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Vidare vill jag tacka andreas Marklund som var opponent vid 
slutseminariet och vars synpunkter särskilt om maktaspekter har va-
rit viktiga för det slutliga resultatet. ett tack också till alla i semi-
nariet för maskulinitet och 1700-talet i Uppsala för att ni läst flera 
av mina texter och för de stimulerande diskussionerna i allmänhet. 
andra sammanhang som bidragit till att forma avhandlingen är det 
nordiska doktorandnätverket för förmoderna studier (PReMODs), 
Genusakademins doktorandnätverk vid stockholms universitet samt 
alla konferenser, workshops, seminarier och kurser där jag har haft 
möjlighet att presentera projektet och få synpunkter. Jag vill också 
tacka lärarna och kursarna från min grundutbildning på institutionen 
för idé- och lärdomshistoria i Uppsala som bidragit till att mina forsk-
ningsintressen tagit denna riktning.

För avhandlingens tryckning har jag fått generösa ekonomiska 
bidrag från stiftelsen tornspiran och anders Karitz stiftelse och för 
engelsk språkgranskning från Helge ax:son Johnsons stiftelse.

till sist vill jag tacka min pojkvän Roger för oumbärligt moraliskt 
stöd och mina föräldrar Birgitta och Olle för all den hjälp och upp-
muntran, som har bidragit till den här bokens färdigställande. 

Uppsala, mars 2014
Kristina Nordström

Förord

Det är många som på olika sätt har bidragit till det här avhandlings-
projektet. Först och främst vill jag tacka mina handledare elisabeth 
Mansén och Maja Bondestam för deras stora engagemang. elisabeth 
har både som handledare och seminarieledare uppmuntrat mig att 
skriva kontinuerligt och hon har alltid varit redo att läsa och kom-
mentera nya utkast. Detta stöd har varit viktigt inte minst för att få 
avhandlingen färdig i tid. Maja har lett in mig på det intresse för orden 
och begreppen som för mig har varit en fruktbar metod för att skapa 
en dialog med de historiska källorna. Jag vill också tacka inga sanner 
som var min handledare under det första året innan projektet tog en 
annan riktning. Hon gav mig frihet att utforska det empiriska mate-
rialet och se vart det ledde mig. 

Jag vill rikta ett kollektivt tack till alla på institutionen för litte-
raturvetenskap och idéhistoria vid stockholms universitet och del-
tagarna i det högre seminariet som kommit med viktiga synpunkter. 
särskilt tack till doktorandkollegerna emma Hagström Molin, Daniel 
strand, Matts lindström, John Björkman, Helena ek, niclas Järvklo 
och Jenny leontine Olsson som jag under olika perioder delat arbets-
rum med. särskilt mycket stöd, gemenskap och inspiration har jag fått 
från emma, som har delat större delen av doktorandtiden med mig 
i rum 404, på seminarier, konferensresor, i lunchrummet och annat. 
John har hjälpt mig i avhandlingsarbetets slutskede genom många in-
spirerande samtal. tack också till andreas Hellerstedt som har läst och 
granskat manus innan det gick i tryck och Bosse Holmqvist som har 
korrekturläst texten i slutskedet.
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inledning

Men, Min Herre, jag skall icke här tala för det sanna Snillets rätt. 
ni skulle visst icke uthärda naturens hela styrka – emot hvilken 
ni dock, genom er orättvisa, vågat ställa eder svaga lilla dödliga 
 varelse.1

Under 1700-talet fick ordet snille en ny innebörd av lysande, utom-
ordentlig begåvning och kom samtidigt att benämna en särskilt högt-
stående typ av människa vars skapande originalitet genomsyrade hela 
personligheten. Den radikale skriftställaren, skalden och filosofen 
thomas thorild (1759–1808) var en i sverige tidig och framträdande 
representant för detta nya snillebegrepp. thorild var framför allt sam-
hälls debattör och hans skrifter har en polemisk och samhällskritisk 
ton som riktar sig både mot enskilda personer och mot samhället och 
dess organisation i stort. Han var bland annat involverad i en lång-
varig konflikt med de tongivande skalderna Johan Henric Kellgren 
och Carl Gustaf af leopold, som båda var knutna till Gustav iii:s 
hov och svenska akademien. i sin kamp mot de etablerade skalderna, 
vilka han ansåg härska som tyranner i den vittra världen, formulerade 
thorild ett nytt ideal för intellektuell upphöjdhet. 

i det inledande citatet förminskar thorild sin meningsmotstån-
dare Kellgren genom att beskriva honom som liten, svag och orättvis 
i förhållande till styrkan hos det sanna snillet. Genom sådana defini-

1. thomas thorild, En critik öfver critiker: med utkast til en lagstiftning i snillets 
verld, Samlade skrifter. Del 3, Prosaskrifter 1791–1793; Odaterade prosaskrifter på svenska, 
svenska vitterhetssamf., stockholm, 1936–1944, s. 77.

thomas thorild. akvatintetsning av anton Ulrik Berndes (1757–1844). 
Kungl. biblioteket, sv. P. 1.
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svenskan än lånordet geni. Min genomgång av thorilds samlade skrif-
ter visar att han använder ordet snille över 800 gånger och geni drygt 
100 gånger. snillet fungerar ofta som ett abstrakt begrepp,  ibland per-
sonifierat som en figur försedd med vingar och fackla eller med andra 
attribut.4 samma ord syftar också på verkliga personer som är eller 
har snille. Det används om berömda män, som i hyllandet av storheter 
som sokrates eller Rousseau, men också i nedvärderande och sarkas-
tiska ordalag om antagonisten Kellgren.5 thorild ser sig själv som ett 
snille i nivå med stora filosofer som spinoza eller leibniz.6 ’en man av 
snille’ var vid denna tid ett stående uttryck, eftersom det fortfarande 
var vanligast att tala om snille som en egenskap. anmärkningsvärt är 
att thorild även talar om författarinnan anna Maria lenngren som 
snille och då använder ordet kvinnosnille. Han talar också om snille i 
relation till sin mindre kända väninna Gustava Hindström-Köllner.7 i 
min undersökning ligger fokus dock inte på vilka reella personer som 

4. se t.ex. thomas thorild, ”tal hållet för Götheborgs landskap; vårterminen 
1778”, Samlade skrifter. Del 1. Dikter och prosaoden; Prosaskrifter 1778–1783, svenska 
vitterhetssamf., stockholm, 1932–1933, s. 311; thomas thorild, Den nye granskaren, 
Samlade skrifter. Del 2, Prosaskrifter 1784–1790, svenska vitterhetssamf., stockholm, 
1934, s. 72; thomas thorild, En critik öfver critiker: med utkast til en lagstiftning i 
snillets verld, Samlade skrifter. Del 3, Prosaskrifter 1791–1793: Odaterade prosaskrifter på 
svenska, svenska vitterhetssamf., stockholm, 1936–1944, s. 4 f. Genier illustreras 
på liknande sätt som bevingade skyddsgudar, vilka ger människor livets och 
kreativitetens eld. Det latinska ordet genius (som betyder ungefär ’livsskapande 
makt’) betecknade under romersk tid en skyddsande som vakade över människor, 
platser eller kollektiv. Ordet geni har sitt etymologiska ursprung i latinets genius 
tillsammans med ordet ingenium, ’medfödd begåvning’ av gigno, ’avla, föda levande 
väsen’, Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ 
av Statens kulturråd, Bra böcker, Höganäs, 1989–1996, uppslagsordet genius; 
Penelope Murray, ”introduction” i Penelope Murray (red.), Genius: the history of 
an idea, Basil Blackwell, Oxford, 1989, s. 2 f.

5. thomas thorild, ”till sven erland Heurlin, 8–22 mars 1781”, Samlade 
skrifter. Del 6, Brev; Personregister till del I–IV, svenska vitterhetssamf., stockholm, 
1976–1980, s. 38; thorild, Svar på luntan emot lag och rätt i vitterheten: eller ABC i 
vett och heder, Samlade skrifter. Del 3, s. 192; thorild, En critik öfver critiker, Samlade 
skrifter. Del 3, s. 3.

6. thorild, ”[Filosofiska betraktelser]”, Samlade skrifter. Del 1, s. 449 f.
7. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 82; thorild, ”till Berndt 

Wilhelm Köllner den 4 oktober 1785”, Samlade skrifter. Del 6, s. 129; thorild, ”till 
Gustava Margareta Hindström-Köllner den 19 november 1790”, Samlade skrifter. 
Del 6, s. 199.

tionsstrider, upphöjanden och nedvärderingar utmejslas snillet som 
en ny, intellektuellt högtstående människotyp med förmåga och rätt 
att avgöra mänsklighetens framtid. tidigare forskning har uppmärk-
sammat att thorild introducerade ett nytt geni- eller snillebegrepp i 
1700-talets sverige med betoning på nyskapande och originalitet.2 i 
Svenska Akademiens ordbok anges till och med en fras av thorild som 
första belägg för användningen av ordet geni om en person i den nyare 
betydelsen av eminent, högtstående begåvning.3 Det är dock mindre 
utrett hur denna nya, exklusiva snilleidentitet bestämdes i förhållande 
till begrepp rörande genus, social tillhörighet, ålder och etnicitet. 

Jag har valt att koncentrera min undersökning på snillebegreppets 
genusaspekter. thorild uttalade sig om manligt och kvinnligt på olik-
artade och ibland motstridiga sätt, vilket är något som inte har under-
sökts på djupet tidigare. Den internationella forskningen har visat att 
genibegreppet är intressant ur genussynpunkt. Det har förknippats 
med män och manlighet men också med genusöverskridande och en 
ny värdering av kvinnlighet. Jag vill bringa större klarhet i de kom-
plicerade genusaspekterna av thorilds snillebegrepp genom att ta i 
beaktande att genus konstrueras i relation till andra identitetsforme-
rande kategorier. 

syftet med avhandlingen är att analysera hur genus samverkar med 
social tillhörighet, ålder och etnicitet i konstruktionen av begreppet 
snille hos thomas thorild. Jag ställer frågan i vilken mån thorilds defi-
nitionsstrider kring snillet inbegriper begreppen manlighet och kvinn-
lighet samt hur genus, social tillhörighet, ålder och etnicitet aktualiseras 
i dessa sammanhang. Härmed vill jag bidra till kunskapen om thorilds 
snillebegrepp och till en vidare internationell diskussion om geniet 
och förändringen av genus- och identitetsuppfattningar vid denna tid.

Det inhemska ordet snille var under slutet av 1700-talet vanligare i 

2. Henrik schück, Illustrerad svensk litteraturhistoria. Del 4, Gustavianska tiden, 
Geber, stockholm, 1928, s. 407 f.; lars lönnroth & sven Delblanc (red.), Den sven
ska litteraturen. 1, Från runor till romantik: 800–1830, Bonnier, stockholm, 1999, s. 
423; Otto sylwan, ”snille och smak” i Edda 1937, s. 28. se också Horace engdahl, 
Den romantiska texten: en essä i nio avsnitt, diss. stockholm 1987, Bonnier, stockholm, 
1986, kapitlet ”att skriva genie (thorild)”, s. 78–111.

3. Ordbok för svenska språket, utgiven av Svenska Akademien (även kallad Svenska 
Akademiens ordbok, SAOB), Gleerupska univ.-bokh., lund, 1893–, uppslagsordet 
geni. Ordboken omnämns fortsättningsvis i texten som SAOB. 
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tidigare och mer utpräglad feminist än thorild. istället menar hon att 
han betonade olikheten mellan könen och att kvinnor endast skulle 
ha ett indirekt inflytande i samhället, vilket enligt nilsson gör honom 
överskattad som feminist.11 thorilds förhållningssätt till kvinnor och 
könsskillnad är något som jag kommer att utreda närmare och sätta i 
relation till hans värdering av manlighet. Frågorna om exakt varifrån 
han fick sina influenser, hur hans privatliv såg ut och om han var femi-
nist eller inte är dock mindre intressanta för den typ av undersökning 
som jag gör.

Den äldre thorildforskningen har huvudsakligen kretsat kring 
hans litterära och filosofiska tillhörighet. i början av 1900-talet un-
dersöktes hans skrifter grundligt av litteratur- och filosofihistoriker 
som anders Karitz, albert nilsson, Martin lamm, stellan arvidson 
och Roland Fridholm, vilka gjorde försök att fastställa vilka läror han 
tagit intryck av och huruvida han var till exempel empirist eller ra-
tionalist, upplysningsman eller förromantiker.12 i min undersökning 
är det mindre intressant att på detta sätt peka ut exakt vilka tänkare 
som thorild hämtat sina idéer ifrån eller vad som har betraktats som 
originellt i hans tankevärld. istället ser jag hans skrifter som artiku-
lationer av föreställningar som kommer till uttryck på likartade sätt 
samtidigt, utan att det nödvändigtvis finns en direkt kausal påverkan 
från en tänkare på en annan. Jag instämmer med kulturhistorikern 
Dror Wahrman, som i The making of the modern self (2004) menar att 
självmedvetet formulerade tankar av filosofer och stora tänkare bör 
ses som artikuleringar av många oreflekterade kulturella praktiker, 
som förekommer på olika nivåer i samhället.13

när snillebegreppet har berörts av de äldre forskarna har det va-

11. Ruth nilsson, Kvinnosyn i Sverige: från drottning Kristina till Anna Maria 
Lenngren, diss. lund, 1974, Gleerup, lund, 1973, s. 319.

12. anders Karitz, Thorild och hans filosofi, lund, 1908; anders Karitz, Tanke
linjer hos Thorild: ungdomsårens filosofi, diss. lund, Gleerup, lund, 1913; albert 
nilsson, Thomas Thorild: en studie över hans livsåskådning, Bonnier, stockholm, 1915; 
Martin lamm, Upplysningstidens romantik: den mystiskt sentimentala strömningen i 
svensk litteratur, Geber, stockholm, 1918–1920; stellan arvidson, Thorild: studier 
i hans ungdomsutveckling, diss. lund, Borelius, lund, 1931; Fridholm, Thorild och 
antiken.

13. Dror Wahrman, The making of the modern self: identity and culture in eighteenth
century England, Yale University Press, new Haven, 2004, s. xv f.

knyts till snillet, utan på hur det konstrueras på en kulturell, diskursiv 
nivå som en särskild, upphöjd identitet.

tidigare forskning
i den tidigare forskningen om thorild har vissa genusaspekter berörts, 
men inte speciellt i förhållande till begreppet snille. litteraturvetaren 
Horace engdahl beskriver i sin avhandling Den romantiska texten 
(1986) manligt–kvinnligt som en styrande metafor för de motsats-
par som thorild använder i sin polemik mot Kellgren. Det gäller till 
exempel dualismer som utomhus–inomhus, svensk–parisisk och vux-
en–barn.8 litteraturvetaren Roland Fridholm uppmärksammar i en 
undersökning om thorilds influenser från den antika stoicismen att 
han värderar manligheten högt. Fridholm knyter detta till stoikernas 
uppfattning om att mannen var mer kraftfull än kvinnan och barnet. 
i psykologiserande termer förklarar Fridholm denna upptagenhet vid 
manlighet med att thorild skulle kompensera för att han själv var 
omogen, omanlig, flickaktig och vacklande i sin heterosexualitet.9 i 
dessa kommentarer berörs i förbigående åldersaspekter av thorilds 
manlighetsbegrepp som jag kommer att utreda närmare i min analys.

stellan arvidson och andra forskare har i olika kommentarer be-
rört thorilds uppvärdering av kvinnor i skriften Om qvinnokönets na
turliga höghet och framhållit honom som pionjär för kvinnoemancipa-
tionen. arvidson diskuterar om han kan ha tagit intryck av franska 
revolutionen eller om tidigare skrifter i kvinnofrågor, som Hedvig 
Charlotta nordenflychts, kan ha påverkat honom. Frågan om skriften 
skulle ha varit ett kärleksbrev till hans blivande fru tas också upp.10 
litteraturvetaren Ruth nilsson ifrågasätter i ett avsnitt om thorilds 
kvinnosyn i avhandlingen Kvinnosyn i Sverige (1973) hans bidrag till 
kvinnoemancipationen. Hon framhåller att nordenflycht var en både 

8. engdahl, Den romantiska texten, s. 79.
9. Roland Fridholm, Thorild och antiken, diss. Göteborg, Högsk., Göteborg, 

1940, s. 38, 231 f. Fridholm talar om den stoicistiska uppfattningen att tonos (tonoς, 
grekiska för spänning) var starkare i mannen än i kvinnan och barnet.

10.  se arvidsons kommentarer i thomas thorild, Samlade skrifter. Del 10, 
Kommentar till tredje delen (forts.); Kommentar till fjärde delen, svenska vitterhetssamf., 
stockholm, 1996, s. 124 ff.

´



16  17det sanna snillet

Det sanna snillet © Kristina Nordström & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.seDet sanna snillet © Kristina Nordström & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

inledning

utgavs en antologi om thorild med titeln Talekonst och passion (2013) 
där olika forskare belyser skilda aspekter av thorilds liv och verksam-
het och vad detta kan säga oss idag.19 

litteraturvetaren Bengt lewan har berört thorilds uppfattning 
om snillet i Med dygden som vapen (1985), där 1700-talets svenska dyg-
de begrepp behandlas. lewan framhåller att thorild mer än andra 
sven ska upplysningsfilosofer anknöt till en elitistiskt präglad geni-
kult. Han menar att thorild ansåg att endast snillen och filosofer hade 
förmå ga till den sanna dygden.20 Dygden är central även i min under-
sökning där dess genusaspekter kommer att undersökas närmare. 

intressant internationell forskning utgår från att det under 1700-ta-
lets senare del uppstod ett nytt, modernt genibegrepp som avgränsade 
geniet som en särskild människotyp. De brittiska forskarna Penelope 
Murray, Christine Battersby och andrew elfenbein framhåller att geni 
(genius på engelska) tidigare betecknade förståndet, begåvningen eller 
karaktären hos vem som helst. Mot slutet av 1700-talet övergick ordet 
till att alltmer beteckna en särskild person tillhörande en utvald, ex-
klusiv grupp av intellektuellt högtstående individer.21

samma förändring mot en mer exklusiv betydelse genomgår de 
svenska orden snille och geni under 1700-talets senare del, enligt 
SAOB. Där anges den nyare innebörden vara ’utomordentlig, eminent 
begåvning’ särskilt kopplad till skapande originalitet och självstän-
dighet, till skillnad från den äldre betydelsen av förstånd, begåvning 
eller fallenhet. Betydelserna förekommer parallellt under 1700-talet 
och en bit in på 1800-talet. Ordet snille fanns med den äldre innebör-
den redan i fornsvenskan, medan geni är ett franskt lånord som först 

artikeln ”Filosofen i biblioteket: thomas thorilds lärdomshistoriska program” 
i Kristina lundblad et al. (red.), Bokhistorier: studier tillägnade Per S. Ridderstad, 
signum, stockholm, 2007.

19. Kenneth Gustafson (red.), Talekonst och passion: skalden och filosofen Thomas 
Thorild: en antologi, thomas thorild sällskapet, Hällevadsholm, 2013.

20. Bengt lewan, Med dygden som vapen: kring begreppet dygd i svensk 1700tals
debatt, symposion, stockholm, 1985, s. 173 ff. 

21. Murray, ”introduction”, s. 2 ff.; Christine Battersby, Gender and genius: to
wards a feminist aesthetics, Women’s Press, london, 1989, s. 71; andrew elfenbein, 
Romantic genius: the prehistory of a homosexual role, Columbia University Press, new 
York, 1999, s. 27.

rit i relation till olika tanketraditioner och diskussionerna har främst 
handlat om huruvida thorild såg snillet som karaktäriserat av känsla 
eller förnuft.14 Genusaspekter av detta har dock inte berörts. 

en särskilt viktig person för thorildforskningen är den tidigare 
nämnde stellan arvidson, som har redigerat den textkritiska utgå-
va av thorilds samlade verk som utgivits av Vitterhetssamfundet.15 
till utgåvan hör även ingående kommentarer av arvidson där resul-
tat från tidigare forskning kring de olika texterna redovisas. arvidson 
skrev sin doktorsavhandling om thorild och har gett ut en biografi 
om honom i två delar.16 Han har också gjort en analys av den sociala 
konflikten bakom thorilds författarskap i Thorild och den franska revo
lutionen (1938), som berör klassaspekter som är viktiga för min un-
dersökning.17

På senare år har forskningen om thorild intresserat sig för andra 
typer av frågor. litteraturvetaren Otto Fischer har analyserat thorilds 
dikter och brev ur retorisk och performativ synvinkel och bland andra 
skandinavistforskaren Carola Häntsch och idé- och lärdomshistori-
kern andreas Önnerfors har behandlat hans verksamhet som profes-
sor, bibliotekarie och filosof vid universitet i Greifswald.18 nyligen 

14. nilsson, Thomas Thorild: en studie över hans livsåskådning, s. 90; Martin 
lamm, Upplysningstidens romantik: den mystiskt sentimentala strömningen i svensk 
litteratur. Senare delen, Geber, stockholm, 1920, s. 324 ff.; arvidson, Thorild: studier 
i hans ungdoms utveckling, s. 295, 308 f.

15. thomas thorild, Samlade skrifter, svenska vitterhetssamf., stockholm, 
1932–.

16. arvidson, Thorild: studier i hans ungdomsutveckling; stellan arvidson, Tho
rild. 1, Passionernas diktare, Carlsson, stockholm, 1989; stellan arvidson, Thorild. 
2, Har mens diktare, Carlsson, stockholm, 1993.

17. stellan arvidson, Thorild och den franska revolutionen, Wahlström & 
Widstrand, stockholm, 1938.

18. Otto Fischer, ”’at skrifva i luften’: brevet som medium hos thomas tho-
rild” i stefan ekman, lisbeth stenberg & Mats Malm (red.), Den litterära textens 
förändringar: festskrift till Stina Hansson, Göteborg, 2007; Otto Fischer, ”’to say great 
things greatly’: thomas thorild on rhetoric and eloquence” i Pernille Harsting & 
Jon Viklund (red.), Rhetoric and literature in Finland and Sweden, 1600–1900, nordic 
studies in the History of Rhetoric 2, Köpenhamn, 2008; Otto Fischer, ”att sjunga 
Passionerna: medium och performativitet hos thomas thorild” i Tidskrift för litte
raturvetenskap, 2, 2008; Carola Häntsch, Joachim Krueger & Jens e. Olesen (red.), 
Thomas Thorild (1759–1808): ein schwedischer Philosoph in Greifswald, Univ., lehrstuhl 
für nordische Geschichte, Greifswald, 2008. andreas Önnerfors har också skrivit 
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behandlar omvandlingar i kompositörens roll under perioden 1800–
1950. som en parallell till förskjutningen från ’att ha’ till ’att vara’ ser 
han ur ett längre perspektiv en övergång från ’snillet’ som uttryck för 
en kollektiv karaktär till föreställningen om ’geniet’ som individuellt 
och autonomt. en sådan åtskillnad av orden är dock inte etablerad 
under den tid jag studerar.26

tanken att sättet på vilket vi talar om en företeelse hänger samman 
med hur vi uppfattar den har särskilt framhållits av Michel Foucault. 
Det mest kända exemplet är kanske hans teori om uppkomsten av 
den homosexuelle som en särskild sorts person i slutet av 1800-talet. 
Foucault menar att det tidigare fanns personer som utövade samköna-
de handlingar, men att det först var genom talet om den homosexuelle 
som sexualiteten ansågs prägla personens hela identitet.27

Det nya snille- och genibegreppets närmare anknytning till sär-
skilda individer och det faktum att det alltmer avgränsar ett bestämt 
sätt att vara gör det relevant att undersöka hur denna identitet utfor-
mas i förhållande till genus och andra kategorier. avgränsningen av en 
speciell identitet skapar uteslutningar av vissa grupper av människor 
som inte anses ha möjlighet att vara genier eller snillen i den sanna 
meningen. snillets och geniets närmare individanknytning kan jäm-
föras med den förändring som många forskare menar har skett med 
människors uppfattningar om identitet i stort vid övergången till det 
moderna samhället. Filosofihistorikern Charles taylor och kulturhis-
torikern Dror Wahrman ser under slutet av 1700-talet en omvandling 
i västvärlden som innebar att individen började förstås som ett auto-
nomt subjekt avgränsat mot omvärlden på ett annat sätt än tidigare.28 

Wahrman framhåller att ju mer man betonade det individuella 
som skilde människor från varandra, desto mer bestämdes individen 
också utifrån essentialiserande identitetskategorier som kön och ras. 
Han ser 1700-talet som en period då möjligheterna för män och kvin-

26.   Ulrik Volgsten, Från snille till geni: den svenska kompositörsrollens omvandlingar 
från Kraus till Måndagsgruppen och dess betydelse för synen på musik, Gidlund, Möklinta, 
2013, s. 19, 21, 25.

27. Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 1, Viljan att veta, Daidalos, 
Göte borg, 2002 [1976], s. 64. 

28. Charles taylor, Sources of the self: the making of the modern identity, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1989; Wahrman, The making of the modern self, s. xi ff.

är belagt i svenskan år 1690.22 Denna skillnad mellan en äldre och en 
nyare betydelse av ordet snille har också berörts i korthet av littera-
turhistorikerna Gustaf ljunggren, Otto sylwan, Margit abenius och 
Josua Mjöberg.23

språkvetaren Charlotta Brylla har uppmärksammat det tidsmäs-
siga sambandet mellan ordens betydelseförändring och det faktum 
att snille eller geni blev något man kunde vara och inte bara en egen-
skap man kunde ha.24 Den tyske litteraturvetaren Jochen schmidt ta-
lar också om en motsvarande övergång till ett nytt ordbruk i tyskan 
där det gamla ”Genie haben” (att ha geni), som begränsade sig till en 
förmåga eller talang, ersattes av det nya ”Genie sein” (att vara geni), 
vilket betecknade ”en väsensform hos undantagsmänniskan”.25 Denna 
förskjutning uppmärksammas även av musikvetaren Ulrik Volgsten i 
en nyligen utkommen bok med titeln Från snille till geni (2013), som 

22. SAOB, uppslagsorden snille och geni. Första belägget för den nyare inne-
börden är för snille 1750 och för geni 1794. De första beläggen för användningen 
av snille resp. geni som beteckning på personer är 1737 resp. 1749.

23. Gustaf ljunggren, Svenska Akademiens historia 1786–1886. Förra delen, 
norstedt, stockholm, 1886, s. 76 ff.; sylwan, ”snille och smak”; Margit abenius, 
Stilstudier i Kellgrens prosa, diss. Uppsala, almqvist & Wiksell, Uppsala, 1931, s. 
30 ff.; Josua Mjöberg, Verskonst och ordkonst: litterära studier, Gleerup, lund, 1961, 
s. 16 ff.

24. Charlotta Brylla, ”Överföring av nyckelord mellan tysk och svensk ro man-
tik” i Bo lindberg (red.), Trygghet och äventyr: om begreppshistoria, Kungl. Vitter-
hets historie och antikvitets akademien, stockholm, 2005, s. 69 f.; Charlotta 
Brylla, Die schwedische Rezeption zentraler Begriffe der deutschen Frühromantik: 
Schlüsselwortanalysen zu den Zeitschriften Athenäum und Phosphoros, diss. stockholm, 
almqvist & Wiksell international, stockholm, 2003, s. 165, 174 f., 178–185, 192 
f., 197 f., 207 f. Brylla visar att den språkliga förändringen explicit tematiserades 
av den tyska romantiska tidskriften Athenäum (1798–1800), där man föredrog 
användningen ”Genie sein” (vara geni) framför ”Genie haben” (ha geni). Brylla 
menar att de svenska romantikerna i tidningen Phosphoros övertog den tanken från 
de tyska förebilderna.

25. Jochen schmidt, Die Geschichte des GenieGedankens in der deutschen Literatur, 
Philosophie und Politik 1750–1945. Band 1, Von der Aufklärung bis zum Idealismus, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1985, s. 69 f. i not. ”in der Wendung 
’Genie … haben’ ist noch die restringierte auffassung zu greifen, die ’Genie’ als 
Gabe und talent versteht – noch nicht als Wesensform des ausnahmemenschen, 
der Genie ist”. schmidt uppger även att en motsvarande skillnad fanns i franskan 
mellan avoir du génie och être un génie eller un homme de génie.
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istäl let ansåg att upplysningens mål kunde nås inom de befintliga 
samhällsinstitutionerna. arvidson menar att Gustav iii:s hov hade 
Frankrikes absoluta monarki som förebild, där likriktning av smak 
och uppträdande utifrån kungliga och aristokratiska förebilder var 
idealet, till skillnad från det borgerliga hyllandet av originalitet.32

arvidson läser thorild framför allt sympatiskt och framhåller hans 
konflikt med etablissemanget som den nya tidens protest mot förtryck 
och kamp för ett demokratiskt och fritt samhälle där allas förmågor 
ska komma till sin rätt. en persons plats i samhället skulle avgöras uti-
från meriter och förtjänst och inte efter börd eller kontakter. arvidson 
framhåller visserligen att thorild var intelligensaristokrat, men me-
nar att detta var förenligt med ett förespråkande av folksuveränitet, 
eftersom thorild antog att folket skulle välja att styras av de mest för-
ståndiga.33 arvidson ger en grundläggande bild av thorilds sociala 
position och egna utgångspunkter. Däremot anlägger han inte något 
kritiskt perspektiv på hur thorild som representant för den forme-
rande borgerliga medelklassen etablerar en ny maktposition från sitt 
tidigare underläge.

litteraturvetaren Kristina Fjelkestam utgår i Det sublimas politik 
(2010) på samma sätt från föreställningen om att geniet var en del 
av bor ger lighetens ideologiska ramverk. Hon menar att intresset för 
det sublima och den därmed sammanhörande genitanken innebar en 
av gränsning av vem som var lämplig som politiskt aktiv medborga-
re. Medborgaren likställdes enligt Fjelkestam med den västerländska 
mannen av borgarklass. liksom schmidt betonar hon föreställningen 
om individens autonomi som central i detta sammanhang. Hon foku-
serar särskilt på det sublimas könspolitiska aspekter och framhåller 
borgar klassens etablering som en bakgrundsfaktor.34 Jag anknyter till 
Fjelkestams forskning men kommer att fördjupa mig mer i geni tanken 
samt i hur flera kategorier samverkar med genus i dess formering.

Den feministiska forskningen har särskilt uppmärksammat att 
män som anslöt sig till genitanken under 1700-talet ofta ville  tillägna 

32. arvidson, Thorild och den franska revolutionen, s. 35 ff., 70 ff.
33. ibid., s. 18 ff.
34. Kristina Fjelkestam, Det sublimas politik: emancipatorisk estetik i 1800talets 

konstnärsromaner, Makadam, Göteborg & stockholm, 2010, s. 14 ff.

nor att anta olika genus var större än både tidigare och senare. Den 
gamla tidens fasta samhällsordning som legitimerades av sedvänjan 
och Guds vilja var i upplösning. Wahrman hänvisar till ett intresse 
för maskerader och skildringar av exempelvis kvinnor som uppfattas 
som män därför att de klär och beter sig som sådana. Han menar att 
den typen av genusbyten inte längre framstod som trovärdiga mot 
seklets slut.29

Genitanken och dess fokus på individens autonomi har ofta tolkats 
som en del av det ideologiska ramverk som omgärdade den borgar-
klass som började formas under 1700-talet. litteraturvetaren Jochen 
schmidt framhåller i Die Geschichte des GenieGedankens in der deutschen 
Literatur, Philosophie und Politik 1750–1945 (1985) att uppkomsten av 
det nya genibegreppet var kopplad till en övergripande samhällsför-
ändring som innebar en övergång från en hövisk till en borgerlig tid. 
tidigare var diktare knutna till hoven och underordnade furstarnas 
auktoritet. Under upplysningen försökte borgerliga författare istället 
utmana de gamla samhälleliga auktoriteterna och hävda sig som själv-
ständiga och oberoende författare. Geniet fungerade som förebild för 
det borgerliga idealet som hyllade individens frihet och dess produk-
tiva, intellektuella energi och företagsamhet.30 sexualitetsforskaren 
andrew elfenbein framhåller att fokuseringen på originalitet och på 
att sticka ut från mängden kunde vara ett sätt för författare från un-
derprivilegierade grupper att skapa intresse för sina verk hos potenti-
ella läsare och bokköpare.31

thorildforskaren stellan arvidson förklarade redan 1938 thorilds 
författarskap med utgångspunkt i en liknande klassrelaterad förkla-
ringsmodell. Han framhåller hur den litterära strid som fördes mellan 
thorild och Kellgren om huruvida skalder bör följa franskklassicistis-
ka smakregler eller uttrycka sig fritt och originellt kan förklaras som 
en social konflikt mellan två olika grenar av upplysningen. thorild 
representerade enligt arvidson den revolutionärt borgerliga tron 
på radikala samhällsomvandlingar och individens frihet från hind-
rande struk turer och till politiskt medbestämmande, medan Kellgren 

29. Wahrman, The making of the modern self, s. 47 ff.
30. schmidt, Die Geschichte des GenieGedankens …, s. 1 ff.
31. elfenbein, Romantic genius, s. 35 ff.
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man inte ska förstå genus som en särskild diskurs vid denna tid utan 
snarare som en del av större nätverk av politiska, legala, religiösa och 
medicinska diskurser. Han hänvisar till idé- och begreppshistorikern 
J. G. a. Pocock som har urskilt två modeller, kallade civic humanism 
och civil humanism.37 elfenbein kopplar samman uppkomsten av ci
vil humanism med omvärderingen av den aristoteliska bedömningen 
av kvinnan som en ofullkomlig man och den därpå följande negativa 
värderingen av kvinnor. Han menar att det inom det gamla civic huma
nism-idealet inte fanns någon positiv femininitet. Det feminina kopp-
lades till en lastbar omåttlighet, vilket ansågs vara motsatsen till den 
manliga dygden som innebar måttfullhet och självkontroll.38 Detta är 
något som också Foucault pekar på i Sexualitetens historia (2, 2002).39 
Civil humanism innebar enligt elfenbein att det uppkom en föreställ-
ning om positiv femininitet där kvinnor till skillnad från tidigare an-
sågs ha en moralisk förmåga. samtidigt medförde civil humanism en 
betoning av kvinnors olikhet i förhållande till män och en uppkomst 
av olika beteendeideal för de båda könen.40

som jag tolkar det beskriver elfenbein en förändring som inne-
bar att mannen inom civic humanism var den moraliska måttstocken 
för alla människor, medan det inom civil humanism hänvisades till en 

37. elfenbein, Romantic genius, s. 19; J. G. a. Pocock, Virtue, commerce, and 
history: essays on political thought and history, chiefly in the eighteenth century, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1985, s. 38 ff., 114 f. Pocock ser det som två olika sätt 
att förhålla sig till den klassiska politiska retorikens dygdebegrepp. Han använder 
ordet humanism eftersom han utgår från renässanshumanisternas diskussioner om 
vad det innebar att vara människa, homo på latin. De hämtade sina förebilder från 
antika, framför allt romerska källor. Pocock som först analyserade Machiavellis 
republikanism övergick sedan till att studera 1600- och 1700-talet och såg en 
kontinuitet i det ideal och språkbruk han kallar civic humanism. Han menar också 
att det runt år 1700 får konkurrens av det nyare civil humanism, som omvärderar 
betydelsen av det klassiska dygdebegreppet. Min tolkning av dessa modeller utgår 
från både elfenbeins och Pococks framställningar.

38. elfenbein, Romantic genius, s. 19 ff.
39. Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 2, Njutningarnas bruk, Daida los, 

Göteborg, 2002 [1984], s. 78 f. 
40. elfenbein, Romantic genius, s. 22 f. Jämför thomas laqueurs enköns- och 

tvåköns modell som utgår från ett medicinhistoriskt perspektiv. thomas laqueur, 
Making sex: body and gender from the Greeks to Freud, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1990, s. 8 ff.

sig feminina egenskaper. Denna uppvärdering av femininitet och ten-
dens till genusöverskridande har dock ofta tolkats som en kontinui-
tet av manlig makt fastän i en ny, mer dold form. estetikforskaren 
Christine Battersby är den som i boken Gender and genius (1989) mest 
ingående har analyserat genitanken ur ett sådant feministiskt genus-
perspektiv. Hon visar i sin studie att genitillhörigheten har varit för-
behållen män, samtidigt som det också har funnits en koppling mellan 
genialitet och genusöverskridande. Geniet har ofta framställts som en 
androgyn man med både en maskulin och en feminin sida. Battersby 
menar att femininiteten hyllades hos män men inte hos verkliga kvin-
nor. Geniet fortsatte att kopplas till det manliga könet, vilket hon 
anser har minskat kvinnors möjligheter att hävda sig som konstnä-
rer. Battersby framhåller att geniet tillskrevs samma känsla, intuition, 
fantasi och irrationalitet som också tillskrevs kvinnor. istället för att 
som tidigare avvisa känslan som kvinnlig i förhållande till ett manligt 
förnuft, menar hon att det under 1700-talet skapades nya distinktio-
ner inom känsloområdet.35 

litteraturvetarna anne Mellor och alan Richardson har visat hur 
de brittiska romantikerna med genianspråk gärna tillägnade sig femi-
nint kodade egenskaper och symboler. De kallar fenomenet för appro-
priering, kolonisering eller kannibalisering av det feminina. De be-
skriver med våldsmetaforer hur männen övertar positivt värderade 
feminina egenskaper samtidigt som kvinnor utestängs. Också dessa 
forskare menar att känslan uppvärderades i relation till förnuftet och 
att kvinnlighet därför blev eftersträvansvärt.36 

en annan bild av geniets koppling till genusöverskridande ges av 
andrew elfenbein i boken Romantic genius: the prehistory of a homosexual 
role (1999). Han anser att geniets bestämningar i förhållande till ge-
nus och sexualitet har att göra med den övergripande förändring som 
synen på kvinnor genomgick under 1700-talet. elfenbein menar att 

35. Battersby, Gender and genius, s. 8, 72 ff.
36. anne K. Mellor, Romanticism & gender, Routledge, new York, 1993, s. 23 ff.; 

alan Richardson, ”Romanticism and the colonization of the feminine” i anne K. 
Mellor (red.), Romanticism and feminism, indiana University Press, Bloomington, 
1988, s. 13 ff. ett annat exempel på en feministisk kritik av romantikens androgyna 
ideal är Diane long Hoeveler, Romantic androgyny: the women within, Pennsylvania 
state University Press, University Park, 1990.
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teori och metod
i avhandlingen undersöker jag konstruktionen av snillet ur en ge-
nusaspekt, i samverkan med social tillhörighet, ålder och etnicitet, 
på en metaforisk, begreppslig nivå som är av stor betydelse för hur 
maktrelationer mellan människor skapas. språket och de kulturella 
föreställningarna formar de sociala relationerna och institutionerna 
i samhället och bidrar till historisk förändring. såväl språk som an-
dra typer av kulturella uttryck konstituerar den sociala verkligheten 
på samma gång som de beskriver den. Jag fokuserar i synnerhet på 
hur olika sätt att särskilja människor griper in i varandra och skapar 
maktrelationer genom de språkliga konstruktionerna. Denna förstå-
else av kultur och språk som meningsskapande och inte endast som 
återspeglingar av materiella och ekonomiska strukturer har fram-
hållits inom forskningsfältet ”ny kulturhistoria”, vars teoretiska ut-
gångspunkter formulerades av lynn Hunt i antologin The new cultural 
history (1989).43 Med det kulturhistoriska eller kulturteoretiska per-
spektivet betonas de kulturella representationerna och fokus ligger på 
att studera skillnader och konflikter i de kulturellt meningsskapande 
processerna och praktikerna.44

Jag undersöker i avhandlingen hur det uppstår olika typer av sär-
skiljningar och därmed maktrelationer mellan människor genom de 
metaforer och begrepp thorild använder i sina konflikter med sam-
tida meningsmotståndare. striderna handlar om att ta makten över 
samtalsordningen och fastställa innebörden av begrepp som kan ges 
många olika betydelser. inspirerad av begreppshistorikern Reinhart 
Koselleck undersöker jag begreppet snille som ett så kallat semantiskt 
slagfält, där olika betydelser strider med varandra. Koselleck beskriver 
begrepp som mångtydiga ord, vilka utgör koncentrat av mening och 
innehåller ett överflöd av betydelser.45 Man kan säga att ordet snille 

43. lynn Hunt, ”introduction: history, culture, and text” i aletta Biersack & 
lynn Hunt (red.), The new cultural history, University of California Press, Berkeley, 
1989.

44. ibid., s. 12 ff.; anders ekström, Representation och materialitet: introduktioner 
till kulturhistorien, nya Doxa, nora, 2009, s. 36 f., s. 42 ff.

45. Reinhart Koselleck, ”einleitung” i Otto Brunner (red.), Geschichtliche 
Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland. Band 

feminin respektive en maskulin moral. Moralen var med det ena idea-
let manlig och med det andra könsdifferentierad. Både Pocock och 
elfen bein framhåller att civic humanism levde kvar parallellt med den 
nyare civil humanism.41

elfenbein menar att män som förstod sig själva som genier gär-
na tog till sig feminint kodade egenskaper som sensibilitet, fantasi 
och passion och att detta var möjligt genom att femininitet uppvär-
derades i civil humanism-idealet. samtidigt fanns dock föreställningen 
från civic humanism kvar om det feminina som omoraliskt och mått-
löst. Därför menar han att det genusöverskridande som förknippades 
med geniet inte var oproblematiskt för dem som associerades med det. 
elfenbein ser här en bakgrund till hur geniet och den homosexuelle 
senare har kopplats samman. Han framhåller att gränsen var suddig 
mellan det upphöjda geniet och den föraktade sodomiten. Båda för-
knippades med en feminint associerad måttlöshet.42 elfenbein intres-
serar sig framför allt för queer- och sexualitetsaspekter av geniet och 
nämner Pococks modeller främst som en bakgrund i inledningen. Jag 
kommer i min undersökning att relatera till och utveckla den bild av 
en förändring i uppfattningen om maskulint och feminint som elfen-
bein skisserar.

Det är intressant att analysera hur olika maktordningar samver-
kar i konstruktionen av snillebegreppet med tanke på de motstridi-
ga tendenser som framhållits i tidigare forskning i relation till geni-
tanken. Det gäller geniets ambivalenta bestämningar i förhållande 
till manlighet och kvinnlighet och den nya uppfattning om identitet 
som innebar ett ökat fokus på varje individs unicitet och autonomi, 
 samtidigt som människor i ökad grad inordnades i olika essentiel-
la identitetskategorier. individen blev både friare och mer bestämd. 
Det har också påvisats att framhållandet av människors likhet har 
gått hand i hand med betoningen av skillnaden mellan olika grupper. 
Här finns en komplexitet som jag hoppas kunna bringa större klarhet 
i genom att undersöka samkonstruktionen mellan genus och andra 
maktordningar.

41. Pocock, Virtue, commerce and history, s. 110 f.; elfenbein, Romantic genius, 
s. 22 ff.

42. elfenbein, Romantic genius, s. 27.
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blir det möjligt att åskådliggöra och närmare undersöka hur makt-
relationer förändras beroende på situation och sammanhang. Det in-
tersektionella perspektivet tar hänsyn till att identitetskategorier kon-
strueras i samverkan med varandra på ett komplicerat och föränder-
ligt sätt. Det handlar alltså inte främst om att undersöka många olika 
kategorier, utan om att uppmärksamma att exempelvis genus bättre 
förstås i samverkan med andra maktordningar.49 

Det intersektionella perspektivet har främst tillämpats inom nu-
tids forskning och är inte särskilt beprövat på äldre historiska mate-
rial. Dess relevans för historievetenskapen har dock framhållits, till 
exempel av Helena tolvhed i ett temanummer av Scandia 2010.50 
sättet att analysera olika maktordningars samverkan kan lika väl an-
vändas i en undersökning av en 1700-talstext. Däremot måste man 
vara uppmärksam på de särskilda begrepp som förekommer i det his-
toriska materialet. Jag ser genus, social tillhörighet, ålder och etnici-
tet som en utgångspunkt och ett sätt att diskutera och begripliggöra 
hur sådana kategorier är historiskt föränderliga och hur begrepp som 
manlig och kvinnlig ges olika betydelser i olika sammanhang.

Min undersökning utgör en närläsning utifrån en författares text-
produktion. Kulturhistoriska studier sträcker sig ofta över stora tids-
rymder och många olika källmaterial men kan också vara närgransk-
ningar av ett mer avgränsat material som gör det möjligt att studera 
de meningsskapande processerna på mikronivå.51 De texter jag stude-
rar är centrala i svensk litteratur- och filosofihistoria och det är viktigt 
att undersöka den typen av texter ur ett kritiskt perspektiv för att ifrå-
gasätta och avmystifiera inflytelserika föreställningar som genitanken. 

49. Kimberlé Crenshaw, ”Mapping the margins: intersectionality, identity 
politics, and violence against women of color” i Stanford law review, 43, July 1991; 
nina lykke, ”intersektionalitet – ett användbart begrepp för genus forskningen” 
i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1, 2003, s. 48; nina lykke, ”nya perspektiv på inter-
sektionalitet: problem och möjligheter” i Kvinnovetenskaplig tid skrift, 2–3, 2005; 
Paulina de los Reyes, irene Molina & Diana Mulinari, ”inter sektionalitet som 
teoretisk ram vs mångfaldsperspektivets tomma retorik” i Kvinno vetenskaplig tid
skrift, 3–4, 2003.

50. Helena tolvhed, ”intersektionalitet och historievetenskap” i Scandia: 
tidskrift för historisk forskning, 76 (1), 2010.

51. Hunt, ”introduction: history, culture, and text”, s. 22.

blir ett begrepp i Kosellecks mening då det fylls med motstridiga inne-
börder där olika sociala och politiska betydelser förhandlas. 

i enlighet med det begreppshistoriska perspektivet intresserar jag 
mig för begreppens historiska föränderlighet.46 Jag har strävat efter 
att upprätthålla distansen mellan den betydelse ett visst ord har idag 
och vad samma ord kan ha betytt i det historiska sammanhanget. 
Koselleck och andra begreppshistoriker har betonat betydelsen av att 
på det sättet göra sig främmande inför begreppen och försöka lära 
känna den aktuella tidens begreppsapparat och särskilda språkbruk.47 
Med den förståelse jag utgår ifrån finns det inte någon tydlig gräns 
mellan ordet och begreppet. Begreppen hänger ihop med orden på 
så sätt att själva begreppet eller idén formas av de ord som benämner 
det. Det är betydelsefullt just vilka ord och sammansättningar av ord 
som används under en viss tid, eftersom dessa påverkar begreppens 
innebörder.48

Jag har i min undersökning också inspirerats av teorierna rörande 
intersektionalitet som sätter skärningspunkterna mellan olika iden-
titetskategorier och maktordningar i fokus. Genom att föreställa sig 
makten som en mängd olika axlar som korsar varandra på olika sätt 

1, A–D, Klett-Cotta, stuttgart, 1972 [1979], s. xxii. Den politiska filosofen niels 
Åkerstrøm andersen sammanfattar Kosellecks definition av begrepp på detta sätt: 
”Concept (Koselleck) is a word condensing a wide range of social and political 
meanings. Concepts comprise an undecided abundance of meaning, a concentration 
of meaning, which makes them ambiguous. Precisely through its ambiguity, the 
concept creates a space of significations, which is open to interpretation and can 
be come a semantic battlefield.” niels Åkerstrøm andersen, Discursive analytical 
stra tegies: understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann, Policy Press, Bristol, 
2003, s. vi.

46. Jonas Hansson, ”Begreppshistoria: program och praktik” i nils andersson 
& Henrik Björck (red.), Idéhistoria i tiden: perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem 
år, symposion, stockholm, 2008, s. 283 f. andra idéhistoriker som intresserat sig 
för begreppshistoria är Bo lindberg och Mats Persson. se antologin Bo lindberg 
(red.), Trygghet och äventyr: om begreppshistoria, Kungl. Vitterhets historie och 
antikvitets akademien, stockholm, 2005.

47. Koselleck, ”einleitung”, s. xix. se även Kari Palonen, ”Den begrepps histo-
ris ka Verfremdungseffekten” i lindberg (red.), Trygghet och äventyr. Hansson, ”Be-
grepps historia: program och praktik”, s. 282.

48. Koselleck, ”einleitung”, s. xxii; Hansson, ”Begreppshistoria: program och 
praktik”, s. 283 ff.
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terare respektive bibliotekarie, anpassade sig till hovkulturens adliga 
ideal intog thorild en kritisk utanförposition. 

För att ge en förståelse av thorilds snillebegrepp i förhållande till 
svenska akademiens valspråk ”snille och smak” kommer även tal av 
Gustav iii och akademiens ledamöter i samband med instiftelsen 
1786 att ingå i det material som analyseras. Jag har dessutom under-
sökt vissa skrifter av Kellgren och leopold, som riktar sig till thorild, 
för att visa hur snillebegreppet formas i en diskursiv konflikt.

Min undersökning tar sin utgångspunkt i hur thorild framstäl-
ler snillet som manligt respektive kvinnligt. tanken är att undersök-
ningen ska visa att dessa begrepp inte fungerar som enkla motsats-
begrepp. i analyserna har jag därför varit uppmärksam på hur genus 
samverkar med social tillhörighet, ålder och etnicitet i vad som vid 
första anblicken ser ut att vara renodlade genuskodningar. Denna ut-
gångspunkt har även styrt avhandlingens disposition. För varje del 
inleder jag med en analys av en särskild skrift där kopplingen mellan 
snille och manlighet respektive kvinnlighet görs explicit. Detta gäller 
för del i förordet till dikten Passionerna (1784) och för del ii Om qvin
nokönets naturliga höghet (1793). Därefter utökas analysen till thorilds 
övriga skrifter och till Kellgren, leopold och kretsen kring svenska 
akademien. i avslutningen diskuteras sedan hur snillet hos thorild 
kan beskrivas som manligt i vissa sammanhang och kvinnligt i andra 
och hur detta relaterar till en samverkan mellan genus, social tillhörig-
het, ålder och etnicitet.

Material, avgränsningar och disposition
Jag har gått igenom alla thorilds svenska texter med utgångspunkt i 
Vitterhetssamfundets textkritiska utgåva av hans samlade skrifter.52 
De texter som sedan har använts i analysen har valts ut därför att 
de aktualiserar snillets relation till begrepp rörande manlighet och 
kvinnlighet. eftersom det är en undersökning av begreppet snille är 
det de svenska texterna som står i fokus. thorild skrev även på engel-
ska när han befann sig i london och på tyska och latin under sin tid i 
Greifswald. Även om dessa texter tillhör ett annat sammanhang kom-
mer de att tas upp som jämförelse när det är relevant.53

Den största delen av thorilds publicerade skrifter utgörs av 15–
75 sidor långa framställningar i olika ämnen där han propagerar för 
förändringar inom diktning, litteraturkritik, tryckfrihet och styrelse-
skick. Dessa för 1700-talet typiska tryckta häften, småtryck och bro-
schyrer är det viktigaste källmaterialet för min studie. De fungerade 
som inlägg i samhällsdebatten och många av texterna är tillkomna 
i en polemisk situation. De flesta är skrivna på prosa, men några är 
poetiska dikter med tillhörande kommentarer skrivna i polemisk och 
sam hällskritisk stil. Det finns också ett stort antal brev bevarade, vil-
ka utgör en del av mitt källmaterial. thorild har även efterlämnat ett 
flertal opublicerade, handskrivna dikter, varav några är av intresse för 
undersökningen. 

thorild formulerade sina tankar om snillet i konflikt med fram-
för allt Johan Henric Kellgren och Carl Gustaf af leopold, som är de 
mest kända skalderna från kretsen kring Gustav iii:s hov. De hörde 
till svenska akademiens första arton ledamöter. För thorild represen-
terade de den hovkultur som ute i europa framhölls som motsatsen 
till geniets frihet och självständighet. thorild, Kellgren och leopold 
hade alla en icke-adlig bakgrund och tillhörde den nya, uppåtsträvan-
de grupp av befolkningen som brukar kallas den framväxande  medel- 
eller borgarklassen. De tog sig dock fram i samhället på olika sätt. 
Medan Kellgren och leopold, som var anställda som kungens sekre-

52. thomas thorild, Samlade skrifter, svenska vitterhetssamf., stockholm, 
1932–. alla citat av thorild är hämtade från denna utgåva.

53. För biografiska uppgifter, se bilagan ”thomas thorild. Biografisk översikt”.
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i. 

snillets manlighet och mognad

i den här första delen kommer jag att undersöka thorilds beskriv-
ningar av snillets manlighet i syfte att analysera hur genus samverkar 
med andra kategorier i konstruktionen av begreppet snille. Det visar 
sig att manlighet hos thorild inte i första hand hänvisar till en köns-
bestämning i motsats till kvinnlighet. snarare syftar det på en ideal 
mänsklighet eller mognad. Detta är något som jag kommer att utreda 
närmare i relation till konstruktionen av snillet. 

Utgångspunkten för analysen är de textställen där begreppen snille 
och manlighet explicit sammankopplas. associationen mellan dessa 
begrepp genomsyrar stora delar av thorilds författarskap genom att 
flera andra begrepp knyts till dem. Det är dock främst i den 1785 pu-
b licerade dikten Passionerna som han uttryckligen talar om snillets 
man lig het. i förordet formulerar han i högtidliga, poetiska ordalag 
sin oppositionella position gentemot den etablerade skaldekonsten. 
skriften är en av thorilds mest uppmärksammade och har ansetts 
viktig i litteraturhistorien, eftersom han här introducerade ett nytt 
diktar ideal i sverige. i opposition mot franskklassicismens fastställda 
regler hävdade han att skalden skulle utgå från sig själv och skapa sina 
egna lagar. analysen kommer att struktureras utifrån de olika begrepp 
som thorild knyter till den manlighet han i förordet till Passionerna 
tillskriver det sanna snillet. 

De begrepp jag ser som de viktigaste för förståelsen av thorilds 
användning av manlighetsbegreppet är styrka, frihet och höghet. Jag 
kommer att utreda betydelsen av dessa begrepp i thorilds skrifter och 
föra en diskussion i förhållande till tidigare forskning. i mitt material 
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bestämda hierarki utan hänvisar istället till vad han framhåller som 
en naturlig och gudomlig ordning. i anslutning till detta skapar han 
en hierarki av lägre och högre stående snillen. Det är i detta samman-
hang som manlighetsbegreppet används för att upphöja en viss typ av 
snillen över andra.

De omständigheter som gjorde att thorild fick möjlighet att göra 
sin röst hörd var att han 1781 deltog med skaldestycket Passionerna i en 
tävling anordnad av det vittra sällskapet Utile Dulci. Han var då 22 år 
och hade just kommit till stockholm efter att ha studerat vid universi-
tetet i lund. Dikten fick ett relativt gott bemötande och tilldelades ett 
mindre pris. i prismotiveringen, som skrevs av sällskapets sekreterare 
Kellgren och publicerades i tidningen Stockholms posten 1782, framhölls 
att dikten hade många förtjänster men också fel som var ett resultat 
av förvillelser och ytterligheter. thorild bedömdes som ett lovande 
snille som hade möjlighet att uppnå allmänt erkännande och det stora 
priset ifall han ville underkasta sig ”den erkända skaldekonstens stad-
gade lagar”.57 Vad som beskrevs som det största felet var att han hade 
skrivit på orimmad vers, vilket stred mot de allmänna smakreglerna.58

thorild svarade med att i högtidliga ordalag avsäga sig priset i en 
artikel i Stockholms posten. Han opponerade sig mot motiveringen och 
det faktum att han hade tilldelats ett tröstpris för ett verk som bedöm-
des som felaktigt och ofullkomligt. särskilt framhöll han skaldens rätt 
att välja sitt eget uttryck. Kellgren svarade med att förlöjliga thorild 
i satirisk stil. Detta blir starten på en långvarig och hätsk offentlig 
ordväxling, som skulle fortsätta över de närmaste tio åren. en viktig 
skrift i denna konflikt är den publicerade versionen av tävlingsbidra-
get Passionerna som utkom 1785.59

auctoren af pris-skriften: Passionerne”, Stockholms posten, 13 mars 1782, Samlade 
skrifter, Del 4, s. 265 ff.; thorild, ”Öfver anmärkningen til authorn af Passionerna”, 
Stockholms posten, 20 mars 1782, Samlade skrifter. Del 1, s. 473 ff. 

57. Kellgren, ”stockholm, d. 24 febr. 1782”, Samlade skrifter. Del 4, s. 263.
58. ibid., s. 263.
59. Förordet och kommentarerna till Passionerna som analyseras i detta kapitel 

är tillkomna till publiceringen 1785. 

urskiljer jag några särskilda teman som har behandlats av andra fors-
kare. Det gäller den aristoteliska bedömningen av manlighet som grad 
av livskraft, det klassiska republikanska idealet och föreställningen om 
det sublima. 

 Jag undersöker hur begreppet manlighet skapar särskiljningar i 
den sociala konflikt som thorild är involverad i. arvidson har fram-
hållit hans position som revolutionär motståndare till det gamla, aris-
tokratiskt dominerade samhällets sociala hierarkier och som föresprå-
kare av ett system där personlig förtjänst skulle gå före börd och där 
individualitet skulle premieras snarare än likriktning.54 Det är viktigt 
att inse att motståndet mot förtryck skapar nya exkluderingar, vilka i 
detta fall inte i första hand bygger på börd utan istället på en bedöm-
ning av vad förtjänst innebär. thorilds beskrivning av snillet som en 
idealmänniska visar vilken sorts individ han ansåg vara mest förtjänst-
full och därmed mest berättigad till maktpositioner.

snillets hierarki i Passionerna
i förordet till Passionerna använder thorild begreppen snille och man-
lighet för att vända på de rådande hierarkierna och skapa sig en makt-
position ur det underläge han befann sig i. Han var kritisk till att 
skaldekonsten förstods i analogi med ett hantverksskrå där lärlingar 
lärdes upp i yrket efter särskilda regler. exempelvis kritiserade han i 
Stockholms posten 1783 Kellgrens ”olideliga handtverkstermer – gehör 
och band för Svenska SkaldeKonsten”.55 Unga snillen, som var ett annat 
namn för skalder, skulle se de äldre som förebilder och ödmjukt rätta 
sig efter de regler och konventioner som hade antagits som allmänna 
för skaldekonstens utövande.56 thorild accepterar inte denna socialt 

54. arvidson, Thorild och den franska revolutionen, s. 21, 41 ff., 73.
55. thorild, ”svar til herr Bon-Conseil”, Stockholms posten, 23 oktober 1783, 

Samlade skrifter. Del 1, s. 488. Uttalandet hänvisar till Johan Henric Kellgren, ”til 
försökaren af orimad vers i stockholms posten n:o 225”, Stockholms posten, 3 okt. 
1783, Samlade skrifter, Del 4, s. 341.

56. se ordväxlingen mellan Kellgren och thorild i tidningen Stockholms posten: 
Kellgren, ”stockholm, d. 24 febr. 1782”, Stockholms posten, 26 feb. 1782, Samlade 
skrifter. Del 4, Prosaskrifter från Stockholms postens begynnande till och med 1784, svenska 
vitterhetssamf., stockholm, 1940–1944, s. 262 f.; thorild, ”til sälskapet Utile 
Dulci”, Stockholms posten, 4 mars 1782, Samlade skrifter. Del 1, s. 467 ff.; Kellgren, ”til 
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Jag Vädjar från lagar hvars ton jag ej funnit nog stark och bju-
dande, til naturens: til de eviga, almänna af sanning och skönhet. 
Hvem urskiljer dem? De gudomligaste ögon; den renaste och hög-
sta känsla.62

thorild framhåller att Utile Dulcis lagar inte har en tillräckligt stark 
ton. styrkan kopplas här till sanning. Han säger sig vilja bli bedömd 
av en domstol som utgår från naturens evigt sanna lagar. De som har 
förmågan att uppfatta dessa lagar beskriver han som de mest gudom-
liga ögonen och den högsta känslan. Ögon och känsla liksom själ och 
snille fungerar som beteckningar på hela den person som dessa delar 
tillhör. thorild menar att sanningen kan ses och kännas av vissa per-
soner med högre och gudomligare förmågor än andra. De manligaste 
själarna sägs vara de som har den högsta förmågan och styrkan, vilket 
alltså åskådliggörs genom referenser till syn- och hörselförnimmelser.

själen syftar på personernas andliga kapacitet och värde, och snillet 
framstår dels som den skapande delen av själen och dels som de män-
niskor vars själ har en särskild skapande förmåga. Det finns en nära 
koppling mellan själen och snillet, vilka båda fungerar meto nymiskt 
såsom syftande på personer. thorild talar om en gradering av själar. 
De sägs ha olika grad av förmåga att uppfatta skönhet och sanning. 
läsaren bör enligt thorild inte stå alltför långt nedanför författaren i 
själslig höghet för att ha förmåga att uppfatta diktens värde.63

thorild riktar sig till Kellgren och de andra i Utile Dulci, vilka han 
bedömer som domare i en annan och lägre krets än den han själv be-
finner sig i. Han menar att det bara är höga själar som har förmågan 
att bedöma andra inom samma kategori. Det betonas att det finns 
olika högre och lägre kretsar, vilka visserligen alla har sitt existensbe-
rättigande: 

Må hvar och en vara lyksalig i kretsen af sin skönhet och sit ljus. 
Men upstigen ej at gifva lag i en högre! snillenas medelmåtta har 
vant er vid et sjelfsvåld, et slags öfvermod. Men ingen är något 

62. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 36.
63. ibid., s. 40. (”Det högre förlorar sig evigt för denna – eller denna – graden 

af själar. någon gång ropar man: gif mig en Författare. likså ofta kan återropas: gif 
mig en Läsare!”)

Det manliga, starka och höga
i förordet till Passionerna vänder sig thorild först till sällskapet Utile 
Dulci och sedan till något som han kallar det högre allmänna, vilket är 
en tänkt idealisk och värdig publik. Han menar att Kellgren och de an-
dra domarna i det vittra sällskapet inte har förmågan att döma verket 
på rätt sätt. istället åberopar han en högre domstol av mer upphöjda 
själar och använder sig då av begreppet manlighet, som han kopplar 
till själslig styrka och höghet: 

Hvem menar ni väl jag talar til? til kretsen af de starka och man-
liga själar, som känna naturen och det ädlaste snillet frambragt. 
ej en gång til snillen, i de veka eller låga slag. Må man ej be-
draga sig. Detta är min domstol.60

thorild gör här en uppdelning i högre och lägre snillen och själar. Han 
säger sig vilja bli bedömd endast av själar som är starka och manliga. 
De starka, manliga själarna sägs bilda en särskild krets, vilken ställs 
mot vad han kallar snillen av veka eller låga slag. De går visserligen 
under beteckningen snillen, men utgör enligt thorild en lägre grad 
i denna ordning. Uttalandet implicerar att det finns ett annat slags 
snillen som är starka, höga och manliga och som bara kan förstås och 
uppskattas av motsvarande manliga själar. Här konstrueras en gra-
derad värdeskala bland snillen och själar som knyts till olika grupper 
och personer. 

De starka, manliga själarna utmärks enligt thorild av förmågan att 
känna det som naturen och snillet frambringar. De har enligt thorild 
en högre känsla och en högre förmåga att känna. Med ”känsla” mena-
de han inte det vi idag tolkar in i ordet utan snarare en allmän sinnes-
förnimmelse som han såg som grunden för den mänskliga existensen, 
vilket har framhållits av arvidson. Denna känsla omfattade förnuft, 
känslor och sinnesförnimmelser på samma gång.61 Den domstol som 
thorild vill se som ersättning för Utile Dulcis ska vara sammansatt av 
sådana som genom sin känsla har förmågan att utläsa naturens lagar:

60. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 36.
61. ibid., s. 36; arvidson, Thorild: studier i hans ungdomsutveckling, s. 309.
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Uppställningen i citatet knyter det stora, det djupa och det gu-
domliga till det manliga medan det lilla, glada och jordiska kopplas 
till den lägre värderade barndomen. Förmågan att urskilja sanning 
och skönhet knyts i citatet till själens ljus och rörelse. thorild utgår 
från en föreställning med anor i antiken om elden som den viktigaste 
av världens beståndsdelar. De högst stående människorna, vilka också 
beskrivs som de manliga, är de som består i särskilt hög grad av eld, 
vilket skildras i termer av ljus och rörelse i själen.

thorild anknyter i graderingen av själarnas kretsar till den aktu-
ella konflikten med Kellgren genom att hänvisa till principfrågan om 
huruvida dikter ska skrivas med eller utan rim. Den så kallade fran-
ska smaken erkände inte orimmade versmått och det blev därmed en 
symbolfråga för thorild och andra motståndare till de franskklas-
sicistiska reglerna att dikta orimmat. Kellgren angav det faktum att 
thorild skrev orimmat som en motivering till att han inte kunde få 
Utile Dulcis stora pris.

thorild hade själv fått höra att han inte skulle förhäva sig och tro 
att han som nybörjare kunde vara lika högtstående som de etablera-
de skalderna, vilka genom erfarenhet och efterliknande av förebilder 
hade lärt sig konstens regler. nu använder han sig själv av en liknan-
de typ av särskiljande argumentation. Han byter ut den samhälleliga 
hier arkin mot den naturliga och hävdar att naturgiven, själslig höghet 
går före samhällelig position. arvidson framhåller att de borgerliga 
samhällskritikerna ofta hänvisade till naturen, som fick representera 
en värld av obegränsade möjligheter.67 Genom thorilds byte från en 
social till en naturlig hierarki fungerar manlighet som en andlig mog-
nad, vilken skiljs från kroppslig eller socialt bestämd åldersskillnad. 
thorild var både i antal levda år och i samhällspositions- och karriär-
hänseende yngre än sina motståndare, vilka han anklagade för barns-
lighet och själslig omognad.

Frihet och mandom
lite längre fram i Passionernas förord kopplas snillet till ordet man-
dom. Här framkommer tydligt att mandomen relateras till ålder och 
mognad. Vad som framhålls som utmärkande för mandomen är här 
frihet:

67. arvidson, Thorild och den franska revolutionen, s. 54.

utan genom sanningen af det han är. Var ej et ljud: häldre än en 
själ som känner!64

thorild framhåller att det viktiga är att hålla sig inom sin egen krets 
och inte stifta lagar för dem som befinner sig högre upp. Här antyder 
han att smakdomarna i Utile Dulci har försökt värdera Passionerna, 
som egentligen befinner sig inom en högre krets. Detta beskriver han 
som självsvåldigt och övermodigt, vilket var anklagelser som tidigare 
hade använts om thorild själv med hänvisning till hans utmaning av 
den etablerade skaldekonsten.65 thorild framhåller det som viktigt att 
förhålla sig till sitt sanna jag. Med detta vill han degradera smakdo-
marna i Utile Dulci genom att påstå att de inte har förmågan att be-
döma ett diktverk av ett högre slag, utan bara ger sken av det. 

lite senare i förordet gör thorild en närmare beskrivning av de 
olika kretsar som han menar finns i snillets värld och använder då be-
greppet manlig:

i snillets verld är ej fråga utan om sanning och skönhet; om sjä-
lens högsta ljus, rörelse, nöje. Detta är den enda Reglen: och nog. 
Följen den, med, utan Rim. Gifven blott förtjusning åt den krets 
j väljen – af små, af stora; jollrande, manliga; glada, eller djupare; 
gudomliga själar, eller stoftets!66

De kretsar som här kontrasteras mot varandra sägs innehålla olika ty-
per av själar. thorild menar att skalden kan välja om han vill rikta sig 
till en högre eller en lägre krets. De kategorier som ställs mot varandra 
är de små och de stora, de jollrande och de manliga, de glada och de 
djupare samt de gudomliga och stoftets själar. Det manliga framhålls 
som motsats till det jollrande, vilket antyder att manligheten funge-
rar som en åldersbeteckning. Denna anknytning finns nästan alltid i 
thorilds användning av orden manlig, manlighet och mandom. Det 
manliga syftar på den vuxna, manliga åldern till skillnad från barndo-
mens jollrande. 

64. ibid., s. 36.
65. se Kellgren, ”stockholm, d. 24 febr. 1782”, Samlade skrifter. Del 4, s. 262; 

Kellgren, ”til auctoren af pris-skriften: Passionerne”, Samlade skrifter. Del 4, s. 
266 f.

66. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 37.
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vilka han beskriver som despotiska. Detta menar han kan passa meta-
foriska barn men inte vuxna män. 

Den mandomens frihet som snillet ska uppnå knyts här till höghet 
och naturen. Den etablerade skaldekonsten bedöms som kvardröjande 
i barndomens joller och beskrivs som en ”konst-nyck”. Den framhålls 
därmed som en människoskapad konst och en tillfällig nyck till skill-
nad från det som hämtats från den eviga naturen. thorild frågar reto-
riskt om det kan finnas en annan skönhet än den för tillfället erkända 
och om denna kan vara en högre form av skönhet. Här konstrueras 
återigen en gradering. Det framhålls att det finns högre och lägre for-
mer av skönhet och kontentan är att den nya skönhet som Passionerna 
utgör är högre stående än den som Kellgren och de andra etablerade 
skalderna är vana vid.

till snillets mandom knyts i citatet om snillets frihet vad thorild 
kallar den vises röst och naturens högsta, heligaste känsla.69 Den vise, 
en figur med anknytning till antika filosofer som thorild ofta associe-
rar sig med, har många beröringspunkter med snillet.

Den högre stående skönheten är enligt thorild manligare, friare, 
starkare, högre och ligger närmare naturens sanning. Den har till och 
med ett slags vildhet i sin naturliga styrka:

Jag frågar min valda Domstol, kretsen af de starka och kännande 
själar. De veta at en skönhet, nyss kommen ur naturen, måste 
hafva en slags vildhet: men som ej annat är, än – nyhet och natur i 
de starkare behagen.70 

Vildhet är i allmänhet ett negativt begrepp associerat med våld och 
kaos, för thorild liksom för hans samtida. ibland får det dock även en 
positiv klang av styrka, frihet och manlighet. Här tycks han mena att 
den nya formen av skönhet uppfattas som en vildhet, eftersom den 
skrämmer publiken som är van vid samhällets lilla, begränsade konst 
och inte den stora och starka naturen.

69. ibid., s. 37.
70. ibid., s. 38.

Jag återkommer til er, ädlare! snillets FRiHet är det inte-
resse för hvilket jag talar. Den Hämnas genom samma vapen som 
Förnuftets och Medborgarens: genom en ren och djärf röst. Den 
förtryckes på samma sätt: genom det antagnas fördom, genom 
små-lagarnas despotism. Man har sedan snillets joller-dar en viss 
konst-nyck. efter den – skal snillet i sin Mandom gå! Den anstår 
skämtet och glädjen. Men den Vises röst, den heligaste, den högsta 
naturens känsla får ej undantagas. Dömen däröver. Kan här gifvas 
en skönhet som ej är den antagna? Kan denna skönheten äfven 
vara en högre?68

thorild menar att snillet går in i en ny ålder genom det diktande 
han företräder. snillet fungerar här som ett kollektivt begrepp, vilket 
syftar på skaldekonsten och det mänskliga skapandet i allmänhet. i 
analogi med en människas uppväxande ska det lämna barndomens 
”joller-dar” och inträda i mandomen, som är den fullvuxna, mogna 
åldern. snillets frihet kan också hänvisa till enskilda skalders rätt att 
skapa fritt. Det faktum att snillet kan syfta på såväl ett kollektiv som 
särskilda individer gör att thorild kan framställa det som att han talar 
i snillets intresse. Denna sammanställning av det individuella och det 
universella ger snillet tydliga makt- och legitimitetsanspråk. Den som 
talar i det kollektiva snillets namn framstår som ett enskilt snille med 
rätt att företräda gemensamma intressen.

Det metaforiska uppväxandet knyts till begreppet frihet. thorild 
säger sig kämpa för snillets frihet och anknyter då till ett klassiskt 
republikanskt medborgarideal, vilket kommer att visa sig tydligare 
längre fram i analysen. Medborgaren i republiken använder en djärv 
röst som vapen för att försvara sin frihet. På samma sätt ska snillets 
och förnuftets frihet hävdas. Mandomen framstår som utmärkt av 
djärvhet, stridbarhet och en ovilja att underordna sig andras makt. 
Motsatsen till denna republikanism framhålls som despotism. Det 
despotiska statsskicket förminskas och knyts till barndomen, me-
dan den republikanska friheten kopplas till den vuxna, fria och starka 
mandomen. Konkret protesterar thorild mot de lagar för skaldekon-
sten som Kellgren och Utile Dulci hade uppmanat honom att följa och 

68. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 37.
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nellt associerades med begrepp han vill överföra på snillet såsom hög-
het, majestät, myndighet och gudomlighet. Konungen representerar 
här framför allt den självständiga makt som thorild vill att snillet ska 
ha och som han förknippar med mandomen. 

smakdomarna i Utile Dulci beskrivs i förordet till Passionerna som 
”Half-domare”, ”gjorda för at följa: ej för at finna och afgöra”.73 De 
framställs som passiva efterföljare av andras lagar istället för aktiva 
lagstiftare. Det manliga snillet är däremot enligt thorild fritt, själv-
ständigt och en aktiv ledare – någon som inte följer lagar, utan går före 
och stiftar dem. att följa regler utan att ifrågasätta dem kopplar han 
till ungdom och barnslighet, medan självbestämmande och frihet att 
skapa sina egna lagar kopplas till manlighet.

styrka
när thorild beskriver snillet som manligt i Passionerna är själslig styr-
ka en av de egenskaper han syftar på. snillet framställs också på andra 
håll som starkt eller kraftfullt. exempelvis talar han om ”nya, starka, 
och stora snillen”.74 i det här avsnittet kommer jag att se närmare på 
hur thorild beskriver manlig styrka i andra texter för att visa vilka 
föreställningar han relaterar till när han tillskriver det sanna snillet, 
och underförstått sig själv, en manlig själsstyrka. Därigenom vill jag ge 
en bild av den klassiska betydelse av begreppet manlighet som ligger 
bakom thorilds användning av begreppet för att upprätta en hierarki 
bland snillen. Manligheten beskrevs i antika källor som en fråga om 
grad av både kroppslig och själslig styrka. 

Fullkomlighet och mognad
Vad som primärt framhålls som utmärkande för det manliga, manlig-
heten och mandomen i thorilds skrifter är själens styrka. Motsatsen 
beskrivs som själslig vekhet eller svaghet. Graden av själsstyrka utmär-
ker skillnaden mellan manliga och veka snillen. Det manlighetsbe-
grepp som thorild använder sig av för att upphöja sin egen diktartyp 
i förhållande till de etablerade skaldernas utgår från en föreställning 

73. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 36.
74. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 60.

Självvarelse och mandom
i nästa stycke i förordet till Passionerna sammanställer thorild återigen 
begreppen snille och mandom och relaterar dem till självständighet:

Galliens Mode-krämerska herrskar öfver Oss för länge. andra 
Folkslag hafva redan en sjelfständighet: och Vi yrsle i ungdoms-
åren. För dessa kan den gifva lagar. Men den vågar det för snillen 
och Konungar. Vågar sträcka sin arm til höjden af sjelfvarelse och 
Mandom!71 

snillen och konungar beskrivs som den högsta formen av vad thorild 
kallar självvarelse och mandom. i citatet används också ordet själv-
ständighet, vilket knyts till olika folkslag. thorild menar att den sven-
ska skaldekonsten är osjälvständig genom att den rättar sig efter den 
franska smaken. i metaforiska ordalag beskrivs den franska smaken 
som en gallisk, det vill säga fransk, modeförsäljerska. svenskarna be-
skrivs metaforiskt som kvarblivna i ungdomsåren, eftersom de låter 
sig härskas av andra. Utmärkande för den vuxne mannen är tvärtom 
att han själv har makten över sin egen existens, vilket thorild här ut-
trycker med orden självvarelse och självständighet. 

Den främmande makt som sägs styra de ungdomliga svenskarna 
är en figur med feminint genus. Mode och krämerska är ord som har 
många negativa konnotationer vid denna tid. Dels står de för till-
fälliga nycker och dels har de en koppling till handel, kommers och 
överflöd, vilket var korrumperande företeelser enligt det republikan-
ska medborgaridealet. enligt detta ideal var kvinnor, eller abstrakta 
företeelser i kvinnogestalt som fru Fortuna, ofta representanter för 
det som avledde medborgaren från den plikt mot republiken som be-
skrevs i termer av manlighet.72

Den feminina, utländska och kommersiella makten kan enligt 
thorild gärna få skapa lagar åt det ungdomliga folket. Problemet är att 
den har dristat sig till att bestämma också över snillen och konungar, 
som han menar är det högsta uttrycket för mandom och själv varelse. 
thorild beskriver gärna snillet i analogi med konungen, som traditio-

71. ibid., s. 37.
72. Pocock, Virtue, commerce, and history, s. 114.
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väderstrecket sågs som feminina. Män kunde också förstås som mer 
eller mindre feminina och kvinnor som mer eller mindre maskulina 
på en graduerad skala med hermafroditer i mitten.78

thorilds genusrelaterade uttalanden befinner sig i allmänhet på en 
abstrakt, metaforisk nivå utan direkt kroppslig anknytning. ett un-
dantag är en skrift om dietik som thorild skrev under sin tid i tysk-
land. Där gör han i lättsamma ordalag en hänvisning till den span-
ske 1500-talsläkaren Juan Huartes humoralpatologiska beskrivning. 
Citatet visar att dessa föreställningar fungerade som referensram för 
thorild ännu i slutet av 1700-talet.

nu, det aldrararaste i denna diät säger oss Huarte, en spansk 
Medicus för mer än 200 år sedan, en man af det rikaste genie. Om 
Han är af naturen mera häftig och varm, så måste Hon vara mera 
from och kall, eller tvertom: ty säden saknar kraft både i en altför 
kall och fuktig jord och i en altför varm och torr: och alla rätta 
harmonier kan man af denna liknelse döma. Men det som gör at 
sädet lyckas, och lyckas förträffligen, är just detsamma som i  
K ä r l e k  gör at det blir en gosse heldre än en flicka och en  
y p p e r l i g  gosse heldre än en matt och svag: ty en Hon har al-
deles samma  k ö n s d e l a r  outvicklade och liggande  i n f ö r e, 
som en Han har  utvicklade och i sin ståtliga fullbordan för ögat. 
Och hvad är det då, som verkar detta så betydeliga  m e r  och   
m i n d r e  i förträfflighet? Huarte svarar: eld och kraft, både i första 
ämnet, och i detta heliga ämnets näring sedan.79

thorild beskriver Huarte som ”en man af det rikaste genie” och åter-
ger hans uttalande om att graden av eld och kraft är avgörande för 
om ett barn ska bli en stark gosse, en svag gosse eller en flicka. i nästa 
stycke framhåller han dock att Huartes lära om hur könen uppkom-
mer måste vara felaktig eftersom flickor inte alls är mindre fullkom-
liga än gossar. samtidigt vidhåller han att den diet som förespråkas för 

78. schiebinger, The mind has no sex?, s. 160 ff.
79. thomas thorild, Handbok för omtänksama hushåld i diäten, eller i hvad som 

rörer hälsans vård för både föräldrar och barn, Samlade skrifter. Del 4, Prosaskrifter från 
Tysklandstiden. I, svenska vitterhetssamf., stockholm, 1944–1965, s. 189.

om mannen som den mest kraftfulla och därmed mest fullkomliga 
människotypen. Metaforerna som används för att beskriva manlighet, 
styrka och kraft går tillbaka på antika källor präglade av den aristote-
liska synen på könsskillnad. Även om den aristotelisk-galenska tempe-
ramentsläran och humoralpatologin i slutet av 1700-talet inte längre 
hade samma förklaringsvärde som tidigare är det tydligt att idéerna 
och deras maktrelationer fortfarande lever kvar i föreställningsvärlden 
och särskilt i det metaforiska språkbruket. Detta är något som också 
Battersby observerat i avsnittet om 1700-talet i sin undersökning av 
genibegreppets misogyna historia.75

enligt humoralpatologin var den mänskliga kroppens egenskaper 
ett resultat av balansen mellan olika vätskor, vilka motsvarade de fyra 
elementen. elementet eld, som utgjordes av kvaliteterna värme och 
torrhet, ansågs vara det bästa och det som utmärkte den manliga prin-
cipen.76

Genusforskare som thomas laqueur och londa schiebinger har 
poängterat att mäns och kvinnors kroppar enligt den förmoderna, 
aristoteliska uppfattningen om könsskillnad inte sågs som väsensskil-
da utan som mer eller mindre fullkomliga versioner av samma form 
på en glidande skala.77 schiebinger menar att män och kvinnor ifråga 
om temperament och moralisk förmåga bedömdes som distinkt oli-
ka varelser. Hon framhåller dock att det inte var kroppens anatomi 
som ansågs utgöra grunden till deras olikhet, utan skillnaden upp-
fattades som ett resultat av grundelementens sammansättning inom 
dem. schiebinger hävdar att maskulint och feminint förstods som kos-
miska principer, vilka stod i ett dualistiskt förhållande till varandra. 
De sågs som komplementära men hierarkiskt ordnade, med det mest 
maskulina som det högst värderade. andra företeelser kunde enligt 
ett analogiskt tänkande knytas till det maskulina respektive det femi-
nina beroende på deras egenskaper av värme eller kyla och torrhet el-
ler våthet. till exempel betraktades solen, sommaren och det östliga 
väderstrecket som maskulina medan månen, vintern och det västliga 

75. Battersby, Gender and genius, s. 87 f.
76. londa schiebinger, The mind has no sex?: women in the origins of modern 

science, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1989, s. 160 ff.
77. ibid., s. 160 ff.; laqueur, Making sex, s. 8 ff.
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Uppdelningen i de fyra åldrarna utgår från mannens livscykel, där 
mandomen uppfattas som den mest fullkomliga och aktiva perioden 
mellan ungdomens relativa omognad och ålderdomens förfall. Hos 
både thorild och Ruder används åldrarna som analogier för att be-
skriva olika typer och grader av mental förmåga eller snille hos män.

Ruder bygger sin klassificering av snillegåvor i Huartes efterföljd 
på temperamentsläran. Han presenterar tabeller där olika egenska-
per noggrant delas in i fyra kategorier. tabellerna är uppställda efter 
en värde hierarki, som bygger på de fyra åldrarna kopplade till de fyra 
tem peramenten. Först kommer mandomen/kolerikern, sedan ålder-
do men/melankolikern, därefter ungdomen/sangvinikern och sist 
barn  domen/flegmatikern. Den manlige kolerikern strävar efter ära 
och pas sar därför i ledande positioner.84 Kolerikern ansågs domine-
rad av gul galla, vilket motsvarade elementet eld och den maskulina 
prin cipen.85 Äregirighet var sedan antiken något som ofta bedömdes 
som en positiv egenskap kopplad till manlighet och hjältedåd.86 Den 
åld rige melankolikern (dominerad av svart galla) är istället bra på att 
hus hålla med pengar, medan den ungdomlige sangvinikern (domine-
rad av blod) har talang för sällskapsliv och umgänge med kvinnor. 
Den barnsliga flegmatikern (dominerad av slem) är en trög drinkare 
och frossare, vilken passar bäst som tjänare.87 temperamenten knyts 
allt så inte bara till ålder utan även till social status och verksamhet. 

Ruders framställning handlar huvudsakligen om pojkar och män, 
vilka är de som ska sättas i rikets tjänst. Kvinnor nämns i dessa tabell-
uppställningar endast när de olika temperamentens förhållningssätt 
till fruntimmer ska bedömas. sangviniker och flegmatiker är mer 
fruktsamma i äktenskap och umgås hellre med fruntimmer än kole-
riker och melankoliker, som är inriktade på ära och framgång. Kär-
leks relationer och kvinnor kopplas till ungdomen medan mandomens 
intresse istället är riktat mot ära i rikets tjänst. alla temperament har 
enligt Ruder olika snillegåvor, utom möjligen flegmatikern, vilken 

84. Ruder, Anledning til snillewalet, s. 40 f., 66 ff.
85. schiebinger, The mind has no sex?, s. 160 ff; Ruder knyter den manliga åldern 

till eld och gul galla. Ruder, Anledning til snillewalet, s. 96 ff.
86. sven Delblanc, Ära och minne: studier kring ett motivkomplex i 1700talets 

litteratur, diss. Uppsala, Bonnier, stockholm, 1965, s. 9 ff.
87. Ruder, Anledning til snillewalet, s. 67 ff.

att höja graden av eld och kraft är förträfflig.80 Föreställningarna om 
eld och kraft som livgivande principer och som resultat av den rätta 
balansen mellan motsatta element lever kvar, trots att den uttalade 
högre värderingen av män och förklaringen till könens olikheter har 
förändrats. 

i samma skrift förespråkar thorild på ett liknande sätt en koncen-
tration av kraft för att motverka olika dryckers avslappnande effekter:

til denna läran om  h ö g  e n f a l d,  ägta naturlig godhet, sann 
förträfflighet och kraft, i  n ä r i n g e n,  höra dessa de nyares 
reglor: at Caffeet måste drickas ganska  s t a r k t,  så at des lif-
aktighet är vida större, än varma vattnets slappning: at Vinet 
 måste vara  ä g t a,  icke något rart utspäde utan lif och anda, utan 
siäl och genie.81

Vinet sägs innehålla liv, anda, själ och geni, vilket kan förlora sin äkt-
het, styrka och livaktighet om det späds ut. Geniet förstås som en liv-
givande kraft, vilken kan finnas inte bara hos människor utan också i 
starka drycker.

Den starka och eldiga mannaåldern
Hos thorild syftar mandomen eller manligheten ofta på en särskild 
mognadsgrad eller ålder hos män. På samma sätt fungerar det i peda-
gogen Gustav Ruders skrift Anledning til snillewalet (1737), där olika så 
kallade snillegåvor knyts till de fyra åldrarna barndomen, ung domen, 
mandomen och ålderdomen. Ruder bygger för övrigt sin skrift på den 
ovan nämnde Huartes verk Examen de ingenios para las ciencias (1575), 
som handlar om hur man avgör vilka begåvningar (ingenia) som pas-
sar till olika vetenskaper.82 av en kommentar i Den nye granska ren 
framgår det att thorild har läst och gillat Ruders bok.83

80. ibid., s. 190.
81. ibid., s. 185.
82. Gustav Ruder, Anledning til snillewalet, eller Ungdomens snillegåfwors och 

naturliga böjelsers bepröfwande, wal och anförande, til the wetenskaper, konster, ämbeten 
och syslor, med hwilka hwar och en kan wäl och beqwämligen tjena Gudi och fädernes landet, 
tryckt hos F. Phil. Paulssen, stockholm, 1737, s. 3 f., 40 f.

83. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 79. 
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Den nye granskaren skriver thorild också: ”Då är något at hoppas, när 
et snille af eld får taga råd af de ädle och mognade Män!”92 Han syftar 
på sig själv som ett yngre eldigt snille, som med hjälp av visa råd från 
äldre män kan bli framtidens hopp. elden som utmärker manligheten 
avtar i ålderdomen. Äldre mäns erfarenhet och visdom värderas, men 
mandomens eld och viljekraft krävs för att de ska omsättas i handling 
till nytta för det allmänna bästa.

Även om kategorierna utgår från mannen har också kvinnors mog-
nad ibland kunnat beskrivas utifrån samma modell. Bland andra idé- 
och lärdomshistorikern Maja Bondestam och historikern andreas 
Marklund har uppmärksammat att även kvinnor vid denna tid kunde 
beskrivas som manliga, i en positiv betydelse av mognad och duglig-
het. De manliga åren kunde också vara en beteckning på en människas 
fertila år oavsett kön. Bondestam har visat hur Carl von linné inräk-
nade även kvinnor i kategorin manfolk och beskrev dem som manliga, 
manvuxna och manbara. Denna inkludering av kvinnor i manlighets-
begreppet upphörde under 1800-talet.93 Marklund menar att ansvaret 
för familj och hushåll under tidigmodern tid var så starkt kopplat till 
mannen att ordet manlig kunde benämna duglighet i allmänhet och 
därför även användas om kvinnor.94 

att manlighetsbegreppet inte var lika knutet till manskroppen har 
ibland tolkats som att de båda könen inte betraktades som ontologiskt 
skilda kategorier på samma sätt som i senare tider, och att män och 
kvinnor sågs som mer lika varandra. Bondestam menar att föränd-
ringen i språkbruket hänger samman med en förändring i föreställ-
ningarna om kön, och att kvinnorna förlorade något av sin universella 
mänsklighet i samband med att de inte längre räknades till manfol-
ket.95 Det förkommer inte i mitt material att kvinnor beskrivs som 

Samlade skrifter. Del 6, Brev; Personregister till del I–IV, svenska vitterhetssamf., 
stockholm, 1976–1980, s. 159.

92. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 59.
93. Maja Bondestam, ”Revolutionens tid: när svensken gick in i puberteten” i 

Maja Bondestam & torbjörn Gustafsson Chorell (red.), In på bara huden: medicin
historiska studier tillägnade Karin Johannisson, nya Doxa, nora, 2010, s. 12, 15 f., 21.

94. andreas Marklund, I hans hus: svensk manlighet i historisk belysning, Boréa, 
Umeå, 2004, s. 13 f.

95. Bondestam, ”Revolutionens tid”, s. 21.

framställs som tämligen oduglig. Däremot är det tydligt att det är den 
manlige kolerikern som han bedömer har de största och mest värde-
fulla gåvorna.88 

Kant gör en liknande bedömning av temperamentens och åldrar-
nas karaktärsdrag i sin skrift Om känslan af det sköna och höga (1796) 
(Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764). Han 
värderar dock den till ålderdomen knutna melankolikern som ädlare 
och mer hög än kolerikern, vilken han förknippar med adelsmannens 
tomma äregirighet. Kant kopplar det höga till melankolikern som är 
ädel, frihetsälskande och har dygd och grundsatser. Det sangviniska 
temperamentet är ungdomligt och en äldre man som är sangviniker 
beskrivs av Kant som en gammal narr.89

thorild bedömer på samma sätt som Ruder och Kant barndomen 
som låg och självupptagen och ungdomen som inriktad på nöjen, säll-
skapsliv, kärlek och umgänge med kvinnor. Mandomen är idealet där 
ära och dygd ställs över nöjen. Det är den ålder som lämpar sig för le-
dande positioner i samhället. Ålderdomen spelar däremot inte så stor 
roll i thorilds framställning. På ett ställe i En critik öfver critiker (1791) 
talar han dock om gubbar, vilka han menar har förlorat mandomens 
kampvilja:

Revolutioner äro icke Gubbars lust: utan den eldiga och starka 
manna ålderns. Gubbar älskar ro, om det ock skulle vara blott 
den hemska halfdöda, som despotismen gifver: de älska ro, ända til 
 grafvens.90

Gubbar saknar den eld och styrka som kännetecknar den aktiva man-
domens ålder. Det är den yngre, energiske och krigsduglige mannen 
som är idealet. i thorilds brev till Pehr tham 1787 berömmer han 
denne för att vara så eldig trots sin mogna ålder: ”nu, då jag ej kändt 
en Man som med mognaden af 50 år förenat denna eld för  a l t.”91 i 

88. ibid., s. 45, 58 f., 66 ff.
89. immanuel Kant, Om känslan af det sköna och höga, Kumblinska tryckeriet, 

stockholm, 1796, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:rara-545 (2014-
03-23), s. 24–36.

90. thorild, En critik öfver critiker, Samlade skrifter. Del 3, s. 83.
91. thomas thorild, ”til Pehr tham [omkring den 24 september 1787]”, 
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sentera en lägre värderad finhet som också knyts till kvinnor. 
Det barnsliga och ynglingalika har i thorilds beskrivningar drag 

som han ibland även kopplar till kvinnor, såsom svaghet och fåfänga. 
Ordet kvinnlig förekommer dock bara på ett fåtal ställen och ordet 
kvinnlighet används inte alls. Kvinnor omtalas dessutom sällan i sam-
band med talet om manlighet hos thorild. Det är främst ålder, mognad 
och självständighet som direkt avses mer än just könstillhörigheten, 
även om denna också förekommer. ett undantag är några strofer ur 
smädedikten ”straffsången” eller Fragment af 1783 års vitterhet (1784), 
som riktas till Kellgren: 

O trykta, arma rimar-folk!
Den starka tankans snöpingar!
som för en qvinno-veklighet
Upoffrat manlighetens ton.99

Manligheten ställs mot ”qvinno-veklighet”, vilket relaterar till den 
klassiska uppdelningen i starkt och svagt där mäns positivt värde-
rade styrka kontrasteras mot kvinnors negativt värderade vekhet. 
Här finns en likhet med föreställningen om kvinnor och barn, där 
båda beskrivs som svaga i motsats till mannen som representerar den 
fullvuxna styrkan i andlig mening. Kellgren och hans likasinnade 
skalder beskrivs också som andligt kastrerade ”snöpingar”, så att 
begreppet manlighet explicit sammankopplas med mannens sexualitet 
och fertilitet.

Snillets eld
snillet beskrivs ofta med metaforer kopplade till eld. thorild förklarar 
också människors olika mentala förmågor som ett resultat av hur pass 
eldiga deras grundläggande beståndsdelar är. snillet framställs därmed 
i likhet med den fullkomlige mannen eller mannaåldern som ett resul-
tat av en hög förekomst av eld och värme. Världen är enligt thorild 
en enhet som består av olika föreningar av samma grundelement eller 
krafter. Han menar att sammansättningen av grundelementen resul-
terar i en högre eller lägre grad av liv: ”Dessa grundstoften innerli-

99. thorild, Fragment af 1783 års vitterhet, Samlade skrifter. Del 1, s. 112.

manliga. Den manlighet som thorild associerar med det sanna snil-
let påminner dock mycket om den äldre betydelse av manlighet som 
idealisk mänsklighet och mognad som påvisats i tidigare forskning.

Ynglingars och kvinnors omognad
thorild kontrasterade de starka, manliga snillena mot de veka i Passio
nerna.96 Den vekhet och omognad som utmärker motsatsen till den 
manliga, mogna styrkan framhålls på andra ställen som karaktäris-
tisk för både kvinnor och ynglingar. ett exempel där thorild beskri-
ver kvinnor och ynglingar som omogna på ett likvärdigt sätt är i en 
text med synpunkter på konstteoretikern, konstnären och sjöofficeren 
Carl august ehrensvärds De fria konsters philosophi (1786). Det textstäl-
le thorild kommenterar handlar om på vilket sätt man i konsten bör 
representera Guds egenskaper med hjälp av nakna människokroppar. 
thorild opponerar sig mot ehrensvärds uttalande att det ena könet 
inte är bättre än det andra, och att det därför inte är fel att visa kön 
på avbildningarna.97

Är det ena könet bättre än det andra? Omognaden af en Ynglings- 
och en Qvinno-skapnad är så tydelig, som spädheten af ett bloms-
ter.
 Det fina, omogna, läckra i en Ynglings teckning svarar emot det 
tysta, rysliga i en Gubbes. Deremellan är högsta skönheten.98

thorild framhåller här att den högsta skönheten finns mellan yng-
lingens och kvinnans omognad å ena sidan och gubbens rysliga, im-
plicit övermogna och förfallna skepnad å den andra. enligt detta 
antikinspirerade perspektiv är idealet den lagom mogna manskrop-
pen. Ynglingens och kvinnans form likställs som uttryck för en omog-
nad, vilken visserligen beskrivs som fin och läcker men ofärdig. Det 
är en återkommande företeelse hos thorild att ynglingar får repre-

96. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 36.
97. Carl august ehrensvärd, De fria konsters philosophi, Kongl. tryckeriet, 

stockholm, 1786, http://litteraturbanken.se/#%21forfattare/ehrensvardCa/titlar/
DeFriaKonstersPhilosophi/sida/V/faksimil (2014-03-23), s. 7.

98. thorild, ”Öfver ehrensvärds De fria konsters philosophi”, Samlade skrifter. 
Del 3, s. 401.
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De människor som har en lägre grad av livskraft och rörelse be-
skrivs av thorild som kalla och mer lika träd: ”Då däremot de grof-
va, kalla organer, utan eld, rörelse och innerligt lif, hafva en död-
het som liknar den i trädets fibrer.”104 Känslograden kan dock höjas 
genom en inre eld som skapar en högre förening mellan individens 
beståndsdelar: ”Vin, kärlek, alla Passioner gifva snille, gifva mera 
själ och fattning, ty de upväcka elden, höja den inre föreningen.”105 
snillets kraft är alltså inte endast bestämd från födseln, utan något 
som förändras genom yttre påverkan. Kroppens inre sammansättning 
påverkas av olika känslotillstånd eller intagande av starka drycker. 

Kraften som genomsyrar hela naturen och får utlopp på olika sätt 
är ett tema i dikten Passionerna: ”saMMa lefvande KRaFt! men 
kraft som olika verkar”.106 snillet beskrivs även här som en särskilt 
eldig människa hos vilken naturens kraft stegras:

[…] snille, ach! snille,
Frö til himmelska dygder, i den harmoniska, fina,
eldiga mänskan.107

[---]
snille? ja. Och frö til Dygder, til Hjelten, til skalden?
Ja. natURen är alt i tingens Organer: fast ofta 
Outgrundeligt huru? elden och spänningen i den
Äregiriges själ, uplyfter den […]108

syftningen i dikten är oklar, men snillet associeras både med den 
verk nings form av naturens kraft, som ger upphov till dygd, hjälte-
dåd och skaldekonst, och med den eldiga människotyp som förvaltar 
denna kraft. elden och spänningen i själen anses utmärkande för dessa 
sär skilt äregiriga och dygdeutövande människor.

104. thorild, ”[Filosofiska betraktelser]”, Samlade skrifter. Del 1, s. 435.
105. ibid., s. 435.
106. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 42.
107. ibid., s. 42.
108. ibid., s. 42.

gen förenade, genom finheten, elden, den högre rörelsen, meddela sig, 
hopgjuta sin kraft, göra en hög, märkbar grad af känsla”.100 

Olika varelsers nivå av medvetande, eller ”känslograd”, bestäms 
av hur väl de minsta elementen förenas inom organismen. De män-
niskor som genom sin uppbyggnad når den högsta graden av känsla 
kallar thorild snillen:

Därföre hafva de människor, hvars organer naturen gifvit renhet, 
finhet, eld, liflig rörelse; alla egenskaper för at hålla delarne i för-
ening, ingjuta dem i hvarannan – 1000de krafter till en; de hafva 
en större känslograd, högre sinne, äro snillen.101

snillet bedöms som en människa som av naturen har fått en särskilt 
fördelaktig sammansättning, med organ som är renare, finare, eldi-
gare och livligare än hos andra. De har därför en förmåga att skapa 
en högre grad av förening av naturens grundkrafter. De äger en större 
koncentration av den livskraft som finns fördelad i olika proportioner 
i naturen. Hos thorild framställs den livliga rörelsen hos människans 
beståndsdelar som en orsak till intellektets rörlighet. Ordet snille har 
en etymologisk anknytning till snabbtänkthet. enligt Svensk etymolo
gisk ordbok avleddes ordet från adjektivet snäll med betydelsen ’snabb, 
rask och duglig’ i urgermanskan. i tyskan finns fortfarande schnell i be-
tydelsen snabb och i äldre svenska var denna betydelse av ordet snäll 
vanlig.102 Fridholm knyter thorilds beskrivningar av manlighet, eld 
och kraft till den antika stoiska uppfattningen om tonos, spänningen 
mellan olika krafter inom människan, som ansågs starkare hos män 
än hos kvinnor och barn.103

100. thorild, ”[Filosofiska betraktelser]”, Samlade skrifter. Del 1, s. 435.
101. ibid., s. 435.
102. elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, liberläromedel/Gleerup, lund, 

1980 [1939], uppslagsordet snille. i fornsvenskan och fornöstnordiskan (det sven ska 
och danska området) hade snille betydelsen ’skicklighet, förstånd, listigt påhitt’. i 
isländskan finns ordet snilli. Det danska snille är däremot ett lån ord från svenskan. 
Det anses ha funnits en gemensam urgermansk rot, vilken har rekonstruerats som 
*snillīn av *snellīn som en avledning av adjektivet snäll. i forn högtyskan förekom 
ordet snelli med betydelsen ’raskhet, duktighet’ och i ny högtyskan från luthers 
tid som schnelle.

103. Fridholm, Thorild och antiken, s. 38, 231 f.
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genom hängivenhet för den republikanska statens styrelse och försvar. 
För detta deltagande i de allmänna angelägenheterna (res publica) an-
sågs det nödvändigt att individen var oberoende av relationer som 
kunde avleda från de offentliga uppgifterna och korrumpera moralen. 
Materiellt överflöd och sexuella relationer räknades till sådant som 
kunde hota mannens dygd, vilket gjorde att kommersiell verksamhet 
och umgänge med kvinnor sågs som korrumperande och förvekligan-
de.113 

Pocock ser en ekonomisk bakgrund till dessa olika ideal. i den an-
tika republiken var det endast landägande män, med slavar som skötte 
hushållet, som var fria och lediga att ägna sig helt åt politik och för-
svar. liknande ideal präglade synen på ägande under renässansen och 
in på 1700-talet i england. Handel och ekonomisk verksamhet liksom 
kultur och privata nöjen förknippades enligt civic humanism med för-
fall, överdrifter, förvekligande och en negativt värderad femininitet.114

Det republikanska medborgaridealet hämtade sina förebilder från 
den klassiska retoriken. svenska litteraturvetare som ann Öhrberg, 
Otto Fischer och stefan Rimm har framhållit retorikens stora bety-
delse i 1700-talets samhälle.115 Öhrberg har uppmärksammat att reto-
rikundervisningen vid skolor och universitet syftade till att lära upp 
pojkar och män till skickliga ämbetsmän med den romerska, manli-
ga retorn som förebild.116 Historikern Karin sennefelt har i Politikens 

21. För en analys av det romerska virtus-begreppet i förhållande till manlighet, se 
Myles a. McDonnell, Roman manliness: ”virtus” and the Roman republic, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2006.

113. Pocock, Virtue, commerce, and history, s. 108 ff.
114. ibid., s. 108 ff.
115. ann Öhrberg, Vittra fruntimmer: författarroll och retorik hos frihetstidens 

kvinnliga författare, diss. Uppsala, Gidlund, Hedemora, 2001; ann Öhrberg, ”’Fasa 
för all flärd, konstlan och förställning’: den ideala retorn inom 1700-talets nya 
offentlighet” i Samlaren, årgång 131, 2010; Otto Fischer & ann Öhrberg (red.), 
Metamorphoses of rhetoric: classical rhetoric in the eighteenth century, avdelningen för 
retorik vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, 
2011; Otto Fischer, Mynt i Ciceros sopor: retorikens och vältalighetens status i 1700talets 
svenska diskussion, södertörns högskola, Huddinge, 2013; stefan Rimm, Vältalighet 
och mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807, diss. 
Örebro, Uppsala, 2011.

116. Öhrberg, Vittra fruntimmer, s. 22 ff.; Öhrberg, ”’Fasa för all flärd, konstlan 
och förställning’”, s. 39 f.

Frihet
thorild använder begrepp som manlighet, frihet, medborgare och 
självständighet när han propagerar för tryckfrihet i den egna tid-
skriften med namnet Den nye granskaren som utgavs under 1784. De 
frihetsrelaterade begreppen relateras till varandra och formar en ar-
gumentationsstruktur som utgår från ett klassiskt medborgarideal. 
samma begrepp används på ett liknande sätt i förordet till Passionerna 
när thorild talar för snillets frihet att uttrycka sig poetiskt.109 i Den nye 
granskaren är det istället medborgarens rätt och skyldighet att upplysa 
sig för att därigenom uppnå frihet som står i centrum. snillets värld 
och den verkliga staten beskrivs i analogi med varandra och i båda 
världarna representerar snillet en frihetssträvan som associeras med 
manlighet. Upplysningen som leder till frihet och självständighet ska 
enligt thorild ske genom manliga snillen som han själv. i detta sam-
manhang använder thorild begreppet manlighet för att framhålla vär-
det av frihet, upplysning, aktivt medborgarskap och självständighet, 
vilket han alltså knyter till snillet.

Medborgaren och republiken
Hos thorild kopplas snillets manlighet och frihet till ett klassiskt re-
publikanskt medborgarideal. arvidson anser att thorilds tal om med-
borgaren utmärks av ett civistiskt medborgarpatos och jämför med 
Rousseaus civilisationskritik och det amerikanska frihetskriget som 
var aktuellt vid denna tid.110 Begreppshistorikern Pocock  kallar denna 
modell för civic humanism eller classical republicanism. Detta ideal för 
hur individen bör förhålla sig till samhället har tydliga genusaspek-
ter. inom civic humanism var målet att uppnå dygd, virtue på engel-
ska och virtus på latin.111 Det romerska dygdebegreppet var nära sam-
mankopplat med begreppet manlighet, vilket bland annat visar sig 
i att det latinska virtus kommer av ordet för man, vir. Det är också 
kopplat till ordet för kraft, vis.112 Denna manliga dygd skulle uppnås 

109. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 37.
110. arvidson, Thorild och den franska revolutionen, s. 67.
111. Pocock, Virtue, commerce, and history, s. 38 ff., 114 f.
112. Mathew Kuefler, The manly eunuch: masculinity, gender ambiguity, and 

Christian ideology in late antiquity, University of Chicago Press, Chicago, 2001, s. 
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betonar att romarna var dödliga människor och att det därför är möj-
ligt för dagens statsmedborgare att på samma sätt som dessa utmär-
ka sig genom styrka och förstånd. i sann upplysningsanda framhålls 
ärandet av förtjänst som en eftersträvansvärd egenskap hos det ro-
merska folket. läsaren tilltalas i högtidliga ordalag som medborgare 
och tankarna förs till den romerska republiken som den skildras i den 
klassiska retoriken. Kärleken till det egna fäderneslandet betonas ock-
så, vilket gör medborgarandan till en angelägenhet som rör känslan 
för fosterlandet. thorild förknippar romarna med manlighet, och ro-
mersk används i princip som synonymt med manlig: ”en smak som 
afviker ifrån det rena och manliga, kallar jag Oädel och icke-Romersk. 
Och hvar och en förstår at jag då tager Romersk par excellence.”122

På andra ställen framstår den förebildliga manligheten och frihe-
ten i äldre tider som mer inhemskt svensk: 

Det var en tid då Manlighet och Frihet vågade visa sig i landet. 
Då hvar Medborgare trodde sig böra Veta; och mente at han ock 
var en Medborgare. nu spelar man Äfventyr. nu är manlighet, 
tankestyrka, ädel och ren sanning, alt utbytt emot Fransosernas 
vettiga barndom.123

thorild menar att man förr såg sig själv som en medborgare, vilket har 
försvunnit med det franska inflytande som beskrivs i termer av barn-
dom. Han påstår att man nu spelar äventyr, det vill säga teater med 
påhittade historier, istället för att värdera ren sanning och styrka i tan-
ken. sanning och tänkande förknippas med manlighet medan tea tern 
får representera barndomens låtsaslekar. teatrarna och den vid denna 
tid nyuppförda Operan var något som särskilt förknippades med den 
gustavianska hovkultur som thorild kritiserade. Den fri hetliga man-
ligheten och medborgarandan i landet förläggs till en dåtid, som kan 
syfta på frihetstidens politiska situation en generation tidigare eller en 
mer avlägsen forntid. 

thorild beskriver sin tidning i republikanska termer och säger att 
han riktar sig till en medborgerlig krets:

122. ibid., s. 83.
123. ibid., s. 5.

hjärta (2011) uppmärksammat hur uppfattningar om vem som kunde 
vara medborgare och respektabel nog att delta i politiken knöts till 
föreställningar om ett manligt uppträdande.117 Även Rimm har i sin 
avhandling Vältalighet och mannafostran (2011) undersökt hur retorik-
undervisningen fungerade för att fostra skolpojkar till manliga och 
dygdiga medborgare.118 Rimm framhåller hur retorikundervisningen 
skapade en särskild föreställningsvärld byggd på de antika källor som 
användes som sedelärande exempel.119 Det är tydligt att thorild, som 
var en universitetsutbildad man, levde i en nära bekantskap med an-
tiken så som den uppfattades under 1700-talet, vilket formade det 
språkbruk han använde för att beskriva snillet. 

Hur kopplar då thorild samman den med snillet associerade man-
ligheten och friheten med det klassiska medborgaridealet? Först vill 
jag visa på några belägg för att han hänvisar till ett romerskt, repu-
blikanskt ideal som han placerar in i en svensk, nationell kontext. 
thorild tillskriver först och främst den gamla goda tidens människor 
en manlighet och frihet han hoppas ska återkomma. ”Må de gamla 
halfguds-spåren af frihet, mognad och manlighet åter-synas”, skriver 
han i Den nye granskaren.120 Manlighet förknippas här med mognad, 
vilket betonar manligheten som uppnåendet av mogen ålder i andlig 
mening. 

Den gamla tidens frihet knyts till romarna under republikansk tid.  
Här är ett exempel på hur Cato får agera representant för de gamla 
fria folken:

O Medborgare! Cato var blott en människa. De gamla fria Folk 
voro blott dödlige af styrka och förstånd. Hvem hindrar Oss at lik-
na dem? at som de, Ära Förtjensten och Älska Fäderneslandet?121

Cato anförs som exempel på en framstående medborgare i romerska 
republiken som thorild menar att nutidens folk bör efterlikna. Han 

117. Karin sennefelt, Politikens hjärta: medborgarskap, manlighet och plats i frihets
tidens Stockholm, stockholmia, stockholm, 2011, s. 34 f.

118. Rimm, Vältalighet och mannafostran, s. 40 f.
119. ibid., s. 238.
120. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 7.
121. ibid., s. 12.
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Här talar thorild om en borgerlig plikt, som påminner om den med-
borgerliga, republikanska dygden att sätta det principiellt rätta före 
personlig säkerhet. Han syftar på en förläggare som är rädd för att 
råka illa ut hos myndigheterna om han utger thorilds kontroversi-
ella tidskrift.128 Här betonas återigen friheten, medan dess motsats 
beskrivs som feg eftergivenhet och ett frivilligt slaveri, vilket framhålls 
som föraktligt. Orden man och svag kontrasteras också mot varandra. 
en man borde inte ha en så svag borgerlig pliktkänsla. Den manliga 
frihet som snillet förknippas med är med thorilds republikanska fö-
reställningssätt en medborgerlig plikt eller dygd.

Aktiv frihet
Den frihet som thorild med det republikanska idealet knyter till snil-
let kan beskrivas som en aktiv, ansvarstagande frihet. Den fria män-
niskan sägs vara manlig och äga en större andel av en gudomlig kraft: 
”Den Frie är stor, manlig, ädel. som han har en högre Kraft, så har 
han ock en större lott af Guds väsende.”129 Här relateras till en kosmo-
logisk värdeskala där det manliga också beskrivs som högt och gu-
domligt. thorild förknippar frihet med styrka, livskraft och höghet, 
alltså samma begrepp som definierar manligheten och snillet. Han 
menar att den starka människan kräver sin frihet, medan den svaga 
kan vara nöjd med att underordna sig:

när ni betraktar en svag människa, så skall ni se at hon är lika svag 
i lif och Frihet. at det är en ljum, leende, allnöjd. som han har 
en ringa kraft så är litet honom nog. – Men Frihetens vän däremot 
var altid en starkare och högre Människa. som han har större Lif, 
Kraft; så känner han ock tvånget mera, och suckar under det häf-
tigare. Han behöfver större utrymme. Han förenar sig med sina 
Medbröder, och krossar fjättrarna, och uplyfter naturens och 
Människans Rätt.130

128. ibid., s. 8 f.
129. ibid., s. 92.
130. ibid., s. 86.

Jag skall upoffra mit lif at Uplyfta alt sant, all Förtjenst, all ren 
naturens Förträfflighet. Jag tycker om at vara en patriotisk Vitter 
Republican. För Er skrifver jag – Vettiga, tänkande, ädla, medbor-
gerliga Krets!124

Det utmärkande för republikanen sägs vara viljan att uppoffra sitt liv 
för en högre sak. Här framhåller thorild att han är en vitter republi-
kan och markerar därmed att det inte är landets politiska statsskick 
han talar om. Han beskriver sin egen insats som ett offer för sanning-
ens och förtjänstens skull: ”Då upkommer den republikanska, starka, 
tragiska Dygden: det farliga Förståndet, hvars arbete brännes offente-
ligen. Då kan man vara en för stor vän af Friheten, det vil säja, en för ädel 
och redlig Medborgare.”125 avsaknaden av medborgerlig anda beskrivs 
i ett brev från 1781 som vek och omanlig. Detta är det enda ställe jag 
har hittat där ordet omanlig används.

i Gborg är dubbelt mera rörelse och förändringar: och i synner-
het mera  s j ä l a r n e s.  här har man inga. man kan ikke en gång 
nämna detta ordet energiskt! vek och omanlig som deras konung, 
är hela verlden här oförmögen till all medborgerlig anda, död för 
frihetens röst, och för dygdernas!126

thorild beskriver både kungen och folket i stockholm, till skillnad 
från i Göteborg, som omanliga. Detta förknippas med brist på med-
borgerlig anda, dygder och frihetslängtan liksom på energiskhet och 
rörelse i själen, vilket därigenom associeras med manlighet.

Det medborgerliga kan också beskrivas med ordet borgerlig, som 
i detta uttalande i Den nye granskaren: 

Jag gick bort, förundrad at Borgerlig Pligt kunde vara så svag hos 
en Man. ach! den är död i allas själar! Man vill sjelf gå och räcka 
sina föraktliga slaf-händer, och säja: bind mig, ty jag är ej värdig 
Friheten!127

124. ibid., s. 23.
125. ibid., s. 90.
126. thorild, ”till sven erland Heurlin den 14–17 augusti [1781]”, Samlade 

skrifter. Del 6, s. 67 f. 
127. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 8 f.
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Men se de Fria Ängländare! ropar man. Ja, jag ser några Bacchantiske 
Män; jag ser en ung stark Karl lemnad en tid åt Oordningar – men 
slutar ej därutaf at hela Manna-slägtet bör sättas under aga.133

Friheten kan liksom unga karlar ha en benägenhet att skapa orolig-
heter. Detta ser thorild inte som en anledning att fördöma hela idén 
om folklig frihet eller hela manssläktet. Friheten förstås i analogi med 
mannens uppväxande som något som ska uppnå mognad när det 
kommit över ungdomstidens oordningar och oroligheter.

En man föraktar lyckan
thorild talade i förordet till Passionerna om den franska modekrämer-
skans makt som inte borde sträcka sig till manliga och självständiga 
snillen.134 På liknande sätt hänvisar han i Den nye granskaren till förhål-
landet mellan den av dygd utmärkta mannen och den lastfulla lyckan, 
personifierad som en kvinnofigur. Han framhåller det som en viktig 
egenskap hos en vis man att förakta lyckan: 

Där äro Tre storheter som jag tillägger en Man och en Vis: den 
första, at Förstå: den andra, at Förakta lyckan: den tredje, at Upoffra 
sig för det Rätta. Dessa äro Förträfflighetens mål.135 

Föraktet för lyckan kopplas till det republikanskt färgade idealet av 
uppoffring för en högre sak. Den som föraktar lyckan sätter inte sin 
egen välgång i första rummet. Hos thorild får detta en anknytning till 
upplysning, genom att förmågan att förstå framhålls som den främsta 
storheten hos en man. Förståndet framstår som en förutsättning för 
dygden. Han beskriver också det självständiga förståndet som man-
lighetens princip:

Det är derföre med högsta skäl jag altid haft til mit valspråk 
Horatii Sapere aude eller haf mod at tänka rätt. Drista fölia sit för- 

133. ibid., s. 89.
134. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 37.
135. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 99. 

Den som kräver frihet beskrivs som en starkare och högre människa 
som behöver större utrymme än den som är svag. skillnaden mellan 
den fria och den ofria människan liknas vid den mellan en frisk och en 
sjuk: ”Det är lätt för en trån-matt och svag människa at hvila, liknöjd 
på sit ställe: men en frisk, en stark behöfver Frihet och rörelse.”131 Den 
sjuka är nöjd med att vara passiv medan den friska vill ha frihet och 
aktivitet. Det framställs som naturligt att vissa är starkare och friare 
än andra. Med detta vill thorild få läsarna att identifiera sig med det 
starka och manliga och stå upp för sin frihet. Han menar att det är 
något som människan aktivt måste kräva för sig själv. att vara svag är 
också att vara låg, enligt en kosmologisk värdeskala. 

thorild framhåller hela tiden att vissa människor är högre än an-
dra. Dessa höga och fria sägs ta ett större ansvar och visa större enga-
gemang för det allmänna, det vill säga det som rör samhällets gemen-
samma välfärd: 

Den lilla samhälls-människan känner ej annat än sin persons sjelf
het: den ädlare och större ser at det allmänas minsta styrsel rörer 
hans sällhet, och deltager därföre med mod och hjerta i allmän 
Rätt. – På detta sättet var alltid kärleken för Frihet detsamma som 
Lifvets kraft, som kärlek för Sällhet. Och den Frie altid, i mån af sin 
fria anda, en stark, en förträffelig, en dödelig af högre ordning.132 

Den frihetsälskande, höga och starka människan ser enligt thorild 
inte bara till sin egen person, vilket han menar att den lilla männis-
kan gör. Den manliga friheten beskrivs återkommande som osjälvisk, 
samtidigt som frihet och oberoende av yttre tvång betonas. 

Begreppen frihet och manlighet har hos thorild ofta ett nära sam-
band. Manlighet handlar då inte bara om en viss ålder utan också om 
männen eller karlarna som kön. Han använder manssläktet som en 
metafor för att försvara frihetsbegreppet mot dem som menar att fri-
het är skadligt för samhället:

131. ibid., s. 86.
132. ibid., s. 86 f.
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Men Dagens lilla lysande ståt har förtjust er! i löpen som fjolli-
ge ynglingar efter et tomt sken. i sviken hemligen den allmänna 
troheten för at tilröfva er fram för hvarandra en fal Gunst. O! 
är det ej gudomligare at Vända sin torfva, som en fri, värdig och 
 redlig Man; än at fara föraktlig i guld och fjädrar en lysande lakej 
på den galna lyckans triumf-vagn!139 

Här ges en bild av den galna lyckan som far runt på en triumfvagn 
som en korrumperad romersk kejsare. Ynglingen, som thorild åter-
igen använder som motbild till mannen, beskrivs som en lysande lakej 
som glatt underordnar sig i utbyte mot guld och fjädrar. idealbilden är 
istället en enkel men karaktärsfast och självständig bonde. 

enkelhet och torftighet beskrivs också som manligt. Även där an-
vänds den romerska republikens män som förebilder:

när jag tänker på dig, o den Manliga torftighetens Majestät! 
 sådant som du uppenbarar dig i en Fabricius, enfaldig och hög 
som en på Jorden nedstigen och fördold Gud: när jag tänker på 
en af dessa gamla Redlige och ädle – så vill jag röras til några 
gudomliga tårar, så helig-ljufva och tysta som när jag besinnar 
Fordom och Tilkommande Tider. aldrig gick Förträffligheten klädd i 
Barndom!140

Manlig enkelhet kontrasteras här mot barndom. Romaren Fabricius 
jämförs med en gud som stigit ned på jorden och är hög och maje-
stätisk i sin enkelhet. Det är ett ideal av manlighet som thorild hop-
pas ska komma igen. Han beskriver sin samtid som ”Jollertiden” och 
”Barndomens triumf”.141 lyckan förknippas med manlighetens mot-
sats barndomen, och ett steg på vägen till att förakta lyckan är enligt 
thorild att förakta barndomen.142

Framställningen av lyckan hos thorild kan jämföras med Pococks 
beskrivning av mannens förhållande till ödesgudinnan Fortuna i ci
vic humanism-idealet. De krafter som avledde den republikanske man-

139. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 10 f.
140. ibid., s. 100.
141. ibid., s. 99 f.
142. ibid., s. 99.

nuft,  d r i s t a  ha vett, är verkeligen det aldraförsta mod som gör 
en man, eller den ägta Manlighetens princip.136

Manligheten är en fråga om mod, som för thorild handlar om att 
våga följa sitt eget förnuft och stå för det man anser vara rätt. lyckan 
förknippar thorild i motsats till manligheten med en ytlig välgång 
som innebär rikedomar och kunglig gunst. Detta beskriver han som 
barnsligt i motsats till det manliga och knyter det till monarkin:

Men aldrig äro Människor mera Barn, än i de svaga Monarchiska 
tider. som Första exempel i stället för Dygd, då, ger Prål; och 
alt beror af detta Första exemplet – så hopas til oändlighet de 
 lysande tecknen; all yta glänser; alt är lockande sken. Det sanna, 
Manliga, det som är Ädelt och Odödeligt, har ej namn en gång! 
Människorna rasa at öfverträffa hvarannan i lapprit. alla be-
gär, allas själar svindla i en hvilfvel af barnslig yppighet. – Där 
Herrskar Lyckan. 
 i hännes skökaktiga och falska anlet ler sällheten. Men den 
svaga Monarchiens folk äro alle Ynglingar. Huru skulle de då ej 
dåras af den?137

lyckan beskrivs här som en prostituerad kvinna, som förleder det 
svaga folket bestående av ynglingar. Hon återges som en härska-
rinna som skapar begär, yppighet, prål, lysande och lockande sken. 
idé historikern andreas Hellerstedt, som i sin avhandling har under-
sökt ödesföreställningar i sverige vid 1700-talets början, framhåller 
att Karl Xii beskrev den personifierade lyckan och kallade Ödet för 
en kokett sköka.138 Ödet är hos honom främst en fråga om med- och 
motgångar i krig, medan thorild associerar lyckan med framgång i 
mer fredliga avseenden av materiellt välstånd och samhällelig status. 
thorild kontrasterar lyckans välde mot den redliga fria mannen som 
vänder sin torva:

136. thorild, Handbok för omtänksama hushåld i diäten, Samlade skrifter. Del 4, 
s. 171.

137. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 97.
138. andreas Hellerstedt, Ödets teater: ödesföreställningar i Sverige vid 1700talets 

början, nordic academic Press, lund, 2009, s. 148.
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alltfler mogna för de moraliska ställningstaganden som förväntas av 
en man. 

skillnaden mellan självständighet och beroende var i äldre tider 
särskilt utmärkande för förhållandet mellan mandomen och barndo-
men. Den själsliga mognad som thorild hänvisar till har en motsva-
righet i samtidens sätt att uppfatta sociala relationer i ålderstermer, 
vilket har observerats av tidigare forskning. Philippe ariès menar i 
Barndomens historia att barndomen i förmodern tid inte kopplades till 
biologisk ålder på samma sätt som senare, utan sågs som en viss plats 
i samhällshierarkin. Barndomsbegreppet var knutet till underordning 
och beroende i ett större samhälleligt perspektiv. Man lämnade barn-
domen först när man kom ur de mest underordnande beroendeför-
hållandena, vilket inte alla människor gjorde. i feodalsamhället fanns 
beroendeförhållanden mellan vuxna människor, som benämndes med 
ord kopplade till barndom. ariès anger de barndomsrelaterade franska 
orden fils, valets och garçons, som används om tjänare.147 

thorild beskriver i Den nye granskaren det svenska folket som 
omyndiga, oansvariga och svaga barn i förhållande till samhällets 
auk to ri teter. De behöver upplysning för att kunna växa upp: ”Men 
et Folk utan Uplysning, är et Omyndigt Barn; som lemnar sin tro och 
salig het i Prästens händer – sina jordiska begrep, sina seder och sin 
Dygd i sin hulde och gode Faders.”148 Förhållandet mellan kungen och 
be folkningen i monarkin liknas vid det mellan en far och hans barn. 
ett sådant faderligt synsätt var vanligt vid denna tid och något som 
anam mades av Gustav iii.149

thorild är inte ensam om kopplingen mellan myndighet och upp-
lysning. Den finns även i Kants kända artikel ”Beantwortung der 
Frage: Was ist aufklärung?” där upplysningen beskrivs som männi-
skans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Denna artikel tryck-
tes i december 1784, samma år som thorild gav ut Den nye granskaren. 
Kant använder åldersmetaforer när han skriver att vissa människor, 

147. Philippe ariès, Barndomens historia, Gidlund, stockholm, 1982 [1960],  
s. 40.

148. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 21.
149. se Gustav iii, ”[Brev om svenska akademiens inrättning]” i Handlingar 

rörande Svenska Academiens instiftelse, tryckt hos Johan a. Carlbohm, stockholm, 
1786, s. 5.

nen från dygdens plikter gestaltades ofta i feminin form och där var 
Fortuna ett typexempel.143 Quentin skinner har liksom Pocock stu-
derat Machiavellis republikanism och framhåller att virtus, eller virtù 
på italienska, enligt denne var en fråga om att bemöta den nyckfulla 
gudinnan Fortuna på bästa sätt. skinner lyfter fram den sexualiserade 
beskrivning som Machiavelli ger av förhållandet mellan mannen (den 
sanne vir) och Fortuna. Machiavelli framhåller att Fortuna, eftersom 
hon är kvinna, beundrar män som motsätter sig hennes makt och 
tar till våld mot henne. Därför menar han att det ofta går bättre för 
den som är djärv och utmanar ödet och lyckan.144 Detta dygdeideal 
av mod och dristighet är något som också präglar den manliga frihet 
som thorild knyter till snillet. thorild omtalar för övrigt Machiavellis 
Fursten som ett verk ”fullt af et stort och djärft snille”.145 

Upplysningens manliga självständighet
thorild använder åldersmetaforer när han propagerar för upplysning, 
tryckfrihet och politiskt medborgarskap och knyter dem till sin 
uppfattning om snillet. Ordet manlighet får en innebörd som relaterar 
till mänsklighetens och nationens uppväxande och mognad. i Den nye 
granskaren beskrivs upplysningen som manlig och sägs utstråla från 
de stora snillena:

ach! den manliga uplysningen kommer. Den utstrålar från de 
stora snillen. Möten den. Kännen Värde och sanning. at i måtten 
hinna äran och styrkan af en Man: och Verlden åtminstone til en 
del uphöra at vara en stor Barnkammare.146

Här talas om den manliga upplysningen som ska komma att uppnås 
när en del av människorna har upphört att vara barn i metaforisk me-
ning. Ordet man har här som på många andra ställen hos thorild en 
nära koppling till manlighet i betydelse av vuxenhet. Man är den som 
har en stark och mogen själ. thorild menar att upplysningen ska göra 

143. Pocock, Virtue, commerce, and history, s. 114.
144. Quentin skinner, Machiavelli: en introduktion, Daidalos, Göteborg, 1993 

[1981], s. 41 ff.
145. thorild, ”Uplysningar till Zopfen”, Samlade skrifter. Del 1, s. 408.
146. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 5.
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under lydande, inställsamma och smilande lakejer, vilka går andras 
ärenden: 

Betrakta denna ynglingalika, prålande och okunniga hopen: ej 
Medborgare, utan mjuke, stofferade, och smilande lakejer för den 
Mägtige: och et gäckspel för den först kommande Förtryckaren. 
Män, som förstår mera at sätta et rosigt band på sin Väst än pryda 
sin själ!156

De ynglingalika underordnar sig klädmoden så väl som despoter. De 
som hellre pryder sin väst än sin själ är visserligen män till kroppen, 
men själsligen ynglingar. Det ynglingalika anses ha en benägenhet för 
inställsamhet, prål och fåfänga. Dessa män koncentrerar sig på ytan, 
kläderna och kroppen istället för på själens inre, kunskaper och högre 
ideal. De beskrivs också som mjuka, vilket framstår som en opassande 
egenskap för en man.157 

thorild riktar sig i Den nye granskaren anklagande till läsarna och 
menar att de inte vågar kräva sin egen rätt till självbestämmande och 
utveckling av ett fritt förstånd. De är passiva och osjälvständiga under-
såtar till kungen och inte aktiva, manliga medborgare:

ach! är det ej tydligt at i hafven ingen dygd, ingen medborger-
lig anda. i Monarchiens blida sol-sken ären i alle inslumrade: 
Veklingar utan Mandom. De storas, tidens, Hofvets exempel är 
er istället för dygd, höghet, grundsats. Födde til et folks frihet och 
lycksalighet, Födde til et Folks sjelfvetande Höghet, ären i hvar 
dag färdige at lemna er til et gäckspel för en enda Människas alla 
möjeliga svagheter.158

”sjelfvetande” är ett ord med koppling till självständighet, vilket syf-
tar på den betydelse av kunskap som thorild propagerar för. Manlig 
dygd, styrka, moralisk integritet och eget vetande ställs mot vekhet 

156. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 5.
157. Framställningen påminner om det vackra som det beskrivs av Kant, vilket 

tas upp senare i kapitlet. Dessa drag kopplas både till ungdomen, sangvinikern, 
aristokraten och kvinnan.

158. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 11.

framför allt kvinnor och tjänstefolk, inte vågar lära sig gå själva, utan 
hela livet stannar kvar i den gåstol de spärrats in i.150 

Ordet myndighet har etymologiskt att göra med att vara under 
någons hand, vilket innebär skydd eller kontroll. Det kommer av det 
germanska ordet för hand – mund – vilket är besläktat med det latin-
ska manus, varav ordet emancipation kommer. i detta fall är det fråga 
om att göra sig själv myndig. Koselleck menar att det skedde en viktig 
förändring vid denna tid som innebar att det ansågs möjligt att eman-
cipera sig. Det antika begreppet emancipera innebar en frigörelse som 
endast kunde skänkas av fadern och inte var något man kunde ta sig 
själv.151

i Den nye granskaren vill thorild som ”author” och snille upplysa 
svenskarna så att de genom kunskap ska kunna mogna, ta eget ansvar 
och styra sig själva.152 Han ser snillet som en ledare och en högre form 
av den ideala medborgaren. exempelvis skriver han att han ”sätter 
folk af rätt och värdigt snille i spitsen för en nation”, och understry-
ker att det inte handlar om ”de Ovärdiga snillen” som fegt kryper för 
överheten.153 ”author” betyder upphovsman och är kopplat till aukto-
ritet (makt, myndighet) och autentisk (egenhändig, äkta).154 Förledet 
auto, som betyder ’själv’, leder tankarna till autonomi och självstän-
dighet. Oftast skrivs ”auctor” i samtida texter medan thorild föredrar 
”author”.155

Det är framför allt beroendeförhållandet till kungen bland skal-
der, skriftställare och svenskar i allmänhet, som thorild kopplar till 
osjälv ständighet, barndom och ungdom. Han framställer dem som 

150. immanuel Kant, ”Beantwortung der Frage: Was ist aufklärung?” i Berlin
ische Monatsschrift, December 1784, s. 481–494 (”aufklärung ist der ausgang des 
Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne leitung eines anderen zu bedienen.”)

151. Reinhart Koselleck, ”emanzipation” i Otto Brunner (red.), Geschichtliche 
Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland. Band 2, 
E–G, Klett-Cotta, stuttgart, 1975, s. 153 ff.

152. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 3 ff., 24.
153. ibid., s. 24.
154. SAOB, uppslagsordet auktor.
155. engdahl menar att thorild använder ”author” eftersom det anknyter till 

det engelska ordet för författare och syftar på en ny diktarroll som skiljer sig från 
den franska smaken. engdahl, Den romantiska texten, s. 79.
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visning till den höga eller sublima stilen, som var ett under 1700-talet 
vanligt stilideal med antika rötter. thorilds stil bedöms av Kellgren i 
Utile Dulcis prismotivering som hög och manlig, men samtidigt sträv 
och ”mörk” i betydelsen dunkel och obegriplig.163 sammankopplingen 
av det höga och det manliga är återkommande i thorilds egen argu-
mentation. Det höga och starka ställs ofta mot det lätta i definitionen 
av det sanna snillet: ”Man har ouphörligt fordrat liflighet och de lätta 
behagen: knapt nämt höjd, styrka, Majestät. Men så stort bör målet 
vara för et snille, och för en Kännare.”164 Han använder ord som hög, 
höghet, höjd och upphöjdhet, ofta i kombination med kraft och styr-
ka. Ordet sublim, som betyder ’upphöjd’, förekommer men inte lika 
frekvent. ett exempel är denna kommentar där snillet, det sublima 
och geni ställs samman:

Jag känner det lilla Folkets små lagar. Jag har längesedan för-
aktat at skrifva et stycke Poeteri: som jag märkt at här et helt litet 
själamagert skrå har privilegier, gebühren, lag och Rätt på. Det 
är ej illa. Men om folk behöfvas at stryka våra knutar, måla våra 
möbler, sira tak och listor, tekna sy-blommor, decorera; så söker 
man därföre ej mindre en Målning af snillets fria, stora, och sub-
lima utkast. andre kunna skrifva Verser: Jag ville skrifva Genie. 
Jag ville kunna röra, uplyfta, förtjusa mina medlefvande.165

 
Det stora, fria, sublima snillet skriver geni och inte verser eller ”poe-
teri” som de skråaktiga och regelstyrda små skalderna. Det sublima 
får en ankytning till upphöjdhet till skillnad från den hantverksmäs-
siga och etablerade skaldekonsten. thorild talar om ”snillets sublima 

163. Kellgren, ”stockholm, d. 24 febr. 1782”, Samlade skrifter. Del 4, s. 262.
164. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 39.
165. thorild, Inbildningens nöjen, Samlade skrifter. Del 1, s. 70 f. Uttrycket 

”skrifva Genie” har uppmärksammats av engdahl, som framhåller att thorild 
hade ambitionen att skriva på ett helt nytt sätt. engdahl, Den romantiska texten, 
s. 78 f. Volgsten noterar att thorild övergår från att tala om ”snille” i Stockholms 
posten 1782 till att i skriften Om efterhärmning, 1792, istället använda ordet ”genie”. 
Volgsten, Från snille till geni, s. 38 f. Om man ser på alla thorilds skrifter går det 
dock inte att se en sådan tydlig övergång. Båda orden används parallellt och i stort 
sett synonymt.

och anpassning till den etablerade makten i samhället. thorild fram-
håller som ett argument för att man bör köpa hans tidning att den 
ger en ”högre Undervisning i ädelt och manligt vett”.159 Han skriver 
också att ”det hörer til et lands Ära at hafva goda och stark-tänkande 
Hufvuden; så måste det ock höra til det ädla och vettiga folkets Pragt, 
at hafva et eget snille”.160 Han utnämner sig själv till det ädla folkets 
eget snille samtidigt som han kanske syftar på att folket bör ha eget, 
självständigt snille. thorild uttrycker sig ofta på ett sådant mångty-
digt sätt.

Folket som passivt underkastar sig andras påbud kallar thorild för 
slavar, och det är deras egen feghet som har försatt dem i denna posi-
tion. ”en slaf gör en despot; och en feg gör en förtryckare”, menar han.161 
Det är fråga om en självförvållad omyndighet i likhet med Kants for-
mulering. Den barnsliga osjälvständigheten orsakas enligt thorild 
av feghet och vekhet, som är vanärande egenskaper för en man och 
medborgare.162 

Höghet
användningen av manlighetsbegreppet i thorilds urskiljande av det 
sanna snillet har en tydlig koppling till begreppet höghet. Det är ett 
begrepp som har många dimensioner. Det höga är hos thorild ofta en 
motsvarighet till det sublima. Det sublima framstår i tidigare forsk-
ning som en sammanhållen och relativt enhetlig idé med utgångs-
punkt i vissa viktiga texter. i thorilds texter är både det höga och det 
sublima begrepp som inte har någon enhetlig betydelse. Däremot går 
det att urskilja en argumentationsstruktur som liknar den som dis-
kuterats i tidigare forskning och som framför allt utgår från edmund 
Burkes Philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and 
the beautiful (1757) och immanuel Kants Beobachtungen über das Gefühl 
des Schönen und Erhabenen (1764).

Det höga var särskilt i retoriska och poetiska sammanhang en hän-

159. ibid., s. 6.
160. ibid., s. 24.
161. ibid., s. 9.
162. ibid., s. 9.
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inomhus, den är svensk och inte parisisk, vuxen och inte barn, och 
så vidare.171

Här överordnas motsättningen mellan manligt och kvinnligt, och den 
framställs som en underliggande och styrande princip även för de an-
dra distinktionerna. Det sublima bedöms i psykoanalytisk stil som 
falliskt. engdahl gör denna snabba genusanalys i förbigående och ut-
reder inte ämnet närmare. 

Det finns dock många fler nyanser av denna motsättning att un-
dersöka. Om man lägger vikt vid de ord som används är motsatspa-
ret manligt–kvinnligt inte dominerande. själva begreppet manlighet 
ställs hos thorild oftast mot barnslighet och ungdom. ”sanningen” 
framställs också av thorild som en drottning, vilket komplicerar bil-
den av dess maskulinitet.172 Kopplingen mellan tankefiguren om det 
höga, det sublima och begreppet manlighet ser jag dock som viktigt i 
thorilds konstruktion av snillet.

Det sublimas manlighet och ålder
Den sublima eller höga stilen, som thorild förknippar med det man-
liga snillet, var ett retoriskt och estetiskt ideal som diskuterades flitigt 
under 1700-talet. Ordet sublim kommer från latinet och ursprunget 
till detta ideal finns i den antika skriften Om den sublima stilen, som 
på originalspråket grekiska heter Peri hypsous (Περὶ  ‘υψoυς) och som 
tidigare tillskrivits longinos.173 traktaten hade fått ny uppmärksam-
het genom en översättning av nicolas Boileau 1674. Denne verkade 
i ett franskklassicistiskt sammanhang där den sublima stilen tolkades 
något annorlunda än bland förromantiker och senare romantiker.174 
Franskklassicister som Boileau, Racine och Corneille kopplade enligt 

171. engdahl, Den romantiska texten, s. 79.
172. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 22.
173. Fridholm, Thorild och antiken, s. 68 ff. Fridholm, som har undersökt tho-

rilds influenser av antika läror, menar att denne har inspirerats direkt av longinos 
traktat. Han framhåller att det finns många likheter mellan thorilds uppfattning 
om den höga stilen och innehållet i Peri hypsous.

174. Karl axelsson, The Sublime: precursors and British eighteenthcentury con
ceptions, diss. Uppsala, Peter lang, Oxford, 2007, s. 30, 64; Fridholm, Thorild och 
anti ken, s. 68 ff. 

´

kallelse”, ”denna ljufva, himmelska rösten til det sanna och sköna”.166 
Det sublima har ofta en sådan gudomlig, himmelsk anknytning. 

Höghet har hos thorild också en koppling till hög samhällsposi-
tion, som till exempel i uttrycket ”ers höghet”.167 Han försöker ge-
nom att tala om ”naturlig höghet” skilja mellan tillfälliga samhälle-
liga hierarkier och en naturens ordning som är evig och gudomlig.168 
Höghet kan alltså dels referera till en rangposition och dels till en inre 
egenskap. i båda fallen implicerar det ett erkännande av att makt är 
och bör vara hierarkiskt fördelad. thorild talar i Den nye granskaren 
om en rang ifråga om snille, som utgår från hög förtjänst och inte hög 
börd: ”alt beror af Förtjenstens höghet*) Gifves här icke en Rang af 
snille som man äfven sätter långt öfver Konungar?”169 samma språk-
bruk som används om kungar och andra högt uppsatta personer över-
förs på snillet. Historikern Jens ljunggren framhåller i sin undersök-
ning av den tyska bildade elitens manlighetsideal att geniet beskrevs 
som en andlig aristokrat i borgerlig form, som värderades högre än 
den traditionella aristokratin.170 Detta visar sig konkret i språkbruket 
hos thorild. 

engdahl, som behandlar thorilds poesi i sin avhandling, upp-
märksammar att thorild identifierar sig med det sublima. Han menar 
även att dennes argumentation är uppbyggd kring motsatspar där den 
styrande metaforen är manligt–kvinnligt. engdahl beskriver thorilds 
dualismer på detta sätt:

”sanningen” är fruktansvärd, viril, straffande (vi skulle säga fal-
lisk), och den ringaktar kvickhet, politess och grannlåt, även om 
den låter sig tjusas av det behagfulla. Den är snarare utomhus än 

166. thorild, ”til sälskapet Utile Dulci”, Stockholms posten, 4 mars 1782, 
Samlade Skrifter. Del 1, s. 470.

167. SAOB, uppslagsordet höghet.
168. ett exempel på detta är titeln på skriften Om qvinnokönets naturliga höghet 

(1793). Höghet är alltså även något som tillskrivs kvinnor.
169. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 23. texten efter *) i 

cita tet är en fotnot i originalet.
170. Jens ljunggren, Känslornas krig: första världskriget och den tyska bildnings

elitens androgyna manlighet, symposion, eslöv, 2004, s. 49.
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knippar det med pojkar och ynglingar. så här skriver Kellgren när han 
vill förlöjliga thorild i den satiriska dikten ”nytt försök til orimmad 
vers” (1783):

Om druckna pojkars undran
Och dårars lof du söker;
Bryt oförsökta vägar,
Det ägta snillets vägar,180

[---]
Ve! och der sveddes vingen,
Hans styrkas högra vinge,
af vreda solens eld.
Ve ynglingen! nu klöf han,
nu klöf han midt i tu
Den väderspända hjessan181

thorild beskrivs som en ättling till den unge ikaros, ”icars ättlägg”, 

som var högmodig och flög för nära solen.182 Hans strävan efter att 
bryta nya vägar för snillet ställs mot pojkar, dryckenskap och dårar, 
vilket framstår som motsatsen till den klara begriplighet som Kellgren 
själv förespråkar. Karaktäristiskt för ungdomen är enligt detta resone-
mang överentusiasmen och försöken att ta sig högre upp än den klarar 
av. Detta framställs av Kellgren som negativt och entusiasmen lik-
ställs med berusning och vansinne. Ynglingalikheten associeras med 
upp blåst väderspänning, vilket förknippas med högmod och det hög-
stämda tal om sublim upphöjdhet som Kellgren beskyller thorild för.

i Kellgrens dikt ”Man äger ej snille för det man är galen” (1787) 
beskrivs thorild och hans efterföljare som den ”nya Epileptiska Poe
sien”.183 Kellgren menar att reglerna för denna poesi är: ”tro tankan 
vara hög, när man ej begriper sig sjelf; versen stark när han sliter örat 

180. Johan Henric Kellgren, ”nytt försök til orimmad vers”, Stockholms posten 
20 okt. 1783, Samlade skrifter. Del 2, Dikter från och med Stockholms postens begynnande 
år 1778, svenska vitterhetssamf., stockholm, 1938, s. 189.

181. ibid., s. 192.
182. ibid., s. 190.
183. Kellgren, ”Man äger ej snille för det man är galen”, Stockholms posten, okt. 

1787, Samlade skrifter. Del 2, s. 240.

litteraturhistorikern Roland Fridholm det sublima till tragiska dra-
mer med övernaturliga teman, medan förromantikerna knöt begrep-
pet närmare till den vilda naturen.175 

Hos thorild kopplas det sublima både till upphöjd gudomlighet 
och till den vilda naturen, vilken han uppfattar som gudomlig. i det 
tidiga 1700-talets tolkning av det sublima får valet av ämne en central 
betydelse. Den sublima stilen kopplas till högstämda och vördnads-
bjudande företeelser som gudar, åska eller naturkatastrofer.176 Upp-
delningen utifrån objektens karaktär återkommer ständigt i de meta-
forer som thorild väljer för att skilja det höga snillet från det låga. Det 
höga kopplas till kraftfulla, farliga och upphöjda fenomen medan det 
låga är ordnat och bekvämt.

estetikforskaren Karl axelsson lyfter fram hur longinos beskri-
ver det sublima retoriska idealet genom att peka på dess avvikelser. 
Den kanske största avvikelsen och motsatsen till det sublima benämns 
puerilitet – barnslighet eller pojkaktighet. Den som gör sig skyldig 
till detta fel uttrycker sig lågt och kraftlöst och oroar sig för minsta 
detalj, vilket ger ett kyligt intryck.177 Här finns en överensstämmelse 
med vad thorild förknippar med pojkaktighet. Hos thorild liksom 
hos longinos associeras det med skolarbeten som överarbetats så att 
de blir kalla och livlösa.178 Den goda oratorn måste istället ha modet 
att ta risker för att uppnå det sublima och inte bekymra sig om att 
varje del ska bli perfekt. Han tar också risken att gå över gränsen till 
det bombastiskt pompösa, vilket är en annan av de avvikelser som 
longinos anger. Han betraktar dock denna som mer förlåtlig än det 
säkra puerila.179

thorild beskrivs i satirer av Kellgren på ett sätt som för tanken till 
det bombastiska. Hans strävan efter att uppnå sublim höghet fram-
ställs som överdriven och löjlig. Kellgren karaktäriserade visserligen 
thorilds stil som hög och manlig i Utile Dulcis prismotivering, men 
det alltför höga framhåller han som högmodigt och uppblåst och för-

175. Fridholm, Thorild och antiken, s. 68.
176. Fjelkestam, Det sublimas politik, s. 12.
177. axelsson, The Sublime, s. 30, 64. axelsson använder ordet puerility, vilket 

kommer av det latinska puer som betyder pojke. 
178. Fridholm, Thorild och antiken, s. 69.
179. axelsson, The Sublime, s. 66 ff.
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Här anspelar thorild på skillnaden mellan det starka och höga, som 
ger rysningar, och blomstren och gräset, som ger en känsla av säker-
het. Det är en kontrastering av det sublima mot det säkra och tillrät-
talagda parklandskapet. lugn och trånande anspelar på den vackra, 
idylliska, pastorala stilen, vilken framställs som det sublimas mot-
sats.189 De som inte förstår sig på lidners sublima dikt uppmanas att 
krypa och gömma sig. Krypandet ger associationer både till feghet 
och till småbarn. Det höga kontrasteras också mot låga, jordiska själar.

Med hänvisning till longinos framhåller thorild att lidner är 
storslaget sublim, även om det här och där finns fel och överdrifter i 
hans dikt. Han hävdar att det är viktigare att helheten är rörande och 
storslagen än att allting är felfritt. Det sublimt vågade kopplas också 
till snillet. enligt thorild finns det exempel på ”snillets irringar” i 
lidners skaldestycke: ”Han far efter styrkan, känslans häftiga; och 
förlorar sanning, väsende, kraft. [---] Men är ej snillet Snille både på 
och utom naturens väg?”190 thorild ser inte lidners verk som full-
komligt, men menar att den starka, häftiga känsla som utmärker det 
är bättre än det felfria men kraftlösa i andras dikter. snillet karaktä-
riseras enligt detta uttalande av modet att försöka nå det höga, starka 
och sanna, även om han inte alltid träffar rätt. 

De konventionella skalderna, vilka inte uppskattar lidners dikt, 
döms av thorild ut som barnsliga kalvar:

Det är roligt att se den verkan detta stycket gör på den andra rimar 
grödan. i kännen dem, mine Herrar! desse behaglige trånare som 
aldrig hinna själen: dessa ännu mjölk-blöta idislande kalfvar, som 
kesa rasande för det minsta ovana.191

thorild för här, som på många andra ställen, samman barnslighet och 
djuriskhet i en djurunge-metafor. Kalvar och mjölk ger associationer 
till omognad och barnslighet. skalderna som associeras med behag-

189. anne K. Mellor, ”immortality or monstrosity?: reflections on the sublime 
in romantic literature and art” i Frederick Burwick & Jürgen Klein (red.), The ro
mantic imagination: literature and art in England and Germany, Rodopi, amsterdam, 
1996, s. 225. 

190. thorild, ”Grefvinnan spastaras död …”, Samlade skrifter. Del 1, s. 497.
191. ibid., s. 497.

– Förkasta rim och meter såsom fjättrar för snillet – skapa nya ord der 
de ej behöfvas, och så barbariske som är möjligt”.184 strävan efter det 
höga och starka och framhållandet av det ofjättrade snillet beskrivs 
som förvirrat, sjukligt, galet och barbariskt. 

Kellgren klagar på att ”Herrar Poeter af nya Secten” försöker efter-
härma den store skalden Miltons höga stil, men gör det på ett mörkt, 
dunkelt sätt istället för att uppnå den klara begriplighet som Milton 
för det mesta karaktäriseras av.185 Han tror att Miltons besynnerliga 
uttryck måste ha berott på onykterhet.186 Han framhåller att det inte 
är det galna hos stora män som gör dem till snillen utan att detta ska 
ses som avvikelser. ”Den snille är i et, kan vurma i et annat:/ Men 
tro at snillets höjd är höjd af raseri,/ se deri, mina barn, bedran J er 
förbannadt.”187 Kellgren menar att thorild och hans efterföl jare liksom 
de svärmiskt religiösa sekterna bara efterliknar snillenas galenskap 
utan att för den skull äga snille. Både Kellgren och thorild använder 
alltså referenser till ungdom och pojkaktighet för att nedvärdera den 
andre, om än på olika sätt. 

Både det bombastiska och det puerila framhålls som ytterlighe-
ter i longinos traktat. Kellgren knyter thorild till något som liknar 
det bombastiska medan thorild å andra sidan vill associera Kellgren 
och hovskalderna med det skolpojksaktigt puerila. thorild hänvisar 
expli cit till longinos i en recension av Bengt lidners dikt Grefvinnan 
Spastaras död i Stockholms posten 1783:

Pragt, styrka, höghet! skulle Longinus ropa. i, rysen, kloka, visa 
jorden själar – det är galenskap! det är galenskap! krypen, gömmen 
er bakom blomstren och gräset, lugnets trånare – det är storm och 
nöd!188

184. ibid., s. 241.
185. ibid., s. 237.
186. ibid., s. 236.
187. ibid., s. 231.
188. thorild, ”Grefvinnan spastaras död: skaldestycke af herr lidner: re cen-

sion”, Stockholms posten, 12–13 december 1783, Samlade skrifter. Del 1, s. 494.
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rikedom”, skriver thorild om Passionerna.199 Genom tvära kast och 
utvikningar ska åhöraren bli orolig över att talaren har kommit av sig 
och sedan förundras över att han lyckas hitta tillbaka. För att uppnå 
denna effekt måste talaren eller diktaren våga det svåra och inte satsa 
på säkerhet av rädsla för att misslyckas.200

thorild distanserar sig från det sublima snillet av lidners typ, sam-
tidigt som han försvarar det eftersom det är högre än det behagliga. 
Han antyder att det finns ett ännu högre snille som inte är vilt irran-
de utan både högt och ordnat. i antologin Poetens monopolium (2009), 
som behandlar lidner, framhåller litteraturvetaren stina Hansson att 
thorild sägs ha uppmanat lidner att lägga till en förklarande inled-
ning till sin dikt De galne, som han ansåg vara för vild och obegriplig.201 
litteraturvetaren anna Cullhed menar i samma antologi att lidner 
själv också beskrev dikten som vild och full med fel, men att detta var 
en medveten gest för att skapa ett intryck av omedelbarhet och med-
kännande hos läsaren.202 thorild har däremot alltså en ambivalent in-
ställning till vildheten, som här förknippas med lidner i rollen som 
sublimt men irrationellt och ofullkomligt naturgeni.

 
Det sublima och det vackra
Under 1700-talet definierades det med genitanken associerade sub-
lima i könskomplementära termer och sattes i motsats till ett annat 
estetiskt ideal, som kallades det vackra eller sköna. De mest kända 
texterna där denna uppdelning görs är Burkes Philosophical en quiry into 
the origin of our ideas of the sublime and the beautiful (1757) och Kants 
Be obachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764). För-
hållandet mellan det sublima och det vackra beskrivs hos Burke i 
hetero sexuella, könskomplementära termer. Det vackra framhålls som 
det som män attraheras av hos kvinnor och förknippas med sådant 
som är litet, mjukt och kärleksfullt, medan det sublima framstår som 

199. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 51.
200. Fridholm, Thorild och antiken, 68 ff. 
201. stina Hansson, ”leva med, känna med: lidners De Galne och den andakts-

litterära betraktelsen” i anna Cullhed & Otto Fischer (red.), Poetens monopolium: 
Bengt Lidner 250 år (1757/1759–2007/2009), ellerström, lund, 2009, s. 153.

202. anna Cullhed, ”att spränga genrer och subjekt: om lidners De Galne” i 
Cullhed & Fischer (red.), Poetens monopolium, s. 191 f.

lighet är enligt thorild liksom kalvarna rädda för det ovana, och kan 
därför inte uppskatta någonting nytt och vågat.192 Begreppet behaglig 
används här för att beskriva motsatsen till det starka, höga och subli-
ma. trånandet hänvisar till en kraftlöshet som inte förmår att påverka 
åhörarna. trånarna tynar bort, försvagas och förknippas med sjuklig 
matthet eller olycklig kärlek.193 

thorild menar att snillet hellre bör vara högt och ofullkomligt än 
lågt, jordiskt och säkert, vilket han uttrycker med en metafor hämtad 
från naturen: ”Den låga ljungen har ock behageliga blommor: den 
låga ljungen blåser aldrig ner. Men är det ej ädlare at vara en högd, om 
ock något oskaplig, Ceder?”194 Cedern och det höga snillet löper stör-
re risk att blåsa omkull, eftersom den har tagit sig så högt upp. Detta 
vågade drag bedöms av thorild som ädlare och modigare. 

Betoningen av säkerhet har en koppling till bilden av skolpojken 
som bara gör sin läxa, vilket även longinos anspelade på. thorild skri-
ver till exempel med hänvisning till skalden leopold i Den nye granska
ren: ”Men hvad är sanning, naturen, skön och naken Mänsklighet, 
för en schol-gåsse af Böckerna!”195 Kellgrens dikt Cynthia beskrivs som 
ett uttryck för ”Goss-snille”.196 thorild ser det vågade och modiga 
som ett av det manliga, höga snillets kännetecken. ”Jag har vågat. skal 
jag krossa PinDaRs lyra, eller behålla den?” skriver han om sin egen 
stil i efterordet till Passionerna.197 

Fridholm påpekar att thorild använder många av de retoriska fi-
gurer som longinos knyter till den sublima stilen. en av dessa är in-
versionen, som innebär att oratorn medvetet avviker från ämnet för 
att sedan knyta ihop det hela på slutet.198 ”På et par ställen har jag 
vågat Inversionen. snillen af hög granskning beundra des styrka och 

192. i samma stycke framställer han dessutom skalderna som underkuvade 
oxar som går i samma hjulspår genom att kalla dem ”reglens Okdragare”. (thorild, 
”Grefvinnan spastaras död …”, Samlade skrifter. Del 1, s. 497.) Parnassen framställs 
ofta som ett betesfält.

193. SAOB, uppslagsordet tråna.
194. thorild, ”Grefvinnan spastaras död …”, Samlade skrifter. Del 1, s. 498.
195. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 46.
196. ibid., s. 94 f.
197. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 50.
198. Fridholm, Thorild och antiken, s. 72 f.
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garen skulle kunna göra de etiska ställningstaganden som ett politiskt 
deltagande krävde. Denna autonomitanke har särskilt knutits till den 
framväxande medelklassen.206

Fjelkestam har i Det sublimas politik (2010) undersökt det subli-
mas politiska aspekter, särskilt vad gäller kön. Hon framhåller att det 
under 1700-talet skedde ett skifte, från ett intresse för vilka de sub-
lima objekten var till vilka effekter dessa objekt hade på subjektets 
förnuft och känsla. Under tidigt 1700-tal listades olika övernaturliga 
och naturliga företeelser som sublima objekt. i en förteckning över 
sådana objekt anges ”gudar, demoner, helvetet, människans ande 
och själ, mirakler, underverk, förtrollningar, häxkonster, åska, stor-
mar, rasande hav, översvämningar, skyfall, jordbävningar, vulkaner, 
monster, ormar, lejon, tigrar, krig, farsoter, svält etc.”.207 Fjelkestam 
menar också att uppmärksamheten försköts från betraktarens upple-
velse av ett verk till upphovsmannen. Den förra kodades i genuster-
mer som passivt feminin och den senare som aktivt maskulin. senare 
under 1700-talet överflyttas intresset till det sublimas effekter på det 
mänskliga subjektets förnuft och känsla. i samband med detta blir det 
också vanligare att tolka begrepp i könskomplementära termer.208 när 
det sublima kopplas till människans inre får det även en avgränsning 
ifråga om kön.

estetikens uppkomst, och teoretiseringen av det sublima inom 
denna, beskriver Fjelkestam som en del av den framväxande borgar-
klassens ideologiska ramverk. en viktig, relaterad komponent i det-
ta sammanhang är föreställningen om det moderna, autonoma sub-
jektet. Detta självbestämmande subjekt, som vanligen framstod som 
manligt, västerländskt och borgerligt, knyter Fjelkestam även till 
genibegreppet. Hon framhåller att alla inte hade möjlighet att er-
kännas som autonoma subjekt. Det sublima, som kopplades till det 
manliga, borgerliga och västerländska geniet, knöts enligt detta re-
sonemang närmare individen och subjektet mot slutet av 1700-ta-
let.209 Resonemanget anknyter till teorin om en ökande individuali-

206. Fjelkestam, Det sublimas politik, s. 31 ff.
207. ibid., s. 12, citat ur förteckning av John Dennis 1704.
208. ibid., s. 12 ff.
209. ibid., s. 14 f.

respektingivande, vilket bedöms som maskulint. Det maskulina sub-
lima värderas högre än det feminina vackra.203

en liknande genuskodning återfinns hos Kant i Beobachtungen über 
das Gefühl des Schönen und Erhabenen som översattes till svenska 1796 
med titeln Om känslan af det sköna och höga. Det höga beskrivs som vär-
digt och respektingivande medan det sköna framhålls som behagfullt, 
lättsamt och gladlynt. i ålderstermer kopplas det höga till ålderdom 
och det sköna till ungdom hos Kant. Dessutom beskrivs skillnaden i 
förhållande till de fyra elementen. Den dystre melankolikern har be-
nägenhet för det höga medan sangvinikern, som är impulsiv, nöjeslys-
ten och inriktad på kvinnor, tenderar åt det sköna. Det sköna kopplas 
även samman med det aristokratiska hovidealet, till skillnad från det 
höga, som får en koppling till en borgerligt associerad dygd som byg-
ger på grundsatser och ädelt frihetsälskande.204

Förutom att beskriva skillnader i preferenser och uppträdande gör 
Kant en åtskillnad vad gäller förmåga till etiska omdömen. Han menar 
att endast män, och bara en liten del av dessa, har den höga förmågan 
att hålla sig till grundsatser som gäller lika för alla. Kvinnor förstår 
sig däremot särskilt bra på det lägre värderade sköna, vars etiska ställ-
ningstaganden utgår från en godsint men subjektiv och för änderlig 
kärlek till de närmaste. Kvinnans dygd bedöms som skön medan man-
nens beskrivs som hög.205 

Detta har en betydelse för genuskodningen av den politiskt an-
svariga medborgaren, vilket Kristina Fjelkestam har lyft fram. Burkes 
och Kants kända skrifter om skillnaden mellan det sublima och det 
vackra är exempel på detta. Där kodas det sublima som maskulint och 
det vackra som feminint och knyts till män respektive kvinnor. Hos 
Kant framhålls det höga som något bara män har förmågan att uppnå. 
Kants uppfattning om det sublima är kopplad till tanken på förnuftets 
förmåga att ställa upp generella etiska grundsatser. egenskapen att 
kunna sätta sig över sin egen personliga situation och vara ett av om-
givningen oberoende subjekt, ansågs vara avgörande för att medbor-

203. Mellor, ”immortality or monstrosity?”, s. 231; Fjelkestam, Det sublimas 
politik, s. 17 f.

204. Kant, Om känslan af det sköna och höga, s. 24–36.
205. ibid., s. 51 f.
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Kvinnosjälen och kreaturssjälen präglar i detta sammanhang männi-
skor vilka anses oförmögna att finna sig i sin plats i naturens ordning 
och se till det allmänna bästa. thorild räknar emellertid sig själv som 
ett snille med insikt om naturens helhet. när ordet kreatur används 
av thorild är det för att påvisa att naturens varelser i allmänhet är 
bundna till en särskild plats i skapelsen, som i denna vers ur dikten 
Passionerna:

Hvarje kreatur har sin krets af godhet och skönhet:
Och af smärta och ve! … För hvilken af dessa är Verlden?
För MiG! för MiG! för MiG! ropas i hela naturen.
O kreaturliga blindhet! stoftets sjelfviska vanmagt!214

Kreaturet är själviskt på samma gång som det är maktlöst och blint, 
i det att det inte ser helheten i universums ordning. Det kreaturliga 
innebär en klagan över personliga motgångar istället för glädje över 
helheten. Den vise och snillet har däremot en särskild transcendental 
förmåga att se helheten i universum och göra sig fri från kreatursper-
spektivet. Detta påminner om den bedömning som Kant gör av den 
sublima förmågan att sätta sig över sin egen situation och utgå från 
generella etiska ståndpunkter. Det ovanifrånperspektiv som tillskrivs 
den vise har ett samband med den republikanska dygden att uppoffra 
sig för helheten och det allmänna. Detta universella ansvar kopplas till 
manligheten och begreppet kvinnosjäl används i det ovan nämnda fal-
let för att beskriva en själviskhet och avsaknad av denna manliga dygd. 

Det behagliga som motbild
Kellgren relaterade i sin prismotivering till två stilideal kallade ”det 
starka” och ”det behagliga”, vilket liknar uppdelningen mellan det 
sublima och vackra eller det höga och sköna.215 när thorild talar om 
det han kallar det vackra, behagliga snillet ger han det feminina kon-
notationer. Det framstår som gott i sin grad, men lättare, vekare och 

skrifter. Del 8, Kommentar till första delen (forts.); Kommentar till andra delen, svenska 
vitterhetssamf., stockholm, 1971–1982, s. 192 f.

214. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 47.
215. Kellgren, ”stockholm, d. 24 febr. 1782”, Samlade skrifter. Del 4, s. 262.

sering kopplad till den moderna tiden och till medelklassens ideal.
i feministiska analyser av det sublima har motsättningen mellan 

maskulint och feminint och det könskomplementära tänkandet be-
tonats för att visa på de tydliga ojämlikheter som finns i denna före-
ställning. Mellor ser en tydlig maskulin kodning av det sublima.210 
elfenbein menar att det också finns ett samband mellan det sublima så 
som det beskrivs av Burke och en äldre negativ föreställning om femi-
ninitet som knuten till okontrollerade naturkrafter och övernaturliga 
väsen. Feminina väsen får exemplifiera det sublima hos Burke, enligt 
elfenbein.211 Även Fjelkestam hänvisar till något som hon kallar det 
dåliga sublima, vilket visar sig genom en kombinerad läsning av Burkes 
skrift om det sublima och densammes Reflections on the Revolution in 
France (1790) om franska revolutionens fasor. skräckinjagande före-
teelser som i den tidigare texten beskrivs som sublima förkroppsligas 
i den senare i kvinnlig gestalt.212

Den vises öga
thorild skriver i en uppsats kallad ”Filosofiska betraktelser” att det 
bara är visa och snillen som har förmågan att se att den mäktigastes 
rätt är ett skönt system som syftar till hela naturens upprätthållande. 
De kan höja sig över sin egen existens och se helheten i naturens ord-
ning. en kvinnosjäl eller en själ som är fäst ”vid kreaturet” saknar 
denna överblick och ser bara utifrån sin egen synpunkt: 

Detta är et af naturens skönaste fénomener: men det måste vara 
en uphögd vis som skall njuta dess skönhet. en qvinnosjäl  duger 
ej. en vid kreaturet fästad liksålitet. linnés dugde i den yttre 
naturen: spinosas i den inre: shaftisburys och leibnizes ännu 
mer: Pope och Markaurels smakade skönheten. Hvart snille, i mån 
af sin uphögdhet, har sett den. Du begriper at jag ej sätter mig 
långt ner.213 

210. Mellor, ”immortality or monstrosity?”.
211. elfenbein, Romantic genius, s. 30.
212. Fjelkestam, Det sublimas politik, s. 22 ff.
213. thorild, ”[Filosofiska betraktelser]”, Samlade skrifter. Del 1, s. 449 f. 

Uppsatsen har ingen rubrik men har av forskarna kallats ”Filosofiska betraktelser” 
och daterats till 1782. se arvidsons kommentarer i thomas thorild, Samlade 
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thorild uppger att han beundrar Kellgrens livlighet och gracer även 
om denne kanske inte just är ett geni. Geniet tycks vara kopplat till 
den sublima styrkan, som det behagliga snillet saknar. De feminina, 
behagliga gracerna och charmerna får här mindre idylliska drag ge-
nom att förförelsen kopplas till känslokyla och opålitlighet. skökan 
används på flera ställen hos thorild för att illustrera en negativ fe-
mininitet kopplad till falskhet, ombytlighet, förförelse och fåfänga. 
Behag har en anknytning till de franska orden grace och charme, som 
används i försvenskad form i citatet ovan. enligt SAOB har dessa ord 
gjort att ordet behag även kopplas till kvinnlig fägring.218 Den behagli-
ga poesin förknippas alltså med en feminin erotik, där Kellgren fram-
står som en förförisk kvinna, som förvekligar thorild och riskerar att 
föra bort honom från det allvarliga och viktiga.

att bli förförd är något som thorild i Inbildningens nöjen inte anser 
vara förenligt med det visa snillets förhållande till den kvinnliga per-
sonifieringen ”inbildningen”, vilken beskrivs som en trollkvinna som 
förtrollar och förför. Han får gärna låta sig föras så länge han inte lå-
ter sig förföras och förvillas: ”han föres, som af Målaren, skalden, och 
Operan; nästan seende – halft villigt – som af en skön qvinnas ögon, 
kyssar och förförelser.”219

Det feminina kan vara något farligt som förför och förleder yng-
lingar. Det är fråga om att kvinnorna är svaga i moralisk mening sna-
rare än att de är undergivna. i dessa fall beskrivs det som ungdomligt 
eller bristande i manlighet att låta sig ledas av kvinnor. snillet och den 
självständiga manligheten utmärks av att, i motsats till barn och yng-
lingar, inte låta sig styras av nyckfulla feminina företeelser. 

Även barnet jämförs i analogi med en kvinnas förförelser:

Huru långt kan en Vis lämna sig åt Inbildningen?
 Jag har sagt det. så långt som åt tjus-villan af en Opera. så 
långt som åt en skön Qvinnas lifliga förförelser. som en Man 
 leende spelar med sit barn. altid med ren bild af naturens stORa 
sanninG.220

218. SAOB, uppslagsordet behag.
219. thorild, Inbildningens nöjen, Samlade skrifter. Del 1, s. 67, 68, citatet s. 68.
220. ibid., s. 70.

inte lika högtstående som det höga och starka. i dikten Inbildningens 
nöjen (1784) som tillägnas Kellgren, ”behagens skald”, utvecklar han 
beskrivningen av det behagliga snillet. thorilds tillägnan av dikten 
till Kellgren är utformad som en storsint gest och ett motsägelsefullt 
erkännande av dennes förtjänster. så här skriver han om Kellgrens 
harmoniska behaglighet:

Jag såg er altid som en skönhet: och är ej hvar liflig skald det? 
Upstig, venusstjärna på svenska snillets himmel! så ljus, så har-
monisk, så vän af de tysta nöjen. Upstig på strålen af ert behag och 
er ära. Rör luthan. se omkring er. Det isiga svenska hjertat ryser 
af nöje: Glädjen, uplifvad, ler emot er: och Behagligheten vil er 
väl. ach! jag sjelf, jag känner hur jag förlorar mig från den styrka 
jag älskar, när jag talar til er. Jag blir vekligare när jag andas mot 
er bild: så som i Kärlekens dagar Cyperns flickor blefvo det för 
Jdalias tjusblick.216

thorild menar att han, som annars föredrar styrkan, själv blir vek och 
förförd av Kellgrens ”behaglighet”. Han blir som en flicka som tju-
sas av idalias blick, det vill säga kärleksgudinnan Venus. Förhållandet 
mellan sig själv och Kellgren liknar han vid ett slags erotisk laddning 
mellan mytiska kvinnofigurer. Den harmoniska poesin kopplas sam-
man med femininitet, erotik, idyllisk kärlek, nöje och skönhet, som 
har en förförande och förvekligande effekt på åhöraren. 

i tidskiften Den nye granskaren (1784), där thorild inte skriver i 
samma panegyriska stil som i Inbildningens nöjen, liknar han sin känsla 
för Kellgren med den han skulle ha haft för en sköka. Hon är charme-
rande behagfull men kallhjärtad och trolös:

Jag har en viss litterär Ovän; men som jag i grunden admirerar. 
Utan at just vara et Genie, är han full af liflighet och gracer. Men 
min känsla för honom är som för en retande sköka. när jag betrak-
tar alla hännes själs odygder, hännes lilla kalla hjertas intrig och 
trolöshet, så unnar jag hänne ris och tukthuset: men åter dessa 
Charmerna – dem måste jag tillbe!217

216. thorild, Inbildningens nöjen, Samlade skrifter. Del 1, s. 58.
217. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 59.
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och låta sig ledas av oförståndiga ledare, men även med viljan att styra 
över andra utan att ha styrka i förstånd och dygd.

Detta sätt att metaforiskt sammanställa grupper som kvinnor och 
barn gör att det skapas en koppling mellan de båda kategorierna i 
medvetandet. Filosofen Max Black, som undersökt metaforers me-
ningsskapande funktion, har framhållit att två tankar om olika saker 
samtidigt är aktiva i medvetandet när en metafor används. På så sätt 
interagerar de båda leden med varandra och nya betydelser skapas.224 
Metaforiska associationer mellan olika sociala grupper gör att de binds 
samman och beskrivs på ett likartat sätt, vilket framhållits av veten-
skapshistorikern nancy leys stepan. Hon visar att motiveringar na 
för att kvinnor och svarta skulle vara underlägsna vita män under 
1800- och 1900-talet blandades samman med varandra. Detta menar 
hon förstärkte underordningen av båda grupperna.225 

På ett liknande sätt anser jag att thorilds flitiga användning av 
analogier och metaforer sammanför kvinnor, ynglingar och barn i en 
gemensam motbild till manligheten. thorild hade själv en uppfatt-
ning om analogier. Han menade, i enlighet med en vanlig uppfatt-
ning i äldre tid, att världen var en analogi och att allting var uppbyggt 
på samma sätt i en hierarkisk ordning från det lägsta till det högsta.226 
Detta tillämpas genom en flitig användning av metaforer som likstäl-
ler olika områden. eftersom allting i naturen hänger ihop i en analogi 
kan det utan vidare jämföras med varandra. 

224. Max Black, ”More about metaphor” i andrew Ortony (red.), Metaphor and 
thought, 2. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1993 [1979]. Metaforers 
betydelse diskuteras också i George lakoff & Mark Johnson, Metaphors we live by, 
University of Chicago Press, Chicago, 2003 [1980].

225. nancy leys stepan, ”Race and gender: the role of analogy in science” 
i evelyn Fox Keller & Helen e. longino (red.), Feminism and science, Oxford 
University Press, Oxford, 1996.

226. så här skriver han i en anmärkning till sitt diktverk Passionerna: 
”analOGi. den stora alltings liKHet, genom hvilken den vise ser från det 
mindre til det större, från det varande til det kommande, från det synliga til det 
osynliga, från ändeligheten in i det Oändeliga.” thorild, Passionerna, Samlade 
skrifter. Del 1, s. 52.

Poesi, konst, opera, kvinnor och barn har alla en förvillande tjuskraft, 
vilken snillet och den vise mannen kan glädja sig åt men inte bör låta 
sig styras av. Han får inte avledas från sin uppgift att förmedla san-
ningen. 

Det vackra och det sublima motsvarar i stort sett den uppdelning 
som thorild gör mellan det epikureiska, vilket är idylliskt och glatt, 
och det stoiska, som är mer upphöjt och majestätiskt. Det rimmade, 
som thorild förknippar med sina motståndare, karaktäriseras som 
vekt och opassande för höga, sublima tankar. så här skriver han om 
”Försök til orimad vers”, som är en dikt om stoicismen:

Det Versslag man brukat är anakreons mäst älskade och skö-
naste, gjort för det lifliga och ljufva, men visserligen för vekt för 
stoicismens lära. epikurs filosofi skal göra en helt annan verkan 
däri. – Visst hjelper rimet svaga tankar: men fjättrar de höga.221 

i denna dikt finns en sammanställning av kvinnor och barn som båda 
representerar motsatsen till det stoiska genom att uttrycka svaghet 
och jämmer: ”lär, hög och modig, trampa/ De Änderliga, Veka, De 
blöda känslors skara;/ att le åt qvinno-jämmern”, och lite senare: 
”Bryt veka nöjets Känsla,/ Och, lyft ur jämmerns barndom,/ Gå stegen 
til en Man./ Blif stark! och le åt nöden.”222 Mannen kopplas till styrka, 
höghet och mod i motsats till kvinnors och barns veka känslighet.

Genom användningen av analogier mellan barn och kvinnor as-
socieras båda grupperna till samma egenskaper. tänkandet organi-
seras genom analogierna så att kvinnor, liksom barn, ses som svaga 
och osjälvständiga i motsats till mannen som är stark och oberoende. 
Feminina figurer som skökan, lyckan och Modekrämerskan fram-
ställs som nyckfulla förförare och härskare över ynglingar och själsligt 
omogna män. Även barnet associeras till tyrannisk härsklystnad, som 
när thorild skriver i Den nye granskaren att ”så många småtyranner 
krypa här!”.223 svagheten förknippas med vekheten att underordna sig 

221. thorild, ”Försök til orimad vers”, Stockholms posten, 30 sept. 1783, Samlade 
skrifter. Del 1, s. 484.

222. ibid., s. 483 f.
223. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 6.
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ger han aktning?”233 Det kvicka kopplas på samma gång till adelsman-
nens sällskapsliv och till hopens nöjen. Roandet förknippas med högre 
och lägre samhällsskikt, vilka båda framhålls som låga och ovärdiga.

thorild menar att det finns ett manligt respektive ett barnsligt och 
narrlikt sätt att kriga i litterär form. Han liknar sig själv vid en rätt-
färdig stridsman och Kellgren vid en fjollig, narraktig person som det 
inte går att resonera med: ”Hvad skulle man säja om en som före-
tog sig at trotsa en man i fulla Vapen med et fjolligt eftergörande 
af hans airer? skratta. Och stridaren, hvad skulle han göra? se med 
åskå darne.”234 thorild menar att det inte går att strida med Kellgren 
enligt manliga, ridderliga metoder med värdighet, sanning och argu-
ment när denne bara gör sig löjlig över honom. istället vill han straffa 
Kellgren på samma sätt som han menar att en man skulle straffa en 
gatpojke:

när en gat-pojke lägger sig bakom et hus och kastar små-stenar på 
er, så vil Ni at man ock skall lägga sig bakom et hus och kasta små-
stenar igen. Det är listigt! Och är ni en pojke så gör ni det visser-
ligen. Men en Man går enfaldigt bort, söker up den lilla skälmen, 
och ger et par afgörande rapp.235

Genom att framställa Kellgren som en listig liten skälm, när denne 
förlöjligar honom, vill thorild vända maktförhållandet så att han själv 
framstår som den värdige mannen, som har rätt att straffa den bråkige 
pojken. att det är fråga om en gatpojke ger också en association till en 
lägre social status. thorild använder ofta ordet skälm, till exempel om 
orättfärdiga despoter.236 

att straffa Kellgren på detta manliga sätt framstår som syftet med 
smädedikten ”straffsången” eller Fragment af 1783 års vitterhet (1784), 
vilken thorild författar som svar på Kellgrens parodier. Han skriver i 
anmärkningarna att ”Straffsången – titel: har något af alvar och hög-

233. thorild, ”Policekammaren och husägaren”, Stockholms posten, 2 april 1782, 
Samlade skrifter. Del 1, s. 479.

234. thorild, ”Policekammaren och husägaren”, Samlade skrifter. Del 1, s. 479.
235. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 56.
236. skälm betyder ’skrupelfri, svekfull, skurkaktig bedragare’ eller i förblek-

nad form ’rackare, spjuver’. SAOB, uppslagsordet skälm.

Det kvicka som motbild
Det kvicka fungerar liksom det behagliga som en motbild till det 
höga, manliga snillet. thorild ondgör sig över de ”de svaga snillen” 
som i Voltaires efterföljd skriver satirer.227 Han syftar framför allt på 
Kellgren, som i polemiken mot thorild använde sig av satiren och pa-
rodin som vapen. thorild kopplar ”qvickheten”, som han kallar denna 
stil, till barnets och narrens styrka:

andre skola drifva långt Qvickhetens lilla styrka: skola fjolla, 
flyga och rasa. Det förtryter mig at denne narr-talangen ännu hos 
oss skal vara så mycket aktad. Är det kanske därföre at det felas 
själarna manlighet och uplyftning? at de älska ännu Goss-årens 
ras?228 

Kvickheten framställs som okontrollerat barnslig i förhållande till det 
höga snillets manliga, upphöjda värdighet. substantivet ”ras” och ver-
bet ”rasa” är något som vid denna tid ofta kopplades till barn, ung-
domar eller sinnessjuka. Det betydde att fara fram på ett våldsamt 
och besinningslöst sätt, att leka och stoja eller att leva ut sina lustar. 
att rasa kunde också betyda att vara vansinnig.229 att ”fjolla” betydde 
under 1700-talet att ’toka, skoja’. Ordet tycks vara särskilt kopplat till 
ynglingar och narrar.230 ”narr” har enligt SAOB kunnat beteckna en 
fåfäng, inbilsk, dumdryg person. narren har också förknippats med 
förställning och oärlighet. Dessutom kunde narr vara ett annat ord 
för en sinnessjuk person.231

narren framställs av thorild även som en hovnarr, så att en asso-
ciation till hovmannen skapas: ”Huru många förunderligen qvicka 
infall hafva icke narrar sagt? Hvilke ock endast derföre varit hållne vid 
Hofven.”232 Det kvicka kopplas också till gyckelspel som roar folkho-
pen: ”en löjliggörare i vettets verld är detsamma som en qvick dåre 
i sällskaper, och som en Gyckelspelare för Hopen. Han kan roa: men 

227. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 39.
228. ibid., s. 39.
229. SAOB, uppslagsorden ras och rasa.
230. SAOB, uppslagsordet fjolla. Jämför franskans fou och engelskans fool.
231. SAOB, uppslagsordet narr.
232. thorild, En critik öfver critiker, Samlade skrifter. Del 3, s. 46.
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at låta skälmen litet känna huru bitter hans konst är.”242 Kellgren och 
hans likar beskrivs som en flock småhundar som ger sig på det stora 
snillet: ”intet snille drog til sit Odödeliga Hem, utan at tracasseras af 
småsnille-packet, utan at påbjäffas af den lilla hund-verlden.”243

thorild jämför sarkasmen med den sublima stilen. Han menar att 
det är kraften och styrkan i känslan som gör stilen upphöjd: 

Stora Ord gör ingen sublim stil, utan Känslan, Högheten, Kraften. 
likaså med Sarcasmens och de Hårda. energien, touren, det 
segrande, det öfverlägsna i dem, är väsendet.244 

thorild använder även här stridsmetaforer och talar om det segrande. 
Geni beskrivs i Den nye granskaren som ett segrande vapen, vilket träf-
far motståndaren med kraft. För att avgöra ett verks storhet bör man 
enligt thorild fråga: ”hvad grad har det af Genie? Gör det verkan? träffar 
det själen?”245 Geniet framstår som ett bildligt vapen, som träffar själen 
och rör den. Han skriver att ”det bäst och evigt Träffande – det är en 
Gissel vriden af sanningen och snillet, det är segrande styrkan!”.246

Kvickheten kopplades av Kant till det feminint konnoterade skö-
na.247 Hos thorild knyts kvickheten på samma sätt till söt täckhet när 
Kellgren liknas vid en djurunge i Den nye granskaren:

För en sieur K är ju Högheten ursinnig, sanningen galimathias, 
och naturen något at skratta ihjäl sig åt! ”Galnaste, oordentliga, 
monstruösaste af alla Ljus! säjer Mullvad-ungen om solen, och tittar 
ut ur sit lilla roliga hol, med qvickhetens gnista i ögonen, och 
parodiens mine på nosen ”men strålarne från denna kattstenen, denna 
glasbiten detta glittriga gruset – hvilken täckhet! huru måttadt! huru 
rätt!248

242. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 57.
243. ibid., s. 26.
244. ibid., s. 36.
245. ibid., s. 36.
246. ibid., s. 57.
247. Kant, Om känslan af det sköna och höga, s. 9.
248. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 33.

tidlighet, som en acte de justice ägnar”.237 straffandet blir ett sätt att 
håna någon på ett högtidligt och därmed manligt sätt. Det är inte en 
elegant satir utan en brutalare skrivform, som thorild kopplar till 
rättskipning. 

thorild associerar straffandet till åskans kraft, som är en av hans 
favoritmetaforer: 

Jag har förundrat mig öfver charakteren af detta stycket. Det är 
höjden af ljungande Harm. liksom af et Väsende stäldt tio grader 
öfver sit Förakts ämne! [---] Åskan slår, säjer man, någon gång 
efter små-trollen.238 

Han menar att straffet egentligen är för kraftigt för något så oviktigt 
som Kellgrens parodier, men att åskan också kan slå mot små och 
obetydliga varelser. Åskan var något som redan longinos använde 
som metafor för att beskriva den sublima stilen. thorild vill hitta en 
effektiv metod att angripa Kellgrens parodierande och samtidigt dis-
tansera sig från det kvicka. Det straffande framställs som starkare och 
värdigare än det kvicka parodierandet.

i ”straffsången” hänvisar thorild till pojkaktighet för att smäda 
Kellgren: ”när blir du Man? när får du vett? i pojke-åren, himmel! 
än.”239 Den vuxna manligheten symboliseras på ett ställe av musta-
scher, som pojken inte har: ”Först, lille hjelte, kola väl/ Din manlig-
hets mustascher på./ se’n brinnande, din farlighets/ Din styrkas lilla 
trä-svärd grip.”240 På detta sätt framställs Kellgren som en pojke, som 
låtsas vara man och krigare.

Kellgren beskrivs i ”straffsången” även som en liten, skällande 
”koppel-hund”.241 i Den nye granskaren utvecklar thorild detta tema 
och menar att en man straffar små hundar på samma sätt som han agar 
pojkar: ”Men om det ej är emot en Mans Värdighet at gifva et rapp 
åt den förföljande småhunden; så är det ej heller emot hans Rättvisa 

237. thorild, Fragment af 1783 års vitterhet, Samlade skrifter. Del 1, s. 113.
238. ibid., s. 115 f.
239. ibid., s. 111.
240. ibid., s. 109.
241. ibid., s. 105.
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mot pojkaktighet och omognad. Men thorild beskriver snillets karak-
tär i genustermer på fler sätt än så. i nästa avdelning ska jag undersöka 
hur förhållandena förändras när snillet placeras in i ett sammanhang 
där thorild diskuterar kvinnorna och det han kallar kvinnokönet.

solens ljus är för starkt och för högt upp för den lilla mullvadsungen, 
på samma sätt som sanningens ljus är för svårt att se för låga män-
niskor. Den kvickhet och parodi, som thorild kopplar till Kellgren, 
associeras med barnslighet och små djur som bor under jorden. att 
det dessutom är en unge förstärker litenheten. Orden kvickhet, parodi 
och täckhet, vilka thorild laddar med negativa innebörder, förknip-
pas med hovkulturen. täckhet är ett ord associerat med det vackra 
idealet om något lättsamt och sött, ofta kopplat till barn och kvinnor. 
”Det glittriga gruset” återkommer thorild ofta till i samband med att 
han ondgör sig över prålet som lockar barnsliga människor. Det ser 
värdefullt ut med sitt glitter, men är i själva verket lågt och smutsigt. 
Beskrivningen anknyter till en nedvärdering av hovkulturen, som må-
las upp som en motbild inriktad på lyx, prål och oviktigheter. 

snille, manlighet och ålder
Jag har i det här kapitlet undersökt hur begreppet manlighet används 
för att avgränsa snillet som en särskilt högtstående typ av människa. 
Manligheten och det sanna snillet kopplas till styrka, frihet och hög-
het. Dessa tre begrepp har jag diskuterat i förhållande till tre olika te-
man som behandlats i den tidigare forskningen. styrka relaterar jag till 
föreställningar som påminner om den klassiska temperaments läran, 
frihet till den klassiska republikanismen och högheten till idén om 
det sublima, som också den går tillbaka på antika källor. Gemensamt 
för dessa sammanhang är att manlighet är ett ord som används för 
att beteckna den högsta och mest fullvärdiga mänskligheten. tidigare 
forskare har uppmärksammat hur kvinnan med detta synsätt ses som 
en ofulländad version av mannen och som motsatsen till den positivt 
värderade styrka, frihet och höghet som knyts till begreppet manlig-
het. Jag ser i mitt material att ålder har en avgörande betydelse för för-
ståelsen av begreppet manlighet, och att detta också har påverkat hur 
genus konstrueras. Både kvinnor och barn får representera manlighe-
tens motsats. Detta är ett exempel på hur maktordningarna genus och 
ålder flätas samman med varandra. 

när snillet beskrivs som manligt relaterar det till mannen som den 
ideala, fullmogna, självständiga och moraliskt ansvariga människan. 
Manligheten kontrasteras inte så ofta explicit mot kvinnlighet som 
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ii. 

snillets kvinnlighet och komplementaritet

i den här andra delen av avhandlingen kommer jag att undersöka 
thorilds beskrivningar av snillets kvinnlighet i syfte att analysera hur 
genus samverkar med andra kategorier i konstruktionen av begreppet 
snille. Det visar sig dock att thorild inte använder ordet kvinnlighet. 
Det finns ingen motsvarighet till ordet manlighet, som hos thorild 
betecknar ett ideal för alla människor, och inte heller ett ord för kvinn-
lighet som ett särskilt feminint ideal. Det sägs istället att snillet har en 
likhet med kvinnor. när egenskaper som associeras med kvinnor förs 
in så sker det oftast i relation till motsatta egenskaper knutna till män. 
Därför berör denna del inte bara femininitet utan även maskulinitet. 
Medan förra delens analys främst handlade om ålder med manlighe-
ten som norm för alla människor rör det sig här mer uttryckligt om 
könsskillnad och komplementaritet.

Utgångspunkten för undersökningen är skriften Om qvinnokönets 
naturliga höghet (1793), där snillen och kvinnor explicit beskrivs som 
lika varandra. efter en inledande analys av denna text kommer ana-
lysen att vidgas till en undersökning av begreppsparen mildhet–vild-
het, kraft–harmoni och snille–smak, som ska förklara de sammanhang 
i vilka thorild beskriver snillet som likt kvinnor. Det genomgåen-
de temat i dessa olika avsnitt är den civilisationstanke som präglade 
1700-talet och som thorild förhöll sig till på olika sätt. Både snillen 
och kvinnor beskrivs som representanter för en ny tid med mildare, 
mindre råa seder än i äldre dagar. 

enligt den västerländskt definierade civilisationsidén antogs alla 
samhällen genomgå en utveckling från vildhet och barbari mot en 
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ha påbörjats redan under thorilds tid i london 1788–1790. Då skrev 
han enligt egna uppgifter en annan text om relationen mellan kö-
nen.250 Denna skrift som gavs ut 1794, under namnet Harmonien: eller 
Allmän plan för en uplyst och ägta kärleksförening, ska jag återkomma till. 
i london umgicks thorild i samma kretsar som Mary Wollstonecraft, 
som 1792 gav ut den kända skriften A vindication of the rights of woman i 
vilken hon propagerade för kvinnors lika rättigheter.251 Kvinnors för-
hållande till universella mänskliga rättigheter var särskilt aktuellt vid 
denna tid och något som också thorild intresserade sig för. i detta 
sammanhang aktualiseras alltså relationen mellan kvinnor och det för 
thorild viktiga snillebegreppet.

Kulturhistorikern lynn Hunt framhåller hur det vid tiden kring 
franska revolutionen skapades en öppning för att omvärdera kvinnor-
nas position i samhället. Revolutionen och de samhällsomvandlingar 
som skedde vid 1700-talets slut innebar ett störtande av det gamla 
fadersväldet, både i fråga om faderns makt över familj och hushåll 
och kungens position som folkets symboliska fader. samhället skul-
le enligt revolutionärerna vara ett brödravälde av jämlika människor. 
Det var en öppen fråga ifall kvinnor skulle räknas in bland de jämlika 
bröderna. Hunt framhåller att kvinnor fick nya möjligheter men att 
det vid revolutionens slut upprättades en ny ordning, där kvinnan be-
stämdes som en särskild typ av människa som förpassades från den 
politiska offentligheten till hemmet och familjelivet.252 

250. se arvidsons kommentarer i thorild, Samlade skrifter. Del 10, s. 121 ff.; 
thorild, ”till elsa Fougt [augusti 1791]”, Samlade skrifter. Del 6, s. 206. thorild 
nämner både Om qvinnokönets naturliga höghet och Harmonien i ett brev till 
förläggaren elsa Fougt 1791 där han skriver att han vill att hon ska ge ut dem.

251. Mary Wollstonecraft, A vindication of the rights of woman, The works of Mary 
Wollstonecraft. Vol. 5, A vindication of the rights of men; A vindication of the rights of 
woman; Hints, William Pickering, london, 1989 [1792]. thorild gav ut skriften 
True heavenly religion restored, and demonstrated upon eternal principles (1790) hos den 
kände förläggaren Joseph Johnson som gav ut Wollstonecraft och hörde till hennes 
närmaste vänner. se arvidsons kommentarer i thomas thorild, Samlade skrifter. 
Del 9, Kommentar till andra delen (fr.o.m. s. 214), till tredje delen (t.o.m. s. 222) samt till 
engelska texter i femte delen (Supplement), svenska vitterhetssamf., stockholm, 1990, 
s. 144 f.

252. lynn Hunt, The family romance of the French Revolution, Routledge, lon-
don, 1992, s. 5 ff., 201 ff.

ökad förfining av seder och beteenden. Olika utomeuropeiska folk-
slag ansågs stå på lägre civilisationsstadier, där de västerländska folken 
hade befunnit sig i äldre tider. Förändringen beskrevs oftast som en 
utveckling mot mindre våldsanvändning. skotska upplysningstänkare 
som adam Ferguson, adam smith och David Hume utarbetade en 
fyrstadieteori, där samhällen ansågs genomgå en civilisationsprocess 
från jägarstadiet till herdestadiet, vidare till jordbruksstadiet och 
slutligen det kommersiella samhället. De ekonomiska förändringarna 
ansågs även innebära framsteg i förnuftsmässigt och moraliskt hänse-
ende.249 thorild och hans samtida ser en kontinuerlig förmildring och 
förädling av mänskligheten knuten till förståndets upplysning. Olika 
individer, samhällsgrupper och folkslag bedöms ha hunnit olika långt 
i denna förädlingsprocess. Förädlingen beskrivs också med ord och 
metaforer knutna till ett religiöst sammanhang.

Det finns en tendens till att de genusuppfattningar som kan utläsas 
ur thorilds skrifter förändras från en betoning av den åldersrelaterade 
manligheten under 1780-talet till den uppfattning om könsskillnad 
som ska behandlas i det här kapitlet och som huvudsakligen berör 
1790-talet. Jag ser det dock endast som en förskjutning i betoningen, 
eftersom de olika föreställningssätten uppträder parallellt. Jag kom-
mer att undersöka hur bestämningen av snillet i förhållande till ett 
könsskillnadstänkande relaterar till en samverkan mellan genus, klass 
och etnicitet.

Kvinnokönets naturliga höghet  
i Om qvinnokönets naturliga höghet propagerar thorild för att kvinnor-
na ska tillerkännas samma mänskliga fri- och rättigheter som männen 
anser sig äga. Denna skrift på femton sidor gavs ut 1793 i Köpen-
hamn, där thorild befann sig efter att ha landsförvisats för brott mot 
tryckfrihetslagen tidigare samma år. skriften kan dock enligt arvidson 

249. svante nordin, Från tradition till apokalyps: historieskrivning och civilisa
tionskritik i det moderna Europa, symposion, stockholm, 1992 [1989], s. 45–53. 
Civilisationstanken företräddes också av franska upplysningstänkare som Con-
dorcet, turgot och Voltaire. en tidig civilisationskritiker var Rousseau. en klassisk 
framställning av civilisationsteorin finns i norbert elias, Civilisationsteori. Del 1, 
Sedernas historia, atlantis, stockholm, 1989 [1939].
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måste uprättas på detta sätt: natURen, Snillen, QVinnOR, 
Karlar, Djuren.254

Kvinnorna tillskrivs en så kallad naturlig höghet över karlarna, vil-
ka istället placeras närmare djuren i förståndets ordning. Här talar 
thorild om en naturlig höghet till skillnad från en hög position i sam-
hället. Karlarna värderas visserligen högre i det rådande samhället, 
men det motsvarar inte enligt thorild den naturliga ordning där för-
stånd och dygd har störst betydelse. snillena ställs över både kvinnor 
och karlar och placeras närmast naturen som står högst upp i hier-
arkin. snillen relateras alltså till en uppdelning av mänskligheten i 
könskategorierna ”qvinnor” och ”karlar”, men bildar en egen kate-
gori som inte tillhör någon av dessa. thorild talar här om förståndets 
ordning och ställer upp en motsvarighet till den naturens kedja som 
ofta förekommer i andra sammanhang, vilket jag ska återkomma till. 
Gud placerades högst upp i den kristna världsordningen, men har hos 
thorild ersatts av den gudomliga naturen.

i Om qvinnokönets naturliga höghet beskrivs snillena som höga män-
niskor vilka är allas välgörare genom sitt förstånd eller sin dygd.255 
Här hänvisas till begreppet dygd, vilket på samma sätt som i relation 
till manligheten i förra delen förknippas med en duglighet för det 
allmänna. i detta sammanhang är det dock andra begrepp som knyts 
till dygden än vad som var fallet i relation till manligheten. Här be-
tonas att snillet är en välgörare, vilket har mer fredliga konnotatio-
ner än det krigiskt associerade klassiska dygdebegrepp som knöts till 
manligheten. 

snillena beskrivs som lika kvinnor ifråga om ömhet och livlighet. 
Det är alltså en viss sorts välgörande egenskaper som thorild förknip-
par med kvinnor och som han vill tillskriva snillet. Han menar också 
att kvinnornas naturliga höghet har sin grund i en mänsklighet som 
är särskilt utmärkande för dem:

Derföre, såsom man af et enda snilles, af en enda stor mans, väl-
görande magt, slutar til hvad snillen och store män kunna göra; så 

254. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 356 f.
255. ibid., s. 356 f.

statsvetaren Carole Pateman har beskrivit vad hon menar var en 
omförhandling av det outtalade kontrakt mellan könen som innebar 
att män överordnades kvinnor. tidigare byggde mannens patriarka-
la makt på hans position som fader och husbonde, överordnad kvin-
nor och tjänare i hushållet. Under 1700-talet omformades kontraktet 
så att ordningen kom att legitimeras utifrån könsskillnad istället för 
åldersskillnad som i det tidigare fadersväldet.253 De olika och ibland 
motstridiga förhållningsätt till uppfattningarna om kvinnor och köns-
skillnad som framkommer i min analys av thorild kan förstås bättre 
om man har i åtanke att detta var en tid då viktiga maktstrukturer i 
samhället var under omvandling. Det fanns utrymme för att tänka på 
ett revolutionärt sätt också om kvinnor och om förhållandet mellan 
könen.

i Om qvinnokönets naturliga höghet visar thorild på orättvisor i be-
handlingen av kvinnor genom att vända på hierarkin mellan män och 
kvinnor och omvärdera definitionerna av styrka och svaghet. Även 
med denna retoriskt drastiska omvändning har framställningen en 
förankring i föreställningar som var aktuella vid denna tid. Frågan 
gäller förhållandet mellan könen men också skillnaden mellan olika 
grupper i samhället och mellan olika folkslag. Detta kommer att utre-
das närmare i det följande för att ta reda på vad det kan innebära att 
snillet associeras med kvinnor.

Snillen, kvinnor och karlar
thorild skriver i Om qvinnokönets naturliga höghet att det finns en likhet 
mellan kvinnor och alla sanna snillen, som gör att kvinnorna måste 
sättas högre än karlarna i naturens ordning:

då man ser den fullkomliga likhet i ömhet och liflighet som är 
imellan Qvinnor och alla sanna snillen, det vill säga, de höga män-
niskor som genom sit Förstånd eller sin Dygd äro allas Välgörare: 
så är det omöjeligt at icke tillägga QVinnORna just denna 
samma naturliga höghet öfver Karlarne, som desse altid tiltrodt sig 
äga öfver Qvinnorna. Hvarigenom Förståndets Ordning i verlden 

253. Carole Pateman, The sexual contract, stanford University Press, stanford, 
Calif., 1988, s. 2 ff.
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Jag vil icke tala om alla dessa stora Drottningar, alla dessa Hjelt-
innor, statskloka och snillen, af deras kön: ty derom står i andra 
böcker nog. Jag vill icke heller tala om alla dessa ömma och höga 
Dygder, som de, med en nästan gudomlig sinnesstyrka, likaså dag-
ligen som tacklöst, fullgöra i det enskilta lifvet: ty detta känner 
hvar och en uplyst.261

snillen av kvinnokön likställs med drottningar, hjältinnor och stats-
kloka, vilka han menar att det har skrivits nog om i andra böcker. 
thorild hänvisar också till kvinnors dygder som utövas i privatlivet. 
Man kan notera att han beskriver det som upplyst att erkänna kvin-
nornas förtjänster. Kvinnovänlighet framhålls som en indikation på 
en persons grad av upplysning. 

Kvinnornas dygder, vilka thorild beskriver som ömma och höga, 
knyts i citatet ovan till det privata. Det finns dock enligt thorild även 
kvinnor som är snillen och statskloka och alltså offentligt verkande 
personer. Han hänvisar till drottning Kristina som ett exempel på vad 
kvinnor kan vara, om de får möjlighet:

Men jag vil endast nämna den enda vår CHRistina: som var 
stor nog at leende kasta bort en CROna, för hvilken ståtliga 
 leksak de störste Karlar i verlden gjort så många tusende blodiga 
dår skaper: som förstod at med en vink samla omkring sin Person 
alla Verldens då lysande snillen, hvilket i alla tider ingen kunglig 
Karl haft vett at göra: och som, i det Hon har skrifvit, visar et så 
ägta stort Förstånd, at man icke har sett et större.262

Drottning Kristina beskrivs både som en person med det största för-
stånd i det hon själv skrev och som en regent med vett att samla de 
mest lysande snillena i världen omkring sig. Hon utmärktes av klok-
het och kunskap till skillnad från de kungliga karlarna och deras blo-
diga krigiskhet och maktlystnad. Här kan man ana att thorild leker 
med ordet karl som en referens till Karl Xii, som ofta framhålls som 
exempel på en härjande och förödande krigshjälte. Det ses framför allt 

261. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 355.
262. ibid., s. 355.

bör man ock, af de undransvärda förträffligheter, både Förståndets 
och Hjertats, som man sett hos QVinnOR oaktadt deras få til-
fällen at lysa i Verlden, sluta til hvad de kunna vara, när de en gång 
rätt lära känna sin naturliga höghet, som är grundad i deras mera 
ömma och lifliga Mänsklighet.256

Kvinnor sägs ha en mänsklighet som är mer öm och livlig, vilket också 
är de egenskaper som thorild ansåg utgjorde likheten mellan snil-
len och kvinnor i det förra citatet. livlighet har en koppling till snil-
lets snabbtänkthet och rörliga intellekt. Ordet snille har en etymolo-
gisk anknytning till snabbhet.257 som visades i förra delen beskriver 
thorild snillet som utmärkt av livlig rörelse och eld i sina inre be-
ståndsdelar.258 Detta knyts ofta till manligheten men här visar det sig 
att livligheten kan beskrivas som utmärkande för kvinnor i en positiv 
bemärkelse. livlighet är i andra sammanhang ett tvetydigt ord som 
kunde associeras med den av thorild föraktade kvickheten, vilken 
också den kunde förknippas med kvinnor. i Inbildningens nöjen be-
skriver thorild sin antagonist Kellgren som livlig, i en på ytan positiv 
bemärkelse men med underliggande negativa konnotationer kopplade 
till svaghet, barnslighet och femininitet. Men här framställs den kvin-
noanknutna livligheten alltså i enbart positiv dager.

i citatet ovan används snillen och stora män som analogier för att 
förklara att det som vissa snillen, stora män eller kvinnor gör har an-
dra inom samma grupper också potential att göra. De har bara inte 
fått möjlighet att träda fram och lära känna sin rätta kraft.259 thorild 
skriver i allmänhet utifrån förutsättningen att snillen är män, vilket 
avslöjas av att han beskriver dem som lika kvinnor. Här kan man jäm-
föra med Battersbys observation att geniet förutsattes vara en man 
som skulle vara lik en kvinna men inte vara en kvinna.260 ett uttalande 
i Om qvinnokönets naturliga höghet visar dock att thorild kunde tänka 
sig snillen av kvinnokön:

256. ibid., s. 355.
257. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, uppslagsordet snille.
258. thorild, ”[Filosofiska betraktelser]”, Samlade skrifter. Del 1, s. 435.
259. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 355.
260. Battersby, Gender and genius, s. 8. (”a man with genius was like a woman 

… but was not a woman.”)
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inte främst maskulinitet, skulle kunna användas även om kvinnor.269 
istället förekommer ord som mänsklighet eller gudomlighet när ideala 
egenskaper ska beskrivas.

i samma text framhålls alltså både likheten mellan könen och 
kvinnornas överlägsenhet över karlarna och deras särskilda form av 
mänsklighet. litteraturvetaren Ruth nilsson, som i boken Kvinnosyn 
i Sverige (1973) har diskuterat thorilds kvinnosyn, framhåller särskilt 
hans olikhetstänkande och menar att han ser kvinnornas medborger-
liga inflytande enbart som indirekt och abstrakt.270 litteraturvetaren 
eva Borgström, som tar upp thorild som en föregångare till romanti-
kerna, framhåller att han lyfter fram kvinnornas särart som en viktig 
kulturkraft och ser dem som förvaltare av skönhet, sanning, godhet, 
mildhet, livlighet och dygd.271 Jag menar att det i texten finns både 
ett likhets- och ett olikhetstänkande som hänger ihop med varandra. 
när frågan om kvinnors likhet med män kommer på tal aktualiseras 
på samma gång hur könen skiljer sig från varandra. när kvinnor upp-
värderas skiljs de också ut som en särskild kategori i förhållande till 
karlarna. 

Genusforskaren Dena Goodman har uppmärksammat hur upplys-
ningens upprättande av mänskliga rättigheter innebar inte bara ett 
framhållande av alla människors universella likhet utan också en beto-
ning av skillnaden mellan olika grupper. likhetstänkandet innebar att 
en liten grupp män kunde säga sig representera den allmänna viljan 
utan att ta hänsyn till olikheten mellan människor. skillnadstänkandet 
innebar ett erkännande av människors olika behov men etablerade på 
samma gång en uppdelning i olika grupper och identitetskategorier.272

269. se Bondestam, ”Revolutionens tid”, s. 12, 15 f., 21 och Marklund, I hans 
hus, s. 13 f., 298 f. om exem pel på att kvinnor kunde beskrivas som manliga under 
1700-talet.

270. nilsson, Kvinnosyn i Sverige, s. 122 ff. 
271. eva Borgström, ”Om jag får be om ölost”: kring kvinnliga författares kvinno

bilder i svensk romantik, diss. Göteborg, anamma, Göteborg, 1991, s. 25 f. 
272. Dena Goodman, ”Difference: an enlightenment concept” i Keith Michael 

Baker & Peter Hanns Reill (red.), What’s left of Enlightenment?: a postmodern question, 
stanford University Press, stanford, Calif., 2001, s. 130 ff., 140.

som positivt hos drottningen att hon värderade snille och förstånd 
över den politiska makten. Detta är något som förknippas med kvin-
nor liksom med snillen.

i Om qvinnokönets naturliga höghet betonas inte bara skillnaden mel-
lan könen utan i samma text framhålls även likheten och den gemen-
samma mänskligheten. thorild menar att karlarna i sin okunskap 
har sett kvinnor endast som ”Honnor”, det vill säga i första hand som 
kvinnor och inte som människor i lika hög grad som män.263 Han 
framhåller att kvinnorna på samma sätt skulle kunna betrakta kar-
larna endast som ”Hannar”.264 Det borde kallas ”Byxmajestät” och 
”Kjortelträldom” menar han, vilket skulle motsvara det upphöjande 
som görs av alla karlar över alla kvinnor.265 Han skriver vidare att ”den 
lilla olikheten af kön” är ”en blott skugga emot den stora liKHeten 
af Förstånd och Hjerta, det är, af Mänsklig Dygd och Wärdighet”.266 
thorild kallar det att göra någon till halvmänniska att betona sekun-
dära egenskaper som att vara kvinna, barn, tjänare eller prins före 
den högre bestämningen att vara människa.267 en kvinna bör istället 
utifrån ”naturens gudomliga Ordning” ses i första hand som förstån-
dig varelse, därefter människa, medborgare, vän, släkting, husmoder 
och allra sist ”en Hon, en Älskarinna för en viss lycklig karl, eller om 
ni heldre vill, en Hustru”.268 thorild framhåller här att en kvinna har 
all rättighet, höghet och värdighet som tillfaller en förståndig varelse, 
människa och medborgare. 

Kvinnor räknas alltså inte bara som fullvärdiga, förståndiga män-
niskor utan även som medborgare. Här kan man jämföra med hur 
medborgaren beskrevs som manlig, vilket jag visade i förra delen. 
thorild tänker sig i Om qvinnokönets naturliga höghet att kvinnor kan 
ha den dygd och värdighet som krävs för att vara medborgare. Han 
använder dock inte ordet manlig i detta sammanhang, även om man-
lighet genom sin anknytning till ålder och fullvärdig mänsklighet, 

263. ibid., s. 351.
264. ibid., s. 351.
265. ibid., s. 350.
266. ibid., s. 350.
267. ibid., s. 352.
268. ibid., s. 35o f.
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qvinnokönets naturliga höghet som vilddjur. Kvinnorna knyts i motsats 
till detta närmare det gudomliga och kopplas till änglar. 

at Välgörandets magt, som aldrig något lefvande väsende emotstår 
är en oändeligt högre stYRKa, det är för dem [karlarna] en nyhet. 
Men denna styrka är Guds, och snillets och Qvinnornas. Hvarföre 
ock Qvinno-styrkan liknar mera en Ängels, hvilket väsende man 
vet är så långt mägtigare än vi, som det är högre: då Karl-styrkan 
liknar mera et Villdjurs, hvars våld förskräcker och nedslår.276

Kvinnor liksom snillet och Gud sägs ha en högre och mäktigare styrka 
som skiljer sig från karlarnas styrka, vilken förknippas med ett vild-
djurs våldsamhet. Kvinnostyrka framhålls som välgörande till skillnad 
från karlstyrkan som beskrivs som förstörande. Välgörandet är också 
något som thorild knyter till snillet. Han menar att snillet är allas 
välgörare, vilket här ses som en egenskap kopplad till kvinnor i mot-
sats till karlar.277

thorild utgår från den gamla aristoteliska bedömningen av kvin-
nor som svaga, och omvärderar den genom att påstå att kvinnor i själ-
va verket är starkare och mer kraftfulla än karlar. Karlarna tillskrivs 
en ”Villdjurs-styrka i senor” och ”hårdhet i sinne”.278 Denna brutala 
styrka beskrivs alltså som djurisk och därmed lägre stående än kvin-
nornas gudomligt associerade välgörande kraft. Den mäktigare, gu-
domliga styrka som associeras med kvinnorna karaktäriserar enligt 
thorild också snillet, sanningen, skönheten och Gud. Förhållandet 
mellan kvinnors och karlars styrka liknas vid skillnaden mellan den 
livgivande solen och den destruktiva åskan, eller mellan väderkvar-
nen och luften som driver den.279 Den feminint associerade kraften 
tillskrivs styrka genom att knytas till gudomlighet. Den gudomliga 
styrkan delas även av snillena, som liksom kvinnorna utmärks av and-
lig och moralisk styrka mer än av den fysiska och förskräckande makt 
som förknippas med karlarna. 

276. ibid., s. 356.
277. ibid., s. 356 f.
278. ibid., s. 354.
279. ibid., s. 356.

Änglars och vilddjurs styrka
i Om qvinnokönets naturliga höghet kontrasterar thorild alltså ”qvin-
nor” mot ”karlar” och menar att de sanna snillena liknar kvinnorna. 
Värt att notera är att karlarna inte beskrivs med ordet manlig, vilket 
hos thorild betydde mogen och duglig. thorild framhåller själv att 
han har omvärderat sin syn på vad en man är. Han skriver att ”en 
Man betydde för mig en halfgud, eller, i en enda tanke, alt sannt och 
stort”.273 Karlarna har felaktigt betraktat kvinnorna som svaga och 
föraktat dem på samma sätt som han säger att man föraktar ett barn:

af det mäst vanliga i verlden är Karlarnes stolthet i hänseende til 
Qvinnor: hvilken stolthet visar sig, när det är illa, i et slags vildt, 
och när det är väl, i et slags mildt, Förakt: sådant som man känner 
för barn, och för alt det, hvars svaghet är altför långt inunder ens 
höghet.274 

thorild framhåller att kvinnorna av karlarna ses som svaga, under-
ordnade och beroende av andra i likhet med barn. Detta beskriver 
han som ett felaktigt synsätt, som han förknippar med vildhet och 
med en falsk och smickrande form av mildhet. Han erkänner att han 
själv har haft denna föreställning: ”Jag sjelf kände detta milda och 
smikrande förakt, med en så aldeles turkisk inbildning, at jag jemförde 
qvinnorna med hvar och en annan liten vällustig och lysande egen-
dom.”275 Föraktet mot kvinnor tillskrivs här en särskild etnicitet och 
beskrivs som turkisk, vilket förknippas med både förtryck, dekadens 
och motsatsen till den upplysta synen på kvinnor som fullvärdiga 
människor. 

thorild säger sig alltså omvärdera sin bild av mannens fullkomlig-
het. när han talar om män som en könskategori och inte som sinne-
bilden för allt stort och sant använder han oftast ordet karl istället för 
man eller manlighet. Karlarna framställs fortfarande som fysiskt star-
ka men inte nödvändigtvis som starka i moralisk mening, vilket låg i 
det traditionella manlighetsbegreppet. istället framhålls karlarna i Om 

273. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 349.
274. ibid., s. 349.
275. ibid., s. 349.
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från det råa livet utanför hemmet för att inte bli lika vilda som män-
nen. Genom denna avskildhet skulle de sedan genom sin godhet kun-
na civilisera männen och göra dem mer mänskliga.282 

Även om thorild gör en uppdelning i kvinnors och karlars egen-
skaper framstår dessa dock inte som fast knutna till de olika könen. 
Karlar och kvinnor sägs kunna anta det motsatta könets karaktärsdrag 
och det framhålls som positivt för karlar att bli mer lika kvinnor. 

Då man betraktar at just i den mån som en karl förädlas, liknar han, 
i mildhet af seder och väsende, en Qvinna, såsom man ser hos alla 
Karlar af själ och känsla (hommes de sentiment), och tvertom at 
just i den mån en Qvinna försämras, börjar hon, i all slags Osed, 
likna en Karl;283

thorild skriver att ju mer en karl förädlas, desto mer liknar han en 
kvinna. Genom detta genusöverskridande får han en större mildhet i 
sina seder och sitt väsen. På omvänt sätt försämras en kvinna och blir 
osedlig om hon blir mer lik en karl. Det är alltså bara karlarna som 
sägs ha nytta av att likna det motsatta könet. Genusöverskridandet 
knyts till snillet genom att thorild direkt efter hänvisningen till de 
förädlade karlarna, som han kallar hommes de sentiment, övergår till 
att säga att alla sanna snillen är fullkomligt lika kvinnor.284 snillena 
skulle alltså vara de karlar som har hunnit längst i den förädling som 
innebär ett tillägnande av de positivt värderade egenskaper som till-
skrivs kvinnor.

i Om qvinnokönets naturliga höghet hänvisas till en historisk, framåt-
skridande process. Karlarna har härskat som tyranner över kvinnorna 
i 6 000 år. De kan dock inte ens skryta med att vara världens herrar, ef-

282.  Christoph Kucklick, Das unmoralische Geschlecht: zur Geburt der negativen 
Andrologie, suhrkamp, Frankfurt am Main, 2008; William alexander, The history of 
women, from the earliest antiquity to the present time, thoemmes Press, london, 1995 
[1779, 1782], s. 255, 492.

283. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 356.
284. Homme de sentiment är en hänvisning till ett särskilt mansideal under 

1700-talet som hyllade känslosamhet. särskilt den engelska motsvarigheten man 
of feeling har uppmärksammats i genusforskningen och framhållits som en före-
gångare till det genusöverskridande romantiska geniet. För litteratur om the man 
of feeling, se elfenbein, Romantic genius, s. 23 f. 

Karlstyrkan likställs med den nuvarande makten som härskar ge-
nom våld, tvång och tyranni.280 thorild framhåller att styrkeförhål-
landena i samhället kan komma att ändras i framtiden genom att de 
underkuvade goda krafterna stiger fram: 

Folk af snille och uplysning, gode Män och Patrioter, arbetande 
Hopen, sjelfva nationerna, med et ord, alt det som är mäst rätt 
och stort, hvad märkelig Styrka har väl alt detta ännu i Dag? Och 
dock har man af de skönaste exempel sett, at i dessa ännu kufvade 
väsender är en tyst gudomlig KRaFt, som de redlige hoppas skall 
engång bryta fram, och upstiga til at välsigna Jorden.281

Den andliga och gudomliga kraften förknippad med snille och upp-
lysning är högre och ädlare än kroppsligt våld, och kommer förhopp-
ningsvis att segra i framtiden. thorild säger sig även hoppas på att det 
arbetande folket ska uppstiga och ta makten tillsammans med snillena 
och kvinnorna. snillet distanseras från den rådande ordningen och as-
socieras istället med grupper som saknar samhällelig makt.

i Om qvinnokönets naturliga höghet uttrycker sig thorild drastiskt för 
att göra en poäng och vänder därmed helt upp och ned på den tidigare 
maktordningen. De begrepp han använder och det sätt varpå kvinnor 
och karlar jämförs med varandra visar dock på ett nytt betraktelsesätt 
som har beröringspunkter med diskussioner som fördes på andra håll 
vid denna tid. thorild är inte ensam om att likna män vid vilddjur. 
Den tyske sociologen Christoph Kucklick framhåller att den skotske 
upplysningstänkaren William alexander i The history of women (1779) 
beskriver mannen som ett rått och okultiverat djur. Kucklick ser detta 
som ett exempel på en ny och negativ bild av mannen som kön, vil-
ken han menar uppkom vid tiden runt år 1800. Det är en sida av den 
moderna tidens genusuppfattningar som han anser inte har uppmärk-
sammats tillräckligt i forskningen. Kucklick menar att mannen upp-
fattades som djuriskt självisk, medan kvinnan sågs som en god, oegen-
nyttig och civiliserande kraft. Detta kopplar han till legitimeringen av 
att kvinnor skulle hållas utanför det offentliga livet. De skulle skiljas 

280. ibid., s. 354.
281. ibid., s. 355.
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lan djuriskhet och gudomlighet inom människan. För att ta reda på 
hur karlarna associeras med vildhet, barbari, våld, förstörelse och dju-
riskhet, medan kvinnorna och snillena kopplas till mildhet, förädling, 
välgörande och gudomlighet, kommer jag att utöka undersökningen 
till andra texter av thorild och kretsen kring svenska akademien. 

Civilisering och politess
Den argumentationsstruktur som kan urskiljas när thorild framhål-
ler feminint konnoterade egenskaper som utmärkande för snillet har 
många likheter med det som inom den internationella forskningen 
har kallats civility eller civil humanism. som nämnts ovan beskriver det 
ett ideal som uppkom runt år 1700 som försvar för det moderna sam-
hällslivets sociala och ekonomiska relationer och som ett alternativ till 
det klassiska republikanska dygdebegreppet. Detta ideal har kopplats 
till en ny syn på könsskillnad som innebar en uppvärdering av femini-
nitet, vilken enligt elfenbein medförde att män och kvinnor började 
bedömas utifrån två separata måttstockar. Manlighet var inte längre 
idealet för människor av båda könen utan män och kvinnor ansågs ha 
olika dygder. Jag menar att thorild relaterar till både det gamla och 
det nya sättet att se på könsskillnad.

Detta är gemensamma mönster som formar såväl thorilds som 
hans motståndares argumentation. Deras olika sociala positioner på-
verkar dock hur argumentationen sker och vilka ord som används. 
elfenbein menar med utgångspunkt i Pococks begrepp civil humanism 
att det under 1700-talet uppkom en ny positiv värdering av femini-
nitet som innebar att det blev eftersträvansvärt för män att tillägna 
sig feminina egenskaper. Han ser ett samband mellan denna attityd-
förändring och det genusöverskridande som geniet har förknippats 
med.287 Pocock och elfenbein behandlar engelska förhållanden, men 
det finns många beröringspunkter med det som framkommer i mitt 
material. thorild, liksom Kellgren och leopold, var väl insatta i de 
diskussioner som fördes i england och Frankrike. Det är fråga om 
två konkurrerade argumentationsstrukturer, utifrån vilka 1700-talets 
människor försökte avgöra hur det ideala förhållandet mellan indi-
vid och samhälle skulle se ut. Denna relation är central för thorilds 

287. elfenbein, Romantic genius, s. 23.

tersom vilddjuren med sin ännu större kroppsstyrka har varit de verk-
liga härskarna under större delen av denna tid. Karlarna har egent-
ligen alltid varit slavar som tror sig vara herrar. Både tyrannen och 
slaven beskrivs som ett uttryck för en äldre, vild och barbarisk tid.285 

i texten beskrivs också slaveri som orättfärdigt. slavar är för tho-
rild oftast en metafor med hänvisning till antiken, men här finns för-
modligen också en koppling till den vid denna tid aktuella antislaveri-
debatten som handlade om det samtida koloniala slaveriet. På för-
sättsbladet till Om qvinnokönets naturliga höghet anger thorild ett citat 
med orden ”tRÄlDOM är förbuden i sverige”.286 samhället, och kar-
larna som leder det, framställs på detta sätt som kvarblivna i ett forn-
tida tänkande genom att de fortfarande tillämpar ett skick som för-
bjöds för länge sedan. De är ociviliserade barbarer i egenskap av både 
slavar och tyranner. Kvinnorna framhålls som motsatsen till allt detta 
och får representera sanning, godhet, dygd, förstånd och ett framtida 
bättre samhälle. när snillet relateras till ett könsskillnadstänkande får 
kvinnorna representera den ideala mänskligheten i motsats till karlar-
nas djuriska vildhet. 

i andra texter av thorild nedvärderas karlarna inte lika mycket 
som i Om qvinnokönets naturliga höghet, utan kvinnor och karlar och 
deras egenskaper beskrivs som komplementära. anmärkningsvärt är 
att olika egenskaper delas upp och knyts till två olika kön. Ordet karl 
innebär hos thorild inte samma självtillräckliga moraliska kraft som 
han lägger i ordet manlighet, och oftast även i ordet man. Moral och 
kraft delas istället upp i två komplementära krafter, vilka knyts till de 
båda könen. thorild försöker kombinera det bästa av båda sidor i den-
na polaritet, i konstruktionen av snillet som den ideala människan. 

Mildhet och vildhet
Motsättningen mellan äldre tiders vildhet och nyare tiders mildhet 
är central för hur thorild konstruerar snillet som likt kvinnor. till 
motsättningen mellan mildhet och vildhet knyts inte bara uppfatt-
ningar om genus utan också om klass, etnicitet och förhållandet mel-

285. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 352 ff.
286. ibid., s. 348.
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föreställningen om civilisering, som enligt Pocock förknippades med 
femininitet i både positiv och negativ mening. Kvinnorna skulle med 
sina mer förfinade seder och umgängessätt polera männens råare be-
teende så att de blev mer artiga och belevade. Denna feminisering 
uppfattades dock fortfarande som potentiellt förvekligande och kor-
rumperande enligt det republikanska idealet, som fortsatt hade stor 
betydelse i samhällsdebatterna under 1700-talet.292 Civil humanism 
innebar ett ökat fokus på kvinnors plats i samhället och förhållandet 
mellan könen. elfenbein menar att den maskulint associerade dygden 
inom civic humanism var den moraliska måttstocken för alla männi-
skor, medan de nya beteendekoder som civil humanism medförde istäl-
let var olika för män och kvinnor. Den nya positiva värderingen av 
kvinnor gjorde att män med genianspråk gärna tog till sig feminina 
egenskaper, enligt elfenbein. Den kvardröjande negativa synen på 
kvinnor som måttlösa och lastbara gjorde dock att även genierna ris-
kerade att förknippas med sådana drag.293 en sådan tvetydighet i vär-
deringen av kvinnligheten och snillet som associerades med den visar 
sig också i mitt material.

thorilds motståndare Kellgren, leopold och andra skalder knutna 
till det gustavianska hovet var särskilt benägna att använda argument 
som påminner om civil humanism. Detta ideal kunde enligt Pocock 
fungera som ett försvar för den absoluta monarkin, vilken ansågs ha 
uppkommit genom att det kommersiella samhället medfört en di-
versifiering eller specialisering av arbetsuppgifterna. Handelsmän 
och andra yrkesmän var inte likt godsägare fria att lämna sina syss-
lor för att delta i statens regering och försvar. istället lejdes detta an-
svar ut till monarker, riksdagsmän och legosoldater. Detta fjärman-
de från den direkta styrelsen och försvaret av staten ansågs utifrån 
medborgar idealet civic humanism vara ett tecken på förfall. Utifrån 
civil humanism framhölls diversifieringen istället som ett uttryck för 
samhällets utveckling och modernisering. Det var värt att ge upp den 
antika dygden för att få den moderna tidens materiella välfärd, högt-
stående kultur och förfinade umgängesseder. Det ansågs också vara 
ett tecken på civilisering att män och kvinnor var olika varandra, som 

292. ibid., s. 114 ff.
293. elfenbein, Romantic genius, s. 22 ff. 

konstruktion av snillet som till stor del har att göra med en strävan 
att etablera den enskilda människans betydelse för samhället och hela 
mänskligheten. snillet är nära knutet till begreppet dygd i betydelsen 
duglighet för samhället, vilket också har tagits upp av lewan.288

enligt det äldre republikanska medborgarideal som Pocock  kallar 
civic humanism, associerades femininitet med måttlöshet och brist på 
självkontroll, vilket innebar motsatsen till den manliga dygden. i och 
med den nya tidens förändrade samhälle skedde en omvärdering av 
många av de företeelser som med det äldre dygdeidealet associerades 
med kvinnor och uppfattades som potentiellt korrumperande.289 när 
samhället blev alltmer kommersialiserat och inriktat på fredliga verk-
samheter som handel, konsumtion, konst, nöjen och odling av den 
egna personligheten, uppstod en konflikt med det klassiska dygdebe-
greppets värderingar. 

enligt den nya civil humanism skulle de passioner som ansågs av-
leda från mannens plikter mot republiken istället bejakas och förfinas. 
Den republikanska dygden framställdes med det nya idealet som förle-
gad, och istället framhölls odlandet av ett förfinat och civiliserat bete-
ende som det mest eftersträvansvärda. Den antika dygden utgick en-
ligt Foucault från att de män som hade makt över andra i särskilt hög 
grad behövde vara herrar över sig själva och sina begär i syfte att be-
hålla denna maktposition.290 Pocock menar att den tydligt hierarkiska 
maktstrukturen mellan herre och underlydande, som den republikan-
ska dygden byggde på, enligt civil humanism-idealets argumentation 
inte längre stämde överens med den nya tidens samhälle. Det samtida 
samhällslivet uppfattades som mer komplicerat och diversifierat än 
i äldre tider, vilket gjorde att förmågan till smidig social interaktion 
med många olika typer av människor ansågs som viktigare än att ut-
öva traditionell dygd. Det hänvisades istället till begrepp relaterade till 
ett förfinat uppförande som civility, politeness, manners och refinement.291 

Det beteendeideal som på engelska benämns civility, och på svens-
ka motsvaras av hövlighet, artighet eller belevenhet, är knutet till 

288. lewan, Med dygden som vapen, s. 173 ff.
289. Pocock, Virtue, commerce, and history, s. 114 f.; elfenbein, Romantic genius, 

s. 22.
290. Foucault, Sexualitetens historia. Band 2, Njutningarnas bruk, s. 75 ff.
291. Pocock, Virtue, commerce, and history, s. 114 ff., 121.
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ens och föra ett fredligt samtal. ett viktigt begrepp i detta samman-
hang var harmoni, vilket jag ska återkomma till i relation till thorild. 
Denna vilja att ta hänsyn till och harmoniera olikheter innebar också 
att skillnader mellan olika kategorier betonades mer. Därmed blev 
könsskillnad något som uppmärksammades och framhävdes.298 

Kopplingen mellan civilisationstanken och en ny uppfattning 
om förhållandet mellan män och kvinnor är något som diskuteras 
av Kucklick. Han framhåller att många upplysningstänkare såg det 
kvinnliga könet som en pådrivare av civilisationsprocessen. Utan 
kvinnorna skulle männen vara kvar i naturtillståndet, som utmärktes 
av den fysiskt starkares tyranni över den svagare. enligt de skotska 
upplysningsmännens stadieteorier var behandlingen av kvinnor inom 
ett samhälle en indikation på dess grad av civilisation. Kucklick fram-
för tanken att män vid tiden runt år 1800 började utöva en ny form 
av självkritik. tidigare hade det varit kvinnor som fick representera 
samhällsnedbrytande krafter, men nu blev det istället männen som 
kön som tog över denna roll, medan kvinnorna fick symbolisera civi-
lisationens goda värden.299

”Civilisation” och ”civilisera” förekommer i svenskan vid denna 
tid även om det inte är de ord som används av thorild.300 exempelvis 
Carl august ehrensvärd talar om vilda respektive civiliserade folkslag. 
Han menar att de civiliserade är de som behöver ”de finare organer-
nes upodling”.301 Det innebär att de behöver odla tänkande och fan-
tasi på ett sätt som går utöver de grundläggande överlevnadsbehoven. 
ehrensvärd förlägger de civiliserade folken till de lagom tempererade 
klimatzonerna, vilket han förklarar enligt en under 1700-talet vanlig 
klimatlära som särskilt företräddes av Montesquieu. ”negern” anges 
som exempel på ett folkslag i ett varmt klimat där ingen ansträngning 
krävs för behovstillfredsställelse, medan ”Grönländarn” genom den 
starka kylan istället måste ägna all kraft åt att överleva.302 ehrensvärd 
menar att människor i tempererade trakter har ett behov av att samar-
beta, medan de som lever i ett varmare klimat endast behöver tänka på 

298. Goodman, ”Difference”, s. 132 f.
299. Kucklick, Das unmoralische Geschlecht.
300. SAOB, uppslagsorden civilisation och civilisera.
301. ehrensvärd, De fria konsters philosophi, s. 69.
302. ibid., s. 71.

en parallell till den specialisering som skedde i samhället i övrigt.294 
inom den brittiska maskulinitetsforskningen används ofta be-

greppen polite society, polite masculinity eller politeness för att beskriva 
en motsvarighet till det Pocock kallar civil humanism.295 i sverige har 
politeness ibland översatts med ”belevad kultur”.296 Det är en benäm-
ning som kan appliceras på de gustavianska hovskalderna men inte 
på thorild. Begrepp relaterade till politeness blir ofta synliga när de 
används i nedsättande ordalag för att beskriva förvekligade och femi-
niserade stereotyper. thorild använder ofta det fransksvenska ordet 
”politess” på det viset.297 thorild och hans motståndare utgår dock 
från ett gemensamt civiliseringsideal som formuleras på olika sätt uti-
från deras skilda sociala positioner. 

Goodman för ett liknande resonemang utifrån begreppet civility, 
men utvecklar det vidare. Hon framhåller den salongskultur som ut-
vecklades i Frankrike under 1600- och 1700-talet, där adliga kvinnor 
var salongernas ledare och sågs som förebilder för de icke-adliga män 
som ville lära sig konversera och föra sig i finare sällskap. Civility, 
eller civilité på franska, var enligt Goodman ett aristokratiskt ideal 
som under 1700-talet, i och med att salongerna fick en mer borgerlig 
sammansättning, ersattes av politeness (fr. politesse) som ansågs mer in-
kluderande och naturligt. Med tiden blev kvinnornas plats mindre 
central och det som hyllades blev deras förmåga att framhäva männens 
uttalanden genom sin konversationsskicklighet. Goodman menar att 
både civility och politeness syftade till att utveckla beteenden som gjorde 
att människor av olika kön och social position kunde komma över-

294. Pocock, Virtue, commerce, and history, s. 41 f., 45 ff., 110, 118 ff.
295. Om politeness, se Michelle Cohen, ”’Manners’ make the man: politeness, 

chivalry, and the construction of masculinity, 1750–1830” i Journal of British studies, 
44, april 2005; Philip Carter, Men and the emergence of polite society: Britain 1660–
1800, longman, Harlow, 2001; John Brewer, ”the most polite age and the most 
vicious” i ann Bermingham & John Brewer (red.), The consumption of culture, 1600–
1800: image, object, text, Routledge, london, 1995; lawrence e. Klein, ”Politeness 
for plebes: consumption and social identity in early eighteenth-century england” 
i Bermingham & Brewer (red.), The consumption of culture.

296. se Öhrberg, ”’Fasa för all flärd, konstlan och förställning’”, s. 38, 41.
297. t.ex. thorild, ”til sällskapet Utile Dulci”, Samlade skrifter. Del 1, s. 469; 

thorild, ”Öfver anmärkningen til authorn af Passionerna”, Samlade skrifter. Del 
1, s. 475, 478; thorild, Fragment af 1783 års vitterhet, Samlade skrifter. Del 1, s. 110.
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för evigt fästa Brotts natur vid något lika så klart som Oföränder ligt”.306 
snillet framstår som ett gudomligt ljus av vishet, vilket i den nya tiden 
får en ökande omfattning för att upplysa människornas andliga mör-
ker så att de ska se sanningen. Gud verkar enligt denna föreställning 
genom enskilda individer för att främja förbättringen av den mänsk-
liga samlevnaden. 

thorild menar att den svenska lagen, eftersom den har anor från 
äldre tider, fortfarande är vild och rå: ”lagen, altifrån mörka och vilda 
tider, har ännu et mörkt och vildt lynne: at den är rå, groft och illa 
bestämd, dunkel, grym och mera värdig Huroner, än ädla folkslag.”307 
Det vilda knyts till en äldre tid på samma gång som det kopplas till 
samtida icke-västerländska folkslag, vilka kontrasteras mot vad som 
kallas ”ädla folkslag”. Den vildhet som thorild ser i lagen är att den 
yrkar på grymma kroppsstraff, vilka han beskriver som ”Våld på allas 
lif”.308 Han kallar det för ett ”barbariskt gyckelspel”.309 Barbari är van-
ligen en benämning med hänvisning till en äldre tids seder, men kom-
bineras ofta med en värdering av samtida folkslag. Det som beskrivs 
som utmärkande för barbariet, liksom vildheten, är våld och grymhet. 

Även om lagen är vild och barbarisk motverkar samtidens milda 
seder dess grymma tillämpning enligt resonemanget i Mildheten: ”om 
våra milda seder icke gåfvo Oss det skydd lagen icke gifver, skul-
le snart hela samhället vara stympadt, utan näsor och fingrar, utan 
ögon, öron och alla lemmar, derföre at lagen varit utan Förstånd.”310 
Det vilda förknippas alltså även med oförstånd. Förstånd och mild-
het är för thorild nära sammanknutna och fungerar som moraliska 
värden. Det förståndiga är gott, och när förståndet i samhället ökar 
blir detta automatiskt mildare och mindre våldsamt. i Om qvinnokönets 
naturliga höghet är det i förståndets ordning som de ömma kvinnorna 
placeras över de våldsamma karlarna. snillena framställs också i all-

306. thorild, Mildheten, Samlade skrifter. Del 3, s. 213. Den italienske upplys-
nings tänkaren Cesare Beccaria gav 1764 ut skriften Dei delitti e delle pene (Om brott 
och straff) där han lade fram principer för rättvisare och mildare straff.

307. thorild, Mildheten, Samlade skrifter. Del 3, s. 210. Huroner syftar på en 
nordamerikansk indianstam.

308. thorild, Mildheten, Samlade skrifter. Del 3, s. 211. 
309. ibid., s. 210.
310. ibid., s. 215.

sig själva. samarbetet menar han ger upphov till ”vetenskaper och säl-
skaps-dygder”.303 Civilisation, vetenskap och sällskaplighet ställs mot 
vildhet och egoism, vilket knyts till en skillnad mellan olika folkslag. 

eftersom de europeiska länderna under 1700-talet i högre grad än 
tidigare kom i kontakt med andra världsdelar genom kolonisering, 
handel och upptäcktsresor blev skillnaden mellan olika folkslag nå-
got som påverkade kategoriseringen av människor även inom andra 
områden, vilket kommer att visa sig. sociala grupper inom den egna 
befolkningen liksom de båda könen graderades på ett liknande sätt 
och beskrevs som mer eller mindre förädlade. Detta är betydelsefullt 
för hur thorild knyter snillet till kvinnan som symbol för civilisering 
och fredlig samlevnad.

Snillets och mildhetens tidevarv
thorild framhåller mildheten och snillet som utmärkande för sam-
tiden. i sin tidskrift Den nye granskaren från 1784 skriver han om 
”snillets och Mildhetens tidehvarf” på ett sätt som antyder att det är 
en allmänt förekommande uppfattning om den egna tiden.304 thorild 
ger 1792 ut en skrift med titeln Mildheten, som riktar sig till hertig 
Karl som tagit över tronen efter mordet på Gustav iii. i denna text 
propagerar thorild för att mildheten ska vara en princip inom sam-
hällets rättskipning och en rättvisare motsvarighet till det som van-
ligtvis kallas nåd. Han menar att mildheten är Guds röst och framstäl-
ler sig själv som uttolkare av detta budskap. Även om thorild hade 
avsagt sig tron på en personlig gud hänvisar han fortfarande till Gud 
i sitt språkbruk. Mildheten beskrivs som ett resultat av en gudomlig, 
upplysande vishet som Gud har nedsänt till vissa själar för att hjälpa 
mänskligheten till förbättring.305 

Uppträdandet av gudomligt ljus i vissa själar beskrivs som ett fe-
nomen i samtiden och som en historisk process av ökande upplys ning. 
exempelvis skriver thorild: ”Änteligen upstod i våra dagar BeC Ca-
Rias gudomliga snille: som, efter at hafva uplyst straff-lagarne, ville 

303. ibid., s. 70.
304. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 32.
305. thorild, Mildheten, Samlade skrifter. Del 3, s. 211. (”i denna Mänsklighetens 

nöd, sände Himmelens HeRRe ned i vissa gudomliga själar et ljus af sin egen 
Vishet, kalladt MilDHeten, eller den höga Rättvisan.”)



113

Det sanna snillet © Kristina Nordström & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.seDet sanna snillet © Kristina Nordström & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

112  det sanna snillet ii. snillets kvinnlighet och komplementaritet

Den Mildhet, genom hvilken man i de Privata samqväm kan tala 
öfver alt, med frihet och behag, skall utbreda sig til Det  stora 
allmänna: och detta kan endast ske genom sanningens ljus, 
 genom Förnuftet och snillet, hvars lagar altid äro Ordningens och 
Fridens.316

Den milda friheten ger möjlighet för sanningens ljus att sprida sig ge-
nom snillet och förnuftet.317 Det privata samkvämet utmärks förutom 
av frihet också av behag, vilket är ett begrepp kopplat till mildhet som 
jag ska återkomma till. snillet som en kollektiv egenskap beskrivs som 
orsaken till tidevarvets och sedernas mildhet och frid: ”alt hvad detta 
tidehvarfvet har, denna sedernas mildhet, denna rena skönhet, den-
na Mänsklighetens Frid, gjorde icke Politiska Magten, utan Förnuftet 
och snillet.”318 snillets mildhet kopplas samman med goda relationer 
mellan människor i samhället. Det är en social sida av snillet som be-
tonas.

thorild menar redan i uppsatsen ”Filosofiska betraktelser”, som 
är daterad till 1782, att det sker en utveckling i människornas samlev-
nad där snillet tar över den maktposition som från början innehades 
av våldet. Han skriver att det i ”våldets sekler” var den starkastes rätt 
som gällde. nu är det istället den klokaste som är den mäktigaste.319 
i naturtillståndet bestämmer den starkaste. Där befinner sig enligt 
thorild fortfarande de ”amerikanska Folken”.320 De kommer sedan 
att lära sig att sluta sig samman i ett samhälle, och då är det den för-
enade styrkan som härskar istället för den individuella. Det djuriska 
och vilda kopplas till egoism, medan snillet beskrivs som mer samhäl-
leligt. Den som sätter sig emot samhället och går tillbaka till naturen 

316. thorild, Om det allmänna förståndets frihet, Samlade skrifter. Del 3, s. 276.
317. ibid., s. 272. (”i stället at FRiHeten, såsom den renat och förmildrat 

Umgänget, skall, lika så välgörande, verka på staten. Det sanna, det sköna, är 
naturligt med våra själar. snillet, som gifvit Mildhet åt hundrade, skall gifva 
denna samma Mildhet åt tusende: och genom styrkan af sit ljus, skall det en gång 
göra dessa föraktliga konster föraktade.”)

318. thorild, Om det allmänna förståndets frihet, Samlade skrifter. Del 3, s. 278.
319. thorild, ”[Filosofiska betraktelser]”, Samlade skrifter. Del 1, s. 437.
320. ibid., s. 448. De amerikanska folken syftar på den amerikanska ursprungs-

befolkningen. thorild talar återkommande om dessa som huroner och irokeser 
men använder inte ordet indian.

mänhet som både förståndsmässiga och moraliska föredömen. De är 
allas välgörare genom sitt förstånd eller sin dygd, som thorild skriver 
i Om qvinnokönets naturliga höghet.311 Den nya tiden utmärks av såväl 
snille som mildhet.

Begreppet mildhet kopplas till en framställning av kungen som 
den nya tidens upplysta regent. i skriften ”til Konungen” riktar sig 
thorild till Gustav iii i hopp om att kunna övertala honom om att in-
föra full tryckfrihet. Han framhåller det som det bästa sättet att skapa 
ett fridfullt samhälle, vilket också är gynnsamt för regeringsmakten. 
Det är en del av ett memorial som thorild skrev inför riksdagen 1786 
under rubriken Om det allmänna förståndets frihet: til konungen och folket, 
1786. Detta memorial trycktes senare tillsammans med några andra 
texter och ledde till thorilds landsförvisning 1793.312 

”til Konungen” är ett försök att övertyga kungen om att införan-
det av tryckfrihet inte bara är moraliskt riktigt utan också en klok 
statskonst. thorild hänvisar till den nya tidens förbättrade seder med 
ut tryck som ”vårt mildare tidehvarf” och ”denna sedernas mild-
het”.313 Konungen själv och hans regering beskrivs som milda och 
asso  cie ras med snille och filosofi: ”O KOnUnG! när jag först såg 
den na Milda Regering, när jag förtjustes at se Philosophien och snillet 
på en thron”.314 sådana fredliga verksamheter framhålls som resultat 
av det mildare tidevarvet då krig inte längre utgör den största äran. 

Det sätt på vilket människor kommunicerar i sällskapslivet och i 
utövande av konst och vetenskap ses som föredöme för statens lag-
stiftning.315 thorild förknippar mildheten med en frihet att uttrycka 
sig. Det privata umgänget framhålls som ett föredöme för det allmän-
na:

311. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 356 f.
312. Memorialet från 1786 är stilistiskt omarbetat men med i princip samma 

innehåll i den år 1792 publicerade versionen. i den senare versionen används ordet 
mildhet fler gånger.

313. thorild, Om det allmänna förståndets frihet: til konungen och folket, 1786, 
Samlade skrifter. Del 3, s. 274, 278. (Ordet ”mildare” i citatet finns inte med i 1786 
års version utan är tillagt i 1792 års tryck.)

314. thorild, Om det allmänna förståndets frihet, Samlade skrifter. Del 3, s. 280.
315. ibid., s. 274. (”Hvem ger lagar för det sköna i Konsterna? för det behagliga 

i Umgänget? för det sanna i Vettenskaperna? för det nyttiga i slöjderna?”)
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mjuk (mollis).325 Det latinska ordet för kvinna (mulier) har ofta an-
setts härlett från ordet för mjukhet.326 thorild inleder sin argumen-
tation med att omdefiniera associationen av mildheten till det nega-
tivt värderade begreppet kvinnlig. skriften börjar med påståendet att 
”MilDHeten är icke en qvinslig känsla”.327 Med detta försöker han 
få bort den svaghetsassociation som anknytningen till det kvinnliga 
ger. Han framhåller att mildheten inte är en fråga om eftergivenhet 
eller nyckfullhet utan att den är detsamma som rättvisa och billighet. 
Han förklarar att rättvisa och billighet betyder jämnhet eller ett rätt 
mått, vilket romarna kallade aequitas.328 Det är en referens till balans-
vågen som ofta får symbolisera rättvisan. Billig, som i senare tid har 
kommit att handla om ett rimligt pris, hade vid denna tid en vidare 
innebörd av rimlig och rättvis. thorild associerar också billigheten 
med kvinnor och snillen i Om qvinnokönets naturliga höghet.329

Den inledande meningen till Mildheten är ett av de få ställen där 
ad jektivet kvinnlig förekommer i thorilds skrifter. istället använder 
han substantiv som ”qvinnor”, ”qvinno-könet”, ”fruntimmer” eller 
”flickor”. Ordet kvinnlighet används inte. Jag har hittat ordformen 
”qvins lig” på ett annat ställe hos thorild, i dikten ”Forsmark”: ”Den 
Väl lust, hvaruti de Veka Folkslag sväfva,/ Den låga Yppighet, däri de tyna 
af/ Och Qvinsligt utan hjerta bäfva”.330 Ordet har även här en negativ 

325. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, uppslagsordet mild.
326. Kuefler, The manly eunuch, s. 21; Britt-Mari näsström, ”Manliga män och 

kyskhetsideal: från soldaten i fält till kristna munkar” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 
3–4, 2003, s. 8.

327. thorild, Mildheten, Samlade skrifter. Del 3, s. 209: ”MilDHeten är 
icke en qvinslig känsla: icke heller en egensinnig nyck af godhet, kallad nåd”. 
Qvinslig är en äldre ordform som av SAOB uppges vara belagd 1560–1787, SAOB, 
uppslagsordet kvinnlig.

328. thorild, Mildheten, Samlade skrifter. Del 3, s. 219. (”Änteligen är Mildheten, 
det är Billigheten eller den sanna och höga Rättvisan, den mäst gudomliga af en 
Konungs Rättigheter. Denna Billighet hette hos Romarne aeQUitas: Jämnhet, 
eller et rätt Mått. Mildheten är icke annat, än denna samma Billighet. Hvilken är 
en Konungs, icke allena rättighet, utan också Pligt, at vårda. ty Mildheten, eller 
Billigheten, består endast deruti, at måtta och rätta Människors ofullkomliga lag 
efter GUDs fullkomliga lag.”) 

329. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 354.
330. thorild, ”Forsmark: skaldesång til herr revisions-secreteraren, m:m sa-

mu’l af Ugglas” (1787), Samlade skrifter. Del 1, s. 139.

betraktas som ett vilddjur, vilket bör tämjas eller slås ihjäl för att det 
inte ska göra mer skada. i naturen är det en ”kroppsdygd” som upp-
rätthåller ordningen, medan det i samhället är en ”snilles[dygd]”.321 
Båda följer samma gudomliga lag av krafter. 

thorild använder ordet ”Vildjurs-snille” i en tidningsartikel från 
1792 med titeln ”Om Philosophien”:

så tydlig är denna Varning, at i alla de samhällen, där, genom Fri-
heten, Philosophien börjat upstiga, alt Våld genast uphörer, eller 
förmildras til Debatt, det är, snillets strid genom Bevis, för at segra 
uppå Öfvertygelsen. ty man ser, vid första dagningen af Philo-
sophien, at Våld är endast kropparnes argument, aldrahögst et 
Vildjurs-snille, skickligt att skapa et tumult af inbördes förödelse, 
eller, när det lyckas som bäst, en osäker Magt som störtar sig 
sielf.322

Vilddjurssnillet beskrivs som en djurisk förmåga vilken visserligen 
står något högre än fysiskt våld, men befinner sig på en mycket lägre 
nivå än det höga snille som strider andligen genom debatt och be-
visföring. snillet kan framställas som en stridande hjälte utan att för 
den skull nedlåta sig till den kroppsliga, djuriska nivåns våld. Det är 
fortfarande den mäktigaste som vinner, men styrkan är andlig och 
gudomlig istället för kroppslig och djurisk.

Kvinnlig mildhet
i Om qvinnokönets naturliga höghet beskrivs karlars förädling som ett 
till ägnande av kvinnors mildare seder. snille och kvinnor framhålls 
båda som utmärkta av en positivt värderad mildhet.323 av skriften 
Mild  heten framgår att mildhet i allmänhet var något som ansågs vara 
kvinn ligt, men i en negativ bemärkelse.324 Begreppet kvinnlig gav en 
asso ciation till svaghet. Det finns också etymologiska kopplingar mel-
lan begreppen. ”Mild” har en anknytning till det latinska ordet för 

321. thorild, ”[Filosofiska betraktelser]”, Samlade skrifter. Del 1, s. 449.
322. thorild, ”Om Philosophien”, Patrioten, 24 aug. 1792, Samlade skrifter. Del 

3, s. 253.
323. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 356.
324. thorild, Mildheten, Samlade skrifter, Del 3, s. 209.
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jade skriva och trycka lärda texter på svenska istället för latin, som 
var det självklara språket inom lärdomsvärlden. Det latinska ingenium 
med betydelsen ’medfödd begåvning, förstånd, karaktär’ översattes då 
med det svenska ordet snille. 

exempel på texter där snille beskrivs som motsvarighet till ingeni
um och termen facultates Ingenii översätts med snillegåvor, är biskopen 
andreas Rydelius Nödiga förnufftz öfningar (1718–1722) och pedago-
gen Gustav Ruders Anledning til snillewalet (1737).334 Båda dessa tex-
ter är inriktade på att ta vara på rikets begåvade ungdomar på bästa 
sätt. Ruders text anges i SAOB som första exempel på att ordet snille 
kan användas som personbeteckning.335 Ruder kategoriserar skolgos-
sar utifrån olika karaktärstyper, vars utbildningspotential ska bedö-
mas av särskilda snilleväljare som representerade statens intressen. 
Pedagogikforskaren Christian lundahl som har studerat Ruders text 
menar att staten enligt detta synsätt skulle fungera som en trädgårds-
mästare, som skulle så frön och rensa bort ogräs ur befolkningen.336 

statsvetaren och kulturhistorikern Peter Hallberg framhåller att 
en ambition inom Vetenskapsakademien, som instiftades 1739, var att 
ge ut skrifter om vetenskap på svenska. Detta ser han som en del av ett 
större internationellt fenomen vid början av 1700-talet. Vid denna tid 
började det ses som en nationell angelägenhet att främja det inhem-
ska språket och sprida lärdom till en större del av befolkningen. Han 
menar att ambitionen att uppmuntra och utveckla ett nationellt språk 
sågs som ett sätt att skapa vad locke kallade ”civil society”, vilket 
var det som skilde ett civiliserat samhälle från ett vilt naturtillstånd. 
ett sätt att höja samhällets nivå ansågs vara att utbilda folket genom 
spridning av skrifter på folkspråket.337 

334. andreas Rydelius, Nödiga förnufftz öfningar. 2 uppl. 1–5, linköping, 1737 [1 
uppl. 1718–1722], s. 75; Ruder, Anledning til snillewalet, s. 3 ff.

335. SAOB, uppslagsordet snille. Det första belägget för ordet geni som person-
beteckning rör också begåvade skolgossar. i Växjö domkapitels handlingar från 
1749 talas om vilka läroböcker som är nyttiga för ”the unga genierne”. SAOB, 
uppslagsordet geni. 

336. Christian lundahl, Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i 
tidigmodern, modern och senmodern skola, diss. Uppsala, arbetslivsinstitutet, stock-
holm, 2006, s. 151 ff.

337. Peter Hallberg, ”the nationalization and popularization of political 
language: the concept of ’civil society’ in sweden” i Peter Wagner (red.), The 

färg. Det förknippas med en avsaknad av ”hjerta”, vilket represente-
rar mod. i dikten, som är en hyllning till det nordiska, framkommer 
en götisk variant av det klassiska medborgaridealet där motsatsen till 
dygden är korrumperande, förvekligande och feminisering. Denna 
motbild beskrivs här i termer av vällust, lyxkonsumtion och kvinnlig 
feghet, vilket utmärker ”veka Folkslag” till skillnad från nordborna. 
”Qvinlig” förekommer på ett ställe i en mer neutral innebörd av något 
som tillhör kvinnor, i en diskussion om ”qvinlig Dygd” och ”Könet” i 
Lunds veckoblad 1780.331 Denna kvinnliga dygd har att göra med kysk-
het och sedlighet och skiljer sig från den dygd som associeras med 
manlighet. thorilds uttalande i skriften Mildheten antyder att mild-
het ofta betraktades som en kvinnlig känsla och därmed inte sågs som 
något eftersträvansvärt i allmänhet.

Om snille och mildhet i Svenska Akademien
snillets koppling till den nya fredligare tiden är ett tema som återkom-
mer i den officiella retoriken vid den tid som thorild skrev memo-
rialet till riksdagen i maj 1786. i april samma år instiftade Gustav iii 
svenska akademien, som särskilt skulle inrikta sig på det svenska 
språkets uppodlande och stadgande med syfte att främja sveriges ära. 
Kungen gav akademien valspråket ”snille och smak” och ledamöterna 
förknippades med begreppet snille. Gustav iii satsade under sin rege-
ringstid på att uppmuntra och utveckla nationens vetenskap, vitter-
het, konst och hantverk genom att etablera akademier.332 

Det finns en koppling mellan 1700-talets snillebegrepp och en vilja 
som utmärkte den samtida debatten att civilisera och förädla befolk-
ningen för att skapa ett fridfullt och välmående samhälle. Det gamla 
ordet snille med fornsvenska rötter fick en ökad användning i svens-
kan under 1700-talet.333 Detta hänger ihop med att man alltmer bör-

331. thorild, ”slut på tvisten och fragmentet”, Lunds veckoblad, 23 feb. 1780, 
Samlade skrifter. Del 1, s. 365. ”Könet” syftar på kvinnokönet.

332. Vissa akademier hade grundats tidigare under 1700-talet: Kungl. 
Vetenskapsakademien grundades 1739 av en samling vetenskapsmän och poli-
tiker, däribland Carl von linné och Jonas alströmer. Kongliga svenska Vitter -
hets-academien instiftades 1753 av Gustav iii:s mor lovisa Ulrika. Gustav iii 
återinstiftade den senare som Kungliga Vitterhets Historie och antikvitets aka-
demien 1786.

333. se SAOB, uppslagsordet snille.
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världen.342 Forntiden förknippas här med mandom och krigiskhet i 
positiv bemärkelse. Den egna regeringstiden återger kungen däremot 
som karaktäriserad av fred och lugn. Han beskriver fredstillståndet 
som en fördel för att kunna bygga upp olika institutioner och nä-
ringar. Vitterhetens spridande ser han som det yttersta uttrycket för 
samhällets förbättring. Det förhöjer äran åt det rike som forna tiders 
folk byggt upp med hjälp av vapen.343 Den ära som sprids genom vit-
terhet och bokliga konster framhålls rentav som större än krigsäran, 
eftersom den är avgörande för förmedlingen av minnen till eftervärl-
den. Kungen menar att upprättandet av akademier för vetenskap, fria 
konster och vitterhet bidrar till både ära och nytta för riket.344

Förändringen mot mindre våld och mer fredliga värv ser Gustav 
iii som en positiv utveckling mot ett mer förädlat samhälle, samtidigt 
som det även innebär ett hot om förvekligande. Kriget framställs som 
manligt och det traditionella medlet att skänka ära åt riket och dess 
invånare. en satsning på vitterhet blir därmed något som behöver 
motiveras. så här säger Gustav iii om vitterhetens förmenta förvek-
ligande i sitt tal:

jag vet at det finnes dem som tro, at bokliga konster och vitterhet 
äro onödiga, at de äro af det slags öfverflöd som försvagar styrkan 
af själen; som är endast tjenande til et vekligt Folks tids fördrif; 
som bör banlysas från en alfvarsam, en tapper nation: Men för 
hvad belöning skall tapperheten strida, om ej för et odödligt 
namn? [---] Och huru kan det hoppas, om ej det finnes dem som 
genom sine snillens yrken kunna förvara deras namn för efterverl-
den; Och hvad behagligare skyldighet för vittre snillen, hvad ädlare 
tidsfördrif för statsmän, än omsorgen at ständigt återkalla minnet 
af Fäderneslandets välgörare?345

Gustav iii förnekar att vitterhet och lärdom skulle vara försvagande 
för själsstyrkan och tapperheten eller en onyttig lyx. Överflödet, lyxen 
eller yppigheten var något som diskuterades intensivt under 1700-ta-

342. Gustav iii, ”[Brev om svenska akademiens inrättning]”, s. 5.
343. ibid., s. 5.
344. Gustav iii, ”[tal vid svenska akademiens instiftelse]”, s. 8 f.
345. ibid., s. 14 f.

litteraturvetaren ann Öhrberg framhåller att det från 1700-ta-
lets mitt började växa fram en litterär offentlighet där ett större antal 
människor kunde uttrycka sig. Det gäller tidskrifter av olika slag och 
så kallade vittra samfund där litterärt och vetenskapligt intresserade 
samlades och ibland även gav ut skrifter. Dessa ordensliknande sam-
fund hade ambitioner att förbättra det svenska språket, något som 
Gustav iii sedan kom att institutionalisera i svenska akademien.338 
Detta offentliga samtal kan ha bidragit till att snillet blev en ange-
lägenhet för både riket och individen. i inträdestalen till svenska 
akademien omtalas statens ansvar för tillväxten av snillen och den 
enskilda skaldens ansvar att forma sitt snille på rätt sätt. 

tanken att landets snille, smak och språk skulle odlas och föräd-
las är ett centralt tema i det tal som Gustav iii höll vid instiftandet 
av svenska akademien.339 Kungens tal fick återklang i flera av de till-
trädande ledamöternas anföranden. Även thorild anknyter i sitt me-
morial till mer konkreta uttalanden av kungen, som att snillets ära 
är större än krigsäran och att snillet behövs för att ge krigshjältar ett 
namn inför eftervärlden.340 Kungen vill med uppvärderingen av snil-
let i förhållande till krigshjälten förklara varför det är nyttigt för sta-
ten att instifta en akademi för snillet, smaken och språkets uppod-
ling. samtidigt är han angelägen om att överföra krigshjältens positiva 
egenskaper på snillet och skalden. Begreppet snille konstrueras i aka-
demitalen i spänningen mellan en krigisk styrka och den nya tidens 
förädling genom snillet och vitterheten.341

i ett öppet brev som lästes upp vid svenska akademiens inrättan-
de talar Gustav iii i positiva ordalag om ”fordna tidehvarf, med dess 
mandom och segrande vapen”, som ärofullt gett sverige ett namn i 

languages of civil society , Berghahn Books, new York, 2006, s. 56 ff.
338. Öhrberg, ”’Fasa för all flärd, konstlan och förställning’”, s. 45 ff., 75 (not 

34). Öhrberg undersöker de vittra samfundens retoriska ideal och belevade kultur 
ur ett genusperspektiv. De sällskap som undersöks av Öhrberg är de fem största, 
nämligen tankebyggarorden (först i sverige, grundad 1753), Utile Dulci, apollini 
sacra, sällskapet aurora och Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-samhälle.

339. Gustav iii, ”[tal vid svenska akademiens instiftelse]” i Handlingar 
rörande Svenska Academiens instiftelse, s. 7 f.

340. thorild, Om det allmänna förståndets frihet, Samlade skrifter. Del 3, s. 289.
341. Gustav iii, ”[Brev om svenska akademiens inrättning]”, s. 4 f.¸ Gustav 

iii, ”[tal vid svenska akademiens instiftelse]”, s. 8 ff.
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ling, men i en gynnsam, fredlig miljö genom tävlan.348 Kungen ser täv-
ling inom vetenskap och vitterhet som en lösning där krigets och fre-
dens fördelar kan kombineras. Han menar att fredlig tävlan kan ge en 
liknande upplivande effekt som kriget. Den tävlan som uppväcks av ve-
tenskap och vitterhet framhåller han som det enda sättet att hålla sin-
nena varma, livliga och inriktade på rikets väl även i fredliga tider. Då är 
medborgarna redo att tjäna fäderneslandet när kriget kommer igen.349 

snillenas verksamhet beskrivs alltså som en ersättning för de kri-
giska dygderna i fredstid. Medborgarens drivkrafter återges av Gus-
tav iii som ära och namnkunnighet, och svenska akademien skulle 
skapa möjligheter att uppnå detta även när det inte är krig. snillet 
blir då den fredliga och mer upplysta motsvarigheten till krigshjälten. 
tanken är att snillet ska kombinera manlig styrka i själslig form med 
en mer upplyst tidsålders fredliga samvaro.

analogin mellan krigshjälten och snillet utvecklas i skalden nils 
lorents sjöbergs inträdestal. Han framhåller att det finns två vägar till 
ära: ”vapen och vitterhet”.350 Hjälteäran beskrivs som endast en halv 
ära, och det är först med Gustav iii som riket nått sitt fulla anseende 
genom snillets ära. sjöberg ser ett nära samband mellan hjälten och 
snillet. Han framhåller att svearna har utmärkt sig genom vapen och 
att naturen har gjort dem benägna till hjältemod. Detta bör dock inte 
leda till slutsatsen att de saknar snille. i själva verket drivs snillet och 
krigshjälten av samma själsvärme: 

Men det är ej svårt att göra svear till hjeltar. naturen har gjort 
det mesta. Men huru mycket har man ej bedragit sig, då man för 
denna orsak nekat dem snille? Är det ej samma värma i själen, som 
på valplatsen föracktar faran, och rycker till sig segren; och som 
i ensligheten lyfter snillet till dessa höga drag, som tvinga till sig 
mänsjornas beundran? en poltron är likså litet snille, som han är 
hjelte.351

348. ibid., s. 8.
349. ibid., s. 10 f.
350. nils lorents sjöberg, ”tal” i Inträdestal hollne uti Svenska Academien den 

XIII Maji MDCCLXXXVII, af Mag. Johan Murberg och Nils Lorents Sjöberg, tryckt 
hos Johan a. Carlbohm, stockholm, 1787, s. 52. 

351. ibid., s. 52. 

let och relaterades till civilisationens negativa effekter. Kungen fram-
håller det vittra snillets nytta, som han menar är dess förmåga att 
skänka ära. Med språkets hjälp kan minnet av de tappra krigarna och 
den nation de stridit för förevigas. På samma sätt menar han att snil-
len behövs för att ära landets nyttiga ämbetsmän. snillen och krigs-
hjältar har det gemensamt att de skänker ära åt sitt fädernesland och 
sig själva. 

Även om freden framhålls i positiva ordalag har det krigiska en 
komponent som gärna får överföras på snillet. Mandom, styrka och 
ärelystnad beskrivs som samhällsnyttiga värden, som bör bevaras och 
extraheras från det negativt våldsamma. en positiv effekt av kriget är 
enligt Gustav iii att det skapar engagemang. Det eldar upp själen och 
ger kraft att utföra hjältedåd:

Men, om en lång fred, en ostörd ro bidrager til et Rikes väl, til 
undersåtares sällhet, så föder den oftast af sig en orklöshet i själen 
som alstrar barbari, och förkolnar de snillen som i andra tider up-
lyste och hedrade Fäderneslandet.346

Kungen menar att fredstider skapar ett lugn som släcker den eld och 
kraft som kriget ger upphov till i människornas själar. snillena behö-
ver ett ändamål att uppamma sina krafter för och detta anser kungen 
vara att uppnå ära, skapa sig ett namn och känna sig nyttig. Detta kan 
jämföras med resonemanget om snillets och manlighetens eld i förra 
delen. när riket saknar yttre hot startar undersåtarna uppror, enligt 
kungen, istället för att vara nyttiga för riket. Gustav iii kopplar själens 
försvagande till barbari. De inre omvälvningar han befarar beskrivs 
som en följd av lättjefull dvala. Barbari och våldsamheter som riktas 
mot fel mål associeras med kraftlöshet och lättja. Det är inte själva vål-
det, utan dess ändamål som kungen anser utmärker skillnaden mellan 
barbari och ett upplyst samhälle. själens krafter måste underhållas och 
kanaliseras på rätt sätt.347

För att undvika det farliga lugnet menar Gustav iii att snillena bör 
försättas i en situation som skapar krigets ändamålsenliga kraftansam-

346. ibid., s. 8.
347. ibid., s. 8.
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drifter åt det onda eller åt det menlöst goda hållet: ”en Magt utan 
Mildhet, är den som herrskar i afgrunden: så, som en Mildhet utan 
Magt, är et tomt sken, hvari Jorden trånas. Men i bägges förenade vä-
sende lyser det Gudomliga.”355 i Mildheten framhåller thorild Guds 
vishet som en förebild för den kungligt utfärdade nåden och samman-
ställer vishet, mildhet och rättvisa, vilka han ser som gudomligt givna 
egenskaper. thorilds Gud använder sin milda vishet för att balansera 
mellan sin hämnande och sin kärleksfulla makt, och människorna bör 
följa hans exempel.356

Nordens manliga barbarer
Flera talare vid instiftelsen av svenska akademien kopplar uttryck-
ligen det manliga och det barbariska till det särskilda nordiska sam-
manhanget. Kellgren framhåller i sitt inträdestal att norden för utlän-
ningar länge har förknippats med barbari:

Den stolta utlänningen, som länge ansett vår nord för barbariets 
fristad, som helt nyligen börjat tro, det en stråle af ljus äfven en 
dag kunde tränga til oss, skall snart med förundran lära känna et 
folk, värdigt at täfla i smak och snille med det nyare athén.357

Här framstår de nordiska skalderna som underlägsna i fråga om upp-
lysning. Det talas om en stråle av ljus som utlänningen tror ännu 
inte har nått fram till det barbariska norden. Kellgren argumente-
rar ur ett underifrånperspektiv och hänvisar då till nordbornas ur-
sprungliga manlighet och styrka som positiva drag hos det barbaris-
ka. Utlänningen som lär känna det svenska språket kommer att ”lif-
ligt intagas af dess manliga skönhet”.358 svenskarna kommer genom 
kungens omsorg om landets vitterhet att hinna ikapp de mer avance-
rade européerna i fråga om snille och smak. Hänvisningen till svens-
ka språkets manlighet blir ett sätt att hävda en stolthet i underläge. 
svenskarna är visserligen barbarer i förhållande till andra europeiska 

355. thorild, Om det allmänna förståndets frihet, Samlade skrifter. Del 3, s. 268.
356. thorild, Mildheten, Samlade skrifter. Del 3, s. 211, 219.
357. Johan Henric Kellgren, ”inträdes tal af Kongl. Majt:s handsecreterare 

Johan Henric Kellgren” i Handlingar rörande Svenska Academiens instiftelse, s. 36.
358. ibid., s. 36.

snillet är enligt sjöberg en lika modig och ärofull person som krigs-
hjälten. i båda fallen är det någon som tvingar till sig äran, vilket 
framställer snillets påverkan som en form av själslig våldsutövning. 
Uttalandet antyder dock att vissa menar att snillet och krigshjälten 
inte är förenliga utan att snillet är en fredlig och kraftlös företeelse.

Mildhet och manlighet
thorild framhåller i sitt memorial att han genom ett förslag till ny 
tryckfrihetslag vill lära folket både mildhet och manlighet:

Den ideal, som jag underdånigst vågar bifoga, ger denna lag-
stiftning klarhet, Den är lika så ren som vågad. Den skall visst, 
O KOnUnG, lära Dit Folk, på en gång, Mildhet och Manlighet, 
denna Din egen själs så gudomliga skönhet eller dygd.352 

Den välgörande och fredliga mildheten ska kombineras med en djärv 
och fri manlighet. Den med kvinnlighet och svaghet associerade mild-
heten måste ofta kompletteras med något mer kraftfullt, enligt det 
tänkande som thorild ger uttryck för. Här försöker thorild hitta en 
kombination mellan mildheten och manligheten som han båda ville 
associera med snillet. 

i ”til Konungen” beskrivs mildheten och snillet i termer av makt. 
De framhålls som nödvändiga komplement till konungens och re-
geringens tvingande våldsmakt. På ett ställe talar thorild om tre 
olika makter som kungen bör ha: ”eders Maj:t har MaGten at 
tvinga, MilDHeten at herrska öfver Hjertat, men bägge äro för-
lorade utan det tredje, snillet, det stora Förståndet, til at styra 
Folkets tankar.”353 Denna tredelning påminner om genusuppdelning-
en i Om qvinnokönets naturliga höghet mellan karlar, kvinnor och snil-
len. Karlarna härskar med hjälp av våld, kvinnorna genom ömhet och 
skönhet och snillena genom sanning och förstånd.354 

Det gudomliga beskrivs i ”til Konungen” som en kombination av 
makt och mildhet. Var för sig är de båda motsatskomponenterna över-

352. thorild, Om det allmänna förståndets frihet, Samlade skrifter. Del 3, s. 272.
353. ibid., s. 294.
354. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 356 f.
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blikanska dygdebegreppet, som är nära knutet till viljan att gå i strid 
för att försvara samhällets gemensamma värden. i den nya tänkande 
tiden ska dygden enligt Oxenstierna vara älskvärd och mild, och be-
skrivs som mäktigare än det gamla, hårda krigaridealet. snillet ska 
göra dygden mer älskvärd och rättvis, och kommer att vinna framtida 
folks vördnad. Oxenstierna beskriver den nya tidens dygd som lycklig. 
Detta skiljer sig från den äldre betydelsen av ordet lycka som dygdens 
motsats, vilken thorild relaterade till i anslutning till det republikan-
ska idealet.362

sammanfattningsvis kan man säga att det i dessa texter finns en 
motsättning mellan manlighet, kopplad till krigiska dygder, och snille, 
som knyts till fredlig vetenskap, vitterhet och kultivering. De senare 
framstår som vekare och mindre manliga områden än krig. samtidigt 
får det manliga, krigiska vissa negativa drag genom att betraktas som 
rått och barbariskt. Denna motsättning mellan det manliga och det 
kultiverade och förfinade är något som förespråkarna för snillets verk-
samhet försöker överbrygga. Genom att beskriva snillets dygder som 
analoga med krigshjältens försöker man föra över de manliga hjälte-
egenskaperna på det kultiverade vittra snillet som annars riskerade att 
uppfattas som en vek och oviktig gestalt. 

Forntidens, och i viss mån även samtidens, nordbor kopplas åter-
kommande till dels positiva begrepp som mandom, styrka och krigs-
ära, dels negativa begrepp som barbari, råhet, grovhet och våld. Det 
vittra snillet ses som ett uttryck för en mer upplyst tid, medan den 
manliga styrkan och krigiskheten knyts till forntidens folk. Här an-
vänds både ett historiskt tidsperspektiv och ett geografiskt, nationellt 
perspektiv för att positionera det svenska snillet.

Kraft och harmoni
i Om qvinnokönets naturliga höghet konstruerar thorild något som han 
kallar förståndets ordning i världen där han placerar in karlar, kvin-
nor och snillen. Han beskriver skillnaden mellan kvinnors och snillens 

362. se avsnittet ”en man föraktar lyckan” i förra delen. Jämför även anna 
nilsson, Lyckans betydelse: sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska 
skillingtryck: 1750–1850, diss. lund, agering, Höör, 2012.

nationer, men detta barbari har en manlig styrka. Däremot har man-
ligheten inte enbart en positiv klang, genom att den förknippas med 
barbari och delvis ställs i motsats till upplysning och snille. 

skalden Johan Gabriel Oxenstierna hänvisar till vikingarnas här-
nadståg som en kontrast till den förfining som han anser att svenskan 
har genomgått. Han skriver att sånggudinnorna (symbolen för vitter-
heten) nu återkommer till norden ”i en prydeligare drägt, än den hvar-
med de fölgde dess härfärder och ristade Runor på Vikingarnes högar” 
och att de ”fordom med hårda ljud sjöngo förödande härnader”.359 
leopold hänvisar på ett liknande sätt till de götiska förfäderna vars 
härjningar ställs mot den nya tidens regent, som härskar genom goda 
seder och rättvisa.360 Han värderar den nya tidens fredliga utveckling 
av förståndet och sederna högre än forna tiders krigssegrar. På ett lik-
nande sätt prisas den tänkande ålderns mildare seder av Oxenstierna:

en tänkande ålders efterdöme, som uphört at anse vetten skaperne 
stridande mot et manligt folks styrka. Det land som framfödt 
 hjeltar, älskar nu at se berömet ledsaga äran, och i de glada 
 konsterne, så ofta dömde at försvaga hjertat, ser ej annat än milda 
känslor, tjenande at blidka den hårdhet i hvilken dygden, mindre 
älskansvärd, saknar det välde behagen ensame kunna gifva. Det är 
nu mera i snillets och Historiens prydnad som den lycklige dygden 
söker framtiden at äska dess vördnad, som den förtryckte går at 
åkalla dess rättvisa.361

samtiden beskrivs som en ny, fredligare era där dygden har över-
gått från att vara hård till att bli älskvärd och behagfull. På samma 
gång framhålls att det manliga folket inte därmed förlorat sin styrka. 
Hjärtats styrka symboliserar modet och är kopplat till det antika repu- 

359. Johan Gabriel Oxenstierna, ”inträdes tal, af öfverste kammarjunkaren, 
m.m. grefve Johan Gabriel Oxenstierna” i Handlingar rörande Svenska Academiens 
instiftelse, s. 45.

360. Carl Gustaf af leopold, ”tal” i Inträdestal hollet uti Svenska Academien den 
XXI junii MDCCLXXXVI, af bibliothekarien Carl Gustaf Leopoldt, tryckt hos Johan 
a. Carlbohm, stockholm 1786, s. 26.

361. Oxenstierna, ”inträdes tal”, s. 45.
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Högaste Konsten är alltså att  m å t t a
styrka till svaghet i hela sitt lif:
Viljen, så våldsam, är Vildheten blotta,
tänk på din  s v a g h e t,  och mildare blif!
Djuriskt är Yrande,
Menskligt är styrande:
Utan Harmoni är allt Barbari!365

Vildheten förknippas med styrka och mildheten med svaghet. Män-
niskan måste lära sig att balansera dessa båda motpoler. Vildheten 
kopplas till våldsamhet, förstörande och strid, medan mildheten asso-
cieras med välgörande och frid. Det mänskliga ska enligt thorild styra 
den djuriska styrkan, vilket skapar harmoni istället för barbari.

Naturens kedja
Kulturhistorikern Dror Wahrman framhåller i sin studie av identitets-
uppfattningar hur gränsen mellan människa och djur under 1700-ta-
let upplevdes som mindre tydlig än tidigare. idéhistorikern arthur 
lovejoy, som följt idén om en naturens kedja eller ”great chain of 
being” från antiken till romantiken, menar att denna hade sin största 
popularitet under 1700-talet.366 Wahrman anser med hänvisning till 
lovejoy att föreställningen om en kedja av gradvis alltmer förfina-
de varelser gjorde det möjligt att närma djuren och människorna till 
varandra. Före 1600-talets slut hade den kristna doktrinen om män-
niskans unicitet begränsat spekulationer om överskridanden av art-
gränserna. Wahrman ser en koppling till den underordning av utom-
europeiska folk och framför allt afrikaner, som blev vanligare under 
1700-talet. Vissa folkslag kunde anses stå närmare djuren.367

i den swedenborgianskt inspirerade skriften True heavenly reli gion 
restored, and demonstrated upon eternal principles (1790), som thorild 
gav ut på engelska under sin tid i london, beskriver han en ordning 

365. ibid., s. 261 ff.
366. arthur O. lovejoy, The great chain of being: a study of the history of an idea, 

Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1973 [1936], s. 183, 191.
367. Wahrman, The making of the modern self, s. 130 f.

respektive karlars styrka som den mellan änglar och vilddjur.363 Detta 
ansluter till en vid denna tid vanlig föreställning som brukar  kallas 
naturens kedja, där människan ofta uppfattas som en länk mellan 
djurens kroppslighet och änglarnas gudomlighet. thorild anknyter i 
detta sammanhang också till motsatsbegreppen mildhet och vildhet. 

i dikten ”Verlden” från samlingen ”Götha-manna sånger eller 
dahl visor”, skriven runt 1805, utgår thorild från motsättningen mel-
lan ängel och djur. De krafter som i Om qvinnokönets naturliga höghet 
de las upp på kvinnor och karlar framställs i denna dikt som olika kraf-
ter inom varje människa:

Menskan är Hälften af engel och Djur,
stundom det Högsta hon lifligt kan känna,
stundom det lägsta uti sin natur;
Upp till det Mildaste,
ned til det Vildaste
Ryckes hon ju hän, dig sjelf igenkänn!364 

Det höga inom människan beskrivs som det mildaste, medan det låga 
representerar det vildaste. Ängeln knyts till mildhet medan dess mot-
sats djuret associeras med vildhet. Människan befinner sig i kraftfäl-
tet mellan dessa båda och har möjlighet att närma sig den ena eller 
andra polen. i dikten framhålls att de olika krafterna bör förenas och 
balanseras:

 
allt är välgörande,
Men ock förstörande:
Verlden är en strid, och midt i all Frid.
[---]
styrkan gör Vildheten,
svaghet blott Mildheten:
Han, som dem förent, har bäst med Oss ment.
[---]

363. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 356 f.
364. thorild, ”Verlden” i ”Götha-manna sånger eller dahlvisor”, Samlade 

skrifter. Del 1, s. 260.
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hierarkin. Även detta var ett aktuellt ämne som behandlades av bland 
andra addison, Young och Kant.372 naturens gudomliga ordning för-
utsätter att det även måste finnas högre, osynliga väsen. så här ut-
trycker thorild det i True heavenly religion:

 
But further, if from the immense Glory of GOD down to the least 
atom in the least shade of the abyss, there must exist something, 
and consequently be a Chain of Beings – it follows that Beings 
must be conceived equally in the lowest and the highest Regions, 
and in all the invisible Spaces of the Universe.373

Universums hierarki sträcker sig från Guds ära ned till helvetets mins-
ta beståndsdelar. i thorilds swedenborgianskt inspirerade text gäl-
ler detta inte bara kroppar i den synliga naturen utan även själar el-
ler intellekt i en osynlig, andlig värld. Människors andar och andliga 
väsen utan synliga kroppar tillhör samma osynliga värld: ”an invis-
ible World must then be! a Universe of what is highest, middle, low-
est, in the Order of Minds, as in that of Bodies! a Universe of Spirits! a 
Universe of angels and Devils!”374 thorild nämner även andra and-
liga varelser som ”Demons and Genii, Ghosts, shades, sylphs, elves, 
&c.”375 ”Genii”, som är plural av det latinska ordet för skyddsgud, har 
en etymologisk koppling till geni och binder samman genibegreppet 
med gudomlighet.376

Både människor och änglar beskrivs som ”rational beings” – för-
nuftiga varelser. Det är bara det att änglar och andra andeväsen är 
osynliga, på samma sätt som människors inre andliga sinnen. Änglar 
och mänskliga andar är besläktade med varandra men har olika gra-
der av fullkomning: 

now no Circle or Orbit of Beings can, in the Unity of Divine 
Order, be without rational Ones – of which all possible Variety and 
Gradation, most eminently is to be inferred at once from the idea 

372. lovejoy, The great chain of being, s. 190 ff.
373. thorild, True heavenly religion …, Samlade skrifter. Del 2, s. 374.
374. ibid., s. 375 f.
375. ibid., s. 379.
376. Murray, ”introduction”, s. 2 f.

som han kallar ”Chain of Beings”.368 Kosmos uppfattas som uppbyggt 
av en kontinuerlig kedja av alltmer avancerade varelser upp till Gud, 
som är höjden av perfektion. lovejoy menar att det under 1700-talet 
blev vanligt att filosofer och vetenskapsmän försökte bevisa existensen 
av en naturens kedja med hjälp av nya empiriska, naturvetenskapliga 
upptäckter.369 samma tendens finns i thorilds text där den sanna re-
ligionen framställs som vetenskap. Världen beskrivs som bevisligen 
uppbyggd av synliga och osynliga väsen eller krafter i en naturens 
kedja. 

thorild hänvisar till leibniz antagande om att det måste finnas 
varelser som utgör en länk mellan växt- och djurriket. Detta var något 
som tidigare var okänt men som sedan visade sig stämma: 

But one most striking Discovery of his [leibniz] Genius, only from 
the idea of Order, was this ”You shall find, said he to the World 
of Philosophers, between the Kingdoms of Plants and animals, 
Beings of ambiguous nature, which unite these Kingdoms in 
a Chain” those Beings are found; and Philosophy honours his 
Genius in adoring Divine Order.370

Upptäckten av koraller och polyper orsakade en omfattande debatt 
bland 1700-talets naturforskare och filosofer om gränsdragningar och 
naturens sammanhang, eftersom dessa organismer var svåra att place-
ra in i växt- eller djurriket, vilket framhålls av idéhistorikern Gunnar 
Broberg som studerat linnés systematik i Homo Sapiens L.371 Genom 
geniets förmåga att se samband i universum kan enligt thorild tidi-
gare okända varelser upptäckas. Detta menar han bevisar att världen 
består av en kontinuerlig kedja av alltmer högtstående varelser som av 
människorna delats in i olika riken.

thorild anser att det måste finnas okända länkar över, mellan och 
under de nu kända organismerna. Människan står inte högst upp i 

368. thorild, True heavenly religion restored, and demonstrated upon eternal 
principles, Samlade skrifter. Del 2, s. 374.

369. lovejoy, The great chain of being, s. 183, 191.
370. thorild, True heavenly religion …, Samlade skrifter. Del 2, s. 371.
371. Gunnar Broberg, Homo sapiens L: studier i Carl von Linnés naturuppfattning 

och människolära, diss. Uppsala, 1976, almqvist & Wiksell, stockholm, 1975, s. 50.
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Medelmåttans oädla lugn. Men Bägges förening
Uttryck af GUD! i er, o höga, mägtiga själar,
er, odödlige, snillen och Hjeltar! Gudomens lågor!380

Kraft utan harmoni likställs med fasansfull förödande makt, och har-
moni utan kraft beskrivs som god vanmakt. Här kan man jämföra 
med thorilds polaritet mellan det vilda och det milda. De båda kom-
ponenterna måste förenas för att skapa jämvikt, vilket sker hos de 
odödliga och gudomliga snillena och hjältarna. Hos dessa ska kraft 
och harmoni förenas till en god maktutövning. Här liksom på flera 
andra håll sammanförs snillet och hjälten. 

i Passionerna beskrivs hur olika snillen har olika proportioner av 
kraft och harmoni. De kraftfulla snillena, som har mera kraft än har-
moni, är våldsamma och starka:

sÅDan, o sHaKesPeaR, var du. Dit mägtiga, kraftfulla 
snille,

Jättelikt, skapande, hvälfver naturen. Hvälfver, och blottar
Med en blick des helgedom. mindre harmonisk än 

kraftfull!381

shakespeare sägs ha ett kraftfullt snille, som med en genomträngande 
blick utövar ett slags själsligt våld. thorild förklarar att den ”hvälfver 
Naturen”, vilket betyder att den ”uptäcker, med et slags våld: tränger 
in det innersta af Människosjälen: ser, blottar med en blick, Passion, 
Hjerta, djupet af Dygd och last”.382 

De så kallade behagliga snillena, vilka har mer harmoni än kraft, 
beskrivs istället som ljuva, ömma och lätta svanar och duvor som inte 
har förmågan att sätta själens inre krafter i rörelse:

[…] men däremot mera
Harmoni än kraft, i er,  b e h a g l i g a  snillen,
er, o svanar Galliens! er italiens dufvor!

380. ibid., s. 44.
381. ibid., s. 45.
382. ibid., s. 53.

of Order, from the Desire of Divine love, from the Grandeur of 
Omnipotence. such invisible rational Beings, we call sPiRits, and 
the highest or nearest to GOD anGels.377

Även om både den synliga och den osynliga världen tillhör samma 
naturliga ordning, befinner sig universums varelser i olika sfärer eller 
cirklar där änglarna, som är de högsta rationella varelserna, står när-
mast Gud, som är i centrum. 

i dikten Passionerna (1781, tryckt 1785) utgår thorild från en lik-
nande naturens ordning från det lägsta djuret till den högsta ängeln. 
Världen beskrivs som full av varelser som befinner sig i hierarkiskt 
ordnade kretsar där var och en har sin ändamålsenliga plats:

efter det fattande sinnets rum, förmåga och daning.
Matken i gruset, människan, hjelten, den vise, serafen,
Hvarje kreatur har sin krets af godhet och skönhet378

Här placeras hjälten, den vise och serafen över människan i hierarkin. 
serafer är de mest högtstående av änglarna, och hjälten och den vise, 
vilken har en koppling till snillet, befinner sig på gränsen till änglar-
nas krets.

Snillen av kraft och harmoni
Det vilda, djuriska och det milda, gudomliga knyts av thorild till två 
motsatta och komplementära principer som han kallar kraft och har-
moni. i Passionerna skriver han att ”Kraften är lifvet: Harmonien är 
dygder och skönhet”.379 Kraften framstår som det livgivande medan 
harmonin upprätthåller dess ordning. element kan vara i obalans så 
att harmonin eller kraften får övertaget som det beskrivs i Passionerna:

Kraft utan harmoni, är strid, är fasa och jämmer.
Harmoni utan kraft, är god och oprisad vanmagt;

377. thorild, True heavenly religion …, Samlade skrifter. Del 2, s. 374 f.
378. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 47. ”Matk” är en gammal 

stavning av ’mask’. SAOB, uppslagsordet mask. 
379. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 46.
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harmonin knyts till kvinnan. Han tillägger att det är fråga om idén 
om mannen respektive kvinnan och framhåller att det bland verk-
liga människor finns variationer och avvikelser. Här finns en likhet 
med en platonsk föreställning om föreningen av maskulina och femi-
nina andliga komponenter. enligt en idé om komplementaritet menar 
thorild att människan inte är lycklig förrän hon har funnit ett före-
mål, som genom sin olikhet harmonierar med henne:

et sådant Föremål [till kärleksförening] måste vara tillika kraftigt 
och harmoniskt, tillika ljuft och starkt. ty blotta ljufheten finnes 
snart matt och liflös; och blotta styrkan är vild och förstörer. nu 
är i hela naturen intet Föremål, til en liflig harmoni, högre för en 
Karl, än en QUinna, ty hennes väsende är en bild af alt det Ljufva 
som är til: och intet Föremål i hela naturen är, til en liflig harmo-
ni, högre för en Quinna, än en KaRl, ty hans väsende är en bild 
af alt det Starka eller det Kraftiga som uplifvar Verlden. så at desse 
bägge varelser äro för hvarannan hela natURen i miniatur: och 
de förena i sin lilla krets alt hvad hela MÄnsKliGHeten har 
ljuft och gudomligt.386

Det ljuva, som kopplas till kvinnan, beskrivs som matt och livlöst. 
Detta påminner om bedömningen av det harmoniska som vanmakt 
i motsats till den livfulla kraften i Passionerna. en annan parallell är 
den maktlösa mildheten och den onda vildheten i ”til Konungen” 
och ”Verlden”, som tidigare diskuterats. styrkan, vilken kopplas till 
mannen, beskrivs som förstörande och vild på samma sätt som kraft i 
avsaknad av harmoni. Kraft och harmoni respektive styrka och ljuvhet 
framställs på så sätt som maskulina och feminina komponenter som 
tillsammans skapar en livlig och kraftig harmoni. thorild utgår här 
från ett analogitänkande där man och kvinna beskrivs som ett mikro-
kosmos – en miniatyr av hela mänskligheten och naturen. samma 
krafter verkar i dessa större och mindre kretsar.

Det harmoniska som kopplas till kvinnan blir i avsaknad av en ba-
lanserande styrka en god vanmakt som förknippas med ljuvhet men 

386. thorild, Harmonien: eller Allmän plan för en uplyst och ägta kärleksförening, 
Samlade skrifter. Del 4, s. 128.

Ömma, ljufva och lätta; sällan ädla; men aldrig
själens inre heliga krafter rörande […].383

Här hänvisas till det franska diktandet från ”Gallien”, vilket tillsam-
mans med det italienska betraktas som vekare än det våldsamt kraft-
fulla snillet hos den engelska nationalskalden shakespeare som togs 
upp tidigare i dikten. i en anmärkning till detta stycke om det behag-
liga förklaras att ”detta nalkas svagheten. styrkan, harmonisk, är hög, 
är ädel – men ej  b e h a g e l i g.”384 Den som är behaglig skapar välbe-
finnande, är till lags eller ställer sig in. att vara till behag indikerar ett 
underordnande. Ordet kan ha både positiva och negativa innebörder, 
men hos thorild används det oftast nedlåtande, särskilt i polemiken 
mot Kellgren som behandlats ovan. 

Men det harmoniska behöver inte alltid beskrivas i nedlåtande or-
dalag som svagt. Det kan även beteckna en balans mellan kraft och 
harmoni. ”De visa” framhålls i Passionerna som harmoniska och ädelt 
goda: 

DÄReMOt j, odödlige! ädla, harmoniska själar!
samhällens stiftare, skydsgudar! däremot strålen j evigt
i de Visas sublima verld: välsignade! gudar!385

skyddsgud, som det talas om här, var den ursprungliga betydelsen 
av ordet genius, som geni kommer av. De ädla själarna, som befinner 
sig i en sublim, upphöjd värld av visa, beskrivs här som harmoniska. 
tidigare poängterades det att den harmoniska styrkan är ädel och hög 
men inte behaglig. Det behagliga framhålls som svagt och harmoniskt 
utan att vara ädelt. Det ädla och höga eller sublima indikerar alltså en 
balansering mellan kraft och harmoni.

Olikheten mellan kvinnor och karlar 
thorild gör en explicit genusbestämning av begreppen kraft och har-
moni i skriften Harmonien (1794). Kraften kopplas till mannen medan 

383. ibid., s. 45.
384. ibid., s. 53.
385. ibid., s. 46.
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altid olycklig. *Han gäckades mycket af satan-Voltaire. Han gäcka-
des evigt af Qvickhetens kalla, toma, artigt föraktliga slägte.390

Rousseaus himmelska och ömma vishet förknippas med svaghet ge-
nom att han klagar och låter sig nedslås.

thorild menar att det gudomliga inte bara är fridfullt utan en kom-
bination av fredlighet och krigiskhet, vilket han i ett brev till leopold 
1785 kallar rättfärdighet: ”Gud är mönstret för den moraliska full-
komligheten; men han är hvarken  b l o t t   f r i d e n s   eller blott   
h ä m d e n s,  utan  R ä t t f ä r d i g h e t e n s  G u d.”391 Det gudom-
liga är inte bara milt och förlåtande utan även något som ingriper 
och skapar rättvisa. ett liknande tema framkommer i Mildheten, där 
thorild hävdar att mildheten inte är kvinnligt vek eller en nyckfull 
nåd utan sann rättvisa. 

thorild kopplar på flera håll samman änglar och kvinnor. i Om 
qvinnokönets naturliga höghet beskrivs de båda i positiva ordalag som 
kraftfulla och mäktiga, men änglalikheten kan också associeras med 
svaghet som i thorilds uttalande om Rousseau i brevet till leopold 
1785:

Jag tilber så mycket som någon dödlig, evangeliska ljufheten af 
Rousseaus själ. Men det är ej så verlden uppehålles. Det är en slags 
rörande skönhet för den som betraktar; men det är en blott quinno-
själens skönhet, et guds barns mignonnerie, för den som deltager, 
vil et väl, och arbetar dertil med värma och mod. luther, Wasa, 
rousseauisserande, hvad skulle de gjort? Denne quinfolks-öme 
Rousseau lamenterade ju sit lif fram: och behöfde alla sina vän-
ner, för at ej förgås under sin ängla-skröplighet. – Man kan skilja 
emellan de sköna glasskåpskarlarne; och de heroiska Själar, gjorda 
för at hämnas och stifta rätt.392 

Rousseau uppges vara öm som en kvinna och skröplig som en ängel. 
Ordet ömhet har enligt Svensk etymologisk ordbok grundbetydelsen ’arm, 

390. ibid., s. 53.
391. thorild, ”till Carl Gustaf von leopold [1785]”, Samlade skrifter. Del 6, 

s. 120.
392. ibid., s. 120.

också med livlöshet. i Passionerna kopplas det vekt harmoniska till de 
behagliga snillena, vilket var thorilds benämning på de gustavian-
ska hovskalderna. Det kraftfulla kopplas i Harmonien till karlen och 
förknippas med styrka och förstörelse. Detta kan jämföras med skill-
naden mellan den höga, sublima stilen och den vackra, behagliga. i 
vissa fall upphöjer han kraften över harmonin, till exempel när han 
använder begreppet behaglighet associerat med hovskalderna, men på 
andra ställen, som i Harmonien, förespråkar thorild en kombination 
av dessa båda poler.

Ängeln och den vise
Änglar, vars välgörande kraft i Om qvinnokönets naturliga höghet asso-
cierades med snillet och kvinnorna, förekommer ofta som metaforer 
i thorilds skrifter.387 Också bland änglarna finns olika proportioner 
av kraft och harmoni och grader av styrka. seraferna är en särskild 
grupp av änglar, vilka framstår som kraftfulla, starka och dömande.388 
Vanliga änglar beskrivs däremot oftast som ömma, ljuva och fredliga 
och befinner sig på den mer harmoniska delen av skalan. i Passionerna 
talas om ”sHaFtesBURYs seraf-glänsande, starka, odödliga ande”, 
medan Rousseau beskrivs med orden: ”sublime, harmoniske, ljufve! 
JUlias, sanningens, sällhetens vise: känslans ängel! Min själs helgon! 
ömma, heliga tårar värde!”389 Det harmoniska och ljuva beskrivs här 
i positiva ordalag som sublimt. Det sublima är inte något som alltid 
förknippas med den maskulina kraften utan motsvarar här snarare 
en gudomlig upphöjdhet i allmänna ordalag. i de 1785 tillkomna an-
märkningarna till Passionerna beskriver thorild Rousseaus änglalika 
godhet som en passiv offermentalitet:

Julie, ou La Nouvelle Heloïse: en Bok utan jemförelse, för Hjertat, 
för hela mänskliga lifvet, skrifven af en Vis, af en ängel! – tårar 
värde! ty han var öm som man är det i Himmelen; men kallade sig 

387. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 356.
388. serafer var en klass av änglar högt upp i den himmelska hierarkin. enligt 

Bibeln, Jesaja 6:2, stod de runt Guds tron och lovprisade honom. SAOB, uppslags-
ordet seraf.

389. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 45.
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med att han skapar sig ett namn i stockholm. Heurlin försöker i bre-
ven från 1783 övertyga thorild om att komma och leva med honom 
i avskildhet och dyrka naturen som en vis, i enlighet med Rousseaus 
tankar om ett återvändande till naturen. thorild anser dock inte det-
ta vara förenligt med hans ambitioner: ”ach, min vän – jag kan ej 
lemna mig åt verldens ström; och ej bortdö evigt i naturens sköte. 
sköna, mystiska, himmelska död! Men ej mit väsendes alt – Jag är 
nära  medel punkten af människosinnet.  d ä r  är mit fulla lif.”396 att 
leva utan för det mänskliga livet i naturen beskrivs av thorild som en 
himmelsk död, som visserligen är skön, men alltför livlös och overk-
sam för honom. 

Han säger i samma brev att ”naturen är vårt tempel: ej vår alldags-
bo ning. Men vissa rena och höga själar kunna helga sig åt den!”397 
Den himmelska sfären beskrivs visserligen som upphöjd och ren, men 
inte det ideal han själv strävar efter. att det fanns en spänning mel lan 
filosofens inåtvändhet och det aktivt utåtagerande och stridbara idea-
let i 1700-talets dygdebegrepp är något som har tagits upp av lewan.398 
Den vise, som thorild ofta talar om, överensstämmer i mycket med 
snillet, men visheten ges ofta en världsfrånvänd koppling som är pas-
siv i förhållande till mänskliga angelägenheter. Den identitet thorild 
vill ge snillet är vanligen mer verksam och världslig än den vises  ibland 
feminint konnoterade himmelska upphöjdhet. 

Vilddjuret och hjälten 
Karlarna tillskrevs i Om qvinnokönets naturliga höghet en förödande 
styrka associerad med vilddjuret i motsats till snillets och kvinnor-
nas välgörande kraft.399 Vilddjuret har dock även vissa positiva sidor 
associerade med styrka och kraft som går igen i bilden av hjälten. 
associationen till hjälten kompletterar den passiva och feminint asso-
cierade utomvärldslighet som kopplingen till ängeln och den vise kun-
de ge snillebegreppet. Hjälten har en viktig plats i thorilds skrifter som 
en förebild för det aktiva, mänskliga livet och snillet ges ofta en nära 

396. thorild, ”till sven erland Heurlin 25 februari 1783”, Samlade skrifter. 
Del 6, s. 96.

397. ibid., s. 96.
398. lewan, Med dygden som vapen, s. 184.
399. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 356.

usel, olycklig’ och utvecklades sedan till ’känslig för smärta, smärtsam’ 
och ’medlidsam, känslig för andras smärta’. På fornsvenska betydde 
ömhet ’svaghet, skröplighet’.393 Dessa betydelser tycks finnas kvar i 
thorilds beskrivning av Rousseau. Han är olycklig och lamenterande, 
skröplig och svag samtidigt som han är ljuv och skön.

thorild talar om en kvinnosjälens skönhet, som han inte värderar 
lika högt som de heroiska själarna. Kvinnosjälen och ängeln beskrivs 
som sköna men passiva, utan den kraft som behövs för att förändra 
världen och kräva rättfärdighet. Föredömet är de aktiva heroiska hjäl-
tarna som handlar istället för att klaga. Här kan man se en koppling 
till uppdelningen mellan det feminina sköna som är ömtåligt och pas-
sivt och det maskulina sublima som är hämnande och aktivt. 

Kontrasteringen av ömma, klagande kvinnor mot aktiva hjältar fö-
rekommer på andra ställen, som när thorild i ett brev till vännen sven 
erland Heurlin från 1786 eller 1787 utropar: ”Känsla! Känsla! som jag 
känner at jag har för hvar dödelig: genom hvilken jag ville med hvar 
öm qvinna sucka i alla dalar, och med hvar hjelte vinna al ära.”394 

Ängeln, det gudomliga och den vise beskrivs i sin himmelska godhet 
ibland som alltför passiva i förhållande till mänskliga angelägenheter. 
i ett annat brev till Heurlin från 1781 målar thorild upp en bild av en 
högre, himmelsk krets av snillen: 

dessa brefven hafva uptäkt för mig styrka, rarhet; skönheter i er 
själ, som jag ikke kände förr. Jag har känt afund öfver den snara 
och ädla flygt med hvilken hon upfar till den ätheriska, fria och 
saliga region af intellektuelt lif, där jag trodde mig ensam andas 
med några få utvalda, himmelska snillen.395

De himmelska snillena befinner sig ovanför världen i en högre, eterisk 
och intellektuell sfär. 

thorild är till viss del negativ till den himmelska sfärens avstånds-
tagande från den mänskliga världen och blir det alltmer i samband 

393. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, uppslagsordet öm.
394. thorild, ”till sven erland Heurlin [1786–1787]”, Samlade skrifter. Del 

6, s. 138. 
395. thorild, ”till sven erland Heurlin, 8–22 mars 1781”, Samlade skrifter. 

Del 6, s. 39.
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snillena ses som gudomligt och osynligt verkande, medan hjältarna 
har en uppenbar människokraft. snillen och hjältar beskrivs dock som 
förenade i ett ”verka”. Detta ger även snillet en aktivt handlande ka-
raktär. Verkandet förknippas med antika, romerska hjältedygder som 
mod, offervilja och handlingskraft. snillet verkar på samma sätt som 
hjälten för mänsklighetens bästa, genom sitt förstånd.

snillen och hjältar placeras i ett mytologiskt sammanhang i det att 
de uppmanas att inta rollerna av antika gudar och heroer:

nu at ropa til de lärde, de store i snille: gån ut ur träldomen och 
den låga Herrtjensten, för at blifva Verldens styrare, skydsgudar, 
Daemoner, Genii! Och til de store i hjerta och mod, (de sanne 
soldater): gån ut ur träldomen, ur Feghetens usla tjenst, för at 
blifva Ärans folk, Verldens semidei och Heroes!403

Här anspelar thorild på de romerska skyddsgudarna, genierna, och 
de grekiska inneboende andarna, daemonerna. Hjältarna är halvgudar 
som de grekiska heroerna. 

Den gamla makten måste störtas och det krävs hjältar för att utfö-
ra detta dåd. Makthavarna liknas vid mytiska odjur som inte lyder 
mänskliga lagar. ”nemligen dessa dårar och skälmar, som kunna jem-
föras med uräldsta Verldens Monstra, d.ä. som äro för mägtige at kun-
na dömas efter  M ä n n i s k o-ordning.”404

De små, våre vanlige misdådare, äro endast en låg okynnes- fänad, 
någre Vargar och någre Räfvar, dem förste Man slår. Men desse 
store, Systémets Skälmar, under hvilkas skygd eländet, Dårskapen 
och Brottet grönska – dessa Monstra primaeva, drakar, Sphinx, 
Hydra lernaea – mot dessa, mot Villdjur, säj! hvad är Ärlighetens 
lag? om ej at Döma, och Slå?
 sammandrag alt i idéen af Hämnande Gudar, som nedstigit 
på Jorden; af Hercules med sin Klubba, utgången at frälsa Mänsk-
ligheten.405

403. ibid., s. 162.
404. ibid., s. 162.
405. ibid., s. 163 f.

anknytning till hjälten. i ett brev till Pehr tham 1787, som utifrån det 
revolutionära innehållet av forskarna har kallats ”Revolutionsbrevet”, 
säger thorild sig vilja skapa en kosmopolitisk ”Verldens Republik” eller 
”Hjelte-sect”.400 Den ska ledas av världens goda krafter, vilka thorild 
ser representerade av två grupper: genierna eller snillena och hjältar-
na. Hans tanke är att de tillsammans ska styra världen genom att vara 
dess osynliga regering respektive armé:

Men detta ger första idéen af en 
 Verldens Republik. 
Dennas Osynliga Regering, en Verlds-styrelse, äro  G e n i e r n a  
d.ä. det almänna stora, fria, Förståndet. Des synliga armée, äro    
H j e l t a r n e,  det är, det allmänna stora Modet, eller  M ä n s k l i g  
h e t e n s  V ä p n a d e  M a g t. (pouvoir legislatif. executif.)401 

thorild talar här om genier, som representerar det allmänna förstån-
det och hjältar som står för det allmänna modet. Det är enskilda per-
soner som tillsammans motsvarar mänsklighetens kollektiva goda 
krafter.

Genierna är den osynliga regeringen och hjältarna den synliga ar-
mén. thorild menar att det måste ske en samverkan mellan de hand-
lande hjältarna och de tänkande genierna eller snillena:

 
Mänsklighetens Principer, första, stora  K r a f t e r,  är Förstå och 
Göra. De som öfverträffa i det förra, heta Genier, snillen: de som 
öfverträffa i det sednare, heta Hjeltar. Bäggedera äro Store: och 
träffas i et Verka: de förre mera gudomligt och osynligt, de sednare 
i mera uppenbar människokraft.402 

400. thorild, ”till Pehr tham [omkring den 24 september 1787]”, Samlade 
skrifter. Del 6, s. 161 f.

401. ibid., s. 161. Rättning av skrivfel i thomas thorild, Samlade skrifter. Del 
12, Kommentarer till brev maj 1777–april 1795, svenska vitterhetssamf., stockholm, 
1997, s. 263. Här finns likheter med Platons Staten ifråga om hur staten ska styras 
genom filosofer och väktare. 

402. thorild, ”till Pehr tham [omkring den 24 september 1787]”, Samlade 
skrifter. Del 6, s. 160 f.
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till snillet där egenskaper som tidigare knöts till den kungliga hjälten 
kom att överföras till det borgerligt definierade snillet. Murray fram-
håller att geniet under 1700-talet kom att ersätta tidigare symboler 
för den ideala individen som hjälten, helgonet eller renässansens uomo 
universale.410

en explicit koppling mellan hjältar, Herkules och det sublima görs 
av thorild i den engelska dikten ”Cromwel” från 1790:

Of all the Heroes, next to Hercules, i love the northish 
Charles, & though half-trembling, 

C r o m w e l.  so as i love the sun & feel a delightful awe 
from the thunder. Greatness is greatness: though some-
times a dread, always an amazement to little minds.

Reader! go on: and try to be, not a Critic, but a man; not 
subtle, but sublime.411

Cromwell jämförs av thorild med Herkules och Karl Xii och beskrivs 
som en hjälte och en skräckinjagande men upphöjd, sublim kraft i 
enlighet med Burkes definition. associationer skapas mellan nord-
europeiska hjältar och åskan som en våldsam naturkraft. Cromwell 
framställs i dikten som utkrävare av en gudomlig, rättvis hämnd. Han 
har utvalts av hämndens gudinna för att krossa den bestående sam-
hällsordningen.412 Han beskrivs i likhet med skräckväldets Herkules i 
sublima termer som ”a terrific giant”.413

i dikten ”Harmen” slår åskguden tor en gnista av eld i skaldens själ 
istället för att rikta sina blixtar direkt mot mänskligheten när han drab-
bas av harm och hämndbegär. skalden blir en länk mellan guden och 
människorna. Det var förmodligen detta thorild hade i tankarna när 

(red.), Shaping heroic virtues: studies in the art and politics of supereminence from late 
antiquity to the age of reason, under utgivning, 2014.

410. Murray, ”introduction”, s. 2. 
411. thomas thorild, ”Cromwel: a sketch of an epic poem. 1790”, Samlade 

skrifter. Del 7, Tillägg till första delen; Kommentar till första delen s. 1–291, svenska 
vitterhetssamf., stockholm, 1943–1968, s. 338.

412. ibid., s. 340. thorild kallar hämndens gudinna ”Revenge Divine”, den 
gudomliga hämnden. Jämför Nemesis divina.

413. thorild, ”Cromwel”, Samlade skrifter. Del 7, s. 339.

Det krävs hämnande gudar och heroer för att bekämpa de mytiska 
odjuren. thorild använder sig här av den antika myten om heroen 
Herkules, som med sin klubba nedkämpade den lerneiska hydran. 

Kulturhistorikern lynn Hunt visar i en studie om franska revolu-
tionen hur Herkules användes som en radikal symbol för folkets makt 
under jakobinernas skräckvälde 1793–1794. Konstnären Jacques-louis 
David utformade statyer i kolossalformat av Herkules som användes i 
processioner under de olika festivaler som hyllade revolutionens kros-
sande av kungamakten. Det finns skisser som visar hur David avbil-
dade Herkules som en jätte som dödar rojalismens, fanatismens och 
federalismens hydra med sin klubba. Hunt menar att David trans-
formerade och förnyade Herkulesfiguren till att bli en revolutionär 
symbol. tidigare hade Herkules i klassisk ikonologi associerats med 
retorisk övertalningsförmåga och i äldre tider representerat franska 
konungars makt.406 Även i sverige framställde sig Gustav iii, liksom 
tidigare Gustav ii adolf, som Herkules.407 

Herkules beskrivs enligt Hunt under revolutionens slutskede som 
en sublim, skräckinjagande naturkraft representerande folkmassan. 
Han använde våld istället för övertalning, vilket fungerade som en 
varning riktad mot eliten. Hunt menar att synen på Herkules som en 
revolutionär, hämnande folkkraft var någonting nytt som uppkom i 
den visuella kulturen under skräckväldet i Frankrike.408 thorilds brev 
till tham, som är skrivet 1787, alltså två år före revolutionens utbrott 
1789, tyder på att ett liknade symbolspråk användes även före revolu-
tionen. Det visar att hjälten, som tidigare var en kunglig symbol, togs 
över av revolutionärer som riktade sig mot kungamakten. 

andreas Hellerstedt uppmärksammar i en artikel om hjälteföre-
ställningar i sverige vid tiden runt år 1700 att hjälten var en del av den 
absoluta kungamaktens ideologi. Kungliga personer framställdes som 
en särskild typ av heroisk människotyp som hade ett särskilt gott ing-
enium genom sin särskilt eldiga konstitution.409 Här finns en koppling 

406. lynn Hunt, ”Hercules and the radical image in the French Revolution” 
i Representations, 2, spring 1983, s. 104 ff.

407. se sven Delblanc, Ära och minne, bildinlaga mellan s. 152 och 153.
408. Hunt, ”Hercules and the radical image”, s. 104 ff. 
409. andreas Hellerstedt, ”the absolute hero: heroic greatness and royal 

absolutism in sweden 1685–1715” i andreas Hellerstedt & stefano Fogelberg Rota 
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nor under rousseauismen före revolutionen. Känslosamheten kom se-
dan att förknippas med ancien régime och en feminisering, som det var 
nödvändigt att ta avstånd ifrån. Revolutionsmännen skaffade sig istäl-
let mer maskulina, kärva, stoiskt romerska förebilder.419 

solomon-Godeau återger jakobinernas Herkules som moget mas-
ku lin men också som närmast djurisk.420 Hunt framhåller att det inte 
var folket självt, utan representanterna i folkförsamlingen, som valde 
att framställa folket som en stark jätte. Herkules stod för handlings-
kraft mer än intelligens och var en soldat och arbetare. Här finns en 
koppling mellan natur, djuriskhet, maskulinitet och det obildade, ar-
betande folket som en skrämmande massa. Utan de politiska repre-
sentanterna skulle folket bara vara styrka utan förstånd.421

Hunt hävdar att Herkules maskulina framtoning gjorde honom till 
en symbol som folkförsamlingens representanter gärna ville associera 
sig med vid denna tid. De var missnöjda med den kvinnliga frihets-
gudinnan, som tidigare (och även senare) var revolutionens och fran-
ska nationens symbol.422 Även solomon-Godeau ser övergången från 
frihetsgudinnan till Herkules som en maskulinisering av den visuella 
kulturen och den politiska ideologin. Hon beskriver det som en rituell 
rening av allt som associerades med femininitet.423 

Hjälten ger snillet en aktivt handlande och maskulin dimension. 
Detta som en motvikt mot den himmelskt, gudomliga visheten, som 
ges feminina och passivt utomvärldsliga associationer. Hjältens vålds-
utövning anknyter dock även nedåt i den kosmiska ordningen, till 
djurens krets. De goda, harmoniska själarna kontrasteras i Passionerna 
mot härjande hjältar som Cromwell, alexander den store, mongolen 
timur lenk och Karl Xii. De senare beskrivs som ädla vilddjur, vilka 
befinner sig högst upp i djurens krets. De ger uttryck för naturens 
kraft och skapar förödelse för människorna, men de är en skönhet i 
djurens värld:

419. abigail solomon-Godeau, ”Male trouble: a crisis in representation” i Art 
history, 16 (2), 1993, s. 305.

420. abigail solomon-Godeau, Male trouble: a crisis in representation, thames 
& Hudson, london, 1997, s. 203–208.

421. Hunt, ”Hercules and the radical image”, s. 104 ff.
422. ibid., s. 104 ff.
423. solomon-Godeau, Male trouble, s. 203–208. 

han 1785 bytte namn från thorén till thorild, som betyder tors eld.414 
i ett brev till tham från 1791 talar thorild uppskattande om fran-

ska revolutionen som en gudomlig, dömande syndaflod: 

Men Franska Revolutionen, denna gudomliga och största hän-
delse på jorden näst syndafloden, detta yttersta Domsens dån för 
tyrannierna – har gjort mig from som et lamb. Jag kunde fara med 
frid och dö – om jag ej tyckte det just nu vara värdt at lefva. Gamla 
Verlden såg ej och våra barn skola ej se, hvad den gudomliga 
sanningen ger oss nu at skåda.415

Han menar att revolutionen är en avgörande händelse för mänsklig-
heten och kommer att förändra framtiden. Kopplingen mellan revolu-
tionen och sublima naturkrafter återkommer här, men thorild tycks 
anse att det avgörande hjältedådet är utfört och avklarat. Han tilläg-
ger: ”Mit högsta mönster är nu icke mera Hercules; utan Orpheus.”416 
Våld och krig är nu inte längre nödvändigt.

 när thorild talar om Orfeus i True heavenly religion (1790) är det 
som mystiker, profet och visionär.417 Det är en mer fredlig form av 
påverkan än det våld som thorild förknippar med Herkules. Orfeus 
kopplas också till förädling i motsats till vildhet. i Naturen och des onda 
skriver thorild att: ”Björnarne behöfva ingen Orpheus: Cannibalerne 
och Huronerne ingen Solon eller Plato. stutarne ingen Galodier: Bock-
arne ingen gudomlig sång.”418 Orfeus musik, solons lagstiftning och 
Platons filosofi hör inte hemma i det vilda, oförädlade tillstånd som 
thorild här knyter till djur, kannibaler och de indianska huronerna, 
vilka han bedömer som råa och vilda. 

thorilds intresse för våldsamma hjältar är särskilt tydligt vid tiden 
före franska revolutionens utbrott, vilket liknar en förändring som 
konsthistorikern abigail solomon-Godeau beskriver. Hon menar att 
sensibilitet och känslosamhet var något som delades av män och kvin-

414. thorild, ”Harmen”, Samlade skrifter. Del 7 (med kommentarer av arvid-
son), s. 328 f.

415. thorild, ”till Pehr tham den 10 juni 1791”, Samlade skrifter. Del 6, s. 201.
416. ibid., s. 201.
417. thorild, True heavenly religion …, Samlade skrifter. Del 2, s. 369, 408.
418. thorild, ”naturen och des onda”, Samlade skrifter. Del 2, s. 188.
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viktiga aspekter av den konflikt mellan thorild och den etablerade 
skaldekonsten som formade hans snillebegrepp. leopold, som i sitt 
inträdestal är den som huvudsakligen diskuterar förhållandet mellan 
dessa begrepp, riktar också några år senare kritik direkt mot thorild 
och hans uppfattning om snille. i dessa sammanhang visar det sig sär-
skilt tydligt hur snillebegreppet konstrueras i en social konflikt.

Snille och smak
Begreppen snille och smak, som Gustav iii valde till svenska akade-
miens valspråk, var aktuella ämnen i de estetiska debatter som för-
des vid slutet av 1700-talet. Kant diskuterade relationen mellan de 
motsvarande tyska begreppen Genie och Geschmack.427 Beskrivningen 
av relationen mellan dessa begrepp visar på den konflikt mellan vild-
het och mildhet, kraft och harmoni, krigisk styrka och upplyst föräd-
ling samt maskulina och feminina ideal som låg i det sena 1700-talets 
snille begrepp.

Kungens idé var att akademien skulle utgöra ett samarbete mellan 
tre olika grupper som han kallade klasser. Dessa representerade vit-
terheten, lärdomen och smaken. Vitterhetsgruppen utgjordes av skal-
dekonstens och vältalighetens utövare, medan lärdomen företräddes 
av forskare utbildade i konstens och språkets regler. smaken skulle 
representeras av så kallade kännare, vilka genom deltagande i rikets 
högsta ämbeten eller umgänge i förnämare sällskapskretsar hade för-
finat sin smakkänsla.428 De senare har ibland kallats mecenatklassen 
eller rådspurpurn.429 smaken bedöms av kungen som ett resultat av 
de erfarenheter som en viss samhällsposition kan ge. De tre kompo-
nenterna vitterhet, lärdom och smak förekommer genomgående i det 
gustavianska snillebegreppet. snillet ses i detta sammanhang dels som 
en beteckning på de personer som representerar dessa områden, dels 
som en egenskap eller kraft som individer och även nationer kan ha.

svenska akademien beskrivs i de första ledamöternas inträdestal 
som ett tempel helgat åt snillet och smaken.430 skalden leopold är den 

427. immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Meiner, Hamburg, 1974 [1924, 
orig. 1790], s. 164 ff.

428. Gustav iii, ”[tal vid svenska akademiens instiftelse]”, s. 9.
429. ljunggren, Svenska Akademiens historia 1786–1886. Förra delen, s. 72 ff.
430. leopold, ”tal”, s. 3.

i sin krets, och i sit förhållande. CROMWel, et under,
Under! och skönhet i Djurens verld, är styggelse, fasa,
Ve i Mänsklighetens. – så, j härjande Hjeltar!
Dyrkade människo-fiender! ädla villdjur! besungne,
aleXanDeR, taMeRlan, CaRl! så, ären j store
Under kretsen af människovälet: i tigerns ära!424

eftersom alla varelser har sin plats i världsordningen, har även vild-
djuren och de härjande hjältarna sin funktion. De är stora i sin djuris-
ka krets. thorild uppskattar kraften hos vilddjuren, men ser dem ändå 
som lägre stående genom att de är förödande snarare än välgörande. 
Det finns en hierarki också bland djuren, där vilda rovdjur som tigrar 
eller lejon framställs som särskilt ädla. 

Hellerstedt framhåller att det praktiska förstånd som den kung-
liga hjälten behövde som härförare och politiker beskrevs som en dju-
risk listighet. enligt myten uppfostrades hjälten akilles av kentau-
ren Chiron som var till hälften djur och till hälften människa, vilket 
Machiavelli i Fursten framhöll som en symbol för att hjälten behöv-
de en djurisk sida.425 Här finns en bakgrund till den koppling som 
thorild gör mellan hjältar och ädla vilddjur, som ofta exemplifieras 
med erövrarkungar som Karl Xii eller alexander den store. Detta kan 
be lysa thorilds liknelse med karlarna som världens tyranner och vild-
djur i Om qvinnokönets naturliga höghet.426 Vildheten är här knuten till 
den kungliga makt som thorild vänder sig mot, men också vill över-
föra på det mer folkliga snillet. 

Vilt snille och odlad smak
i det här avsnittet kommer att undersökas hur genus, social tillhörig-
het och etnicitet samverkar i polemiken mellan thorild och leopold 
och i en större principiell diskussion om förhållandet mellan snille 
och smak respektive vildhet och förädling. Beskrivningen av relatio-
nen mellan snille och smak vid svenska akademiens instiftande ger 

424. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 46.
425. Hellerstedt, ”the absolute hero”, s. 7 f.
426. thorild, Om qvinnokönets naturliga höghet, Samlade skrifter. Del 3, s. 352–356.
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ligger. Kännaren, som är den som främst har smak, sägs även ha ett 
visst snille i sitt angenäma skrivsätt på detaljnivå. Poeten beskrivs som 
skapande medan kännaren ”skriver med behag”. leopold framhåller 
att det är en fråga om grader av styrka och djup. snillet framstår som 
starkare och djupare om än mer oordnat, medan smaken är prydlig 
och ordnad men svagare och ytligare.

Här kan man se en koppling till skillnaden mellan det sublima och 
det puerila eller vackra som thorild bygger många av sina resonemang 
på.435 För thorild var helheten viktigare än detaljernas komposition, 
medan leopold gör en delvis annan värdering. Han ägnar en stor 
del av talet åt att påtala problemen med ytterligheter. Han föredrar 
den prydliga smaken framför det vårdslösa snillet, om inte båda 
egenskaperna kan harmoniera. thorild föredrar tvärtom snillets 
överdrifter framför smakens ordning, om de inte kan kombineras.436

i omarbetningen av sitt inträdestal till 1801 års utgåva tillägger 
leopold att smaken inte är ”ett slags lägre snille, en viss gåfva för det 
behageliga”, vilket somliga påstår.437 Det är inte ”ljufheten” man sak-
nar när en skrift brister i smak, menar han, utan ”ordning, öfverens-
stäm melse, klarhet, måtta, tillbörlighet, med ett ord, pröfningens 
sorg fällighet, och konstlagarnas åtlydnad”.438 leopold vill i den senare 
ut gåvan, kanske som en reaktion på thorilds polemik, poängtera att 
smak snarare har att göra med ordning och regler än med behaglighet 
och ljuvhet. Det han förespråkar är alltså ordningen och inte ljuvhe-
ten, vilken ses som en lägre och svagare egenskap. i smakbegreppet 
ligger båda dessa sidor. Det ordnade och det reglerade är angenämt 
och behagligt till skillnad från det starka och höga, som visserligen är 
verk ningsfullt men även riskerar att bli stötande. leopold förtydligar 
i 1801 års upplaga att snille enligt den allmänna meningen är ”rikedo-
men, styrkan, höjden af tankar, bilder, sinnesrörelser”, medan smak 

435. Detta diskuteras i del i.
436. thorild, ”Grefvinnan spastaras död”, Samlade skrifter. Del 1, s. 498 f.
437. Carl Gustaf af leopold, ”inträdes-tal, hållit i svenska akademien den 

21 juni 1786, af bibliothekarien Carl Gustaf af leopold” i Svenska Akademiens 
Handlingar ifrån år 1786. Del 1, tryckt hos Carl Deleen och J. G. Forsgren, stock holm 
1801, http://litteraturbanken.se/#!forfattare/leopoldCG/titlar/intradestal1786/
etext (2014-03-23), s. 173. 

438. ibid., s. 174.

som fördjupar sig mest i valspråkets betydelse. Han föresätter sig ut-
tryckligen i sitt tal att utreda de båda begreppens innebörd. Han kon-
staterar först att snille och smak egentligen kan sägas vara olika namn 
för samma sak: ”Då man talar om snillet i hänseende til dess fullkom-
ligheter eller brister i utöfningen, talar man icke med detsamma om 
smaken, fastän under et annat namn?”431 sedan framhåller han att det 
är två besläktade egenskaper som visserligen kan skiljas åt: 

Det gifves snillen, som hafva en vana se alt i stort, och som vårds-
lösa hvarje del för sig. De gifva eld och förkjusning åt grund- 
dragen, men låta ofta oordning och sjelfsvåld råda i det öfriga.432

[---]
Det gifves deremot personer af smak, hvilkas arbeten i det hela 
hafva ingen eller ringa styrka; ingen utflygt, intet tankedjup; men 
de iakttaga deremot så mycken tilbörlighet i skrifsättet, låna ofta 
så mycket behag åt uttryck och vändningar, och skilja så klokt det 
behöriga ifrån det som läsarens smak ogillar, at man inte utan 
orättvisa skulle förneka dem all egenskap af snille.433

snillet visar sig i det stora och i helhetens utförande, medan smaken 
uttrycks i skrivsättet på detaljnivå. en person kan ha mer av snille eller 
mer av smak. Det förtydligas på detta sätt:

Man kan med et ord, icke neka poëten som skapar, Smak i det som 
han skapar lyckligen, fastän vårdslösadt i dess ringare delar. Man 
kan icke neka kännarn, som skrifver, Snille, i det han skrifver med 
behag, fastän svagt i anläggningen. Dessa egenskaper äro då af 
samma natur, och skilja sig blott i starkare och svagare, i djupare 
eller yteligare behag.434

Poeten, som enligt leopolds resonemang i talet utmärks övervägande 
av snille, kan även sägas ha en viss smak i helheten där hans styrka 

431. ibid., s. 10.
432. ibid., s. 10.
433. ibid., s. 11 f.
434. ibid., s. 12.
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Snillets avvikelser
leopold varnar i sitt inträdestal för två polariserade ytterligheter, 
som han menar är felaktiga föreställningar om snillet och avvikel ser 
från dess sanna innebörd. Han kallar dem ”Visheten” och ”Obe tänk-
samheten”.444 Den förra påminner om beskrivningen av smaken som 
saknar snille, medan den senare liknar snillet som saknar smak, vilket 
diskuterats ovan. idealet ligger alltså mellan dessa ytterligheter. Den 
första av snillets avvikelser, Visheten, illustrerar på sätt och vis avvä-
gar som förknippas med smaken.

Visheten framställs traditionellt som en personifikation i kvinnlig 
gestalt. Hon förkroppsligar dock inte ett ideal utan istället olika ka-
raktärsfel. allegorin visar på en kombination av förnämt sällskapsliv 
och lärt pedanteri: 

icke at Visheten skadar snillet, så snart eller hvaräst det verke-
ligen finnes; men om hon, som man ofta finner, förälskar sig i 
sitt egit anständiga skick och sina ömtåliga betänkligheter; om 
hon håller sitt begär at bemärkas, för snillets ingifvelser, och 
sin skridande gång för en Vis method; om hon håller de sinnes-
rörelser, hon  måste känna som människovarelse, för häfningar af 
passionen, hvilka hon försigtigt tvingar under konstens lagar; och 
om hon tror sig äga smak, därföre at hon lätteligen finner osmak i 
så många ämnen, til hvilka hon ej sträcker sin fattegåfva: då är det 
fruktansvärdt [anledning att befara], at hon icke särdeles gagnar 
et lands vitterhet. Man har i synnerhet skäl til denna fruktan, om 
hon sitter i det borgeliga anseende, at hon kan gifva en slags ton åt 
smaken, eller om sällskapshöfligheten skänkt henne det namn af 
kännare, som berättigar henne at begära ljud.445

Den problematiska visheten kopplas i leopolds tal dels till en pedan-
tisk lärdom som hävdar tvingande lagar för konsten, dels till en för-
dömande smak, som förknippas med ”kännare” och ”sällskapshövlig-
het” i de högre samhällskretsarna. Här är det två olika stereotyper 
som sammanfaller: den överförfinade sällskapsmänniskan och den 

444. ibid., s. 6.
445. ibid., s. 6 f.

står för ”gåfvan för det angenäma, uttryckets, vändningens, med ett 
ord, stylens behag”.439

Carl august ehrensvärd har i De fria konsters philosophi (1786) de-
finierat snille och smak på ett sätt som, trots författarens originella 
uttryckssätt, är belysande för uppfattningen om förhållandet mellan 
begreppen vid tiden för svenska akademiens instiftelse. Han använ-
der där ordet geni istället för snille. ehrensvärd menar att man kan 
ha geni utan smak och smak utan geni. Geni definierar han som ”et 
öfversvämmande af egenskaper til någon högd öfver almänheten”.440 
Om en människa med allmänna egenskaper har dem i ”sina rätta 
öfverensstämmelser” betyder det att hon har smak. Den som har över-
flödande egenskaper, högre än allmänheten men i ojämnt förhållande 
till varandra, har geni utan smak. Den som däremot har högre egen-
skaper i rätt överensstämmelse äger både smak och geni.441

ehrensvärd beskriver förekomsten av smak i isolering som lycko-
sam, geniet ensamt som en olycka och kombinationen av dem båda 
som fullkomlighet. De gamla, antika författarna hade både smak och 
geni, medan de moderna har geni men inte i kombination med smak. 
Dessutom knyter han skillnaden mellan de antika och de moderna till 
den mellan syd och nord. De moderna är de nordiska, bosatta mellan 
alperna och polcirkeln, medan de antika är de sydliga.442 norden får 
ofta en association till vildhet och barbari som här knyts till geniet. 
Geni och snille är förknippade med en sorts otyglad naturkraft, som 
behöver smakens kultivering för att bli fullkomlig. smak utan geni ka-
raktäriserar däremot det medelmåttiga, som saknar storhet och styrka.

Även leopold ser kombinationen av smak och snille som idealet. 
Han beskriver ett verk som mästerligt när ”ingen ting utmärker sig af 
någon utsökt sällsamhet, intet drag är äfventyradt, men som i det hela 
utgöra ett uttryck af den största fullkomlighet”.443 leopolds, liksom 
ehrensvärds, uppdelning i snille och smak är kopplad till förhållandet 
mellan natur och kultur. För dem behöver snillets naturkraft förfinas 
av kulturen och civilisationen för att nå fullkomlighet.

439. ibid., s. 173.  
440. ehrensvärd, De fria konsters philosophi, s. 65.
441. ibid., s. 65 f.
442. ibid., s. 64 ff.
443. leopold, ”tal”, s. 10.
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falsk, förödande smak, som i senare tider bundit vingarne på snillet, 
tagit senorne ur stylen”.448 snillet framstår här som en fågel som ving-
klippts för att passa in i civilisationen. Det sägs äga en naturlig kraft 
som riskerar att tämjas alltför mycket inom de högre samhällsskiktens 
sällskapskretsar. Kellgren kallar de finare kretsarna för ”den vackra 
verlden”: 

Den vackra verlden, så angelägen om alt hvad som skiljer den från 
hopen, icke nögd med de företräden som gifvas åt personer, börd, 
lycka och uplysning, har äfven velat uprätta en rang bland nöjen, 
förbehålla sig sjelf en ny class af känslor, i dess inbillning desto 
 ädlare, ju mer de fjermade sig från naturen. Då upkom den goda 
Ton, så olik den goda Smaken, så konstlad i tal och skick, så tyran-
nisk och så vacklande, som gifvit oss läckerheter för föda, granlåt 
för klädnad, det täcka för det sköna.449 

De övre samhällsskikten avlägsnar sig enligt Kellgren från naturen 
som ett sätt att skilja sig från hopen, det vill säga den stora befolk-
ningsmassan. Därigenom uppkommer en förkonstling i de fina kret-
sarna som han bedömer som negativ. Han framhåller nöjet som ett 
område som bör vara fritt och inte styrt av de rangsystem som finns 
i det övriga samhället. Här använder Kellgren ordet ”class” när han 
talar om att den vackra världen placerar in sig själv i en särskild kate-
gori vad gäller känslor. Han tillägger dock att han inte riktar denna 
kritik mot kungen, armfelt eller de andra herrarna i akademien.450 

Kellgren förknippar den goda tonen med ”det täcka”, vilket är nå-
got han klagar på även i andra sammanhang. i den ironiska satiren 
”Om det täcka” i Stockholms posten 1783 kopplar han det till överförfi-
ning, lättsinnighet, lyx och en dålig femininitet. Kvinnor kallas där 
som i många andra sammanhang ”det täcka könet”.451 i en annan arti-

448. Johan Henric Kellgren, ”svar på friherre armfelts tal, af academiens 
directeur herr Johan Henric Kellgren” i Inträdestal, hållne uti Svenska Academien den 
XIII maji MDCCLXXXVI af Gustaf Mauritz Armfelt och Carl Gustaf Nordin, Kongl. 
tryckeriet, stockholm, 1786, s. 15 f.

449. ibid., s. 15.
450. ibid., s. 16.
451. Kellgren, ”Om det täcka”, Stockholms posten, 11 jan. 1783, Samlade skrifter. 

lärde pedanten, som tvärtom inte är tillräckligt förfinad i sitt bete-
ende mot andra människor. Båda avarterna representeras här av en 
kvinnlig figur.

Det finns skillnader mellan 1600-talets och 1700-talets franska 
klassicism som är belysande för den sammankoppling av smak, säll-
skapshövlighet och konstregler som görs av leopold. i Frankrike 
såg man under 1700-talet ned på den äldre tidens lärda, skolastiska 
systemtänkande och konstregler, vilka man ansåg vara pedantiska. 
litteraturhistorikern Otto sylwan menar att regelsystemet dock inte 
försvann utan att man behöll det, med den skillnaden att man an-
såg det bygga på erfarenheter istället för abstrakta principer. Reglerna 
kunde utläsas empiriskt ur de klassiska auktoriteternas verk. Begreppet 
smak, med sina associationer till sensualism och sensibilitet, blev då 
en lämplig ersättning för det stela och torra talet om regler och lagar. i 
ordet smak fanns dock fortfarande kvar en koppling till de skolastiska 
regelsystemen, på samma gång som det förknippades med behagfull-
het. Det gick att distansera sig från den pedantiska lärdomen utan att 
ge upp reglerna och tanken på en universell smak.446

Även om Visheten får en kvinnlig kodning genom allegorin är det 
föreställningar om social tillhörighet som spelar störst roll i leopolds 
framställning. Den belevade hov- och sällskapskulturen och den lärda 
universitetsvärlden bedöms båda som avarter. schmidt framhåller att 
de borgerliga diktarna i tyskland distanserade sig från både den hö-
viska och den lärda kulturen.447 Det hövliga (vilket hänvisar till ett 
korrekt uppträdande vid hovet), det artiga och det belevade har ofta 
en negativ klang av tillgjordhet och inställsamhet. thorild använder 
som nämnts tidigare ordet politess för det ytligt artiga i de finare kret-
sarna. 

Även Kellgren hänvisar till hovkulturens avarter när han talar till 
armfelt i samband med dennes inträde i akademien i maj 1786. Den 
förfinade smak som han beklagar sig över kallar han ”god ton” för 
att särskilja den från ”god smak” i positiv mening. Även i citatet från 
leopolds tal används ordet ton, där Visheten sägs ge en ton åt sma-
ken som är negativ för snillet. Den goda tonen är enligt Kellgren ”en 

446. sylwan, ”snille och smak”, s. 21.
447. schmidt, Die Geschichte des GenieGedankens, s. 2 f.
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olika inriktning i sina överdrifter, den ena mot flärd och den andra 
mot läsning.458

Den belevade kulturens kvinnlighet
i de så kallade belevade kulturer som 1700-talets vittra samfund och 
akademier utgjorde, sågs kvinnor som föredömen när det gällde sam-
tal. Det framhålls bland annat av litteraturvetaren och retorikforska-
ren ann Öhrberg.459 i den nya offentligheten blev dialog och förmåga 
att föra sig i sällskapslivet viktigare än den gamla tidens monologiska 
retoriska talarideal. Den klassiska retoriken, som fortfarande hade ett 
stort inflytande över skolundervisningen och utövandet av offentliga 
ämbeten, byggde däremot på ett romerskt medborgarideal, vilket var 
helt igenom manligt. Öhrberg menar att det nu blandades med be-
levade retoriska ideal där männen tog över sådant som ansågs vara 
positiva kvinnliga egenskaper.460 

samtidigt såg man en fara i att den belevade kulturen ledde till 
feminisering och förvekligande. Redan antika författare varnade för 
retorik som var inställsam på samma sätt som kvinnor eller mer spe-
cifikt prostituerade. Det goda språket skulle inte som kvinnor försöka 
behaga genom att täcka sig med smink eller onödiga utsmyckningar, 
utan vara manligt, rent och starkt. en kontrastering gjordes mellan 
två retoriska stilar. Den maskulint kärva och kortfattade atticismen 
ställdes mot den feminina, språkligt utbroderade asianismen, vilken 
ansågs österländsk och dekadent. Cicero liknade denna motsättning 
vid skillnaden mellan det stoiska Rom och det grekiska aten som han 
förknippade med förfall och asiatisk dekadens.461

i armfelts svarstal vid leopolds inträde i akademien framkom-

458. Rickard Karlsson, Svenskfranska förhandlingar: bland sprätthökar och franska 
flugor i svenskt 1700tal, diss. linköping, linköpings universitet, institutionen för 
kultur och kommunikation, linköping, 2007, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:n
bn:se:liu:diva-9888 (2014-03-23), s. 76. sprätthökstemat är centralt i den satiriska 
pjäsen Svenska sprätthöken, författad av Carl Gyllenborg, uppförd första gången 
1737 och tryckt 1740.

459. Öhrberg, ”’Fasa för all flärd, konstlan och förställning’”, s. 42. 
460. ibid., s. 38 ff.
461. ibid., s. 42. se även Mats Malm, Det liderliga språket: poetisk ambivalens 

i svensk ”barock”, symposion, eslöv, 2004 om språkets genuskodning under ba-
rocken.

kel i Stockholms posten 1780 kåserar Kellgren över både det täcka könet 
och ”min artige Herr sprätt”.452 sprätten är beroende av att kvinnorna 
behåller sitt lättsinniga levnadssätt så att han kan ställa sig in hos dem 
med vältalighet, kvickhet och fina kläder.453 Denna sprätthöksgestalt 
var ett vanligt tema under 1700-talet och har av bland andra histori-
kern Jonas liliequist framhållits som dåtidens bild av omanlighet.454 

Den lärde, som får representera pedanteri och överdrivet följan-
de av regler, beskrivs istället ofta som okultiverad, ovårdad och rå. 
Kerstin ekman menar i sin bok om svenska akademiens inträdestal 
att ledamöterna sågs som ceremoniella personifieringar av vitterhe-
ten och lärdomen. Men den lärde riskerade att med ekmans ord ha 
”lammskinnsperuk och vara snusigt originell, i värsta fall berusad”.455 
Därför valde kungen att utse de mest förfinade herrarna i riket som 
representanter, vilka kanske inte alla var lärda och vittra men hade 
förmågan att föra sig i kultiverade sällskap.456

Olof Dalin skriver i Then swänska Argus 1733 om bröderna Herr 
sprätthök och Herr Gräl, vilka ses som två lika löjliga personer. Herr 
sprätthök är bara intresserad av sitt utseende och av att behaga kvin-
nor, medan Herr Gräl endast skryter med oviktiga kunskaper om 
gamla latinska skrifter. ”Gräl” används som en personbeteckning och 
syftar på pedanten eller den lärde i negativ betydelse.457 språk- och 
kulturforskaren Rickard Karlsson, som har skrivit en avhandling om 
synen på det franska i svenskt 1700-tal, framhåller att Herr sprätthök 
och Herr Gräl i Dalins skildring båda sågs som pedanter, fast med 

Del 4, s. 304 ff. ”Det täcka könet” kan också vara ett positivt eller neutralt uttryck 
vid denna tid.

452. Kellgren, ”lät den ohöfsade philosophen”, Stockholms posten, 29 febr. 
1780, Samlade skrifter. Del 4, s. 112 f.

453. ibid., s. 112 f.
454. Jonas liliequist, ”Från niding till sprätt: en studie i det svenska oman-

lighetsbegreppets historia från vikingatid till sent 1700-tal” i anne Marie Berggren 
(red.), Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, Forskningsrådsnämnden (FRn), 
stockholm, 1999.

455. Kerstin ekman, Mine Herrar – : om inträdestalen i Svenska Akademien, 
norstedt, stockholm, 1986, s. 20.

456. ibid., s. 20.
457. Olof von Dalin, ”then swänska argus n:o XXXiX”, Then swänska Argus. 

Del 1, Bonnier, stockholm 1910, s. 295.
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armfelt menar att många andra poeter inte vågar skildra kärlek till 
och vänskap med det täcka könet ”af fruktan at fela mot en tHOMas 
grundsatser, eller at ej få i sina drag den fasliga styrkan, den mör-
ka målning, som irrar tankan, öpnar själen, utan at meddela hjertat 
ömhet, eller gifva ögat tårar”.465 armfelt syftar här också på en mot-
sättning mellan en fransk och en engelsk nationalkaraktär:

jag vet at det räknas et helt folkslag til last, at vara af min tanka, 
men jag tilstår med upriktighet at jag i Frankrike häldre skrattar 
med MOlieRe, än jag i england får spleen af sHaKesPeaRes 
oskattbara grymheter.466

själv säger sig armfelt föredra det franska, glada, vilket kodas femi-
nint, framför det engelska som kopplas till styrka, fasa och dysterhet. 
thomas tycks inte räknas till det franska skrivsättet trots att han var 
fransman och dessutom medlem av den franska akademien. thorild 
skriver i sina anmärkningar till Passionerna att thomas är ”en av de 
få Fransoser som hafva något ädelt” och hyllar den eloge som denne 
skrivit över den romerske kejsaren och stoikern Marcus aurelius.467

i thomas essä görs en uppdelning mellan kvinnors och mäns po-
etiska förmåga som påminner om distinktionen mellan det feminina 
vackra och det maskulina sublima hos Burke och Kant.468 thomas me-
nar att kvinnor inte kan bli lika goda poeter som män, vilket han för-
klarar med att kvinnor består av ömtåligare fibrer som inte uthärdar 
starka känslor. Han anser att män är aktiva och utsätts för stormar i 
sina fria liv, medan kvinnor är passiva och stillasittande. Poetens fan-
tasi gynnas av att utsättas för bergstoppar, vulkaner, ruiner, stormiga 
hav och slagfält, vilket skapar starka känslor. Genom kontrasten mot 
det fasansfulla blir poeten också mer mottaglig för ömma och lust-
fyllda känslor. eftersom kvinnor har en passiv livsföring upplever de 
enligt thomas aldrig de starka känslor, som uppstår i samband med 
faran, och som är nödvändiga för att frambringa god poesi. De kan 

465. armfelt, ”Baron armfelts svar på herr leopoldts tal …”, s. 29.
466. ibid., s. 29. Spleen är det engelska ordet för mjälten och mjältsjukan, 

melankolin, som åsyftas här.
467. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 54.
468. se del i.

mer en explicit feminin kodning av den belevade, kultiverade smaken. 
armfelt framhåller där att leopold skriver poesi som tilltalar ”det 
täcka könet”, det vill säga kvinnor: 

Det som medför de lifligaste känslor, som är, fastän ej alldeles 
fullkomligt, likväl et af de största bevis på skaparens fullkomlig-
het, det täcka könet – med hvad nöje läsa de icke edra vers, hvilka 
vittna om den vänskap, den kärlek, och den förkjusning de veta sig 
förtjena.462 

armfelt försvarar i sitt tal leopolds behagfulla skaldekonst och kallar 
honom för en som ”sörgt för sånggudinnornes trägård”. ”Man fin-
ner där blommor hvars lifliga färg trotsa tiden; frukter som förnöja 
smaken och som föda, på ett behagligt vis, förståndet och tankan”, 
tillägger han.463 Detta står tillsammans med konstaterandet ovan om 
leopolds kvinnliga läsekrets. i beskrivningen av trädgården samman-
binds det behagfulla med förståndet. Det är i båda fallen fråga om 
kultur och odling som illustreras genom bilden av en trädgård med 
blommor och frukter. armfelt anknyter här till den vackra, feminint 
konnoterade stilen. 

leopolds poesi beskrivs i armfelts tal som appellerande till kvin-
nor, vilket framhålls som en komplimang. Det är dock tydligt att den-
na feminina stil kräver ett försvarstal. armfelt menar att leopold till 
skillnad från många andra inte är rädd för att skriva på ett sätt som 
tilltalar det täcka könet, även om han bryter mot de föreskrifter som 
ges av den franske skalden och vältalaren antoine léonard thomas. 
Denne hade 1772 utkommit med en inflytelserik skrift om kvinnor 
med namnet Essai sur le caractère, les moeurs et l’esprit des femmes. Boken 
utgavs i svensk översättning 1778 som Försök om fruntimmers seder, sin
nelag och snille i åtskilliga tidehwarf.464 

462. Gustaf Mauritz armfelt, ”Baron armfelts svar på herr leopoldts tal i 
svenska academien, den 21 Junii 1786” i Inträdestal hollet uti Svenska Academien 
den XXI Junii MDCCLXXXVI af bibliothekarien Carl Gustaf Leopoldt, s. 29.

463. ibid., s. 29.
464. i 1821 års utgåva hade ”snille” bytts ut mot ”lynne” i titeln, vilket antyder 

att betydelsen av snille hade ändrats så att det inte längre motsvarade esprit.
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man, ju starkare uttryck, och ju mera snille! Men det förehåller 
sig oftare på et aldeles omvändt sätt. Förståndet och sakernas rätta 
kännedom böra säkert utgöra snillets första egenskap. Det goda 
vettet måste regera känslokraften, som, öfverlämnad åt sig sjelf, 
altid yttrar sig med blindhet och öfverilning.473

Obetänksamheten utmärks av känslokraft, som liknar en förstörande 
och vild flod. i 1801 års utgåva tillägger leopold att den alltför högt fly-
gande inbillningen eller fantasin ger upphov till överdrifter.474 Denna 
beskrivning av geniet som en naturkraft hänvisar till den geniupp-
fattning som brukar förknippas med den engelska diktaren edward 
Young, hans idéer om originalgeniet i Conjectures on original composi
tion (1759) och den tyska sturm und Drang-rörelsen som influe rades 
av honom.475 thorild hade anslutit sig till Young och naturgenitanken 
genom att inleda förordet till Passionerna med att citera dennes ut-
tryck: ”Born Originals, how comes it to pass that we die Copies?”476

Redan 1711 skrev den engelske författaren och politikern Joseph 
addison en inflytelserik uppsats i tidningen Spectator, där han gjorde 
en uppdelning av genier i två kategorier eller klasser. Den första klas-
sen var naturgenierna, vilka inte hade disciplinerats av konstregler 
eller påverkats av den polityr som fransmännen kallade bel esprit, vil-
ket addison beskriver som förfining genom konversation, reflektion 
och läsning av de mest belevade (polite) författarna. exempel på na-
turgenier är Gamla testamentets författare, Homeros, Pindaros och 
shakespeare. De är inte trevliga och korrekta som de moderna förfat-
tarna, utan beskrivs istället som starka och sublima. Utmärkande är 
att de använder liknelser som stör anständigheten och det ordnande 
smaksinnet.477 Detta framhålls också av leopold i talet. Han ser den 

473. ibid., s. 7 f.
474. leopold, ”inträdes tal”, s. 170.
475. edward Young, Conjectures on original composition, the university press, 

Manchester, 1918 [1759].
476. thorild, Passionerna, Samlade skrifter. Del 1, s. 35; Young, Conjectures on 

original composition, s. 20.
477. Joseph addison, ”no. 160”, The Spectator, 3 september 1711, The Spectator. 

A new edition. Vol. 1, George Routledge and sons, london, 1891. www.gutenberg.
org/files/12030/12030-h/12030-h/sV1/spectator1.html#section160 (2014-03-23). 

inte heller lika bra beskriva det trevliga, eftersom de saknar kontras-
ten som skapas genom de skräckinjagande känslorna.469 

armfelt kände alltså till thomas skrift och att poesi som följde reg-
ler och var glad och behaglig kunde anses feminin och betraktas som 
en vekare och sämre sorts uttryck. Han vill dock försvara både det kul-
tiverade snillet och dess feminina koppling. Motsatsen anses vara det 
vilda, råa och irrationella naturgeniet.

Det vilda naturgeniet
Det vilda naturgeniet framkommer i leopolds inträdestal genom be-
skrivningen av snillet utan smak. Han talar också om en avvikelse som 
han benämner Obetänksamheten eller snillets förvillelse.470 Denna 
snillets ytterlighet riskerar att bli en ”äfventyrare i snillets verld, som 
ger skådespel åt den undersamma Menigheten”.471 Här är det fråga 
om en maskulin figur och på samma sätt som med Visheten är det 
främst klass eller social positionering som används för att utmärka vad 
det rätta snillet inte är. leopold föreställer sig här en man som endast 
är intresserad av att bli beundrad och därför vänder sig till pöbeln 
istället för att vinna anseende i finare kretsar. 

Födde med et slags misshag för det sorgfälligare i alla saker, söka 
de mindre dugbarhetens visa inrättning, mindre prydlighetens 
behag, än den spänning som fordras för at åstadkomma stora verk-
ningar. De åstunda icke bifall, de vilja beundras. Beröm, gifvit af 
en stående eller sittande läsare, smickrar dem föga; det måste ske 
af en knäböjande.472

Det obetänksamma snillet är enligt leopold ute efter stora effekter 
och har inte förmågan att styra sitt snille:

alla beundra sinnesrörelsen, hvilken utbryter med häftigheten af 
en ström som krossar dammen. Ju häftigare sinnesrörelser, tänker 

469. antoine léonard thomas, Försök om fruntimmers sinnelag, seder och snille i 
åtskilliga tidehwarf, tryckt hos Johan laur. Horrn, Västerås, 1778 [1772], s. 101 ff.

470. leopold, ”tal”, s. 6 f.
471. ibid., s. 8.
472. ibid., s. 11.
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Det samhällsfarliga snillet
De sociala motsättningar som har betydelse för vilka innebörder som 
läggs i snillebegreppet kommer särskilt tydligt till uttryck i en ano-
nymt utgiven bok skriven av leopold, med titeln Den nya lagstiftningen 
i snillets verld, något litet i fråga satt: eller Anmärkningar vid skriften Critik 
öfver critiker &c.: stälde til författaren deraf (1792). Det är en kritik av 
thorilds En critik öfver critiker: med utkast till en lagstiftning i snillets värld 
som utkom i tre delar 1791. leopold ägnar hela den nästan 130 sidor 
långa skriften åt att förklara varför thorild är olämplig och till och 
med samhällsfarlig som lagstiftare i snillets värld. argumentationen 
går ut på att visa att thorilds skrivsätt och hans allmänna karaktär och 
uppträdande är ohövligt, osedligt och oredigt. ett hövligt sätt fram-
hålls av leopold som avgörande för en författares trovärdighet.482

leopold menar att det sätt på vilket thorild och hans efterföljare 
uppträder i offentligheten innebär att skaldekonstens yrke ”för pöb-
las”.483 Han anknyter till thorilds framhållande av snillets och man-
lig hetens styrka och höghet. styrkan och manligheten blir i leopolds 
argumentation någonting som associeras med vildhet och råhet på ett 
liknande sätt som thorild gör med karlarna i Om qvinnokönets naturliga 
höghet. en skillnad är dock att leopold använder begreppet manlig-
het och relativiserar det genom att antyda att olika sociala grupper har 
olika uppfattningar om manlighet. Han menar att thorild vinner an-
hängare bland pöbeln, hopen och slöddret, vilka inte har kunskapen 
och erfarenheten att bedöma vad god smak är. De förförs av det som 
förefaller storslaget, nytt och häpnadsväckande.484 

thorilds tal om snillets styrka och manlighet uppfattas av leopold 
som farligt och förledande för ungdomar och folk som saknar fint um-
gänge. Han hänvisar till att thorild framhåller sin stil som ”höjden 
och styrkan af en manlig själ” och varnar för att en manlighet av det 
slaget kommer att leda till sedernas fördärv, vilket i förlängningen 
skulle hota samhällets säkerhet. steget är inte långt från att uttrycka 

482.  Carl Gustaf af leopold, Den nya lagstiftningen i snillets verld, något litet i 
fråga satt: eller Anmärkningar vid skriften Critik öfver critiker &c.: stälde til författaren 
deraf, Kongl. tryckeriet, stockholm, 1792, http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/
leopoldCG/titlar/nyalagstiftningen/sida/1/faksimil (2014-03-23).

483. ibid., s. 128.
484. ibid., s. 108 f., 122 ff.

engelske diktaren John Milton som ett exempel på stötande bland-
ningar av realistiska och orealistiska företeelser.478

Den andra klassen, vilken addison påpekar inte är sämre än den 
förra, består av sådana genier som har låtit sin naturliga talang for-
mas och korrigeras av konstens regler. exempel på dem är Platon, 
aristo teles, Vergilius och Bacon. skillnaden mellan de två geniklas-
serna liknas vid den mellan den vilda, otämjda växtligheten och den 
ordnade trädgården med gångar och formklippta buskar. Båda kräver 
samma förutsättningar av fruktbar jord och gynnsamt klimat, men 
den senare har formats med hjälp av trädgårdsmästarens konst. Både 
den vilda naturen och den ordnade parken var enligt addison vackra, 
var och en på sitt sätt.479 Young ansåg däremot att geniets originalitet 
förstördes av påverkan från konsten. naturgeniet var det enda sanna 
och skolning i de klassiska auktoriteterna bidrog bara till imitation 
och kopiering.480

skalden nils lorents sjöberg, som var den som vann det stora 
priset istället för thorild i Utile Dulcis tävling 1781, blev ledamot i 
svenska akademien 1787. till skillnad från thorild hade han i sitt 
bidrag följt skaldekonstens regler. i sitt inträdestal framför sjöberg 
dock en hyllning till vad som skulle kunna beskrivas som natur- eller 
originalgeniet. Han talar om en typ av snille som ansågs vara obero-
ende av samhället och endast arbetade utifrån sin egen inre skapar-
kraft. snillets skapande gynnades av att vara avskilt från omgivning-
ens påverkan. Han hänvisar till bland andra Homeros, tacitus, tasso, 
shakespeare och Milton, vilka är namn som brukar vara kopplade till 
denna föreställning.481 Detta visar att det var möjligt att framställa 
naturgeniet i positiv dager vid instiftandet av svenska akademien. 
Framför allt framstår det som något som är angeläget att förhålla sig 
till. Däremot förläggs det till företeelser i äldre tider med ett mytiskt 
skimmer och inte till något som tillämpas på samtida personer.

478. leopold, ”tal” s. 13.
479. addison, ”no. 160”.
480. ibid.; Young, Conjectures on original composition. skillnaden mellan addi-

sons och Youngs uppfattning om geniet tas upp i sylwan, ”snille och smak”, s. 22.
481. sjöberg, ”tal”, s. 35–54.
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framhålls också som opassande, som när thorild skriver om ”at ligga 
på en bädd af rosor eller ligga med svinen” eller att man inte målar 
”en so i rosenrödt”.492 

Från leopolds synvinkel är denna form av snillets styrka både ett 
uttryck för dåligt umgänge och ett appellerande till pöbeln. De som 
ut trycker sig på ett så ofint sätt har inte tillägnat sig den smak som 
upp skattades i ”det ädlare umgänget”, vars aktning av leopold fram-
hålls som den enda eftersträvansvärda.493 leopold använder ordet 
”class” för att skilja mellan olika grupper i samhället. Han talar om 
att ”de lägre classer af samhället” i framtiden kommer att upplysas 
så att de närmar sig de förädlade sällskapskretsarnas nivå i kunskaper 
och uppträdande.494 annars är ordet krets vanligt för att beskriva oli-
ka samhällsgrupper och deras olika värde. när de lägre klasserna har 
upplysts kommer även de att fördöma thorild, enligt leopold.495 

Brott mot vad som anses anständigt i språket och uppträdandet 
associerar leopold på flera ställen med reella lagbrott och våldsdåd. 
Dessutom framställs allegorier i feminin form som offer. Publiken be-
skrivs som en hon som blir utsatt för våld genom thorilds låga ut-
tryckssätt: ”Det är ej nog at ni gäckar Publikens värdighet, då, talande 
till henne, ni djerfves föra ett språk, tillhörigt blott de lägsta och för-
aktligaste ställen. ni gör mer: ni våldför hennes rätt”.496 Den sanna 
smaken beskrivs också som en ”hon” som har en ”förädlande hand” 
som upprätthåller seder och lagar i samhället.497 Detta ger associatio-
ner till ädla kvinnor som angrips av råa män. thorild karaktäriseras 
av leopold som en grov man.498

De förädlade sederna associeras av leopold med femininitet me-

492. ibid., s. 36, 107 f.; thorild, En critik öfver critiker, Samlade skrifter 3, s. 38, 
103.

493. leopold, Den nya lagstiftningen …, s. 107.
494. ibid., s. 94 (”när ljuset hos oss, likasom i de fleste andra länder hunnit 

sprida sig äfven till de lägre classer af samhället”).
495. leopold, Den nya lagstiftningen …, s. 94 f.
496. ibid., s. 113.
497. ibid., s. 111. (”Hon går öfver ifrån ord till saker, ifrån skrifter till lefnaden. 

Man kan kalla henne Känslans Vishet. Verlden har ej seder utan genom henne. Och 
den som en gång begynt at förakta hennes lagar, skall sluteligen ej finna annan 
gräns för sina afvikelser, än samhällets physiska styrka.”) 

498. leopold, Den nya lagstiftningen …, s. 93.

sig oblygt och skamlöst i skrift till skändliga beteenden. Han befarar 
att det grova skrivsätt som thorild idealiserar ska sprida sig och även 
smitta av sig på samhällslivet och resultera i brottsliga handlingar.485

leopold varnar alltså för att en förpöbling av snillebegreppet ska 
leda till ökad brottslighet och sedligt förfall. Detta kopplas till en ne-
gativ manlighet, som förknippas med osedlighet och oanständighet, 
till skillnad från thorilds argumentation där manlighetsbegreppet 
står för något som per definition indikerar fullkomlighet. Den manlig-
het som leopold menar leder till skamlöshet och skändlighet kopplas 
till en rå och grov styrka som är motsatsen till de förädlade sällskaps-
kretsarnas smak: ”ni ser tvifvelsutan, till hvilken förnedring af seder, 
en manlighet af detta slag skulle störta oss. ifrån ord til gerningar är 
öfvergången vanligen både gin och halkande.”486 Motsatsen till de för-
ädlade kretsarna beskrivs med uttryck som ”lågt umgänge”, ”slödd-
ret” och ”Pöbeln”.487 leopold menar att thorild har gjort till princip 
att bryta mot smakens och vettets lagar och kallat det manlig styrka 
och höghet.488 

leopold vänder sig mot upphöjandet av styrka. Han menar att 
man i forntiden beundrade ”starka sinnen”, vilket innebar laglös-
het och förakt för seder. samtiden utmärks däremot av ett värdigare 
språkbruk.489 thorild ansåg att det gav kraft och liv i uttrycket att an-
vända grovheter och kontraster för att väcka känslor och föra fram ett 
budskap. Kännetecknande för snille och geni var för honom att något 
är träffande och slagkraftigt.490 leopold ser det thorild beskriver som 
styrka och kraft i språket som plumphet och osmaklighet. Framför 
allt är det metaforer med hänvisning till kroppen han finner osedliga.
till exempel citerar han thorilds uttryck om att titta någon i ändan 
och om löss på någons huvud.491 Bilder med hänvisning till svinstior 

485. ibid., s. 108.
486. ibid., s. 108.
487. ibid., s. 75, 107, 116, 124.
488. ibid., s. 107 f. (”göra denna samma smakens förakt till en principe af 

manlighet och styrka”, s. 107, ”Det är likväl detta förakt för anständighetens lagar, 
denna panna af jern hvarmed ni trotsar det almenna åtlöjet, hvilka ni befaller oss 
at anse såsom höjden och styrkan af en manlig själ”, s. 108). 

489. leopold, Den nya lagstiftningen …, s. 116.
490. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 36, 57.
491. leopold, Den nya lagstiftningen …, s. 32, 36, 107 f.
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söktes av de lägre samhällsskikten, vilket förändrade denna bild.505 i 
leopolds beskrivning av hur thorild håller hov på kaffehus finns ing-
en hänvisning till vare sig femininitet, vekhet eller överflöd. istället 
påvisar leopold att thorilds enda anhängare är oförståndiga männis-
kor av lägre social ställning som dricker sig berusade på lokal och blir 
högmodiga.

Återkommande i leopolds beskrivning av thorilds stil är att den 
är smutsig, osmaklig, oanständig, grov, skändlig, fräck, plump, skam-
lös och oblyg.506 leopold smutsar ned sitt papper bara genom att skri-
va om det.507 Det framhålls också att lågheterna ger upphov till väm-
jelse, förakt och äckel i finare kretsar, publikens ”ädlaste, och mäst 
uplysta del”.508 

Det fina barbariet
i skriften En critik öfver critiker (1791), som leopold vänder sig mot, 
anklagar thorild på ett liknande sätt de vittra snillena för att vara råa 
och barbariska. Paradoxalt nog vänder han den argumentation om 
vildhet och förädling som han själv utsätts för mot sin motståndare. 
Dock associerar han snarare vildheten med andra folkslag än med lägre 
samhällsskikt. Referenser förekommer även till uttryck som beskriver 
en stor massa av obildade, vilken benämns som pöbeln, hopen eller 
packet. Uttrycket tölpaktighet förekommer också.509

thorild beskriver i En critik öfver critiker det löjliggörande som 
skedde i den fina världens teaterkomedier och satirer som ett uttryck 
för ”det gemenas genie, det lågas konst, och packets vitterhet”.510 Han 
tillägger om komedin att den ”väl kan roa en finare pöbels vildhet, 
fastän det störtar alt det ädla i våra nöjen och snillets hela ära”.511 
Han hade själv blivit förlöjligad i en komedi av detta slag. leopold 

505. sennefelt, Politikens hjärta, s. 168.
506. leopold, Den nya lagstiftningen …, s. 9, 11, 14, 29, 44, 47, 73, 77, 93 ff., 97, 

100, 102–108, 112, 116–121, 125 f., 128.
507. ibid., s. 37.
508. ibid., s. 94.
509. thorild, En critik öfver critiker, Samlade skrifter. Del 3, s. 17, 21, 28, 34, 36 f., 

41, 44, 57, 71 f.
510. ibid., s. 38.
511. ibid., s. 44.

dan det vilda och grova kopplas till lägre umgängeskretsar. Det femi-
nina får en positiv värdering i förhållande till den låga, lagbrytande 
manlighet som leopold menar att thorild representerar och banar 
väg för. Han markerar thorilds sociala tillhörighet genom en hänvis-
ning till ett uttalande som denne gjort om att asaguden i leopolds 
tragedi Oden talar som en fröken på grund av de smakregler som till-
lämpas. leopolds svar på detta är att många skulle uppfatta sådan 
kritik som en komplimang, och tillägger att han betvivlar att thorild 
någonsin har hört hur en fröken talar.499 Benämningen fröken syftade 
under 1700-talet på en adlig ogift kvinna, och adelskvinnor framhölls 
ofta som förebilder att efterlikna för män som ville lära sig att samtala 
hövligt enligt idealen av civility och politeness.500 leopold antyder att 
thorild inte umgicks i sådana fina kretsar, vilket gjorde hans språk rått 
och grovt. i En critik öfver critiker talar thorild också om ”desse höge 
vittre, med själ af en småvacker vindögd och högfärdig mamsell”501, 
det vill säga en ogift borgerlig kvinna, vilket leopold blev föroläm-
pad av. 

thorild karaktäriseras av leopold utifrån det umgänge han har 
och de platser han befinner sig på. Det uppges att han samlar sina 
anhängare omkring sig på kaffehus och hembryggarställen.502 att ha 
beundrare på sådana ställen räknar leopold inte som positivt. Han 
menar att skillnaden mellan snillen med och utan vett är att de senare 
väcker uppmärksamhet genom att framhäva sig själva ”på gator och 
gränder, på klubbar och näringsställen, ja äfven i tidningar och skrif-
ter”.503 snillet med vett är istället blygsamt och avväger noga vilken 
plats det ska ta i sällskapslivet såväl som i snillets värld.504 

sennefelt har undersökt hur olika platser i frihetstidens stockholm 
gavs olika trovärdighet och kopplades till olika sociala grupper. Hon 
framhåller att kaffehusen tidigare associerades med subversivitet, fe-
minisering och lyxliv, men att de senare under 1700-talet alltmer be-

499. ibid., s. 41.
500. Goodman, ”Difference”, s. 132 ff.
501. thorild, En critik öfver critiker, Samlade skrifter, Del 3, s. 3.
502. leopold, Den nya lagstiftningen …, s. 20.
503. ibid., s. 111.
504. ibid., s. 111.
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res frihet att skapa sitt eget uttryck, men nu har thorild fört in en typ 
av argumentation där han hänvisar till motsättningen mellan vildhet 
och mildhet. Han menar att vildhet kan förekomma även i de mest 
förfinade kretsarna i vad han kallar ”våra fint barbariska samhällen”.516 

Det skapas en extra effekt i polemiken genom att dessa snillen för-
knippas med kulturell förfining, vilken framstår som motsatsen till 
barbariet. För att skapa denna poäng förknippar thorild sina mot-
ståndare, som han kallar de vackra snillena, med vildhet: ”som jag är 
öfver tygad, at det är af dessa vilda uptåg i vitterheten, af denna styg-
gelse hos de vackra snillen, som denna tidens folk tagit sin rasande 
lust at förvända ljuga och smäda, hvilken lust är tidens egna lifliga 
lynne”.517 Han flikar också in ordet vacker i sarkastiska ordalag när han 
kritiserar Kellgren: ”Och detta skulle en liten tyrannisk pedant blindt 
få afgöra, för det vackra skäl, at han måtte fritt kunna utöfva sit små-
tartariska välde öfver alt hvad i sin enfald och oskuld är mäst svagt?”518 
Kellgrens upp lysande granskning framställs som en våldshandling: 

Denna Fackla, som skulle förelysa snillen på vägen till Ära, har 
man ej slagit den in i synen på dem, svett ögonbrynen och bränt 
et ansigte som kunde hafva glädt verlden med uttryck af det 
 sannas gudomliga, af naturens sköna, åtminstone af et mänskligt 
 behag, bränt så vildt, at de sedan sett ut som hade de sprungit från 
bålet?519 

thorild använder här konventionella bildspråk om snillet och upplys-
ningen och förvränger dem på ett drastiskt sätt för att få Kellgrens 
kritik att framstå som ett vilt härjande. 

Många av de vildhetsmetaforer som används i En critik öfver critiker 
utnyttjar nedvärderande stereotyper om olika icke-västerländska folk-
slag. Kellgren anklagas för att utöva en litteraturkritik som är lika bar-
barisk som om den kom från afrika eller Kamchatka: ”Om detta icke 
är barbari; så kan man icke mera skilja i seder Kamschatka från Paris, 

516. ibid., s. 90.
517. ibid., s. 7.
518. ibid., s. 8.
519. ibid., s. 6.

ser istället åtlöjet som ett sätt för publiken, sällskapslivet och ”det all-
männa snillet” att döma ut det som är dumt och osedligt: ”Är det ej 
detta almänna snillets dom som genljuder med uprepade gällskratt i den 
Comiska theater-salen”. 512 

leopold och thorild lägger olika betydelse i uttrycket ”det allmän-
na snillet”. thorild talar om det i abstrakta ordalag som en tänkt 
ideal publik: ”Men, min Herre, om, detta oaktadt, ni verkeligen dris-
tar offenteligen hölja något med skam, hvaröfver det allmänna snillet 
i edert land ännu icke förklarat sig?”513 leopold hänvisar istället till 
den befintliga teaterpubliken ur de finare kretsarna: ”M.H. genom 
hvad organ dömer då det almänna snillet öfver det löjliga i samman-
lefnaden, om ej genom skådeplatsens? Det synes som ni fordrade at 
man afgjorde genom en offentelig torg-röstning, huru vida dårskapen 
är dårskap och en narr löjlig.”514 Här sker en definitionsstrid om vilken 
grupp som egentligen representerar det allmänna snillet. 

Det är just i fråga om löje, parodier och teaterkomedier inom den 
vittra världen som thorild hänvisar till begreppet pöbel. Han sam-
mankopplar ofta den satiriska stilens löje och kvickhet med gycklare 
och gatukomedianter som uppträder för att roa pöbeln. en poäng han 
gör är att det inte är den egentliga samhällspositionen utan sinne laget 
som utgör det gemena, låga och pöbelaktiga. Han talar om ”det löje-
liga som ses endast hos lägsta hopen, eller hos de personer som böra 
föras dit”.515 Hos thorild fungerar hänvisningarna till pöbeln som me-
taforer, som kan appliceras även på förnäma personer. Pöbeln, hopen 
eller packet är ord som hänvisar till en stor massa, vilken framstår som 
motsatsen till den självständiga, moraliskt ansvarstagande individen.

thorild föreslår en lagstiftning i snillets värld som ska skydda 
vitterhetsutövare från att utsättas för övergrepp från tyranniska 
smakdomare, vilka beskrivs i termer av vildhet och barbari kopplat till 
äldre tider och icke-västerländska folkslag. skriften är mer specifikt 
en kritik av Kellgrens sätt att kritisera litterära alster, vilket thorild 
uppfattar som grymt och inskränkt. saken gäller fortfarande författa-

512. leopold, Den nya lagstiftningen …, s. 72.
513. thorild, En critik öfver critiker, Samlade skrifter. Del 3, s. 41.
514. leopold, Den nya lagstiftningen …, s. 70.
515. thorild, En critik öfver critiker, Samlade skrifter. Del 3, s. 57.
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är, med ansigtet färgadt öfver af blod och svarta breda tvärstrekar.”525 
Med irokes syftar han på indianstammar i nordöstra amerika.526 De 
var inblandade i stridigheter mellan kolonialmakterna då de fick rykte 
om sig att vara brutala. Under det amerikanska frihetskriget 1775–
1783 stred många av dem på engelsmännens sida mot rebellerna. att 
detta krig var relativt aktuellt kan vara en anledning till att den ameri-
kanska ursprungsbefolkningen får symbolisera grym vildhet. thorild 
kallar irokesens själ för hon, vilket troligen beror på att själen gavs 
feminint genus rent grammatiskt. Han beskriver ofta abstrakta före-
teelser genom personifieringar och ger i detta fall en bild av att ryta-
rens själ är en feminin vilde som dessutom är pråligt utsmyckad med 
ansiktsbemålning. 

thorild blandar också in djur i beskrivningen av den fina barba-
riska vildheten. Han skriver: 

Jag har funnit, i våra fint barbariska samhällen, trenne stora slag 
af FÖRsMÄDaRe. Hvilka jag, med samma rätt som adam for-
dom med sina bestar, nämt efter deras natur: 1. Rytare, 2. Grinare, 
3. Fånar.527 

Här sammanlänkar han bilder av djur och barbariska folk.
i thorilds beskrivning av utomeuropeiska folkslag visar det sig hur 

han skiljer mellan natur som något positivt och vildhet som något 
negativt. Det vilda och barbariska skymmer naturens lagar och be-
döms därmed som onaturligt: ”Men smädelsens rätta styrka ligger 
dock icke i vissa utbrott af någras arghet, utan i den allmänna vild-
heten, i det barbari som likt en töcken höljer ännu naturens lagar af 
rättvisa”.528 Med detta syftar han framför allt på politessens krav på 
försköning och finhet i uttrycket. thorild kallar detta ”en finhet, vär-
dig endast lismande trälar” att uttrycka sig på ett fint och skönt sätt 
om ”det gemena”.529 

525. ibid., s. 92.
526. irokeser (iroquois) är en benämning på flera nordamerikanska indian-

stammar, bl.a. mohawker och seneca.
527. thorild, En critik öfver critiker, Samlade skrifter. Del 3, s. 90.
528. ibid., s. 7.
529. ibid., s. 46.

och africas öknar hvimla då af de vackraste snillen.”520 thorild liknar 
Kellgren och hans kollegor framför allt vid hottentotter, indianer och 
tartarer, vilka han associerar med barbariska seder. Olika folkslag ges 
olika innebörder. tartarer, kosacker och kalmucker (ett mongoliskt 
nomadfolk) får representera härjande, plundring och tyranniska väl-
den, medan hottentotter beskrivs som vettlösa:

et begrep, som genast höjer oss lika långt upöfver de vilda ströf-
ningar i Vitterheten, värdiga endast Cossacker och Calmucker, 
då man söker blott hvad som kan plundras och härjas; som 
upöfver de låga vettlösa gäckspel som borde tilhöra endast 
HOttentOtteR. Och likväl är et af dessa – hvad de mäste 
Critiker altid varit!521

Kellgren använde ett liknande språkbruk redan tidigare i ”nytt försök 
til orimmad vers” (1783), då han talade om thorild och hans likasin-
nade som ”hela svärmen af dessa Vitterhetens Cossacker, som sökt at 
förhärja des blomstrande fält”.522

Det är framför allt den starkes våld mot den svagare som thorild 
förknippar med Kellgrens litteraturkritik och som han vänder sig 
emot med hänvisningarna till vildhet. Det framställs som ett teck-
en på upplysning och förädling att skydda de svagare. Det ideal som 
thorild själv förespråkar i sitt utkast till en lagstiftning i snillets värld 
framställs som en gudalik eller konungslig mildhet som ska beskydda 
de svagare författarna.523 Han skriver att ”de stora sinnens art” är att 
”le i skyddande gudomlig mildhet mot de svaga”.524 Den starkares be-
skydd av den svagare är en viktig aspekt av mildheten kopplad till en 
gudomlig upphöjdhet. 

thorild hänvisar ofta till specifika folkslag, som när han skriver 
om en grupp av kritiker han kallar rytarna: ”Om man kunde se själen 
i en Rytare, så skulle hon se ut som en iROKes i sin krigs-ståt, det 

520. ibid., s. 7.
521. ibid., s. 5.
522. Kellgren, ”nytt försök til orimmad vers”, Samlade skrifter. Del 2, s. 189.
523. thorild, En critik öfver critiker, Samlade skrifter. Del 3, s. 5 ff.
524. ibid., s. 11.
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fallet tycks det inte vara adliga kvinnor utan snarare sådana av lägre 
social status. Man kan jämföra med hur thorild i En critik öfver critiker 
kontrasterar en roddarkärring mot en prinsessa.535

thorild framhåller sig dock som folkets försvarare på samma gång 
som han använder metaforer relaterade till lägre social status för att 
nedvärdera hovskalderna: 

Men FOlKet som ni kallar Pack, är just den sanna stora Mänsk-
lig het, som i sin svaghet födde er och alt hvad som är högre än ni, 
och som i denna stund närer eder alla, OM j ären duglöse, så, som 
en fattig Bonde närer lössen på sit hufvud!536

thorild framställer Kellgren och de andra hovskalderna som odugliga 
utsugare av folket och de fattiga bönderna som representanter för den 
sanna och stora mänskligheten, men som i sin svaghet blir utnyttjade 
och behöver en försvarare. Det var denna metafor som leopold fann 
osmakligt grov.

thorild försöker i konflikten med leopold distansera sig från å 
ena sidan det vilda, vilket han beskriver med metaforer kopplade till 
lägre klasser och utomeuropeiska folkslag, och å andra sidan det aris-
tokratiska som beskrivs med feminina metaforer. Här konstrueras en 
me delposition mellan över- och underklass som kan knytas till upp-
komsten av ett medelklassideal. Geni- och snillebegreppet har ju i 
tidi gare forskning återkommande kopplats till medel- eller borgar-
klassens framväxt. i detta sammanhang skapas således nya ideal för 
maskulinitet och femininitet.

Mannavärde och himlabehag
Vildhet är ofta ett negativt begrepp för thorild men ibland har det 
även en positiv värdering. särskilt gäller detta när thorild talar om 
götiskt eller nordiskt mannamod. Det är också något han identifierar 
sig själv med. i svarsskriften till leopold skriver han: ”ni kan ock 
göra ära åt denna min, jag tilstår något nordiskt vilda, men ärliga 

535. thorild, En critik öfver critiker, Samlade skrifter. Del 3, s. 37. 
536. ibid., s. 96.

Det vilda beskrivs som konst i motsats till natur: ”som man nu 
sagt mig at i det låga ingen ting är konstigare än en Hottentott när 
han är rätt konstig, ingen ting mera förbistradt gement och löje ligt; 
så kallar jag deraf denna Parodiens konst det Hottentottiska i Vitter
heten.”530 På det sättet kan den typ av snille som förknippas med fina 
kretsar och vackra konster beskrivas som vild men inte naturlig. 
Konsten beskrivs med en ordlek som konstig och vild till skillnad från 
naturens gudomliga sanning. 

en liknande användning av ordet konstig finns i thorilds Handbok 
för omtänksama hushåld i diäten (1795). Han skriver där, apropå den 
spanske 1500-talsläkaren Huartes humoralpatologiska lära om att 
kvinnor skulle vara mindre fullkomliga varelser än karlar, att 

en  q u i n n a  är et likaså innerligen mediteradt och fullbordadt 
verk af naturens gudomliga Konst, som en  k a r l,  och efter min 
tanke et vida högre verk, nästan så som et  n a t u r l i g t  genie 
emot et  k o n s t i g t  dumhufvud.531 

Kvinnan knyts till en gudomligt associerad naturlighet medan kar-
len tvärtom förknippas med konstgjordhet i negativ bemärkelse. Både 
karlar och hottentotter beskrivs alltså som konstigt konstgjorda.

i sin motskrift mot leopolds kritik framställer thorild det som 
om leopold inte alls har ett fint uppträdande utan tvärtom är en tölp 
som saknar vett och heder.532 leopold beskrivs också som ”en kär-
ing i karl skapnad” och ”en rasvill Käring – hvilken, sedan hon häfvit 
up et långt, långt och förfärligt skrän, änteligen räcker sin hesa hals 
fram i stOCKHOlMs POsten, och hväser: ’jag tyst.. tyst.. tyst.. För
aktar’!”533 att han säger sig tillhöra en ”hög krets” kan enligt thorild 
lika gärna innebära att han antar tjänarens seder istället för herrens.534 
Här för knippas leopold återigen med kvinnofigurer och i det här 

530. ibid., s. 34.
531. thorild, Handbok för omtänksama hushåld i diäten, Samlade skrifter. Del 4, 

s. 190.
532. thorild, Svar på luntan emot lag och rätt i vitterheten: eller ABC i vett och heder, 

Samlade skrifter. Del 3, s. 193 ff., 197 ff.
533. ibid., s. 197.
534. ibid., s. 200.
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Utan Vett är ingen god,
endast Vett ger ädelt Mod;543 

Mannavärdet beskrivs som vettet att avgöra när det är nödvändigt 
att ta till strid. Den som inte gör rätt för sig beskrivs som mindre 
än en man och framhålls som ett ”rofvets djur” istället för ”Himlens 
like”.544 Karlen kan bli en man istället för ett rovdjur om han har vett, 
dygd och värde.

thorild använder begreppet mannavärde även i skriften Rätt: eller 
Alla samhällens eviga lag (1794–1795). Han skriver att ”Republikerna 
grunda sin Röst af Villie på mark och öre, det är, på Penningvärde. 
Här deremot grundas Vitsord i samhället på dygd eller duglighet, det 
är, Mannavärde.”545 Värde ska mätas utifrån var mans värde istället 
för utifrån ekonomiskt värde. De ädla svenskarna har sedan urminnes 
tider följt naturens lagar och förenat ”DYGD och Duga, nÖGe och 
Nog, VÄRDiGHet och Värde, ÄRliGHet och Ära”.546 Dygd inne-
bär att duga något till och värdighet är inte en fråga om börd och rang 
utan värde för samhället. thorild hänvisar till ”gamle Göthiske lagar” 
och ger det götiskt nordiska en patriarkal framtoning genom att fram-
hålla husfadern som samhällets grund.547

en Husfader är deremot också en fullgod statens Man: hvars 
Vitsord gör en annans vitsord gällande, och som dermed  danar 
 något så värdigt och heligt som en KÄnD Redelig man. en Hus-
fader är således en naturlig Patron och Patricier.548

Mannen och husfadern framhålls som statens representanter och det 
är viktigt att de är redliga och har goda vitsord för att vara av värde för 
samhället. Det är snillena som ska bedöma männens dygd och värde:

 

543. thorild, ”Folket” i ”Götha-manna sånger eller dahlvisor”, Samlade skrif
ter. Del 1, s. 226.

544. ibid., s. 227.
545. thorild, Rätt: eller Alla samhällens eviga lag, Samlade skrifter. Del 4, s. 97.
546. ibid., s. 85.
547. ibid., s. 95.
548. ibid., s. 96.

förklaring”.537 i en artikel i Stockholms posten vid samma tid skriver han: 
”Jag skall söka at mildra mit eget mera schytiska och trotsiga lynne, 
söka at glömma detta mera vilda och nordiska majestät jag kanske 
förmycket älskar”.538 thorild talar i ett brev till tonsättaren Joseph 
Martin Kraus också om ”nordiska, hög-vilda  p r y d n a d e r”,  vil-
ket tycks hänvisa till den högstämda och skräckinjagande form av det 
sublima som han gillar, men ofta beskriver i delvis negativa ordalag 
som ofullkomlig.539

thorild skrev om göternas frihetsälskande mannadygd i en dikt-
serie som han kallade ”sånger i götiskt lynne” och som uppges ha till-
kommit under hans arrest 1792 och 1793: ”Wara Fri är Manna-dygd,/ 
Fri, Fri, Fri, i Göthers bygd!/ Det är Karlars Ära.”540 Här får ordet karl 
en positiv association till mannadygd, frihet och ära. i dikten används 
även uttrycken ”nordens hjeltars Ätt” och ”På ädelt Bonde-sätt”.541 
Det nordiska kopplas till hjältemod i republikansk anda och till den 
svenska, fria bonden i äldre tider. i en annan dikt i samma serie beto-
nas att både vett och vapen är viktiga för att värna friheten: ”Men här 
i Göthers land/ Wie Frie Karlar äre med Wett och Väpnad Hand.”542

i dikten ”Folket” i samlingen ”Götha-manna sånger eller dahl-
visor” hyllas på liknande sätt mannavett och mannavärde:

Mannavettet också gör
Hela Mannavärdet,
Visar, när man tåla bör,
eller, draga svärdet:

537. thorild, Svar på luntan emot lag och rätt i vitterheten, Samlade skrifter. Del 3, 
s. 188.

538. thorild, ”til utgifvaren af samlingar för hjertat och snillet”, Stockholms 
posten, 5 mars 1792, Samlade skrifter. Del 3, s. 174. skyterna ansågs vid denna tid 
liksom göterna härstamma från norden.

539. thorild, ”till Joseph Martin Krauss den 8 maj 1787”, Samlade skrifter. 
Del 6, s. 147.

540. thorild, ”sång utur engelbrechts tider: til Philipson Patrioten” i ”sånger 
i götiskt lynne”, Samlade skrifter. Del 1, s. 210.

541. ibid., s. 209.
542. thorild, ”sång utur engelbrechts tider: til medborgaren W[ickmansson]” 

i ”sånger i götiskt lynne”, Samlade skrifter. Del 1, s. 212. 
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framkommer dock en tydligare anknytning till mannen som kön. 
Kvinnan får i thorilds götiska sammanhang rollen som ängeln i 

hemmet. Detta påminner mycket om den tvåsfärsmodell som ofta har 
framhållits som kännetecknande för borgarklassen och som knyts till 
en tvåkönsmodell.551 i dikten ”Flickan”, som ingick i diktsamlingen 
”Götha-manna sånger eller dahlvisor”, beskriver thorild den idea-
liska götiska flickan: ”Göthiska Flicka! om du vill behaga,/ sannaste 
Godhet – den vare ditt skick”.552 Det götiskt definierade behagan-
det kontrasteras mot ett ytligt intresse för ”skönhetens Yta”.553 Den 
”Göthiska sannheten” ställs mot den ”Konstlade Grannheten”.554 Det 
götiska får representera det nordiska, vilket knyts till sanning, natur, 
gudomlighet och dygd, till skillnad från sydländskt associerad lyx, 
falskhet, yta och lastbarhet. Detta relaterar även till sociala skillnader. 
Det götiska förhärligar bonden som en frisk och redlig människa i 
förhållande till aristokratin och de finare samhällskretsarna, som asso-
cieras med dekadens.

Den götiska flickan, som thorild i dikten också kallar en ädel kvin-
na, utmärks av något han kallar  ”D y g d e r n a s  Himla-Behag”.555 
Det feminint kodade begreppet behag som thorild i negativa ordalag 
associerade med hovskalderna omdefinieras här till vad man skulle 
kunna kalla en borgerlig form av femininitet. Här återkommer asso-
ciationen mellan en positivt värderad femininitet och referenser till 
gudomlighet och änglar. De himmelska behagen yttrar sig i dikten 
som en hängivenhet åt husvård och en roll som hemmets skyddsängel:

Också för ädel är alltid en Qvinna
till att bortgyckla sitt lifs Paradis:
s ä l l h e t  hon endast i  s n ä l l h e t  kan finna,
Husvården är hennes Ära och Pris:
alltings Förskönande

551. se ljunggren, Känslornas krig, s. 29 f.; laqueur, Making sex, s. 8 ff.
552. thorild, ”Flickan” i ”Götha-manna sånger eller dahlvisor”, Samlade skrif

ter. Del 1, s. 264.
553. ibid., s. 264.
554. ibid., s. 264.
555. ibid., s. 264 f.

likväl är i naturens kända ordning ännu et högre Medel för et 
säkert Vitsord om Dygdens mått och Värde. Det är nämligen at 
göra DYGDe-VÄRDe til en vetenskap för lärde och snillen, til en 
Aretometrie, af hvilken altfort större rätthet kan vinnas.549

snillenas och de lärdes dygdevärdering beskrivs som en vetenskap, 
som utgår från naturens ordning. Detta säkerställer att staten styrs på 
ett sätt som är evigt rätt. thorild föresätter sig, vilket antyds i titeln 
Rätt, eller alla samhällens eviga lag, att fastställa eviga samhällslagar, som 
har generell giltighet och som är vetenskapligt framtagna genom snil-
lets förmåga att utläsa naturens sanning. enligt denna lagstiftning 
framställs mannen som hushållets företrädare mot det övriga samhäl-
let och som en naturlig patriark. 

Historikern David tjeder nämner i sin avhandling The power of cha
racter thorilds uppfattning om den manliga dygden som ett exempel 
på ett särskilt maskulinitetsideal vid början av 1800- talet som tjeder 
kallar the useful citizen, enligt vilket mäns mas kulini tet var knuten till 
deras duglighet för samhället.550 Det stämmer att thorild ofta beto-
nade kopplingen mellan manlighet, dygd och duglighet. Bilden av att 
detta skulle utgöra ett särskilt maskulinitets ideal behöver dock nyan-
seras. thorild konstruerar genus på olika sätt i olika sammanhang. 
Den manlighet som han särskilt under 1780- talet kopplar samman 
med dygd och som knyts till snillet är ett begrepp som syftar på allmän 
mänsklighet och mognad. i de senare texterna om götiskt mannavärde 

549. ibid., s. 98 f.
550. David tjeder, The power of character: middleclass masculinities, 1800–1900, 

diss. stockholm, stockholms universitet, stockholm, 2003, s. 134. tjeder skriver 
också i en not på s. 283 att thorild, som 1793 hade inkluderat kvinnor i begreppet 
medborgarskap, hade återgått till att betrakta det som exklusivt för män 1817. 
Denna kommentar bygger dock på en tveksam grund. tjeder refererar till eva lis 
Bjurman, Catrines intressanta blekhet: unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 
1750–1830, diss. lund, symposion, eslöv, 1998, s. 198, som i sin tur utgår från en 
nyutgåva av Om qvinnokönets naturliga höghet nio år efter thorilds död. i denna 
utgåva med titeln Mankönets owärdiga herrawälde på jorden, eller: Qwinnokönets 
naturliga höghet; tillika med twå berömda filosofers tankar om fruntimmer, stockholm, 
1817, har utgivaren lagt till några anonyma skrifter som ger uttryck för en 
traditionell 1800-talsuppfattning om könsskillnad. se arvidsons kommentar om 
denna skrift i thorild, Samlade skrifter. Del 10, 1996, s. 122.
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stånd och uttrycksätt. Detta skulle kunna ses som en konstruktion av 
kvinnlighet i enlighet med ett borgerligt ideal som tar avstånd från 
aristokratiskt associerad ytlighet och istället betonar själsliga egenska-
per hos kvinnor. Genom uttrycket kvinnosnille definieras ett särskilt 
kvinnligt ideal.

Det finns ännu en kvinna som thorild tillskriver snille, nämligen 
Gustava Hindström-Köllner som han besjunger i några dikter under 
namnet nina. i ett brev till Heurlin från 1783 framgår att thorild pla-
nerade att uppvakta henne: ”Min plan är lätt och snart pröfvad – at 
behaga en viss flicka, et under af liflig känsla, af snille, af alt fruntim-
mers-fullkomligt.”560 Både snille och livlig känsla räknar han till ett 
fruntimmers fullkomlighet. Han skriver 1790 ett brev till henne där 
han uttrycker sin beundran för hennes snille:

Min ömma och förträffeliga nina,
 Den innerliga känsla af beundran och ömhet du ingifvit mig, 
för dit snille, dit hjerta, och hela din varelse, den lefver ännu.  
[---] Jag anser dig upriktigt för en af de människovarelser åt hvilka 
naturen gifvit alt för at fästa de mäst öme och vise dödlige vid 
lifvet;561

thorild framhåller Gustavas snille, hjärta och hela varelse och beskri-
ver både henne och sin egen känsla som öm. Det var dessutom efter 
att hon hade gift sig med hans vän Berndt Wilhelm Köllner. i ett brev 
till den blivande maken 1785 prisar thorild Gustavas snille: 

Jag hade til afsigt endast din egen glädje och sälhet: och begär 
 ingen redo som ej tilhör mig. Jag visste at denna afsigt skulle vin-
nas i din Gustavas sköte – och dit blott kallade jag dig. ach! hvad 
jag verkeligen skattar dig lycklig genom hänne! at så förena de 
kalla hushållsdygderna med alt hvad snillet och själen hafva ömt 
och sublimt!562 

560. thorild, ”till sven erland Heurlin den 1 april 1783”, Samlade skrifter. 
Del 6, s. 102.

561. thorild, ”till Gustava Margareta Hindström-Köllner den 19 november 
1790”, Samlade skrifter. Del 6, s. 199 f.

562. thorild, ”till Berndt Wilhelm Köllner den 4 oktober 1785”, Samlade 

Är så belönande,
s k y d d s e n g e l  du blif! så  a k t s a m  och vis!556

Hemmet beskrivs som kvinnans paradis och lyckliga sällhet. Motsva-
rig heten till mannens ära ute i samhället är för kvinnan att vara en 
god och duktig ängel i hemmet. Ängeln kopplas här som på andra 
ställen hos thorild till vishet, något som alltså sägs karaktärisera 
kvinnan. Visheten hade sedan gammalt en kvinnlig personifikation. i 
fornsvenskan kunde den heliga visheten, sapientia eller sofia, översättas 
med ”gudeliga snille”, som i mystikern Henrik susos skrift Gudeliga 
snilles väckare.557

thorild använder en liknande kontrastering mellan andliga och 
kroppsliga behag hos kvinnor i en kommentar om författaren anna 
Maria lenngren i tidningen Den nye granskaren (1784). Han talar där 
om lenngren som ett kvinnosnille:

läste ni någonsin den nya Öfversättningen af Dido til Aeneas? Den 
är af Fru l—n, den fordna Mamsell M—dt. Men hvilken renhet, 
smak, behaglighet, sanning af et Qvinno-snille! Jag har sett hund-
rade små kastade skönheter af denna samma handen, alla teknade 
med liflighetens grace. O, mine Herrar! då j så häftigt söken de 
flygtiga behagen af et ansigte, hvad är ert värde at i så litet kän-
nen och beundren charmerna af en Människo-själ?558 

thorild framhåller att kvinnor bör beundras för sitt snille och sina 
själsliga charmer och inte för sitt vackra, men flyktiga yttre. Behag 
och charmer är feminint kodade ord liksom smak, behaglighet, grace, 
livlighet och små skönheter, vilka här används uppskattande. sanning 
är också något som thorild i andra sammanhang kopplar till kvin-
nor, som i Om qvinnokönets naturliga höghet och i framställningen av 
sanningen som en drottning som han själv ridderligt arbetar för att 
försvara.559 Renhet syftar troligtvis på ren sanning eller renhet i för-

556. ibid., s. 265.
557. Heinrich seuse, H. Susos Gudeliga snilles väckare, norstedt, stockholm, 

1868–1870. Om Visheten, se även s. 151 f.
558. thorild, Den nye granskaren, Samlade skrifter. Del 2, s. 82.
559. ibid., s. 22.
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sitt liv ifred, knutet till ekonomiskt företagande, föreningsliv, utbild-
ning och familj. Den andra formen av borgerligt frihetsideal innebar 
en rätt att delta i demokratiska och kollektiva beslutsprocesser. Det 
har enligt Mulholland ofta uppstått en konflikt mellan behovet att 
skydda civilsamhället och de oroligheter som ett folkligt medbestäm-
mande hotade att ge upphov till.566 snillebegreppets konstruktion i 
förhållande till manligt och kvinnligt kan förstås mot bakgrund av 
dessa olika sidor av formeringen av ett borgerligt ideal. Det borger-
liga är kopplat till vad det innebär att vara medborgare i både politiskt 
civistisk och socialt civil mening. snillet konstrueras som den ideala 
individen i förhållande till dessa olika perspektiv, vilka knyts till man-
lighet respektive kvinnor.

snille, kvinnlighet och civilisering
i det här kapitlet har undersökts hur thorild beskriver snillet som 
likt kvinnor. Med utgångspunkt i Om qvinnokönets naturliga höghet, 
där denna liknelse uttryckligen görs, har tre viktiga begreppspar ana-
lyserats för att se hur de fungerar i ett större sammanhang i thorilds 
övriga skrifter. Begreppsparen vildhet–mildhet, kraft–harmoni och 
snille–smak hänger alla samman med varandra, där det första ledet 
får en maskulin och det andra en feminin kodning. De beskrivs som 
två motsatta principer, vilka motsvarar en vild, våldsam och djurisk 
naturkraft respektive en ordnande, samhällelig förfining, behagfull-
het och gudomlighet. Dessa motpoler står ibland i konflikt med var-
andra och framställs i andra sammanhang som komplementära. Med 
betoningen på könsskillnad, där moral och kraft delas upp på kvinnor 
och karlar, blir det nödvändigt för thorild att beskriva snillet som en 
genusöverskridande person. Genom att kombinera det maskulina och 
det feminina ska snillet ges den helhet som går förlorad genom denna 
genusuppdelning.

särskiljanden mellan olika sociala grupper och folkslag inverkar 
på hur de olika genuskomponenterna värderas. Genus samverkar med 
social tillhörighet och etnicitet när snillebegreppet konstrueras i för-

566. Marc Mulholland, Bourgeois liberty and the politics of fear: from absolutism to 
neoconservatism, Oxford University Press, Oxford, 2012, s. vii, 7 ff.

Gustavas snille och själ beskrivs som ömma och sublima. Detta kon-
trasteras mot vad han beskriver som kalla hushållsdygder, vilket han 
menar att hon som hustru också omfattar. thorild distanserar sig från 
bilden av kvinnan som endast hushållsarbetande. Den kvinnliga for-
men av dygd som består i hushållsarbete framhålls som kall i kontrast 
till de varmare själsliga egenskaper som beskrivs genom begreppet 
snille. thorild beskriver Gustavas man som en ”belle-ame” (skön-
ande) som ger uttryck för snille, ljuvhet och även drag av geni: ”Vi 
förundre oss tilhopa öfver både snillet och ljufheten af dina Bref. Jag 
finner där alting af en belle-ame: ofta lefvande drag af Genie. Hvem 
inger dig alt detta visa och känslofulla?”563 Både mannen och kvinnan 
beskrivs alltså som innehavare av såväl snille som ömhet eller ljuvhet.

skillnaden mellan manligt och kvinnligt i förhållande till snille-
begreppet hos thorild motsvarar i allmänhet inte en uppdelning i 
privat och offentligt eller en förnufts- respektive känslosfär. Det lig-
ger närmare till hands att förstå skillnaden mellan manligt och kvinn-
ligt snille i relation till den distinktion som Goodman gör mellan ett 
maskulint political society och ett feminint civil society.564 Dessa begrepp 
påminner om Pococks uppdelning i den politiska civic humanism re-
spektive den sociala civil humanism.565 Goodman menar att political 
 society innebar idén om en universell vilja som i praktiken represente-
rades av en liten grupp män. Civil society innebar å andra sidan ett sätt 
att genom social interaktion harmoniera skillnader och olika viljor. 
Därigenom betonades också könsskillnaderna. Jag ser i mitt mate-
rial att thorild med det republikanska medborgaridealet framhäver 
individens självständighet och dess ansvar för det allmänna bästa. 
individen bestäms utifrån manlighetsbegreppet som syftar på en idea-
lisk mänsklighet där mannen fungerar som modell. Utifrån det sociala 
idealet betonas istället ett skillnadstänkande där kvinnor och män be-
traktas som två skilda kategorier. 

Marc Mulholland ser civil society som den ena sidan av vad han 
 kallar bourgeois liberty. Civilsamhället har kopplats till friheten att leva 

skrifter. Del 6, s. 129.
563. ibid., s. 129.
564. Goodman, ”Difference”, s. 138 f. 
565. Pocock, Virtue, commerce, and history, s. 44 ff., 121.
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avslutning

i avhandlingen har jag undersökt genusaspekterna av det snillebe-
grepp där snillet framhölls som en särskild, intellektuellt högtstående 
män niskotyp. syftet har varit att analysera hur genus samverkar med 
social tillhörighet, ålder och etnicitet i konstruktionen av snillebe-
greppet hos thomas thorild. Genom att beakta hur andra maktord-
ningar inverkar på genuskodningarna har jag velat belysa hur thorild 
beskriver snillet både som manligt och som kvinnligt. analysen har 
visat att de olika framställningarna är knutna till skilda sätt att uppfat-
ta genus. 

i sin polemik navigerar thorild mellan olika maktaxlar där makt-
relationerna ser olika ut beroende på situationen. i vissa fall ger be-
greppet manlighet den bästa maktpositionen medan det i andra fall 
är mer fördelaktigt att associera sig med egenskaper som kopplas till 
kvinnor. Faktorer kopplade till ålder, social tillhörighet och etnicitet 
har en tydlig inverkan på varför snillet knyts till manlighet i vissa och 
till kvinnlighet i andra sammanhang. 

när thorild beskriver snillet som manligt använder han ett man-
lighetsbegrepp som indikerar fullvärdig mänsklighet och mognad. Det 
innebär ett moraliskt ideal som gäller för alla människor, men som de-
finieras inom ett sammanhang där mannen är den självklara referens-
punkten. Det är i dessa fall inte relationen mellan män och kvinnor 
som uttryckligen framhålls. Kvinnor beaktas därför sällan utan det är 
skillnaden mellan pojkar och män som ligger närmast till hands för 
att beskriva hierarkiska maktrelationer. Detta tillämpar thorild när 
han vill vända på den sociala rangordning där han själv utgår från 
ett underläge i förhållande till Kellgren och de andra etablerade skal-

hållande till kvinnlighet. Det maskulina får en anknytning till lägre 
social status eller klass samt icke-europeiska folkslag, medan det femi-
nina kopplas samman med civilisering och högre samhällsskikt men 
också med en änglalik, andlig förädling. thorilds snillebegrepp kon-
strueras i skärningspunkten mellan dessa olika maktaxlar. Jag tolkar 
det som att denna balansgång mellan högt och lågt, förfinat och vilt, 
feminint och maskulint har att göra med uppkomsten av ett medel-
klassideal där snillet kombinerar det bästa av de könsdifferentierade 
egenskaperna, vilket sker genom en distansering från både högre och 
lägre samhällsskikt. 
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lade distinktionen kvinna–karl, i vilken genus istället samkon strueras 
med föreställningar om social tillhörighet och etnicitet. Det senare 
är knutet till ett civilisationstänkande där vildhetens naturliga styrka 
ska balanseras mot det förädlade samhällslivets mildhet. lägre klas-
ser, pöbeln och de vilda folkslagen framhålls som motsatsen till den 
förädling som anses utmärka kvinnor och de övre samhällskretsarna. 
samtidigt förekommer en civilisationskritik där det vilda  förknippas 
med en positivt värderad maskulin livskraft, knuten till en lägre social 
position, medan det förädlade eller förfinade knyts till en delvis nega-
tivt värderad aristokratisk femininitet. 

Här sker alltså en balansgång mellan positiva och negativa vär-
deringar kopplade till mannen av lägre respektive kvinnan av högre 
social rang. thorild  försöker i snillebegreppet kombinera både det fe-
minint goda och det maskulint kraftfulla. Här skapas en medelväg 
mellan en maskulin, våldsassocierad låg social status och en feminint 
anknuten aristo krati. i denna process kan man se en anknytning till 
snillet som ett  me delklassideal samt en distansering från både under- 
och överklassen.

thorild verkar i en övergångstid då ett äldre sätt att betrakta man-
lighet som ett ideal för alla människor gradvis ersätts av en syn på 
maskulint och feminint som två olika komplementära genuskatego-
rier. Det förra synsättet utgår från ett tydligt hierarkiskt tänkande där 
manlighet per definition är det bästa, till skillnad från det senare, där 
genuskomplementaritet är idealet. De två föreställningssätten är dock 
inte helt skilda från varandra och det hierarkiska tänkandet försvinner 
inte. Det är snarare fråga om att det, med stöd i tidigare forskning som 
täcker in större tidsperspektiv, går att urskilja en tendens i den rikt-
ning som beskrivs. Det sker också en förändring av vilka andra makt-
ordningar som påverkar genusföreställningarna. Genus övergår från 
att främst konstrueras i relation till ålder till att huvudsakligen formas 
i förhållande till social tillhörighet och etnicitet.

skillnaden mellan de sammanhang då thorild beskriver snillet 
som manligt respektive likt kvinnor ser jag som relaterad till två oli-
ka aspekter av formeringen av ett borgerligt ideal. Det borgerliga är 
knutet till föreställningar om vad det innebar att vara medborgare i 
den nya tidens samhälle. Den otydligt avgränsade grupp som brukar 
 kallas borgar- eller medelklassen kan förstås som den sociala grupp 

derna. Han hänvisar till en själslig manlighet som är frikopplad från 
den rådande samhällsordningen och som han istället menar utgör en 
naturlig hierarki. Det sanna snillet framhålls i klassiskt republikanska 
termer som fritt, självständigt, myndigt, moget och värdigt. 

när thorild beskriver snillet som kvinnligt, eller närmare bestämt 
likt kvinnor, relaterar han till ett annat sätt att uppfatta genus där 
könsskillnad betonas. thorild använder inte ordet kvinnlighet, kanske 
för att föreställningen om en positiv kvinnlighet inte var tillräckligt 
etablerad för att detta ord skulle vara vanligt. när ordet kvinnlig an-
vänds är det främst som en negativ kategori som anger motsatsen till 
den manliga dygden. när thorild hänvisar till två olika könskatego-
rier använder han orden kvinna och karl. i detta sammanhang fram-
ställs karlarna som mindre värda än kvinnorna och då används inte 
ordet manlighet, vilket indikerade en ideal mänsklighet. Detta gäller i 
stor utsträckning också ordet man som i allmänhet framhålls som ett 
mognadsideal, till skillnad från karl som hänvisar till könsskillnad och 
ibland ges negativa konnotationer. 

i Om qvinnokönets naturliga höghet, där thorild vänder upp och 
ner på den traditionella hierarkin, får karlarna en negativ värdering. 
Kvinnor och karlar framställs som två motsatta krafter, där kvinnorna 
beskrivs som höga och gudomliga till skillnad från de vilda och dju-
riska karlarna. i andra fall framhålls dessa båda krafter som komple-
mentära, där en kombination av karl och kvinna, vildhet och mildhet, 
kraft och harmoni eller snille och smak är idealet.

när snillet beskrivs i förhållande till manligheten är detta begrepp 
tillräckligt för att definiera en ideal moralisk personlighet. Med detta 
språkbruk kombineras genus och ålder genom att manligheten be-
skrivs som en tydlig hierarki utifrån grad av mognad. när snillet re-
lateras till kvinnor krävs däremot ofta en balansering av olika krafter, 
vilka delas upp på de olika könen. snillet som moraliskt ideal fram-
ställs då som en person som förenar dessa maskulint och feminint ko-
dade krafter. Detta balanserande mellan motstridiga krafter har hos 
thorild och motståndaren leopold ett samband med en föreställning 
om olika sociala gruppers eller klassers egenskaper och de genuskod-
ningar dessa ges. 

Jag ser därmed en skillnad mellan å ena sidan manlighetsbegrep-
pet, där genus samverkar med ålder, och å andra sidan den könsuppde-
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samvaro. snillebegreppet bidrar inte bara till etableringen av en före-
ställning om individen som ett autonomt subjekt utan också till olika 
idéer om hur denna individ ska verka för mänsklighetens bästa.

där dessa (med)borgerliga ideal formulerades och som gynnades av 
dem. när snillet knyts till manlighet betonas politisk ansvarighet i 
förhållande till ett republikanskt medborgarideal. Den mogna man-
ligheten används för att beskriva den förståndiga och dygdiga individ 
som är vuxen nog att anta myndighet och ta ansvar för att styra sig 
själv genom medbestämmande i statens styrelse. i detta sammanhang 
definieras snillet i en enkönad kontext där mannens mognad används 
som metafor för att beskriva maktförhållanden.

när thorild beskriver snillet som likt kvinnor relaterar han till en 
annan aspekt förknippad med borgerligheten eller det medborger-
liga, som brukar kallas civilsamhället. i detta sammanhang framhålls 
samhällets uppgift att skapa en fredlig samexistens. lagar och förord-
ningar som skyddar invånarna och låter dem sköta sina egna angelä-
genheter i fred från myndighetsutövning betonas. Kvinnor förknippas 
i denna kontext med ordning, civilisering och förädlande av det vilda 
och våldsamma.

skillnaden mellan den med manlighet associerade politiska med-
borgerligheten och det med kvinnor förknippade idealet av civilise-
ring och civilsamhälle övergår till en distinktion mellan offentligt och 
privat som ofta har förknippats med borgarklassen. Utifrån ett köns-
komplementärt tänkande kopplas det politiska, offentliga ansvaret 
för staten som helhet till mannen, medan ansvaret för privatliv och 
sociala relationer knutna till hemmet framhålls som kvinnans om-
råde. Detta är dock något som bara framkommer på några få ställen 
i thorilds skrifter. snarare är det olika aspekter av samhällslivet och 
individens förhållande till kollektivet som genuskodas på olika sätt. 
Även om vanliga människor enligt thorild kunde hänvisas till man-
liga och kvinnliga områden stod snillet ovanför denna uppdelning i 
egenskap av en särskilt högtstående människotyp som kunde förena 
det bästa hos båda könen. Det som ska förenas är männens styrka, 
kraft och aktivitet och kvinnornas välgörande godhet. 

Det är alltså inte den i genusforskningen ofta uppmärksammade 
uppdelningen i manligt förnuft och kvinnlig känsla som står i cen-
trum. istället är det främst fråga om två olika former av dygd, det 
vill säga olika ideal för hur individen skulle vara duglig. Den klas-
siska manliga dygden betonar oberoende och handlingskraft medan 
det nya kvinnliga moraliska idealet istället prioriterar en fredlig social 
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Thomas Thorild
Biografisk översikt*

1759
thorild, eller thomas thorén som han heter, föds den 18 april i 
svarteborgs socken, Bohuslän. Hans far är bonde och länsman. Båda 
föräldrarna dör strax efter thorilds födelse och han växer upp hos 
olika släktingar. Han går i skola, först i Kungälv och sedan i Göteborg.

1775–1780 
thorild studerar vid lunds universitet med vissa avbrott för att ar-
beta som informator. studiernas bedrivs vid filosofiska fakulteten där 
thorild 1778 avlägger en juridisk kandidatexamen. Han umgås med 
bland andra sven erland Heurlin, som blir hans vän och lärjunge. 
efter thorilds flytt till stockholm 1780 upprätthåller vännerna en 
brev växling i rousseauanskt naturreligiös och känslosam anda.  

1781
thorild anländer till stockholm och deltar med dikten Passionerna i 
det vittra sällskapet Utile Dulcis pristävling. 

1782
thorild vinner Utile Dulcis mindre pris, vilket han avsäger sig i en 
artikel i Stockholms posten. Han inleder en litterär strid med sällskapets 
sekreterare skalden Johan Henric Kellgren om snillets frihet och det 
franskklassicistiska regeltvånget.

* Den biografiska översikten bygger i huvudsak på stellan arvidson, Thorild. 1, 
Passionernas diktare, Carlsson, stockholm, 1989 och Thorild. 2, Harmens diktare, 
Carlsson, stockholm, 1993.
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Kellgrens sida och attackerar thorild i bland annat skriften Den nya 
lagstiftningen i snillets verld, något litet i fråga satt (1792).

1792
thorild ger ut tryckfrihetsskriften Om det allmänna förståndets frihet: til 
konungen och folket, 1786 som bygger på det tidigare nämnda memoria-
let om tryckfrihet. statsmakten bedömer skriften som samhällsfarlig i 
det oroliga läget efter mordet på Gustav iii och händelseutvecklingen 
under franska revolutionen. thorild placeras i arrest och döms slutli-
gen till fyra års landsförvisning. 

1793
thorild lämnar sverige tillsammans med sin blivande hustru Gustava 
steilich von Kowsky, som sägs ha varit servitris på ett kaffehus han 
ofta besökte. Han beger sig till Köpenhamn där han publicerar den 
tidigare påbörjade skriften Om qvinnokönets naturliga höghet.

1794
thorild befinner sig i Hamburg och lübeck. skrifterna Harmonien: 
eller Allmän plan för en uplyst och ägta kärleksförening och Rätt: eller Alla 
samhällens eviga lag publiceras i stockholm genom vännen lorens 
Münter Philipson. 

1795–1808
thorild bosätter sig med hustrun och barnen Hilda och ivar i uni-
versitetsstaden Greifswald i svenska Pommern, där han har fått en 
professorstjänst. Han ägnar sig åt undervisning, bibliotekariesysslor 
och filosofi. Han kritiserar Kants filosofi och får medhåll av Herder. 
thorild presenterar sitt eget filosofiska system, bland annat i det latin-
ska verket Maximum seu Archimetria (1799). Han skriver även ”Götha-
manna sånger eller dahlvisor” där den nordiska bonden idealiseras i 
götisk anda.

1808
thorild dör den 1 oktober i Greifswald 49 år gammal och begravs 
på neuenkirchens lantkyrkogård utanför staden. Vid denna tid är 
Greifswald intagen av napoleons trupper.

1784
thorild ger ut den radikala tidskriften Den nye granskaren. Han publice-
rar samma år dikterna Fragment af 1783 års vitterhet eller ”straffsången” 
och Inbildningens nöjen där han smädar respektive hyllar Kellgren.

1785
Dikten Passionerna publiceras med ett förord där thorild propagerar 
för snillets frihet. samma år börjar han kalla sig thorild istället för 
thorén. Han för en vänskaplig brevväxling med skalden Carl Gustaf 
af leopold (leopoldt före sitt adlande) som även han hade varit i po-
lemik med Kellgren.

1786
thorild skriver ett memorial om tryckfrihet som han delar ut i sam-
band med den riksdag som hålls samma år. Han lär känna den ori-
ginelle västgötske godsherren och fornentusiasten Pehr tham och 
inleder en brevväxling med honom. samma år instiftar Gustav iii 
svenska akademien där Kellgren och leopold blir ledamöter.

1787–1788
thorild studerar vid Uppsala universitet i syfte att erhålla en doktors-
examen, vilket inte realiseras. Det hålls en uppmärksammad disputa-
tionsakt där thorild försvarar en uppsats om Montesquieu inför kung 
Gustav iii som blir charmerad av hans kvicka och eldiga snille.

1788–1790
thorild bestämmer sig för att betrakta england som sitt sanna hem-
land och beger sig till london. efter en tid drabbas han av penning-
nöd och bysättning, vilket tvingar honom att återvända till sverige. 
Under vistelsen i london publicerar han bland annat den swedenbor-
gianska skriften True heavenly religion restored, and demonstrated upon 
eternal principles (1790).

1791
thorild är tillbaka i stockholm och gör ett nytt inlägg i striden med 
Kellgren genom att kritisera hans gärning som kritiker i En critik öfver 
critiker: med utkast til en lagstiftning i snillets verld. leopold träder in på 
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summary

The true genius:  
gender and genius in the writings of  
Thomas Thorild

introduction
in the eighteenth century, the word genius acquired a new meaning of 
brilliant, extraordinary endowment while simultaneously beginning 
to denote a particular type of superior human being whose creative 
originality permeated the entire personality. an early and prominent 
advocate of this new concept of genius in sweden was the radical 
author, poet and philosopher thomas thorild (1759–1808). thorild 
participated in the public debate criticising the swedish literary com-
mun ity as well as society as a whole. He was particularly involved 
in a dispute with the poets Johan Henric Kellgren and Carl Gustaf 
af leopold, who were both tied to the court of king Gustav iii and 
members of the swedish academy. in the process of opposing the 
established poets, thorild formed a new ideal of intellectual excellence 
referred to as genius, or in swedish snille. 

in this dissertation, the gender implications of the new genial 
identity is explored while particular attention is paid to how other 
categories of identity effect the gendering of genius. the purpose is to 
analyse how gender interacts with social status, age and ethnicity in 
the construction of the concept of genius in the writings of thomas 
thorild. in the dissertation the question is posed to what extent 
con cepts relating to masculinity and femininity are involved in the 
definitional conflicts regarding genius and what significance social 
status, age and ethnicity have in these contexts, thus contributing 
to the knowledge of thorild’s concept of genius, as well as to an 
extended international discussion of genius and the changing notions 
of gender and identity in the transition to a modern age. By observing 
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i. the manliness and maturity of the genius
this part begins with an analysis of the preface of thorild’s most 
important poem called The Passions (Passionerna) published in 1785. 
in this text the most explicit associations between genius and man-
liness are made. thorild refers to manliness when proclaiming that 
the true genius is independent and dares to express itself freely and 
originally instead of following certain rules according to the French 
classicist style advocated by the established poets. after the intro-
ductory analysis, the concepts of strength, freedom and highness as 
connected to the manliness of genius are investigated as they appear 
in other texts by thorild.

When thorild decribes the true genius as manly he refers to 
manliness primarily as maturity. Manliness or manhood is understood 
as the most highly valued age positioned between youth and old 
age. thorild repeatedly contrasts manliness with childishness and 
juvenility. Consequently, it is not the relation between men and 
women that is explicitly emphasized when he refers to this notion of 
man liness. Rather, it indicates perfect humanity in a context where 
man is the obvious reference point. Women are rarely mentioned 
in the discussions, and the relation between boys and men is closer 
at hand when hierarchical power relations are being metaphorically 
described. 

Female allegories are sometimes used by thorild to illustrate the 
negative opposite of the manly virtue associated with genius. Women 
also sometimes appear in descriptions of the pleasing, light-hearted 
and delightful ideal in contrast to the concepts of manliness, highness 
and sublimity. Women, youths and children are often equated with 
each other, representing the opposite of the strength, freedom, in-
dependence, highness and dignity of manliness. 

thorild uses relations of age in metaphoric form in order to 
reshape existing power hierarchies within the literary community and 
in society at large. He does this by separating mental manliness or 
maturity from biological age and social rank. in premodern times, a 
person’s socially defined age did not always follow from biological age. 
a subordinated social position could be understood in analogy with 
the unequal relationship between the child and the adult male. the 

the intersections between gender and other categories i hope to 
contribute with new perspectives to the ambiguous gendering of the 
genius observed in previous research. 

the analysis focuses on the swedish word snille, which is the 
word most commonly used for genius at this time. the more or less 
synonymous word geni also appears. Snille has an etymological origin 
in the old Germanic and old swedish words for being swift and quick-
witted, while geni stems from latin and was imported to sweden from 
the French language around the year 1700. 

the theoretical approach departs from an understanding of lang-
uage and cultural expression as shaping social reality while de scrib ing 
it. this focus on language and other cultural representations as actively 
meaning-constituting is inspired by the cultural theory associated 
with the school of new cultural history. the approach also relates to 
conceptual history. Following conceptual historians like Reinhart 
Koselleck, the study concerns concepts which are understood as words 
with multiple meanings. these can be studied as semantic battle-
fields where social and political conflicts are taking place. Genius is 
investigated as such a concept. the theories of intersectionality, with 
their focus on the intersections of different categories and hierarchies, 
are also useful for the investigation. Gender cannot be properly 
understood without considering the implications of other categories 
of identity.

the source material consists of all writings by thorild in swedish, 
and the study is based on the critical edition of his complete works 
edited by stellan arvidson. some writings of thorild’s antagonists, 
such as Kellgren, leopold and the circle around the swedish academy, 
are also discussed in order to show the other side of the conflict and 
enhance the understanding of the context. 

the thesis consists of two parts. in the first part the masculinity, 
or rather the manliness of the genius is analysed by focusing on 
contexts where the concepts of manliness (sw. manlighet) and genius 
are connected. in the second part the femininity, or womanliness of 
genius, is investigated. Here the associations between women and 
genius are studied. 
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ideal required virtue or virtus. this is also found in thorild’s language 
where manliness refers to an ideal humanity associated with moral 
strength. 

the meaning of the word republic refers to the public cause (lat. 
res publica), which thorild often mentions in relation to the notions 
of genius and manliness. the genius is a type of human being that has 
the willingness and ability to work for the common good and sacrifice 
itself for truth and rightfulness. according to the republican ideal, the 
virtuous citizen is a free, independent human being. in the language 
used by thorild, manliness implies independence and an active 
freedom. to be ruled by others is accordingly seen as the opposite of 
manly virtue. Here the age aspects of the notion of manliness are vital 
since social subordination in premodern times was described in terms 
relating to childhood. My investigation clearly shows that thorild 
associated manliness with independence and that this referred to 
maturity, growing up and the achievement of emancipation and self-
determination. thorild describes the enlightenment as humankind’s 
entry into manhood, and he views the geniuses as leaders in this 
movement. 

Freedom is described by thorild as a characteristic present to a 
higher degree in manly souls. these are more forceful than others, 
and this makes them crave for freedom and self-determination. Here 
is a connection to the ancient notion of the amounts of vigour in the 
different temperaments, where manliness holds a greater life force. the 
yearning for freedom and autonomy is given clear moral overtones. 
the person who does not claim his freedom is metaphorically described 
as a slave who has chosen his own subordination. the civic ideal of the 
republic, related to manliness and independence, is contrasted with the 
slaves and tyrants of despotism, which are associated with childhood. 
thorild uses this political language to denigrate the established poets 
of the court by describing them as childish in their roles as tyrants or 
as slaves or lackeys.

Highness is the third concept discerned in this thesis as a crucial 
aspect of the manliness of the genius. this notion frequently reoccurs 
in the creating of power hierarchies. Highness is often combined with 
strength and contrasted with lowness and weakness. the use of the 
notion of highness was connected to the way in which social rank 

true genius is, according to thorild, distinguished by the manliness of 
the soul. He relates to a graded scale of differently valued geniuses on 
the one hand and to the absolute terms of the high and true genius 
on the other. Consequently, he often talks of geniuses of a weaker 
or lower kind, who are frequently described in words referring to 
childhood as the opposite of manhood. to belittle his antagonists, 
thorild constructs new compositions such as, for example, boy genius.

the strength and vigour associated with manliness is contrasted 
with the weakness of children and women. i discern that thorild 
in his meta phorical language relates to the classical theories of the 
temperaments that defined the male as the most powerful and mature 
human being. a person’s temperament was supposed to be decided by 
the com position of the different elements that created and obtained 
its existence. the manliest human being was the one that contained 
the highest amount of fire, which was believed to be the best element. 
Fire represented life, movement and force. this was also connected to 
the swiftness and creativity of the mind of the genius.

Previous research has pointed to the gender aspects of this con-
ception. the female was perceived as an incomplete and flawed man, 
and the negative opposite of the more vigorous and morally elevated 
male. My investigation shows that, in the case of thorild, age was 
an important factor in the determination of a person’s amount of 
fire and strength. Manhood or manliness is described as the strong 
and fiery age. this life force is referred to as immature in youth and 
descending in old age. Most highly valued is the active and energetic 
age when the man is believed to be most useful for governing and 
defending society and the public. the notion of virtue is associated 
with usefulness, which is understood in terms of an ability to discern 
and take responsibility for a larger community and not only care for 
one’s own well-being.

Freedom is also an important concept associated with manliness 
that thorild connects to the genius. in this context, thorild’s em-
ployment of the notion of manliness is related to the classical re-
publican ideal. in my investigation i refer to J. G. a. Pocock’s concept 
civic humanism or classical republicanism. thorild uses the word citizen 
in a particularly republican sense. the true citizen is the one who takes 
active part in the government of the state, which within the republican 
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males have the ability of sublime transcendence that he believes to be 
necessary for discerning general ethical principles. according to the 
republican reasoning, the citizen that was to participate in governing 
the state had to have the ability to put public interests before private.

ii. the womanliness and complementarity of the genius 
this part begins with an analysis of the most explicit associations 
of genius with womanliness that appear in the publication On the 
natural diginity of the female sex (sw. Om qvinnokönets naturliga höghet, 
1793). in this text, thorild proclaims women to be equal to men but 
also different and superior. He begins by endowing women with 
universal human as well as civic rights. then he attributes to them 
a particular kind of humanity marked by tenderness and mildness, 
which are also associated with the genius. in this chapter, after the 
introductory analysis, i investigate the appearance of the conceptual 
pairs mildness-wildness, force-harmony and genius-taste in other 
texts. these concepts are all important in the construction of the 
womanliness of genius.

thorild describes the genius as being like a woman. He does not use 
the word womanliness, perhaps because the conception of a positive 
femininity was not established enough for this word to be common. 
the word womanly (sw. kvinnlig) is rarely used and primarily in a 
negative sense, as the opposite of manly virtue. When thorild refers 
to the genius as being like a woman, he relates to a distinction between 
women and men as two different gender categories. Men are said to 
have a brutish, destructive force while women are associated with 
divine benevolence. When talking about men in this negative and 
flawed sense, thorild uses the swedish word karl instead of man and 
is not referring to the notion of manliness which indicates perfection. 

the genius and the woman are both associated with the notion of 
mildness, which is used to describe the belief that the contemporary 
european society had changed in the direction of more peaceful and 
less violent customs and behaviours. this is often referred to in terms 
of civilisation. People of the past, as well as the lower classes or certain 
ethnic groups such as the africans or the american indians, were seen 
as uncivilised and savage. thorild does not use the word civilisation, 

was described. Highness was usually attributed to the king and the 
aristocracy and is transferred by thorild to the genius as a natural, 
mental and spiritual highness separated from the present hierarchies 
of society.

the notions of genius, manliness and highness are connected to 
the concept of the sublime. Different gender aspects of the sublime 
ideal have been put forward in previous research. it has primarily 
been referred to as an experience associated with the terrifying forces 
of nature. some researchers believe the sublime was connected to a 
positively valued masculinity while others claim that it was associated 
with femininity conceived in a negative way. in my sources the high 
and sublime are connected to the age-associated notion of manliness. 

in the metaphorical language of thorild, the age and gender aspects 
appear to be conflated. the high, sublime genius is compared to the safe 
cowardice and neatness connected to the school boy. simultaneously, 
the opposite of the sublime genius is also given feminine connotations 
associated with pastoral idyll, Greek mythology and love poetry. all 
this is combined in thorild’s characterisation of the pleasing geni-
uses (sw. behagliga snillen). this refers to the poets that embraced the 
established French classicist taste. the pleasing appears to be equi-
valent to the beautiful as the opposite of the sublime ideal. the notion 
of the pleasing is sometimes highly esteemed by thorild, but it is most 
of the time described in terms of weakness. the pleasing and the 
beautiful work in his writing as code words for the court culture that 
he opposes and are personified by Kellgren and leopold. Pleasing is by 
thorild connected to the dependence and fawning that he associates 
with children and youths. it is also linked to seduction, which is 
symbolised by the prostitute who is pleasing, charming and graceful 
but also vicious and cold-hearted. Children and women here merge as 
images of the opposite to the manliness of the high, sublime genius.

there is a close connection between the republican and the sublime 
ideal in the elevation of manliness. When thorild talks about highness 
in a philosophical sense, he often refers to a figure called the wise man, 
who perceived the entire world from a bird’s eye view. the one who 
lacks the ability to distance himself from his own personal existence 
in this way is described as having a woman’s soul. Kant makes a 
similar gender distinction of the sublime when he proclaims that only 
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taste as a person who seeks to amaze the mob instead of appealing to 
the more refined circles of society. taste, on the other hand, is con-
nected to a superior, sometimes narrow-minded aristocratic feminin-
ity. according to the ideal of civility, women and initially nobles 
where seen as civilisers of men and a model for civil conversation 
and behaviour. leopold’s ideal is a middle way between the two 
extremes, but he seems to prefer the refined, feminine taste associated 
with cultivation and civility over the wild and subversive genius.

a similar construction of the relationship between gender and 
social status is made when leopold refers to thorild and his emphas-
izing of the strength and manliness of the genius. leopold associates 
the manliness of thorild with wildness, crudity, insolence and 
an appeal to the populace that he fears will lead to crime and sub-
version. the strength and manliness of the genius are in this case 
associated with a wild masculine force in accordance with edmund 
Burke’s notion of the sublime. in this context, the sublime is not given 
elevated, divine connotations but is rather connected to violent forces 
of nature. thorild himself has an ambivalent approach to this wild 
sublimity, which he values but believes has to be tempered by more 
orderly forces.

the feminine ideal that appears when thorild uses a language 
of gender complementarity represents the morally good in relation 
to the masculine, wild and violent force. in On the natural dignity of 
the female sex, women are described as angels with a divine strength 
and virtue that is characterised as a tender, mild force beneficial for 
other human beings. Women’s virtue implies, in the same way as the 
manly virtue, a dedication to the community. it is likewise described 
in terms of strength and force. in the case of women, this selflessness 
and responsibility for others is connected to the personal, private 
realm of social relations but also to a larger societal context. Virtue 
in association with men is, to a higher degree, linked to a political 
responsibility for the governing and defence of the state.

thorild, in On the natural dignity of the female sex, claims that woman, 
according to the divine natural order, is foremost a rational creature, 
then a human being, a citizen, a friend, a relative, a housewife and 
only in the last resort a she, a mistress to a happy man, or a wife. But 
in a few other cases, thorild relates to gender difference in a way that 

but rather relates to a differentiation between wildness, savagery and 
barbarity as opposed to mildness, ennobling and enlightenment. 
in this context, i refer to Pocock’s concept civil humanism and the 
concepts civility and civil society used by other scholars. in this case 
civilised and polite manners were seen as the ideal and the virtue of 
the classical republicanism was deemed rude and archaic. Civility was 
viewed as a sign of the modern peaceful, commercial and differentiated 
society, and women were seen as models for this new social ideal. 
nevertheless, there was still a wariness towards the risk of effeminacy 
associated with vice and corruption. 

the distinction between mildness and wildness is also conceived 
within a religious worldview in relation to the notion of the natural 
order or the great chain of being. With a language relating to old 
Christian beliefs and reshaped in new scientific form, differentiations 
were made between people with reference to their perceived position 
on a scale where the human being was placed between animal and 
angel. in relation to this world order, thorild forms an unorthodox 
hierarchy (natURe, Geniuses, WOMen, Men, animals) and com-
pares women to angels and men to wild animals. Connected to this 
distinction is the dualism between force and harmony that thorild 
often refers to. Men are said to represent the force, which in isolation 
is destructive, and women the harmony, which in itself is benevolent 
but weak. the ideal is a complementarity between the two opposites. 
the genius is sometimes associated with the angelic quality of women. 
this is especially the case when the genius is connected to the image of 
the wise man or philosopher. But thorild also reproaches the angelic 
wise man for being too weak and passive in his femininity and prefers 
to link the genius to the hero. the hero is a character that is associated 
with an active, masculine force that is often praised but sometimes 
also deemed too violent and destructive.

the distinction between a wild force and a harmonic, orderly in-
fluence reoccurs in the concepts genius and taste (sw. snille och smak), 
which was used as the motto for the swedish academy founded by the 
swedish king Gustav iii in 1786. Upon his introduction as a member 
the same year, leopold elaborated on the meaning of the two concepts. 
the genius is described as a wild natural force in relation to the taste 
that creates order and refinement. leopold depicts the genius without 
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usage, gender interacts with age as manliness is understood in 
terms of maturity forming a clear-cut hierarchy. When the genius is 
connected to women, on the other hand, there is often required a 
balancing between different powers associated with the two genders. 
the genius as a moral ideal is then portrayed as a person combining 
these masculine and feminine powers. this balancing of powers does, 
in the writings of thorild and his antagonist leopold, mingle with 
con ceptions of different social and ethnical groups. 

there is a difference between the concept of manliness, where 
gender interacts with age, and the gender division woman–man, where 
gender is instead constructed in relation to social status and ethnicity. 
the latter case relates to the idea of civilisation, where the natural, 
brutal force of wildness is to be balanced by the ennobling mildness of 
society. lower classes, the mob and savage peoples are put forward as 
the opposite of the mild and refined enlightenment of modern society 
and women. there also appears a critique of civilisation, where the 
wild ness is associated with a positive masculine life force linked to 
lower social status as opposed to a devalued feminine aristocracy. 
thorild thus tries to combine the vigour of masculinity and the good-
ness of femininity in the concept of genius. in this process the genius 
is construed as a middle class ideal distancing itself from upper as well 
as lower classes.

the difference between the contexts where thorild describes the 
genius as manly and womanly, respectively, is related to different 
aspects of the formation of a bourgeois ideal. the concept of genius is 
in previous research often associated with the bourgeoisie. Bourgeoisie 
refers to the social group that forms, and benefits from, the ideals and 
conceptions of what it means to be a citizen in the modern society. 
When the genius is associated with manliness, political responsibility 
and civic duty are emphasised. When thorild connects the genius 
to women, the peaceful social relations of civil society are stressed. 
the genius is combining a classical manly virtue of autonomy and 
forceful action with a new feminine moral ideal prioritising a peaceful 
social coexistence. the concept of genius not only contributes to the 
establishment of a conception of the individual as an autonomous 
subject, it also relates to the way in which this individual is expected 
to work for the good of humanity. 

re sembles the idea, often associated with the bourgeoisie, of a separ-
ation between a masculine public sphere and a private feminine one. 
in the writings of thorild, this view is connected to what he calls the 
Geatish (sw. det götiska) or the nordic. the Geatish is in thorild’s 
case an idealisation of the old customs of the swedish farmers. in 
this context he creates a distinction between two separate spheres, 
literally describing woman as the angel in the home. the man, on 
the other hand, is portrayed as a patriarch; the master of the house 
and citizen that defends his freedom with weapon in hand or uses his 
honourable common sense to partake in the governing of the state. 
He is described as the representative of the household towards society. 
she, on the other hand, takes care of the home and serves as a moral 
ideal of divine wisdom. the genius is placed above the gender division 
and is in this context given the role of evaluating the virtuousness of 
the male representatives. 

Conclusions
the analysis shows that thorild describes the genius as both manly and 
womanly. Depending on the context, he relates to the different ways 
of understanding gender that were available in the transition from an 
older to a more modern conception of gender and identity. the late 
eighteenth century was a time of revolutions in many aspects, and the 
changing society made it possible for thorild to conceptualise gender 
in new ways. He navigates between different axes of power where the 
power relations are different depending on the situation. sometimes 
the notion of manliness gives the best position and sometimes the 
association with women is more advantageous. When he describes the 
genius as manly he understands manliness in terms of ideal humanity 
and maturity. this is a moral ideal valid for all human beings but 
with the man as the obvious reference point. in this case it is not the 
difference between man and woman that is explicitly put forward. 
When thorild describes the genius as womanly, or rather resembling 
women, he relates to another, more modern way of perceiving gender 
by emphasising two different gender categories. 

When the genius is described in relation to manliness, this con-
cept is enough for defining an ideal moral personality. With this 
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