
Anna Maria Lenngren
(1754-1817)

”Några ord till min k. Dotter, ifall jag hade någon”

Min kära Betti! du blir stor,
du från din docka hunnit växa;
utav din hulda fromma mor
tag för din framtid denna läxa.

Uti den värld du knappast sett
så många öden förefalla;
men med ett glatt och sedigt vett
skall Betti segra på dem alla.

På livets bana varsamt gå,
men tro ej allt vad ont man säger;
vår värld, min Betti, är ändå
den allrabästa värld man äger.

Den är vad den beständigt var,
bebodd av kloka och av dårar;
och, noga överlagt, den har
mer rätt till löje än till tårar.

För mycken misstro föder agg,
för mycken lätttro ångrens smärta:
tänk ej i varje ros en tagg,
ej dygd i varje manligt hjerta.

Väl dig, om jämt du följa vet
Försigtighet den kloka gumman
den jämte känslig glättighet
är av all vishet huvudsumman.

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.

Ett odlat vett, en upplyst själ
vad! kunna böcker blott det skänka?
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mitt barn, studera världen väl,
den ger dig ämnen nog att tänka.

Var mänska, Betti, är en bok,
lär dig att fatta rätt dess värde;
och minns att oftast av en tok
den vise någon visdom lärde.

Men om lecturen roar dig,
väl! i förädling av ditt väsen
låt den då blygsamt röja sig,
men ej i tonen av beläsen.

En Lärd i stubb (det är ett rön)
Satirens udd ej undanslipper,
och vitterheten hos vårt kön
bör höra blott till våra nipper.

Lyd, Betti, lyd bestämmelsen,
sök ej att mannabragder hinna;
och känn din värdighet, min vän,
i äran av att vara kvinna.

Se denna mor i huslig krets,
som vet sitt sanna kall bevaka,
fullt med den ärelust tilfreds
att vara värdig mor och maka.

Se ordning, mildhet, trevlighet,
med blomster hennes fotspår hölja,
och heder, kärlek, tacksamhet
dess levnad och dess minne följa.

Behaget är med Fliten släkt:
i nyttig snällhet sätt din heder;
låt ärbarheten i din dräkt
bli sinnebild av dina seder.

Följ, Betti, smakens enkla bud,
låt aldrig flärden dig förtrolla;
all prydnad driven intill skrud
är blott affichen av en fjolla.

I sällskap sladdrets tomhet fly,
men sitt ej sluten som en gåta;
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för tanklösheten plär man sky,
för mycken klokhet ej förlåta.

Välj uttryck utan brydsamt val,
se till att du ej domslut fäller;
och tala, Betti, håll ej tal,
du tror ej hur det oss förställer.

Giv skämtets udd sitt fina skick,
i ord som glättigt oförmoda;
dock minns, man skrattar med en kvick,
men man bär aktning för den goda.

En lätting, slö till själ och kropp,
fann en gång livet bli en börda;
då fann en annan lätting opp
att tiden genom kortspel mörda.

Välj nödigt detta tidsfördriv,
som, fast av sed och ton ej menligt,
är, tro mig, med ett verksamt liv
och själ och känsla oförenligt.

Märk hur en Skönhets blick är vass,
i nit att korten lyckligt kasta;
märk, vid det lumpna ordet pass,
hur Gracerna på flykten hasta.

Försiktigt även undanvik
all brydsam forskning i gazetten:
vårt hushåll är vår republik,
vår politik är toiletten.

Bliv vid din bågsöm, dina band,
stick av ditt mönster emot rutan,
och tro, mitt barn, att folk och land
med guds hjälp styras oss förutan.

När sig en kvinna nitisk ter
att Staters styrselsätt ransaka,
gud vet, så tycks mig att jag ser
ett skäggbrådd skugga hennes haka.

Nej, slika värf ej stå oss an,
låt aldrig dem din håg förvilla;
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du skall bli gift – då vill din man
med tacksamhet min lärdom gilla.

Att giftas – ej ett ämne finns
mer rikt att i maximer driva;
men, goda Betti, hör och minns
det enda råd jag har att giva:

Den maka som dig blir beskärd
(märk denna stora hemligheten!)
var huld, om han är huldhet värd,
om ej – så var det i förtreten.

Tag händelser och öden lätt,
mitt barn, så bliva de ej tunga;
och, mellan oss, är det ett sätt
att än i åldren synas unga.

Min Betti, livet flyr så fort,
vad grym vad oersättlig skada,
om, vid det lilla gagn vi gjort,
vi nekat oss att vara glada?

Må stojet och förströelsen
vid andras dom för glädje gälla!
I stilla nöjen sök du den;
det är för oss vi äro sälla.

Gör nöjet bofast i ditt hus,
äg i ditt hjärta samvetsfriden;
den gör vår upsyn mild och ljus,
den rår på sorgerna och tiden.

Ja, Betti, livets sällhet njut,
men livets plikter ej försaka. –
nu har min lilla läxa slut,
och till min söm jag går tilbaka.

Läs dikten på Litteraturbanken.

Läs dikten tillsammans med ”Andra tyger, andra seder” (i materialet för 6–
9). Båda dikterna vänder sig till Betti. Vad får läsaren för uppfattning om
denna Betti? I ”Andra tyger, andra seder” är det en tant (en faster eller
moster) till Betti som talar. Men vem talar i dikten ”Några ord till min k.
dotter”? Ger dikten uttryck för författarens egna åsikter och längtan efter
en dotter att vägleda i livet? Eller är dikten en rolldikt och är åsikterna som
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förs fram i så fall ironiska eller allvarligt menade? Frågan har blivit mycket
omdiskuterad i svensk litteraturhistoria.

Det är många åsikter som förs fram i dikten. Välj några citat och skriv dina
tankar kring dem. Prata gärna med varandra om vilka citat ni har valt och
vilka tankar de har väckt.

Ta reda på mer om Anna Maria Lenngren och skriv en egen tolkning av
dikten utifrån din uppfattning. Läs och jämför vad som står om dikten i
några litteraturhistorier, till exempel Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1
(1993) (finns här på Litteraturbanken) och Den svenska litteraturen 2
(1988).

”Pojkarne”

1.

Jag minns den ljuva tiden,
Jag minns den som i går,
Då oskulden och friden
Tätt följde mina spår;
Då lasten var en häxa,
Och sorgen snart försvann;
Då allt utom min läxa
Jag lätt och lustigt fann.

2.

Uppå min mun var löjet,
Och hälsan i min blod,
I själen bodde nöjet,
Var människa var god;
Var pojke, glad och yster,
Var straxt min hulda bror;
Var flicka var min syster,
Var gumma var min mor.

3.

Jag minns de fria fälten
Jag mätt så mången gång,
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Där ofta jag var hjälten
I lekar och i språng;
De tusen glada spratten
I sommarns friska vind,
Med fjärlarna i hatten
Och purpurn på min kind.

4.

Av falskheten och sveken
Jag visste intet än,
I var kamrat av leken
Jag såg en trogen vän;
De långa lömska kiven
Dem kände icke vi;
När örfilen var given,
Var vreden ock förbi.

5.

Ej skillnad till personer
Jag såg i nöjets dar;
Bondpojkar och baroner
Allt för mig lika var;
I glädjen och i yran,
Den av oss raska barn,
Som gav den längsta lyran
Var den förnämsta karln.

6.

Ej sanning av oss döljdes
Uti förtjänst och fel;
Oväldigheten följdes
Vid minsta käggelspel;
Den trasigaste ungen
Vann priset vid vår dom,
När han slog riktigt kungen,
Och greven kasta bom.

7.
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Hur hördes ej vår klagan,
Vårt späda hjärta sved,
Vid bannorna och agan
Som någon lekbror led;
Hur glad att få tillbaka
Den glädje riset slöt,
Min enda pepparkaka
Jag med den sorgsna bröt.

8.

Men, mina ungdomsvänner,
Hur tiden ändrat sig!
Jag er ej mera känner,
I kännen icke mig.
De blivit män i Staten
De fordna pojkarne
Och kivas nu om maten,
Och slåss om titlarna.

9.

Med fyrti år på nacken
De streta i besvär,
Tungt i den branta backen
Där Lyckans Tempel är. —
Vad ger då denna Tärnan,
Så sökt i alla land? —
Kallt hjärta under stjärnan,
Gul hy och granna band.

Läs dikten på Litteraturbanken.

Dikten är skriven efter en melodi av operakompositören Christoph Willibald
Gluck. Samtala om hur stämningen och synen på barndomen skildras i de
sju första stroferna och hur stämningen vänds i de två sista.

Jämför ”Pojkarne” med ”Några ord till min k. Dotter”. Diskutera diktjaget i
de båda dikterna. Vilka likheter finns och vilka skillnader? Vilken syn på
pojkar/män och flickor/kvinnor ger de båda dikterna?

”Den mödosamma världen”
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Vår Prost jag häromdagen såg
En morgon, då ännu han låg,
Matt utsträckt mellan tvenne lakan.
Hans kinder hade rosens färg,
Hans runda armar hull och märg,
Och magen kullrig som ett berg
Sig hävde upp mot isterhakan.
Vid sängen stod ett bord, där denne andans man
Sin frukost redan färdig fann,
Av smör och kycklingar, så läcker och så härlig.
Hans Vördighet grep saken an
Och fann Liqueuren rätt begärlig.
Sen han nu visat mycken nit
Med klunk för klunk och bit för bit,
Han åter sänkte sig på mjuka huvudgärden,
Och ropte: Store Gud! vad är vårt usla liv? —
En ständig kamp mot synd och flärden.
O Herre mig Din styrka giv
I denna mödosamma världen!

Läs dikten på Litteraturbanken.

Dikten är ett mycket gott exempel på vad ironi är. Notera alla exempel på
vällevnad som Lenngren tillskriver prosten och ställa dem mot hans utrop i
slutet av dikten.

”Grevinnans besök”

1.

Bevars vilket fläng både ute och innan!
Hos Prästens vad stoj och vad stök!
Ett bud hade kommit att nådig Grevinnan
Tänkt göra ett middagsbesök.

2.

Pastorskan höll råd med sin dotter Lovisa
Om ordning med dukning och fat;
Hon ville sitt kokvett vördsamligen visa
Med ståtlig välfägnad och mat.
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3.

Nu dammades salen och gamla porträtter,
Stamfädren förnämst däribland:
Matronor med nattyg och snörda corsetter,
Och Präster med biblar i hand.

4.

Pastorskan påklädde sin långkoft av siden,
Herr Pastorn sin bästa peruk;
Lovisa sin dräkt som den framfarna tiden
Hvar årshelg kom endast i bruk.

5.

Nu syntes Grevinnan och Fröken vid hagen;
Herr Pastorn till mötes dem gick,
Med ideligt jänk på kaftanen och kragen,
I städat och prästerligt skick.

6.

På trappan med nigningar täta och djupa
Stod Prästfrun så gladlynt i solv;
Och dotter och mor foro ödmjukt framstupa
Att kyssa den grevliga kjoln.

7.

I salen det högborna främmandet trädde;
Herr Pastorn, med bugning och krus,
Beskref hur man underdån-hjärtligt sig glädde
Av äran som skedde hans hus.

8.

Det grevliga Herrskapet fördes till bordet,
Guds gåvor det feltes ej där;
Grevinnan så nedlåten nådigt tog ordet:
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Bevars vad ni gjort er besvär!

9.

Pastorskans anrättning hon täcktes beprisa,
Fann dillköttet läckert och ungt;
Berömde ostkakan, och brydde Lovisa
För husets vällärde Adjunkt.

10.

Och Fröken, med fingrar som snön att förblinda,
En vinge av kycklingen bröt,
Och matade stundom sin sköna Belinda,
Och föga av rätterna njöt.

11.

De förnäma gäster, med blick på varannan,
Bemärkte herr Pastorns gestalt,
Med kniven i steken och svetten i pannan,
Och trugning och bugning vid allt.

12.

Pastorskan tog skålen med smultronen bräddad;
Allt var så hjertinnerligt unt,
Var tallrik hon böd som en ättehög bäddad;
Allt rikligt, tillräckligt och runt.

13.

Med klenät och struvor och pontak och skålar
På tiden så länge drog ut;
Det grevliga Herrskapet satt som på nålar;
Men äntlig tog måltiden slut.

14.
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In kommo nu plantor, solbrända och feta,
Framhavda av mor och av far. —
Och nådiga frågor vad ungarna heta —
Och tröga och tölpiga svar.

15.

Pastorskan, så ärbar med korslagda nävar,
Kom fram ur en stämma så mjäll
Med tal om Lovisa och sysslor och vävar —
Och kors vad den flickan var snäll!

16.

Lovisa begapade Frökens garnering
Och bjäffset kring kjortel och barm,
Med spekulation på en dylik stoffering,
Till GranngålsMamsellernas harm.

17.

Nu framböd hon kaffe ur kannan som blänkte
I gammal ziratlig fason;
Och över herr Greven, som fordom den skänkte,
Höll Pastorn en parentation.

18.

Om stora bedrifter nu skar han i växten
Med vältaligt krångel och bråk,
Och kryste förståndet, och späckade texten
Med Skriftenes heliga språk.

19.

Med anständig suck för den saliga döda,
Grevinnan tog näsduken opp;
En artighet sade för Prästfolkets möda,
Böd avsked och tog sin salopp.
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20.

Och Pastorn nu Grevskapet följde till Linden —
Hans sedsamma dotter och fru
Nu nego vid trappan, vid porten, vid grinden,
Och stå där och niga ännu.

Läs dikten på Litteraturbanken.

Läs dikten rätt igenom och sammanfatta sedan vilka det handlar om och
vad det är som händer. Iakttag därefter hur dikten är uppbyggd med den
första strofens placering av läsaren i händelsernas centrum med de två
utropen. Vad handlar strof 2-4 om? Vad sker i strof 5 och 7? Vad beskrivs i
strof 8-13? Vad är det som serveras? Hur beter sig och känner sig de olika
personerna vid matbordet? Vilka skillnader mellan pastorsfamiljen och
grevinnan och hennes dotter framkommer i stroferna 14-16? I stroferna 17-
18 nämns att pastorn håller ett litet tal, en parentation, över greven på ett
tillkrånglat språk. Varför påpekas det? Vad vill författaren säga med den
sista strofens två sista rader?

Om du hinner kan du även läsa Lenngrens ”Den glada festen”, som också
skildrar festförberedelser och festmiddag men med en helt annan stämning.

Läs också Carl Snoilskys hyllning till Anna Maria Lenngren: ”En afton hos
fru Lenngren” som skrevs till Svenska Akademiens hundraårsfest år 1886.
Hur beskrivs Lenngren i denna dikt?
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