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Inledning 

Det ”vittra fruntimret” Anna Maria Lenngren (1754 -1817) är en av de få kvinnliga 

författarna i Sverige under upplysningstiden som fortfarande blir diskuterad och tolkad idag 

av litteraturforskare. Vissa forskare har läst hennes dikter utifrån ett klassiskt retoriskt 

perspektiv, medan andra har försökt tolka dikterna utifrån ett feministiskt perspektiv. Dikten 

”Några ord till min k. Dotter” är väl, utan att överdriva, en av hennes mest tolkade dikter 

med början i hennes samtid fram till idag. Tolkningarna spretar dock åt olika håll beroende 

på om det är en man eller kvinna som gör tolkningen, när tolkningen gjordes i tid och vid 

vilken vikt man lägger på ”diktjaget” och författarens egen roll i dikten. Det enda 

konstaterandet som kan göras angående Lenngrens dikt är att den lever sitt eget liv med sin 

vandring genom tiden och vad Lenngren själv egentligen ville ha sagt med sin dikt kan vi bara 

spekulera över.   

Lars Ellerström skriver i En ironisk historia (2005) att ”den djupare betydelsen i en text finns 

aldrig inkodad i själva bokstäverna, orden och meningarna, utan den uppstår i mötet med 

läsaren och hennes sätt att förhålla sig till texten” och så fort Anna Maria Lenngren gav ut sin 

dikt började den ”leva sitt eget liv”.1 Det är vi, läsare, som utifrån våra ”förutsättningar och 

föreställningar” sedan tolkar det skrivna. 

Syftet med min analys är inte att göra en ny tolkning av ”Några ord till min k. Dotter” utan 

att försöka se hur ironin, om där är någon ironi, verkar i samspel med olika kontexter och hur 

den därmed tolkas över tid. Min frågeställning som jag ska försöka besvara lyder således: Var 

”Några ord till min k. Dotter” en ironisk text över kvinnans roll i Lenngrens samtid eller en 

tidstypisk lärodikt från upplysningstiden?  

Metoden jag kommer att använda är analys av tidigare forskning om Lenngren. Jag kommer 

att använda mig av både manliga och kvinnliga forskare eftersom min analys inte är av ett 

genusteoretiskt perspektiv, därmed inte sagt att manliga och kvinnliga forskare tolkar 

Lenngren lika, utan diskussionerna utgår ofta ur ett kvinnligt eller manligt perspektiv och 

                                                           
1 Elleström, Lars, En ironisk historia. Från Lenngren till Lugn, (Stockholm: Norstedts, 2005) s 17 
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utifrån när tolkningen gjordes i tid. Det är just här, någonstans mellan text och läsare, som 

ironin kommer in och på vilket sätt den har påverkat hur texten uppfattats över tid. 

Anna Maria Lenngrens samtid  

Innan jag gör min analys av den tidigare forskningen om dikten kommer jag att kortfattat 

göra en sammanfattning av Lenngrens samtid och de olika begrepp som kommer att ingå i 

min analys. Jag tror det är svårt att diskutera Lenngren utan att känna till hennes samtid och 

i vilken ”värld” hon hämtade inspiration till sina dikter.  

Anna Maria Lenngren, född Malmstedt, föddes i Uppsala 1754 och var dotter till en 

herrnhutisk universitetslärare, kan man läsa i Litteraturens historia i Sverige av Olsson och 

Algulin (1998).2 Det var också av fadern hon fick sin lärda uppfostran, och hon började tidigt 

att både skriva egna dikter, särskilt satirer och översatte operalibretton, enligt Daniela Silén 

(2007) i Rolldiktaren och ironikern Anna Marie Lenngren.3 Hon växte upp under den 

”gustavianska tiden” eller upplysningstiden, och många av de idealen – ”det sunda 

förnuftet”, vetenskap, frihet från staten och kyrkan, samt jämlikhet – diskuterades över hela 

Europa och Anna Maria Lenngren slöt tidigt upp kring dessa tankar. Men till skillnad från 

Kellgren förde hon inte ut sina idéer direkt, menar Olsson och Algulin, utan de visar sig 

istället i förakt för dumhet och inbilskhet av alla de slag; adelns bördshögfärd, flickornas 

modegalenskap eller det moraliska hycklandet. Ironin blev därigenom ett av hennes 

viktigaste litterära medel då hon skrev sina vassa och träffsäkra epigram i tidningen 

Stockholms Posten. Samtidigt som Lenngren kunde vara vass mot den samtida uppblåsta 

adeln kunde hon också göra de lägre klassernas fjäsk till sin måltavla med sina ironiska 

dikter.4 

Anna Maria Lenngren publicerade sina första alster i början av 1770-talet i olika 

lokaltidningar, skriver Silén. Det var alltså samtidigt som Gustav III blev kung. 1772 gjorde 

han en statskupp som ledde till att suveräniteten återinfördes. Här hade adeln hoppats på 

att kungen skulle dela med sig av makten men så skedde inte. Kungens reformer tog dock 

                                                           
2
 Olsson & Algulin, Litteraturhistorian i Sverige, upplaga 4:2.(Norge: Nordstedts förlag, 1998) s 146 

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

2007) s 22-23 
4
 (Olsson, Algulin, 1998) s146 
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bort vissa politiska begränsningar genom att införa religionsfrihet och humanisera 

strafflagarna. Däremot gjorde han en inskränkning i tryckfrihetslagen då han tog bort dess 

status som grundlag. Han bestämde också att de skrifter som stred mot regeringsformen och 

de som innehöll kritik mot kungen skulle bestraffas som högmålsbrott, vilket kunde ge 

dödsstraff. Då kungen var starkt influerad av den franska kulturen och de franska 

tendenserna, skedde dock ett stort uppsving för den svenska kulturen. Gustav III nöjde sig 

inte bara med att vara en passiv åskådare utan han deltog aktivt själv och han var själv en 

duktig författare, talare och dramatiker.5 1778 instiftade Gustav III Svenska Akademin som 

skulle upphjälpa den svenska litteraturen och viktiga medel var pristävlingar i poesi och 

talekonst över givna ämnen. För att inte komma i onåd inom hovet eller den litterära världen 

använde Anna Maria Lenngren satiren som under den här tiden blev ett ”vapen” för att föra 

ut sina åsikter dolda i en text, förklarar Olsson och Algulin.  

Samtidigt uppmärksammades kvinnornas framträdande som brukare av litteratur. Den 

kvinnliga läsekretsen ökade i betydelse och både författare och bokförläggare blev väl 

medvetna om detta och försökte tillgodogöra intresset genom att bland annat importera 

romaner direkt riktade till kvinnor. Det är också under den gustavianska tiden som det börjar 

ges ut tidningar för kvinnliga läsare och några även utgivna av kvinnor. Man kan också anta 

att det finns ett samband mellan förromantikens och sentimentalitetens genombrott då den 

kvinnliga läsekretsen ökar.6 Att läsa var helt legitimt för kvinnor, men däremot såg man inte 

med så blida ögon på de kvinnor som skrev, kan man läsa i Elleströms Kön och ironi – en linje 

i samtida svensk lyrik. Kvinnorna var förvisade till hemmets sfär, medan offentligheten var 

mannens, kvinnorna skulle tiga i församlingen. Det konstnärliga skapandet var för mannen 

medan det husliga arbetet var kvinnan.7 Det är mot denna bakgrund Lenngrens dikt 

avtecknar sig och där råden ”til min k. Dotter” ligger helt i linje med hur kvinnan skulle 

uppföra sig. Hon fick gärna vara upplyst, men hon fick inte komma till tals. 

Då Anna Maria Lenngren gav ut sina första alster var hon ogift och kunde vara öppet vitter, 

säger Witt-Brattsröm i Nordisk kvinnolitteraturhistoria i kapitlet ”Från smakens tempel till 

Parnassen” (1993). Dessa tidiga dikter skrevs 1779 av mamsell Anna Maria Malmstedt efter 

                                                           
5
 (Silén, 2007)s.26 -27 

6
 (Olsson, Algulin, 1998)s 106 

7
 Elleström, Kön och ironi – en linje i samtida svensk lyrik, s 124 (kompendium Litteraturvetenskap A) 
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att hon  blivit belönad av hovet för sina översättningar av komiska operor till svenska, och i 

inledningen till en av dem, Marmontels Lucile, förklarat sig vara blåstrumpa: 

 Både äldre och senare tider hava lämnat oss mångfaldige exempel av fruntimmer, hos vilka 

man saknat, varken snille eller styrka för lärdom och vitterhet. 

Hennes signitetssigill under den här tiden bestod av initialerna AMM, en bok, en lyra samt av 

upplysningens fackla.8 

Det är efter giftermålet med Carl Petter Lenngren som man kan se förändringar i hennes 

diktningar, säger Ruth Nilsson i Kvinnosyn i Sverige. Från drottning Kristina till Anna Maria 

Lenngren (1973) och det blir svårt att veta vilken position Anna Maria Lenngren faktisk tog i 

kvinnofrågan.9 CP Lenngren var medarbetare och senare medredaktör för Stockholms Posten 

tillsammans med Kellgren. Anna Maria Lenngren publicerade där både prosa och vers och då 

Kellgren senare dog på 1790-talet blev hennes insatser i tidningen stora, men hon 

publicerade inte sina alster i sitt eget namn, enligt Olsson och Algulin.10 Detta kan ha berott 

på att hennes make inte varit helt stödjande till sin hustrus skrivande, skriver Witt-

Brattström. Då Lenngren under alla år skrivit och gett ut sina alster anonymt i Stockholms 

Posten, var det mot hennes vilja som hon blev uppmärksammad av Gyllenborg i Svenska 

Akademin 1797. Strax därefter slutade hon ge ut sina dikter men hon slutade inte att skriva.  

Anna Maria Lenngren lär ha försökt dölja sitt författande med att gömma sitt bläckhorn i sitt 

sybord.  Samma sybord finns bevarat och man kan se att bordets inre är fläckigt av bläck. 

Anna Maria Lenngren dog 63 år gammal, 1817.11  

Det är uppenbart att Lenngren tillhörde den ”upplysta” gruppen av kvinnor som fått 

utbildning från tidig ålder av sin far. I sin ungdom hade hon uttalat sig för 

kvinnoemancipation, men någon öppen försvarare för kvinnors rätt till utbildning var hon 

inte. Däremot var hon känd i författarkretsarna som en god husmor som aldrig lät sina 

skrivdon ligga framme. Hennes känsla för att skriva vassa epigram och satirer gör att det inte 

är otänkbart att hon faktiskt ironiserar i sin dikt ”Några ord til min k. Dotter”. Mitt syfte är 

                                                           
8
 Witt-Brattström,” Från smakens tempel till Parnassen” (1993), Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

9 Nilsson, Ruth, Kvinnosyn i Sverige från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren, (Lund: CWK Gleerup,1973)s 

364  
10

 (Olsson, Algulin 1998) s 146 
11

 (Witt-Brattström, 1993) 
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därför att undersöka hur olika tolkningar under olika tider har förstått dikten som om hon 

ironiserade över kvinnorollen i sin dikt eller faktiskt gav ut goda råd.  

Begreppen ironi, rolldiktning och kontext 

För att förstå komplexiteten med Anna Maria Lenngrens moderskaraktär i ”Några ord til min 

k. Dotter” behöver vi försöka förstå hur en rolldikt fungerar och vilka, som Elleström säger 

”dolda betydelsenivåer under och bortom det utsagda” som finns och hur dessa kan påverka 

vår tolkning av dikten.12 Det är lätt att vi som läsare bara ser det som är skrivet på ”ytan” av 

texten – handlingar, beskrivningar och, i vårt fall, diktens råd. Med en text skriven på 1700-

talet kan det vara lätt att förlora en djupare förståelse om kontexten, hur karaktären 

framställs och därmed också missa eventuell ironi.  

Ironi är ett begrepp inom den klassiska retoriken och användes från början i muntliga tal. 

Genom att se talarens ansiktsuttryck och kroppsspråk, kunde lyssnarna tyda de dubbla 

budskap som framfördes; att säga en sak men mena motsatsen. I Lyrikens Liv av Janss, 

Melberg & Refsum beskriver man ironi som ”ett uttryckssätt där det skiner igenom en 

motsättning mellan det man säger och realiteten eller det man egentligen menar” och ”kan 

omfatta allt från enskilt ord till en hel text”.13 Elleström påtalar det dubbla budskapet med 

en underliggande, tvetydig mening som är besläktat med både humor, parodi och satir. Men, 

fortsätter han, att säga en sak och mena motsatsen kan vara missvisande då man försöker 

förklara ironin i texter eftersom man egentligen inte kan förklara ”vad som egentligen finns 

och händer i litterära texter som anses vara ironiska”. Därefter slår han fast att det helt klart 

har att göra med kontraster, omvändningar och distans.14 Silén tar upp ironin som begrepp i 

den klassiska retoriken och förklarar att ”ironin behöver inte spegla det motståndaren 

verkligen tycker, utan bara sådant som publiken uppfattar som sannolikt att den beskrivna 

personen anser”. Hon fortsätter sedan att förklara att det är upplevelsen som finns i ett 

glapp ”mellan det som är och det som tycks vara, mellan sken och verklighet och mellan det 

som borde vara och är”.15 Då Anna Maria Lenngren var känd för sina vassa satirer är väl 

                                                           
12

 (Elleström, 2005) s 50 
13

 Janss, Melberg & Refsum, Lyrikens liv. (Lettland:Daidalos AB, 2004), s 105 
14

 (Elleström, 2005) s 12 
15

 (Silén, 2007) s 18-19 



9 
 

sannolikheten ganska stor att även ”Några ord til min k. Dotter” är en satir, kanske av det 

”mildare” slaget då den inte är riktad till en grupp. 

För att se hur ironin kan fungera ihop med rolldiktning behöver även detta begrepp 

förklaras. Lenngren använde sig flitigt av rolldiktning i sina satirer och kunde genom dem klä 

sig i många roller. Med tanke på den kontext dikterna är skrivna i och Lenngrens ovilja mot 

att vara i rampljuset, samt att hon skrev anonymt, gjorde detta att hon fritt kunde uttrycka 

sina åsikter utan att behöva stå för dem.  

National Encyklopedin förklarar rolldikt som en ”dikt i jagform som kan företräda en figur av 

annat kön, annan ålder, andra livsvillkor och erfarenheter än poeten själv”.16 Det som man 

inom den klassiska retoriken kallar rolldikt översätter man inom lyriken med begreppet 

sermokination. Silén beskriver innebörden av sermokination som att man ”skapar ett 

uttalande av en person som man vill karaktärisera”. Den här personen man karaktäriserar 

kan vara en påhittad eller historisk person, fortsätter Silén vidare, och den som talar låtsas 

ge ordet vidare till en annan. För att det ska finnas trovärdighet i det som sägs bör det 

stämma överens med karaktären hos den som talar och att man tar hänsyn den fiktiva 

situationen. ”Det viktiga är att talet speglar personens tankevärld både genom val av ämne 

och genom sättet att resonera”, och det är vanligt att man ”blåser liv i typfigurerna” skriver 

Silén.17 

När man kommer in på termen ”roller” blir det intressant att försöka tyda ”vem” som säger 

något; är det författaren, berättaren eller rollen? På en scen ser vi skådespelare spela en roll 

och vi som åskådare vet att det döljer sig andra personer bakom kostymen. Det de säger i 

sina roller innebär inte att de faktiskt står för de åsikter som framförs eller håller med sina 

rollers agerande. Då skådespelarna på scen exempelvis ironiserar över något kan vi med 

hjälp av deras gester och mimik avläsa denna ironi. I framförallt moderna pjäser kan vi som 

åskådare tolka viss ironi som har med vår samtid att göra. Har vi dessutom kännedom om 

författaren till skådespelet och känner till dennes kontext, kan vi som åskådare lättare förstå 

innebörden av den uttalade ironin, för vi förstår att författaren har velat väcka någon tanke 

hos oss som åskådare om ett samtida problem. I äldre pjäser blir det svårare då vi har att 

titta tillbaka på historiebeskrivningen och hur författaren har blivit beskriven. 

                                                           
16

 NE 
17

 (Silén, 2007) s 14 
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I lyriska texter, och i vårt fall i rolldiktningen, måste vi först reda ut vem det lyriska jaget är. 

Silén beskriver det lyriska jaget som ett begrepp från den modernistiska lyriken för att skilja 

subjektet och den verkliga författaren och där det skapade ”jaget”, vilket alltid är implicit 

uttryckt, inte är identiskt med det ”jag” som kan förekomma i dikten. Hon fortsätter sin 

förklaring med att ta upp Morten Nöjgaards förklaring att ”det jag som finns i en dikt kan 

aldrig likställas med det jag man använder i det vardagliga språket, eftersom det vardagliga 

jaget alltid är knutet till en viss talarsituation, en språklig kontext. En dikt har ingen språklig 

kontext”.18 

Ett annat begrepp Silén tar upp är implicit författare som hon förklarar som det som står 

skrivet mellan raderna och tar ställning för eller emot karaktärerna. Däremot, fortsätter hon, 

skall den implicita författaren aldrig uppfattas som identisk med den verkliga personen 

bakom ett verk. Just det här blir intressant då vi läser ”Några ord til min kära Dotter” för som 

Silén skriver så har ”varje text en norm och ibland kan de normer som den implicite 

författaren står för stå i motsats till de normer som berättaren har”. Då normen inte blir 

tydlig i en text eller motsäger sig själv börjar vi läsare att ifrågasätta berättarens trovärdighet 

och vi kan börja se berättaren som opålitlig. I Lenngrens fall vet vi att hon i tidiga år uttryckte 

sig i kvinnofrågan då det kom till emancipation, samtidigt som hon ger råd till ”sin dotter” i 

dikten att agera motsatsen.19  

Holmberg och Ohlsson skriver i Epikanalys. En introduktion att man som läsare kan uppfatta 

en norm i en text som går emot berättarens hållning, men för att inte sätta det samman med 

den verkliga författarens åsikter kallar man det en implicit författare: ”Denne berättar 

ingenting”, men kan däremot förklara förekomsten av ironi i texter.20 Elleström förklarar att 

om vi läsare ”läser en dikt i jagform och tycker oss se att diktjagets ord i sig är helt raka och 

utan dubbla bottnar men att dikten som helhet likväl ger uttryck för en distans till detta jag 

och hennes ord, då är det just den så kallade berättaren som vinklar synen på diktjaget och 

för in ett, om vi så vill, ironiskt perspektiv”. Men, fortsätter han, detta är bara ett resultat av 

vår tolkning.21 

                                                           
18

 (Silén, 2007) s 16 
19

 Ibid  
20

 Holmberg, Ohlsson, Epikanalys. En introduktion, (Lund: Studentlitteratur, 1999) s 82 
21

( Elleström, 2005) s 69 
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Det intressanta i ”Några ord til min k. Dotter” är i vilken roll Lenngren klär sig; är hon den 

implicite författaren som inte säger något; det är rollmodern som talar till dottern. Oftast 

har den implicite författaren och berättaren samma åsikt och i vårt fall skulle dikten 

verkligen kunna vara råd till unga kvinnor. Uppfattar vi att berättarjaget eller det lyriska jaget 

har en roll som en läsande och skrivande kvinna, motsäger hon sig själv i sina råd och blir 

mindre trovärdig och opålitlig, då kan vi ha att göra med en författare som lägger in ett 

ironiskt perspektiv i sin text.   

De olika vetenskapliga tolkningarna av ”Några ord till min k. Dotter” 

Anna Maria Lenngrens dikt ”Några ord till min k. Dotter, om jag hade någon”, publicerades 

anonymt första gången den 25 april 1798, nr 94 i ”Stockholms Posten” kan man läsa i 

Samlade skrifter af Anna Maria Lenngren, åttonde häftet (1925).22 Sedan dikten publicerades 

har den varit diskuterad och tolkad otaliga gånger av litteraturforskare och än idag är frågan 

om Lenngren var ironisk eller allvarlig då hon skrev dikten. 

För att närma oss de två karaktärerna i dikten, och framförallt modern, måste man försöka 

nå de olika skikten mellan författaren och de diktade karaktärerna. Elleström beskriver att 

”en text når oss alltid via en berättare, ett förmedlat ’skikt’ som mer eller mindre osynligt 

styr läsningen”. Däremot, fortsätter han, kan vi aldrig säkert veta vad ”litterära karaktärer 

egentligen tänker, känner och vill, inte ens om de själva talar om det”.23 Detta gör att vi som 

läsare kan ”se” texten på ett plan genom dess handling, beskrivningar och uttalande, medan 

den djupare förståelsen av en text kan finnas i hur exempelvis en karaktär i en text 

framställs, dess kontext och kunskap om författaren. Genom den djupare förståelsen kan vi 

som läsare tyda fram eventuell ironi i en text. I sin rolldiktning kunde Lenngren ikläda sig 

olika roller. Diskussionerna från forskarhåll har mest handlat om ifall Lenngren hade en 

ironisk ton i sina roller eller om det faktiskt var hennes åsikter som talade genom rollen, och 

här stöter vi återigen på frågan om det är en implicit författare eller ett lyriskt jag. 

Titeln och modersrollen 

                                                           
22

 Samlade skrifter af Anna Maria Lenngren, åttonde häftet (Stockholm: Albert Bonniers förlag 1925) s 396 - 
408 
23

( Elleström, 2005) s 66 
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Då vi börjar läsa dikten ser vi att vi har att göra med en lärodikt, en moder talar om för sin 

dotter hur hon bör leva sitt liv. Just att det är en lärodikt har fått, framförallt de äldre 

tolkningarna av dikten, att se dikten ”som ett inlägg i debatten om kvinnors läsande” skriver 

Silén.24 I Svenska Vitterhetssamfundets Samlade skrifter af Anna Maria Lenngren, åttonde 

häftet (1926) refereras några av de viktigaste teorierna om fru Lenngren.25 Rosenstein, som 

skriver företalet till Skaldeförsöken(1819) menar att ”råden till Betti teckna med sanning 

hennes tankesätt och voro hennes egen lefnads regel”. Detsamma ansåg Franzén, som var 

samtida med Lenngren, skriver Rut Nilsson i Kvinnosyn i Sverige (1973), och menar också att 

”författarinnan här ger uttryck åt sin egen uppfattning, och även han säger att hon levde 

som hon lärde. Däremot ansåg Warburg, fortsätter Nilsson, inte att Lenngrens dikt ger ett 

”uttryck åt en ironisk uppfattning af hvad världsklokheten bjöd, hvilket en bitter 

lefnadserfarenhet lärt henne väl”.26 Nilsson tar även upp att i Warburgs uttalande i 

Illustrerad svensk litteraturhistoria, 1911-12 att poemet här anses vara ”en skämtsam 

motsvarighet till Liljestråles dikt och parodin gälla tidens lärodikt överhuvudtaget. Det säges 

vara ironiserande och ge levnadsregler i halvt skämtsam ton”.27 De här exemplen kan stå för 

manliga tolkningar, och både Rosenstein och Franzén är från hennes samtid. Båda har svårt 

att se något ironiserande i hennes dikt, men kanske beror det på att det oftast var männen 

själv som skrev lärodikter till kvinnorna om hur kvinnor skulle förhålla sig till de 

konventioner som rådde i 1700-talets samhälle. Det var mannen som bestämde i 

äktenskapet och det var mannen som bestämde vad som var godtagbart för kvinnor att 

syssla med. Hemmet var kvinnans värld medan det offentliga var mannens. 

Som vi ser fanns det redan tidigt olika tolkningar av ”Några ord til min k. Dotter” och efter 

1970 har fler tillkommit av en annorlunda karaktär, där intresset framförallt tolkar utifrån 

kvinnans emancipation och ställer frågan om dikten är helt eller delvis ironisk. Ett ökat 

intresse för Lenngren som forskningsobjekt, förklarar Heggestad i Poetiska världar. 33 

                                                           
24

 (Silén, 2007) 
25

 (Samlade skrifter af Anna Maria Lenngren, 1926) 
26

 (Nilsson, 1973) 
27

 Ibid,  s 341 
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studier tillägnade Bengt Landgren (2002), hänger samman med den feministiska 

forskningens utveckling och att se på de kvinnliga pionjärerna med ”nya glasögon”.28  

Redan i rubriken ”Några ord til min k. Dotter, i fall jag hade någon” konfronteras vi som 

läsare med underrubriken ”ifall jag hade någon”.                                                                    

Birgitta Holm tar i Tusen år av ögonblick (2002) upp problemet med titeln och skriver 

Om Lenngren ville skriva en rolldikt varför skulle hon då redan i titeln rasera rollen? Med villkorssatsen 

riktar hon ju ljuset mot rolltagaren, inte mot rollen. Hon pekar ut att det är en författare som talar, inte 

en äkta mor, ja hon pekar kanske till och med ut sig själv, en skrivande kvinna utan en egen dotter. 

Men, menar Holm”, invändningen går att vända på. Med villkorssatsen blir allt villkorligt.” 

Därefter fortsätter Holm med att rubriken inte har någon ”stabil position som utsagorna ges 

ifrån, det finns ingen stabil mottagare”.29 Just denna kluvenhet kan bero på att Lenngren 

hade en ambivalent inställning till kvinnofrågan och Rut Nilsson (1973) jämför hennes 

tidigare och senare verk i Kvinnosyn i Sverige, då de visar på en förändring i författarinnans 

ståndpunkt från det tidiga författarskapet till efter hennes äktenskap. Men, säger Nilsson, 

denna ”dubbelhet” kan ha varit diplomati, där just ”kvinnans plats i hemmet” godtas av 

Lenngren för att hon inte ska förlora sin ställning inom den litterära världen.30 Samtidigt kan 

det handla om att modern är ett rolltagande och Nilsson avslutar med 

Att de flesta av fru Lenngrens uttalanden om kvinnan och hennes ställning, även de mera personligt 

hållna, är svårtolkade, att den stora klyfta som man har sett mellan de åsikter hon gav uttryck åt före 

1780 och dem som finns med i ’Några ord till min k. Dotter’ inte finns, att dikten ifråga inte bör ses som 

ett personligt dokument eller en personlig åsiktsdeklaration och att de åsikter som fru Lenngren har 

uttryckt snarast är moderat feministiska. 

Eva Heggestad tar upp Rut Nilssons verk Kvinnosyn i Sverige, och menar att Nilsson väljer att 

läsa och tolka dikten bokstavligt och hennes åsikt är att Lenngrens dikt inte är ironiskt 

skriven, utan Lenngren skrev bara så som man brukade i dessa frågor, och detta gör att det 

                                                           
28  Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, red. Håkan Möller m.fl., (Stockholm/Stehag 2002): 

Eva Heggestad s. 113-126 

   
29 Holm, Birgitta, Tusen år av ögonblick. Från den heliga Birgitta till den syndiga, (Stockholm: Bonnier, 2002)s 

92   
30

( Nilsson, 1973) s 331 
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är svårt att veta var Lenngren stod i kvinnofrågan.31 Ur forskningssynpunkt kan man säga att 

Nilsson kopplar dikten till den moralpedagogiska genren. 

Några forskare utgår ifrån den feministiska forskningen om kvinnliga författare. Som vi har 

sett har de två forskarna Nilsson och Holm två vitt skilda åsikter om ironins vara i Lenngrens 

dikt och om Lenngren verkligen stod för kvinnors rätt till det offentliga livet.  Att dikten är 

ironiskt skriven menar däremot Witt-Brattström i Nordisk kvinnolitteratur 1 i kapitlet ”Från 

Smakens Tempel till Parnassen” (1993) där hon bland annat skriver 

Det är svårt att föreställa sig att denna förkämpe för kvinnosnillet skulle härbärgera en lika ivrig önskan 

att följa ’gyckeldockornas här’ till ’Smakens tempel’, dvs. toalettbordet. Det är onekligen lättare att se 

den beskriva reträtten som en första klassens ironi över henne själv, stackars ’lärda i stubb’ som 

väninnorna häcklar för hennes urmodiga hatt.
32

 

Sedan pekar Witt-Brattström på en jämförelse mellan ”Några ord til min k. Dotter” och 

”Ålderdomströsten” och menar att om de blir ”lästa som pendanger avslöjar dikterna 

skoningslöst den cyniska uppfostran av flickan till slav och pojken till herre”. Vidare påpekar 

hon att Lenngren nyttjat en ”vilt flammande ironi” som skulle kunna tyda på ett 

ställningstagande i kvinnofrågan.33  

Heggestad tar i Poetiska världar upp Gunlög Kolbes ”I Klänningens veck. Feministiska 

diktanalyser” (1998). Kolbe menar att för att förstå ”Några ord til min k. Dotter” bör man 

läsa den utifrån den tradition i vilken den är skriven, den klassiska retorikens. Också Kolbe 

menar att titeln bygger på en ”motsättning mellan det som är och det som synes vara” 

genom tillägget ”i fall jag hade någon” och att det signalerar en dubbelhet. Denna dubbelhet 

försöker hon sen förklara med att ”dikten kommer att röra sig på två plan; dikten ställer inte 

bara den lilla världen mot den stora utan ger också i rollmoderns tal högst konkreta men 

dubbla råd till den kära dottern” och enligt Kolbe kan detta budskap sammanfattas: ”För att 

överleva i en mansdominerad värld måste du lära dig ett dubbelt förhållningssätt”.34 

                                                           
31

 Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, red. Håkan Möller m.fl., Stockholm/Stehag 2002: Eva 

Heggestad s. 113-126 

32
 (Witt-Brattström, 1993) 

33
 Ibid 

34
 (Poetiska världar, 2002): Heggestad, s120-121 
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Holm tar också upp Kolbes tes med att dikten ”hamnat i kläm mellan två traditioner” 

eftersom dikten är skriven i den klassiska traditionen, ”där retoriken är den nyckel som 

texten bör öppnas med, så befinner sig läsaren i romantiken där författaren och hennes 

hållning som har dragit till sig intresset”.35 En annan forskare som både Holm och Heggestad 

tar upp är Stina Hansson, Från Hercules till Swea. Den litterära textens förändringar (2000). 

Hansson tar även hon upp den klassiska retoriken då hon läser Lenngren och menar precis 

som Kolbe att ”Några ord til min k. Dotter” ska ses som en variant av ett rådgivningstal. Men 

dikten ska bara ses som ett tal så ”länge vi väljer att uppfatta dikten som moderns utsaga, 

dvs. som ett rådgivande tal”.36 Då dikten kom ut anonymt i en tidning får den också ett annat 

framträdande: ”dikten får då ytterligare en åhörare, nämligen tidningsläsaren, och därmed 

förändrar den också karaktär” och blir till en ”demonstrativ text, som visar upp en moder 

och hennes tal”. Det är här moderns roll som talare förändras och övergår till att en anonym 

skribent på Stockholms Posten bli synonym med, som läsarna förmodligen uppfattade som 

manlig. Texten blir då en man som återger en moders ord till sin dotter’ vilket leder till att 

modern blir en fiktiv karaktär och budskapet blir förmedlat av en skribent. Hansson menar 

med detta att i det ena fallet ”är det Bettis mor som talar” och i det andra är det ”den 

anonyme författaren”.37 Just detta tar Holm upp vad gäller Hanssons tolkning – läsaren har 

två möjligheter att läsa dikten; antingen läser man dikten som ett fiktivt framfört tal eller så 

ser man dikten ”genom skriftens glas, som en förmedling i skrift av ett muntligt tal” och i det 

sistnämnda finns det då, enligt Hansson, ”utrymme för att såväl förmedlare som rådgivare 

kan vara ironiskt betraktade”.38 

 Elleström menar också att det är en rolldikt i och med att ”modern spelar inte vilken roll 

som helst, utan just en noggrant instuderad, utstuderad könsroll som drar till sin spets, 

överdriver och parodierar de gängse förväntningarna på kvinnors beteende. Dikten är en 

ironisk föreställning”.  Han fortsätter sedan med det är rollmodern som både syns och för 

ordet på textens yta, men, säger han ”hon styr inte texten” och hur vi uppfattar modern 

                                                           
35

 (Holm, 2002) s 90 
36

 (Poetiska världar, 2002):Heggestad, s121 
37

 (Poetiska världar, 2002): Heggestad, s122 
38

 (Holm, 2002) s 90 
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finns i diktens språk och komposition och det är här, mellan text och läsare, som det 

”svårgripbara skikt” finns som vi kallar för berättare.39  

Elleström försöker att komma åt stilgreppet ironi hos kvinnliga svenska författare. Det 

handlar om ”glappet” mellan vad som står och hur vi läsare tolkar och uppfattar texten, samt 

dessutom om en mot texten motstridig författarintention. Den röda tråden för Elleströms 

bok är könsroller och hur man ironiserar över dessa och han generaliserar kvinnors ironi över 

sig själva som att kvinnorna håller upp en ”spegel” för det egna jaget istället för att 

”satirisera männen och mansrollen.”40 Holm däremot menar att ”könet är liksom jaget 

ingenting annat än en serie maskerader […] Om den uppväxande Betti ska dra några 

slutsatser alls är det möjligen: ’Tänk själv Betti!’”41 Hansson och Kolbe utgår båda från den 

klassiska retoriken men Kolbe anser att dikten ”hamnat i kläm mellan två traditioner” – där 

författaren befinner sig i retoriken och läsaren i romantiken med intresse för författarens 

hållning. Hansson däremot menar att dikten kan läsas på två sätt: ett fiktivt framfört tal eller 

som en förmedling i skrift av ett muntligt tal där såväl förmedlare som rådgivare kan vara 

ironiskt betraktade. 

Till skillnad från Elleström som utgår ifrån könsroller och hur kvinnor ironiserar över sig 

själva, utgår Daniela Silén från den klassiska retoriken och moderna teorier om rolldiktning i 

Rolldiktaren och ironikern Anna Maria Lenngren. Hon fokuserar inte bara på en dikt utan 

flera och tar bland annat upp hur rolldiktandet och ironi ofta går hand i hand och att hennes 

syfte är att ”diskutera de båda begreppen i förhållande till varandra och användningen av 

dessa”.42 Silén anser att ”Några ord til min k. Dotter” är en rolldikt och att ”titelns ironiska 

ton fungerar som en indikator på att dikten inte skall läsas som ett personligt dokument”43 

även om hon inte anser att en text kan vara helt objektiv. Däremot hävdar Silén att dikten 

”skämtar med den äldre generationens inställning till kvinnan” och läser då dikten som om 

det är modern som talar, precis som två andra dikter hon tar upp; ”Andra tyger, andra 

seder” och Moster Agnetas klagan”. Då, enligt Silén, ”Några ord” vänder sig ”mot den 

konservativa synen på kvinnan” konstaterar hon att 

                                                           
39

 (Elleström,2005) s 62 
40

 Ibid s 237 
41

 (Holm, 2002) s 95 
42

 (Silén, 2007) s 9 
43

 Ibid s 90 
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”Samhällsklasser och personers vanor tycks Lenngren alltså skämta öppet och friskt med, medan hon far 

försiktigare och mindre explicit fram med ideologier och livshållningar”.
44

 

I ”Några ord till min k. Dotter” kan Lenngren inte vara lika kraftfull och vass, som i sina dikter 

riktade mot en grupp och detta kan vara det avgörande vilket får oss läsare svårt att tyda 

diktens ”inre” handling; hennes eventuella ironi blir otydlig.  

Redan efter genomgången av tolkningarna av titeln och ”modern” förstår vi att åsikterna 

spretar åt olika håll. Själva rubriken, med sin villkorssats, kan tyda på ett dubbelt budskap. Vi 

vet att Lenngren inte hade några barn, så frågan man måste ställa sig är om dikten riktar sig 

till dottern hon inte hade och kanske sörjde eller till kvinnor i största allmänhet. Oavsett 

vilket kan villkorssatsen tydas som ironisk; om det är för dottern som inte finns, kan det vara 

ett tecken på att Lenngren faktiskt ironiserar över sitt eget liv då hon har skrivit i det dolda 

och tagit sina äktenskapliga plikter på största allvar, men aldrig fick glädjen att få några barn. 

Är det däremot en dikt riktad till kvinnor i största allmänhet kan titeln indikera på att man 

inte ska ta budskapet så allvarligt.  

Är det just Lenngrens stil som gör att vi får svårt att tolka hennes texter eller har hon några 

tydliga ironimarkörer i dikten som kan tydliggöra om vi pratar om ett rådande tal eller om vi 

faktiskt har att göra med en av hennes satirer? Om vi går vidare i dikten och tittar på de 

första stroferna så  ”talar” modern om hur Betti ska uppföra sig. Rollmodern omnämner sig 

själv som den ”hulda, fromma” modern och som ska ge sin dotter en läxa. Var Lenngren 

”huld”? Ja, säger den äldre forskningen – hon ”levde som hon lärde”, medan den moderna 

forskningen tar upp dubbelheten hos Lenngren. Hon var en trogen maka och höll sig i 

bakgrunden, men samtidigt gav hon ut flera dikter anonymt under sitt äktenskap, fast att 

hennes make inte tyckte om att hon skrev och kallade hennes diktande för ett ”poetiskt 

tidsfördriv”.45 

Fram till strof 6 berättar modern om hur Betti ska uppföra sig i allmänhet till världen och 

medmänniskorna, för att få ett så bra liv som möjligt. ”På livets bana varsamt gå, / men tro 

ej allt vad ont man säger./ Vår värld, min Betti, är ändå/ den allra bästa värld man äger.” 

Rollmodern berättar för dottern vad hon har att vänta av världen. Elleström menar här att 
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modern förvanskar Leibniz’ kontroversiella tes om att vi lever i den bästa av möjliga världar: 

”vår värld, som ju är den enda vi har, är den aldrabästa verld man äger”, men fortsätter 

Elleström också den sämsta.46 Genom att använda Leibniz’ tes antyder modern att hon själv 

är beläst och vitter, men råden som sedan kommer till dottern är motsatsen. Ironi bygger på 

att man säger en sak men menar det motsatta och detta motsatsförhållande kan tyda på 

ironi. 

Nästkommande strofer, 7 – 11, handlar om utbildning och läsning och framförallt hur 

kvinnor ska förhålla sig till dessa: ”Med läsning öd ej tiden bort, / vårt kön så föga det 

behöver./ Och skall du läsa, gör det kort, / att såsen ej må fräsa över.” (Strof 7, rad 25 – 28.) 

Denna strof är en av de mest kraftfulla i dikten och man skulle kunna säga att berättarjaget 

säger det motsatta till författarens eget liv som ägnade många timmar till att skriva och läsa 

vilket skulle kunna tyda på en ironimarkör. 

 ”En lärd i stubb (det är ett rön)/ satirens udd ej undanslipper, /och vitterheten hos vårt kön/ 

bör höra blott till våra nipper.” En kvinna skulle under 1700-talet vara främst maka och mor, 

däremot skulle hon sträva efter att bli upplyst, hon hade rätt till att läsa, men det skulle inte 

vara huvudsysslan för henne. I Elleströms tolkning av ”En lärd i stubb” är det antingen en 

man klädd i underkjol eller en ”kvinna som drar på dig kunskap” – båda passar dem lika illa 

och kan i de båda fallen inte undgå att bli föremål för satir. Den kunskap kvinnan har ska 

behandlas som nipper – bijouterier eller småprydnader som förhöjer kvinnans skönhet. 

Ironimarkörer i detta stycke skulle kunna vara ”lärd i stubb” och att vitterheten bara hör till 

kvinnans nipper. 

Den näst sista delen handlar om hur Betti ska förhålla sig till sin make då hon blivit gift: ”Den 

maka, som dig blir beskärd, / (märk denna stora hemligheten!) / var huld, om han är huldhet 

värd, / om ej – så var det i förtreten.” Här handlar det, enligt Nilsson, om ett klokhetsråd till 

dottern att acceptera det faktum att mannen är den bestämmande i äktenskapet och att 

hon ska göra det så drägligt som möjligt för sig själv genom att vara vänlig mot honom 

oavsett vilket humör han kan tänkas ha. Detta var ju normen i 1700-talets samhälle.47 Men 

det skulle också som Kolbe säger vara ett sätt för att ”överleva i en mansdominerad värld” 
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måste man lära sig ett dubbelt förhållningssätt.48 I det sistnämnda skulle det kunna vara en 

ironimarkör. 

 Till sist avslutas dikten med ”Ja, Betti, livets sällhet njut, / men livets plikter ej försaka. -/Nu 

har min lilla läxa slut, / och till min söm jag går tillbaka. ”Här kan vi fundera över vad 

Lenngren menar med att ”till min söm jag går tillbaka”. Det är känt att hon hade sina 

skrivdon i sitt sybord och är det då inte troligt att det är till skrivandet hon återvänder till 

istället för att sy och då kan detta också tyda på en ironimarkör.  

Ironi, som jag skrivit tidigare, bygger på motsatsförhållande av det som sägs och det som 

menas. Då det handlar om kommunikation mellan två personer, kan mottagaren av ett 

budskap se på avsändaren vad denne menar genom dennes mimik och kroppsspråk. Då vi, 

som i detta fall, läser en text måste vi tolka utifrån olika ironimarkörer och då blir budskapet 

genast otydligt. Ett sätt att utläsa ironi, kan vara av olika motsatsförhållande som finns i 

texten.  Ett annat är att se till textens uppbyggnad. ”Några ord til min k. Dotter” är en rolldikt 

där den ena rollen – modern – håller ett rådgivande tal till sin dotter. Frågan är då om 

författaren faktiskt iklär sig moderns roll för att dölja sin åsikt, eller om rollmodern spelar 

eller tar på sig rollen som den ”hulda modern” för att få sin dotter att lyssna på hennes 

budskap om att följa de traditionellt kvinnliga plikterna, samtidigt som det genom talet 

kommer fram att hon själv är ”vitter”? 

Slutsatser och sammanfattning 

Då jag inte skulle göra någon ny tolkning av ”Några ord til min k. Dotter” utan försöka se hur 

ironi verkar i samspel i olika kontexter och hur den tolkas över tid så har jag kommit fram till 

olika tolkningar, precis som tidigare forskning pekat på.  När jag har läst ”Några ord til min k. 

Dotter” är det svårt att inte lägga en tolkning på dikten från min egen samtid och uppfatta 

den ironiskt. Vilken kvinna idag skulle anse att såsen är viktigare än kunskap, eller att 

kvinnan ska vara underställd mannen i ett förhållande? Så från ett tjugohundratals 

perspektiv är det svårt att inte tolka in ironi i Lenngrens dikt. Tar jag däremot in Lenngrens 

samtid då jag läser, kan jag tolka dikten som en lärodikt eller rådgivningstal, då den speglar 

konventionerna i Lenngrens samhälle. Lenngren var fantastisk på att få liv i sina typfigurer 

och hennes råd till ”min k. Dotter” ligger inom ramen för sättet att resonera under 1700-
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talet. Det ansågs inte passande för en kvinna att skriva eller uttrycka sina åsikter öppet. Ändå 

skrev Lenngren och hon ”talade” genom sin dikt. Denna dubbelhet med att skriva ett 

retoriskt riktigt rådande tal i sin dikt och genom att tidigare ha skrivit flera epigram och 

satiriska dikter, gör att vi som läsare om vi har kunskap om detta, kan uppfatta hennes 

berättande som mindre trovärdigt. Det blir en motsättning i det hon säger i sin rollmoder 

med hennes eget agerande som författare. Detta innebär dock inte att Lenngren ironiserade 

i ”Några ord til min k. Dotter”, men som läsare kan vi uppfatta texten så. De tidigare 

forskningarna på området visar att man i Lenngrens samtid tolkade dikten som en lärodikt 

med goda råd till tidens unga kvinnor. Men ju längre fram i vår tid vi kommer, desto lättare 

är det att tolka in ironi hennes dikt och framförallt görs det från den feministiska 

forskningen. Svårigheten att få veta Lenngrens riktiga intentioner med sin dikt är att det inte 

finns något dokumenterat i vilken riktning det sanna svaret finns – vi kan bara gissa. 

Oavsett vilken tolkning vi gör av ”Några ord til min k. Dotter, kommer Anna Maria Lenngrens 

dikt att fortsätta leva och vara uppe för fler diskussioner och tolkningar i framtiden. För det 

är precis som Elleström (2005) säger, att så snart vi börjar läsa hennes text börjar den leva 

sitt eget liv och det är vi som läsare som utifrån våra erfarenheter, förutsättningar och 

föreställningar tolkar det skrivna och där någonstans i mötet finner vi svaret – tills någon 

annan läser… 
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