ursprung och dess förträff-
lighet som versform just för svenska språket. I rimprotokollet hänvisas det 
alltså direkt till denna utläggning, och konseljen återkommer också senare 
under rimsessionerna med en påminnelse om den.673 

Intresset för hexametern märks som sagt också i den bevarade amerikan-
ska litteraturexcerptsamlingen.674 En av excerpterna utgör ett tiotal hexamet-
errader ur den grekiske geografen Dionysios arbete Οἰκουµένης περιήγησις, 
från 100-talet e. Kr.  

Den andra skissen, Om alliteration, knyter an till flera av exilkonseljens 
diskussioner om rimmets klangverkan.675 Texten innehåller en rad vidsynta 
verstekniska synpunkter. Den grundläggande uppfattningen uttrycks i krav-
et att ”vers måste vara språkmusik”.676 Rimmet är en hörselangelägenhet 
alltså, bokstavsrim duger inte. Därefter formuleras kravet på att allitterer-
ande konsonanter skall placeras i början av verstakten, inte ordet – som 
exempel ges m-allitterationerna i daktylversen ”Många jasminer förmå ej 
bemäktiga...”.677 (Kravet överensstämmer med motsvarande regel i Alm-
qvists Svensk Språklära: ”lika ljudande konsonant skall höras på samma 
taktdelar i versen”;678 reglerna är i båda fallen otillräckliga, eftersom de inte 
uttrycker kravet på tryckstyrka.)  

4.6.1 Metrik och pedagogik 
Ruben G:son Berg betecknar Om svenska rim som ett ”försök till en stor 
svensk rimlära”.679 Karakteristiken är diskutabel. Det rim- och verstekniska 
innehållet i Om svenska rim är anmärkningsvärt blygsamt. Konseljens sam-
tal rör ett litet antal, ständigt återkommande diskussionsämnen, främst 
bland dem ”autorytmfrågan”, alltså frågan om tillåtligheten av identiska 
rim. Varken till omfånget eller utformningen uppfyller texten kraven på en 
”rimlära”, späckad som den är med upprepningar och digressioner i dis-
parata ämnen.  

Men till ambitionen? Beaktar man manuskriptets tillkomsthistoria är inte 
heller avsikten odiskutabel. Efter vad man kan förstå av det minutiösa hand-
skriftsmaterialet har Almqvist stegvis förfinat texten utifrån anteckningar, 
excerpter, renskrifter.680 I den fortlöpande revisionen har formen slipats men 
de textuella egendomligheterna – de hejdlösa utvikningarna, den lössläppta 
                                           
672 Se s. 16 och not 62, s. 195 och not 1120. 
673 OSR ms. s. 1182ff. 
674 Se s. 76. 
675 SS 17 s. LXIX. 
676 Ibid. 
677 Ibid. 
678 Almqvist (1854:137f.). 
679 Berg (1910:545). 
680 Om renskrift och redigering se s. 67ff. 
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dispositionen – har fått stå kvar. Tillmäter man texten vetenskapliga anspråk 
är det den akademiska fiktionen som förleder. Om Almqvist tidigare haft en 
sådan avsikt har han nu låtit den övertas av fantasins vetenskapare. 

För den delen är konseljens medlemmar inte okritiska till beteckningen 
vetenskap, när det gäller att beskriva den egna verksamheten. I början av 
den första sessionen säger man sig vilja behandla ”enskilda frågpunkter” 
om rim och meter.681 En stund senare upprepas den blygsamma ambitionen 
för konseljens resonemang: det är långt ifrån fråga om ”en ordentlig och 
systematisk Verslära”, ”endast om samtal öfver ämnena”.682 Inte bara obe-
tydligheten i ämnesvalet exemplifierar ”det lillas estetik”, utan också ut-
trycksformen: det är fråga om samtal, inte tilltal.  

Hänvisningar till vetenskaplig litteratur i konseljens huvudämne saknas 
helt och hållet. Det enda rimtekniska verk som nämns är Ch. Manderströms 
”Rim-lexicon”, som kommer på tal i slutet av protokollet.683 Utgångspunkt-
en är svårigheten att finna fyrstaviga rim på ordet ”grundeligen”: rimlexi-
kon räcker inte till för att utröna rimmets möjligheter i ett ord. Överhuvud-
taget är ordböcker, som bara anger ordets grundform, otillräckliga: ”för att 
komma till någon grad af färdighet i Rimkonsten, måste Ni bära språket – 
språket sjelf – hela språket – inom Er”, framhåller herr Hugo.684 Mander-
ström erkänns ändå som en andlig medbroder i konseljen; herr Hugo säger 
sig inte känna till honom mer än till namnet men uttrycker sin vördnad för 
honom: allt som ”blifvit nedlagdt på fosterlandets altar” är beaktansvärt.685 

Ämnesvalet är alltså paradoxalt: som huvudobjekt för de vetenskapliga 
utläggningarna väljer Almqvist ett område som samtidigt sägs vara oåtkom-
ligt för vetenskapen. Den svenske rådsherren framhåller saken under ett 
samtal med herr Hugo om poesins innebörd: skalden själv kan icke säga det 
– i stället gör han ett poem, och ”är det bra, så är det bra”.686 Rådsherrens 
konseljtypiska tautologi här tangerar den wittgensteinska tesen att rationell 
vetenskaplig förklaring är otillräcklig: vetenskapen är just ”tautologisk”, 
upprepande. 

 
Som pedagogiskt verk har Om svenska rim mycket gemensamt med Alm-
qvists tidigare läroböcker.687 Nivån på konseljens vetande om rim och vers 
är densamma som i framställningen om verskonsten i Svensk språklära. 
Tydligheten i sakframställningen och den ymniga exemplifieringen är av 

                                           
681 OSR ms. s. 4. 
682 Ibid. s. 311. 
683 OSR ms. s. 1223ff. Ch. Manderström: Försök til et svenskt Rim-lexicon (1779). Här-
om se Oldberg (1945:136f.). 
684 OSR. ms. s. 1225. 
685 Ibid. 
686 Ibid. s. 67f. 
687 Översiktligt om Almqvists pedagogiska insatser se Vinge (1996). Om Almqvists läro-
böcker, främst från tiden vid Nya Elementarskolan, se Petri-Liljekrantz (1923) och 
Wijkmark (1928). 



 122

samma slag – tagna för sig är rimprotokollets versprov lika anslående som 
exemplen i språkläran och rättstavningsläran. Det är samma oförfärade 
pedagogiska förtjusning som kommer till tals, ett uttryck för den åskådlig-
hetspedagogik som formuleras i inledningen till författarens lärobok i 
Linearteckning (1830):  

Tanken har sina stora förtjänster, men Åskådningen har måhända större. 
Man kan tänka och abstrahera så länge, tills själen befinner sig insvept i 
mörker – ett mörker, så mycket farligare, som, då alla andra lefvande 
varelser finna det vara mörker, denne slags ensidige Tänkare tycker, att han 
har ljus; ungefär som Minervas fågel ser ljus i den verkliga natten, men ej i 
dagen. Åskådningen är derföre större, att den är grund för Själens alla 
krafter: men tanken är blott Själens ena sida. Ingen själ kan vara alldeles 
utan åskådning, eller alldeles utan tanke, den vare sig ett väsende af Forn-
tidens halt, eller af en nyare. Men skillnaden är, att den, som har öfver-
vägande åskådning, som har denna till Grundval och derofvanpå tanke – den 
eger det stora hufvudvillkoret för att vara en lefvande menniska, då med 
lefvande förstås en, som har Själens alla krafter i verksamhet: den åter, som 
har hufvudsakligen blott tanke i grunden, och dermed någon åskådning för-
enad, befinner sig – om man så kan säga, – i upp- och nedvänd ställning, i 
motsatsen mot det lefvande skicket – bär döden i sina armar. När dessa 
betraktelser användas på Barnaundervisning, synes det böra vara en grund-
sats, att den geometriska eller åskådliga delen av /sic/ Mathematiken kom-
mer före den arithmetiska och algebraiska. Det är detsamma som att gå ifrån 
åskådning till begrepp, hvilket är all begynnelses och Elementarunder-
visnings princip. Denna gång är densamma, som af naturen är menniskan 
gifven att gå i hennes barndom och en stor del af ungdomen.688 

Uppfattningen har från början hemortsrätt i Almqvists pedagogik. Den ut-
trycks redan i Manhemsförbundets ”Adress till allmänheten” från 1821, där 
sällskapets uppfostringsprinciper förklaras: ”Grundmeningen i den slags 
uppfostran Förslaget tillkännagifver är den, att då menniskan efter det mera 
vanliga Uppfostringssättet öfvervägande förädlas på den ena sidan, i Tank-
en, går äfven här Känslan med tanken jemna steg till förädlingen, och 
menniskan uppfostras således i Helhet. Rigtas Gossen vanligen i synnerhet 
blott på Läsning, då Minnet blir hans yppersta förmögenhet, så är här men-
ingen, att han just skall genomlefva, med hela sitt väsende uppfatta före-
målen för sin bildning.”689  

Den åskådning som Almqvist talar om är just poesins uppgift, sådan den 
är formulerad i rimprotokollet och långt tidigare: poesin ”målar”, ”åskåd-
liggör” den sanna verkligheten.  

 
Det verstekniska innehållet i Om svenska rim upprepas alltså. Upprepning 
kännetecknar också författarens läroböcker. Inte minst i Svensk Språklära 

                                           
688 Cit. efter Wijkmark (1928:146). 
689 Cit. efter Wijkmark (1928:147). 
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märks den pedagogiska ambitionen att upprepa för att tydliggöra: förfat-
taren går från det enkla till det svåra, från sak till resonemang, genom att 
återkoppla till givna definitioner, repetera dem och utvidga dem.690 

Konseljens resonemang om rim och vers är förtjänstfulla. Men här och 
var kan framställningen diskuteras: logiken i regelbeskrivningarna håller 
inte alltid streck. Å andra sidan är stringensen inte mindre än i de tidigare 
verken; också där kan man finna inadvertenser.691 Almqvists Svensk Ordbok 
kan tjäna som exempel. I inledningen redovisas en modern, icke-auktoritär 
språksyn som utgår från brukets betydelse.692 Framsyntheten gäller helhet 
såväl som detaljer: om v-ljudets stavning anmärks att ”i dem [”hvilken”, 
”hvar” osv.] bortlägga bokstafven h, kunde nog vara i sin ordning; ehuru 
den visst ändock af vördnad och kärlek till formen, hvarvid ögat vant sig, 
kommer att qvarbehållas femtio år, eller kanske ett sekel”.693  

Regelbeskrivningen är däremot på sina ställen påfallande oprecis, så t.ex. 
i utredningen av ”verbalier” på -ande, -ende och -ning.694 Ett annat exempel 
ger avsnittet om ordaccent.695 Framställningen ger tydlig observans på in-
tonationsskillnaderna mellan akut och grav accent, däremot ges bara en 
ansats till systematiserad skiktning mellan ord med olika tonaccent. Förfat-
taren ger upp kategoriseringsmödan med konstaterandet att det är lättare att 
notera accenten för varje ord för sig i lexikonet än att uppställa generella 
regler: ”Likväl lider denna allmänna föreskrift, som kan meddelas i en 
grammatik, många inskränkningar genom undantag. Det är således godt, att 
hafva accentueringen utsatt för hvarje ord, hvilket blott kan ske i en 
ordbok.”696 Almqvist betonar dessa tidigare förbisedda svårigheter: ”I hela 
detta vidlyftiga och svåra ämne har jag haft ingen föregångare, utom Weste, 
hvilken också begagnat de två olika accenttecknen, men nöjt sig med att 
endast utsätta den förnämsta tonvigten i orden.”697 

I konseljsamtalen märks oklarheter av samma slag. Redan i protokollet 
från den första sessionen finns diskutabla inslag, så till exempel i bruket av 
termerna ”längd” och ”tonvigt”, vilka presenteras i anslutning till defini-
tionen av rim. På sidan 15 i manuskriptet råder det förvirring i terminolo-
gin; begreppen hålls inte distinkt isär. Dessförinnan, på sidan 4, har ”längd” 
däremot betydelsen ”tonvigt”.  

                                           
690 Se vidare s. 124f. 
691 Vid ett tillfälle kommer man i konseljdiskussionen in på pedagogiska förtjänster och 
brister i läroböcker. Antika ”grammatici” avfärdas som odugliga: ”Så möter knappast 
hvad som kunde göra tillfyllest i en barnbok, eller för gossarne i en Nederskola”; yngre 
verk, ”framför allt af lärde tyskar”, överträffar de gamla (OSR ms. s. 1208f.). 
692 Se vidare Malmgren (1988). 
693 Almqvist (1842:XII). 
694 Ibid. s. VIIff. 
695 Ibid. s. XXf. 
696 Ibid. 
697 Ibid. s. XXI. 
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Man kan jämföra med vad författaren säger om motsvarande prosodiska 
faktorer i inledningen till sin ordbok.698 Almqvists framställning här gör inte 
tillräckligt reda för att skillnaden mellan akut och grav accent rör hela 
ordets tonaccent; det talas bara om det enskilda vokalljudet i orden. Att för-
fattaren ändå tangerar en korrekt beskrivning märks i den avslutande kon-
klusionen att det finns ”en stor mängd, i synnerhet sammansatta” ord som 
”hafva tvenne” betoningar.699 

Också i Svensk Språklära finns en del vagheter, så t.ex. i kategoriser-
ingen av substantiven i deklinationer.700 En särskild kommentar förtjänar 
språklärans framställning om meter och rim.701 Definitionen av rim är här 
problematisk: ”För rim fordras återkommande likhet både af konsonant- och 
vokal-ljud i ord af lika takt. Så rimmar skrifva med blifva, tak med scha-
brak; men ’geting’ rimmar icke med ’beting’, emedan orden icka hafva 
samma takt; ej heller ’tāk’ med ’ēlăk’.”702 

Tydligt nog är definitionen otillräcklig på några punkter. Det saknas upp-
lysning att rimmet omfattar ljudlikhet från betonad stavelse fram till nästa 
betonade stavelse (eller radslut). Vidare är termen ”ord” diffus (”i ord af 
lika takt” o.d.) för rimmets omfång, som ju kan gälla delar av ord (vers-
takter och delar av verstakter – t.ex. ordklyvning vid radslut).703 I exilkonsel-
jen presenteras däremot en fullt stringent rimdefinition.704 

På andra ställen är språklärans rimresonemang klargörande. Almqvist 
tillåter sålunda rim på ord av olika tonaccent: ”Likväl torde det vara för 
strängt, eller mindre lämpligt, att utsträcka fordran på likhet ända till de 
tvenne tonskiftningar, som begge finnas inom området af långa, men hvaraf 
den ena är gravis-lång, den andra acutus-lång /.../; t.ex. ìngen och tíngen 
/.../”705 I samband med regeldiskussionen presenteras inkännande synpunkt-
er: ”Det är måhända icke så fult eller orätt, att i rimmet en liten ljudskiftning 
får finnas, påminnande om den vibration eller sväfning, litet öfver eller litet 
under det absolut korrekta, som i ett väl stämdt instrument alltid måste ega 
rum.”706 För övrigt redovisas flera framsyntheter, exempelvis erkännandet av 
kluvna rim: ”Äfven skadar icke, om rimmet finnes i tvenne ord: /Nej, o hör 
mig! /Du förstör mig./ eller om rimmet på ena stället finnes i ett ord, men på 
det andra i flere.”707 Däremot behandlar språkläran inte alls exilkonseljens 
stora rimfråga, ”autorytmerna”, alltså de identiska rimmen.708 
                                           
698 Ibid. s. XXf. 
699 Almqvist (1842:XXI). 
700 Almqvist (1854:1ff.). 
701 Ibid. s. 140. 
702 Ibid. 
703 Betr. definition av slutrim se t.ex. Malmström (1974:27): ”ljudlikhet mellan ord från 
och med sista höjningsvokalen till slutet av resp. ord”. 
704 OSR ms. s. 14ff. 
705 Almqvist (1854:140). 
706 Ibid. 
707 Ibid. s. 141. 
708 Se vidare s. 130ff. 
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Också i Almqvists Svensk Rättstafnings-Lära finns en del diskutabel 
pedagogik, så exempelvis i anvisningarna för bruket av skiljetecken.709 Av-
snittet är placerat efter stavningsreglerna; att döma av formuleringarna 
tjänar ordningen ett pedagogiskt syfte: först stavar man orden, sedan upp-
delar man texten: ”När lärjungen skrifvit ett Stycke, som, efter föregående 
Reglor, är rätt stafvadt, så skall han, enligt hvad han lärt i Allmänna Gram-
matiken, uppdela detta stycke i alla de Satser, det eger.”710 Sedan följer den 
första regeln (”Regel 19”), som säger att ”Alla ord skola skiljas ifrån 
hvarann medelst tomma rum. (t.ex. ej: engossegårtillstaden, utan: /.../”.711 
Därpå, enligt ”Regel 20”, skall skiljetecken insättas. Satsinterpunktions-
principen fastslås från början: ”Alla satser skola skiljas ifrån hvarann 
medelst skiljetecken.”712 Tydligtvis är det meningen att avgränsningarna 
också fortsättningsvis skall göras i tur och ordning: ”Alla satser åtskiljas 
först öfverallt med komma (,)”, därefter skall man bruka punkt, semikolon 
m.m.713  

Hur detta skulle gå till kan man undra över. Den pedagogiska metoden att 
sortera inlärningen i successiva moment är sympatiskt framsynt, men i 
praktiken stöter pedagogen här på patrull. Sådant hör till framställningens 
egenheter och bidrar till det lätta intrycket av bisarreri, av skämtsam distans 
till den pedagogiska uppgiften.  

I några fall är anvisningarna också alltför allmänt hållna för att de skall 
kunna vara till praktisk hjälp – så exempelvis regeln om semikolon emellan 
”För- och Eftersatser”.714 Till saken hör förstås att författaren i praktiken 
samtidigt inbjuder till frihet från regeltvång: i valet mellan komma, kolon 
och semikolon får stilens ”Ton och Mening” vara avgörande.715 

 
I exilens konselj förefaller sakresonemangen ibland än mer egensinniga. 
Ibland tycks de helt lössläppta från rimlighetskraven. Man kan lägga märke 
till hur konseljen i rimmanuskriptet förhåller sig till den föredragande sven-
ske rådsherrens improviserande av en Sesemandikt i ottave-rimaform. Rim-
kommentaren tycks driva med vetenskaplig anspråksfullhet – som i följande 
skämtsamma försvar för den fiktive Seseman: ”Af detta Ode hörs, huru 
orätt man gör Seseman, om man tror att han icke kunde göra en Nona, blott 
han ville. Och äfven han förstod att inskjuta en rad till /.../, för att icke hafva 
stanzen till en Ottava. Hela skillnaden är, att han icke så alltid ville sjunga 
Nonor. Ty – men här skall icke resoneras.”716 

                                           
709 Almqvist (1829:38ff.). Jfr avh. s. 113f. 
710 Ibid. s. 38. 
711 Ibid. 
712 Ibid. 
713 Ibid. 
714 Ibid. s. 39. 
715 Ibid. s. 40. 
716 OSR ms. s. 800. 
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Samtidigt finns en ton av uppriktighet i framställningen. Konseljens ”out-
sägeliga” förundran väcks av att versprovet uteslutande består av tvåstaviga 
rim; det påpekas att ottava-stanzer alltid komponeras med omväxlande två- 
och trestaviga rim, och herr Hugo utbrister: ”Flere poeter (såsom, bland 
andre, vår älskvärde Böttiger, den illustre öfversättaren af en del af Tasso) 
hafva, under resonnemang häröfver, sagt mig det vara en svårighet nästan 
gränsande till omöjlighet, att komponera svenska (liksom tyska eller engel-
ska) Ottava Rima annorlunda än så.”717 

Uttalandet är förstås orimligt – också i det fiktiva perspektivet: presta-
tionen att komponera åttaradingar med tvåstaviga rim måste te sig fullt möj-
lig för var och en – den svenske rådsherren, den uslaste bland poeter, har ju 
just bevisat den saken. Som ironisk kommentar riktar panegyriken sig inte 
emot konseljens egen verksamhet utan emot den stora världens, företrädd av 
rigida vetenskapare som Böttiger – anspråksfullheten avväpnas med denna 
nonsensvers i ädel form. 

Vilka anspråk gäller i sin tur för konseljens egna ståndpunkter och reso-
nemang? Är det verklighet eller fantastik? Saken tål att diskuteras utifrån 
några exempel på konseljföredragningar i rim- och versteknik. 

4.6.2 Den metriska diskussionen – ”amfimakersaken” och 
”autorytmerna” 
Herr Hugo förutskickar ”propositioner” för meter och rim. Efter avslut-
ningen av Sesemana uppmanar han föredraganden att sätta igång med detta 
företag, men samtalet kommer i vanlig ordning ständigt in på andra ämnen. 
Efter långt om länge, på sidan 1169 i protokollet, börjar så föredraganden 
med presentationen av dessa ”Lagstadganden”, innan man på nytt avbryts 
av annat. Man hinner dock diskutera och formulera ett stadgande i ”Amfi-
maker-frågan”, eller ”Amfimakersaken”.718 

Det är ett kärt samtalsämne i konseljen. Amfimakrer – alltså trestaviga 
rytmiska gestalter med betoningen xxx – har varit på tal långt dessförinnan, 
vid en av de första sessionerna.719 Denna gång leder diskussionen fram till 
en proposition gällande spänningen mellan meter och naturlig ”tonvigt” i 
daktyliska ordformer i vers med tvåstaviga takter. Frågan anser föredrag-
anden kunna lösas enbart med en ”kompromiss”, och antyder att problemet 
inte har uppmärksammats efter förtjänst tidigare: ”Och det är hvad jag velat: 
häruti olika andre, som icke alls bry sig derom, i synnerhet som de, efter 
hvad det synes, icke veta deraf.”720 Med sin amfimakerproposition lämnar 
konseljen ett bidrag till en diskussion med gamla anor i svensk metrik, 
                                           
717 Ibid. s. 78. Se även Berg (1905:185). 
718 Se OSR ms. s. 1170f., 1184ff. Härom se även Berg (1905:73, 182ff.) och Oldberg 
(1945:277). 
719 OSR ms. s. 384ff. 
720 Ibid. s. 1185. 
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tidigast initierad av versteoretikern och professorn i vältalighet Petrus 
Lagerlöf (1648–99), som i Optiz’ anda hävdade strikta regler för svensk 
versutformning; i kravet på strängt reglerad accentuering avvisade Lagerlöf 
trestaviga ordformer som ”blomstrande”, ”kallade”, liksom (lån)ord med 
betonad förstavelse (an-, er- m.fl.).721 

Diskussionen utgår från versordsexemplen ”pojkarne”, ”skördarne” och 
”lefverne”, hämtade från de kända poemen av Lenngren, Oxenstierna re-
spektive Kellgren, och mynnar ut i ett erkännande av sådana orddaktyler i 
tvåstaviga taktarter; i enlighet med versens krav måste de betonas amfi-
makriskt (– ∪ –). Betoningen medför i sin tur att rimomfånget får begränsas 
till ”ultiman” – alltså rimmar exempelvis ”seende” med ”hörande”. 
Propositionen formuleras så i klartext: amfimakrer tillåtes för daktyliska ord 
i jambiska och trokéiska versslag. 

Amfimakerlagen representerar egentligen inte någon radikal metrisk 
ståndpunkt. Lagerlöfs strikta regler tillämpades förvisso i 1700-talets dikt-
ning och även senare, men sällan fullt genomfört; till och med Creutz, som 
”tyckes ha haft den stränga observansen i blodet” (Sylwan722), låter i Atis 
och Camilla undslippa sig en handfull daktyliska ordformer (”bullrande”, 
”skogarnas”).723 Konseljen är förstås medveten om att propositionen ansluter 
till poetisk praxis: föredraganden konstaterar att ”den redan förut blifvit 
medvetslöst antagen och nyttjad”.724  

Den metriska analysen som föregår amfimakerpropositionen är inte helt 
fullständig. Rådsherren nämner sålunda inte att det i de diskuterade fallen 
rör sig om grava accenter (ex. ”pojkarne”) och att härigenom den sista sta-
velsen faktiskt kan få en starkare tonal prominens (eller större ”längd”, som 
konseljen skulle ha uttryckt det) än den föregående stavelsen i ordet. 
Betoningsförhållandet bidrar naturligen till att orden kan förekomma i jam-
bisk eller trokéisk dikt utan att falla i öronen. 

En stund senare presenterar den svenske rådsherren ett nytt lagförslag, 
gällande rimomfånget i ord som ”grundeligen” (”Paeon primus”).725 Också 
på denna punkt är resonemanget ofullständigt. Föredraganden talar här om 
hur betoningen – ∪ ∪ ∪ i sådana ord kan bli – ∪ – ∪, med hänvisning till 
att man ofta betonar ord som ”faseligen”, ”jemmerligen” med bibetoning på 
penultima. Exempel ges på verser med sådana ord.726 Men förklaringen till 
att dessa fungerar väl som rimord, med rimomfånget – ∪, är knappast att så-
dana ord på -ligen kan ha betoningen på penultiman. Snarare finns i sådana 
fyrstaviga ord en tendens att, för de obetonade stavelsernas del, variera 
trycket symmetriskt: varannan med tryck, varannan utan (med betonings-
siffror: 1–0–1–0 osv.). Att dessa rim i versproven fungerar som tvåstaviga 
                                           
721 Om Lagerlöfs metrik se Sylwan (1925:118ff., särsk. s. 126). 
722 Sylwan (1925:224). 
723 Sveriges litteratur (1963:174, 178, 183). 
724 OSR ms. s. 1198. 
725 Ibid. s. 1218f. 
726 Ibid. s. 1221. 



 128

rim beror också på den grava ordaccenten (3–0–2–0), vilket heller inte 
berörs av konseljen. 

Invändningsfri är inte heller den därpå följande diskussionen om den 
rytmiska gestalten ”antibacchius” (– – ∪; som t.ex. i ”afdraga”, ”bortföra”, 
”årsräkning”).727 Konseljen framhåller här att den föregående amfimaker-
frågan gällde en betoningsförändring som ”kunde ske, enär allmänna språk-
bruket i dessa fall infört ett undantag från språkets rätta tonvigt”,728 medan 
det i fråga om ”antibacchius-saken”, dvs. övergången från – ∪ ∪ till ∪ – ∪ 
(amfibracker), inte finns någon motsvarighet i språkbruket. Å andra sidan är 
sådana utbyten eller övergångar långt ifrån ovanliga i poesin, och de före-
kommer, som föredraganden själv säger, ”utan att skalden sjelf, som gjort 
dem, eller hans läsare och åhörare dervid finna något anmärkningsvärdt.”729. 
Rådsherren har naturligtvis rätt i att det finns en skillnad mellan amfimaker- 
och antibacchiusfallen, men han avstår från att söka den rimliga förklar-
ingen därtill i de olika ordtypernas accentförhållanden: den grava accenten i 
t.ex. ”pojkarne” ger ultimastavelsen starkare tryck än den näst sista, vare-
mot antibacchiernas förändring till amfibracker inte har ett motsvarande 
stöd i ordaccenten. 

Givetvis är Almqvist inte omedveten om ordens accentförhållanden. Som 
nämnts berörs ordaccenten i avsnittet om rim i Svensk Språklära,730 och 
även i exilkonseljen diskuteras den vid flera tillfällen, bl.a. vid samtalet om 
”tonvigts-licenser”, som rör rimfriheten mellan ord med olika ordaccent.731 
Samtalet om ordaccentens betydelse för rimmet berikas en stund senare 
med några vetenskapliga termer: bl.a. ”gravis” som beteckning för ”den 
låga accenten med barytona rimord”, och ”oxytona” rimord med ”acutus”.732 
Därför är det egendomligt att författaren inte tillämpar accentinsikterna i 
diskussionen om dessa konkreta fall. 

Den antibacchiska diskussionen återkommer i slutet av protokollet.733 
Med stöd av några versexempel framställs antibacchierna här som ett 
”oting” i jambisk vers. Även i trokéiska rader är de dåliga, menar föredrag-
anden. En stund senare utvecklar rådsherren frågan om amfimakrisk beton-
ing av antibacchiska ord och förklarar att också sådana versuttal är ”språk-
vidriga”, men han tillstår att det är mindre illa för örat med amfimakrer än 
amfibracker.734 Konseljens resonemang utsträcks alltså inte till ordaccenten 
och det förhållandet i metrisk vers att tryckstyrkan är relativ: i dessa anti-
bacchiska ord, sålunda med grav accent, har den andra stavelsen mindre 
tryck än den första, och därför är orden anpassningsbara såväl i jambisk 

                                           
727 Ibid. s. 1320ff. 
728 Ibid. s. 1327. 
729 Ibid. s. 1326. 
730 Almqvist (1854:140); se vidare s. 124. 
731 OSR ms. s. 410f.; se också ibid. s. 427f. 
732 Ibid. s. 547f. 
733 Ibid. s. 1333. 
734 Ibid. s. 1336f. 
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som trokéisk meter (märk t.ex. i jambisk vers: ”jag ringaktar dig ej”, i 
trokéisk: ”pojken ringaktar sin moder”).735 

Det är intressant att se hur man i konseljen försöker lösa dilemmat med 
de antibacchiska orden. Föredraganden fastslår först att man i ”ingången” 
till versen (första takten) har frihet att insätta en antibacchius: i jambisk vers 
inleds då versen med två betonade stavelser; exempelvis: ”Olyckans son jag 
är /.../”.736 Det är alltså i ”versingångar” som antibacchier kan få förekomma 
– i emfatiskt syfte.737 Det problematiska i konseljens resonemang, här och på 
andra ställen, är som nämnts att man inte konsekvent utgår från den met-
riska (jambiska eller trokéiska) diktens binära karaktär, den systematiska 
växlingen mellan tryck och trycklöshet. Därför är det givetvis också prin-
cipiellt tveksamt att beteckna inslag av ord av typen ”olyckans” som anti-
bacchiska, om därmed menas att de två första stavelserna skulle ha lika 
betoning. ”Accentomkastning” (”korjambisk versinledning”)738 är den kor-
rekta termen här – liksom för övrigt i de fall där versingången inte utgörs av 
ett ”antibacchiskt” ord, t.ex.: ”Jord, som mig fostrat har /.../”.  

Intressant nog är accentförskjutningar av olika slag mycket vanliga i 
Sesemanas jambiska poem, både i form av ”korjambiska” versingångar och 
trokéiska substitutioner inne i versraderna. Trots mängden av sådana exem-
pel antyder en av meterdiskussionerna i konseljen att Almqvist inte med-
vetet räknat accentförskjutningar som en versifikatorisk möjlighet.739 Utifrån 
några ordexempel med skiftande betoning (”förut”, ”ifrån”) ges ett jambiskt 
versprov (Sesemana VI:14) som den föredragande improvisatorn påstår 
vara ”kakometriskt”. Dikten innehåller just några verstakter vilkas accent är 
omkastad i förhållande till betoningen vid isolerat uttal. Åtminstone för ett 
modernt öra framstår dikten som metriskt korrekt, fullt möjlig att periodi-
cera; en följsam rytmisk läsning ger den en naturlig versbetoning. I sin 
analys av ”kakometrin” bortser konseljen från tryckfördelningens relativitet 
– att, beroende på betoningskontexten, en höjning kan inträffa på en ”lexi-
kal” sänkningsstavelse och vice versa. Att ämnet inte är helt nöjaktigt be-
handlat tycks också föredraganden inse; i diskussionen införs efterhand ett 
resonemang om ”pyrrhichisk” takt (∪ ∪), vilket tangerar den vidare förstå-
elsen. Man kan för övrigt notera att den dikt som improvisatorn anför som 
alternativ och som sägs vara fri från ”alla falska tonvigter” (Sesemana 
VI:15) också den har exempel på accentförskjutningar som konseljen borde 
kalla ”kakometriska”.740 

 

                                           
735 Om synpunkter av Almqvists samtida, bl.a. V.F. Palmblad, på betoningsförhållanden i 
jambisk vers se Sylwan (1934), särsk. s. 140f. 
736 Ibid. s. 1333f. 
737 Härom se också ibid. s. 1344. 
738 Wåhlin (1995:122f.). 
739 OSR ms. s. 490f. 
740 Ibid. s. 492. Om dessa ”kakometriska” dikter se vidare s. 203. 



 130

I exilkonseljens meterdiskussioner finns alltså här och var icke tillräckligt 
stringenta regelbeskrivningar och definitioner, svagheter av samma slag 
som man kan finna i Svensk Språklära – på sätt och vis dolda av den över-
tygande pedagogiska framställningsformen. Brister kan man notera också i 
resonemangen kring konseljens mest omhuldade ämne, ”autorytmerna” – de 
identiska rimmen. Den svenske rådsherrens framställning kan jämföras med 
en senare rimteoretikers som Bernhard Risbergs.741 I den estetiska värder-
ingen finns likheter mellan Almqvist och Risberg. I princip avvisar Risberg 
dessa rim – som han kallar ”repeterrim”: ”Överensstämmelsen mellan rim-
bärarna får ej sträcka sig till hela ljudkomplexen.”742 I bedömningen av 
konkreta fall i den följande framställningen är Risbergs inställning mindre 
kategorisk, vilket han också själv framhåller: ”Dessa helt allmänna satser 
skola nedan på flerehanda sätt specificeras, utvidgas och även i viss mån 
modifieras.”743 Under rubriken ”Rimmets biarter och avarter” behandlas en 
del diskutabla repeterrimfall som också Almqvists konselj diskuterar.744  

I jämförelse med Risbergs stringenta redogörelse är bristerna i Almqvists 
rimkategorisering uppenbara. Konseljens strikta uppdelning i ”tautologiska” 
och ”icke-tautologiska” rim745 håller inte streck, det framgår otvetydigt av 
Risbergs resonemang och exempel. Svagheten är särskilt markant i resone-
manget om ”iterationsrim” som retorisk figur; konseljens entydiga avvisan-
den av detta slags rim är ohållbara.746 

Man kan också ha kritiska synpunkter på konseljens resonemang om 
”Autorythmi compositi” – sammansatta autorytmer.747 Dessa sägs vara 
självklara icke-tautologiska rim, och därmed tillåtliga: förlederna är olika 
och därigenom uppnås ”icke-tautologi”. Men saken borde snarare tas upp 
med utgångspunkt i rimmets omfång: det räknas ju bara fr.o.m. efterleden. 
Och i flera av dessa sammansättningar är betydelsen här densamma. Om det 
alltså är ”rimomfånget” som utgör grunden för fastställandet av tautologi, 
som väl konseljen menar, borde dessa rim alltså räknas som tautologiska – 
enligt den givna definitionen.748 
Bortsett från sådana enskildheter i sakframställningen är själva karaktären 
hos konseljresonemangen problematisk. Frågan kan ställas på nytt beträf-

                                           
741 Risberg (1936:210ff.). 
742 Ibid. s. 211. 
743 Ibid. 
744 Ibid. s. 217ff. 
745 Om tautologiska autorytmer slår den svenske rådsherren fast: ”Tautofonien ensam kan 
icke obehaga oss, då den just utgör sjelfva vilkoret för Rimmets existens /…/ det 
grundliga obehaget uppstår blott då full likhet i ordens ljud (tautofoni) och full likhet i 
deras bemärkelse (tautologi) inträffa tillsammans på en gång.” OSR ms. s. 56. 
746 Jfr Risberg (1936:218). 
747 OSR ms. s. 1231f. 
748 Även smärre tvetydigheter i framställningen kan noteras. Se t.ex. OSR ms. s. 502: Här 
anges ”underligare” och ”underliggare” som dåligt rim, ”Half-rim” i nivå med ”derföre” 
och ”Er före”. Konseljens omdöme är knappast tillförlitligt här: rimmet är ju lika gott 
som det ”goda” exempel som tas upp sedan – ”villervalla” och ”vill Er valla”. 
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fande de omdömen som konseljen själv formulerar om den estetiska effekt-
en av rim och annat: är de avsedda att tas på allvar? Man kan exempelvis 
begrunda den svenske rådsherrens ord om återhållsamhet i fråga om auto-
rytmer: ”Bäst äro Autorytmer, då de blott förekomma som två och två; eller 
tre och tre; på sin höjd fyra eller kanske fem; samt blandade eller omvex-
lande med andra, det är, icke omedelbart konsekutiva.”749 Föredraganden 
förlorar sig här i sin egen mångordiga framställning och yppar tveksamhet. 
Den fortsatta framställningen är också på något sätt distanserad, även om de 
meddelade reflexionerna är genomtänkta: föredraganden är inte villig att 
formulera en lag för det tillåtliga autorytmantalet: han tillfogar ”att äfven 
fyra konsekutiva autorytmer blefve för många och kunde kännas veder-
värdiga. En annan gång, åter, kunde åtta, eller flere, vara ganska skick-
liga.”750 Efter en stund enas man ändå om att fyra är ett lagom antal.751 

Textkaraktären kan avslutningsvis belysas med ytterligare ett exempel. 
Här gäller det en diskussion om autorytmernas ”omfång”.752 Ordföranden 
frågar om inte ”Elever” och ”lefver”, i det versprov som just meddelats, är 
autorytmer – rimomfånget är ju detsamma i de båda orden, om man betrak-
tar E- som förstavelse. Föredraganden svarar att det inte är fråga om auto-
rytmer i sådana fall: ”Autorytmer /.../ måste utgöra sjelfständiga vokabler 
för sig”, säger han.753 

Resonemanget håller givetvis inte måttet: premissen – att autorytmiken 
och dess poetiska effekt är avhängig av etymologi och lexikal definition – 
är orimlig. Diskussionen utvecklas härifrån till en invändningsfri men men-
ingslös distinktionsanalys; herr Hugo tar till orda: ”föreställ Er, att jag ej 
alltid vet, om det der andra ordet är sjelfständigt.” Det svenska statsrådet 
ger svaret att det får vara vad det vill – autorytm eller ej.754 

Härmed borde väl ämnet vara uttröskat – föredraganden sätter ju fingret 
på den rimliga slutsatsen att etikettering av rimföreteelsen är oviktig i sam-
manhanget. Ordföranden tycker detsamma: ”Saken är af betydenhet; men 
det betyder ingenting.” Han tillägger: ”Likväl nekar jag icke, att jag gerna, 
och allrahelst, skulle vilja vara iståndsatt att lösa alla dessa autorytmfrågor 
samt och synnerligen; ehuru –”755 Föredraganden meddelar att det finns fall 
där man icke kan avgöra frågan: ”/.../ när nemligen språket /.../ icke 
meddelar oss nog säkra data om ordhärledningen.” Han upplyser om att han 

                                           
749 Ibid. s. 1234f. 
750 Ibid. s. 1237. 
751 Ibid. s. 1238. 
752 Ibid. s. 1243ff. 
753 Ibid. s. 1244. Autorytmer är det dock fråga om i sammansatta ord, eftersom efterleden 
är självständig, påpekar föredraganden och ger bl.a. ”lefver” – ”Kalflefver” som exem-
pel (ibid.). 
754 Ibid. s. 1249. 
755 Ibid. 



 132

ska ge tre språkprov, som ”efter hvad jag tänker, visar denna enskilda frågas 
indelning uti tre kasus”.756  

Det första fallet illustreras med rimparet ”Veckelsång” (ortnamn) – 
”sång”. Här är det ”obestridligen” fråga om autorytm: ortnamnets efterled är 
nämligen identisk med det enkla ordet ”sång”. Detta förutsätter förstås att 
morfemgränsen i namnet är rätt placerad (s-et kunde tänkas höra till för-
leden som gammal genitivform). Konseljen diskuterar inte denna möjlighet 
(det framgår av resonemanget att Almqvist inte känt till ortnamnets härled-
ning).757 

Det andra fallet gäller ”Vassmolösa” – ”lösa”. Här undrar herr Hugo över 
efterleden i ortnamnet: kan det vara fråga om autorytmik – i så fall måste ju 
-lösa i namnet vara ett självständigt ord. Hugo anser att -lösa är ”osjälv-
ständigt” och associerar (oriktigt) till adjektivet lös (’i avsaknad av’). Att 
Hugo ändå stöder sig på vetenskapens uppfattning framgår av hans om-
nämnande av Peter Wieselgrens Smålands beskrifning, ”der så många andra 
språkliga uttydningar gifvas”. Likaså nämner Hugo ”Liljegrens lista på pro-
prier” – han kan dock inte påminna sig ha sett Vassmolösa kommenteras i 
något av verken. Föredraganden påstår sig heller inte säkert kunna avgöra 
hur det förhåller sig med efterleden -lösa. Detta namnexempel illustrerar 
sålunda, konkluderar föredraganden, de fall där man ”icke bestämdt vet om 
Autorytmik är förhanden eller ej”.758 

Det tredje fallet är för konseljen det svåraste att ta ställning till: rimparet 
”sammanlänka” – ”Ostrolenka”. Frågan är alltså om -lenka är ett självstän-
digt ord – i så fall är det ”autorytmiskt”. Föredraganden och herr Hugo 
finner problemet omöjligt att lösa och konsulterar den polske rådsherren.759 
(Det kan noteras att namnet är en rysk form av det polska ursprungs-
namnet;760 härom sägs ingenting i konseljen, inte heller av den polske med-
lemmen.) Intressant nog är det alltså här det polska parti tar sin början som 
efterhand utvecklas till en lidelsefull plädering för politisk frihet och demo-
krati. Polacken vill hellre än om autorytmer tala om väsentligheter; dock ger 
han några etymologiska försök, för att sedan övergå till polsk poesi och 
annat än viktigare. På sidan 1294 avslutar så herr Hugo hela sessionen med 
att fastslå att ”Ostrolenka” och ”sammanlänka” faktiskt är autorytmer. 

 
Läsaren måste fråga sig om resonemanget här är allvarligt menat, om dis-
kussionen speglar Almqvists egna ståndpunkter i sakfrågan – denna nomi-
nalistiska syn på problemet om rimmets verkan som en etikettsfråga. Slut-
satserna är på sätt och viss lika orimliga som den italienske rådsherrens 

                                           
756 Ibid. 
757 Om namnets etymologi se Ståhle (1946:488). 
758 OSR ms. s. 1253. 
759 Ibid. s. 1254f. 
760 Kjellberg (1984:90). 
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panegyriska lovprisande av ”autorytmiken” som ”det största Konststycke 
inom litteraturen” – för säkerhets skull försäkrar han att han inte skämtar.761  

Man kan undra om inte dessa exempel pekar på att exilkonseljens försvar 
för obetydligheten exponeras i mer än ämnesvalet: själva diskussionen, med 
sin otillräcklighet och sina trivialiteter, iscensatt som symbol för den lilla 
tankens värld. 

4.6.3 Metriska termer och begrepp 
Herr Hugo är anhängare av svenska ord för metriska termer. Han pekar på 
behovet och överlämnar åt konseljens medlemmar att finna på sådana – 
men, tillägger han, ”nu, så länge, låtom oss begagna de öfliga termerna, 
lånade från de gamla; och på sin höjd gifva dem en svensk vändning eller 
termination, då vi upptaga dem i vårt språk, samt nyttja vårt stafningssätt 
för dem. Saken är blott, att vi måste veta hvad benämningarne mena.”762 

Herr Hugos inställning till lånord i svenskan är alltså densamma som den 
som kommer till uttryck i Svensk Språklära.763 Det kan tilläggas att herr 
Hugo är emot att man hittar på nya facktermer i främmande språkdräkt. Den 
frekventa beteckningen ”autorytm” är dock den svenske rådsherrens egen 
uppfinning – som framgår av svaret på herr Hugos undran: ”Ty, jag frågar, 
brukades ordet Autorytm hos de gamle?” ”Icke det jag vet”, svarar före-
draganden.764 

I appendix redovisas exilkonseljens flora av termer i verskonst och met-
rik; bland dem finns en hel del nypåfunna svenska ord, exempelvis afskär-
ningsrim, blindvers, efterslag, klippta rim, kusinrim, ljudsvar, löparvers, 
nederslag, samrimmare, sexing, uppslag, vidhängsel, öfvertaktighet. 

4.7 Samtalet 
Mångsidigheten i Almqvists prosa gäller också språket. Signum för stilen 
genom hela författarskapet är spännvidden: uttrycksformer varieras, kontra-
steras. De tidiga idéskrifterna ger täta exempel på stilvariation, ofta i tvära 
kast mellan skilda former. I Manhemsförbundets Förslag till Organism 
framställs ”Öfvergången ifrån Fysis till en annan högre Kraft. Sjette grad-
en” i en rytmisk form som kontrasterar mot kurialprosan i den bifogade 
kommentaren – så t.ex. i följande stycke, dominerat av daktyliska takter: 

Huru natthemsk är icke den dårades blick öfver verlden! Då blixtrade en 
ljungeld; ej kom den från jorden, från skyarne kom den, och anslog så 

                                           
761 OSR ms. s. 1419. 
762 OSR ms. s. 1200f. 
763 Almqvist (1854:69ff.). 
764 OSR ms. s. 1233. Se Oldberg (1945:281), som talar om ”Almqvists nypräglade term”. 
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mäktigt de innersta strängar i menniskans bröst! Nej, Död var ej målet; ej 
himmelska hoppet en ljugande vink! Se, ny glöder redan en stjerna i öster, 
hon bådar en uppgången morgon ånyo; för menniskan öppnas en riktning 
oändlig, ej utåt – men uppåt oändlig: en ny.765 

Stilväxlingen är metaforisk. Textformen illustrerar de spekulationer om ur-
språkets poetiska rytm som Almqvist förde fram i inledningen till Dalmina: 
”fornvärldens människor /…/ talade i meter”.766 I beskrivningen av ”Idéens 
andra period”, ”Utvecklingen och Fulländningen af Fysisk Mensklighet” 
som steg på väg mot fullkomligheten i andevärlden, skildras ”poesin” i den 
tredje graden och ”prosan” i den fjärde; de ”förhålla sig till hvarandra, så-
som poler”.767 Prosans period exemplifieras här med tät, metrisk rytm:  

Var Poesien det öfvervägande elementet i tredje Graden, så är Prosan det 
här i den fjerde. I stadiga, fasta, manliga slag faller Hammaren /…/ – bult! 
bult! – djupt synas spåren i jorden, i dalen, i hällen efter Thors slag den dug-
tiga, den jerngrå Prosan!768  

I slutet av framställningen återknyts till poesins och prosans polaritet och 
syntesen av de båda formerna – föreningen av poetisk fantasi och prosaiskt 
förstånd: ”förlikningen emellan hans inre lifs poesi och prosan i det all-
männa, yttre affärslifvet”.769 Om de ”förenas, utgöra de tillsammans det 
herrligaste på jorden: fulländad mensklighet”.770 

Den estetiska spekulationen får alltså sitt uttryck i formen. Också i de 
tidiga litterära verken har stilen en sådan metafunktion, bl.a. i Murnis och 
Ormus och Ariman. Programmatiskt tydlig är den i Ormus’ ”Gatugångs–
reglemente”: genom ”sekreterarspråket”, med sin extrema kurialstil för ett 
befängt innehåll, ger sig godhetens dumhet till känna.771 Indirekt markeras 
den i exempelvis den omständliga utredarprosan i beskrivningen av Ormus’ 
person: 

Emedan ingenting låg honom så mycket om hjärtat, som att den nyskapade 
jorden måste till alla delar bliva skicklig och komma i gott stånd, så över-
lade han länge och grundligt, huru han på bästa vis, efter sin själs innerliga 
önskan, och sina, man må inbilla sig vad som helst, ganska aktningsvärda 
begrepp, skulle så kunna bereda och leda allting, så att det måtte bliva lyck-
ligt och fullkomligt.772 

                                           
765 SV 26 s. 138. 
766 SS 2 s. 237. Om Dalmina se vidare s. 193ff. 
767 SV 26 s. 137. 
768 Ibid. s. 132; enl. orig.uppl.: ”slag:” Almqvist (1844–1845:153). 
769 SV 26 s. 173. 
770 Ibid. s. 174. 

771 SS 13 s. 224. 
772 Ibid. s. 201. 
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Stilkontrasterna i Almqvists ungdomsprosa uttrycks också oförmedlat, utan 
avgränsad metaforisk funktion – så exempelvis i Parjumouf, Almqvists 
första tryckta roman, och Guldfågel i paradis. Båda texterna excellerar i 
abrupta kast mellan muntlig, poetisk och skriftspråkligt komplex syntax.773 

Prosan i Guldfågel är interfolierad med poetiska drag: allitteration och 
assonans (”antingen jag i en sådan salighet är klok, eller sanslös faller!”),774 
innehållstunga fundament, särpräglad fraseologi och syntax (absolut super-
lativ, enkelbestämning, inversion i huvudsats: ”ropade Vingolf”,775 final pla-
cering av finit verb). För valet av dessa uttryck har rytmen varit avgörande. 
I berättelsens inledning etableras den poetiska rytmen som ledmotiv med 
hjälp av fallande betoningar. Det är ett rytmiskt antydande stråk – med en 
tätare taktstruktur än i normalprosan: 

I de förgångna tider stod på en okänd, dunkeltyst hed ett gammalt, skröpligt 
och sönderfallet kloster. Därom gick en sägen, vad i klostret hade hänt för 
ännu mycket längre tillbaka, att om en kväll, då luften vilade klar av den 
skönaste aftonrodnad, hade en av munkarne gått bort därifrån.776 

I inledningen till Murnis, i dess fristående prolog, är rytmen mer påfallande 
– periodiskt daktylisk: 

Höga som de kommande tider, dystra som de förgångna, stå Askarne i den 
aflägsna, hvinande Skogen. – Will du lyssna på Nunas oändliga Dikt?777 

Typisk i Guldfågel är den oförmedlade förbindelsen mellan kontrasterande 
betoningsmönster – växlingen mellan obunden prosaisk och bunden daktyl-
isk rytm: 

Av denna glädje blev han nästan barnslig, så att han allt efter fågelns drillar 
spelade med fingren på kvistar och löv. Leende smått geck han och avbet 
med läpparne rosor och blad, vetande ej väl vad han gjorde.778 

Belysande på samma sätt är följande avsnitt ur Guldfågel; det första styck-
ets periodiska frasering kontrasterar mot den skriftspråkligt prosaiska i det 
andra: 

Men sjöfrun gick in efter sin harpa med de långa ljusblåa strängar, i vattnet 
kröp hon neder, så att böljorna slogo henne på livet upp, och sedan hon här i 

                                           
773 Stilvariationen har noterats bl.a. av A.-M. Wieselgren (1971). Beträffande Guldfågel i 
Paradis konstaterar Wieselgren att texten ”irriterade den samtida kritiken, främst genom 
sitt språk, som är affekterat och framför allt förbryllande med sin blandning av å ena 
sidan stela, ofta osvenska konstruktioner och arkaismer, å andra sidan naivistiskt beton-
ade muntliga drag.” (Ibid. s. 33.) 
774 SS 3 s. 3. 
775 Ibid. s. 21. 
776 Ibid. s. 3. 
777 Almqvist [Murnis] (1960:13). 
778 SS 3 s. 4. 
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stor förnöjelse tagit gröna rankor ifrån bottnen, dem hon i krans virade kring 
de vita skuldrorna, begynte hon att spela så konstiga och fria toner, att 
havets vågor hävde sig i takten därefter, men molnen dånade av åskor. 

Härigenom uppstod småningom ett förskräckligt oväder, så att det snart 
blev svårt, att kunna åtskilja himmelen ifrån havet, och riddaren hade sånär 
blivit otålig, ärnande att giva trollet en välkomma av sitt svärd, efter han 
tyckte hon gjorde ett alltför onödigt buller: men hans vrede skingrades i 
detsamma genom ankomsten av hennes fyra barn, vilka nalkades henne vid 
stranden, kommandes från havet.779 

Det är en textform som siktar till symbios mellan poesin och prosan. Den 
överbryggande formen är hexametern, med sin metriska frihet i fördel-
ningen av två- och trestaviga verstakter, och sin betoningsmässigt balanser-
ande spondéiska-trokéiska variation.780 En sådan anknytning visar sig också 
i ordvalet – inslaget av sammanställningar med tät, spondéisk betoning: 
”solgul”, ”ljusblå” m.fl. Man finner också den klassiska metrikens rytmiska 
gestalter – amfibracker (xxx ) och antibachier (xxx) – indikerade redan i 
verkets titel: ”guldfågel” (xx x), ”paradis” (x xx ). I de sena årens exil har 
denna rytmiska diktfascination omsatts till lika lidelsefulla sakutredningar 
om formaliadetaljer – konseljresolutioner i ”Amfimakerfrågan” m.m.781 

I Amorina finns rytmisk mångfald av samma slag. I scenanvisningarna 
(till den första upplagan) är prosan på sina ställen uppbruten av en poetisk 
diktion, i ordval och syntax. I andra partier tar den poetiska formen över-
handen i en nästan konsekvent metrisk rytm. I Amorinas andra upplaga 
(1839) är stilvariationen också av annat slag: den fiktiva berättare som 
introduceras här får med sitt lärdomsinriktade språk uttrycka motsatsen till 
den poesi som sedan återges i den egentliga berättelsen.782 

I sin pedagogik förespråkar Almqvist den gränsöverskridande textform 
han själv praktiserar. Svensk Språklära (1 uppl. 1832) innehåller ett fristå-
ende kapitel om ”Språkets utförande i stilar eller skrifarter” – i förordet 
anbefalles det, tillsammans med ”Utledningsläran”, som särskilt viktigt.783 
Här sägs om den ”jämna” stilen, att den inte passar om ämnet är ”af en 
skiftande natur”: ”Stilen kan, för att vara riktig, ej undgå att följa ämnet: 
bryta sig som det – stiga, sänka sig; gå rakt fram till målet, eller först böja 
sig åt sidorna. Det är då en ojemn stil; – men icke ojemn af oförmåga, utan 
af den rena fordran att vara en sann målning af sin sak.”784 Språklärans fram-
ställning är en utlöpare av ungdomens estetiska program, så som det ut-
trycktes t.ex. i ett brev till vännen Janne Hazelius 1819: ”Stylen /…/, för att 
vara fullkomlig, måste vara på samma sätt ojemn: icke ojemn af oskicklig-

                                           
779 Ibid. s. 10f. 
780 Om Almqvists intresse för hexametern se s. 119f. 
781 Härom se s. 126ff. 
782 Romberg (1993:40). Om stil och struktur i Amorina se Melin (1976). 
783 Almqvist (1854:VIII). 
784 Ibid. s. 107; se även Petri-Liljekrantz (1923:108). 
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het, utan ojemn för fullkomlighets skull.”785 I språkläran ges ett antal exem-
pel som provkarta på tidens stilmönster. Under rubriken ”Andeliga fram-
ställningar” presenteras en prosarytmisk översättning, antagligen gjord av 
Almqvist själv, av en psalm i Finska psalmboken, med kommentaren att 
stycket visar, ”huru man kan, när så behöfs, eller det för något ändamål 
äskas, äfven kan låta den obundna stilen röra sig i takt, hvaraf uppkommer 
rytmisk prosa”.786 

I Almqvists litterära skrifter kan textformen samtidigt framstå som mer 
intrikat skiftande, varierad med subtilare uttryck: stilen liksom antyder en 
kommentar till texten, lägger ett diskret raster av förnuft över den poetiska 
framställningen. Texterna är ju alla i någon mening fiktiva tal – återgivna av 
en muntlig förmedlare, upplästa inför en lyssnande menighet. I denna glid-
ande berättarposition, samtidigt nära stoffet och på avstånd från det, finns 
nyckeln till det flertydiga i prosans uttryck.787 

Almqvists manifest för ”poesi i sak och icke blott ord” – fordran på 
”naturlighet och verklighet i konst” – söker överbrygga motsättningen 
mellan de två stilistiska grundformerna.788 Den sakpoesi som proklameras är 
inte densamma som prosans förnuftsstil, vetenskapens idiom. Det poetiska i 
saken ligger å sin sida inte i lyrisk ordkonst utan i ”himmelsk” enkelhet. I 
de nya litterära verken – i Det går an och i folklivsberättelserna – markeras 
härmed en ny kontrastiv stildimension: sakpoesi på prosa kontra sakprosa. I 
Målaren, för att ta ett exempel, kännetecknas berättarens röst, som Ulla 
Nordin Lönner påpekar, främst av ”entusiasmen och viljan att undervisa”.789 
två egenskaper som kompletterar varandra för det didaktiska syftet, men 
också visar sig som konträra stilenheter. Mot den inlevande poetiska fram-
ställningen, som i följande exempel – invokativ, retoriskt upprepande: 

Milda, älskvärda, anspråkslösa minne af en forntida storhet och glädje, som 
haft sina hemvister här, och ännu idag äro så förvissade om att aldrig glöm-
mas i våra hjertan, att de icke efterfråga – icke behöfva göra sig ihågkomna 
genom grannare och högtidligare vårdar, än sådane smålutande trädhus!790 

står den explikativa pedagogprosan i exempelvis detta stycke: 

Vårt bondfolk har i allmänhet icke mycket sinne för måleri; särdeles icke på 
Uplands slättbygd; likväl strider man icke här af religiösa grunder deremot, 
såsom händelsen är i en och annan nejd af Vestergötland; utan visar sig den 
mindre benägenheten mest komma af ovana och stundom af sparsamhet. På 

                                           
785 Almqvist [Brev] (1968:20). Om Almqvists stilsträvanden se vidare Werin 
(1923:248ff.). 
786 Almqvist (1854:III). 
787 Göran Printz-Påhlsons karakteristik av Almqvists skriftspråk ringar in stilkaraktären: 
hans ”typiska, en smula stela, kanslipräglade men ändå på något sätt talade språk” 
(1958:252).  
788 SV 26 s. 245ff. 
789 Nordin Lönner (1987:132). 
790 SV 9 s. 155. 
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ställen, der små fruktträdgårdar uppkommit, och några löfträd tålas vid 
husen – hvaremot Uplandsbonden eljest ses temligen fiendtlig – har också 
ett tycke för målade bohagsting småningom insmugit sig.791 

Texterna exponerar därtill prosaismens sakstil: specificering och omständ-
lighet – så t.ex. i de initierade redogörelserna för färgberedning i Målaren, 
liksom i detaljhänvisningarna till glasmästaryrkets hemligheter i Det går 
an.792 I den polemiska Moliére-pastischen Den sansade kritiken bemöter 
Almqvist recensenternas invändningar mot mångordighet.793 Lika träffsäkert 
formuleras försvaret för den sakliga detaljens berättigande i ett brev till 
vännen Oscar Patric Sturzen-Becker (1840): ”Detta är visst prosaism, om 
man vill; men då innerlighet, kärlek, glädje och klokhet lefver i det hela, så 
blir det poesi ändock, och månne det icke är ganska nyttigt, att allmänheten 
lär sig fatta huru mycken verklig poesi och skönhet kan lefva inne uti alla 
dessa våra små jordiska saker?”794 

I andra sammanhang, inte minst i personteckningarna, är folklivsberättel-
sernas språkform motsatsen till omständlig: komprimerad, koncentrerad. 
Som Helge Gullberg visat tillämpas i dessa texter en ny ”koncentrationsest-
etik”, som kommer till uttryck i komposition och syntax.795  

Också i fyrtiotalsromanerna är stilvariationen komplex. Omständligheten 
verkar på flera plan: intrigerna – i Gabriele Mimanso, Smaragdbruden, Sil-
kesharen på Hagalund, Herrarne på Ekolsund m.fl. – utvecklas och inveck-
las i extrem grad; parallellt därmed blir stilen i berättarrelationen ytterligare 
utstofferad i mångordighet. Textmängden ökas också med det allt större in-
slaget av dialog, ofta med täta replikväxlingar. Som Johan Svedjedal har 
framhållit hade Almqvist också praktiska skäl att breda ut sig: försörjningen 
som romanförfattare krävde nödvändigheten att producera sig så långsträckt 
som möjligt – av sina förläggare fick han betalt per tryckark.796 

Till mångordigheten i de senare texterna samverkar flera orsaker. Att 
själva skrivtvånget och brådskan att skriva skulle alstra omständlighet – 
som bl.a. Ruben G:son Berg har menat – är förstås inte självklart.797 Åtmin-
stone gäller det inte för den extrema mångordigheten i landsflyktens skriv-

                                           
791 Ibid. s. 153. De båda avsnitten ur Målaren är återgivna av Nordin Lönner (1987:132). 
792 Se t.ex. Målaren, SV 9 s. 137f. 
793 SV 9 s. 211ff. Se vidare Romberg (1967). 
794 Almqvist [Brev] (1968:158). Se vidare Romberg (1993:172f.). 
795 Gullberg (1938:38f.). För exempel ur Kapellet se särsk. s. 49ff. 
796 Svedjedal (1987:232ff.). 
797 Se Berg (1912:45f.): ”Almqvist /…/ hämmades – liksom Balzac – av en genom-
gående formell svaghet, av en brist, som vart ödesdiger för verken från hans senare, 
bråda och betryckta tid: bristen på koncentration. Omständligheten i all hans fram-
ställning, ärvd och underhållen i ungdomsåren av Gjörwells förfärliga gubbsvada, var 
den svaga sidan av hans stil, och felet minskades inte av den städse stilfördärvande 
sysselsättningen som lärare och slutligen av den hotande ekonomiska ruinen och tvånget 
att skriva böcker och tidningsartiklar i massa och hast.” För stilomdömen se även 
Lysander (1878a:208ff.). 
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verksamhet, då Almqvist hade all tid i världen; exilens tillvaro rymde inget 
tvång att skriva ”i massa och hast”.798 Å andra sidan visar Almqvist just i 
den ”bråda” journalistiken den effektivaste språkliga ekonomi. Det är all-
deles före katastrofen och flykten ur landet som han i Aftonbladet publi-
cerar sina mästerstycken i koncentrerad polemik – de kritiska uppgörelserna 
med adelskapets privilegier.799 ”Andligen utbrunnen”, som E.N. Tigerstedt 
beskriver honom,800 var han långtifrån. 
 
Om det specifika i den egna skrivarten har Almqvist lämnat få konkreta 
besked. Förtegenheten är på sitt sätt naturlig. I Dialog om Sättet att sluta 
Stycken, avsnittet Om två slags Skrifsätt framgår att ”författaren och hans 
läsare” [äro] två samverkande faktorer till det arbete, som utföres”.801 Dikt-
ens värld är olika för olika läsare; skilda världar frammanas. Verket är 
själva följden av samverkan, unik för varje läsare. Och orden, det synliga 
verket, är ett ”medel”, ”moyen”802 – formen är utbytbar. 

Också till skrivandet – som arbetsprocess och teknik – är kommentarerna 
knapphändiga. I det ofta anförda brevet till Vendela Hebbe, daterat 17 juni 
1843, poängterar han den ögonblickliga ingivelsens betydelse för Songes-
dikternas tillkomst.803 I ett brev till Atterbom talar han om kraften i sin poe-
tiska genius: ”hela nätter, då jag ej sofver, är min hjerna upptagen, liksom 
en theater, af individer, som hålla dialoger derinne; jag hör hvart ord.”804 
Samma tema återknyter han till i ett av breven till familjen från de sena åren 
i landsflykten: ”när jag emellanåt sitter för mig sjelf, skrifver jag hela högar 
af Pappersark fulla med Törnrosboksfantasier, hvaraf jag icke vet om det 
minsta nånsin blir tryckt.”805 

I den prosaiska verksamheten visade sig kreativiteten lika flödande. 
Vännen Janne Hazelius utnämnde honom till ”mästare i det fria föredrag-
et”.806 P.G. Ahnfelt erinrade i sina studentminnen om hans förtjänster som 
akademisk improvisatör – demonstrerade vid ett tillfälle i vänkretsen: ”Den 
ena hypotesen aflöste den andra, den ena paradoxien aflöste den andra, och 
med strömmande produktivitet utvecklade Almqvist sitt ämne, förklarade 
han likväl till slut, att ännu mycket vore att tillägga.”807 Ahnfelts beskrivning 
av förmågan att föra ett diskursivt resonemang, ”lika genialiskt storartadt 

                                           
798 Cit. efter Berg; se föreg. not. 
799 Almqvist [Journalistik II] (1989b:338ff.). 
800 Tigerstedt (1967:340). 
801 SV 7 s. 178. 
802 Ibid. s. 177. 
803 Almqvist [Brev] (1968:170ff.). 
804 Ibid. s. 93. 
805 Ibid. s. 248; ur brev till dottern Maria Lovisa Almqvist, daterat New Braunfels 26/11 
1853. Se även s. avh. s. 6. 
806 Ur minnesruna över Almqvist, publ. i Nya Dagl. Allehanda 20/10 1866; cit. efter 
Romberg (1993:278). 
807 Ur P.G. Ahnfelt, Studentminnen 1, 2 uppl., 1882; cit. efter Romberg (1993:278). 
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som djerft fantastiskt”, pekar hän mot de strömmande akademisamtal som 
fästs på papper i exilen. 

I brevet till Vendela Hebbe vittnar Almqvist på samma sätt om inspira-
tionens betydelse: ”Jag har intet komponerat, hvarken i musik eller skrift, 
som icke gjutit sig fram så lätt, att jag måste säga, att det gjort sig sjelf”; 
men han tillägger samtidigt: ”så fort ett stycke med otrolig snabbhet och 
nästan på en gång varit färdigt, har jag sedermera bortskurit och afklippt 
ganska mycket.”808 

Härav förstår man, som Bertil Romberg har framhållit, att författandet 
innebar ”hårt arbete med stil och form”.809 Den saken är uppenbar när man 
ser till mängden av ändringar i olika upplagor av hans skrifter. Texterna 
själva visar att författaren – med Rombergs ord – ”var djupt intresserad av 
den tekniska sidan av sitt verk”.810 I de amerikanska manuskripten är teknik-
intresset tydligare demonstrerat än någonsin – i handskrifternas minutiösa 
utformning, de otaliga korrigeringarna. Lika uppenbart pekar exilskrifterna 
på den spontana skapardriften, just den ohejdbara, ”strömmande produktivi-
tet” som Ahnfelt vittnade om. Exilmanuskripten redovisar författandets 
”essentialism” och ”formalism”: inspiration och ordnande tillsammans. 
 

* 
 

Den äldre Almqvistlitteraturen ger några belysande omdömen om språket i 
landflyktsprotokollen. Albert Lysander lånar karakteristiken från konselj-
presidenten själv: ”Genom de täta digressionerna och det myckna onödiga 
pratet vann /.../ stilen de egenskaper, på hvilka hr Hugo tyckes sätta så stort 
värde: han vardt omständlig, ’vingbred och långrandig’.”811 Ruben G:son 
Berg är i grunden erkännsam till framställningsformen – författarskapet är 
”kärnfriskt”812 – och till ambitionerna: ”författaren har gjort sig all möda för 
att göra samtalet flytande, lätt och muntert.”813 

Landsflyktens konseljtexter är repetitiva. Ord upprepas: de tautologiska 
ordspelen, som känns igen i texterna från förr – sådant som herr Hugo då 
och då presterar i Hinden: ”Öfverallt givas totaltitlar och nödvändigheten af 
dem är så stor, /.../ att den, ja, är ganska stor”814 – präglar snartsagt varje 
replikskifte i exilprotokollen. Textmönster upprepas: för ämnesbehand-
lingen gäller formalismens krav på systematik och likformighet, tillämpade 

                                           
808 Almqvist [Brev] (1968:174ff.). 
809 Romberg (1993:252). 
810 Ibid. s. 253. Se även Romberg (1967:105): ”Både inspirationen och det noggranna 
hantverket betraktade Almqvist som viktiga komponenter i sitt konstnärskap. Han hade 
en hög, romantisk värdering av ingivelsen, inspirationen och han var djupt intresserad av 
den tekniska sidan av sitt verk.” 
811 Lysander (1878b:172). 
812 Berg (1928:417). 
813 Ibid. s. 392. 
814 SV 5 s. 382. 
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med samma konsekvens oavsett vilken disciplin det är fråga om – heral-
diska sköldar, rosor, keltiska ortnamn eller ”autorytmer”. Stilen tycks av-
bilda dessa systematiska sakligheter – en form för form. 

Stilkaraktären ställer frågan om textavsikten på sin spets. I denna skriv-
verksamhet utan läsare, dessa monologer i samtalets form, tycks den fatiska 
funktionen renodlad. I enslighetens fiktiva värld poängteras samtidigt text-
ens värde, de avhandlade ämnenas betydelse. I sådana utgjutelser markeras 
samverkande funktioner hos texten: i fokuseringen på sakligheten blir den 
extremt deskriptiv, i koncentrationen på den egna utsagan poetisk. 

Almqvists första vetenskapliga texter hör till studietiden i Uppsala på 
1810-talet. I barndomens lärobokskompilat hade han visat vurmen för 
manuskriptets och boktryckets utseende; nu demonstrerade han i de akade-
miska skrifterna samma lidelse för språkformen. Det mest utrerade exem-
plet på akademisk språkredovisning är den filosofiska avhandlingen Om det 
hela – troligen författad 1819 men publicerad först 1836.815 Olle Holmbergs 
omdöme är skoningslöst: han påtalar skriftens ”tunga, skrattretande skoluni-
form”,816 ”skoltermernas fruktansvärda attiralj”817 och sammanfattar: ”Något 
större språkligt monstrum än Om det hela kan man få leta länge efter, och 
det är inte mycken överdrift att säga att dess enkla personliga grundkoncep-
tion skymts undan av alla definitioner och deskriptioner och deduktioner 
som en linnéa i en urskog.”818 

Almqvists inställning till den egna sakprosan är tvetydig. Man erinras om 
den passionerade kritiken av ”sekreterarespråket” i Ormus och Ariman, och 
samtidigt om den ironiska sympati som visas dess utövare, sekreterare-
folkets utstötta kast.819 I Dialog om Sättet att sluta Stycken karakteriserar 
Richard Furumo sin argumentationsteknik: ”Försöket att utreda har, när 
sådant egt rum, hos mig alltid blifvit det eftersta, och kan med skäl kallas 
eftertanke.”820 

Omdömet kunde tolkas som kritik av den egna skrivarten i de polemiska 
skrifterna, den argumentativa framställningsform som Örjan Lindberger har 
karakteriserat som ”advokatoriskt dialektisk. Den är bevisande, men ofta på 
ett insinuant sätt; den rör sig med invecklade parallellismer i argumenter-
ingen, kopplar in parenteser och underordnar mycket bisatser. Den kursiv-
erar med nästan rytmisk regelbundenhet. /.../ Den är envis och insister-
ande.”821 

I exilens texter har den polemiska bevisföringen lagts åt sidan till förmån 
för det förtroliga samspråket. Därtill hörs i de sena texterna – i det ”kärn-

                                           
815 SS 4 s. VII. 
816 Ibid. s. VIII. 
817 Ibid. s. VI. 
818 Ibid. 
819 SS 13 s. 204ff. 
820 SV 7 s. 172. 
821 Lindberger (1938:437). Om stilkarakteristika som grund för författarattribuering se 
vidare ibid. s. 436ff. Se även Malmgren (1994:63). 



 142

friska” föredraget – en skavande ton. Är den uttryck för ett psykiskt tillstånd 
– beror den på att Almqvist, med Bergs ord, ”som de döva icke /hör/ sin 
egen röst”?822 I landsflykten är de egenartade textdragen drivna till extrema 
positioner. Samtidigt finns en paradoxal smidighet i framställningen, ut-
tryck för den möda att lätta upp texten som Berg har noterat.823 Den yttrar 
sig som en lätthet i replikföringen (se vidare s. 156ff.), men också som poet-
iska känsloinpass i prosan – som här i herr Hugos kommentar till den 
etymologiska utredningen om ordet flicka ”som varande grekiska”:  

– att jag aldrig skall uttala det utan att hafva någonting grekiskt i käns-
lorna.824 

Almqvists brev till familjen i Sverige visar här och var samma prosaiska 
egenheter som de litterära manuskripten. Det äldsta bevarade brevet, ställt 
till dottern Maria och daterat St. Louis 4 oktober 1852, är förbluffande om-
fångsrikt: 16 tättskrivna kvartosidor.825 Framställningen är bitvis extremt ut-
redande i detaljer – som i den tillagda noten vid beskrivningen av brev-
papperets vignett: ”NB på taflan synes mynningen (a) af gatan ej vinkelrätt 
mot floden utan på sned, emedan perspectivet är taget så.”826 

I sin Almqvistbiografi ger Arvid Ahnfelt en kuriös förklaring till om-
ständligheten i brevet, till sättet att ”behandla de allra minsta småsaker 
liksom om de vore stora och maktpåliggande ting”:827  

På anledningarna till sin flykt ville han efter ankomsten till Amerika icke 
närmare inlåta sig. Hans anhöriga begärde upplysningar härom, men han 
svarade blott med skildringar af lifvet i nya verlden. Ett mycket långt bref af 
detta slag, dateradt S:t Louis den 4 okt. 1852, togs i förvar af domstolen, och 
uppläsandet inför rätta bör hafva varit af ganska stor komisk effekt, allden-
stund det icke innehåller annat än minutiösa bekrifningar på sådant som 
omöjligen kunde skänka någon hugnad åt den svenska rättvisans tjenare, 
inför hvilka brefvet – enligt hvad Almqvist utan tvifvel anade – skulle 
komma att framläggas.828 

Ahnfelt konkluderar: ”Hvilken intressant lektyr för kongl. krigshofrätten 
och hofkonsistoriet i Stockholm! / Att Almqvist verkligen haft för afsigt att 
drifva gäck med domstolens vördnadsvärda herrar ledamöter, då de med 
spänd nyfikenhet skulle kasta sig öfver hans bref, är påtagligt.”829 Om Ahn-
felts förklaring har fog för sig kunde den gälla också konseljprotokollens 

                                           
822 Berg (1928:417). 
823 Ibid. s. 392. 
824 OSR ms. s. 107. 
825 Almqvist [Brev] (1968:219ff.). 
826 Ibid. s. 221. 
827 Ahnfelt (1876:232). 
828 Ibid. s. 231. 
829 Ibid. s. 232. 
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ändlösa detaljprosa: alltså inte för att blidka makten utan för att driva med 
den.  

Almqvist ursäktar själv sin mångordighet i brevet – i samma ordalag som 
herr Hugo i sin konselj: ”När jag tittar tillbaka på denna revy, kan jag ej 
annat än le åt mig sjelf; ty ni måste finna odrägligt torrt att läsa om gator 
och gator. Ni måste väl hellre vilja höra talas om folket och lefnads-
sättet?”830 Härpå följer också en rad sådana mer intressanta upplysningar. 
Almqvist ger därtill en detaljkommentar till själva skrivandet, en reflexion 
över bläcket han skriver med, liknande den fiktive Sesemans anmärkningar 
i Sesemana om skrivdon och bläcksorter:  

Låt det inte förtreta dig, att bläcket är blått. Det är mera brukligt här än 
svart; till och med handelsbref, ja Handelsböcker föras med blått; jag vet 
icke skälet, om ej att man funnit det mera starkt isittande än svart bläck, 
samt att det kanske är angenämare för ögat genom att mera närma sig till 
grönt.831 

Dispositionen i Om svenska rim kunde sammanfattas med Almqvists ord 
om Arimans nattliga verksamhet: ”utan plan, utan avsikt, utan ordning”.832 
Också vidlyftigheten känns som nämnts igen i Almqvists texter före exilen. 
I de sakpoetiska resonemangen i Sviavigamal och Menniskoslägtets Saga 
visar sig samma ambition som i exilkonseljen att uttömma materialet och 
samtidigt vidga ramarna för framställningen. Också de polemiska, samhälls-
kritiska skrifterna kan i sin utformning här och var erinra om exilens löslig-
heter. Men det är först i konseljprotokollen som det gränslösa textkompo-
nerandet blir kongenialt med fiktionen. Konseljens utflytande samtal är sig 
själva nog, de behöver inte stöpas i en intrigfiktion och därmed begränsas. 
Vidlyftigheten i protokollen tycks spegla ålderströtthet – den otillräkne-
lighet som antyds i herr Hugos godmodiga reprimand till sekreterare Bren-
ner för oförmågan att hålla notaterna i konseljens anekdotsamling i styr: 
”Ah – var rädd om de små papperen! Se der, lät du icke nu igen en hel 
binge rinna ner på golfvet – ah bah – har du blifvit så darrhändt?”833 Men en 
sådan associativ frihet är just vad den svenske föredraganden i rimkonseljen 
förespråkar när han talar för själva konsten att bli avbruten och erkänner 
sina bevekelsegrunder för att ständigt avvika från ämnet: de är enbart för att 
”draga anden”.834 Typisk är den tematiska planlösheten i konseljens diskus-
sion under en av sessionerna, som börjar med att man söker rimord på 
Troja, finner ordet ”Pistoja”, vilket i sin tur föranleder en mångordig etymo-
logisk utredning av detta ord.  

På samma sätt tycks tankesprången ohämmade i det tidigare nämnda 
polska avsnittet, med spännvidden från etymologisk spekulation till polsk 
                                           
830 Almqvist [Brev] (1968:222). 
831 Ibid. s. 220. 
832 SS 13 s. 228f. 
833 Almqvist [Anecdoticon] (1988:11). Se vidare s. 148f. 
834 OSR ms. s. 456. 
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frihetskamp. Å andra sidan kunde denna ”svårartade tankeflykt” i stället 
vara en tankeflyktsfiktion. Samtalet löper synbarligen fritt men leder organ-
iskt fram till väsentligheter, till den flammande appellen för politisk frihet. 
Tidigt i diskussionen finns en passus som lägger ut ett spår för fortsätt-
ningen och anger färdriktningen: inledningsvis uppmanar den svenske råds-
herren troskyldigt sin polske kollega att förena sig med honom i ett tack till 
tyskarna för deras kulturella insatser.835 Polackens motvilja mot tyskheten är 
från början bara antydd; samtalet kretsar en lång stund ofarligt om meter 
och form, men undan för undan skärps tonen. 

Textkompositionen tycks alltså föreställa en tankens flykt – fingera 
planlösheten. Den saken antyds i herr Hugos kommentar, när den engelske 
rådsherren ursäktat sig för sina digressioner i den keltiska fornhistorien: 

Min herre skall sjelf få se att vi alle i sinom tid återkomma till vår sessions 
rätta ämne. Jag besitter den egenskapen som Ordförande – för att skryta en 
smula – det jag alltid vet att återföra ämnena till ämnet, huru mycket änn 
konseljen, och debatterna derinom, synes komma på afstigar, då och då. Jag 
känner den saken; jag kan säga att jag begriper den.836 

Tillvägagångssättet påminner om den lek med berättartekniken som här 
och var förekommer i de litterära texterna. I Hinden finns inslag av samma 
pratsamhet, förment tillfällig men konstnärligt beräknad.837 Ett exempel ger 
fröken Eleonoras försök att återberätta sin egen historia om ”skarpskytten 
Eld”.838 Den föregivna spontaniteten understryks här med berättartekniska 
fumligheter; den fågel som är måltavlan för skyttarna omnämns inte som 
”hök” förrän den, träffad av Elds kula, ”lyfte sina vida vingar”.839 Upplys-
ningen ges i ett förtydligande inskott, som en korrigering av fiktionen, i 
trots av sin vikt för intrigen; läsaren får intrycket att fågelns hökgestalt inte 
föresvävat interlokutören förrän under berättelsens gång: ”Sårad och med 
högt skri lyfte höken – det var en fångad hök man hade utsett och begagnat 
till offer vid vapenleken – höken lyfte sina vida vingar, och dess vilda rop 
hördes öfver de vidsträckta skogarna rundtomkring.”840 

 
Naturligtvis är det orimligt att förklara alla digressionerna i exilprotokollen 
som avsedda. Det förtroliga pratandet och de fria associationerna har ju ett 
egenvärde: syftet att visa fram en ideal språkgemenskap. Gemenskapens 
förutsättning är deltagarnas konsensus om diskussionsämnenas betydelse, 
den reservationslösa entusiasmen för dem.  

                                           
835 Ibid. s. 1269. Om detta textparti se även s. 90f. och s. 101f. 
836 OSR ms. s. 248. 
837 Om de estetiska diskussionerna i Hinden se vidare s. 60ff. och s. 118f. 
838 SV 5 s. 247ff. Om denna passage i Hinden och vidare om berättarstrukturen i roman-
en se vidare Viklund (2001:191ff., särsk. s. 198f.). 
839 SV 5 s. 260. 
840 Ibid. 
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Ett parti ur rimprotokollet kan exemplifiera detta lidelsefulla men harm-
lösa samtalsflöde, förment avhandlande undan för undan allt viktigare ting 
men, i motsats till det polska avsnittet, ledande till bagateller. Som nämnts 
diskuterar konseljen under en av sessionerna den engelske renässansskalden 
Edmund Spensers poesi. Samtalet tar utgångspunkt i några verstekniska 
spörsmål rörande spenserstanzen, leds via herr Hugo in på besvarandet av 
”en kort litteraturfråga” om orsaken till Spensers vän Harveys förmodade 
ogillande av Faerie Queene och förs vidare till en utdragen diskussion om 
innebörden av två mystiska bokstäver – ”E.K.” – i dedikationen till 
Spensers dikthandskrift.841 Den ”slutgiltiga” förklaring som presenteras – att 
initialerna står för ”jag”842 – är en obetydlighet, en antiklimax understruken 
av ledamöternas paradoxala entusiasm däröver. 

Efter denna utläggning tar sig samtalet vidare till Zarathustra och därifrån 
till rosencreutzarnas ordenshistoria. Diskussionen avhandlar disparata ting, 
men det rör sig inte om tvära kast mellan ämnena. Allt förefaller logiskt i 
sitt sammanhang; varje kantring av innehållet åt ett annat håll är rimlig som 
uttryck för konseljens fria tankeutbyte. Det slående i kompositionen är just 
flödet: inga fördämningar anläggs, inga brott uppstår. Ämnen avhandlas, tar 
efter hand sin naturliga väg åt ett annat håll, en annan fåra, modererar sin 
riktning av egen kraft – som en porlande bäck. 

4.7.1 Sekreteraren och stilen 
Jaktslottets sessioner är protokollförda av konseljens sekreterare Elias 
Brenner. Sekreteraren är en underlydande, men han är långt ifrån obetydlig. 

I konseljen är han en av de få namngivna. Liksom i Rudas och Säfven-
boms fall är namnvalet betydelsefullt. Verklighetens Elias Brenner (1647–
1717) kunde ha varit en perfekt rådsherre i exilkonseljen: systematisk 
vetenskapare – ”den svenska numismatikens fader” – konstnär i det lilla 
formatet – ”vår förste inhemske miniatyrist”,843 dessutom tecknare av 
fornminnen och vapensköldsmålare på Riddarhuset. På sitt sätt personifierar 
han exilkonseljens hela verksamhet: ordnandet, sakkunskapen och vurmen 
för det lilla i konstväg.  

Brenners maka, skalden Sophia Elisabeth Brenner (1659–1730), är lika 
tydligt samstämd med konseljen; i rimprotokollet sägs sekreteraren faktiskt 
också vara ”afkomling i andra eller tredje led” till henne.844 Herr Hugo 
harangerar fru Brenner för att ha ”satt kokkonsten på vers” och ”blifvit 
öfversatt på flere språk, till och med spanska och mexikanska”.845 På alla 
sätt är hon en förebild för konseljens ledamöter – i språkkunnigheten, i 

                                           
841 OSR ms. s. 715ff. 
842 Ibid. s. 732ff. 
843 Omdömena om Brenner är lånade från Svensk Uppslagsbok, bd 4 (1949) sp. 1096f. 
844 OSR ms. s. 1371. 
845 Ibid. 
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uppfattningen om kvinnans jämställdhet och i sin poesi – ”till större delen 
efter tidens sed tillfällighetsdiktning”, utmärkt av ”ett mer än vanligt vårdat 
språk och förtjänstfull versformning.”846 Tigerstedts karakteriserande attribut 
sammanfattar affiniteten: ”klok”, ”lärd”, ”feminist”, ”prosaisk” med 
”snusförnuft” och ”trivsamt behag”.847 

Sekreterarens verksamhet på Jaktslottet ställs på sin spets i en av följd-
skrifterna till Om svenska rim, exilmanuskriptet Anecdoticon Magnum 
Almaquianum.848 Det är en tiosidig, vacker renskrift i bläck, lika omsorgs-
fullt utarbetad som rimprotokollet, här och var försedd med ändringar i 
blyerts. Innehållsligt ansluter skriften till konseljens verksamhet, men den 
är inget rådsprotokoll, som de övriga akademiskrifterna. Texten tar sin 
början i en paus i konseljförhandlingarna: 

Nå? Hvad väntar du på, min vän? sade Herr Hugo till Konseljsekreteraren 
(mig). 

Det var en förmiddag som vi två voro allena tillsammans i Rådsalongen, 
dit jag blifvit uppkallad. Herr Hugo hade sjelf nedtagit ett på salongsväggen 
hängande skrin, öppnat locket samt visat mig hvad som stod tecknadt på 
insidan af849 skrinlocket. 

Kan du ej skrifva upp den här titeln? fortfor han. Jag menar, kan du ej 
skrifva ned den på ditt papper?  

Sekreteraren läste det tecknade, och sade: Anecdoticon Magnum Alma-
quianum. Det är ganska bra; så till vida. Det är på latin. Och det börjar på ett 
A, som är första bokstafven, hvilken jag tror är den rätta att begynna med. 
Otvifvelaktigt. Åtminstone är det min tanke. Men huru skall jag vidare 
göra?850 

Frågan inleder en animerad dialog mellan slottsherren och hans skrivare. 
Från början rör samtalet själva skrinet, detta ”superba, af japanskt lacca-
arbete fint sammansatta étui, med förgylda blomguirlander och inlagda 
silfverförziringar”, som sekreteraren länge beundrat – ”uppsatt här på kon-
seljsalongens vägg, utmed trymån, der fröken Eleonora brukar inta sin 
vackra plats”.851 Han känner inte till varför skrinet hängts upp, ty ”jag var 
icke anställd vid konseljen på den tiden”.852 Att etuiet har en viktig funktion 
anar han men har inte nänts fråga någon, ”hvad en låda, som ehuru skön den 
må vara, dock på sitt vis har formen af en sparbössa, hade att göra i detta 
stolta rum, ämnadt för idéer.”853 I öppningen på dess ovansida kan man, 
förklarar herr Hugo, ”nedsticka större och smärre papper, just som i en 
                                           
846 Svensk Uppslagsbok bd 4 (1949) sp. 1097. 
847 Tigerstedt (1967:133). 
848 Texten är publicerad i BLM 1988 med kommentarer av M. Florin, A. Olsson och H. 
Rehnberg; se vidare s. 15 och s. 23. Om Anecdoticonmanuskriptet se även Mose (2000). 
849 Almqvist [Anecdoticon] (1988:3): ändr. fr. ’av’. 
850 Ibid. s. 3f. 
851 Ibid. s. 4. 
852 Ibid. 
853 Ibid. s. 4f. 
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breflåda på Posten. Har du ej ofta sett mej sjelf och Statsrådsledamöterna 
kasta in lappar deruti?”854 Det har sekreteraren observerat, men ”jag har sagt 
ingenting dervid, emedan jag höll ohöfligt af mig att efterfråga det”.855 

”Den litterära sparbössan” har en betydelsefull uppgift att fylla, påpekar 
herr Hugo. Förhandlingarna i konseljen rör stora frågor, vetenskap och sys-
tematik, och resulterar i ”långa Afhandlingar, genomförda Rapporter, hela 
riktiga Uppsatser i ett förekommande ämne”.856 Men för det mindre om-
fattande krävs ingen konseljutredning: ”Det händer otaliga gånger att jag 
velat hafva ett svar om någonting; ett svar, som kan gifvas i ett par rader 
blott, eller på en half sida, ett blad: slikt kan icke857 lämpligen bli en hel 
Handling, en Akt för sig. Det är allenast en papperslapp, och bör så vara.”858 
Papperslappens oansenliga format lämpar sig också för annat: ”en strö-upp-
gift, en liten notis, icke föranledd af en question just, men tillfälligtvis gjord 
af mig sjelf eller någon af våra vänner här: ett observeradt faktum, en anek-
dot, en utsigt, en berättelse i miniatyr, ett infall, gammalt eller nytt, vigtigt 
eller ovigtigt, men som i alla fall kan vara behagligt, att icke alldeles 
glömma eller förbise.”859  

Allt sådant, både de korta svaren och de tillfälliga infallen, skrivs på 
lappar och nedstoppas i skrinet ”för en framdeles påminnelse”.860 Nu har 
”massan af lappar blifvit så stor i sparbössan, att intet vidare der får rum”, 
förklarar herr Hugo – ”hvilket jag sjelf förmärkte i går, då jag ville insätta 
en lapp om den Sibiriske Kracheninikoff, men icke kunde få ned den”.861 
Etuiet måste tömmas, och sekreterarens uppgift blir att ”inskrifva alla dessa 
papper i en dertill egnad enkom foliant, såsom gemensam Kollektion af 
hvad vi alla på detta sätt hopsparat åt oss”.862 

 
Uppgiften är gigantisk – lapparnas antal uppgår till ”många tusen”, ja 
”hundratusentals”863 – men sekreteraren finner den oerhört spännande. Dock 
finns här en komplikation, antydd redan i sekreterarens första replik: denne 
utgår ifrån att nedtecknandet av lapparna skall ske med systematik, i alfa-
betisk ordning. Under samtalets gång påminner herr Hugo honom gång på 
gång om att oordningens princip i stället skall råda. Häri ligger det mest 
makalösa, det för sekreteraren närmast obegripliga. För att förstå tillgriper 
han en liknelse: ”Tror ej Herr Hugo att lektyren af det hela skall förekomma 
läsaren som en park – nemligen icke en hyfsad park i fransk form, med 

                                           
854 Ibid. s. 5. 
855 Ibid. 
856 Ibid. 
857 Ibid.: ändr. fr. ’inte’. 
858 Ibid. s. 5. 
859 Ibid. 
860 Ibid. 
861 Ibid. 
862 Ibid. 
863 Ibid. s. 8. 
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klippta trän der de vuxit för yfvigt; symmetriska gångar, skickliga rundlar; 
utan snarare en vild park der på hvarje steg oväntade föremål möta prome-
nören: statyer, urnor, parterrer, kullar upp och kullar ned, rosenhäckar, 
springbrunnar?”864 

Herr Hugo tilltalas av liknelsen men korrigerar sin sekreterare: ”De möt-
ande objekterna kunna händelsevis vara rätt präktiga, såsom du nyss skild-
rat; men också, och troligen mestadels, mycket små, tarfliga, obetydliga. 
Föreställom oss en vild park, kanske snarast en vildmark.”865 Så följer 
Hugos måleriska beskrivning av vad en sådan ”lustvandring ut i de skämt-
samma hagarne”866 kan erbjuda:  

Först möter en liten kiselsten på gångstigen; så en gråsten – jag ponerar det 
– så en eller par guldvifvor, knappt ännu utslagna, så små och färska äro de; 
/.../ rätt som det är hoppar en ickorre öfver landskapet, ett par idisslande 
oxar trampa tungt i gräset, meditativa kor upphöja fonden, och till venster 
framskymtar en råbock, som rädd lyssnar på mig och hastigt försvinner – 
icke sant? – nu komma vi in bland klasar af blåbärsris, herrliga hallonbuskar 
och smultron utan like (men icke stående bredvid alla de kringväxande 
örterna i den ordning de stå i Floran); en liten halftrasig unge (som icke fins 
i Floran alls) plockar dem för att bära hem i sin lilla näfverskäppa till mor, 
hvilken fägnar sig åt alla de slantar hon skall få af fröken Löwenstjerna för 
dem – är icke det tillräckligt bra?867 

Så skall texten i den förutskickade folianten möta läsaren: ett ”lappverk”, av 
slumpen arrangerat. Sekreteraren är överväldigad: ”– ack, jag skall aldrig 
mer i min lefnad slå fram ett ord om mitt olyckliga tycke för Alfabetism – 
detta hiskliga strunt!”868 Men herr Hugo hyser för den skull inte någon mot-
vilja mot vetenskapens systematik: ”tror du icke, att jag också tycker om 
städade parker? Jo, min sann; men det är en sak för sig.”869 Den strikta, alfa-
betiska ordningen är på sin plats i sitt rätta sammanhang – i lexikografens 
arbete och i konseljhandlingens utredningar. 

Man fortsätter så att diskutera frågan hur verket skall rubriceras. Den be-
synnerliga inskriptionen på insidan av skrinlocket, ”Anecdoticon Magnum 
Almqauianum”, är lappsamlingens benämning och skall vara titeln på det 
nedtecknade verket. Men Hugo prövar också andra titlar: I sin iver råkar 
sekreteraren tappa ”en hel binge” lappar ur det överfulla skrinet och lovar 
att genast ta upp dem ”från marken”.870 ”Från marken – ja, i sanning!” ut-
brister Hugo, ”vore jag en extra vän af ordlekar, så kunde jag verkligen be-

                                           
864 Ibid. s. 9. 
865 Ibid. 
866 Ibid. s. 10. 
867 Ibid. s. 9f. 
868 Ibid. s. 10. 
869 Ibid. 
870 Ibid. s. 11. 
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nämna hela vårt verk här en Lappmark – eller mitt Lappland – t.ex.871 
Lapponia Hugonica, eller Almaquiana. Hvad sägs om det?”872 Sekreteraren 
finner förslaget ypperligt, och Hugo tillägger att ”i förutsättning af sterilitet 
eller tomhet i verkets innehåll, vore det till äfventyrs ej så rasande”.873  

Men efter närmare betänkande förkastar Hugo förslaget: ”jag är en allvar-
sam man och fördrar ej dessa humorismer”.874 I stället funderar man över om 
”Anecdoticon” är en lämplig term, ”emedan man vant sig att gifva denna 
benämning blott om små berättelser om händelser, infall, repartier och dit-
hörande”.875 Faktanotiser däremot, ”en exakt uppgift på solens diameter, 
eller på någon af Parallaxerne, eller på Epicyklerne” exempelvis, bör rätte-
ligen benämnas ”ett till minnes antecknadt faktum”.876 Men distinktionen är 
här obehövlig: ”jag, för min del, kallar äfven dylika små saker anekdoter: 
hvadan hela verket blir ett ’Anecdoticon’; och ’Magnum’, derest det blir 
tjockt.”877 Och sekreteraren har inget att invända: ”’Anecdoticon Magnum’ 
klingar yppert: låt mig räkna; ja – principal-ordet är femstafvigt.878 Häri-
genom har det en viss pondus, utom en vacker ton.”879  

Titelns tredje led förbigås med tystnad. Man kunde vänta sig att sekrete-
raren också skulle ha ett ord till övers för klangen i den latiniserade 
varianten av Almqvists eget namn. Men, som i alla exilens skrifter, finns 
tydligen ett samförstånd mellan konseljvännerna att inte röja upphovs-
mannen. Med den lätt kamouflerade namnformen som signalement tar för-
fattaren här för en gångs skull plats i fiktionen. 

I Anecdoticon får vi också flera besked om sekreterarens verksamhet på 
Jaktslottet. Denne är en noggrann person, som värjer sig emot slottsherrens 
uppmaning till honom att icke ”hafsa”.880 Som konseljens sekreterare är han 
den ytterst ansvarige för rådsprotokollens utförande och besitter en outsinlig 
arbetskapacitet. På lediga stunder – ”jag begriper verkligen icke när du har 
några”,881 anmärker Herr Hugo – är han sysselsatt med andra betydelsefulla 
verksamheter – bland annat sammanställandet av en ”Ordbok på alla Cant-
termer, så kallade rothwälska ord (röd italienska) och zigenaruttryck”.882 
Men han är ett instrument för andras kunskap, en lojal avskrivare av den, 
utan att vara kunnig för egen del i allt som kan behövas: ”Jag är icke ferm i 
tecknandet av arabiska, hebraiska eller ens syriska. Jag skrifver knappast en 

                                           
871 Ibid.: ändr. fr. ’t ex’. 
872 Ibid. 
873 Ibid.  
874 Ibid. Om skämtsamma verktiteldiskussioner på Jaktslottet se avh. vidare s. 87. 
875 Almqvist [Anecdoticon] (1988:11). 
876 Ibid. s. 11f. 
877 Ibid. s. 12. 
878 Ibid.: ändr. fr. ’femstavigt’. 
879 Ibid. 
880 Ibid. 
881 Ibid. s. 10. 
882 Ibid. 
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god grekiska.”883 För sådant finns dock bot, påpekar herr Hugo: ”Min vän 
skall taga till sin hjälp vår konseljkalligraf, Herr Ruda.”884 På samma sätt 
hänvisas till Ruda i rimprotokollet: ”Så fort vår Sesemana är komplett, låter 
jag Herr Erasmus Ruda taga en afskrift deraf och öfverlemna den till en viss 
Kommitté /.../”, anmärker herr Hugo vid en av sessionerna om meter och 
rim.885 

Som språkman i konseljen är sekreteraren en tjänare, men han är inte liv-
egen. Han hör långt ifrån till Ormus och Arimansagans utstötta sekreterare-
kast, som har sitt ursprung och sin olycka gemensam med zigenarna.886 Av 
herr Hugos kommentarer till konseljsekreterarens verksamhet står det klart 
att han faktiskt har ett betydande inflytande. Vid nedtecknandet av lapparna 
i anekdotsamlingen skall han vara ordagrann, obrottsligt lojal mot original-
en, men när det gäller att återge konseljens vetenskapliga samtal och upp-
rätta dem i akter råder sekreterarens individuella ”skrifart”. Till svar på herr 
Hugos uppmaning att icke ”hafsa” vid nedtecknandet av anekdotskrinets 
otaliga lappar svarar han: ”Har jag då gjort mig känd för hafs, bäste Herr 
President? Jag, som en af Råderne sjelfve här en dag förklarade just hafva887 
en kubisk skrifart? Antingen begriper jag icke hvad den Rådsherren alls 
menade, eller måste kubism i stil utgöra sjelfva motsattsen af brådska, hafs 
och sl-”888  

Men herr Hugo lugnar honom: ”Så, så. Det är mycket godt. Jag vet att du 
aldrig slarfvar”,889 och klargör fortsättningsvis: ”För öfrigt är det här i detta 
verk icke alls frågan om din skrifart, min bäste vän, enär du endast har att 
kopiera, ordagrant och korrekt, de papper du tar upp. Det är icke som i 
Rådsprotokollerna, dem du uppsätter och bildar till våra ’Handlingar’: i dem 
är det din egen stil, eller, om du behagar, din kubism som eger att gifva sig 
rum.”890 

Upplysningarna om protokollets framställningsform är tvetydiga. Den 
kubiska skrivarten ställer man i motsats till ”hafs”. I så fall borde det vara 
ordning och reda som gäller i konseljhandlingarna. Men sekreteraren verkar 
reservera möjligheten att ge rådskollegans omdöme en annan betydelse: 
”Antingen begriper jag icke hvad den Rådsherren alls menade /.../”891 Vid 
karakteristiken av anekdotismens verksamhet nyttjar herr Hugo just mot-
satsord till ”hafs”: ordagrant och korrekt skall det vara, nota bene just vid 
nedskrivningen av konseljrådens ”hafs”. Också Hugos sammanfattande ord 
om sekreterarens verksamhet markerar motsatsen till det påtvungna; dennes 

                                           
883 Ibid. s. 6. 
884 Ibid. Om (Erasmus) Ruda se vidare s. 65. 
885 OSR ms. s. 796. Till Rudas renskrift hänvisas också på s. 1171. 
886 SS 13 s. 207ff. 
887 Almqvist [Anecdoticon] (1988) s. 12.: ändr. fr. ’hfva’. 
888 Ibid. 
889 Ibid. 
890 Ibid. s. 12f. 
891 Ibid. s. 12. 
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alfabetiska stil är en personlig angelägenhet: ”din egen stil, eller, om du 
behagar, din kubism”.892 

Man påminns om de manuskriptredaktörer som i romanen Hinden yttrar 
sig om kraven som ställs på deras verksamhet. Dessa oförtrutna upptecknare 
är utan inflytande och anonyma – ”våra namn förtjena ej vidröras”.893 I exil-
konseljen tycks herr Hugo åt sekreteraren lämna över den paradoxala fri-
heten att själv prägla framställningen. Denne får faktiskt till och med fram-
träda som talare i egen person – det framgår av ordförandens uppskattande 
kommentar i samband med sorterandet av konseljens lappsamling:  

Hahaha! Jag förstår att det skulle fägna min vän att få göra det alfabetiskt, af 
gammal kärlek till lexikografi, hvarom vi en afton hörde din skildring med 
så mycken rörelse.894 

Herr Hugos tidsbestämning markerar dock att framträdandet har hört till 
den friare kvällsunderhållningen. Därför är det i sin fiktiva ordning att 
Brenners lexikografiska kärleksförklaring inte återfinns någonstans i de be-
varade rådsprotokollen. 

 
För nedtecknandet av rådssamtalen har alltså ”kubisk” frihet ersatt den slav-
iska avskrivningen. Det sistnämnda är förbehållet den motsatta verksam-
heten – kopieringen av lapparna i konseljens anekdotskrin. Vari består 
denna frihet? ”Kuben” är en uttrycksfull metafor: ”Det kubiska, det på en 
gång djupa, breda och höga, vetandets företräde framför det till platthet ut-
tänjdas”, har Hans Järta formulerat den.895 För att ge rättvisa åt de sakliga 
resonemangen krävs alltså språklig rymd, en form som svarar mot konsel-
jens program att ärerädda det lilla. Kuben är samtidigt en tvetydig bild. Man 
noterar protokollstilens överensstämmelse med helt andra ”kubiska” egen-
skaper: likformighet, rätlinjighet. Konseljen prövar också vid ett tillfälle en 
annan, motsatt metafor för det vetenskapliga föredraget; i ett av versproven 
karakteriserar Seseman stilen hos ”en viss Fornforskare”: 

Jag i hans Krönika väl kastat har en glunt, 
Men vet ej hvad jag säga skall om denna strunt.  

Hans skrifsätt nog är fylligt, för att säga rundt,  
Men innehållet dock för makalöst så tunt.896 

Sekreteraren gör sig alltså då och då hörd i protokollet med direkta utsagor. 
Främst kommenterar han språksituationen i utbyggda anföringssatser: ”Herr 
Föredraganden-Improvisatorn vände sig som vanligt ett hvarf omkring på 

                                           
892 Ibid. s. 13. 
893 SV 5 s. 381. Se vidare avh. s. 62f. 
894 Almqvist [Anecdoticon] (1988:4). 
895 SAOB bd 15 sp. K3110. 
896 OSR ms. s. 591. 
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klacken, fäste derefter sin blick på herr Hugo och Allmänheten, samt fortfor 
slutligen med följande ord” o.d.897 

Men han behöver heller inte tiga när konseljen själv gör det – han regi-
strerar reaktioner på distans, hövligt sparsmakad i formuleringen. Ibland 
tycks han försynt ta ställning – som här i (det tidigare citerade) återgivandet 
av konseljens reaktion på en Sesemanavers:  

Flere Konseljledamöter, i synnerhet den grekiska och italienska, sågos, 
under ett ögonblick, med täta vändningar på hufvudet och nickningar liksom 
utbyta anmärkningar med hvarann; deri herr Hugo sjelf tycktes deltaga. Men 
ingen yttrade ett enda ord.898 

Vid några tillfällen deltar han också i konseljsamtalet, låt vara med enstaka 
repliker. Det inträffar när ordföranden riktar sig till honom i angelägenheter 
som rör protokollet – som exempelvis vid diskussionen om ”sveamålsrim” 
på e och ä: 

Herr Hugo vinkade åt Protokollssekreteraren, och sade: herr Brenner behag-
ade anteckna dessa vokabler, olika, och blott så som de skulle skrifvas enligt 
ljudets föranledande. 

Ja! svarade denne från andra ändan af konseljbordet. Jag har noga lyssnat 
på ljuden, och på mitt koncept inskrifvit dem litteralt derefter.899  

Brenner kan också på eget bevåg föra in små kommentarer om skrivtecken 
och framställningsform – så t.ex. vid en ohörbar konseljreplik: ”Orden kun-
na i Protokollet blott antecknas som Hviskningar.”900 

På ett ställe finns ett tydligare självsvåld i sekreterarverksamheten. Proto-
kollet meddelar att herr Hugo vid sittande konseljbord försynt tar sig an 
kammartjänare Jacques och ber honom ”halfhögt” att vid avklädningen sen-
are på kvällen komma ihåg att Hugo har något ”apart” att säga honom.901 
Saken gäller den gåva som Jacques skall föräras, till tack för en tidigare 
tjänst han gjort presidenten: Jacques skall få ett hemman i ”Halsberg” ”till 
evärdelig besittning”; senare på kvällen skall han få skriftligt härpå.902 Sek-
reterare Brenner tycks ha haft nog goda öron att uppfatta det halvhöga talet, 
men varför tas det till protokollet? Till förhandlingarna hör ju sådant inte. 

 
* 

 
Anekdoticondialogen förutskickar alltså en ny verksamhet på Jaktslottet, en 
motsats till konseljens utredningar. I samtalet om det tillfälliga, fragmentar-

                                           
897 Ibid. s. 460f. 
898 Ibid. s. 460. Jfr avh. s. 98f. 
899 OSR ms. s. 320. 
900 Ibid. s. 318. 
901 Ibid. s. 1006. 
902 Ibid. 
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iska, formulerar herr Hugo, med Anekdoticonutgivarnas ord, ”i all sin spel-
ande ironi en hel estetik i närheten av Duchamps Gröna asken eller Arno 
Schmidts Zettels Traum”.903 

Fragmentets betydelse är en grundsten i Almqvists konstuppfattning. Till 
svar på kritiken mot Amorina för dess förmenta brist på komposition och 
avrundning låter han, som nämnts, Richard Furumo i Dialog om Sättet att 
sluta Stycken argumentera för ofullkomligheten, för att det rätta fragmentet, 
”sådant som lifvet, är mera artistiskt brutet, än om det vore helt”.904 I exilens 
lappverksdiskussion är Almqvist mer oförblommerad än någonsin förr i be-
kännelsen till det totalt sammanhangslösa. Det är en fragmentestetik på sitt 
sätt helt i överensstämmelse med Novalis’ och Friedrich Schlegels pläder-
ing för ”en form, som skulle være bevægelig og bevægende; en form af 
abrupte skift og pludselige vendinger, af leg og spil, afbrydelser och digres-
sioner”.905  

Men lappverket är alltså bara den ena sidan av Anecdoticonprogrammet. 
Samtalet mellan herr Hugo och hans sekreterare personifierar diametralt 
motsatta hållningar. Den alfabetiska verksamheten i herr Hugos konselj 
innebär ordning och sammanhang. Grundkravet är ”utförlighet”. Innebörden 
är dubbel: ”möjlighet att utföra” respektive ”noggrannhet, detaljrikedom”; 
båda betydelserna är lika viktiga: ”Så ofta jag vill hafva utförligheter, så ega 
mine Råder att göra sådana: otvifvelaktigt”, förklarar Herr Hugo, ”och des-
sa blifva så ordentliga, systematiska, vetenskapliga: med ett ord, som sig 
bör.”906  

Innan texten kodifieras i sekreterarens protokoll kräver utförligheten ock-
så fullständighet: ”då ett ämne fullständigt till sina delar blifvit utfördt 
muntligen till protokollet, så uppkommer äfven deraf någonting stort, nem-
ligen en ’Handling’, en Konseljakt, mer eller mindre vidlöftig, god och an-
senlig, hvilken min vän då sjelf har att uppsätta under våra samtal”.907 
Formuleringen ”någonting stort” spelar lekfullt på det storslagna i själva det 
omfångsrika. 

Mot alfabetismen ställs anekdotismen: det ofullständiga och oordnade i 
själva sammanställningen av dessa lösaktigheter i skilda ämnen – viktigt 
och oviktigt, vetenskap och strunt. Almqvist griper här tillbaka på den 
dualism som är fundament i de estetiska programmen från förr: uttryckt 
som motsatsen mellan formalism och essentialism, eller mellan vetenskap 
och poesi, dissektionens ”mördande” kniv och konstens ”målande” pen-
sel.908 Men polariteten i exilens programförklaring är samtidigt tvetydig. 
Den upphävs, eller omkastas, av de funktioner som tilldelas texternas fik-
tive förmedlare. Alfabetismens tvång och ordning upprätthålls med ”kub-
                                           
903 Almqvist [Anecdoticon] (1988:3). 
904 SV 7 s. 179. Jfr avh. s. 48f. 
905 Egeberg (1994:65). Jfr Blackwell (1983:34f). 
906 Almqvist [Anecdoticon] (1988:5). 
907 Ibid. 
908 Almqvist (1842:IV). 
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isk” frihet i sekreterarens återgivning av konseljens samtal. Men anekdot-
ismens fria kaos skall sättas ordagrant på pränt, i en ordning tvingad av 
slumpen.  

 
I Anecdoticondialogen är sekreteraren namnlös, och så skall han förbli i det 
stora lappverket. Som avskrivare av skrinets notater förstår han också att 
han är utbytbar: ”Nu menar jag, att herrarne väl under nya åratal ämna 
sticka nya papper in i idé-bössan, för att sedan någon dag igen låta en ny 
sekreterare deraf bilda en ny volym, full af ännu flere anekdoter, färskare än 
någonting i verlden?”909  

Detsamma har från början gällt den primära uppgiften att upprätta kon-
seljens alfabetiska protokoll. Vid frågan om anställandet av en ”protokoll-
förande” till konseljen påpekar herr Hugo att han inte vill utnämna någon 
till ”ständig sekreterare”;910 denne bör vara ”en ung man, men högst tillför-
litlig, ansvarsfull, skrifsäll, noggrann och uppmärksam vid allt han hör och 
gör”.911 

Men karakteristiken av skrivaren som ”parentetisk” och ”villkorlig”, som 
Anecdoticonkommentaren fattar honom,912 tycks alltså gälla enbart för det 
projekt som inte ens påbörjades, skrinlapparnas avskrivning i manuskript-
form. I exilens konselj får sekreteraren större befogenheter än så. Som 
namngiven formulerare är han den direkta länken till sin upphovsman. Som 
aktör i exilens konselj spelar manuskripttjänaren en central roll. I umgänget 
med herr Hugo framstår han heller inte som obetydlig – en underlydande 
visserligen, som alla andra på Jaktslottet, men frimodigt språksam, ibland 
tydligt ifrågasättande.913  

I grunden är det enighet som demonstreras, inte konfrontation. Samför-
ståndsandan får efterhand sitt avtryck i diskussionsämnet självt. I slutet av 
samtalet söker herr Hugo en harmonisering av de bägge skrivarterna, en 
medelväg mellan extremerna. Anekdotismens förtjänst är att roa, förströ 
med sina spridda tillfälligheter: ”Det hör just till fördelen af ett sådant verk, 
att man lika så väl kan företaga sig sista bladet som det första: man kan 
börja midt uti, och sluta i början, det gör detsamma: arbetet är på hvarje sida 
hufvud, på hvarje svans. Det är öfverallt hvad det är öfverallt. Det är stän-
digt nytt, och dock tillika lastgammalt; – ty skall man ej här på sina ställen 
återfinna Nebukadnezar och kung Orre?”914 Men denna hälsosamma 
”distraktion, dissipation” är äventyrlig: om någon driver den till övermått, 
”från morgon till quäll, genom talande, åhörande, läsande, än af ett, än af ett 
annat, utan ordning och sammanhang med hvartannat, samt utan att i sitt 

                                           
909 Almqvist [Anecdoticon] (1988:8f.). 
910 ”Törnrosens bok: Herr Hugos invigningstal” (Manuskript, KB, s. 18f.). 
911 Ibid. s. 18. 
912 Almqvist [Anecdoticon] (1988:5). 
913 Hovmarskalkens tillrättalägganden förefaller inte vara uttryck för en ”överlägset ral-
jerande hållning”, som utgivarna menar (ibid. s. 4). 
914 Ibid. s. 13. 
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inre hänföra allt detta strögods till den psychologiska kraft, hvilken sam-
mansmälter det disparata till en gifven enhet och till system i själens djup; 
så är det visst illa: det blefve ej blott förströelse, men förstörelse”.915  

Lika bestämt tar herr Hugo avstånd från den motsatta ytterligheten – och 
uppbådar frenologisk vetenskap till stöd: ”denna känslans ständiga spänning 
för ett och samma; detta tankens oupphörliga sysselsättning med blott ett 
endaste; hvilket, om det går mycket långt och räcker alltför länge /.../ kan 
stegras ända till ursinne, och merendels visar sig i ett difformt utbildande af 
hufvudet (deri vissa organer då blifva enorma, andra åter liksom försvinna, 
hopskrumpna och förvissnade), äfvensom till fulhet i hela skicket, bisterhet 
i fasonerna, obehaglighet i fysiognomien.”916 

Alfabetismens ”Ursinne, en själens förstockning till sådan ensidighet, att 
andens funktioner ej kunna väl agera, enär de äro alldeles hopklämda”, 
ställs mot anekdotismens ”Vansinne: en själens upplösning i bara partiali-
teter till sådan grad, att anden ej förmår verka till något dugligt, enär den är 
alldeles söndersplittrad”,917 och följderna är i båda fallen förgörande. Men 
herr Hugo är inte galen – ”man skall vinnlägga sig om att vara god och 
klok: förnuftig åtminstone” – och söker mittfåran: ”Det menskliga lifvet, då 
det är riktigt, ligger emellan ursinne och vansinne, utan att likväl behöfva 
sträcka sig till någotdera.”918 Måttfullt bruk av alfabetism och anekdotism i 
växelverkan anbefalles: ”Och för att jag inte gillar919 detta sednare (exklusiv 
Enhet, utan svalka och frihet genom utveckling till Mångfald), så vill jag 
icke derföre det förra (exklusiv Mångfald, utan värme och styrka genom 
koncentration till Enhet).”920 

Till bekräftelse på föreningen uppträder herr Hugo till sist också själv 
som anekdotberättare. För sin sekreterare återger han historien om kardinal 
Richelieus illamående under en vistelse i Narbonne: ”Kardinalen bad sin 
läkare förskrifva något till lindring, förutsatt att det ej blefve quassia, rha-
barber, eller dylika bäska artiklar. Hvad svarade Cytois? ’Jag har ingenting 
mer att ordinera för Ers Eminens’, sade han, ’än drachmer af Bois 
Robert.’”921 Den franske 1600-talsförfattaren François Le Métel de Bois-
robert var alltså ”en anekdotförtäljare, en notismakare: mycket afhållen af 
Richelieu för det behagliga umgänget”; men samtidigt en vetenskapens 
förespråkare, ”en af hufvudorsakerna till sjelfva Franska Akademiens stift-
ande, hvilket, såsom händelserna nu fogade, icke hade blifvit utaf, derest 
Bois Robert ej varit”.922 

 

                                           
915 Ibid. 
916 Ibid. s. 14. 
917 Ibid. 
918 Ibid. 
919 Ibid.: ändr. fr. ’gilla’. 
920 Ibid. 
921 Ibid. 
922 Ibid. 
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Det anekdotiska projektet kom alltså inte till utförande i Jaktslottets konselj. 
Men statsrådens lösa anteckningar har sin motsvarighet i verkligheten, i den 
osorterade samling av utkast, halvfärdiga manuskript och notater som utgör 
en stor del av exilens litterära kvarlåtenskap. Den är ett Anecdoticon Alma-
quianum, liksom lapparna i Jaktslottets skrin. 

Rimmanuskriptets renskrivna rådsprotokoll representerar den alfabetiska 
verksamheten. Det systematiserande ”ursinnet” är här uppenbart. Men ord-
ningen störs. Konseljens sakliga resonemang håller sig inte till saken i läng-
den, de är associativa, digressiva, oavslutade – egentligen fragmentariska: 
för varje ämne förutskickas oändligt mycket mer att utreda.  

4.7.2 Dialogen 

Huru förträffligt ni uttrycker Er! Hvilken full och 
väl afvägd satts! Icke den lärde Quintilianus, icke 
Cato Major, icke en gång sjelf den vältalige Cicero 
skulle hafva kunnat foga sina ord till en mera 
gifven, en mera pur och prosaisk prosa. 

Visst, visst. Likväl. Det kan nog vara möjligt – 
Lika mycket, min herre. Det är likväl just hvad 

som högligen fägnar mig, och oss alla, i detta ögon-
blick. Det är en Oratio prorsa, eller soluta, såsom 
man kallar det, tror jag, såframt jag ej misstar mig 
om termen. 

 Herr Hugo och den svenske rådsherren  
 i Om svenska rim923 

Från den första till den sista sessionen upprätthålls den anständigt förbind-
liga samtalstonen. Det tycks vara sekreterarens språknorm, dennes uppfatt-
ning om språkligt dekorum, som filtrerar replikerna, uniformerar samtalet. 

Det är en välformulerad protokollsvenska sekreterare Brenner presterar. 
Syntaxen är komplex, ibland starkt hypotaktisk, men aldrig invecklad på 
bekostnad av tydligheten – alls inte snårig som ofta i Almqvists akademiska 
ungdomsskrifter. Därtill vimlar replikföringen av fatiska signaler – frågor, 
utrop, instämmanden. Strängt taget borde sekreterarfiktionen inte tillåta 
sådana uttryck; de bryter ju mot protokollets krav på strikt föredragnings-
språk. Samtalsmarkörernas funktion är inte att tydliggöra motsättningar, 
tvärtom befäster de samförståndet. De kunde tolkas som antagonistiska – 
som Anecdoticonkommentaren menar: ”Interrogationerna och exklamation-
erna tvingar om och omigen de talande till omvägar där möjligheterna till 
konsensus verkar avlägsen.”924 Men det är en språkgemenskap som demon-

                                           
923 OSR ms. s. 1032. 
924 Almqvist [Anecdoticon] (1988:6f.). 
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streras – och samtalandet en nödvändighet: ”tala till mig, åtminstone någon 
liten smula, någon endaste gång. Afbryten mig”, uppmanar den svenske 
rådsherren.925 

Texten är repetitiv. På alla plan upprepar den sig: från tautologier och 
pleonasmer på ord- och frasnivån till tautologiska återkomster i ämnesbe-
handlingen.926 Några axplock ur konseljprotokollets repliker anger ordstilens 
karaktär:  
 

− ”derjemte tillika” (s. 442)  
− ”man kan verkligen påstå att han, för sin räkning, aldrig hemtar anden 

annars än blott då när andre tala” (s. 456)  
− ”Jag är ej i stånd att kunna glömma” (s. 714)  
− ”Om ingenting eljest hindrar, hvad hindrar då?” (s. 729)  
− ”och huru dess utseende skulle se ut” (s. 1032)  
− ”en utmärkt utmärkthet – såsom Statsrådinnans ord härvid ganska uttrycks-

fullt föllo – –” (s. 1064)   
− ”uppehåll och hinder, hvilka icke så sällan tilldraga sig då de inträffa” 

(s. 1156) 
− ”det har att försiggå i hans [herr Hugos] närvaro, inför hans person, med 

hans hägn och under hans öfveruppsigt” (s. 302) 
 

I den fiktiva konseljvärlden är denna omständlighet funktionell. Ordmängd-
en i protokollet är ett förtroendefullt uttryck för att ledamöterna ständigt har 
åhörarnas öra, och att all tid finns. I sin mångordiga diktion är också själva 
samtalsformen faktiskt naturlig. Det är verklighetstrogna språkspel som 
återges, och som sådana är de följsamma i sina turtagningar, sina initiativ 
och responser. Här möter vi en provkarta på understödjande samtalsdrag i 
en väloljad språkgemenskap. Ofta är växlingen tät mellan fråge- och svars-
satser, talspråkligt topikaliserade och med tydliga dialogkopplingar. Ett 
exempel:  

Jag tackar. 
Hörpå, min vän i Svenskan! – vidtog Herr Hugo, hastigt afbrytande – jag 

har redan sagt Er, och jag upprepar det villigt, att jag tyckte rätt mycket om 
ert sista exempel, ur synpunkten af versprof –  

Ja – inföll den andre – Herr Presidenten tyckte om det på det sättet, att 
Herr Presidenten icke tyckt om det: det har jag nog märkt. 

Versen och rim-arrangementet, som sådana, tyckte jag om, vidtog Herr 
Hugo, och dess riktighet för öfrigt har jag visst aldrig betviflat /.../ Men vid 

                                           
925 OSR ms. s. 458. 
926 Jon Viklund (2004:190ff.) har skarpsinnigt diskuterat vad han kallar ”det tautologiska 
paradigmet” i Almqvists prosatexter, särskilt sådant det framstår som ram för den argu-
mentativa framställningen i Svenska fattigdomens betydelse. Den kategorisering som 
Viklund utgår från – i cirkelresonerande ordfigurer och ”essentiella”, meningsskapande 
figurer – vore en givande utgångspunkt också för förståelsen av exilkonseljens framställ-
ningsform. 
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innehållet – jag menar, vid er sonetts matière – har jag en betydlig 
anmärkning. 

Herr Hofmarskalk? Hvad rör anmärkningen? 
Skall er sonett utgöra en persifflage, ett hån, ett förlöjligande af det 

romantiska lifvet? af en betryckt andes smärta, en sörjande själs känslor? 
Ah, Herr President, hvarföre det? /.../ 927 

På ordnivån markeras den lediga samtalstonen här och var – så exempelvis i 
herr Hugos gillande utrop: ”Bravo! Topp, min fru”,928 med talspråkliga 
former, som ”Nej? – och se’n”,929 och i beskrivningen av kammartjänare 
Jacques reaktion: ”Han vardt blossande i ögona” (över raden är den skrift-
språkligt korrekta ändelsen ”en” tillagd med blyerts).930 Vid samma tillfälle 
återges Jacques talspråkliga uttal: ”obsalverade” (observerade).931 Sådana 
sociolektmarkörer förekommer här och var i kammartjänarens repliker. 

Replikerna visar samtidigt formella drag. Strikt sammanträdesformalitet 
märks i återkommande uttryck som ”Också bör jag tillägga”,932 ”Jag skall 
emellertid hafva äran att bjuda till”933 o.d. Uttryckssättet hör till tidens kon-
vention att återge tal i institutionaliserade situationer. I så måtto är också 
formaliastilen i rimprotokollet ett mimetiskt grepp.934 

Meningslängden är ibland avsevärd men satsunderordningen är förden-
skull inte extrem. Komplexiteten gör sig främst gällande på frasnivån, som 
ofta utmärks av komprimerande utbyggda nominala led; typisk är följande 
replik av herr Hugo: 

Men Newton, oaktadt till tiden den förste i och för ideens uppkastande, var 
likväl den sednare i och för det speciella utförandet af sina fluxioners beräk-
ningssätt, hvaruti han synes hafva kommit några år efter Leibnitz (som 
redan egde ett genomfördt beräkningssystem för sina differentialer), och, 
såsom det nästan tyckes, af honom föranledd till detta närmare tillkomnande 
af sitt arbete.935 

Men den syntaktiska ordningen är genomskinligt klar. Strukturen vilar på 
samordning; parallellställda sats- och frasled understödjer och förtydligar. 
Det grafiska arrangemanget i följande textutdrag ur den engelske råds-
herrens utläggning om Edmund Spenser illustrerar den parataktiska symme-
trin inom den hypotaktiska strukturen: 

                                           
927 Ibid. s. 1303. 
928 Ibid. s. 392. 
929 Ibid. s. 967. 
930 Ibid. s. 967. 
931 Ibid. s. 963. 
932 Ibid. s. 294. 
933 Ibid. s. 557. 
934 Om stilen i sammanträdesprotokoll från slutet av 1800-talet se Hedström & Josephson 
(1996:124ff.). 
935 OSR ms. s. 593. För extrema exempel på sådan nominalfrassyntax se konseljens ut-
läggningar om Empedokles verk s. 617. 
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Jag tillägger, fortfor Rådsherren, att äfven den engelska allmänheten sjelf på 
det hela synes mer och mer hafva gått öfver på den tanken.  

 Det hindrar icke,  
  att de lärde satt Spensers stora verk ganska högt; och  

 att nationen, af begär att fira en så utmärkt skald, gerna  
  bifallit att gifva Spenser rummet bredvid, eller, om så vore,  

   öfver Greklands och Roms  
   förnämste  epici: 

   kallat honom ”the english Homer”,  
     ”the divine”  
     o.s.v. –  
en angelägenhet desto vigtigare, som att, då man i Shakespear hade  
 Englands Sofokles och Aristofanes,  
 alltså höjden af det Dramatiska  
 (både tragiskt och komiskt), 
man äfven måste besitta sjelfva höjden af det Episka, så att denna stolta  
 nation,  
 i allt annat herre och  
 öfverlägsen jordens samtliga folk, 
nu tillika i poetisk hänsyn,  
   genom egande af poesiens hela gebiet  
         (d.v.s. både det Dramatiska och det Episka, 
         h.e. allt),  
måtte kunna sägas utgöra Menniskoslägtets N° 1. 
Men härtill behöfdes blott  
 att erkänna the Faerïe Queene för det förnämsta episka skaldeverk i  
 verlden (hvilket var ganska lätt); icke  
 att läsa det  
    (hvilket var svårare).936  

Mellan samtalsdeltagarna märks här och var skillnader i uttryckssätt. Men 
det rör sig om konventionella drag, som egentligen inte rubbar enhetlighet-
en i språkformen. Så får herr Hugo särskilt ofta excellera i utstuderad mång-
ordighet.937 Den kinesiske rådsherrens repliker kännetecknas av sirlig ord-
rikedom, ibland prövande parodisk; här finns en mängd förment kinesisk 
omständlighet, inte minst ”figuræ etymologica” som t.ex.: ”annan annan”,938 
och utbyggda tautologiska fraser: ”Jag vill icke påstå, att han tagit den, fått 
den, eller en gång så mycket som ens bekommit den.”939 

Ett extremt exempel på tautologisk svada ger därtill den medicinske råds-
herren i sina omdömen om Sesemana. Varje utsaga i hans tal mångfaldigas i 
uttrycket.940 Dessutom droppar han ständigt ned sin vetenskaps facktermer i 

                                           
936 Ibid. s. 672. 
937 För exempel se ibid. s. 814ff. 
938 Jfr Lausberg (1963:92), Berg (1928:418). 
939 OSR ms. s. 912. Se särskilt ibid. s. 1068f. Den kinesiske rådsherrens tautologiska stil 
visar sig i extrem form på s. 351ff. 
940 Ibid. s. 982ff. 
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sina utredningar: ”Caussa”, ”Effectus” m.fl.941 I sin tur utstofferar den rom-
erske rådsherren sina repliker med latinska citatord och latinismer av olika 
slag.942 

Språkliga nationaldrag kan man också uppfatta i den polske rådsherrens 
patosfyllda anföranden; inte minst på sidan 1270, där hatet mot tyskarna 
formuleras på en expressiv prosa som fjärmar sig alltmer från den strikta 
protokollsformen: 

Ah – – min herre! utbrast Polaken hastigt: jag vet allt hvad Ni vill säga, 
men aldrig skall jag förmå mig att hembära tack åt en nation, som gjort oss 
så mycket ondt, och som äfven förderfvat sjelfva vårt språk genom otaliga – 
otaliga – – germanismer kallen I det! Javäl: och hvad är en germanizme? jo, 
intet annat är sposób mówienia wtasciwy jezykowi niemieckiemu – Ha, 
Niemcy! Niemce piekielny! 

Lugna Er, min bästa vän! sade Herr Hugo med rörelse. 
Herr President – – jag är brottslig! jag vet att jag förgått mig, jag vet! men 

se här (han knöt i hast upp sin halsduk, ryckte upp ett halsband och sträckte 
fram det i allas åsyn) – – hvad tron I vi hafva att benämna dessa två arma 
ting på polska? Jo, alsztuch, och alszbant! liksom vi icke skulle kunna tala 
om dessa på vårt eget uregentliga polska mål? ha – szlafrok, kamizelka och 
surdut – – skulle vi ej i stället för det fördömda surtut mycket bättre kunna 
säga opo°cza? Men så långt i uselhet hafva tyskarne bragt oss genom sin 
godhet – att – att – att låna oss allting – till och med uttryck för hvad vi 
skola tala om! Niemce piekielny – piekielny – piekielny! 

I andra avseenden är polackens replikspråk knappast trovärdigt. Han för-
klarar sig vara ”otymplig” i svenskan men presterar lika svenska repliker 
som de övriga – med undantag för inslagen av polska glosor: ”Till utbyte 
kan monsieur förbättra mig i min svenska, hvaruti jag är ganska otymplig. 
Jag är bedröflig i det språket: jag är optakany, till och med nieborak: och det 
är helt naturligt.”943 

I statsrådinnornas repliker märks ansatser att fånga kvinnligt språkbruk. 
Den första kvinnliga replik som återges i protokollet konnoterar blygsamhet 
och okunskap – statsrådinnan erkänner att hon inte behärskar grekiska: 

På egna vägnar, och mina väninnors, svarade hon, skulle jag – derest Herr 
Hofmarskalken och Presidenten tillåter – utbedja mig en öfversättning af 
den grekiska, som vi hört. Den klingade ganska vackert; men som vi olyck-
ligtvis ej känna detta språk så väl som vi önskade – d.v.s. icke alls – så 
befinna vi oss i mistning af ett innehåll, som säkert måste vara lika intag-
ande som ljudet af de sköna orden.944 

                                           
941 Ibid. s. 891; se äv 967f. 
942 Ibid. s. 328. 
943 Ibid. s. 1257. 
944 Ibid. s. 104. 
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Den förmenta kvinnligheten är markerad på samma sätt i slutet av manu-
skriptet: på sidan 1370 reagerar statsrådinnan i kokkonsten med rodnad och 
stamning när hon inte förmår säga det hon vill. Å andra sidan är sådana 
reaktioner inte främmande för vissa av de manliga statsråden; förlägenheten 
kan bli påtaglig när en rådsherre vill uttrycka en modest begäran. Främst är 
det den ståndsmässiga hierarkien mellan hovmarskalken och hans under-
lydande som visar sig på detta sätt. 

Betecknande nog är en av de mest verbala i konseljen en kvinna, måle-
riets statsrådinna. Dessutom är hon ju namngiven – som ”Mademoiselle 
Emilie Behrenfelt”.945 I motsats till flera av sina manliga kollegor är hon 
långt ifrån akademiskt skrytsam, och hon ger prov på distinkt formulerade 
föredragningar.946 

* 
 
Texten balanserar alltså mellan skriftspråkligt och talspråkligt. Det är ett 
”kubiskt” samtal som redovisas. Det särpräglade i skrivarten ligger i den 
fiktive sekreterarens följsamma redovisning av samtalet, med dess upprep-
ande vidlyftighet och smidiga samstämmighet – allt sådant som är naturliga 
komponenter i en tillitsfull språkgemenskap.  

Protokollstexten är samtidigt korrekt och likformig. Det är egenskaper 
som svarar mot kravet att ”mörda” med pennan som Almqvist i Svensk Ord-
bok ställer på den vetenskapliga skribenten: varje begrepp skall ha sin en-
tydiga form.947 Å andra sidan tycks textens omständlighet bryta mot kravet 
på vetenskaplig stringens – i de otaliga repetitiva formuleringarna av detta 
slag: 

/.../ på ottaver, eller äfven på knittel, eller till och med, om det vore, på 
blankvers, likt Pastor Fido – till formen nemligen –948  

Men i konseljstilens fordran på utförlighet är omständligheten på samma 
gång vetenskaplig: för riktighetens skull måste ”allt” vara med – ingenting 
kan lämnas åt sidan. De upprepande uttrycken är på så sätt funktionella – 
nödvändiga för att eliminera varje tänkbar otydlighet innan resonemanget 
förs vidare. 

I sådana motsättningar manifesteras alltså den kubiska skrivarten. Dess 
minutiösa mångordighet är ju ingenting nytt i Almqvists texter, men i exilen 
är den exponerad till ytterlighet: hela framställningen – stilistiskt, textstruk-
turellt, kompositoriskt – präglas av den.949 

                                           
945 Ibid. s. 274f. 
946 Ibid. s. 274ff. 
947 Almqvist (1842:IV). 
948 OSR ms. s. 1163. 
949 Ruben G:son Berg nämner Almqvists bruk av ”figura etymologica” (Berg 1928:418). 
För tautologi i versproven se särskilt Sesemana XV:1 (Almqvist [Sesemana] 
1983:200ff.). 
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I konseljens kommentarer till den egna språkformen är påpekandena om 
mångordighet notoriska: ”Till saken, min herre!” och dylikt. Kortheten lov-
prisas ständigt, men oftast i sirlig omständlighet, som i statsrådinnans för-
säkran:  

Jag gissar, att jag bör göra föredraget för hvarje så kort och koncist som 
nånsin någon möjlighet är, enär det från början sades mig att framlägga en 
Synopsis blott.950 

Å andra sidan ger man också beröm åt den prosa som exekveras: efter sitt 
tillfrisknande från ”rimsjukan”951 utgjuter sig den svenske rådsherren-impro-
visatorn på sin pånyttfödda prosa i en extremt omständlig stil. Herr Hugo 
replikerar: ”Oh, min herre, hvilken högst välsignad sak det är att menniskan 
kan tala prosa! Och då Vår Herre gjorde oss så, så gjorde Han verkligen 
någonting.”952 I fortsättningen harangerar Hugo den ”platta” prosan i en rätt-
fram, oironisk ton och låter sin egen språkform exemplifiera uttalandena.953 

Det är inte den högstämda retoriken som är konseljens ideal. Flera gånger 
levererar man kritik mot vältalig konstprosa, så till exempel när herr Hugo 
för en gångs skull vill försöka sig på ett ”inchoativum sublime” till ära åt 
Gustav II Adolf: ”ty han är verkligen så stor, att han omöjligen kan lida 
eller fördunklas genom det eländigaste Vältalighetskram, Äreminneri eller 
Sublimitetsjäktande.”954 Den svenske rådsherren ger herr Hugo sin eloge: 
”Jag bör till Herr Presidentens sanna heder anmärka, att herr Presidenten 
sällan går ut på att vara rätt ’vältalig’. Många andre, här i landet, fråga ej 
heller stort efter att vara det, numera.”955 

I andra uttalanden kan man spåra kritik mot textens egen omständlighet. 
Med anledning av några ”ellipser” i ett sesemanskt versprov påpekar den 
medicinske rådsherren:  

I vårt tidehvarf, då man fått den ovanan att uttrycka sig så tradigt och lång-
randigt, kan man aldrig nog lära sig bruket af elliptisk konstruktion, för att 
hushålla med sina meningar och göra sina sattser, jag vill icke säga tvär-
huggna, men sammanträngda.956 

Självkritiken antyds också i de negativa utgjutelserna över andra litterära 
skrifter: Guicciardinis verk kritiseras som långdraget och ”slutlöst”. Samma 
kritiska omdömen ges om Tasso och Trissino.957 

                                           
950 OSR ms. s. 941. 
951 Ibid. s. 1029ff. 
952 Ibid. 
953 Ibid. s. 1034. 
954 Ibid. s. 1405. 
955 Ibid. s. 1403. 
956 Ibid. s. 1383. 
957 Ibid. s. 1411f. 
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4.7.3 Språkformen: regler och frihet 
Almqvist har haft rykte om sig som slarvig, ja till och med regellös, vad 
gäller språkets formalia.958 Lysander hävdade på sin tid att ”Ingifvelsen, ’det 
genialiska sjelfsvåldet’”, ständigt ”tvang honom /…/ att vika ifrån egna reg-
ler och gammal vana, så i ordens stafsätt som interpunktion”959 och citerade 
ett förebrående uttalande av Atterbom i ett brev till Almqvist: ”Äfven är 
interpunkteringen i allmänhet bristfällig och principlös.”960  

Lysander ger ett antal exempel på oegentligheter i några av Almqvists 
dramapoetiska texter (Ferrando Bruno, Ramido Marinesco m.fl.), kritiserar 
tankstreckens och punkternas ”överflöd” och förklarar dem som uttryck för 
författarens anspråksfulla antydningsestetik: ”Ja, det dunkelt kända och följ-
aktligen ’osagda’ kunde instickas af Almqvist i harmonilösa tongångar 
eller, när han författade, i färre eller flere tankstreck eller prickar, mellan 
hvilka senare, när de förekommo i längre följd, skiljetecken voro satta, för 
att utmärka skiftningar och öfvergångar i sjelfva detta oklara och halft med-
vetslösa känslovimmel.”961  

Lysanders kritik för regellöshet och pedagogisk inkonsekvens skjuter 
givetvis över målet: det är ju inte en interpunktionspoetik för konstlitteratur 
som Almqvist formulerar med sina läroboksregler. För övrigt vederläggs 
Lysander av Ruben G:son Berg, som ur de dramatiska verken anför en rad 
exempel på effektfullt sparsmakat skiljeteckensbruk.962 Också i Almqvists 
sakinriktade prosa finner man belägg för konstnärligt beräknad interpunk-
tion, exempelvis i Svenska fattigdomens betydelse, där kommateringen 
understödjer den ställvis prosalyriskt rytmiska fraseringen.963 

Almqvists saktexter är till formen varken ”vildvuxna” eller ”känslovim-
lande”. Interpunktion och stavning är reglerade, låt vara att läroböckernas 
anvisningar inte följs fullt ut. Om författarens egen noggrannhet ger för-
ordet till Svensk Rättstafnings-Lära besked: Almqvists kommatering här är 
konsekvent och strikt (sats)logisk.964 I första hand är det tydlighet som efter-
strävas; det är en interpunktion för tanken, inte för känslan, som i de poet-
iska texterna. 

Omdömet om Almqvist som formellt ”principlös” har heller ingen rele-
vans för exilens författarskap. Det särpräglade i de sena texterna är tvärtom 
den oryggliga korrektheten. De tusentals blyertsändringarna i rimmanu-
skriptet visar på Almqvists noggrannhet. De allra flesta av dem är språkliga 
konsekvensändringar, anpassningar till skrivnormen. Bevekelsegrunden 
                                           
958 Med hänvisning till Lysander (1878a:208) påpekar Petri-Liljekrantz att ”[Almqvist] 
aldrig själv brydde sig om att i sina böcker tillämpa de av honom uppställda principerna, 
vare sig för rättstavningen eller interpunktionen” (Petri-Liljekrantz 1923:93).  
959 Lysander (1878a:207). 
960 Ibid. s. 208. 
961 Ibid. s. 209. 
962 Berg (1930:192f.). Om exilkonseljens inställning se avh. s. 111ff. 
963 SV 8 s. 279ff.; se t.ex. s. 283f. 
964 Almqvist (1829:2). 



 164

tycks vara densamma som för revideringen av Det går an. K.G. Ljunggren, 
som jämfört romanens båda utgåvor, hävdar att Almqvists ändringar i den 
senare upplagan syftade till att stämma texten bättre överens med de språk-
riktighetsprinciper han formulerat i Svensk Språklära.965 Sedda i ett vidare 
estetiskt perspektiv befäster korrigeringarna steget från poesi till poesi i sak: 
det ”sköna” får vika för det ”riktiga”. 

Redigeringen i rimprotokollet verkar därtill ha andra funktioner. I första 
hand märks en strävan att vidga texten, göra den mer omfångsrik. Ibland 
tycks ändringarna syfta till att poetisera framställningen: en del tillägg och 
utbyten höjer stilnivån eller ”överdriver” det språkliga uttrycket – exempel: 
”intressant” byts mot ”intagande”,966 ”att jag häruti kan hafva ganska /ändrat 
till/ obeskrifligen orätt”.967 Vidare kan anföringssatser förstärkas med ut-
smyckande tillägg: ”med blickar skimrande af en hög glans”.968 Det motsatta 
kan för den delen också gälla: ibland märks en vilja att avdramatisera utsag-
orna, så t.ex. i hexametermanuskriptet.969 

Vissa korrigeringar antyder författarens närvaro. I slutet av sextonde bok-
en, särskilt på sidan 1155, visar bläckskriften osedvanligt många blyerts-
ändringar, som i sin tur har ändrats i flera omgångar. Texten avhandlar det 
tillfälle då den svenske rådsherren bekänner att han lurat konseljen med sin 
påstådda ”vision” av Seseman; tonen blir här djupare personlig än någonsin 
tidigare i konseljens samtal – formuleringarna är tydligtvis prövade med 
särskild omsorg: 

Jag underkastar mig allt /.../; jag har förtjenat det. Likväl sörjer jag icke; 
ty det experiment, jag gjort, hade med sig, icke blott det jag redan omtalat, 
utan en sak till: en utomordentligt vigtig sak. 

En sak till? hvilken då? 
Mitt företag här i dag har gifvit mig en stor, en dyrbar, en oskattbar läxa. 

Jag har fått en lärdom, hvilken jag aldrig nog kan betala för. Jag afsåg icke 
den, först; men den kom med under tilldragelsernas lopp. 

Ni har fått Er en läxa? 
Var viss, Herr Hofmarskalk och President! Jag skall hädanefter nog akta 

mig för att vara odödlig; åtminstone ej bli det förrän så sent som möjligt. 
Ni vill icke bli odödlig, säger Ni, min herre? Det var då något nytt, och 

som jag sannerligen aldrig trott Er om att vilja försaka. – Hvem vill icke 
vara, eller bli, odödlig? jag frågar, om han eller hon kan det. Var icke det 
edra egna ord, då Ni berättade oss om den Syn, Ni haft? Och jag, och alle 
här, tänkte väl att Ni hade ganska rätt. 

Jag tänkte så då; och det var också hvad Sesemans Fantom sade mig. 
Men nu vet jag bättre! Ach – jag har sett och erfarit hvad det händt sjelfva 
den stackars Seseman. 

                                           
965 Ljunggren (1940:96ff.). Om stilistiska ändringar i Amorina se Nihlén (1935). 
966 OSR ms. s. 280. 
967 Ibid. s. 902. 
968 Ibid. s. 286. 
969 Om hexametermanuskriptet se vidare s. 16, 119f. och 195. 
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Hvad? har det händt Seseman någonting? 
Har icke hela verlden flytt honom? flytt af häpnad och skräck för den 

”Odödlige”! En odödlig – hvad är det om ej ett Spöke? eller, hvarföre eljest, 
om jag får fråga, hvarföre annars flydde Ni huset? 

Hm – 
Oh, Herr Hofmarskalk! det är vida angenämare att vara dödlig, och hafva 

vänner omkring sig, som stanna qvar, som älska Er kanhända – än vara 
odödlig och se sina vänner skynda på dörren af räddhåga och bäfvan. Det är 
hvad jag har lärt känna i dag! Jag har spelat i en Melodram, der jag sjelf 
utgjorde en hufvudperson. Jag har sett Sesemans öde: jag har speglat mig 
deri. Jag skall med Guds hjelp sträfva att vara dödlig så länge som jag kan, 
men aldrig odödlig.970 

Konseljdiskussionerna i exilmanuskripten ger inga uttalade direktiv för for-
malia. De uppmaningar till noggrannhet som ordföranden riktar till sin 
skrivare i Anecdoticon gäller strängt taget inte nedtecknandet av rådssam-
talen, som ju får göras med ”kubisk skrifart”.971 Mot formaliakorrektheten i 
konseljprotokollen finns en motvikt i själva ordbruket, som på flera sätt är 
särpräglat: här ges många exempel på okonventionell språkanvändning. En 
arsenal av lyriska värdeuttryck återkommer som konseljens honnörsord för 
estetiskt samförstånd – ”himmelsk”, ”outsägligt”, ”öfverljudt leende” m.fl.; 
man känner igen dem som rester av en poetisk diktion. I rimverserna träffar 
man här och var på originellare vändningar – som t.ex. nybildningarna i 
Sesemana V:14: 

Han uppför sig rätt väl, gentilt och kommilfåtigt, 
Men illa är att dock han skrifver fult och kråtigt; 
Hans röst är också stygg: han sjunger illalåtigt.972 

Protokollets prosa ger många originella ordexempel. Berg pekar på Alm-
qvists ordkreativitet och anför en rad nybildningar och lån: anståelig, be-
rimma, dysrytmisk, enormitet, hittillsig, hvilkenhet, ljudsvara, medtalare, 
närvarenhet, ohemma, reflexionismer, rimmabilitet, sjelfmotstridig, tänk-
barhet, vidhängsel.973 

Det är ett relevant påpekande om Almqvists ordstil, även om Berg miss-
tar sig på en del av sina exempel – några av dem är inte unika Almqvist-
idiom.974 Misstagen pekar möjligen på en egenhet i Almqvists ordbruk att 
vidga ordförrådet så att också ord i brukarmarginalen, ovanliga eller sär-
präglade ord, kommer till användning.  

                                           
970 OSR ms. s. 1154f. 
971 Almqvist [Anecdoticon] (1988:12f.). 
972 Sesemana V:14, OSR ms. s. 480. 
973 Berg (1905:195f.). 
974 Berimma, enormitet, närvarenhet och själfmotstridig är belagda i SAOB, liksom 
medtalare – vars första belägg är hämtat från Almqvists roman Smaragdbruden (1845); 
här förekommer också den feminina formen medtalarinna (SAOB bd 17 sp. M 684). 
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Ett exempel på särpräglat ordbruk ger konseljens användning av ordet 
kanalje i olika varianter. I Sesemana XI:4 introduceras kanalja (som rim-
ord) och kanaljös. Efter föredragningen påpekar improvisatorn om Seseman 
att han här ”af substantivet Kanalje brukade adjektivet Kanaljös, samt 
verbet Kanalja (kalla en person för Kanalje, och behandla honom därefter), 
hvilket är minnesvärdt.”975 Verbet är en nybildning och är inte belagt i 
SAOB. Däremot har Almqvist själv tidigare använt adjektivet (kanaljös): 
SAOB anger belägg från Colombine 1835; f.ö. anges Weste 1807 (”egenh. 
tillägg”) som tidigaste belägg. Det ovanliga ordet kanaljeri anges i SAOB 
med exempel just från Almqvist: Amalia Hillner (1840) återigen med enda 
ytterligare hänvisning till Weste 1807 (”egenh. tillägg”). Ett annat Alm-
qvistord är kanaljetyg, som i SAOB anges som ur bruk; också detta illu-
streras med ett enstaka Almqvistbelägg, från Tre fruar i Småland (1842). 

 Till (ursprungsordet) kanalje är i SAOB fogad en särskild upplysning, 
som pekar på Almqvists egensinniga ordanvändning: ”Hos ALMQVIST före-
kommer ordet [efter motsv. anv. i fr.] ngn gg i mer l. mindre adjektivisk 
anv., närmande sig bet.: bovaktig, skurkaktig o.d. (äv. användt om djur) 
/.../”; belägget ”En kanalje svart hundracka” är hämtat från Drottningens 
juvelsmycke (1834); ytterligare ett belägg anges, från Colombine (1835).976  

4.7.4 Anglicismerna 
Bland nyorden i konseljprosan finns massor av anglicismer – direktlån, 
citatord, översättningslån. Några få exempel ur mängden, slumpmässigt 
valda: 

abruptly, accelererad, access, admitterad, anticipera, applikabelt, backwards, 
bold, chef, chronicle, circumstantiell, Claim, Colibri’s (pl.), cowardize, defek-
tivt, derivation, Descendent, differera, disappointerades, dividera, drawback, 
Echo’s (pl.), external, extravagant, exertions, fortgång (eng. progression), gå 
(’resa’), hypokrit, imaginativ, improprietet, inventiv, magnificera, melody, 
mena (’betyda’), nativ, näst till (eng. next to), occasionelt, omission, opinion, 
picka opp, pickle (’sylta’), predecessor, preserverad, præsumtion, produktioner 
(i bet. ’litterära verk’), rim-kontrapart, sensitiv, sidobranch (’sidogren’), solu-
tion, stress, submission 

Lika markant är den engelska influensen i uttrycksförrådet och syntaxen; 
några axplock: 

”komma emellan”, ”i mening af”, ”lägga ett ord emellan”, ”Så har jag varit en 
god del på vägen att aflida genom vers /.../”, ”för exempel”, ”Icke det; men jag 
blott undrar –”,”såsom vanligt”, ”för att så säga”, ”national högmod”, ”i min 
ordning”, ”Jag har varit på väg att göra /.../”, ”Jag endast föreslår” (eng. I only 

                                           
975 OSR ms. s. 577. Jfr avh. s. 109f. 
976 SAOB bd 13 sp. K 332. 
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suggest), ”i denna väg”, ”långt ifrån att skattas ringa”, ”Franska Akademien 
sjelf, i sin stora Dictionnaire, är /.../”, ”hafva bekommit en rätt att /.../”, ”i alla 
verldens namn”, ”brukas det ena för det andra”, ”desto hellre som svårigheten 
dervid var ingen”, ” – och hvad icke?”, ”Jag kan sätta mig i Harveys ställning”, 
”/.../ vann en sådan kredit” 

I konseljens prosa finns tusentals sådana engelskinfluerade ord och uttryck. 
Anglicismerna har till och med vunnit fäste i det mest centrala frasförrådet; 
dialogernas korta responsrepliker utgörs inte sällan av engelska översätt-
ningslån. På herr Hugos uppmaning att sätta igång med Sesemanapoemen 
svarar den svenske rådsherren: ”Jag skall.”977 Andra vanliga fraser av sam-
ma slag är ”Jag vill”, ”Det var”, ”tänker jag”.  

Däremot innehåller versproven få anglicismer. Att de inte hör hemma där 
tycks Sesemana XV:5 ge försynt besked om – improvisatorn ber om ursäkt 
för rimordet ”skulle” (som ju överensstämmer med engelskans ”should” i 
motsvarande fras) och korrigerar sig till ”borde”:978 

 Jag vet ej om jag har så rätt, som rätt jag hafva skulle, – 
 Förlåt, jag menar borde: 
 Men sanning, mina herrar, är att I – – I ären fulle – 
 Förlåt, jag menar smorde. 

Någon gång kan ändå en engelsk vändning få plats – som exempelvis 
uttrycket ”so she has” överfört till svenska, och rimordet ”reson” i samma 
versrad, i Sesemana XII:20:979 

Men hör – hvad är då denna krumma fläcks 
Betydelse? har hon en circumflex 

 På näsan – he?” – 
 Ja, så hon har. Och det är just af den reson 
 Jag tycker om en liten, uppnäst Qvinsperson. 

I övrigt finns några verser som skämtsamt inmänger engelska uttryck – 
exempelvis Sesemana XIII:3:980 

Ej kattan alltid jamar vackert: stundom skriar 
Och fräser hon så gräsligt, att det är en skam. 
Nu märk! om bakom örat henne ömt du kliar, 
Så blir hon genast spak och fromsint som ett lam. 
Hvad för ett Under tror du väl att här du siar? 
Jo, det är magnetism och.. vad vet jag.. goddam’! – 
Jag sjelf har haft en.. en, som kunde både gäspa och grina, 
Och jag kallade denna min vackra katta Rina. 

                                           
977 OSR ms. s. 366. 
978 Ibid. s. 635. 
979 Ibid. s. 589. 
980 Ibid. s. 592. 
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Också i breven till familjen i Sverige är de engelska språkinslagen få. Här 
har Almqvist haft störst skäl att vara observant på främmande språkformer: 
av omtanke om de hemmavarande vårdar han sin svenska. Engelsk influens 
märks någon gång, t.ex. i verbbruket – som i följande kommentar till kriget 
mellan Turkiet och Ryssland: ”Man tänker här, att det började kriget i 
Orienten kan (eller skall, säga somlige) draga hela Europa med sig i en 
allmän stormhvirfvel.”981 De flesta av de engelska språkinslagen är citatord 
försedda med svenska översättningar – exempelvis i följande skildring av 
New Braunfels i samma brev: 

Naturen rundt omkring är obeskrifligt vacker: två floder, Comâl och Guada-
lupe, med det skönaste grönblå kristallklara vatten, flyta här tillsammans; 
och deras stränder stå fulla af lundar med cypresser, sycomorer, ekar (live-
oak) och en mängd andra resliga trädslag: Ceder, Kastanier, Pekanträd, 
Hickorys m.m., som stå gröna hela året om. Men den s.k. Staden? Den är ett 
ordentligt Kråkvinkel. En hufvudorsak till dess obehag ligger deri, att den 
bebos nästan endast af Tyskar, och det hela utgör ett tyskt settlement 
(koloni).982 

De första brevens beskrivningar av miljö och folkliv innehåller en hel del 
sådana engelska ord. Med tiden minskar dessa engelska inslag i språk-
formen och upphör så småningom helt. Tydligt nog speglar det föränd-
ringen i Almqvists inställning och livsvillkor – den minskande självtilliten, 
de slocknande förhoppningarna att i det nya landet finna en livsuppgift.  

Almqvist var själv observant på bristerna i sin engelska. Det framgår av 
ett av de brev han 1863–64 skrev till den kanadensiske förläggaren Henry J. 
Morgan: ”he writes it badly, as You can see of this letter”, meddelar han om 
sig själv.983 De bevarade engelskspråkiga manuskripten visar också en del 
oegentligheter i språkformen984 – liksom det brev han för nöjes skull formu-
lerade helt på engelska till dottern ”Mary”.985 

Man kan fråga sig varför Almqvist låter sin konselj använda så många 
engelska ord och vändningar. Bara undantagsvis kan de förklaras som resul-
tat av (omedveten) interferens, som exempelvis prepositionsbruket i några 
idiomatiska uttryck: ”Jag är predikant av Vatten”, som Almqvist blyerts-
ändrat till ”för Vatten”; på samma sida finns formuleringen ”min aversion 
för Brännvin”,986 som lämnas oändrad. På ett annat ställe finns uttrycket 
                                           
981 Almqvist [Brev] (1968:240). 
982 Ibid. s. 237. 
983 Wieselgren (1902–1903:117); jfr Balgård (1973:331). 
984 Se t.ex. Berg (1928:320ff.). 
985 Berg (1928:533ff.). För prov på Almqvists engelska språkfärdigheter se SS 4, som 
återger ett antal texter – bl.a. en samling ”Aphorisms” – med anknytning till professors-
disputationen i Lund 1838 (s. 382f., 424ff.). En av aforismerna ger f.ö. en programför-
klaring för koncentration i språket, mot mångordigheten (se s. 383). Om Almqvists in-
formatorsverksamhet i Finland – bl.a. som lärare i engelska – se Söderhjelm (1915:151, 
156). 
986 OSR ms. s. 1134. 
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”redogörelsen /.../ af de grekiska verserna /.../”, där prepositionen ändrats 
till ”för”, följt av ett frågetecken.987 

Konseljens medlemmar lämnar själva en del besked om inställningen till 
engelska. Den medicinske rådsherren tänker vid ett tillfälle citera ur Pereira, 
och Hugo anmärker: ”Galant. På engelska? Jag är temligen väl van att läsa 
och höra engelska.”988 Vid ett annat tillfälle citerar statsrådinnan i måleri 
direkt på engelska ur den facklitteratur i heraldik hon haft tillgång till – 
dessutom utantill.989 

En annan gång ger den föredragande svenske rådsherren sitt engagerade 
stöd till bruket av lånord i svenskan – med anledning av ett par Sesemana-
verser med engelska rimord han just improviserat: 

Exemplet i N° 11, der det engelska ”Thunderbolt” förekommer i en svensk 
text, likasom i detta nummer, der ”sad”, ”glad” (nemligen, ej glād, utan pro-
nonceradt gladd), ”bad” och ”mad” låta höra sig, äro prof på Maccaroni-
språk med engelsk tillblandning, på samma sätt som förutgående stycken 
utgjorde franska och tyska maccaronismer. Om, åter, dessa engelska vokab-
ler (bad, mad, glad, sad) upptagas i vårt språk och införlifvas dermed, lik-
som fallet blifvit med så många franska ord, på hvilka man numera ej tänker 
annars än som på svenska, då, säger jag, blir detta ej längre maccaronispråk. 
Jag skall kanhända framdeles någongång proponera Herr Presidenten och 
Konseljen upptagandet i svenskan af åtskilliga engelska ord, hvilkas bring-
ande till indigenats-rätt bland oss, – utan att derföre eller medsamma minska 
eller förtaga bruket af våra egna mot dem svarande svenska ord – skulle 
medföra lika mycket gagn (och fördelen af att hafva ett ännu rikare val af 
ord att tillgå), som så många grekiska, latinska, franska och tyska ords inför-
lifvande med svenskan redan medfört.990 

Samma uppfattning kommer till uttryck mer i förbigående vid ett annat till-
fälle, när statsrådinnan i kokkonsten propagerar för ett engelskt inlån: 
”Cookery, Kokkonst eller Kokeri, såsom man här stundom säger, klokt 
nog”.991 Det är också i sin ordning att denna statsrådinna, som ju härstammar 
från Skottland, praktiserar en rad anglicismer i sina repliker – så t.ex. i sin 
kommentar till Kajsa Wargs kokbok: den är ”mycket antiquerad, såsom vi 
skulle kalla honom hos oss i Edinburgh”.992 Hon medger också själv sin 
språkinterferens: hon har ”kanske haft några osvenska ord infallandes”.993 
För övrigt rör konseljsamtalet här skottarnas ursprungliga ”Erse-språk” – 
dock utan att detta idiom avsätter spår i statsrådinnans repliker. 

I Svensk Språklära ger Almqvist en del upplysningar i samma progres-
siva anda. Om nybildningar sägs i kapitel 7, ”Om sättet för Ords derivation. 
                                           
987 Ibid. s. 622. 
988 Ibid. s. 1124. 
989 Härom se vidare s. 80. 
990 Sesemana II:11, 12; OSR ms. s. 411f. 
991 Ibid. s. 1390. 
992 Ibid. s. 1372. 
993 Ibid. 1387. 
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(Utledningsformer.)”: ”Man klagar öfver vårt språks fattigdom. Hvaraf 
kommer den? Är det en verklig och i språkets natur grundad brist? Eller är 
det en okunnighet om modersmålets slumrande krafter, ett förakt för begag-
nandet af dem, en fruktan att stöta modet och utsätta sig för åtlöje, om man 
begagnade dem?”994 Almqvist menar att båda förklaringarna är riktiga. 
Kunskap och mod behövs som botemedel, men också snille: 

När frimodigheten rönt en mindre stor framgång, har hela företaget, 
mången gång oförtjent kommit att falla sig löjligt, och den större allmän-
heten har blifvit bragt derhän, att fästa en viss narrstämpel vid ämnen af 
detta slag, så fort det icke varit ett frejdadt snille, som genom andra idrotter i 
litteraturen skaffat sig tillräckligt gehör, för att hålla leendet på afstånd. 995  

Nybildning bör alltså inte vara en angelägenhet för var och en, i stället 
reserverad för  

någon af de store författarne, som måste anses tillräckligt klok att vilja följa 
språkets lagar, och nog dristig att våga något på sitt namn. Sällar sig lycka 
härtill, så följer folket med under bifall: och Språkläran, som genom form-
lagarnes uppgift gaf en vink om frågan, får dela ett nöje, sällan fallande 
inom hennes område.996 

Den programmatiska frimodigheten i Svensk Språklära gäller nybildning på 
inhemsk grund, inte utländska lån. Den restriktiva hållningen till främ-
mande ordinlån sägs dock inte rent ut, som fallet är med utländskt inflyt-
ande på syntaxen (ordföljden); sådana felsteg ”kallas Germanismer, Galli-
cismer, Anglicismer, Latinismer, Gothicismer o. s. v.”.997 I sitt författarskap 
före landsflykten är Almqvist också sparsam i bruket av främmande ord.998 I 
exilen har han däremot givit sig spelrum för utländskt nyskapande – dristig-
heten ägde han för detta, och självkänslan.  

Men exilkonseljen ger också prov på en motsatt språksyn. Redan vid bör-
jan av den första rimsessionen rättar herr Hugo den svenske rådsherrens 
”questionabel” till ”ifrågasättlig”.999 Denna praktiska purism tillämpas också 
när Hugo tillrättavisar rådsherren för att han använder ordet ”presence” i 
stället för ”närvaro”.1000 På några ställen i texten syns också spåren av en 
sådan språkvård i själva manuskriptet: På sidan 1313 har bläckskriftens 
”prononcerade” fått konkurrens av ordet ”uttalade” i blyerts placerat ovan-
för. Och på sidan 934 har efter bläckskriftens ”tomt verbiage” i statsrådin-
nans replik tillagts en blyertsöversättning: ”puerilt pladder”. 
                                           
994 Almqvist (1854:69f.). 
995 Ibid. s. 70. 
996 Ibid. 
997 Ibid. s. 105f. 
998 Jfr normeringssträvandena i senare upplagan av Det går an; se Ljunggren 
(1940:79ff.). 
999 OSR ms. s. 11. 
1000 Ibid. s. 1235. 
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I övrigt tycks konseljen i stället undvika metakommentarer om engelska. 
Man kan exempelvis lägga märke till herr Hugos replik i slutet av proto-
kollet: ”Dyspepsi vill således helt enkelt säga ’dålig matsmältning’; fransos-
ens ’indigestion’; det är alltihop.”1001 Tystnaden om engelskans motsvarande 
ord är kanske talande, låt vara att den franska hänvisningen är naturlig för 
den gamle aristokraten. 

Uppenbarligen är inställningen till engelska kluven. Ett utbrott av den 
italienska rådsherren visar häftig aversion: ”Jag hatar Engelsmännen för 
deras fula, knaggliga, omusikaliska språk: deras abderitiska ortografi.”1002 

Att konseljen inte mer oförbehållsamt tar till orda om de egna engelska 
formerna har naturligtvis till sist sin förklaring i den litterära fiktionen. 
Fantasins värld är ju Sverige, Närke, Jaktslottet – verklighetens amerikan-
ska landsflyktstillvaro existerar inte. 

4.7.5 Spel och uppriktighet 
I centrum för konseljens vetenskapliga intresse står konsten att upprepa – att 
rimma. Inom rimmets område behandlas de mest repetitiva av alla ljud-
likheter: de identiska rimmen, ”autorytmerna”. De är konseljsamtalens röda 
tråd, ständigt återkommande i diskussionerna. Vid slutet av protokollet får 
den italienske rådsherren lovprisa dem som ”det största Konststycke inom 
litteraturen”. Herr Hugo tycker att det är för mycket sagt, men konklusionen 
också för hans del är att de är ”konststycken”: 

Tillåt mig anmärka, /.../ att, lika litet som man bör underskatta Auto-
rytmiken, äfvenså måste man akta sig från att öfverskatta den. Ett Konst-
stycke, en linguistisk Lek af ingeniös art, ett Konstmakeri, en Leksak, må 
det vara. Utan tvifvel! Men någonting af poetisk halt innefattar det icke; och 
en autorytmisk stanza (ottava, nona, sextin eller hvad det må vara) kan väl 
svårligen nånsin blifva poesi, i och för sig. Sjelfva sammansättningen är för 
difficil att tillåta någonting framstå med den naivetet, frihet, ledighet och 
lätthet, som utgör det oumgängliga villkoret för en rätt poetisk utgjutelse. 
Min oförgripliga tanke om Autorymiken är i korthet, att den innefattar en 
oskattbar sak att lära sig och öfva sig uti; emedan, genom sjefva den 
svårighet, den ansträngning, det inre arbete, hvari en dilettant, en vers-
makare försätter sig, för att kunna tillvägabringa ett autorytmiskt stycke – 
genom sjelfva denna öfning, säger jag, att i tusen vändningar behandla, med 

                                           
1001 Ibid. s. 1435. 
1002 Ibid. s. 707. Fortsättningsvis vidgar italienaren kritiken till att gälla den engelska 
nationalkaraktären: ”men jag högaktar dem för deras kraft, som väl är rå, fördumsfull, 
ytterligt superstitiös och orättvis mot alla andra nationer; men likväl – och kanske just 
derföre – stark. Huru länge denna deras styrka skall räcka, kan jag ej känna. Men jag 
förmodar, att den skall vara, ända tills deras ’hypocrisy’ och ’humbug’ hinna blifva mer 
allmänt bekante i verlden –”. Herr Hugo invänder: ”Jag ber min herre låta bli alla utfall 
mot nationer /…/ Det är en regel för oss i Rådet, att vi väl må utöfva kritik mot enskilte, 
derest vi visa skäl härför. Men att falla öfver hela folk, som sådana, är föga tillbörligt.” 
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allt mer och mer lätthet behandla språket såsom sin matière att operera uti – 
vinner han en stor makt, och slutligen om möjligt en absolut makt öfver 
språket. Får han, eller har han en gång denna makt, så är det rätt väl. 
Autorytmiken jemte så mycket annat, innehåller följaktligen ett slags för-
arbete, en exercise – och är förträfflig som en sådan. Dervid stannar den, 
tror jag. Mera är den icke. ”Ett Konststycke” – ja, hvarför ej ett utmärkt 
Konststycke? – kan den mycket passande kallas. Vår italienske Rådsherre 
har dermed gifvit Autorytmiken sin rätta benämning; och jag är öfvertygad 
om, att vår gemensamma vän i Svenskan, som låtit oss få del af så många 
exempel på den möjliga verkställigheten af detta artiga konstmakeri, icke 
skall hafva det ringaste emot detta namn?1003 

Autorytmsamtalen demonstrerar konsten att finna det sublima i det obetyd-
liga – förmågan att sätta sig över slentrianen och nå fram till ”det evigt 
sanna”, som måleriets statsrådinna uttrycker det.1004 Konseljens lustfyllda 
sysslande med trivialiteter upphöjer själva långtråkigheten i företaget. Tråk-
igheten var förr en styggelse: ”Målen, sjungen, skriven allt, allt”, upp-
manade Almqvist i essän Naturlighet i konst, ”– blott, blott – icke tråk-
igt.”1005 I artikelserien Tråkigheten, stadd på uppvaktningar hade han i 
pressen gått till angrepp mot det prosaiskt slätstrukna i Fredrika Bremers 
och andra samtida författares romaner.1006 I landsflykten låter han konseljen 
förmedla insikten att ledan förädlar människan, hjälper henne att förstå 
hennes egen litenhet, och uppskatta andras. I hyllningen till det anspråks-
lösa formulerar konseljen samma bekännelse till tråkigheten som Joseph 
Brodskys ”Praise of Boredom”1007 – här i Ole Hesslers sammanfattning: 
Ledan är ”ett fönster mot tiden och dess oändlighet; den visar vår egen obe-
tydlighet i det stora livssammanhanget. Öppna detta fönster på vid gavel, 
/…/ ty den viktigaste läxan av alla är just den om vår yttersta betydelse-
löshet. Leda är fråga om att tiden invaderar din uppsättning värderingar, och 
ju mer du lär dig om din egen storlek, desto bättre kan du odla din ödmjuk-
het och medkänsla gentemot dina medmänniskor. Odla din känsla för det 
obetydligaste ting. ’Minns mig’, viskar dammkornet i en dikt av Peter 
Huchel.”1008 

 
Samtidigt spelar konseljen med ironiska uttrycksmedel. Den respektlösa 
genreleken i Novalis’ anda praktiseras ännu i den sena exilen. Allvaret och 
skämtet frodas tillsammans – som när sekreteraren, i Anecdoticonmanu-
skriptet, missförstår statsrådens förkortade underskrifter på skrinets lösa 
lappar: den polske rådsherrens abbreviatur ”St. Pol” tolkas som ”Sanctus 
Paulus”, liksom de övriga statsrådssignaturerna ges betydelsen av ”Sanc-
                                           
1003 Ibid. s. 1419. 
1004 Ibid. s. 1378. 
1005 SS 4 s. 208. 
1006 Almqvist [Journalistik] (1989b:64ff.). 
1007 Brodsky (1995). 
1008 Hessler (1996). 



 173

tus”, helighet.1009 Herr Hugos akronym föräras den mest sakrosankta betyd-
elsen: I en sen framtid ”då det verk jag går att skrifva faller i händerna på 
folk”, säger sekreteraren, ”så skola många anse H.H. innebära Hans Höghet. 
Och det med rätta, om jag ej bedrar mig. Höghet säger någonting indefinit, 
ja indefinissibelt. Min herre är icke kung, ej kejsare, ej prins, ej furste: men 
hufvudman för ett – ja hvad? – ett rike, ett välde, ett något, som sträcker sig 
öfver himlens och jordens alla regioner. Jag säger icke mer. Men jag tänker 
att en hufvudman för ett sådant slags herradöme väl utgör en Höghet; icke 
kung, eller kejsare, det säger jag ej; men högre –”1010 

Överdrifter och ordlekar präglar rimprotokollet alltigenom. De seseman-
ska versprovens teknikaliteter apostroferas med värdeord som inte borde 
vara tillämpliga på den icke-poesi de representerar: de är ”outsägliga”, 
”prov på den yttersta märkvärdighet”, ”himmelska”. Ordföranden anger här 
tonen, så t.ex. med sin kommentar till Sesemana XVIII:17.1011 Via över-
drivna lovord över diktformen – dess ”syskonrim” och ”Öfverrasknings-
vers” – och funderingar kring fugan som tonkonst1012 ger sig ordföranden ut i 
ett alltmer ordrikt anförande med luftiga digressioner i olika triviala 
riktningar, samtidigt som han gång efter annan uppmanar improvisatorn att 
inte försinka konseljen med kommentarer. Hyperbolerna flödar också i det 
kollegiala tilltalet. När ordföranden harangeras i konseljen är panegyriken 
som allra mest blomstrande – så exempelvis i följande reverens formulerad 
av den svenske rådsherren:  

Då jag uppmanas att tala fullt öppenhjertigt, svarade han, så får jag säga, att 
jag aldrig sett, aldrig hört, aldrig lärt känna någon så god – så i själens sjelf-
va hem, i hjertats varma djup – så god menniska som Herr Presidenten! Gud 
gifve, att jag kunde vara en tusendedels sådan! Att jag rätt kunde motsvara 
en så himmelsk sinnesmildhet!1013 

En annan gång utgjuter sig den persiske rådsherren i extrema ordalag över 
herr Hugos snille med anledning av dennes banala hypotes om skälet till att 
Edmund Spensers verk Fairie Queene bara omfattar sex böcker. Här får ord-
föranden också kraftigt värja sig mot detta slags överdrifter, som för att 
markera skämtsamheten i dem.1014 Å andra sidan kan själva upprepandet av 
en överdrift innebära att den avväpnas. För poeten Seseman är ”odödlig” ett 
ständigt återkommande epitet, vars betydelse till sist förefaller förbytt i upp-
riktighet. 

                                           
1009 Almqvist [Anecdoticon] (1988:7). 
1010 Ibid.  
1011 OSR ms. s. 814ff. 
1012 Ibid. s. 816; jfr avh. s. 94f. 
1013 Ibid. s. 472. 
1014 Ibid. s. 781f. Ibland tycks hyperbolen vara en understucken drift med den språkliga 
framställningen i verket; se exempelvis den svenske föredragandens kommentar till 
latinets retorik, ibid. s. 1402. 
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 Ordlekandet är lika påfallande. Redan på sidan två vrider herr Hugo till 
ett av de centrala orden i verket, när han konstaterar att ”svenskarne äro ett 
ganska verseradt folk”. Det sorglösa vitsandet hör till konseljens favorit-
sysselsättningar – det anspelas på dubbelbetydelser i ord som ”hårklufvet”, 
”hårfint”, ”hårfinhet” (s. 128f.), ”lifstycke” (som ”livsverk”) (s. 662), den 
metriska termen ”antibacchisk”, som sammanförs med vinguden Bacchius 
(s. 1377), och, mängder av gånger, ”rim”, ”rimlig”, ”rimligheter”. 

Skämtsamheterna känns igen från Almqvists tidigare texter, men i exilen 
har de blivit extremt frekventa.1015 Det är i sin ordning att herr Hugo klargör 
att ordlekandet inte hör till poesin: de ”gifva /.../ intyg om ett prosaiskt 
sinnelag”.1016 Till de förment skämtsamma inslagen hör också raljeriet i den 
kollegiala konseljkretsen. Som läsare förstår man att konsensus alltid åter-
upprättas. Det gäller exempelvis den medicinske och den kinesiske råds-
herrens tvist om vem som skall få äran att sudda ut skriften på ”tabula-
nigran”.1017 I sin stela uppsluppenhet är sådana stycken prövande läsning.  

Här och var finns också oskrymtad kvickhet, träffande turneringar. 
Exempelvis har herr Hugo och den botaniske rådsherren en del under-
hållande och tänkvärt att säga om betydelsen av fackspråk.1018 Det lättsamt 
komiska, humor utan ansträngning, visar sig vid några tillfällen, t.ex. när 
improvisatorn förlorar sig i uppräkningar av folkliga uttryck, bannlysta i 
”högsvenskan” (”Krabat – Kanobel – Pluringar – Circumfilisnärt” med 
flera) och ordföranden till slut får stopp på honom.1019 Någon gång blir kon-
seljsamtalet också understucket komiskt – utan att humorn signaleras. Säll-
skapsumgänget kan vridas till det absurda, som när den måleriska stats-
rådinnan citerar ett snustorrt stycke ur heraldikern Sylvanus Morgan och 
påpekar att hon minns det ”ordagrant, emedan jag så många gånger som 
barn hemma hos min far läst upp det för honom, under våra studier”.1020 

I andra textpartier är det skämtsamt ironiska perspektivet tydligare. När 
den svenske improvisatorns ”vision” av Seseman berättas kryddas fram-
ställningen med bibliska allusioner. Det talas om att ”tusenden” skall göras 
till ”rimlärjungar”, ”och fast din grundval må vara svag och litet utseende, 
så skall derofvanpå dock efteråt en fägring af högre art resa sig, som ingen 
skall ana, förrän han har den omkring sig och ofvanom sig; och rädes”.1021  

 
Det är en satirisk attityd som demonstreras, riktad, om man så vill, mot eta-
blissemanget från en författare som inmutat varje litterär genre, blivit för-

                                           
1015 Om humor i Det går an se Melin (1982). 
1016 OSR ms. s. 1034. 
1017 Ibid. s. 909ff. 
1018 Ibid. s. 998f. 
1019 Ibid. s. 395f. 
1020 Ibid. s. 930f. 
1021 Ibid. s. 1038. Se vidare ibid. s. 1042: I samma anda framställer den svenske råds-
herren sig själv som ”missionär”. För sin missionsverksamhet behöver han ”metermax-
imer, versslagspropositioner” m.m. 
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kastad och nu gör icke-poesin till högsta konst. Men det är i så fall en för-
sonande satir, inte frenetisk, som den radikala samhällspolemiken. ”Den 
rätta satiren”, påpekar Almqvist själv i Monografi, ”är icke ett jordiskt 
skratt (allraminst hånskratt); men ett himmelskt leende.”1022 Också i rim-
protokollet markeras öppen motvilja mot satir: herr Hugo fördömer en im-
proviserad svensk sonett med ”lågt” innehåll, för att den förlöjligar ”det 
romantiska lifvet”.1023 

Exilkonseljens hela verksamhet utgår från den uppfattning som formu-
lerades i Även om Humor: humorn, som, med Lennart Pagrots formulering, 
”upphöjer det orättvist föraktade och neddrager det utan anledning beund-
rade”.1024 Driften är försonande, den alstrar ”det heliga, inre, oskyldiga löjet 
över sig själv, som för det avmålade subjektet är så hälsosamt”.1025 

I konseljen knyter man själv an till distinktionen mellan humor och satir. 
Vid ett tillfälle hänvisar man till ordförandens akademiska invigningstal i 
Herr Hugos Akademi 1838, där löjet, sorgen och glädjen avhandlades.1026 
Samma uppfattning kommer till uttryck i exilprotokollet i den svenske råds-
herrens föredragning om de tre ”Fantomerna”:  

1° det låga, råa Löjet (jemte Åtlöjet, Begabberiet, så förhatligt och för-
kastligt!). – 2° Sorgen, som väl står högre än Löjet, men likväl är kadaverös, 
samt, om icke rentaf och alltid förkastlig, dock är föga att skatta. – 3° Gläd-
jen, som är högst af de tre, är barnslig, är af ett rent menskligt utseende, 
nemligen af en gestalt som den till Gud vände menniskan egnar.1027  

Egenarten i texten vilar på hyperbolen. Det allra minsta är värt ett uttryck – 
”Mikrologien förtjenar ock sin uppmärksamhet”, påpekar den svenske råds-
herren apropå autorytmerna, ty ”Gud lefver i Mikrokosmen, likaväl som i 
Makrokosmen”.1028 Och för obetydligheten, det betydelselösa, är varje ut-
saga en hyperbol.  

Här möter alltså en paradoxalt exalterad prosa. Den tycks ha löpt varvet 
runt, nått tillbaka till poesin – till det poetiska uttryckets associativa, ”fria 
fantasier”. Rimprotokollets mest uttrycksfulla illustration till ”det lillas stor-
het” finns i redogörelsen för rosornas arter. De tabellariska uppställningarna 
som den botaniske rådsherren presenterar frapperar med ursinnig systema-
tik, och samtidigt med poetisk verkan – rytmisk, klangmässig, meditativ.1029 
Här, i manuskriptets mest formaliabundna textparti, avhandlas det allra stör-
sta. Den absoluta skönheten, törnrosvärlden – poesin själv – framställs i 

                                           
1022 SV 26 s. 105; se äv Pagrot (1962:139, särsk 140ff.). 
1023 OSR ms. s. 1303. Se vidare främst s. 335ff. 
1024 Pagrot (1962:141). SS 4 särsk s. 256. 
1025 Ibid. s. 263. 
1026 SV 9 s. 13ff. 
1027 OSR ms. s. 1304f. 
1028 Ibid. s. 1236. 
1029 Se t.ex. ibid. s. 1025. 
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sina minsta beståndsdelar och dissekeras. Symbiosen mellan dikt och veten-
skap sammanfattas i herr Hugos avslutande ord efter rosföredragningen:  

Och mig /…/ återstår intet annat än att spörja hela det närvarande Rådet och 
Akademien, om de i all sin lefnad förr känt sig till den grad omgifne af 
Törnrosor, som i dag? Om de, någonsin, liksom i den skönaste blomster-
gård, känt sig omdoftade af den mest intagande parfym? ögat fägnadt af den 
skäraste glans från otaliga blommor små, oskyldiga hufvuden, vinkande och 
helsande oss som från ett Paradis?1030 

I Jaktslottssamtalen i Hinden är rågången ännu markerad mellan poesin och 
vetenskapen. Jaktslottets medlemmar sägs ”vara rättrådiga i smått, emedan 
till sluts intet stort af annat bestode. Härtill bidrog väl också, hvad konsten 
angick, deras obekantskap med Kritik – denna sällhet, som ej består i åtnjut-
andet af det vackra, men i bedömandet deraf – ett botaniskt nöje, som vid 
plockandet af en liten ört, fägnar sig att rycka pistiller och ståndare ifrån 
hvarann. Visserligen kan det ock vara en fägnad, och är framför allt mycket 
nyttigt, emedan det bildar Vettenskap – denna sak, som – säge hvad man 
vill – aldrig uppkommer genom att blott lukta eller se på tingen. Jagtslottets 
barn hade en temmelig okunnighet i det vettenskapliga, och deri låg deras 
fel: deremot voro de lyckliga, hvilket ej kan kallas en förtjenst, utan blott 
var ett undantag ifrån mensklighetens vanliga regel.”1031 

Det naiva är grunden. I landsflykten blir sönderplockandets vetenskap 
huvudsak, som manifestation av ringheten; enfalden, som prisas här, övertas 
av vetenskapen – och dess utövare görs lyckliga. I exilen tycks slutpunkten 
vara nådd – ironin avklarnad till försoning. Det minsta är verkligen det 
största. 

                                           
1030 Ibid. s. 1020. 
1031 SV 5 s. 241. 



 177

5 Poesin 

Ty näst efter nödvändigheten att kunna tala 
prosa, som jag anser för största och första ange-
lägenheten, håller jag intet bättre än att också 
kunna yttra sig på vers, hvilket jag räknar för det 
andra, i vigt. 

  Herr Hugo i Om svenska rim1032  

 
”Något poetiskt /…/ kommer alltså icke /…/ i fråga”, slår herr Hugo fast när 
konseljens rimsamtal inleds.1033 Dikten som hantverk markeras från början 
också i versinnehållet. I Sesemanas första rapsodi låter improvisatorn ”den 
hederlige, gode Seseman” en afton sjunga om ljusstöperi: 

Den som vill stöpa ljus, och det perfekt, 
Han måste hafva form att stöpa i: 
Hans arbete blir eljest ej korrekt, 
Och det är bättre då att låta bli.  
/.../1034 

Diktandet är alltså en formell angelägenhet, liksom den är tillfällig: den gra-
fiska utformningen av versimprovisationerna är utomordentligt noga över-
vägd. Det språkliga uttrycket i diktrenskriften tycks om möjligt ännu mer 
genomarbetat än i konseljsamtalet: blyertskorrigeringarna är ytterst få.  

Konstmässigheten gäller också det estetiska utrycket. Typiska är de sym-
metriskt komponerade upprepningarna, som t.ex. i de fem stroferna till 
”herr Gospolin” i Sesemana XXIII:1: 

Så upprätthålles Verden, du min goda 
 Herr Gospolin! 
Då våra saker lagas – vi förmoda – 
 Från en total ruin. 
Om du för Lifvets stora sanningsljus nu blundar, 
Så skall du sjelf i grund förgås, en dag som stundar.  

Begrip då vigten af mitt ord, min söta 
 Herr Gospolin! 
Det nödigt är i Svealand och Göta 

                                           
1032 OSR ms. s. 898. 
1033 Ibid. s. 6. 
1034 Ibid. s. 387. 
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 Att bota all ruin. 
Om du föraktar hvad som är på väg att ramla, 
Så skall du sjelf snart blott bland murkenheter famla.1035 

 
Konseljen är panegyrisk i sina omdömen om Sesemana. Den medicinske 
rådsherrens lovord rör själva prestationen i det improviserade rimmandet 
och mångfalden i versmakeriet:  

Och alla dessa Poemer gingo icke i en och samma bana – i en Train, såsom 
man kunde kalla det. Hvarken till innehållet eller fabeln i dem, ej heller till 
versformen, gingo de ut på ett och samma, såsom Poemsamlingar eljest så 
ofta göra. I hela Sesemana tror jag knappt man skall spåra ett enda Stycke, 
likt, eller ens så mycket som påminnande om, ett annat: ofta äro poem-
ämnena helt aflägsna från hvarandra. Vanligen hafva Improvisatörer vissa 
gifna matierer för sig; såsom Kärleken, Lifvet, Hoppet, Smärtan, Troheten, 
eller Otroheten, Solen, Månen och Stjernorna – hvilka alla saker, om ock 
höga och märkvärdiga i sig sjelfva, dock äro så tusen gånger besjungna och 
ånyo omsjungna, att det fordrar ingen stor ansträngning att komma in i 
denna samma Train, och fullfölja den. Sångaren måste väl ock då hafva en 
viss lätthet för rim och meter; men då dessa ungefär öfverallt äro sig lika, 
eller föga olika, till det allmänna skaplynnet, så rullar hans improvisation 
som af sig sjelf, likt den en gång i fart komna ångvagnen på en jernväg. Helt 
annat har förhållandet varit med Sesemanas Improvisatör. /.../ Vi kunna alla 
här bevittna, att vår Sångare af naturen har en obeskriflig fallenhet och 
lätthet för versifikation, ungefär som det berättas om Ovidius i forntiden.1036 

I konseljens hemtama tautologiska form poängterar rådsherren det närmast 
övermänskliga i improvisatorns rimskapande: 

Att utan afbrott, enständigt, och under en och samma tidrymd, oupphörligen 
uppfinna nya, förut obehandlade ämnen: oupphörligen söka och träffa nya 
rimfasoner, andra meterformer, den ena som oftast ej lik den andra: oupp-
hörligen och högst omsorgsfullt göra dem alla korrekta och fullt egnade åt 
det de skola åsyfta: oupphörligen arbeta på att uppdaga svåra Rimfall, jemte 
öfvervinnandet af dessa svårigheter i samma ögonblick och utan minsta 
dröjsmål: – hvad skall väl effekten af allt detta (äfven med förutsättning af 
den största naturliga lätthet för saken) – hvad skall dock likväl, säger jag, 
effekten af allt detta på hjernan kunna blifva?1037 

En del dispositionsmässiga egenheter i Sesemana stryker under dikternas 
karaktär av tillfälligheter. Stroflängden förefaller anpassad till utrymmet på 
manuskriptsidan: i regel avslutas dikten vid sidslutet. Men det finns en hel 
del undantag – sidbrytning mitt i en strof är vanlig i vissa partier av 
texten.1038 
                                           
1035 Ibid. s. 860. 
1036 Ibid. s. 892. 
1037 Ibid. s. 892f. 
1038 För ex. se ibid. s. 463, 473, 518 m.fl. 
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Också diktformernas inbördes ordning kan verka spontant uppkommen: 
ett versslag, trokéiskt eller på blandad meter, tycks ha inspirerat till ytterlig-
are verser i samma form. Ett annat exempel ger föredragningen av det ståt-
liga ”Pyramidal-odet”,1039 som tycks ha inspirerats av konseljresonemanget 
några sidor tidigare om Sesemans metod att låta sista raden bilda ”hyper-
katalex” – ett slags ”bas, fotställning”.1040 

Dikternas innehåll kan ge samma intryck: verser med samma tema eller 
motiv följer på varandra, för att avlösas av dikter med annat innehåll, i ett 
annat tonläge. Renodlade bagatellverser kan presenteras i en längre följd, 
liksom ett allvarligt, depressivt tema kan upprepas dikt för dikt. Exempelvis 
finner vi en ”trivial” tematik i raden av hunger- och matdikter i Sesemanas 
tionde rapsodi (X:16–21). 1041 

Stämningsläget för stunden tycks alstra en dikt, som sedan kan följas av 
varianter på samma tema. I den tjugoandra rapsodin skärps känslouttrycket 
dikt för dikt för att kulminera i det sista poemets rabiata utbrott: 

Då vardt jag rasande: for från den staden 
 Totalt, och tog adjö. 
”Fy, hvilken plats!” jag ropte: ”f-n må ha den!” 
 ”Här vill jag aldrig dö.”1042 

Men arrangemangen kan lika gärna tyda på planläggning. Dikter med grip-
ande, kanske självutlämnande innehåll har i många fall sin plats i slutet av 
rapsodierna, så t.ex. i den sextonde rapsodin. En sådan avsedd ordning an-
tyds också i improvisatorns kommentar efter den femte rapsodins sista vers:  

Ingenting passar bättre än att sluta en rhapsodi med resignation; alltså och 
fördenskull öfvergår jag till den nästa utan att säga det allraminsta ord 
derom.1043 

5.1 Fiktionen 
Konseljens diskussioner i anslutning till diktproven rör verskonstens teknik-
aliteter, rytm och rim. Innehållet i poemen lämnas åt sidan. Däremot sam-
talar man allmänt om dikternas art. Efter att ha presterat en handfull verser 
kommenterar improvisatorn deras karaktär:1044  

Såsom kommentator bör jag anmärka, att Sesemana öfverhufvud är mycket 
rikt på Reflexionismer /.../ Bestämdt alla poemerna äro väl ej reflexiva: 
somliga utgå på att vara Berättelser, Erfarenhetsrön, ja epigrammatiska. 

                                           
1039 Ibid. s. 495f. 
1040 Ibid. s. 492. 
1041 För fler exempel se Sesemana IX:23,24, X:1,2,3,4,5. 
1042 OSR ms. s. 859. 
1043 Ibid. s. 483f. 
1044 Ibid. s. 396. 
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”Reflexionismerna” rör de basala mänskliga behoven: 

En sak det är, att stå, 
En annan är, på rygg att ligga, 
En tredje är, att gå 
Och sina modiga bitar tigga. 

En fjerde sak kallar jag, att likt galna hästar skena; 
En femte, deremot, att falla omkull på knäna. 
Nu vän! du måste moget öfverväga dem, 
Förrän du valet gör emellan dessa fem. – 

 Att 
Så välja här, som visdom dig vid handen gifver, 
Det är den sjette saken. Och den sjunde blifver 

 Att ta Gonatt.1045 

Jag-formen står i fiktionen för Hans Jakob Seseman – det är ju hans roll 
som upphovsman som improvisatorn i konseljen spelar. Tredjepersonsform-
en förekommer främst i de berättande, anekdotiska verserna i samlingen. 
Du-tilltalet är för det mesta argsint, tilldelat en misshaglig person, inte 
närmare omnämnd. Ibland balanseras ilskan av ett förtroligt tilltal – som i 
Sesemana XII:11: 

Vet, mången turk 
Är mindre skurk 
Än du, min bästa vän. 
Gå derför hem 
Och tag en rem, 
Och stryp dig raskt med den! 
Men, lefver du 
I qväll ännu, 

 Så säg mig till, att vi må dricka på den händelsen.1046 

Du-tilltalet kan också vara oförbehållsamt förtroligt – riktat till en vän i 
nöden, som i Sesemanas näst sista dikt: 

Följ du mitt råd, min älskade, min egen gode Broder, 
 Gör vers i fult – gör vers i vackert väder, allt slags väder!1047 

Dikternas fiktive skapare Hans Jakob Seseman namnges regelbundet. Här 
och var ges beledsagande kommentarer till den tänkta tillkomsten av vers-
erna – som i inledningen till XVII:17: ”Seseman tog en gång lektioner i 
latin af en annan Licentiat; och han lärde sig en qväll så mycket, att han be-
slöt icke glömma det. Så gjorde han sig till påminnelse en Ode.”1048 I den av-

                                           
1045 Sesemana XXII:11. Ibid. s. 855. 
1046 Ibid. s. 585. 
1047 Sesemana XXIV:23. Ibid. s. 877. 
1048 Ibid. s. 805. 
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slutande rapsodien har, i början och vid slutet, kommenterandet flyttats in i 
själva versen: den första diktens inledning formuleras i sjutaktiga jamber:  

  Allt mera på sin dödlighet nu tänkte Seseman, 
Och derföre en Grafskrift öfver sig uppgjorde han. 
Den gick på fyra stolta hexametrer – kan man se! 
Med Upptakter försedde, och vid sluten rimmande: 
/…/1049  

Slutpoemets inledande rader sammanfattar Sesemans diktande. För en 
gångs skull är metakommentaren i jagform: 

Så sjöng jag, Seseman, och så härmed jag slutar: 
Min kind emot min hand i svärmiskt mod jag lutar.1050 

I motstridigheten hos verklighetens Seseman – konstlös diktare, poetisk 
aritmetiker – finns en överensstämmelse i miniatyr med Almqvist. På sam-
ma sätt är livsvillkoren samstämda: i Sesemans öde som förbigången, klag-
ande, avhånad reflekteras Almqvists – från sällskapspoesin i ungdomen till 
professorsstriden i Lund, angreppen mot honom i den politiska pressen och 
exilens hudflängda tillvaro. 

I den fiktive Seseman, den roll som Jaktslottskretsen tilldelar honom, 
känns verklighetens rimsmed igen. I inledningen till P. Hansellis utgåva av 
H.J. Sesemans Brudskrifter, friarebref, med mera (1858) citeras ett samtida 
omdöme att ”Seseman var envis, vurmig och snaskig, kunde intet utom räk-
na”, och svår att ha att göra med: ”För capriser och ovett blef han äfven ute-
sluten ur den nation, han såsom student tillhörde”, tillägger Hanselli.1051 Det 
är samma temperament som demonstreras i konseljens verser: ilska, utfall 
mot misshagliga personer, invektiv. I den autentiske Sesemans ”strykande 
aptit” och hans måttlighet som kunde övergå i omåttlighet och illamående1052 
finns därtill en parallell till Sesemanas mängder av matdikter. 

Det kan också noteras hur nära konseljens beskrivning av Sesemans yttre 
som Hansellis går. Men den sistnämnde håller en tydligare ironisk, avvis-
ande distans till personen: ”Rocken, som väl under årens lopp undergått åt-
skilliga förändringar i afseende på färgen hade sin egen snitt, afpassad efter 
egarens beqvämlighet /.../”1053 De båda beskrivningarna tycks återgå på sam-
ma mytbildande tradition omkring Seseman – man märker t.ex. koncentra-
tionen på några närmast emblematiska egenheter i klädseln: de stora 
fickorna på den långa rocken – ”vidlyftiga” hos Hanselli, ”bredfickiga” hos 
Almqvist – den ”slokiga” hatten, den långa staven eller käppen i handen.1054 

                                           
1049 Ibid. s. 868. 
1050 Sesemana XXIV:24. Ibid. s. 877. 
1051 Seseman (1858:8). 
1052 Ibid. s. 7. 
1053 Ibid. I konseljen nämns Sesemans ”blacka kamlottsrock” (OSR ms. s. 339). 
1054 Seseman (1858:7f.); OSR ms. s. 339. 
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I Hansellis utgåva återges också den dikt till Sesemans ära som skrevs av 
statssekreteraren Elis Schröderheim, landshövding i Uppsala – en hyllning 
till Seseman på hans bröllop, samtidigt en drift med honom, en pekoral-
härmande lek med högpoesins uttryck.1055 I den ironiska attityden speglas en 
överlägsenhet som saknas hos Almqvists fiktiva uttolkare på Jaktslottet. I 
konseljens kommentarer är tonen aldrig avvisande elak. Inkännandet med 
personen är intakt – någon löjlig figur är Seseman aldrig. 

Schröderheims panegyriska verser driver med Sesemans diktion. Men för 
den skull är inte Sesemans egna hyllningsverser pekoral. För det krävs ju ett 
allvar, en uppriktig avsikt realiserad i bristfällig form. Sesemans bröllops-
dikter i Hansellis utgåva inordnar sig i tidens konventionella sällskaps-
poesi.1056 Och ”friarebreven” ger knappast intryck av patetiskt allvar – snar-
are tyder de på att upphovsmannen var medveten om sin egen uppgift som 
narr.1057 Seseman tycks ha spelat sin roll som lustigkurre, en clown för eta-
blissemanget. Almqvist har också uppfattat honom så – som en pajas tving-
ad att exekvera sitt gycklarspel. I flera av konseljens Sesemanapoem syns 
clownen: tvånget att göra sig till för andra, och protesten däremot. Clown-
karaktären har upptagit Almqvists tankar vid tiden för Sesemana, det vet vi 
från anteckningar i de bevarade litterära excerpterna.1058  

Därtill personifierar Seseman – särskilt när han omtalas i konseljen – det 
lilla vetandet, det svaga förståndet. Tragiken bottnar här i omvärldens oför-
måga att respektera en särling med ”helig enfald”. Hos Jaktslottets Seseman 
finns både det medvetna gycklandet och enfalden. Och konseljens aktörer 
resonerar om honom som om han vore verklig – tyst överens om att be-
handla ”vår Hans Jakob Seseman” som en levande medbroder.1059 Så sam-
manförs den autentiske Seseman med den fiktive. 

5.2 Struntet 
Nonsens och skämt hör till Almqvists författarskap genom alla år. Stilparo-
din exekverades redan i pojkåren; det första exemplet ger driften med aka-
demisk bevisföring i den lilla utredningen om människans och stenens ge-
mensamma ursprung: Homo et Lapis sunt eædem res.1060 I exilen är struntet 
av en annan art. Statsrådinnans karakteristik av improvisatorns inledande 
versprov tar fasta på uppriktigt upplevda egenskaper: 

                                           
1055 Seseman (1858:9f.). Lorenzo Hammarskjöld ägnade Seseman utrymme i Svenska 
Vitterheten (1833:424f.); bl.a. kommenteras Schröderheims hyllningspoem till skalden 
(s. 351, 425). Om Seseman se vidare Svenska män och kvinnor (1942–1945). 
1056 Seseman (1858:11ff.). 
1057 Se t.ex. ibid. s. 20f. 
1058 Se s. 75f. 
1059 OSR ms. s. 610f. 
1060 SS [1] s. 1ff. 
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De korta rimstycken min herre då och då låtit oss höra – Ni vill väl sjelf ej 
kalla dem poemer, förstår jag, och jag skall äfven låta bli det namnet; men 
de hafva på ett särskildt sätt varit i min smak. Det är kanske för att jag – – 
låt mig få vara rättfram ännu en gång till – jag har läst mycken vers ända 
ifrån som liten flicka, och i min första ungdom – – jag tycker om det fina, 
som är /…/ – – jag tycker om det hjerta, som är hjerta i bröstet; men ej stort 
om det, som bäres utanpå kläderna likt en ordens-krachan – – jag tycker om 
det känslofulla, men ej det ducerösa. Nu har jag kommit till punkten: min 
herres verser äro icke ducerösa – och det är hvad jag tyckt om.1061 

Sesemanas dikter är formellt parodiska i flera avseenden – det gäller den 
”rhapsodiska” versindelningen, de antika versmåtten, det någon gång stil-
pastischerande retoriska draget. Här finns exempelvis några verser som tra-
vesterar dikter ur den svenska dikttraditionen, bl.a. en variant av folkvisan 
Den bergtagna, med sitt parodiska omkväde: ”Men jag vet att Korgen är 
tung.”1062 Också verklighetens seriösa högpoesi kan omformas, så t.ex. i 
parafrasen på Tegnérs rader om ”det dunkelt sagda” (se vidare s. 84). Drif-
ten med högpoesin formuleras ibland i klara verba – exempelvis vid recita-
tionen av XVII:19, som inleds med upplysningen att Seseman en afton fick 
tag i ”ett gammalt tidningsblad, der han läste något om Byron, E.T.A. 
Hoffman och Victor Hugo; och han blef så förtjust, att han slog sig för 
pannan, bröstet och annorstädes, samt strax gjorde en Ode”: 

Det är ej af Förtvifvlan alls, som här jag så förtviflar, 
Nej, men jag högpoetisk, tragisk är – för tusan knäflar! 
Jag läst i Victor Hugo, Hoffman, Byron, och ej tviflar 
Att snart jag i min poesi med dessa herrar täflar. 
Jag skall mitt hår upprycka raskt, om någon alls betviflar, 
Att jag ej sjunga kan om Satan och de värsta Djeflar. 

 All olycka, all hemsk förskräckelse, all sorg, som verlden sköflar, 
 De skola mina bästa vänner blifva nu – för tusan böflar!1063 

Almqvists verser är av annat slag än Sesemans egna poem. I konseljen mar-
keras brottet mot parodins två huvudkrav – förtrogenheten med ursprungs-
texten, och distansen till den.1064 Föredraganden säger sig ingenting veta om 
Sesemans dikter och improviserar sina verser efter eget tyckande; i åhörar-
kretsen tas de alla kärleksfullt emot. Konseljens hållning är en positionsbe-
stämning i samklang med Almqvists humoruppfattning – satir som försonar, 
upphöjer. 

Struntet är mer än meningslösheter: ett hölje för det väsentliga innehållet 
– en möjlig uttrycksform, ett stilmedel. I samlingen finns schatteringar av 
strunt och allvar – glidningar, antydda struntaktigheter, triviala slut osv. Så 

                                           
1061 OSR ms. s. 345. 
1062 Se Romberg (1993:298). 
1063 OSR ms. s. 802. 
1064 Fehrman (1957:99ff.; särsk s. 120ff.). 
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provas uppriktighetens möjligheter på skalan mellan poetiskt och prosaiskt. 
Struntet kan också skalas helt av, och innehållet i all sin tarvlighet presen-
teras oförblommerat – som i Sesemana VI:16: 

Blott säg mig helt beskedligt: huru raggen 
Skall jag väl kunna laga dessa plaggen? 

 Det svartnar för min blick 
 Då deras usla skick 

  Jag ser, 
 Alltså mig svara, jag ödmjukast ber, 

 Åtminstone om dessa stackars grisgrå Underplaggen!1065 

För diktutformningen är det förstås ingen tillfällighet att konseljens 
verksamhet är förlagd till ”Nerike”. Herr Hugo förklarar att poemen är ”i 
nederländskt manér – – jag vill säga nericianskt eller nerkingskt, ty i Sve-
rige är Nerike tvifvelsutan som om det vore ett vårt Nederland, i jemförelse 
mot de högre upp belägna bergslagerna”.1066 Innehållet i verserna är för den 
skull inte harmlöst. Liksom prosan ges dikten programmatisk frihet att av-
handla allt. Och den tycks verkligen också inte sakna något – att döma av 
diskussionerna om konseljens ”Kommentarie-Kommitté”. Den grekiske 
rådsherren vill få råd för hur kommittén bör förfara: skall kommentaren en-
bart avse språk och formalia, eller skall den beröra djupare ting?1067 I Sese-
mana finns nämligen, menar greken, en mängd av förborgad levnadsfilo-
sofi, mystik, historia, ja även ”Kabalistik”. Det är frågan om kommentarien 
skall bli så omfattande att den ”komme att blifva en Talmud”, i så fall en 
”Talmud Hugonianus”.1068 

I första rummet kommenterar verserna dock sig själva. Grunden för dem 
är ju att vara en poetikens exempelsamling. I sin drivna utformning kan 
metapoesin ibland erinra om Alf Henriksons små mästerverk i genren: 

Om detta Poem utaf mera bestode, 
Så skulle det rättvist få heta en Ode; 

 Och om många saker och ting derutinnan begrepos, 
  Så blef det förutan all fråga ett Epos; 
 Men nu är det så fasligen kort, att det är skam, 
 Och är ett Epigram.1069 

Här och var kommenteras själva diktandet, så att säga under arbetets gång – 
som instuckna anmärkningar i texten. Skrivarpoesin redovisar motstridiga 
känslor: de kan poängtera sällheten, lyckan att skapa för sig själv, eller mar-
kera utanförskapet, artistens underläge. 

                                           
1065 OSR ms. s. 492f. 
1066 Ibid. s. 1409. 
1067 Ibid. s. 1170ff. 
1068 Ibid. s. 1179. 
1069 Sesemana XXIII:17. Ibid. s. 865. 
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Också filosofin kan få plats i verserna – som i Sesemana XIV:2, nedmon-
terad till trivial materialism: 

En Kung, ett Land, en Själ, en Rock, en Vest och ett par Byxor,  
Allt Enheter det är, och dem som Menniska jag har. 
Men jag är Dualist som Timmerman, och har två Yxor, 
Och två glas Öl, om jag kan få, jag dricker alla dar. 1070 

Fullt genomförda bagateller är det egentligen sällan fråga om, alltså verser 
som den följande, som kunde stå som idealstruntpoem för sin upphovsman 
– i bruket av ”självrimmare”, i föreningen av lågt och högt, jordiskt och 
himmelskt, anekdot och reflexion: 

Min goda vän, en astronom, en Finne född i Korpilax, 
Med mig en vacker morgon gick, att till vår frukost äta lax  
(Dock ej den vanliga, vulgära; utan ypper Halmstadslax).   
Så, komne hem, vi satte oss att kalkulera Månens Parallax; 
Som just vi funno lika stor, precist, som den man fått i Savolax.1071 

I de allra flesta av verserna råder en annan anda. Även det ”lustiga” struntet 
är i någon mening negativt. Det goda humöret förefaller spelat, eller över-
flyglat av det desperata i motiven.1072 Också i burleskeriet markeras depres-
sionen, och trashankens utanförskap. ”Armodets son” återkommer ständigt 
– som här med en grimas: 

 Den man kan icke heta riktigt vis, som köper russin 
 Per dussin, 

Men ganska god blir den ekonomi’n, att nyttja krikon 
 För fikon. 

Dock – dåre säkert är bland menskor den, som kokar nötter 
 Som rötter; 

Och sällan lyckas det att hyfla av och röta bräder 
 Till läder.1073 

Det är en idyll med förbehåll: ensamhet, flykt, hemlängtan, dumhet och 
klokskap, basala behov – smuts, hunger, underläge, maktlöshet, längtan 
efter vänskap, äktenskaplig missämja, resignerad förtröstan, kamp för själv-
känslan, svaghet, sjukdom, olycka, ilska, klagan, dödslängtan, död. 

Versernas teman är desamma, i strunt- som i allvarspoemen: livets största 
frågor. I den simplaste bagatell ger sig känsloläget ändå till känna – under-
läget, ilskan: 

                                           
1070 Ibid. s. 822. 
1071 Sesemana XX:10. Ibid. s. 832. 
1072 Jfr Almqvist [Sesemana] (1983:304f.). 
1073 Sesemana XX:2. OSR s. 830. 
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Jag kan icke alls fördraga musiken af en syrsa; 
Och det går så långt, att jag ej ens kan tåla namnet på Drottning 
Yrsa.1074 

Eller försakelsen – som i följande kortspelsnonsens: 

 Mon cher! 
 Den som sitter med spadille, 
 Basta, ponto och manille, 
 Han kan mera ej begära i quadrille: 
 Och likväl jag hör dig säga: ”Jag begär!”1075 

Eller misstron: 

Om du en dag en vän kan råka, 
Som ej är korp, och icke kråka, 

 Så gläds – 
 Men räds!1076 

Underläget eller vanmakten kan också visas fram naket, utan anekdotisk in-
ramning – som i Sesemana XXIII:10: 

Jag emot honom gick: det bar mig så emot, 
Men ach, hvad skulle jag väl göra? 
Jag utaf ångest greps: jag räddes allt utaf hans hot, 
Och tyckte icke om att mera sådant höra.1077 

Trivialversen kan vara så tydligt manifesterad i själva formen (här i upp-
repade identiska rim) att innehållet får framstå omaskerat, utan raljeri: 

Det hände sig, att jag en dunkel aftonstund, en gång, 
Just på en bakväg, i en gränd, en mörk och krokig Gång, 
Såg hur en man kom fram, hvars staplande och svaga gång 
Lät mig förstå, att han var sjuk och gammal på en gång. 
Han ingick i ett hus, hvars långa, skumma Farstugång 
Från den der mörka gränden var ett slag af hemlig Mellangång 
Till nästa Storgata, der jag spatserat mången gång. 
Då jag den stackars gubben såg så när sin undergång, 
Jag ropte: ”Gläds! ditt onda nog skall ha en öfvergång!” 
Men han mig svarte: ”Nej! jag väntar blott min hädangång, 
Och denna skall väl, som jag hoppas, komma någongång.1078 

I ett av de grimaserande galgskämten spelar upphovsmannen likaså med 
raffinerade självrim: 
                                           
1074 Sesemana XXI:19. Ibid. s. 849. 
1075 Sesemana XIX:19. Ibid. s. 827. 
1076 Sesemana I:23. Ibid. s. 403. 
1077 Ibid. s. 863. 
1078 Sesemana XX:7. Ibid. s. 831. 
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Hvem i all verlden ligger här i rännsten? 
Ah – jag ser! – det är min innerliga vän, Sten. 

Men, Sten, hvad i allan dar har gjort dig så fubblig, så vimmelfotad? 
Ja, sade han, detta är en billig fråga, o himmel!, fotad 

På goda grunder och naturliga skäl, men 
Den frågan kan blott förstås af riktiga spelmän. 

Dock – i alla fall 
Jag dig svara skall:  

 ”Sedan jag i sexti år kämpat för våra mödrars Frihet och fädernes Land, 
 Ligger jag, femti år gammal, nu här förlorad 

I den allravåtaste rännsten!” – – 
Åh, min sötaste vän Sten! 

Svarade jag. Du har då lefvat baklänges, och, bakåt förstorad,  
Är det klart att du fallit omkull för ditt Fädernesland.1079 

På samma gång är Sesemanas verser trotsiga, ibland stegrade till ursinne. 
Temperamentet möter också i det triviala struntet:  

 Ambassadören är för söt: så mild, så slickad, 
 Ja, högeligen skickad 

För detta värf – – blott om han ej blir prickad.1080 

Var för sig visar verserna diskrepansen mellan skämtsamt anslag och de-
pressiv anda, mellan harmlös trivialformulering och resignerad människo-
syn – som i beskrivningen av basilisken, fabeldjuret med dödande blick: 

Hvad är väl, säg, en Basilisk? 
Mån’ han är fågel? är han fisk? 
Nej – han är menniska, försann; 
Och dertillmed en mäktig man. 

Som riktig Kung för liten dock är han, 
Och heter därför Småkung – Basilisk.1081 

Det är ett sammansatt känsloläge. Så exponeras drunknandet, döden i 
vatten, i flera dikter i den senare delen av Sesemana, men med skilda ut-
tryck – distanserat eller nära, uttalat eller antytt. Från början, i Sesemana 
XIII:24, anslås temat i sagans form, i allegorin över fiskens plågade tillvaro 
– ”Tror du, min vän, att Fisken tycker om att fjällas, flås, / Uppskäras lef-
vande, dö utan skonsmål och förgås?”: 

/…/ vred han neder far i Vattnets famn 
Bland fränder och i sjögräs, på en botten utan namn, 
Att der sin ande gifva upp då Slutets timma slår: 

                                           
1079 Sesemana XXII:15–16. Ibid. s. 856f. 
1080 Sesemana XIX:17. Ibid. s. 826. 
1081 Sesemana XIX:16. Ibid. s. 826. 
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I dunklets ro, förutan glans, han mot sitt öde går;  
/…/1082   

I Sesemana XVII:24 gäller öppen uppriktighet: 

 Hvar fins den sjö der man i frid och lugn kan drunkna, 
 Och det med nöje, utan obehaglig lukt? 

Der inga lik förut på bottnen finnas sjunkna 
 Och som med otäckheter fylla vikens bukt? 
 Ej heller någon sjelfdöd fisk, och inga unkna 
 Kanalje kräftor, döda utan sans och tukt? 

Fins väl en sådan sjö, så vill jag utan buller, bråk och hvimmel 
Gå dit rätt snart, och i dess vackra vatten finna ljuft min himmel.1083 

I XVIII:22 återkommer drunkningsrädslan i raljanta uttryck för avsmak: 

Ty, utanföre stranden  
Så här, att ge upp anden  
I vatten – vete fanden,  

Om icke folk af tukt och heder illa det bekommer?1084 

I XX:18 formuleras drunkningsdöden i naiv reflexion: ”Hur underligt, att 
fiskarne sig ej förkyla”.1085 I XXI:5 som absurdistiskt raljeri: 

 Du kommer fasligt sent! hvad orsak till ditt söl 
 Andraga kan du då, min bästa vän? – 
 ”Jo, jag är närsynt: jag ej såg en Vattenpöl; 
 Så kom jag att mig plumsa ner i den: 

Det var af femton famnars djup en satans göl, 
Och i dess gyttjebotten – uff! – befinner jag mig än.” 1086 

I XXI:13 är döden omnämnd liksom i förbigående: ”Vän! om Du lefva vill 
med smak, / Så observera väl en sak/ /.../ Och aldrig gå i öppen vak /.../”; i 
XXII:12 som oskrymtad självuppmaning: ”Så – hända må hvad än som 
händer, / I sjön jag hoppar här ur båten / Och dränker mig – det blir mitt 
slut! / Och så är visan slut”; i XXIV:3 ersatt av kämpande livsdrift: ”Hvad 
tjenar att drunkna på svallande haf?”1087 

I denna sista rapsodi finner motståndet mot resignationen starkare uttryck 
än tidigare, så främst i poem n:o 8: ”Så låt esprit i ditt ansigte lysa.”1088 Kon-
trasten mellan lust att leva och önskan att dö är satt på sin spets. 

  

                                           
1082 Ibid. s. 601. 
1083 Ibid. s. 808. 
1084 Ibid. s. 819. 
1085 Ibid. s. 835. 
1086 Ibid. s. 845. 
1087 Ibid. s. 848, 855, 869. 
1088 Ibid. s. 871. 
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På samma sätt prövas textkaraktären i epitafierna, verserna om skaldens 
eftermäle. I I:6 balanseras mellan raljerande skämt och allvar i gravskriften 
”för en sörjande yngling”:  

 Nej! jag vill dö, så skall åtminstone den stunden 
Bli stor för mig – ty på min graf i lunden 
Skall ristas: ”han försmådde lefva – så han dog!”1089 

I Sesemana XIX:4 praktiseras det renare struntet – grimasen, den kvicka 
turneringen: 

Ifall mitt Dödsfall eger rum: se här mitt Epitaphium: 
 Rättskaffens Vandringsman! 
 Här hvilar han: Hans Jakob Seseman, 
 Som skrifvit skrifter ”af och öfver”: Mera sägas ej behöfver,  
 Än att hans Vers gick allihop på vers, försann. 

Han var till kroppen stor, 
Dock ännu större var hans själ, 
Och allrastörst hans skor. 
Han lefde understundom väl 

 Nog 
 Och svälte ej komplett ihjäl förrän han dog.1090 

Samma raljeri utmärker epitafiet i XXIV:1 (med introduktion på jamber och 
själva gravskriften på modererad hexametrer – med upptakt och rim): ”Han 
dog anno mundi, i går, eller morgon allrasom senast.”1091  

I den sista diktens avsked – XXIV:24 – är tonen omstämd, dissonansen 
borta: till sist en dödsförtröstan, klädd i arketypiska bilder – växtlighet som 
bärgas: 

För min del är jag sjelf blott ett för foder mejadt och afslaget hö: 
Och derföre nu – när helst Du tycker, O min gode Fader! – så vill jag dö!1092 

 
* 
 

Vid ett tillfälle i Sesemana förekommer ordet ”strunt” i rimställning, i en 
dikt som tillämpar ”fluxions-teorin” – konsten att skapa vers ”som gå i en 
hel, oafbruten series av lika rim, hela vägen igenom”:  

Jag i hans Krönika väl kastat har en glunt, 
Men vet ej hvad jag säga skall om denna strunt. 
Hans skrifsätt nog är fylligt, för att säga rundt, 

                                           
1089 Ibid. s. 390. 
1090 Ibid. s. 822. 
1091 Ibid. s. 868. 
1092 Ibid. s. 878. 
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Men innehållet dock för makalöst så tunt. 
/.../1093 

En annan gång kommer konseljen in på ordets ursprung. Föredraganden har 
tagit upp det besvärliga rimordet ”lapprit”, bestämd form av ”lappri”, och 
påpekar att det betyder ”strunt”: 

Men ”Strunt” sjelf, vokabeln Strunt nemligen, är ett utomordentligt ord i 
vårt Språk; utom för annat, äfven för det, att dess etymon, så vidt jag 
påminner mig, ej finnes till i våra systerspråk: ej i tyskan, ej i engelskan. 
Icke en gång i franskan, icke i latinen. Huruvida Strunt gifves i grekiskan, 
kan jag ej bestämma, då jag är alltför litet bekant med det idiomet; och jag 
hänskjuter den frågan till min helleniske kollega.”1094 

Mer blir inte sagt. ”Jag lemnar Strunt – hvarmed vi dessutom hafva intet att 
skaffa i denna fråga”, tillägger föredraganden tvetydigt.1095 

Samtalet erinrar om de estetiska funderingar Almqvist fäste på papper 
under rubriken S[t]rountes vid sin Parisvistelse 1840.1096 Också under en 
tidigare bortovaro långt hemifrån har Almqvist alltså ägnat sig åt att skriva 
”strunt” och reflektera över konstlösheten. 

Parismanuskriptets forntidsfantasi om den sköna flickan Eliçabaude, dot-
ter till kungen av Marocko, är en litterär bagatell, försedd med inledande 
och avslutande kommentarer:  

Det är svårt, det är otroligt och obeskrifligt svårt, det öfverstiger nästan 
menskliga krafter, att skrifva strunt. Också finner man, att någon ens bjuder 
till att göra sådant. Hvarje menniska, som skrifver, söker alltid gå åt en mot-
satt led, söker göra någonting dugligt. 

Men skulle det icke kunna gå an att anföra epopeen om den violetta 
rosen, som Eliçabaude tappade i Maroccos brunn, hvarefter hon fann sig 
tvungen öfverstiga Atlasbergen, besöka Östhammar i höga norden, samt 
slutligen grundlägga ett konungarike på ön Emiroteca, för att undgå de faror, 
som hotade henne? Jag tror, att detta skulle kunna låta sig göra.1097 

Berättaren sammanfattar så:  

Älskvärda läsarinnor! om ni träffar några läsare, som ni säkert gör, så bed 
dem akta sig för denna förföriska bok, och icke slå upp den. Hvar och en, 
som fördjupar sig i dessa blad, skall omöjligen kunna släppa dem från sina 
ögon, utan läsa och läsa ända tills han går förlorad. Hvad var Rousseaus 

                                           
1093 Sesemana XIII:1. Ibid. s. 591. 
1094 Ibid. s. 570. 
1095 Ibid. 
1096 Manuskript, KB, 8 s. 4:o (förf. har av misstag skrivit ”Srountes” i rubriken). Titeln 
”Strount (Historien om Elisa Baude)” är upptagen i Almqvists Förteckning över manu-
skripter (SS 17 s. 430). Texten är publicerad och kommenterad av Johan Almer 
(1999:85ff.). Om manuskriptet se även SS 17:LXXff. 
1097 Cit. efter Almer (1999:85). 
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Juliette emot Eliçabaude, ehuru också den utgafs med en dylik varning för 
farorna? La Nouvelle Heloïse utgjorde blott ett lappri, men historien här är 
den komplettaste strunt. Åt den, som skall kunna hitta något resonabelt, 
något ändamål, något godt eller förnuftigt i denna bok, utlofvas i belöning 1 
franc 10 sous, hvarför en diner à la bourgeois kan erhållas jemte en half 
butelj vin. 

Hvilken omätlig bana hafva vi icke framför oss? Hvad utgör vintergatans 
längd med alla sina millioner små stjernor? det är strunt. Vi sjunga om den 
skönaste flicka, som någonsin kammat ut sitt hår. Och hvad var likväl hen-
nes hår emot hennes ögon? endast lappri. Och hennes ögon mot hennes 
mun? ett intet.1098 

Från början framstår Almqvists struntsaga som enkel genreparodi. Men frå-
gan om ”strountes” förs över till att gälla litenhet, till ”intet” – och skämt-
samheten övergår i uppriktighet. I texten sker en uppgörelse med den iron-
iska genreleken. Storheten är alltid också liten – i jämförelse med någonting 
än större. Därmed är det lilla i världen också stort. Jämförelsen som sådan 
görs omöjlig: vad är flickans hår mot hennes ögon? – ett intet. 

I Sesemanas verser är förhållandet till ”strountet” det samma. Här finns 
dikter som tillämpar direkta uttryck: öppet polemiska, sarkastiska eller ab-
surda, surrealistiska. Hit hör också de avskalade enkla utsagorna, triviala i 
sin inriktning på basala behov. Andra dikter kläs i struntets konvention, i 
olika schatteringar: här finns ogrumlat lustiga dikter, utan bitoner, rapporter 
från den lilla världen; och verser med skarpare undertext – strunt med för-
behåll. 

I Sesemana tycks Parismanuskriptets ambition att ”skrifva strunt” fullt ut 
förverkligad. I exilen är föresatsen att skapa en egen form för obetydlig-
heten. Avsikten är en annan än att skriva torftigheter: i stället att skriva utan 
anspråk. 

 
I Sesemana märks en egensinnig diskrepans mellan form och innehåll: i 
mängder av verser övergår ett komiskt infall i plattityd. Improvisatorn får 
själv i versform tvetydigt kommentera detta diktandets besvär: 

Du, som en gång försökt att skaldskap föra ut,  
Skall finna början lätt, men svårt att göra slut.1099 

Om verserna är avsett lustiga är de misslyckade – komikpekoral, kunde man 
kalla dem. Men krampaktigheten kan i stället tyckas avsedd: dikterna här-
mar oförmågan, efterliknar plattityden, just som uttryck för det nedtonade 
anspråket – så exempelvis i Sesemana IX:24: 

Att vara stor artist på Stupakullerbytta, 
Är långt ifrån så allmänt som man skulle tro. 

                                           
1098 Ibid. 
1099 Sesemana XII:6. OSR ms. s. 584. 
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Den konsten är förnämligast för halta och för lytta, 
Då sådane ej här af sina ben bero. 
Styf nacke, men en böjlig hals, det är af största nytta 
För dem, och allt som fordras för att göra Pro. 1100  

Poängen i diktens vidräkning med kryperiet går förlorad i den sista radens 
formulering. Poeten tycks ladda versen med förväntan, för att sedan ta loven 
av det spirituella uppslaget – när vägen är utstakad tar han ett steg åt sidan, 
och formar dikten till plattityd.  

Samma uppriktiga platthet karakteriserar reflexionen i Sesemana XI:22: 

 Jag ingen gammal man har sett, 
 Som i sin ungdom dött. 
 Men mången yngling har sig tett, 
 Som slumrat in i döden sött, 

 Först då i ålderdom han blifvit trött. – 
  Så – djupt för Gud den Helige dig böj, och all hans kärlek skörda! 

  Att dö som ung är ljuft och lätt: 
 Att dö som gammal himmelskt rätt: 

 Ty Döden endast är ett annat Lefnadssätt; 
 Och du, af Gud, skall alla dina Minnen vörda.1101 

Som läsare kan man uppfordras att se dikternas förlorade uppslag i ett annat 
perspektiv – om man prövar att skruva ned sina anspråk, liksom poeten har 
gjort det: 

Om Åskans blixt dig slår förrän du hinner vakna, 
Så låt det vara; det ej vidare dig rör: 

 Det icke alls dig stör, 
Och du dervid dig sjelf ej mer skall sakna. 
Men om på förhand thordönet du komma hör, 

 Då – – hur du handla bör 
Jag icke vet; ty alla goda råd här slakna. 
Dock, framför allting som du kunde göra – gör 

 Blott så, att du ej dör.1102 

Det plattaste blir samtidigt det mest betydelsefulla. Livets kvintessens pre-
senteras utan förbehåll: behovet att leva.1103 Statsrådinnans bekännelse om 
Sesemana, att hon tycker sig höra att ”någonting ligger inunder”, förefaller 
gälla som fingervisning inte enbart för de avskalade bekännelserna. Lika 
gärna är den en vink åt läsaren att tolka det osagda i struntet. 

                                           
1100 Ibid. s. 554. 
1101 Ibid. s. 581. 
1102 Sesemana XIX:18. Ibid. s. 827. 
1103 Samma bakvänt betydelsedigra antiklimax finner man i Sesemana XX:7: Men han 
mig svarte: ”Nej! jag väntar blott min hädangång, / Och denna skall väl, som jag hoppas, 
komma någongång.” (Ibid. s. 827.) 
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5.3 Rimmet och rytmen 
”Rim” är ett favoritord i konseljen. Herr Hugo och hans rådsherrar leker 
med dess flertydighet: ”rimlig”, ”rimlighet”, ”orimlig” osv. Ordspelet känns 
igen från Almqvists tidigare texter; i Dialog om Sättet att sluta Stycken 
frågar sig Richard Furumo: ”månne ej en teckning af menniskan, der hon 
uppträdde rentaf rimlig, skulle vara en af de orimligaste teckningar?”1104 och 
sammanfattar: ”Rimligheten är visst en stor och märkvärdig sak.” Men 
”mången blir under jagten derefter sjelf orimlig”.1105  

Det är samma dubbelbetydelse som Almqvist spelar ut i romanen Mål-
aren, där han låter en ”snillrik” väninna till värdinnan på Eriksund uttala sig 
om arabesken som konstart:  

Menniskan, utan tillsats och sådan hon är, egnar sig för en annan art af 
konstbehandling: hon bör icke sättas på denna undulerande ranka emellan 
väggarne och taket. Djur och gudar höra dit. Menniskan kan visst också vara 
orimlig, outgrundlig, förvånande, ett ämne för vågrik och obegränsad fanta-
si, jag medgifver det; men hon är likväl aldrig orimlig på annat än ett rimligt 
sätt, allenast man förstår de veck, hvari hennes karakterer älska att drapera 
sig. Gudar och djur, deremot, äro aldrig rimliga annars än på ett orimligt 
sätt; med andra ord, de kunna endast förstås såsom obegripligheter; deras 
form är ingen viss, utan alla möjliga former; de tillhöra således arabesque-
fantasien.1106  

Som Ulla Nordin Lönner påpekat, tycks Almqvist ha ”velat säga något 
djupt meningsfullt om sin konst i detta stycke”, nämligen ”en plädering för 
[sitt] nya estetiska program”.1107 I dessa paradoxformuleringar – att ”rimlig-
heten” kan rymma sin egen motsats – finns också incitamentet till rim-
diskussionerna i exilens konselj. 

Kravet på icke-poesi i herr Hugos programförklaring för konseljens vers-
samtal gäller rimmen som sådana. Som versprov är de exempel till konsel-
jens prosaiska utredningar, ingenting annat. Ljudlikheten är en teknikalitet – 
just en sådan ”rimlighet” som konseljen skall syssla med. 

Å andra sidan märks i Sesemanas rimstrofer och rimkommentarer en 
samstämmighet med Almqvists tidigaste poesi och poetik. Söker man efter 
en oironisk formvilja i exilens versverksamhet kan man inte undgå att finna 
beröringspunkter i ungdomens diktning och estetiska program. 

I en av de tidiga idéskrifterna, inledningen till Dalmina – av författaren 
daterad till september 1815 – ställs frågan Hvad är Poesie?1108 Almqvist ut-

                                           
1104 SV 7 s. 173. 
1105 Ibid. s. 181. 
1106 SV 9 s. 166f. 
1107 Nordin Lönner (1987:49). 
1108 Almqvist [Otryckta ungdomsarbeten] [1905] s. 71. Lamm (1915:96ff.). Om Dalmina 
se Olsson (1927:58). 
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går från motsättningen mellan ”den Fransyska och Tyska Poesien”,1109 men 
han avstår från att ta ställning i den då aktuella polemiken mellan äldre 
klassicister och den nya tidens fosforister. Argumenteringen vilar på polära 
motsatser, uttryckta i termerna ”form – materia”, ”tanke – böjelse”, ”prosa – 
musik”. Det är en poesi av högre art som söks, syntesen av de båda: ”Här 
äger hvarken Böjelsen eller Tankan företräde; bägge äro uti gudomlig eld; 
den ena uti värmen, den andra i ljuset /.../ ett språk för dem bägge tillsam-
mans.”1110 Den ”rena poesin” är varken tysk eller fransk; ”en tredje skall up-
stå, hvars Tendance skall vara högre än någondera af de andra.” 1111 

I Dalmina sägs att ”Fornverldens Menniskor” talade poesi.1112 I urtiden 
talade man sålunda ”abrupt componerad Meter”, liksom ”äfven vi ännu /i/ 
dag, så ofta vi äro poetiska och tale Poesie /…/ tale uti en sådan Meter”.1113 
Det är den ”naiva” poesin som tecknas här; barnets oförställda lek samman-
ställs med urpoesins fria rytmer. 

De metriska spekulationerna tas upp på nytt i Jaktslottets estetiska sam-
tal. Som nämnts (s. 119) kommer herr Hugos akademi in på ämnet i sam-
band med föredragningen av romanen Tre fruar i Småland.1114 Ordföranden 
utbreder sig om trakernas samband med våra egna förfäder – ”I Smålands 
sydligare trakter, i Kinnevalds urgamla härad, /…/ låg fordom ett nordiskt 
Ilion”1115 – och nämner att han till akademien tänkt inlämna ”en avhandling 
om Troja”.1116 Hugo omtalar vad Frans berättat i ett brev, att han och Rich-
ard funnit en fornlämning innehållande en kista med skelett, och ”under 
själva huvudskålen!” en pergamentrulle, med text på gammalsvenska.1117 
Rullens innehåll återges inte, men det framhålls att det rör sig om trojan-
ernas historia efter Trojas förstöring och deras bosättande efterhand i 
Skandinavien. Texten sägs vara avfattad på ”ett hexametriskt versslag”,1118 
varpå herr Hugo hänger sig åt spekulationer om sambandet mellan klassisk 
hexameter och fornordiska diktformer: 

Min akademi påminner sig, att av hexametern finnas flere genuina bild-
ningar. Den ioniska hexametern, varav vi hava det sköna provet i de Homer-
iska poemerna, är för en kännares öra icke densamma, som den bœotiska 
hos Hesiodos, eller den sicilianska hos Theokritos; ännu mindre liknar den 
den nyare, den alexandrinska hos Nonnos, eller ens den gamla i Apollonii 
Rhodii Argonautika. Jag föreställer mig, att den troiska eller traciska hexa-

                                           
1109 Almqvist [Otryckta ungdomsarbeten] [1905] s. 69. 
1110 Ibid. s. 77. Jfr Romberg (1993:21). 
1111 Almqvist [Otryckta ungdomsarbeten] [1905] s. 70. Om Dalminaskriftens resonemang 
om urspråkets form se Viklund (2004:68ff.). 
1112 Ibid. s. 81. 
1113 Ibid. s. 83. 
1114 SS 25 s. 609f. 
1115 Ibid. s. 601. 
1116 Ibid. s. 604. 
1117 Ibid. s. 609. 
1118 Ibid. s. 610. 
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metern har samma elementer, som vårt ursvenska versmått i t.ex. fornyrda-
lag, eller som flere av sångerna i den äldre Eddan, när man nämligen sam-
manlägger tre rader (av två metrer i varje) till en vers; och det skulle hjärt-
ligen fägna mig, om så verkligen vore.1119 

Det är samma spekulationer om hexameterns urgamla hemortsrätt i svens-
kan som till sist återkommer i exilkonseljens protokoll, i den diskussion 
som föregår sessionerna i Om svenska rim.1120 Det grekiska statsrådet hävdar 
här att hexametern är särskilt lämpad för svenska språket, eftersom vårt 
modersmål innehåller så många ord med daktylisk betoning. I den beto-
ningsmässigt glesa, mindre reglerade hexametern kan den naturliga språk-
rytmen lättare än i andra versslag passas in – och i svenskan smidigare än i 
andra språk.  

Konseljens versideal är alltså inte den tätt taktmässiga versen. Förkärlek-
en för daktylen, som är så påtaglig i Songes,1121 märks redan i de tidiga dikt-
erna. Som nämnts manifesteras daktylen som poetisk underton i de tidiga 
prosaverken – i Guldfågel i Paradis, Murnis, Amorina med flera.1122 
 
När Almqvist i Dalmina övergår till att behandla rimmet, klangen, erkänner 
han sig vara på osäkrare mark. Författaren introducerar sina spekulationer i 
frågans form: ”Kan då Rimet hafva blifvit föranledt genom en Slump?”1123 
och avslutar dem med reservationer: ”Af alt mitt hjerta gärna medger jag, 
att jag kan hafva orätt, att jag djerft framkastadt en osäker Hypothes /.../. 
Jag har blott upgifvit ett Försök; den som begriper mig skall gifva mig rätt, 
om jag har det, och förlåta mig om jag har orätt.”1124 

I den nyplatonska föreställningsvärld som rimmet här inordnas i, avspeg-
lar dess historia mänsklighetens andliga utveckling, närmandet till det gud-
omliga. Jaget ”måste vara en Länk uti den allmänna Ordningen, och finner 
sig således stå i en nära Relation till den Gudomliga Intelligens, som han 
erkänt för Universi Centrum”1125 – ”ett ouphörligt Echo emellan Gud och 
henne sjelf, ett beständigt gensvar emellan Guds och hennes Viljor”.1126 Det 
är ”intellectualismens” tid, eller idé, fattad som människans planlagda suc-
cessiva uppgående i det gudomliga, i den gudomliga ordningen – ”i sin hög-

                                           
1119 Ibid. 
1120 ”Herr Hugos Akademi” (Manuskript, Nordiska museet). Konseljen diskuterar hexa-
metervers vid flera tillfällen också under rimsessionerna; se t.ex. kommentarer till Har-
veys hexameterdikter s. 665, med hänvisning till Lord Byrons ”Hints from Horace”. Om 
Almqvists intresse för hexametern se vidare SS 17 s. LVIff och LXIVff. 
1121 Om daktylisk rytm i Songes se Wennerström (1937:41ff.); se vidare s. 197. 
1122 Om Guldfågel i Paradis och Murnis se s. 134ff.; om ”versliknande rytm i prosa” i 
Amorina se Melin (1976:184ff.). 
1123 Almqvist [Otryckta ungdomsarbeten] [1905] s. 83. 
1124 Ibid. s. 89. 
1125 Ibid. s. 84. 
1126 Ibid. s. 87. 



 196

sta Consequens Christendomens idée”.1127 ”Intellectualismens” motsats, och 
föregångare, är ”Materialismens” tid, ”Egoismens practiska välde öfver 
Menniskan”, som icke ”uprättar en Responsabilitet” mellan männniskan och 
en Gud – är sig själv nog.1128 

För poesins del antyder författaren en djärv konsekvens, som lämnas åt 
läsaren att begrunda:  

Om jag nu, fördenskull, skrifver ett Poem, hvars ande är Christendom eller 
Intellectualism, så är det väl kanske icke en nödvändighet, men likväl en 
ganska stor försköning, likväl någonting, hvarigenom jag ganska starkt pro-
noncerar denna Ande, om jag också skulle kunna antyda detta Echo genom 
någonting. Skulle nu icke Rimet i den poetiska stylen kunna vara ett Echo, 
hvarigenom jag söker antyda det i Christendomens idé liggande Echo emel-
lan Gud och Menniskan, hvilket under hela hennes lif ouphörligt följer 
henne, likasom Rimet löper genom hela Poemet?1129 

Beläggen för rim-ekots gudomlighet finner han i poesins historia: det noter-
as att ”den Grekiska Philosophien” var ”Materialism” – ”det är allmänt 
kändt”; detsamma gäller den ”Grekiska folkreligionen”; och dess poesi är, 
följdriktigt, utan rim.1130 ”Skandinavernes Religion”, däremot, var en intel-
lektualism, liksom kristendomen, och den nordiska poesin är, konsekvent 
nog, rimmad.1131 

Framställningen i Dalmina är en plädering för rimmet. Men författaren 
avstår från att ge prov på poetiska ”echon”, eller att, som för de metriska 
formerna, kategorisera dem i grader av poeticitet. Man kan anta att den hög-
sta arten av eko, det som klingar i absolut ”responsabilitet” med Gud, skulle 
vara det identiska ljudsvaret, ”självrimmet” – eller, med exilkonseljens ter-
minologi, ”autorytmen”. 

Det är sådana rim som Almqvist låter komma till uttryck i poemet Min 
dröm (1815). Dikten är det poetiska exemplet till Dalmina, en allegori över 
uppkomsten av den nya poesin. I diktens sista strof samspelar innehåll och 
form i identiska ekon:  

Nu himlen klang 
sin sång mot jorden 
harmoniskt åter; 
och nu – nu åter 
fattade jorden 
himmelens klang.1132 

                                           
1127 Ibid. s. 84. 
1128 Ibid. s. 86. 
1129 Ibid. s. 87. 
1130 Ibid. 
1131 Ibid. s. 88f. 
1132 SS [1] s. 101. Om dikten se bl.a. Berg (1912:36ff.). 
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”Klang” är här nyckelrimmet: det omsluter strofen – med en betydelse som 
är dess uttryck. Därtill är det ”icke-tautologiskt” (verb mot substantiv): just 
en sådan ”självrimmare” som är oantastlig i exilkonseljens poetik – låt vara 
att man i landsflyktens versexempel spelar med grövre rimord: 

Du, som i Upsverige är klok, och gör tjenst som Domare, 
Skall, om du kommer till Skåne, bli kallad Dummare. 
Men, om du deruppe i Sverige hålles för dummare 
Än andra, så skall du söderut i landet bli ansedd som domare.1133 

Också i Songes finner man Dalminas poetiska formprogram tillämpat. Dess 
meter kunde kallas ”abrupt”: dominerande är, med Eva Wennerströms ord, 
”den fallande, blandade rytmen”, vars grundelement är ”den klassiska met-
rikens adoniska vers”, hexameterns två avslutande verstakter.1134 

Lika betydelsefulla i Songes är rimmen. Från början, i det första poemet 
Den lyssnande Maria, markeras upprepningen som bärande struktur – ”lyss-
nandet” som återklang i människans inre, ekot av Guds röst:  

Herre Gud, vad det är vackert, 
att höra toner av en salig ängels mun  
/…/1135 

Det är bara några få songes som helt saknar slutrim. Men rimmen är osche-
matiskt anlagda, de tillämpar inget reglerat system för placeringen. Bara ett 
par av dikterna är genomfört rimmade. Varierade och identiska upprepning-
ar manifesteras i texten på olika nivåer – som rim, anaforer, parallellismer. 
Allt sådant kunde med exilkonseljens språkbruk betecknas ”autorytmer” – 
så exempelvis i Loys: 

Länge gick jag på ängen fåfängt, på – 
(Länge gick jag på ängen fåfängt –) 
ängen fann jag så mången blomma,  
men ingen blomma fägnade mig  
/.../1136  

Det är en ”ekoeffekt” med frasupprepning i olika stämmor som eftersträvas. 
Repetitionen förstärks av kanonstrukturen: en stämma repeterar en tidigare 
exekverad stämmas fras.1137 

Några dikter – främst de lätta, glada visorna i samlingen – är konvention-
ellt rimmade, liksom i Sesemana: Min Galär, Fiskarsång vid Kalmar och 

                                           
1133 OSR ms. s. 203. 
1134 Wennerström (1937:43). 
1135 SS 14 s. 18. Jfr Bergstrand (1953:131ff.). Även inom dikten kan ett längre parti utan 
rim avslutas med ett rimarrangemang som ger pregnans åt innehållet; se exempelvis 
songe XLIX (SS 14 s. 165ff.). 
1136 Ibid. s. 42. 
1137 Ett pregnant exempel på sådan upprepning ger också Solsång (ibid. s. 142ff.). 
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några till. Också taktmässigt ansluter de till landsflyktsdikternas form; met-
ern är stigande, jambisk. 

Nästan alla rimord är enkla – enstaviga, vardagliga. Ofta är upprepade 
rimord placerade mycket tätt – så exempelvis i Solavivs sång (strand, land, 
hand)1138 och Isfendiar;1139 eller vid slutet av Tanaqvil vid sländan:  

Juvans Pater o Capitoline! Dig jag offrar min sländas dåd:  
se till min tråd med din nåd:  
Du, giv råd!1140 

Det är en naiv form – ett oförställt uttryck. Men dess funktion är inte till-
fällig. I flertalet dikter uppträder rimmet med pregnans i slutet av texten; 
budskapet får tona ut i dessa förment triviala rim. Ett signifikativt exempel 
är Du går icke ensam. Diktens enda återklang finns i det allra sista ordet: 

Lycklig du är och säll.  
Himlen dig har i kväll. 1141  

Ljudåterkomsten är så betydelsefull att språkstrukturen rättas efter den. 
Songesdikternas ofta egenartade ordföljd kan förklaras så: för att frilägga 
klangen får syntaxen vika.1142  

 
Samstämmigheten mellan Songes och Sesemana vad gäller rimmets vikt 
pekar på en grundläggande gemenskap. I inledningen till Songes markerar 
herr Hugo dikternas karaktär av poetiska tillfälligheter: ”låtom oss åter-
komma till våra Songes, dessa små gnistor på firmamentets ocean: det är 
bäst. Ack, vad jag – för att tala rent ut – gärna ändock skulle vilja sättas i 
ställning att få lyssna på något härligt epos snart: några Odysséer, Iliader, 
Gerusalemmiader, Orlando Furioso’s eller Lusiader: några nämligen, som 
förr icke funnits: det skulle vattnas i min mun och gjuta strålar om min själ. 
Men under tiden låtom oss höra på flera songes; ty det är dock bäst så länge, 
och kanske blir det aldrig mer.”1143  

I exilkonseljens samtal återkommer de klassiska eposbeteckningarna – nu 
med ironisk innebörd: Sesemana kallas ”iliad” men är infallspoesi, liksom 
Songes. Det poetiska fundamentet är detsamma – den grund för diktandet 
som, med Eva Wennerströms ord om Songes, gör konstnärskapet ”identiskt 
med det okonstlade, det geniala med det enfaldiga och naiva”.1144 Gunnar 
Ekelöfs karakteristik av Songes som tillfällighetsdikter, ”svenska Spiri-

                                           
1138 Ibid. s. 35. 
1139 Ibid. s. 139ff. 
1140 Ibid. s. 134f. 
1141 Ibid. s. 89. 
1142 Om ordföljden i Songes se Wennerström (1937:39f.), som dock avstår från att disku-
tera rimmets funktion i ett vidare estetiskt perspektiv.  
1143 SS 14 s. 102f. 
1144 Wennerström (1937:6). 
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tuals”, exponerar på samma gång exilpoesins kännetecken: naiviteten, verk-
lighetsflykten, ”en egendomlig sammanvävnad av sensualitet och döds-
längtan”.1145 Förutsättningarna för skrivandet har också varit desamma: för 
Songes del var det en ”brytningstid”, en tid av ”krossade illusioner”.1146 Det 
är, som Ekelöf framhåller, ”inte underligt att han för att kunna leva måste gå 
in i en fantasivärld där han rådde över gott och ont”.1147 Exilens poetiska 
verksamhet har haft samma villkor; också Sesemanapoemen är ”omedelbart 
sprungna /.../ ur en djup känsla av främlingsskap i världen och hemlängtan 
ur den”, präglade ”av en stor enslighet”.1148  

Liksom i Sesemana samsas i Songes det obetydliga och sublima. Baga-
tellverserna i rimkonseljen har sina motsvarigheter i de sorglösa Songes-
visorna – som ”Världens slut”; dikten kunde lika gärna återfinnas bland 
Svenska rim: 

Låt all sorgen åka 
Bort på fiol och stråka: 
Hej, sa’n, hopp sa’n, kör sa’n – 
Så skall det gå. 
Låt hela narri’t bråka, 
Låt alla tokar tråka: 
Kom sa’n nu sa’n, hör sa’n, 
Så skall det gå. 
/.../1149 

Songes och Sesemana är i många stycken varandras motsatser: rimmade 
ramsor mot eteriska klanger, himmelsk häpnad mot snus och hunger. Men 
de är samma andas barn. Här finns samma oförvillade, naiva uttryck: 

Då herden, snäll och skicklig, för sin hjord på bete, 
Bör han sig god och huld mot sina får bete. 
Han på en tufva midt ibland dem tar sitt säte, 
Och styr dem rättvist liksom guden Forsete. 

Nu slutligen han tar sin flöjt, 
Med sinnet högligen förnöjdt, 

Och spelar så, att Gumsen med Tackorna dansar, 
Men Lammena samla sig omkring dem i kransar: 

Derpå, likt sjelfva föräldrarne, 
De hoppa och skutta även de, 
Och skåda förvånade på hvarannan 
Med sina ljusblåa ögon i pannan.1150 

                                           
1145 Ekelöf (1969:91). Om Ekelöfs förhållande till Almqvist se Mortensen (1992). 
1146 Ekelöf (1969:91f.). 
1147 Ibid. s. 92. 
1148 Ibid. s. 94. 
1149 SS 14 s. 171f. 
1150 Sesemana XXI:3. OSR ms. s. 845. 
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Och samma grundstämning av resignerad längtan:1151 

Om så det skulle hända  
Att ingen talar till mig alls; 
Hvart skall jag då mig vända, 

 Hvafalls? 
Jag då skall tala-till-mig-sjelf, 
Och jag skall sjunga för-mig-sjelf, 
Och jag skall dansa med-mig-sjelf 
 En vals.1152 

 
* 

 
Rimmet hör alltså till den högsta formen av poesi. I Almqvists Dalmina-
spekulation antyds samtidigt en komplikation. Termen ”intellektualism”, 
som står för rimmets ”gudomlighet”, dess riktning mot det himmelska, är 
motsägelsefull; hellre än om poesi erinrar den ju om motsatsen, om sak-
lighet, förnuft. ”Materialismens” tid är jordisk, men i analogi med resone-
manget om ”meter” borde väl ”fornvärldens första människor” också vad 
gäller rimmet, den språkliga klangen, ha uttryckt sig poetiskt. 

Meterns ursprung återfinns sålunda i urmänniskans intuition, men rimmet 
förknippas med systematik, intellektets utveckling. Om meter på så sätt re-
presenterar poesi, oavsett form – ”abrupt” intuitiv, som hos urmännniskan, 
eller ”komponerad”, som i senare skeden – står rimmet strängt taget för dess 
motsats, det som med Almqvist kunde betecknas som ”vetenskap”, 
”prosaism”. 

Tydligt nog är alltså rimmet redan i ungdomen en problematisk sak. Den-
na tvehågsenhet om rimmets art och verkan kan man utläsa också i Alm-
qvists pedagogiska skrifter. Definitionerna av rim och assonans i Svensk 
Språklära, i kapitlet ”Om Verskonstens grunder”, pekar på att Almqvist ger 
poetiskt försteg åt assonansen; antydan föredras framför entydighet: 

Förhållandet emellan assonans och rim visar sig vara, att då rimmet består i 
en återklang af ljud helt och hållet, eller är ett tavtologiskt echo; så gifver 
assonansen, i hvilken blott vokal-ljuden upprepas, icke mer än en återklang, 
som endast är en aning hos det ena ordet om det andra – en icke uttömd 
likhet – ett varieradt echo, ofta intagande derigenom, att det icke gifver 
alltsammans.1153 

Författaren poängterar visserligen att olika former av ljudlikhet är lika 
mycket värda: ”alla har, hvar för sig, ganska utmärkande och skilda egen-
heter, skickliga till olika bruk för skaldekonsten.”1154 Men i den samman-

                                           
1151 Om överensstämmelser mellan Songes och Sesemana se Romberg (1993:299). 
1152 Sesemana IV:2. OSR ms. s. 458. 
1153 Almqvist (1854:142). 
1154 Ibid. s. 137.  
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fattande reflexionen över förkonstling och äkta fantasi är preferensen för 
antydan implicerad:  

I allmänhet gäller både för alliteration, assonans och rim, att de glädja 
åhöraren, så snart de icke förekomma honom som en pådragen uniform, utan 
som ett musikaliskt sätt att vara, hvilket stycket i detta ögonblick älskar. 
Företrädet, deremot, som de gamle gåfvo orimmad vers, kan anses hufvud-
sakligen ligga i dess närmare öfverensstämmelse med naturen; jemte den 
vigtiga omständigheten, att icke så, som rimmet, både för författarne sjelfve 
och deras läsare, stundom förmå skyla bristen på poetiskt innehåll.1155 

Herr Hugos direktiv för exilkonseljens versverksamhet – ”om det poetiska 
är icke fråga” – kunde tilldels gälla rimmet självt. De ständiga menings-
utbytena just om ”autorytmerna” eller ”sjelfrimmarne” tycks vara mer än 
exempel i raden av triviala utläggningar – i stället en flerbottnad fortsättning 
på ungdomens estetiska diskussion. Det är återklangen av spekulationerna i 
Dalmina vi kan höra i herr Hugos bekännelse till rytmens och rimmets makt 
alldeles i början av exilkonseljens samtal: 

Det rhytmiska i naturen innebär en af de outgrundligaste hemligheter: det 
fattar oss likt en daimon, det griper oss just emedan det bemäktigar sig 
sjelfva vårt nervsystem, då det tillika förenar sig med de förundransvärda 
ljudfall man kallar rim.1156 

I de fortsatta diskussionerna tas då och då riktningen ut mot tankevärlden 
från förr – som när en av rådsherrarna, på tal om rimord på ”människa”, in-
griper: 

Jag har frågat mig: ”vill du ställa upp Menniskan som rim åt Menniskan?” 
Med andra ord, gifves här någon divergerande bemärkelse på den vokabeln, 
som kunde berättiga den till Autorytmik? Jag har varit ur stånd att finna en 
sådan. Menniskan är alltid någonting ypperligt vis à vis Menniskan: med 
andra ord, menniskorna äro alltid hvarandras visavier i samhället och all-
männa lefnaden; men jag tror knappt att de rimma sig med sig sjelfva –1157 

Att Almqvist väljer rimmet som konseljens sena favoritämne är en spelande 
bekännelse till det lillas storhet: rimmet är en liten sak, samtidigt av största 
betydelse, ja av gudomligt slag. Den svenske rådsherrens högt stämda ton-
fall markerar dess värde:  

för att komma till någon grad af färdighet i Rimkonsten, måste Ni bära 
språket – språket sjelf – hela språket – inom Er, i er själ, i edra tankar, i ert 
eget minnes fatabur, lefvande och oaflåtligen.1158  

                                           
1155 Ibid. s. 142. 
1156 OSR ms. s. 22f. 
1157 Ibid. s. 61. 
1158 Ibid. s. 1225. 
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I ett av de otryckta manuskripten från tiden före exilen, troligen omkring 
1840, ger Almqvist en programförklaring för versutformningen. Han poäng-
terar att ”man aldrig på något språk bör nyttja en vers blott för versens skull, 
eller för att hava (erövra) den versen. Det blir då blott en s. k. lärd vers, som 
ingen har tycke för. Versen måste flyta, såsom en naturnödvändig dräkt av 
ämnet själv, så att man icke, när versen undantages, och man läser inne-
hållet den förutan, detta innehåll [!] framstår lika bra eller ännu bättre. Den 
måste ock läsa sig själv; så att icke läsaren vid var rad undrar hur den skall 
förändras.”1159 

Förklaringen går stick i stäv emot versifierandet i landsflykten – här är 
det just fråga om ”vers blott för versens skull”. Den metriska formen är om-
sorgsfullt iakttagen, i sitt slag lika noggrant utarbetad som den kalligrafiska 
renskriften. Helt dominerande är den tvåtaktiga jambiska metern: tre fjärde-
delar av Sesemanas 565 bevarade dikter består av oblandad – eller, med 
konseljens egen term – ”plan”, jambisk meter.1160 

Likformigheten rimmar illa med konseljens egna utgjutelser över den 
”himmelska”, ”outsägliga” versvariationen i Sesemana. Den medicinske 
rådsherren utbrister sprudlande entusiastiskt:  

Och alla dessa Poemer gingo icke i en och samma bana – i en Train, såsom 
man kunde kalla det. Hvarken till innehållet eller fabeln i dem, ej heller till 
versformen, gingo de ut på ett och samma, såsom Poemsamlingar eljest så 
ofta göra. I hela Sesemana tror jag knappt man skall spåra ett enda Stycke, 
likt, eller ens så mycket som påminnande om, ett annat.1161  

Men panegyriken är missvisande. Mängder med varianter i radlängd och 
strofstruktur förekommer visserligen, men det är ju en omväxling för ögat 
enbart. Man finner nästan ingenting av den versmåttsvariation som Alm-
qvist förr kunde excellera i.1162 Sesemana ger heller inte, som Ragnar Old-
berg påstår, någon ”oförlikneligt brokig provkarta på all världens rimväsen-
de”.1163 Omväxlingen i rimmets former är starkt begränsad; i stort sett är det 
bara det konventionella ordslutsrimmet som praktiseras och diskuteras.  

Men versen i Sesemana är trots allt mer än enkelt taktfast. Folke Isaksson 
kallar den ”knagglig” – ”det liknar mer ett knäppande på strängarna, ett piz-
zicato, än ett tonflöde”.1164 Intrycket av knagglighet kanske rör vid upplevel-
sen av oavlåtlig takt i dessa tusentals jambiska versrader – av det förutbe-

                                           
1159 Uttalandet återfinns i Om bruket av svensk hexameter; se SS 17 s. LXVI. Jfr avh. 
s. 119. 
1160 Se OSR ms. t.ex. s. 1339. 
1161 Ibid. s. 892. 
1162 I ett brev till P. Wieselgren 1836 karakteriserar Almqvist några av sina litterära verk: 
”Versmåttens olikt [sic] rhytm tjenar här mycket till individualiseringen. (Så är t.ex. 
Ninon affattad på alexandriner, likväl lätta och luftiga: Arthur på forn-musikaliska takt-
arter: Ramido har spanskt elegiska former /.../).” Se Almqvist [Brev] (1968:101). 
1163 Oldberg (1945:277). 
1164 Almqvist [Sesemana] (1983:304f.). 
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stämt regelmässiga. Å andra sidan pekar Isakssons beskrivning åt samma 
håll som Bertil Rombergs karakteristik av Songespoesins diktion: ”Sam-
bandet mellan text och musik tenderar till att upplösa dikternas strofform 
och meter; detta understryker ytterligare den medvetet enkla och naiva, 
poetiskt stundom knaggliga formen.”1165 

Vid ett tillfälle yttrar man sig i exilkonseljen om versrytmens karaktär. 
Improvisatorn påstår sig ha skapat ett ”kakometriskt” – versmässigt brist-
fälligt – poem med följande versprov: 

Ja! han som förut talat har så obeskedligt! 
Hans väsen ifrån denna stund är tyst och fredligt. 
Nu, igenkommande blott till sin ätt, som så, 
Han säger: utaf alla är den äldst ändå: 
Han uti gamla Handlingar sett denna fråga 
Väl redd. Och ibland andra akter nu, till råga 
På allt, ett permbref funnit, vigtigt, enär han 

 Med det sin bördsrätt emot var och en bevisa kan.1166 

Improvisatorn rättar sig med en versvariant som han påstår vara fri från 
kakometri: 

Ja – han som talat har förut så obeskedligt! 
Ifrån den stunden är hans väsen tyst och fredligt. 
Blott till sin Ätt han kommer nu igen, som så, 
Och säger: äldst är den utaf all ätt ändå. 
Han har uti antika akter sett sin fråga 
Väl utredd. Och ibland allt annat han, till råga 
På saken, fått ett Bref, af vigt, enär nu han 

 Sin bördsrätt just med det emot hvar man bevisa kan.1167 

Men påståendet stämmer strängt taget inte. Accentomkastningen i den 
första varianten rubbar ju inte taktmässigheten, inte heller de omkastningar 
som faktiskt förekommer i den senare och som likaväl kunde kallas ”kako-
metriska”. Å andra sidan avstår man från taktkommentarer till de poem som 
just är rytmiskt friare – här tiger konseljen.1168  

Överlag är Sesemanas jambiska poesi metriskt felfri alltså. Här och var 
exponeras ett rytmiskt miniatyrraffinemang som den ouppmärksamme kun-
de ta för takthälta – så exempelvis Sesemana XI:13:s sista jambiska rad: 
”När jag är död, så vill jag heta Kung Erik Väderhatt”, med sin halvtakts-
katalex i femte takten – alltså:1169 

                                           
1165 Romberg (1993:88). 
1166 OSR ms. s. 489. 
1167 Ibid. s. 492. Om konseljens metriska diskussion i anslutning till dessa versexempel se 
vidare s. 129. 
1168 Om Almqvists friare rytmer se s. 208ff. 
1169 OSR ms. s. 586. 
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När jag är död  x  x   x x 
så vill jag he  x x    x x  
ta  kung E  x x    x x 
rik Vä der hatt  x x    x x 

Eller den accentomkastade tredje jamben i den avslutande långraden i Sese-
mana VI:3:1170 

 /.../ 
Du så skall få 
 Hamnen nå, 

 Och slutligen der se ditt segel refvadt. 

Rytmiska bagateller är det förstås – men betecknande för versarten. Att 
Almqvist skulle haft svårt att bemästra den konventionellt metriska formen, 
som Henrik Schück med flera hävdade,1171 ger inte heller exildikterna några 
belägg för. Tvärtom förutsätter de ett lyhört öra hos poeten, en inkännande 
avlyssning. I konseljen markerar den svenske föredraganden-improvisatorn 
det rytmiska gehörets betydelse: 

Det är något besynnerligt, att icke Versskribenter, oftare än som sker /…/ 
vid författandet genomgå sina verser ljudligen (ty hörselsinnet varsnar och 
upptäcker dessa slags fel långt förr och bättre än ögat), då dessa verser 
mången gång, med en högst obetydlig omsättning af orden och en lindrig 
ändring af det hela, skulle kunna göras taktriktiga.1172 

Förkärleken för stigande meter tar sig också uttryck i en mängd anapestiska 
verser med jambisk upptakt, med välkänd ramsrytm:  

Hvad båtar att flåsa? Hvad hjelper att brinna?  xx  xxx  xxx  xxx   x 
Med det du din utkomst väl aldrig skall vinna. 
Hvad tjenar att drunkna på svallande haf?1173 

Ett trettiotal dikter har genomgående fallande meter – varav en handfull 
verser i klassisk form: hexameter, heptameter, distikon. Första gången kon-
seljen får höra den trokéiska metern, som nummer tjugofyra i den femte 
rapsodin, markerar improvisatorn dess etos: ”Seseman sjöng ock ett ode om 
Menniskans Resignation, gående på terziner.”1174 

Mot slutet av protokollet sammanfattar improvisatorn själv verskarak-
tären i de diktade proven.1175 Han påstår att alla hans tidigare dikter, Sesema-
napoemen och de övriga versproven, enbart har haft ”oblandade” verser. 
Detta gäller ”för så vidt de innefatta jambiska och trochaiska verser”. Han 
                                           
1170 Ibid. s. 485. 
1171 Se Olsson (1937:204) och Wåhlin (1971:103ff.); jfr även Werin (1923:248ff.). 
1172 OSR ms. s. 491f. 
1173 Ibid. s. 869. 
1174 Ibid. s. 483. 
1175 Ibid. s. 1341. 



 205

förbiser då de nämnda poemen på blandad meter. Men kanske även annat? I 
Sesemana finns versformer av annorlunda slag. Här och var i diktproven in-
träffar taktmässiga förskjutningar. Rytmen i en enskild dikt kan drabbas av 
en plötslig strömkantring. I Sesemana II:15 avlöses den jambiska metern för 
ett par rader av fallande takt, innan mönstret återtas:1176  

/.../ 
Jag har ej sol, och ingen måne mer. xx  xx  xx  xx  xx 
 Gud han sig förbarme  xx  xx  xx  

Öfver mig, den arme!  xx  xx  xx 
En liten liten Måne,  xx  xx  xx  x 
O Herre, du mig låne!   xx  xx  xx  x 

Ibland kan betoningsmönstren rad för rad avlösa varandra. Man lägger 
märke till den skiftande metern i Sesemana IV:18:1177 

Man bör ej gifvet tro en Kavaljer xx  xx  xx  xx  xx 
Höra till klassen af våra dumma kanaljer. xxx  xxx  xx  xxx  xx 
Dit skall ej heller räknas en Gevaljer, xx  xx  xx  xx  xx  x 
 Såsom det stundom sker. xx  xx  xx 
Beggedera bära de ju medaljer, x x  xx  xx  xxx  xx 
 Såsom man stundom ser: xx  xx  xx 
Hafva de ej då varit i bataljer? xx  xx  xx  xx  xx  x 

De rytmiska (ut)brotten kan accentuera textinnehållet. Här och var är för-
bindelsen mellan rytm och innehåll handfast, som i Sesemana XXI:3: de 
jambisk-anapestiska taktföljderna härmar herdeflöjtens dansrytmer:1178 

/.../  /.../ 
 Nu slutligen han tar sin flöjt,  xx  xx  xx  xx 

Med sinnet högligen förnöjt,  xx  xx  xx  xx 
Och spelar så, att Gumsen med Tackorna dansar, xx  xx  xx  xxx  xxx  x 
Men Lammena samla sig omkring dem i kransar:  xx  xxx  xx  xx  xxx  x 

Det är en metrisk variation som anknyter till Dalminaprogrammets defini-
tion av ”fornvärldens” ”abrupt komponerade meter” – ”uti hvilken Hufvud-
idéen, som ligger till grund för Systemet, ganska snart afbrytes, då åter en 
annan Hufvudidée antages, som blir grund för ett nytt System, och så oup-
hörligt.”1179 

I andra verser kan de metriska avvikelserna vara än friare. I Sesemana 
VI:2 ”ramlar” också rytmen ”huller om buller”: takten byter fot i den tredje 

                                           
1176 Ibid. s. 413. 
1177 Ibid. s. 466. 
1178 Ibid. s. 845. 
1179 Almqvist [Otryckta ungdomsarbeten] [1905] s. 82. 
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raden, från jamb till anapest – och snubblar därpå, famlar, liksom diktens 
jagperson:1180 

Om jag i mörkret kunde hitta någon väg  xx  xx  xx  xx  xx  xx 
 Till dörrn på huset – –  xx  xx  x 
Allt ramlar här huller om buller, Puff-huff – –   xx  xxx  xxx  xxx  
Rullgardinerna äro nere och alla luckor lyckta –   osv. 
Jag kan icke se ett smolk utan ljus och lykta –  
Och jag som är halt! hvar får jag tag i min krycka? 
Ha – der fann jag Glasögona – det var nu min lycka –  
Hvad? ändock ser jag intet! Det kallar jag en Ödets knuff! 

På några ställen i dessa verser gäckar texten en metrisk rytmisering – form-
en blir ”knagglig” som prosan. I en del fall får rytmbrotten plats i diktens 
metakommentar – på så sätt kommenterar de själva diktverksamheten, mar-
kerar distansen till den – som här i fjärde raden: 

Om du då ändtligen vill gå uti peruk  
 Nej – vänta – hm – 

Om du då ändtligen vill sofva i peruk 
 Nej – jag kan ej hitta ett rim på peruk – 

Om du då ändtligen vill sitta i peruk 
/.../1181 

Eller så kan rytmavvikelsen tydliggöra avståndet till högpoetisk form – som 
i Sesemans metriskt lössläppta verskommentar till Tegnérs kända alexan-
driner: 

 ”Det grumligt tänkta ock det grumligt sagda blifver: 
Är tanken klar, hon äfven orden klara gifver.” 
Den sanningen sjelf Esaïas åt oss skrifver, 
 Eller ungefär så –  
Jag säger: ungefär så, 
 Ty den frihet menniskan har ändå, 
Att den som icke på klacken vill gå, 
 kan gå på tå.1182 

Någon gång berör rytmbrotten det allra väsentligaste – så i nittonde rapso-
dins trettonde poem. Den jämna jambmetern faller plötsligt, ja faktiskt kant-
rar rytmen just i ordet ”hemifrån”: 

 Om någongång jag skulle Paltbröd rata, 
(Som säkerligen aldrig sker), så var dock viss, 
Att Palt med hallonsylt jag ej skall hata: 
Tvertom! det vara skall för mig en läckerbiss. 

                                           
1180 OSR ms. s. 484. 
1181 Sesemana II:22. Ibid. s. 416. 
1182 Sesemana XXIII:6. Ibid. s. 862. Jfr avh. s. 84. 
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Så sjöng bland vänner jag uti Galata 
Derborta i Konstantinopolis, 
Och ömt därvid på Sverges sköna land jag tänkte 
Och detta minne styrka i min sorg mig skänkte. 
 Dock ha – hvad hjelper detta mig – mig Seseman? 
I utländsk tjenst jag hos Ministern lefva kan; 
Men mina verser efterfrågar icke han! 

Oh, hvarför reste jag 
Hemifrån? läste jag 
Ej om betjenter och all denna harm 

 De hafva att utstå? Jag hemfar igen! vill bli fri, fastän arm!1183 

I andra verser är förbindelsen mellan taktform och innehåll mindre påtaglig. 
De rytmiska avvikelserna finns där likväl, som för att diskret markera Sese-
manadikternas egenart. Inte sällan är det just i diktens slut som taktföränd-
ringen sker. Där kan den tyckas stryka under en innehållslig antiklimax, 
eller accentuera en poetisk plattityd – på så sätt tydliggöra diktens obetyd-
lighet: 

Min kammare är icke tak-,  
Men vägg-lös; 
Den är allenast just ett lider, 

 Och jag kan icke kalla den precist ett rum. 
 Jag sjelf är icke hak- 
Men skägg-lös; 
Och det är endast häraf jag så lider, 

 Att jag blygs att öppna munnen, och sitter stum.1184 

Med sådana rytmbrott knyter dikterna an till trivialpoesin, den förment ta-
langlösa verskonsten – genom att imitera det bristfälliga i den. Men det är 
fråga om diskreta störningar. Bara ett par versprov gör fullt ut motstånd mot 
metrisk rytmisering – som Sesemana XXI:24:1185 versen haltar som i enklas-
te bruksvers: 

De två Generalerne, primo, Rapp, 
 Och, secundo, hans intima vän, Anrep, 

Kommo med hvarandre i duell; 
Men den skulle utfäktas genom rapp 
Administrerade medelst käpp, 
Och, öfverhufvud, slutas med smäll.  
/.../  

I dessa och liknande rader känns verklighetens Sesemanpoesi igen. Hans 
Jacob Sesemans Brudskrifter, friarbref, med mera innehåller samma slags 
vers – knölig knittel, aningslöst taktlös – t.ex. denna: 

                                           
1183 Sesemana XIX:13. Ibid. s. 825. 
1184 Sesemana XVI:18. Ibid. s. 648. 
1185 Ibid. s. 851. 
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Arithmetica. Algebra, som jag nu hafver skrifvit. 
Också de fem tabellerna, som jag nu har utgifvit, 
Äro de verk af mig utgådt till allmänhetens fromma, 
Fast jag ingen belöning fådt, får se när den kan komma. 
/.../1186 

Lika ofta är den autentiske Sesemans dikter otympliga på motsatt sätt: stelt 
metriska, med enerverande sammanfall mellan ord och versfot. Den ramsa 
som statsrådet för matematiken på tal om verklighetens Seseman erinrar sig 
brottstycken av är betecknande:1187 

Täcka L ..., Caramell, Är brunell, Mycket snäll, 
Utan lön, För sitt kön, Är hon skön, Något grön. 
Stor optant, Mycket brandt, På sin kant, Så brillant, 
Och galant, Ja chermant, Til present, Åt sergeant, 
/.../ 
Arrestant Står i pant Foliant Och qvadrant, 
Så octant, Vimmelkant, För en slant Proviant, 
Priscourant, Hos sin tant Triumphant. Det är sant, 
/…/1188 

Men det är ju heller inte en sådan stelbent taktform Almqvists improvisator 
exekverar i Sesemans namn. Hos exilkonseljens poet får versformen bara 
antyda frändskapen med Sesemans torftiga diktion – Almqvists egen trivial-
vers är mera sammansatt.  

 
Det finns i Sesemana till sist en handfull dikter som inte hör hemma i någon 
av kategorierna: poem som inte anknyter till fasta taktmönster eller bygger 
på metrisk kontrastverkan. De har en friare diktform, med varierad betoning 
– utglesad här och var, förtätad på sina ställen. Den poetiska pulsen snarare 
anas än hörs. Här tycks samma kriterier gälla som för de rytmiska texter 
Almqvist utförde i prosans form – som i Skaldens natt: 

Så låg jag, och det gick öfver midnatt. Klockan slog ett, hon slog tu. Jag 
forskade ut åt universum, och jag besåg allt som jag kände i verlden. Renhet 
fann jag icke: icke hos mig, och icke hos någon. /.../1189 

Också i denna poesi – och i denna prosa – kunde man tala om knagglighet, 
men om en tveklöst poetisk sådan – just, med Folke Isakssons ord, ”ett 
knäppande på strängarna, ett pizzicato”.1190  

I konsekvent form möter den i tre dikter: IX:1, XXIV:2, och XXIV:24. 
Versformen går här hand i hand med den enkla, naturliga språkformen, som 

                                           
1186 Seseman (1858:47). 
1187 OSR ms. s. 338. 
1188 Seseman (1858:37f.). 
1189 SV 8 s. 315. 
1190 Almqvist [Sesemana] (1983:305). 
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är så gott som helt fri från ”poetiskt” omkastad ordföljd. Det är en intagande 
samtalston, ett förtroligt uttryck – som här i de bisarra verserna om ”Min 
bror”, jambiskt täta i början, fritt varierade därefter: 

 Min bror är den, som skickligt rider barbacka med sadel:  
Han lägger sadeln, fastsnörd, bakom sig på hästens länd. 
Nu sitter han framföre, och rider stolt som en man af adel;  
Och då han vill komma hem, säger han blott åt sin häst: vänd! 
 Hvarföre då yfvas så mycket med stigbyglar och sporrar? 
Hvarföre nyttja betsel och munlag, då man kan tala svenska med sin häst? 
/.../ 
 Min bror har ej tak öfver hufvud! Han är rik, och ofvanpå taket 
Sitter han i sin altan, som han byggt, och solar sig vackert der. 
Han brukar ej paraply och galosch, men tofflor och parasol för omaket: 
Lycksalig sitter han! och han stiger först ner, då han slutat här. 
/.../1191 

Almqvist tycks ha reserverat denna diktion för det särskilt angelägna. Vi 
återfinner den i de poem där det förtroliga tilltalet riktas direkt till Gud, till 
Skaparen – så i Sesemana IX:I: 

 Armodets Son fruktar ej att slita ut sina skor. 
Gud han ber om ett par; och han tackar ljuft om han får dem. 
Men får han dem ej, så har han sina fötter dock. 
Han har dem bara; men dem tar han med sig hela 

  I grafven. 

  Himmelskt heliga Herre, du har lärt mig att gråta, lärt mig att le.1192 

Och i XXIV:24, Sesemanas sista dikt: 

Nu, Fader i himmelen, vill jag säga ett ord till Dig. 
Jag talar öppenhjertigt och fritt, såsom vi också höra 
Till samma familj, och Du är En som förbarmar Sig.1193 

Den versform vi möter här, obunden av metrisk konvention, har Songes-
poesins kännetecken. I en kritisk uppsats, ”Almqvist och den fria versen”,1194 
ifrågasatte Kristian Wåhlin (1971) den av många företrädda uppfattningen 
om Songes som den tidigaste exponenten för ”fri” vers på svenska. Wåhlin 
hävdade att man här bortsett från musikens betydelse för Almqvists versut-
formning. En sådan felsyn skulle i sin tur ha misslett Henrik Schück, Henry 

                                           
1191 Sesemana XXIV:2. OSR ms. s. 869. 
1192 Ibid. s. 545. 
1193 Ibid. s. 878. 
1194 Wåhlin (1971:103ff.). 
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Olsson med flera till deras allmänt kritiska omdömen om Almqvists vers-
tekniska förmåga.1195 

I Songes finner vi ”oschematiska” poem, påminnande om Friedrich Klop-
stocks ”freie Rhythmen” och Sturm und Drangpoesiens versformer.1196 Alm-
qvist kan ha influerats av denna rytmik, men i så fall, menar Wåhlin, borde 
han ha behandlat dessa fria rytmer i sitt kapitel om verskonsten i Svensk 
Språklära: ”Med tanke på att han annars alltid framträdde med anspråk på 
att vara förkunnare och lärare vore det underligt om han behållit en vers-
teknisk nyhet för sig själv.”1197 Wåhlin poängterar att Almqvist ingenstans 
förespråkat en sådan diktning och konkluderar att författaren i själva verket 
”aldrig någonsin medvetet försökt författa en dikt på någon form av ’fri 
vers’” (Wåhlins kursivering).1198 

Det är alltså det musikaliska elementet som är grundläggande, konstaterar 
Wåhlin: ”de enda dikter av Almqvist som vi har svårt att upptäcka ett met-
riskt schema i är texter skrivna till musik.”1199 För songespoemen är därför 
metrisk verstaktsanalys meningslös: ”Textens uppbyggnad, antalet stavelser 
och de betonade stavelsernas placering avgörs ju efter det musikaliska ske-
endet. Något metriskt schema har aldrig varit påtänkt, även om musikens 
takter ibland råkar stämma med versfötterna i ett efterhandskonstruerat 
versschema.”1200 Wåhlin stöder sig på Almqvists brev från juni 1843 till 
Vendela Hebbe – där författaren kommenterar tillkomsten av songesdikt-
erna och talar om ”själens innersta taflor, med sina toner”1201 – och drar 
därav slutsatsen att den musikaliska strukturen i Songes är primär. För 
Almqvists poesi i stort är Wåhlins ståndpunkt i sin tur självskriven: ”Vi kan 
säkert lugnt utgå ifrån, att när vi i ett urval eller en antologi träffar på en 
almqvistdikt som tycks sakna ett regelbundet metriskt schema, så är dikten i 
själva verket en sångtext, som inte från början tänkts som talvers. När han 

                                           
1195 Olsson (1937:203); Wåhlin (1971:108). Wåhlin diskuterar inledningsvis några också 
för Almqvistanalysens del viktiga definitionsfrågor. Författaren konstaterar förbistringen 
i metriska framställningar vad gäller termen ”fri vers” (”fria rytmer”) och introducerar 
ett stringentare termbruk: termen oschematisk vers föreslås som ”beteckning för alla mer 
eller mindre ’fria’ orimmade versformer”, ”medan termen fri vers bör reserveras för vers 
som är ometrisk” (s. 111). Definitionerna formuleras striktare i Wåhlins versrytmunder-
sökning Svensk vers 1901–1945 (1974). Oschematisk vers anges här vara ”en ostrofisk 
dikt, i vilken takternas antal i varje vers inte beror på ett regelbundet system” (s. 62); 
eller, med samma innebörd: ”Oschematiska är dikter där versernas längd växlar utan 
egentligt system” (s. 187; för tolkningsfrågor och avgränsningsproblem se främst 
s. 30ff.). Termen ”oschematisk” används alltså som samlande term för vers som inte kan 
inrangeras i kända, traditionella versformer, oavsett om de är ”metriska” eller inte. 
1196 Wåhlin (1971:110ff.). 
1197 Ibid. s. 112. 
1198 Ibid. s. 112f. 
1199 Ibid. s. 113. 
1200 Ibid. 
1201 Almqvist [Brev] (1968:176). 
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skriver talvers, arbetar han med många olika men alltid regelrätta vers-
scheman.”1202  

Wåhlins artikel är ett korrektiv till de rytmbeskrivningar av Almqvists 
musikpoem som enbart inriktats på språkformen – så t.ex. Henry Olssons 
karakteristik av Månsången1203 som ”förvånande modern i sin frihet och 
rörlighet”, med en strofform som böljar ut ”i alltmer obundna rytmer”.1204 En 
av de sista stroferna lyder: 

Dystra Jorden visst är from, 
men dess ande tom, så tom. 
Efter sällskap, frid och fyllnad 
fyllnad evigt längtar jag. 
Långt jag vandrar i stjärnehimlar, 
friska silvermantlade skyar inunder mig dansa. 
Solen blott är mitt 
minnes skönhet, och 
tysta tanke. 
Ingen känner mitt 
väsendes eld.1205 

Med sin blandade trokéisk-daktyliska meter följer taktstrukturen i Mån-
sången förvisso inte något regelrätt versmåttsschema. Men dikten är likväl 
periodiskt bunden – med ett identiskt återkommande betoningsmönster 
genom de trettiosju stroferna. Som talad poesi är dikten alltså metrisk – 
oavsett att taktformen ansluter till melodins noterade ¾-takt i det beledsag-
ande partituret.1206 

Helt förtegen om friare versformer är Almqvist egentligen inte. Det in-
ledande resonemanget i Svensk Språklära om ”bunden stil” och genretill-
hörighet ger spelrum för en öppen hållning till metriska regler:  

Man må likväl ej tro, att skaldekonst och poesi uteslutande eller nödvändigt 
och alltid uppträder med en stil, som är bunden. Den visar sig äfvenså väl i 
obundet föredrag; och man begår ett så mycket större misstag, om man tror 
denna stilskillnad vara den utmärkande skillnaden emellan Skaldekonst och 
Vettenskap, som icke blott den förra mången gång begagnar obunden, utan 
äfven den sednare (det vettenskapliga, reflexiva föredraget) icke sällan på ett 
utmärkt sätt trädt upp i bunden stil af flere slag.1207 

                                           
1202 Wåhlin (1971:114f.). Utdraget är kursiverat i orig. 
1203 Dikten, som enligt Henry Olsson sannolikt tillkommit 1828 (Olsson 1956:92), publi-
cerades 1839 i band I av imperialoktavupplagan av Törnrosens bok; SS 13 s. 151ff . 
1204 Omdömet är cit. av Wåhlin (1971:110) med hänv. till Olsson (1956:92); även i 
Olsson (1966:64). 
1205 SS 13 s. 167. 
1206 Ibid. s. 154f. 
1207 Almqvist (1854:124). 
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I exilkonseljen yttrar man sig i samma anda. Vid konseljens meningsutbyte 
om saklighet och poesi (se s. 91f.) konstaterar herr Hugo: 

Många stycken hafva skänkts åt verlden på bunden stil, utan att dock utgöra 
poesi; och andra gå i obunden språkform (hvad man benämner prosa), som 
likväl äro poemer, i sanning. /…/ Vi måste då begripa, att skillnaden 
emellan Konst och Vetenskap icke består i en skillnad mellan Vers och 
Prosa: begge kunna nyttjas för poesi, begge kunna brukas för vetenskap.1208  

Till Wåhlins resonemang om versrytmik kan för tydlighets skull läggas att 
det är taktkaraktären hos den musikaliska strukturen som avgör om rytmen i 
en åtföljande text blir ”fri” eller ”bunden”: en strikt taktmässig melodi-
struktur ger också en metrisk språkrytm. I sin tur är obundenheten hos en 
versform inget belägg för att texten skulle vara sekundär i förhållande till 
dess melodi. De ”själens toner” som Almqvist talar om i brevet till Vendela 
Hebbe behöver givetvis inte fattas som ett påstående om musikens före-
träde. Förvisso antyds ingenstans i brevet att Almqvist först skulle ha skrivit 
ned orden och sedan satt musiken därtill. Men det omvända är för den skull 
inte självklart. Också författarens egen programförklaring i ramberättelsen 
till Songes, med hänvisningen till dikternas ”ord, som vidlåda deras 
musik”,1209 är öppen för tolkningen att texten och musiken har koncipierats i 
ett sammanhang: melodi från början klädd i ord. 

I Almqvists konstuppfattning har man att räkna med ett innerligt sam-
band mellan ord och ton. I många sammanhang låter han denna affinitet 
komma till uttryck: ”poesi” och ”musik” betyder detsamma. I Den sansade 
kritiken påpekar Dorante att vi har ett sinne i ”själens inre verld”, inte fem; 
”der är det ganska visst, att vi mången gång förnimma Utsigter ljudande 
som Toner; och vi höra tvertom en hemlighetsfull, intagande Musik, hvil-
ken målar upp sig framför oss likt Taflor.”1210 Som Bertil Romberg har fram-
hållit, möter samma tanke om det odelade sinnet redan i Hermitaget.1211 
Almqvists credo till sinnligheten i det poetiska skapandet innefattar också 
oskiljbarheten hos språk och melodi: 

Vid en djupskön musik komma ej blott melodiska vågor till örat – luftiga 
gestalter tyckas med detsamma äfven uppstå i förtrollade grupper för den 
inre synen, de röra sig, gå i skepnader och hafva händelser sins emellan, 
efter som tonerna i stycket framgå; färgernas hemligheter och förvantskap 
med tonernas krafter uppenbara sig. Med detsamma simma ock från 
musiken, som vi höra, ångor af oförklarligt behag; de måste vara födda i 
styckets inre natur, och komma till oss med själens ether; ja, tonerna hafva 
verkligen en vällukt, och stiga de djupare, så komma de liksom paradis-
frukter för vår andes gom.. underbara öde! hvi satte du tungan, som bildar 

                                           
1208 OSR ms. s. 1314f. 
1209 SS 14 s. 17. 
1210 SV 9 s. 295f.; härom se Romberg (1967:103). 
1211 Ibid. s. 103f. 
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rösten till ljud, så nära gommen? Kunna vi tro, att dessa ljud äro lika så 
många ädla guldäpplen för vår smak /…/.1212 

Frågan om musikens och ordens rytm är betydelsefull också för de sista år-
ens diktning i exilen. Det är inte obefogat att i Sesemana se Almqvists mest 
fria poetiska formspråk. Ställvis finns här en metrisk frihet, som han inte 
tidigare lät komma till uttryck i versens form. Samlingen innehåller poem 
som med Wåhlin kunde definieras som ”oschematiska”:1213 just de ”knagg-
liga” diktformer som ibland exekveras, i ett par fall fullt genomfört. Den 
metriska arytmin kan ju här inte förklaras som en produkt av någon melod-
isk struktur; och som metrisk ofullgångenhet kan den förstås inte avfärdas. 

Mest egenartade är slutligen de verser i Sesemana som exponerar den fria 
rytm som kommenterats ovan: Armodets son, Så sjöng jag, Seseman, och 
några till. Oschematiska är dessa dikter, till dels även ometriska och därför 
– i enlighet med definitionen – ”fri vers”. 

Sådana obundna rytmer har Almqvist brukat också långt före exilen. Det 
är samma rytmik som i den ”böljande” prosan från förr – i exempelvis 
Skaldens natt och, här och var, också i sakskrifterna – i Svenska fattig-
domens betydelse och andra. Det nya är att han nu sätter den på vers. 

Stilkomplexiteten i Almqvists texter, sammanfallet av poetiskt och pro-
saiskt, har sin grund i den polära estetikens föreställning om motsatsernas 
utbytbarhet och förening. Också på uttrycksplanet upphävs skillnaden: 
prosa och poesi är ett och samma. I exilen formuleras syntesen tydligare än 
någonsin i Sesemanas allra sista poem – som ett stiltestamente. 
  

* 
 
I Sesemans avskedspoem sammanfattas konsten och skrivandet i öppna 
ordalag: dikten som program och tröst, protesten mot den stora poesien, för-
svaret för den lilla. För en gångs skull anges den anspråksfulla diktningen 
med omaskerat förklenande uttryck: ”stänk” och ”kludd”: 

 Hvarföre skulle jag måla nu, då andra bättre sudda? 
Med kimrök, krita och rödfärg stänka de ned sin duk. 
Snarare vill jag då sjelf begynna att riktigt kludda, 
Och då skall man baxnas och ropa: vi hålla vad, mot jemt och udda, 
Att detta är bästa sättet att måla, det är förträffligt bruk! 
 Men detta är elakt yttradt af mig: jag skall icke säga så illa! 
Hellre vill jag sjunga för mig blott, då när ingen på mig hör. 
Måla vill jag ock, sittande ensam och allena, tyst och stilla: 
Mina taflor skall jag göra, så länge tills jag dör.1214 

                                           
1212 SV 5 s. 147. 
1213 Enligt Wåhlins definition kan också rimmade versformer vara ”oschematiska”; se 
Wåhlin (1974:45). 
1214 Ibid. s. 877f. 
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Betecknande är herr Hugos ord om förtjänsterna hos Sesemanas poem, efter 
improvisatorns sista recitation – tonen är spelande spefull: 

Har han icke fullgjort detta åliggande på en förvånande kort tid? och på ett 
utomordentligt sätt? Åtminstone, hvad mig sjelf beträffar, har i synnerhet 
slutet af det Hela – jag menar Poemerna N° 23 (gående på den ryktbara 
Sesemanska stanzen, eller Dubbeloctavan), och N° 24, begge i Rhapsodien 
XXIV – högligen rört mig. Hvilken intagande skildring af den goda Mod-
ren, gifvande åt sina söner ’sol i hjertat’, under allt deras betryck? Och 
hvilken hymn till den himmelske Fadren – så okonstlad, ja rentaf konstlös; 
så varm; så genom sin besynnerliga enkelhet sublim?1215  

Man känner igen den panegyrik man tolkat som hyperboliska orimligheter – 
när de syftar på det uppenbart triviala. Här är överorden förklädd uppriktig-
het. 

 
I Sesemanas sista dikt är bekännelsen till det poetiskt obetydliga utan för-
behåll. Det är Almqvists eget uttryck, inte klätt i trivialversens diktion. Det 
är bara de inledande raderna som knyter an till den parodiska odediktionen, 
i ordvalet och den jambiskt fasta rytmen:  

Så sjöng jag, Seseman, och så härmed jag slutar: 
Min kind emot min hand i svärmiskt mod jag lutar.  

Härefter hörs ett oförställt tonfall, fria rytmer: 

 Nu, Fader i himmelen, vill jag säga ett ord till Dig. 
Jag talar öppenhjertigt och fritt, såsom vi också höra 
Till samma familj, och Du är en som förbarmar Sig.1216  

Ickepoesin är här till slut återförd till Almqvists egen diktion. Det är 
Songeslyrikens tonfall som återklingar – liksom prosans lyriska röst i 
Skaldens natt:1217  

Jag målar blott. 
………………………………………………………………………… 
Gud – min Gud – detta är min sista bön till dig: låt också mig få 
vissna och dö, som andra. 

 

                                           
1215 Ibid. s. 883f. 
1216 Ibid. s. 877f. 
1217 SV 8 s. 317. 
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Summary  

This dissertation is a study in the works of the Swedish author Carl Jonas 
Love Almqvist during the final years of his exile in America. Focusing on 
the extensive, unfinished and unpublished manuscript ‘About Swedish 
Rhymes’, the study first presents the textual material and then discusses the 
text from different formal and content-based aspects essential to an 
understanding of Almqvist’s works in exile. 

Chapter 1: Almqvist in Exile 
By way of introduction, this chapter provides a short presentation of Alm-
qvist’s life in exile and an account of his preserved textual material, which 
consists almost exclusively of (unprinted) manuscripts. 

Texts related to the fictitious academy created in Almqvist’s earlier, pre-
exile works play an important role here. The most prominent – as well as 
the most extensive – of these texts is the manuscript ‘About Swedish 
Rhymes’, formally in the guise of an academic record, one which deals 
principally with linguistic matters. Many other, lesser manuscripts are relat-
ed to this main manuscript. The chapter concludes with a survey of previous 
scholarly work on the “exile” texts and a presentation of different editions 
of the text. 

Chapter 2: Scholarship and Fiction 
This chapter presents an outline of that part of Almqvist’s literary activity 
which is prior to – and prefigures – the late “exile” texts. The point of de-
parture is Almqvist’s non-fiction and scholarly texts written between the 
late 1830s and the author’s flight from Sweden in 1851. In the late 1830s 
Almqvist introduces the scholarly framework for his non-fiction texts on 
various subjects. These texts were intended for inclusion in the overall 
framework of Törnrosens bok (The Book of the Wild Rose), conceived of as 
a collection of the literary works presented at Hunting Castle in the Swedish 
county of Närke, the fictitious residence of Mr. Hugo and his family. 

On the grounds of Hunting Castle, ‘Mr Hugo’s Academy, established in 
the year 1838’ is instituted in one of the volumes of The Book of the Wild 
Rose, published in 1839. Here we make the acquaintance of Mr. Hugo’s 
original academy, its topics, publications and fictitious prerequisites. 

Given Almqvist’s increasing involvement in contemporary politics and 
social problems, changes in the academic framework of these texts became 
necessary. Upon the publication of Almqvist’s most important critique on 
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society, Europeiska missnöjets grunder (The Causes of European Discon-
tent), the author therefore introduces Mr. Hugo’s ‘cabinet meeting – in the 
realm of the future’. 

Chapter Two deals with this new cabinet meeting and the discussion that 
precedes its first task, which is to present the critique of the institution of 
marriage contained in The Causes of European Discontent. 

In the preserved manuscripts, which can be dated back to his final years 
of exile, i.e. the period after 1860, Almqvist refers to the academy and the 
cabinet meeting. But the aim and direction of his activity changes radically 
from the political and social commitment of the earlier period to discussions 
about formal, matter-of-fact topics, far removed from politics. 

In comparison with the earlier fiction of an academic cabinet meeting, the 
fiction from the period in exile presents a cabinet meeting that in some ways 
is extraordinary: this is true especially of the relation between the author – 
as well as the fictitious characters – and the work’s textual scope, time and 
space. An account is also given of those cabinet meeting conversations and 
comments which are connected with the author’s pre-exile fiction and non-
fiction. 

A close reading of the later texts reveals that the aging Almqvist, con-
trary to previous opinions about him as a victim of unrestrained flights of 
fancy, maintained strict control over the activity: the extension and division 
of the record, as well as its references to time and space, all indicate a full 
consistency and an exact mimetic order. 

Chapter 3. The manuscript 
This chapter describes the main manuscript from Almqvist’s period in exile, 
‘About Swedish Rhymes’, which consists of 1438 pages (except for four 
pages now missing). The description deals with exterior qualities, such as 
size, measurements, type of handwriting and graphic design. These obser-
vations are considered in relation to the author’s statements on the impor-
tance of the manuscript for the literary work of art. Particular attention in 
this respect is paid to the reasoning about ‘manuscript time’ within the 
Hunting Castle circle, as seen in the novel Hinden (The Hind). The text 
production in exile is then connected with the previous Hunting Castle 
aesthetics: here the “manuscript time” proclaimed in the novel is finally 
realized. 

Subsequently, the origins of the “exile” texts are re-examined in some 
detail. Attention is focused on two main questions, the first of which con-
cerns the genesis of the work: was the manuscript completed in Phila-
delphia, or was it continued in Bremen during the final year of his life? 
Different alternatives are discussed, to some extent with the support of new 
discoveries made in the handwritten material. 
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The second question concerns the extent and character of the work. A 
closer examination of the manuscript indicates that the text is not fully pre-
served. 

The concluding part of the chapter considers Almqvist’s detailed work 
with the text – the different stages of the writing process, from notations to 
fair copy. 

Chapter 4: The prose 
This chapter begins by briefly presenting the contents of the conversations 
carried on in the records of the cabinet meetings, ‘About Swedish Rhymes’. 
Questions of metre and versification dominate, but the text deals with a 
variety of widely differing subjects. 

Possible traces of the author in the text are considered. Although there is 
no room for Almqvist in the fictitious activity of the cabinet meeting, and 
there are no references to his life in exile in America, many of the talks at 
the cabinet meetings nevertheless reflect the underlying temperament of the 
author. 

Those parts of the record which reflect discussions within the cabinet on 
general poetic and aesthetic questions are particularly worth noting, as these 
discourses turn out to have distinct links with Almqvist’s aesthetics, as ex-
pressed in the early manifestos.  

The emphasis in this chapter primarily falls on the account of the cabinet 
meeting discussions about linguistic matters, especially those dealing with 
metre and rhyme, as well as the lines taken in the discussion about the use 
of language and linguistic norms. Particular attention is paid to the numer-
ous discussions of etymological matters in the manuscript. 

The fictitious frame that the cabinet meeting provides for the purpose of 
discussing metre and rhyme is also presented. Here we find various impro-
vised verses composed at the cabinet meeting and put into the mouth of the 
authentic poetaster and writer of pompous trash, H.J. Seseman. Next, text-
ual issues concerning scholarly intention and pedagogical ambition are 
touched upon. 

Particular attention is paid to the metrical content of the cabinet meeting 
discussions, as well as the substance of these metrical disputes. The main 
question here is whether the cabinet meeting discussions are intended to be 
a serious contribution to scholarly debate, or whether they in fact have 
ironic undertones. 

In the following section the continuity of Almqvist’s prose style is dis-
cussed, with examples chosen so as to illustrate significant stylistic charac-
teristics from the author’s earlier texts. 

After that the narration of the “exile” texts is discussed from the point of 
view provided by its own fictitious perspective: ‘About Swedish Rhymes’ 
and other cabinet meeting texts are distinguished by their fictitious author-
ship; the texts are stated to have been shaped by a cabinet secretary. 
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The style of this fictitious secretary is described such as it appears in the 
record of rhyming. The emphasis is here laid on the conversational charac-
ter and firmly established discursive narration. At the same time the text 
reflects the formally prolix diction of speech imitating written language. 

The characterization of Almqvist’s prose style during exile also raises 
questions about the accuracy of the narration. Given various earlier opinions 
of Almqvist as a formally negligent writer, the discussion here focuses on 
the narration of the record in a normative perspective. 

Almqvist’s use of punctuation marks is then compared to statements 
made by the cabinet meeting during the exile period, such as they appear in 
one of the manuscripts sequential to ‘About Swedish Rhymes’, titled ‘The 
Stigmeologic Fragment’ (‘stigmeology’ is Almqvist’s own term for the 
theory of punctuation). His vocabulary is also discussed. It is distinguished 
by independence, considerable creativity and a radical use of English loan 
words. 

In the concluding part of this chapter the author’s relation to irony, satire 
and parody is discussed. The intentional problem is brought to a head in a 
discussion about the importance of hyperbolisms in the text and their func-
tion as an expression of Almqvist’s ‘inverted aesthetics’, well-known from 
his entire production: the concept of the futility of greatness and of the 
relativity of values. 

Chapter 5: The poetry 
The concluding chapter deals with the versification set down in the record 
of rhyming. Emphasis is placed on the analysis and characterization of the 
various rhymed verses brought forward as examples in the formal discus-
sions. 

Consideration is first given to the samples of verse collected under the 
title Sesemana. The analysis covers different aspects, the first of which con-
cerns the figurative expressions, graphic design and disposition of the 
verses. 

Next, the discussion is widened to consider different aspects of content. 
One essential question concerns the ‘rubbishy’ or ‘plain’ character of Sese-
man’s poems. The present analysis indicates that questions of rubbish, 
textual triviality and the like must bow to the broader question of the cha-
racter of the poems in a deeper sense. The central issue here concerns this 
poetic activity as trivial parody or – as argued here – sincere poetry, i.e. di-
vested of ironic or play-acting elements. 

An investigation into the rhythm and rhyming of the verses is essential to 
the analysis of Sesemana. The poetics of exile are here traced back to the 
speculations about the metrical and rhythmical character of ‘original langu-
age’ presented in Almqvist’s earliest aesthetic manifestos. In this respect 
Seseman’s poetry is also seen in relation to the Songes collection. Starting 
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from a comparative characterization, some remarks are made concerning 
their congruence – both in form and content. 

Finally the question of how rhythm manifests itself as ‘free verse’ in a 
number of Seseman’s poems is discussed. Here, Almqvist clearly is a fore-
runner in Swedish poetical tradition. 

 
 

 
 
 
 



 

Litteratur 

Otryckt litteratur 
Manuskript av C.J.L. Almqvist:  
Aunistuna. En forntida Händelse. Nordiska museet, Stockholm. 
Den fågelfrie. Nordiska museet, Stockholm. 
”Excerpt vid läsning” (X 251 K2.) Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala. 
Försök til den allmänna Werlds-historien […]. (Vf. 3:12.) Kungliga Biblioteket, 

Stockholm. 
Geographie sur Toute la Terre […]. (Vf. 3:10.) Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
Geographie öfver den Confedererade Staten Tyskland. (Vf. 3:9.) Kungliga Biblioteket, 

Stockholm. 
”Herr Hugos Akademi” [Titeln ej av förf.] Nordiska museet, Stockholm. 
”Om versbyggnaden” [Titeln ej av förf.] (Vf. 3:22.) Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
OSR ms. = Om svenska rim. Nordiska museet, Stockholm. 
”Törnrosens bok: Herr Hugos invigningstal af den tillökade konseljen (Def. i början)” 

[Titeln ej av förf.] (Vf. 3:18.) Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
S[t]rountes. (Vf. 3:27.) Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
Svenska rim, ANDRA BOKEN (Vf. 23.) Kungliga Biblioteket, Stockholm. 

Tryckt litteratur 
Ahnfelt, A. 1876. C.J.L. Almqvist: hans lif och verksamhet. Stockholm. 
Almer, J. 1999. Almqvists Strountes – ett fragment med kommentar. Samlaren. 120. 

S. 85–93. 
Almer, J. 2000. Variation på götiskt tema. En studie i C.J.L. Almqvists Sviavigamal. 
 (Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.) Göteborg. 
Almqvist, C.J.L. 1829. Svensk Rättstafnings-Lära. 1 uppl. Stockholm. 
Almqvist, C.J.L. 1830. Linear-Teckning, ämnad att grundlägga och förbereda undervis-

ningen uti Mathematik. [Stockholm.] 
Almqvist, C.J.L. 1835. Svensk språklära. 2 uppl. Stockholm. 
Almqvist, C.J.L. 1842. Ordbok öfver svenska språket i dess nuvarande skick. 1. Örebro. 
Almqvist, C.J.L. 1844–1845. Monografi, samlad och utgifven för att lätta öfversigten 

och bedömandet af vissa bland tidens frågor. Jönköping. 
Almqvist, C.J.L. 1845. De dödas sagor med ett föregående Bref om den Skandinaviska 

Nordens betydelse för Europas fornhistoria. Jönköping. 
Almqvist, C.J.L. 1854. Svensk språklära. 4 uppl. Stockholm. 
Almqvist, C.J.L. 1867. Anekdoter såsom bidrag till guldmakeriets historia. Manuskriptet 

författadt i St. Louis, Missouri i norra Amerika, men sedermera aflemnadt till Törn-
rosens bok. Stockholm. 

Almqvist, C.J.L. [1905]. Otryckta ungdomsarbeten. Utg. af R. G:son Berg. U.o. 
Almqvist, C.J.L. 1920–1938. Samlade skrifter. Första fullständiga upplagan, med inled-

ningar, varianter och anmärkningar. Under red. av Fredrik Böök. Utg. av Olle 
Holmberg. Stockholm: 
− Samlade skrifter [1]. 1938. Ungdomsskrifter I. Diktning före 1820. Utg. av J. 

Mjöberg.  



 221

− Samlade skrifter 2. 1926. Ungdomsskrifter II. Avhandlingar och tal. Utg. av J. 
Mjöberg.  

− Samlade skrifter 3. 1921. Guldfågel i paradis; Rosaura; Amorina. Utg. av J. 
Mjöberg.  

− Samlade skrifter 4. 1921. Filosofiska och estetiska avhandlingar. Utg. av O. 
Holmberg.  

− Samlade skrifter 5. 1920. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Bd I–III. Utg. av O. 
Holmberg.  

− Samlade skrifter 7. 1921. Törnrosens bok. Bd V–VII. Utg. av O. Holmberg. 
− Samlade skrifter 13. 1922. Törnrosens bok. Imperialoktavupplagan. Bd I. Utg. av 

O. Holmberg.  
− Samlade skrifter 14. 1922. Törnrosens bok. Imperialoktavupplagan. Bd II:1. Utg. 

av O. Holmberg.  
− Samlade skrifter 16. 1922. Om Europeiska missnöjets grunder. (Törnrosens bok. 

Bd III. Imperialoktavupplagan.) Utg. av A. Werin.  
− Samlade skrifter 17. 1922. Efterlämnade berättelser och utkast. Utg. av A. Werin.  
− Samlade skrifter 25. 1927. Tre fruar i Småland. Utg. av A. Werin. 

Almqvist, C.J.L. 1956. C.J.L. Almqvist: Dikter i landsflykt. Utg. av E. Gamby. Uppsala. 
Almqvist, C.J.L. 1960. Murnis eller De dödas sagor. Utg. av E. Gamby. Uppsala. 
Almqvist, C.J.L. 1961. Tyskiaden. Utg. av E. Gamby. Uppsala. 
Almqvist, C.J.L. 1962. Carl Jonas Love Almqvist: Folkliv och fantasi. Ett urval av M. 

von Platen. Utg. av M. von Platen. Stockholm. 
Almqvist, C.J.L. 1968. Brev 1803–1866. Ett urval med inledning och kommentarer av B. 

Romberg. Stockholm. 
Almqvist, C.J.L. 1972. Armodets son. Dikter från landsflykten. I urval av F. Isaksson. 

Stockholm.  
Almqvist, C.J.L. 1983. Sesemana. Utg. av P. Mårtenson, efterskrift av F. Isaksson. 

Stockholm. 
Almqvist, C.J.L. 1988. Anecdoticon magnum almaquianum. En tidigare otryckt text 

kommenterad av M. Florin, A. Olsson & H. Rehnberg. Bonniers Litterära Magasin. 
57. Stockholm. S. 3–15.  

Almqvist, C.J.L. 1989a. Journalistik I, 1839–1845. Urval, inledning och kommentarer 
av B. Romberg. Bd I. Hedemora. 

Almqvist, C.J.L. 1989b. Journalistik II, 1846–1851. Urval, inledning och kommentarer 
av B. Romberg. Bd II. Hedemora. 

Almqvist, C.J.L. 1993–. Samlade verk. Huvudred. B. Romberg. Stockholm: 
− Samlade verk 5. 2003. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Bd I–III. Red. O. Holm 

& P. Söderlund. 
− Samlade verk 6. 2002. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Bd IV. Red. L. Burman. 
− Samlade verk 7. 1998. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Bd V–VII. Red. B. 

Romberg.  
− Samlade verk 8. 1996. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Bd VIII–XI. Red. B. 

Romberg.  
− Samlade verk 9. 1997. Törnrosens bok. Duodesupplagan. Bd XII–XIV. Red. B. 

Romberg. 
− Samlade verk. 19. 2002. Menniskoslägtets Saga. Red. J. Viklund.  
− Samlade verk 21. 1993. Det går an. Hvarför reser du? (1838 års versioner.) Red. J. 

Svedjedal. 
− Samlade verk 26. 1995. C.J.L. Almqvist. Monografi. Red. B. Romberg.  

Aspelin, K. 1979. Studier i C.J.L. Almqvists författarskap åren kring 1840. 1, ”Det 
europeiska missnöjet”. Samhällsanalys och historiespekulation. Stockholm.  



 222

Balgård, G. 1973. Carl Jonas Love Almqvist – samhällsvisionären. Stockholm.  
Berg, R. G:son. 1905. Ur Almquists ”Om svenska rim”. Språk och stil. Studier för 

nysvensk språkforskning. 5. S. 169–196. 
Berg, R. G:son. 1910. 1800-talets svenska språkforskning. Ord och bild. 19. S. 543–551. 
Berg, R. G:son. 1912. Litteraturbilder. [1.] Stockholm. 
Berg, R. G:son. 1928. C.J.L. Almquist i landsflykten 1851–1866. Stockholm. 
Berg, R. G:son. 1930. Ett stigmeologiskt brottstycke ur Törnrosens bok. Nysvenska 

studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. 10. 
Bergstrand, A. 1953. Songes. Litteraturhistoriska studier i C.J.L. Almqvists diktsamling. 

Uppsala. 
Blackwell, M. Johns. 1983. C.J.L. Almqvist and Romantic Irony. (Kungl. Vitterhets 

Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Filologisk-filosofiska serien. 20.) 
Stockholm. 

Brodsky, J.1995. On Grief and Reason. Essays. New York. (Svensk övers. av B. 
Jangfelt: Sorg och förnuft. Essäer. Stockholm 1997.) 

Burman, L. 1999. Det enkla valet. Följderna av en oproblematisk textsituation. I: Vid 
texternas vägskäl. Textkritiska uppsatser. Bidrag till en konferens anordnad av 
Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 16–18 oktober 1998. Red. L. Burman & B. 
Ståhle Sjönell. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm. (Nordiskt Nätverk för 
Editionsfilologer. Skrifter. 1.) S. 83–99. 

Böök, F. 1918. Den romantiska tidsåldern i svensk litteratur. Stockholm. 
Edström, B. 1995. C.J.L. Almqvist och Japan. Orientaliska studier. 84. S. 27–39. 
Egeberg, O. 1994. Logiske diamanter. Indledning til Schlegel-fragmenter. Passage. 

Tidsskrift for litteratur og kritik. 17. S. 65–66. 
Ekelöf, G. 1969. Lägga patience. Essäer. Utg. av R. Ekner. Stockholm. 
Encyclopædia Britannica. (1929) [..] 1964. Chicago, London, Toronto, Geneva, Sydney.  
Engdahl, H. 1992. Arno Schmidts vällustiga bibliofili. Dagens Nyheter 19/5 1992. 
Fehrman, C. 1957. Poesi och parodi. Essayer. Stockholm. 
Gamby 1956, se Almqvist, C.J.L. [Dikter i landsflykt] 1956. 
[Gjörwell, C.C.] 1920. En Stockholmskrönika ur C.C. Gjörwells brev. 1757–1778. Med 

en inledning utgiven av Otto Sylwan. Stockholm. 
Gullberg, H. 1938. Stilen i Almqvists ”Kapellet”. I: Modersmålslärarnas förenings 

årsskrift. 51. Stockholm. S. 38–53. 
Hammarskjöld, L. 1833. Svenska vitterheten: historiskt-kritiska anteckningar. 2 uppl. 

Utg. av P.A. Sondén. Stockholm. 
Hedström, M. & Josephson, O. 1996. ”Proletärkvinnor, ohoj!” Stockholms Allmänna 

Kvinnoklubb 1892, manlig och kvinnlig protokollstil. I: Arbetarna tar ordet. Språk 
och kommunikation i tidig arbetarrörelse. Red. O. Josephson. Stockholm. S. 113–
134. 

Hellquist, E. 1948. Svensk etymologisk ordbok. 1–2. 3 uppl. Lund.  
Hessler, O. 1996. Tarzan och Ella besegrade Stalin. Dagens Nyheter 26/5 1996. 
Hjelmqvist, Th. 1892. C.J.L. Almqvist såsom etymolog. Lund. 
Holm, P. 1964. Bevingade ord och andra talesätt. 11 uppl. Stockholm. 
Holmberg, O. 1919. Kronologien i Törnrosens bok. Samlaren. 40. S. 173–209. 
Holmberg, O. 1922. C.J.L. Almqvist. Från Amorina till Colombine. Lund. 
Isaksson, F. 1972, se Almqvist, C.J.L. 1972. [Armodets son]. 
Jägerskiöld, S. 1970. Från Jaktslottet till landsflykten. Nytt ljus över Carl Jonas Love 

Almqvists värld och diktning. Stockholm. 
Kjellberg, L. 1984. Polonica i C.J.L. Almqvists Om svenska rim. I: Äldre svensk 

slavistik. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 3–4 februari 1983. Red. S. 
Gustavsson & L. Lönngren. (Uppsala Slavic papers. 9.) Uppsala. S. 89–98. 

Lamm, M. 1915. Studier i Almqvists ungdomsdiktning. Samlaren. 36. S. 51–198. 



 223

Langenfelt, G. 1954. Ulimaroa. I: Elias Wessén 15 april 1954. Lund. S. 133–137.  
Lausberg, H. 1963. Elemente der literarischen Rhetorik: eine Einführung für 

Studierende der klassischen, romanischen, englischen und deutschen Philologie. 2 
rev. uppl. München. 

Lindberger, Ö. 1938. Prometeustanken hos Viktor Rydberg. Hans utopiskt liberala 
förutsättningar och de därav betingade problemställningarna i hans idédiktning. 1–2. 
Stockholm.  

Ljunggren, K.G. 1940. Ändringarna i Almqvists ”Det går an”. I: Vetenskapssocieteten i 
Lund. Årsbok 1940. Lund. S. 79–99. 

Lysander, A. Th. 1878a. C.J.L. Almqvist: karakters- och lefnadsteckning. (Särtryck ur 
valda skrifter af C.J.L Almqvist, Femte delen (Strödda skrifter). Stockholm.) Lund. 

Lysander, A. Th. 1878b. De sista aftnarne på Jagtslottet eller Almqvists ”saguverk” 
Svenska Rim. (Efter författarens handskrift.) I: Svea. Folk-Kalender för 1879. 35. 
Stockholm. S. 160–176. 

Lysell, R. 1996. Realismens romantik hos Almqvist. I: Carl Jonas Love Almqvist – 
konstnären, journalisten, pedagogen. Föreläsningar och essäer utgivna av 
Almqvistsällskapet. (Almqviststudier. 1.) Red. R. Lysell & B. Wilson Lohse. 
Smedjebacken. S. 74–100. 

Malmgren, S.-G. 1988. Almqvist, Dalin och den svenska definitionsordbokens födelse. 
I: Studier i svensk språkhistoria. Red. G. Peterson. (Lundastudier i nordisk språk-
vetenskap. A 41.) Lund. S. 195–213. 

Malmgren, S.-G. 1994. Almqvists(?) anonyma journalistik: om möjligheterna till text-
attribution. I: Stilsymposiet i Göteborg 21–23 maj 1992. Utg. av P. Cassirer. 
Göteborg. S. 61–70. 

Malmström, S. 1974. Takt, rytm och rim i svensk vers. Verslära. Stockholm. 
Manderström, Ch. 1779. Försök til et svenskt Rim-lexicon. Stockholm. 
Melin, L. 1976. Stil och struktur i C.J.L. Almqvists Amorina. (Stockholm Studies in 

Scandinavian Philology. 12.) Stockholm. 
Melin, L. 1982. Humorn i C.J.L. Almqvists roman Det går an. Nysvenska studier. 

Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. 62. S. 106–131. 
Mortensen, A. 1992. De tysta tankarnas spegel. Ekelöf och Almqvist. Res Publica. 22. 

Tema: Carl Jonas Love Almqvist. Järfälla. S. 89–105. 
Mose, G. 2000. Papirlapperne i lakskrinet – C.J.L. Almqvist og det romantiske fragment. 

Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2000:1. S. 37–47. 
Müller-Wille, K. u.å., Zu einer Poetologie des Wissens in Texten von C.J.L. Almqvist. 

Hämtat från <http://www.germa.unibas.ch/nordistik/mueller-wille/diss.html> 7 mars 
2005. 

Nihlén, N. 1935. Stilistiska ändringar i Amorina. I: Svensk stil. Studier tillägnade Bengt 
Hesselman den 21 december 1935. (Skrifter utgivna av Samfundet för svensk 
stilforskning. 1.) Uppsala. S. 111–119.  

Nordin Lönner, U. 1987. C.J.L. Almqvists Målaren – en strukturanalys. (Skrifter utgivna 
av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 23.) Uppsala & 
Stockholm. 

Oldberg, R. 1943. Var Bälinge keltiskt? Kring en fantasi av C.J.L. Almqvist om 
förklaringen till några uppländska ortnamn. I: Tidningen Upsalas julläsning 1943.  

Oldberg, R. 1945. En bok om rim. Lund. 
Olsson, H. 1927. C.J.L. Almquist före Törnrosens bok. Stockholm. 
Olsson, H. 1937. Carl Jonas Love Almquist: till 1836. Stockholm. 
Olsson, H. 1956. Törnrosdiktaren och andra porträtt. Stockholm. 
Olsson, H. 1966. Törnrosens diktare. Den rike och den fattige. Stockholm. 
Olsson, H. 1967. C.J.L. Almqvist. I: Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. 3. Red. E.N. 

Tigerstedt. 2 bearb. uppl. Stockholm. S. 309–376. 



 224

Ong, W.J. 1991. Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. (Originalets 
titel: Orality and Literacy. The Technologizing of the Word.) Svensk övers. av 
L. Fyhr, G.D. Hansson och L. Perme. 2 uppl. Göteborg. 

Pagrot, L. 1962. Almqvist och den romantiska ironien. Samlaren. 83. S. 135–175. 
Petri-Liljekrantz, H. 1923. Carl Jonas Love Almqvists pedagogiska verksamhet. (Peda-

gogiska skrifter utgivna av Sveriges allmänna folkskollärarförenings 
litteratursällskap. 105.) Stockholm. 

von Platen, M. 1962, se Almqvist, C.J.L. 1962. [Folkliv och fantasi]. 
Printz-Påhlson, G. 1958. Solen i spegeln. Essäer om lyrisk modernism. Stockholm. 
Risberg, B. 1936. Den svenska versens teori. Senare delen. Rytmik och metrik. 2 omarb. 

uppl. Stockholm. 
Romberg, B. 1967. Den sansade kritiken och Almqvists synpunkter på sitt konstnärskap. 

Samlaren. 88. S. 84–105. 
Romberg, B. 1993. Carl Jonas Love Almqvist: liv och verk. Stockholm. 
Romberg, B. 2000. C J L Almqvist betraktar språket. I: Språkets speglingar. Festskrift 

till Birger Bergh. Red. A. Jönsson & A. Piltz. Lund. S. 56–64. 
Romberg, B. & Svedjedal, J. 1993. Carl Jonas Love Almqvists Samlade Verk. Planer 

och principer. Samlaren. 114. S. 15–26. 
Ruda, E.W. 1828. Brynolfs äfventyr. En dikt i sjutton sånger. Calmar. 
Ruin, H. 1997. Filosofins tid, och dikten. Lyrikvännen. Tidskrift för FIB:s Lyrikklubb. 

1997:1–2. Stockholm. S. 87–101. 
SAOB = Svenska Akademiens Ordbok. 1893–. Ordbok över svenska språket, utgiven av 

Svenska Akademien. Lund.  
Schefferus, J. 1704. Lapland. (Eng. övers. av Lapponia. 1673. Frankfurt.) London. 
Seseman, H.J. 1858. Brudskrifter, friarbref, med mera. Ny, tillökad upplaga med författ-

arens lefverne. Utg. av P. Hanselli. Uppsala. 
Sesemana I [osv.] hänvisar till poem i den i OSR ms. ingående samlingen Sesemana. Jfr 

även Almqvist, C.J.L., 1983. [Sesemana]. 
Simonsson, I. 1919. C.J.L. Almquists afhandling om ”Europeiska missnöjets grunder”. 

Samlaren. 40. S. 35–84. 
SS [1] [osv.] = Almqvist, C.J.L. 1920–1938. Samlade skrifter. [1] [osv.] 
SV 5 [osv.] = Almqvist, C.J.L. 1993–. Samlade verk. 5. [osv.] 
Ståhle, C.I. 1946. Studier över de svenska ortnamnen på –inge: på grundval av under-

sökningar i Stockholms län. (Skrifter utgivna av Kungliga Gustav Adolfs akademien 
för folklivsforskning. 16. Studier till en svensk ortnamnsatlas. 3.) Uppsala. 

Svedjedal, J. 1987. Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska och 
litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840. (Skrifter 
utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga 
Institutionen i Uppsala. 21.) Uppsala. 

Svensk Uppslagsbok. 1929–1937. Malmö.  
Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. 1–8. 1942–1955. Stockholm. 
Sveriges litteratur. 3. Frihetstidens litteratur. 1963. Red. C.I. Ståhle & E.N. Tigerstedt. 

Utg. av L. Breitholtz. 
Söderhjelm, W. 1915. Från C.J.L. Almquists vistelse i Finland. Finsk tidskrift för vitter-

het, vetenskap, konst och politik. 79. S. 143–168.  
Sylwan, O. 1925. Den svenska versen från 1600-talets början. En litteraturhistorisk 

översikt. 1. (Göteborgs högskolas årsskrift; extraband 1.). Göteborg. 
Sylwan, O. 1934. Den svenska versen från 1600-talets början. En litteraturhistorisk 

översikt. 3. (Göteborgs högskolas årsskrift; extraband 3.) Göteborg. 
Thulstrup, Å. 1932. Några data från Love Almqvists Amerikatid. Samlaren. 13. S. 190–

203. 



 225

Tigerstedt, E.N., red. 1967. Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. 3 bearb. uppl. Stock-
holm. 

Wennerström, E. 1937. Stilstudier i Almqvists ”Songes”. (Skrifter utgivna av Samfundet 
för stilforskning. 4.) Stockholm. 

Werin, A. 1923. C.J.L. Almqvist. Realisten och liberalen. Stockholm. 
Westman Berg, K. 1965–1966. ”Om Sabme sjunga jag vill en sång.” En opublicerad dikt 

av C.J.L. Almqvist. I: Studier tillägnade Gunnar Tideström den 7 februari 1966. 
Uppsala. S. 270–279. 

Wieselgren, A.-M. 1971. Carl-Johans-tidens prosa. Språkliga studier i texter från den 
moderna prosaberättelsens framväxttid. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. A 
21.) Lund. 

Wieselgren, H. 1889. Herr Hugos Akademi. Också ett femtioårsminne. I: Bilder och 
minnen, tecknade af Harald Wieselgren. Stockholm. S. 325–352. 

Wieselgren, H. 1902–1903. Almqvist-bref från Amerika. Samlaren. 23. S. 113–123. 
Wijkmark, H. 1928. Från Nya Elementarskolans ungdomstid. Festskrift vid skolans 100-

årsjubileum. Stockholm. 
Viklund, J. 2001. Från salong till grotta. En läsning av Almqvists Hinden. I: Carl Jonas 

Love Almqvistdiktaren, debattören, drömmaren. Föreläsningar och essäer utgivna av 
Almqvistsällskapet. (Almqviststudier. 3.) Red. L. Burman. Hedemora. S. 191–220. 

Viklund, J. 2004. Ett vidunder i sitt sekel. Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska 
prosa 1815–1851. (Almqviststudier 4.) Hedemora. 

Wilson, K. 2002. Källan till C.J.L. Almqvists samiska dikt. Samlaren. 122. S. 43–53. 
Vinge, L. 1996. Almqvist – läraren. I: Carl Jonas Love Almqvist – konstnären, journal-

isten, pedagogen. Föreläsningar och essäer utgivna av Almqvistsällskapet. 
(Almqviststudier. 1.) Red. R. Lysell & B. Wilson Lohse. Hedemora. S. 23–46. 

Wåhlin, K. 1971. Almqvist och den ”fria versen”. Nysvenska studier. Tidskrift för svensk 
stil- och språkforskning. 51. S. 103–116. 

Wåhlin, K. 1974. Svensk vers 1901–1945. Schematiska, oschematiska och fria vers-
former i 709 diktsamlingar. Göteborg. 

Wåhlin, K. 1995. Allmän och svensk metrik. Lund. 
 



 

Appendix 

Metriska termer i Om svenska rim. (Siffrorna hänvisar till sidor i original-
manuskriptet.) 
 

acutus (”den höga accenten”) se oxyton(a rim)  
adelfisk vers (”syskonvers”) 630 
afskärning(srim) se apokoptisk(a rim) 
akatalektisk 27 
alexandrin 9, 12, 434, 1191, 1192 
alliteration 139 
alternerande rim 702 
ambiguitet 490 
amfibrachys 13, 611, 1330– 
amfimaker [amfimacher, amfimakros; amfimakrisk] 13, 384, 502, 611, 1170– 

(”Amfimakerfrågan”), 1184– 1197 (”amfimakreras”, v.) 1198, 1200– 
anakreontisk vers 10, 789 
Anakrûs [anakrusis] 12, 1239 (se äv. upptakt) 
anapestisk meter 12 
antibacchius 1321–, 1341–, 1343; 1377 (”antibacchisk” i ordlek: motståndare till 

vin) 
antistrof 398, 622  
apokoptisk(a rim) [apokop(e); afskärning] 408–, 510–, 568, 520–, 611, 620– (om 

termerna.), 569– (”den apokoptiska metoden”) 
archilochisk vers 10 
arsis se stigning, uppslag 
assonans 3, 41 
Autorythmi compositi (sammansatta autorytmer) se autorytm 
Autorythmi simplices (enkla autorytmer) se autorytm 
autorytm [autorytmik, autorythmi, sjelfrimmare] 46–, 48, 53, 62 (”rimlag” för a.), 

73 (”tredubbla” a.), 75– (a. ”med mellanslag”), 84 (”flerdubbla Sjelfrimmare”), 
85 (om termen a.), 94 (konseljbeslut), 191– (definition, regler för a.), 413, 459, 
502, 1082 (”icke-tautologiska” ex.), 1229–, 1231– (”Autorythmi compositi”, 
”Autorythmi simplices”) 1373–, 1410, 1414– (a. i ottava-dikter), 1419–, 1424– 
1437– 

baryton(a rim) (rimord med grav accent) 547– 
blankvers 398 
blindvers 8 
bukolisk vers 10, 1420– 
Catullus: versformer 133 
choreus 1239 
choreisk (meter) (”Löparvers”, ”Dansvers”) 1358– 
choriamb 25 
Coplas de Ciego (“blindvers”) 7 
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creticus (”kretisk eller kretensisk versfot”) 1190–, 1200, 1201– (om sambandet 
mellan daktyl, ”fingervers”, och c.) 

daktyl(iska rim) 13, 611, 1190–, 1437– (se äv. creticus)  
dansvers se choreisk (meter) 
deklamation 444 
didaktisk vers 10 
dimeter 12 
distichon 10 
dithyramb 136, 141 
ditrochaeus 1220 
doggerel 7 
dubbeldistichon 111 
dubbel-ottava se ottava 
duodecima (tolvradig strof; ”en tolfva”) 651  
dysrytmisk [dysrytmik] (om ord som är svåra att rimma på) 414, 428, 503, 510, 

1070, 1072 
echo 149 se äv. ljudsvar 
efterslag 787 (avslutande kortrad efter versrader med normalt taktschema) 
elegiacus (elegiförfattare) 108 
elegisk vers 10, 138 (se äv. hexameter, pentameter) 
ellips (ottava rima ”med ellipser”) 1382 
endecastanza (”en Stanz af elva versrader, en sannskyldig Undecima Rima”) 813 

(se äv. hendecasyllab) 
enkla autorytmer (“Autorythmi simplices”) se autorytm, särsk. 1231– 
enklitisk 25 
enstaviga rim 1424 
episka poem 612– 
epitrit 13 
epod 621  
epopée 612– 
externala rim 120, 132, 153, 162, 184 
feminina rim 13 
figurvers 462, 495– 
finalrim (”Final- och Initial-rim”) 623 
fingervers 1201– (jfr creticus) 
fluxion [fluxionsrim, fluxionsvers] (”Äfven i vers, sade han, vill jag gifva namn 

af Fluxioner åt sådane vers, som gå i en hel, oafbruten series af lika rim hela 
vägen igenom.”) 591– 

fornnordisk poesi 139– 
fornyrdalag 139, 144 
fyrstaviga rim 462, 897, 1219–, 1222, 1281 
galliamb 134–, 138 
grekisk rimmad vers 98, 623–, 1072 
gravis (”den låga accenten”) se baryton(a rim) 
half-rim 502 
halfmetrer (pl.) 12 
hemistich 116 
hendecasyllab 138 (”den Phalæciska h.”) 813 (se äv. Endecastanza) 
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heptameter 381, 1358– 
heroisk vers 10 
hexameter [hexametron] 2, 10–, 138, 144 (om h. i jämförelse med isl. vers), 663– 

(i eng. vers) (se äv. elegisk vers) 
hyperkatalektisk 25, 492 (”Öfvertaktighet”), 621 
hypermetrisk (versrad som går utöver meterschemat) 787 
iambisk(a metrer) 12 (o.a.) 
idyllisk vers 10, 1420 
inchoativum sublime 1401 
initial (rimmets vokal) 41 (”Rimmets Initial eller dess Karakteristika”) (se äv. 

karakteristika)  
initialrim 623 (”Final- och Initial-rim”) 
internala rim 113, 140 
interversoriska rim 120 
isländsk vers 144 (jfr hexameter) 
itacism [itacistisk] 92,100 
jambisk se iambisk(a metrer) 
kakometri [kakometrisk, kakometrisera] (”falsk meter”) 429, 489–, 1322 
karakteristika 41, 423 (jfr initial) 
katalektisk vers 12 
keltiska rim 251 
klippta rim 71, 72 (se äv. skurna rim) 
knittel(vers) [knüttel] 4, 7 
kretisk(a rim) se creticus 
kusinrim [kusinvers(er)] 638, 653 (jfr syskonrim) 
latinsk rimmad vers 105–, 146 
leoninska verser 186 
ljudsvar, [ljudsvara, v.] 122, 149 (o.a.) (se äv. echo) 
löparvers se choreisk (meter) 
maccaronivers [mac(c)aronisk] (dikt med språkblandning) 489, 552, 1089 
maskulina rim 13 
medrimmare 32, 1223 (se äv. samrimmare) 
mellanslag (”Autorytmer med Mellanslag”) 75– 
menippeisk(a verser) 1089 (jfr macaronivers) 
metaforism 462 
meter 490–, 504 
metromania (”verssjuka”) 894 
metron 12 
metonymism 462 
minimism 462 
nederslag (thesis) 1205, 1361– (se äv. sänkning) 
nona (pl. nonor; nioradig strofform) 552, 800 
omkväde (i lat. vers) 130–  
ortografism 462 
ottava [ottava rima, ottavarima, Ottava-stanza] (åttaradig strofform) 11, 76 (”en 

svensk Ottava Rima”), 407, 548, 592, 595, 651– (”Dubbel-ottava”, 
”Dubbeloctava”) 655, 884 (”Dubbeloctava” el. ”den Sesemanska stanzen”) 
898, 1382, 1383 (den ”transalpina”, ”ultramontana” varianten), 1410, 1424–  
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ottava rima se ottava  
ottava-stanza se ottava 
oxyton(a rim) 547 (rimord med akut accent, ”acutus”, ”den höga accenten”) 
paion [paeon] (peon) 13, 37, 1218 (”paeon primus”) 
pentameter 11, 138 (se äv. elegisk vers) 
pentametron 10 
penultima 25 
pes 12 
phalaecius 138 (jfr hendecasyllab) 
plan(a verser) 1339– (Enligt konseljens termbruk är plana verser sådana som är 

oblandade – antingen jambiska eller trokéiska. För blandad vers används 
termen transcenderande, som innebär inskott, i jambisk vers av anapester, i 
trokéisk vers av daktyler. Inskotten får inte vara för många: vanligen är det 
”fem, eller sex, högst åtta takter: inslåendet af anapester eller daktyler, i dem, 
måste inskränka sig till en, två eller högst tre fall för versen.”)  

poemation (poetiskt stycke) 1092 
prosodism 462 
protorytmik 563 
pyramidal-ode 495– 
pyramidalvers 512 
pyrrhichisk (takt) [pyrrhichius] 12, 17, 490 
quadrille 474 
quatrain 11 
redondilla 786 
reflexionism 396 
rekapitulationsvers 576 (”Rekapitulations- eller Återkomstvers”) 
rhythmos se rim 
rim 14– (rimindelning), 22, 24 (rimområde; om ”orimliga rim”), 27, 41 (rimmets 

initial), 45 (”svearim”), 85– (bl.a. om termerna ”rim” och ”rytm”), 93 
(”Ryme”), 119– (rimdefinition), 128– (om enstaviga rim), 410– (om ”tonvigts-
licenser” i rimord), 85– (”Rhythmos”) 

rimfinningen 37 
rimomfång 384, 1196–, 1218– (se äv. rimområde) 
rimområde 25, 33–, 37, 41– (o.a.) (se äv. rimomfång) 
rimparallelogram 333– 
rimmabilitet (om ords rimmöjlighet) 470 
ryme se rim 
rytm se rim 
samrimmare 14–, 651 (”samrimmande”) (o.a.; se äv. medrimmare) 
sammansatta autorytmer (“Autorythmi compositi”) se autorytm 
samrimmare 14 
saphisk vers 10 
satirisk vers 10 
saturnisk vers 148, 150 
sdruccioli (trestaviga rimformer) 1437 
sedecima 651 (”Sextonrading”) 
senarius (senar, grekisk trimeter) 12 
septima (sjuradig strofform) 552 
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(den) Sesemanska stanzen se ottava 
sexing (sextin, ”sexrading”) 68 
sextin(er) 11, 552 (se äv. sexing) 
simultana rim (rimmande versrader som följer omedelbart efter varandra) 701 
sjelfrimmare se autorytm 
skurna rim 69– (se äv. klippta rim) 
slut-kadence 702 
solæcism 1213 
sonett [sonnett] 10, 430, 1292 (bl.a. prov på åttataktig sonett) 
spensersk nona se spensersk stanz 
spensersk stanz (”den Spenserska stanzen”, ”den Spenserska Nonan”) 11, 655–, 

697–, 702– 
spondaisk meter 12 
spondé 120 
stigning (arsis) 1205 (se äv. uppslag) 
svearim 309–, 335–, 596, 604 (se äv. rim) 
sybotisk (”den sybotiska stanzen”) 1420 
synkop 408–, 626 
syntaxism 462 
syskonrim [syskonvers] 423, 462, 473, 606, 638, 653, 814– 
sänkning (thesis) 1205– (se äv. nederslag) 
tautofoni 54 
tautologi 49 
tautologiska autorytmer se autorytm 
terzin 11, 390–, 504 
tetrameter 11 
tonvigt 461 (om rimord med olika ”tonvigt” som enda distinktiva faktor, t.ex. 

tóbak – tobák) 
tonvigts-licenser 411 
transcenderande (verser) 1339–, 1359– (verser som ”öfverstiga det egentliga och 

för deras versslag gifna metriska måttet”); se vidare plan(a verser) 
trattvers [trattrim] 419, 420, 495 
trestaviga rim se daktyl(iska rim)  
tribrachys 135, 139 
trimeter 11 
tristichon 183, 786  
trochaisk (meter) 12 
trochaism (trokéiskt uttal) 121 
uppslag (arsis) 898, 1205, 1329 (o.a.) (se äv. stigning) 
upptakt 1239 (”Anakrûs eller Upptakt”) (o.a.) 
versografi 813 
vidhängsel (ändelse) 1249, 1252 (o.a.)  
återkomstrim 562 
återkomstvers se rekapitulationsvers 
ändrim 101 
öfverloppsrim 41, 502 
öfverraskningsrim 397–, 561–, 630, 814– 
öfvertaktighet se hyperkatalektisk 
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