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Carl Adolph Agardhs
romantiska
Karl XH-uppfattning
Av GÖTE JANSSON

Bernhard von Beskow uppläste vid Svenska akademiens högtidssamman- 
komst den 20 december 1850 sin minnesteckning över Gustaf Fredrik von 
Rosen1, en av Karl XII:s båda följeslagare på resan från Bender till Stralsund 
1714. Före införandet i Svenska akademiens handlingar 1852 bad Beskow 
vännerna C. A. Agardh och Anders Fryxell att läsa genom manuskriptet och 
framföra sina synpunkter. Det skulle visa sig, att Agardh och Fryxell, gamla 
vänner med mycket gemensamt i åskådning,1 2 förhöll sig fullständigt olika 
ifråga om denna Beskows minnesteckning. Det blev en förpostfäktning mel
lan Beskow och Fryxell till den strid om hjältekonungen, som utbröt på 
1860-talet med anledning av Beskows skrift Karl XII i Alt-Ranstedt och 
Fryxells anmärkningar mot den, en strid, som Fryxell faktiskt fortsatte efter 
Beskows död.3

I Beskows minnesteckning ställs Karl XII i centrum, och hans följeslagare 
von Rosen blir blott en tapper men intetsägande bifigur. Det är samma 
romantiskt patriotiska hjältedyrkan, som tidigare genomträngt hans Karl 
Xll-dikter, Sveriges anor och historiska skådespel. I brev till Fryxell 
säger sig Beskow ha följt Hans Järtas exempel. Järta hade nämligen i sin 
teckning av gustavianen Gudmund Adlerbeth ställt Gustav III främst på tavlan 
för att låta handsekreteraren och skalden Adlerbeth framträda mer i bak
grunden.4 — Det är i samma brev, som Beskow ber, att Fryxell skall 
granska manuskriptet och återsända det med sina anmärkningar.

Beskow, som var en fanatisk beundrare av Karl XII, diskuterade konungens 
betydelse med Fryxell dels vid flera sammanträffanden, det sista i slutet av 
mars och i början av april 1850,5 dels i deras brevväxling. Bland de problem,

1 Sv. Akad. Handl. fr. 1796, 25, 1852, s. 397 
ff.
2 Fryxell har på sin ålderdom gjort utdrag ur 
äldre odaterade Agardh-brev. En anteckning,
troligen ur ett brev från mars 1844, vittnar om
Agardhs höga uppskattning av Fryxell. Så 
snart den stora förändringen skett (Karl X IV 
Johans död), måste riksdagen sammankallas, 
heter det. Fryxell får då inte draga sig undan. 
»Du är der», försäkrade Agardh, »genom din
alldeles serskilda ställning, en nästan nödvän-  ̂
dig person.» Fryxells saml., RA.

3 Se t. ex. G. Jacobsson, Från Gei jer till Hjärne, 
s. 164 ff.; K.-G. Hildebrand, T ill Karl 
Xll-uppfattningens historia, Hist. Tidskr. 74, 
1954, s. 380 ff. 75, 1955, s. 1. ff.
4 Se t. ex. B. von Beskow, Witterhets-Försök, 
H. 1-2, s. 14 ff., s. 85 ff.; B. v. Beskows och A. 
Fryxells brevväxling, Ur Sv. Akad. arkiv, s. 171 
f., Sv. Akad. Handl. fr. 1886, 67, 1958-1959.
5 B. v. Beskows och A. Fryxells brevväxling, Ur 
Sv. Akad. arkiv s. 145, Sv. Akad. Handl. fr. 
1886, 67, 1958-1959.
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som togs upp, var frågan om Karl XII:s sympatier för Jakob S tuart, pretenden
ten till Englands tron, och kungens uppfattning av Georg I som en usurpator. 
Beskow utvecklar detta ämne skickligt och finner Karl XII:s deltagande för 
Stuart lika klokt som Gustav III:s planer på att insätta bourbonerna på den 
franska tronen. Han säger sig av »salig Järta fått den tanke att C. XII ej var så 
bortkommen i politik, som man i allmänhet tror». Beskow ville gärna, var han 
kunde, söka att draga sitt »lilla strå till stacken».6

Fryxells svar formas till ett skarpt anfall på all Karl Xll-dyrkan. Formellt går 
han i Dalins fotspår, sakligt anteciperar han Snoilskys Brandklipparen. Visser
ligen godtar Fryxell vissa fakta i Beskows historiska resonemang och finner 
vännens försvar av Karl XII övertygande. I Fryxells svar, vars bildspråk 
erinrar om Sagan om hästen, möter oss hans känsla för folkets lidanden under 
det stora nordiska kriget: »Svenska folket under Karl den tolfte liknade den 
ädla springaren, som med bloddrypande sidor tömmer sina sista krafter, ut- 
flämtar sitt sista andedrag för att åt sin riddare vinna den sista lagern. Det är 
skönt, det [är] härligt af svenskarna, men icke så af den konung, som tömde 
dess sista kraft. Om blott målet varit stort, ädelt; afsett något för Sverige, för 
menskligheten vigtigt och härligt syfte. Då hade den utomordentliga upp
offringen varit motiverad, och förklarad i ordets båda bemärkelser. — Men 
målet var ej sådant.»

Karl XII ville spela försynens roll genom att störta Georg I, liksom han 
gjort i Polen med August II och försökt göra i Ryssland med tsar Peter. Han 
drevs av egenkärlek och självförgud ning och glömde helt sitt folks lidanden. 
Beskow bedömer enligt Fryxell Karl XII, som det anstår en poet. Själv säger 
sig Fryxell vara en ohjälpligt prosaisk person. Han kunde inte ge bedrövliga 
historiska fakta en poetisk glans, som de i själva verket inte ägde. »Men ehuru 
jag icke kan med poesi i historien», avslutar Fryxell brevet, »så älskar jag dock 
högeligen poesien i sig sjelf och poeterna.»7

Som historiker förblev Fryxell en praktisk empirist, vilken i flera avseenden 
knöt an till det senare 1700-talets negativa och utilistiska uppfattning av Karl 
XII. Som känt bedömde han ingalunda sitt material kritiskt och objektivt utan 
lade privatmoraliska och nyttobetonade synpunkter på historiska personer 
och händelser. Så fann han, att Karl X Gustavs anfall på Polen 1655 och det 
andra anfallet på Danmark 1658 inte kunde försvaras enligt gängse moralupp
fattning. Fryxells envist negativa syn på Karl XII har kanske sina djupaste 
rötter i hans uppfattning av det svenska stormaktsväldet. Detta var helt enkelt 
för honom en orimlighet. Förr eller senare måste den svenska stormakten falla 
sönder. Härtill kom hans känsla för det svenska folkets lidanden under Karl

6 B. v. Beskows och A. Fryxells brevväxling, Ur
Sv. Akad. arkiv, s. 146 ff., Sv. Akad. Handl. 
fr. 1886, 67, 1958-1959. Om Hans Järtas i 
stort sett positiva uppfattning av Karl XII se 
H. Järta, B ihan g till T idskriften Odalmannen, s. 
39 ff.; H. Järta, Carl XII Och hans tidehvarf,

meddelat af E. Nauman; G. Jacobson, a. a., s. 
155 ff.; K.-G. Hildebrand, a. a., s. 378.
7 B. v. Beskows och A. Fryxells brevväxling, Ur 
Sv. Akad. arkiv, s. 148 ff., Sv. Akad. Handl. 
fr. 1886, 67, 1958-1959.
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XII:s alla krig och hans avsky inför konungens grymhet mot besegrade fien
der. Rättvisa borde enligt Karl XII skipas, även om den oskyldige drabbades.8

Beskow hade ju begärt, att Fryxell skulle granska minnesteckningen över 
von Rosen. Det blev ganska magra anmärkningar, då Fryxell sade sig ännu inte 
ha studerat Karl XII:s historia så noga, att han kunde »kontrollera specialia». 
Beskow påminns likväl om Fryxells kritiska Karl Xll-uppfattning: »Min för
härdade envishet om Karl den tolfte känner du förut».9

I Agardhs tackbrev till Beskow för minnesteckningen över von Rosen 
möter vi däremot en utpräglat positiv Karl Xll-uppfattning, vitt skild från 
Fryxells. Agardh framlägger sin syn på krigarkonungen i ett långt och tättskri
vet brev av den 28 februari 1851.1 Det handlar helt om Karl XII och höjer sig 
styckevis till ett prosapoem över hjältekonungen. Beskow skrev noggrant av 
det som ett eventuellt stöd vid kommande diskussioner.* 1 2

I inledningen lovordar Agardh det intressanta och snillrika sätt, på vilket 
ämnet behandlats, von Rosen var en obetydlig person, men genom att Beskow 
ställt konungen som centralgestalt, hade Karl XII:s storhet kommit i sin rätta 
belysning. Agardh sade sig fullständigt förstå tankegången och gladde sig över 
att Beskow bekämpade Fryxells förvända åsikter om Karl X  Gustav och 
Karl XII.3 Själv hade Agardh senast vid Karlstads marknad som vanligt tvistat 
med Fryxell om dennes negativa uppfattning av Sveriges stormaktstid och de 
nämnda konungarna.4

Vilka är då de förnämsta orsakerna till den positiva Karl Xll-uppfattning, 
som helt dominerar brevet av den 28 februari 1851? Ett uttömmande svar kan 
inte ges. Men man tar väl ej miste, om man framhåller Agardhs känsla för den 
götisk-romantiska riktningen, hans studier av Schellings, Kants och Fichtes 
verk, hans förtrogenhet med och höga uppskattning av Tegnérs och Geijers

8 Om Fryxells historieuppfattning se utom 
hans Berättelser ur svenska historien, Band 
11-12; 21-23 K.-G. Hildebrand, a. a., s. 380 
ff.; G. Jacobson, a. a., s. 164 ff. Se även Min 
historias historia a f Anders Fryxell, utg. af E. A. 
Fryxell, s. 59 ff., 99 ff. Jfr K. Lundblad, Carl 
XII:s historia, 1, s. 294.
9 B. v. Beskows och A. Fryxells brevväxling, Ur 
Sv. Akad. arkiv s. 176, Sv. Akad. Handl. fr. 
1886,67,1958-1959.
1 C. A. Agardh till B. v. Beskow 28 februari 
1851, Beskows saml., Sv. Akad. arkiv.
2 C. A. Agardh till B. v. Beskow 28 februari 
1851, Beskows avskrift, Beskows saml., Sv. 
Akad. arkiv.
3 Som jag redan nämnt, gjorde Fryxell utdrag 
ur gamla odaterade Agardh-brev. En passus 
lyder: »Jag har med stort intresse läst din 
skildring af Carl X men [är] föga nöjd med att
Du helt och hållet (överhoppade ord) mina 
illusioner. Carl X  var för mig Gustaf Adolf 
och Carl XII i en person; och så kanske för de

flesta svenskar.» Genom Fryxells teckning, 
menar Agardh, framstår Karl X Gustav som 
en Don Quijote. Flera ord ur de gamla breven 
har Fryxell hoppat över. Agardhs handstil 
har varit svår att läsa för honom. Fryxells 
saml., RA.
4 Vid en analys av Karl XH-brevet finner man 
flera reminiscenser från Beskows minnes
teckning. von Rosen var enligt Agardh 
Karl XII:s Hefastion, konungens andra jag. 
Den underbara resan från Bender till Stral- 
sund kunde höra till sagorna i Tusen och en 
natt: »Rosen är intet utom Carl XII. Och Carl 
XII sjelf, som hade honom vid sidan vid Pul- 
tava och Bender, kunde först såras och dö, när 
Rosen bortskickad ej mer kunde träda i hans 
ställe för kulorne vid Fredrikshall. — Hela 
betydelsen af Rosens lif ligger således såsom 
Du äfven uppfattadt det, i detta hans förhål
lande. För att teckna honom måste man teckna 
Carl XII.» Jfr B. v. Beskow, Minne a f Gustaf 
Fredrik von Rosen, s. 399 ff.
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diktning, hans rysshat, hans estetiska historieuppfattning, en viss influens från 
Beskows Karl Xll-dyrkan och slutligen hans eget kynne.

Den Karl XH-uppfattning, som Agardh i brevet bekänner, överensstämmer 
sålunda i mycket med den götisk-romantiska och med Schellings tankar men 
visar även en tydlig släktskap med Kants och Fichtes etik. Att här invändnings- 
fritt klargöra, vilka filosofer och skalder som mest kan ha påverkat Agardhs 
uppfattning, är naturligtvis omöjligt, då det understundom är ytterst svårt att 
dra bestämda gränser mellan de nämnda tänkarnas åsikter. Skillnaden är i vissa 
fall obetydlig. Och varför kunde inte alltjämt de bortgångna svenska skalder, 
som brevförfattaren satte högst både som vänner och som diktare, förmedla 
tankestoff och inspirera romantikern Agardh? Var inte Geijers och framför 
allt Tegnérs oförglömliga Karl XH-dikter från 1818 levande realiteter för den 
åldrande Agardh — liksom för så många andra under den götisk-ro
mantiska tidsåldern? Man möter många positiva uttalanden om Geijer i 
Agardh-breven. Om Hans Järtas och Geijers förhållande till Agardh heter det 
t.ex., att det hos den förre är »fullt af aktning, hos den senare fullt af 
wänskap».5 Och vad Tegnér beträffar var skalden och Agardh förenade i en 
djup och aldrig avbruten vänskap, även om Tegnér någon gång också kunde 
kritisera den senare. Efter skaldens flyttning till Växjö och kanske än mer 
efter hans bortgång 1846 utvecklar sig denna vänskap hos Agardh till en 
verklig Tegnér-kult. Så länge Tegnér levde, rättade sig Agardh alltid efter 
skaldens omdöme, då det gällde inval av nya ledamöter i Svenska akademien.6 
Agardh uppfattade Tegnér som »en werld för sig».7 Skalden började för 
vännen snart »likna de ädla skuggor ne som Eneas fann i Elyseum».8

Hur äktromantisk Agardhs Karl XH-uppfattning är, visar följande viktiga 
passus i brevet 1851;

Att således dömma historiska personer annorlunda än de poetiska i ett drama eller 
ett epos, att dömma dem efter en paragraf i lagen, eller ett stycke i Catechesen, är att 
misstaga sig om historiens wäsen. De som hwälfva eller skapa Staterne, kunna ej 
jemföras med dem, som kräla i samhällets inre. Det enda hwarmed de kunna jemföras 
är det, hwarmed de kämpa, Odet. De utgöra också sjelfva ett öde, men icke det blinda, 
hwarmed de strida, utan ett lefvande, ett öde drifvit af stora och mägtiga känslor. För 
de stora naturkrafter ne, till hwilka äfven de höra, gäller egentligen icke någon moral, 
och ingenting är falskare, än hwad Fryxell gjort mäta Carl X:s storhet efter någon 
annan måttstock än ärans och fäderneslandets. Om moralen lofwar en odödlighet, så 
lofwar äran det också.

5 C. A. Agardh till B. v. Beskow 7 juli 1831, 
Beskows saml., Sv. Akad. arkiv.
6 Se t. ex. C. A. Agardh till B. v. Beskow 17 
januari 1843, Sv. Akad. arkiv. Agardh skriver: 
»Gerna önskade jag äfven weta, huru Tegnér 
tänker, ty jag följer honom gerna, när det kan 
för någon del ske.»
7 C. A. Agardh till B. v. Beskow, aug. 1830,
Beskows saml., Sv. Akad. arkiv.

8 C. A. Agardh till G. v. Beskow 1846, odat., 
Beskows saml., Sv. Akad. arkiv. — Den poli
tiska utvecklingen på riksdagen 1850-1851 
kommer Agardhs hjärta att blöda »öfver Lin
nés och Tegnérs fädernesland, öfver Gustaf 
Adolfs och Carl XII:s rike», heter det i ett 
brev till Beskow. C. A. Agardh till B. von 
Beskow 17 maj 1851, Beskows saml., Sv. Akad. 
arkiv.
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Denna centrala tankegång utgår väl ursprungligen från Schellings romantis
ka lära, vilken i genierna såg övermänniskan, som på högre makters bud 
verkade »blindt, som anden vill». Det ligger närmast till hands att visa på 
Schelling, vars naturfilosofi Agardh med intresse studerat, som han personli
gen sammanträffat med och som han tillägnat sin Lärobok i botanik.9 Omöjligt 
är inte, att också Hegels historiefilosifi så långt fram i tiden som omkring 
1850 kunnat inverka på Agardhs historieuppfattning.1 Vilka filosofer som i 
detta speciella fall betytt mest, är svårt att avgöra, så mycket mer som det i det 
här analyserade Agardh-brevet finns ett uttalande, som förefaller vila på Kants 
och Fichtes stränga morallära. Den verkligt farliga romantiska filosofien om 
genierna som ödesmänniskor, vilka man enligt Agardhs formulering ej finge 
döma »efter en paragraf i lagen eller ett stycke i Catechesen», kolliderar 
således med Kants moralfilosofiska åskådning. Denna ambivalens i Agardhs 
Karl Xll-uppfattning kan bero på reminiscenser från skilda håll, och mycket 
gör det troligt, att vännen Tegnérs stora dikter alltjämt var aktuella och 
levande för den åldrande biskopen. Vissa element från Hjelten, Den vaknade 
örnen, Alexander vid Hydaspes, Sång till solen, Karl XII ingår i Agardhs Karl 
XII-bild.* 1 2 Ovänner insinuerade, att åtminstone den unge Agardh för egen del 
gärna följt genimoralens bud.3

Närmast kommer väl de historiska personer, som det agardhska brevcitatet 
talar om, Tegnérs romantiska hjältar, som verkar enligt högre makters bud. 
Slutsatsen blir då, att ödets man icke får dömas efter gängse moralprinciper. 
Blott inför högre makter har han ansvar:

Icke jag har härjat fälten, 
ej hvälft Södern opp och Norden, 
det hör högre makter till.
Skalden, tänkaren och hjelten, 
allt det herrliga på jorden 
verkar blindt, som anden vill.4

Den romantiska ödesmänniska, som Karl XII blir i Agardhs framställning, 
skiljer sig föga från Tegnérs napoleonska hjälte. På denne kan man ej tillämpa 
vår vanliga moral, även om Napoleon i dikten Hjelten tydligare framstår som 
ett redskap för en högre makt. Likheten är dock slående, och man kan fråga 
sig, om ej Agardh hade i tankarna Tegnér-dikten, vars fjärde strof, den som 
Böök kallat den agardhska (Evigt kan ej bli det gamla . . .), kunde bidraga att 
fasthålla minnet.5

9 Se t. ex. S. Lindroth, Fru Lusta och Fru Dygd, 
s. 184 f.; G. Eriksson, Romantikens världsbild, 
s. 24 ff., 37 ff.
1 Jfr H. Larsson, Filosofiska uppsatser, s. 117·
2 A. Werin, Esaias Tegnér, s. 359 f.
3 Se F. Böök, Esaias Tegnér I, 1946, s. 205.
4 E. Tegnér, Sami. skr., II, s. 144 f.
5 Böök, a. a., s. 205, 217. Skillnaden mellan 
Tegnérs napoleonska hjälte och Agardh-bre-

vets är icke stor. I stället för högre makter talar 
Agardh, naturvetenskapsmannen, om »de 
stora naturkrafterna», möjligen erinrande sig 
Beskows minnesteckning över von Rosen. 
Beskow skriver om Karl XII och Napoleon: 
»Det är känslan af att nalkas, mindre en död
lig, än en stor naturkraft, som deras närvaro 
framkallar. Måttstocken för alldagsmenniskor 
är för inskränkt att mäta de andar, genom
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Mot Agardhs tal om Karl XII som den romantiska ödesmänniskan kan 
följande rader i brevet ställas: »Det har måhända aldrig funnits någon ädlare, 
renare, oskyldigare själ än Carl XII:s. Ty han hade icke mer än ett mål, det 
rätta,6 som han kämpade för. Det war hans fel som konung, och liksom Carl X 
klandras, för det att han uppoffrade det rätta, klandras Carl XII, för det han dog 
derför.» Den oerhörda överdriften att »det måhända aldrig funnits någon 
ädlare, renare, oskyldigare själ än Carl XII:s», behöver verkligen mildras med 
ett »måhända». Citatet skulle för oss tyckas absurt, om vi inte bakom 
talet om Karl XII:s strid för det rätta anade Kants och Fichtes stränga etik. Det 
agardhska uttrycket verkar närmast som en reminiscens från Tegnérs fjärde 
strof i Karl XII:

Der slog så stort ett hjerta 
uti hans Svenska barm, 
i glädje som i smärta, 
blott för det rätta varm.7

Fredrik Böök och Albert Nilsson har ingående utrett sambandet mellan 
Tegnérs moraliska åskådning, sådan den framstår i dikten Karl XII, och den 
kantska etiken. »Denna oförglömliga strof», skriver Albert Nilsson, »innehål
ler själva kvintessensen av den moral han förut framställt i Den vise och i
avhandlingen om pliktkollisiouen».8

Släktskapen mellan Tegnérs och Agardhs Karl XII-uppfattning tycks här 
ligga i öppen dag. I varje fall tar Agardhs Karl XII ingen som helst hänsyn till 
nyttosynpunkter. Om sedan Kants och Fichtes rigorösa pliktmoral eller den 
tegnérska strofen varit den förnämsta inspirationskällan kan lämnas därhän.9

I handskriften till Tegnérs Karl XII stod ursprungligen »det stora», som 
sedan ändrades till »det rätta». Med tanke på denna korrektion frågar sig 
Algot Werin, om Tegnérs dikt kommer närmast den kantska hyllningen till 
rättsidéen eller Hjeltens romantiska ödesmänniska, alltså om dikten är övervä
gande etisk eller estetisk. Han finner detta omöjligt att avgöra på grund av 
ambivalensen i Tegnérs känsla.1 Vad skall man då säga om Agardh, som i 
samma andetag hyllar hjältekonungen som romantisk övermänniska i Schel- 
lings anda, som pliktmänniska i Kants och Fichtes efterföljd eller -  slutligen 
— som representant för den allmänna uppfattningen, att orättfärdiga konung
ar borde besegras? Det förefaller, som om den idérika och genialt mångsidige 
Agardh mottagit intryck från skilda håll och sedan sökt gjuta samman dem till

hvilka Försynen vill omskapa verldens utse
ende, störta eller uppresa välden, och af en 
verldsdel bereda ett enda flammande bål, i
hvars aska fredens nya skördar skola blomstra 
med fördubblad rikedom, liksom oljoträden 
öfver lavan». (Sv. Akad. Handl. fr. 1796, 25, 
s· 399 f·) Som vi ser, kunde Agardh möta den 
romantiska genikulten hos andra svenska för
fattare än Tegnér.
6 Kursiveringen är gjord av mig.

7 E. Tegnér, Sami. skr., 3, s. 67.
8 Se F. Böök, Svenska studier i litteraturveten
skap, s. 100 ff.; A. Nilsson, T  egnérs filosof iska 
och estetiska studier, s. 5 3 ff.
9 Se dock O. Westerlund, Karl XII i svensk 
litteratur, s. 322 f. Westerlund har betonat 
den allmänna uppfattningen, att Karl XII 
stred för att straffa orättfärdiga monarker, som 
svekfullt börjat kriget.
1 A. Werin, a. a. s. 360.
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något slags syntes i sin Karl XII-kult utan tanke på verkliga motsägelser. En 
febril brådska, ja, slarv, karakteriserar många Agardh-brev, något som han 
själv erkänner. Han talar t. ex. en gång om en uppsats, som innehåller en 
mängd fel, »som högligen wanställer den, liksom allt hwad jag skrifwer, 
derföre att jag slarfwar och skyndar mig för mycket».2 Slarvet gäller inte bara 
hans olyckliga handstil utan också språkligt och sakligt. Han ger sig inte tid att 
genomtänka sitt material, klart disponera det och undvika motsägelser. Här 
ligger kanske en psykologisk förklaring till inkonsekvenserna i Agardhs Karl 
XII-bild. Dylika brister märks givetvis tydligast i privata brev. I det avseendet 
är skillnaden mellan Tegnér och Agardh markant.3

I Agardhs romantiska Karl Xll-uppfattning är det estetiska elementet starkt 
framträdande. Det tragiska i Karls öde och död ger honom en hjältegloria, 
som djupt gripit Agardh. »Carl XII:s död», säger han, »kan endast liknas vid 
hjeltens i den grekiska Tragedien, som endast kunde krossas af Odet, eller vid 
B alders, som endast kunde träffas af onda magters pil». Karl XII blir den 
tragiske hjälten, som alltid skall fängsla människorna och inspirera till dikt. 
Agardh föregriper så Verner von Heidenstams uppsats om Karl XII och det 
tragiska. Ett citat från Senecas Ad Helviam matrem de consolatione, som han i 
»Rättelser och tillägg» efter texten infört i sitt exemplar av Öfversigt af svenska 

folkets öden, bekräftar antagandet, att det tragiska i hjältekonungens öde var för 
Agardh det centrala. Under rubriken Carl XII tillägger han endast följande: 
»Ita affecti sumus, ut nihil aeque magnum (sic!) apud nos admirationem 
occupet, quam homo fortiter miser».4 Det sammanhang, ur vilket detta citat är 
hämtat, genomsyras av Senecas stoicism. Agardh har ställt Karl XII i ledet 
bland de motgångens hjältar, som besjungits i den västerländska litteraturen 
från Homeros’ tid till våra dagar.5

Den romantiska kulten av äran ingår också i Agardhs Karl Xll-uppfattning. 
Grundfalskt fann han det vara att mäta Karl X Gustavs storhet »efter någon 
annan måttstock än ärans och fäderneslandets. Om moralen lofwar en odödlig
het, så lofwar äran det också». Man kan här erinra om den götiska hjältepoesi
en, vilken hävdar äran som ett absolut värde, mera dyrbart än livet självt. 
Kulten av äran, så vanlig hos Tegnér, utgår från den filosofiska idealism, 
som har sina rötter i Kants tankevärld.6 Den 16 maj 1840 hade Agardh i 
prästeståndet hållit ett inspirerat anförande över Jacob Berzelius’ vetenskapli-

2 C. A. Agardh till B. v. Beskow, aug. 1830, 
Beskows saml., Sv. Akad. arkiv. — Om faderns
brevväxling skriver sonen Jacob Georg
Agardh bl.a.: »Concepter skref han (C. A
Agardh), så widt jag wet, aldrig, och brefven 
woro äfven allt för mycket ögonblickets barn
och utströddes så rikeligen att jag åtminstone 
-  som såsom mest frånwarande från fäderne
hemmet, wäl emottog de flesta — icke tänkte 
på deras förwarande». J. G. Agardh till F. F. 
Carlsson 14 jan. 1860. F. F. Carlsons saml., 
RA.

3 J. Landquist, a. a. s. 45; H. Olsson, Vinlövs- 
ranka och bagtornskrans, s. 31 f., 33 f.
4 C. A. Agardhs saml., 52, LUB. — Seneca, 
Dialogorum lib. XII: 13,6 (ed. Hermes). Teol. 
kand. Per Ekström har välvilligt hjälpt mig att 
finna citatet i Senecas rika produktion.
5 Jfr V. Svanberg, Motgångens hjälte (Bonni
ers litterära magasin, 9, 1940, s. 763-770.)
6 F. Böök, Esaias Tegnér I, 1917, s. 86 ff.; F. 
Böök, a. a., s. 110 f.

9 - 7 3 4 2 1 9  Samlaren 1973
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ga insatser och på ett avgörande sätt understött adelns motion om pension åt 
den store kemisten. Det vittnar vackert om Agardhs storslagna sinne, att han 
så varmhjärtat talade för den man, som tidigare skarpt kritiserat hans dunkla 
naturfilosofiska spekulationer. Typisk för den svenska nationalkaraktären är, 
betonar Agardh i sitt anförande, känslan för äran. Denna känsla har ända från 
vikingatiden utgjort livsprincipen för Sveriges folk. Men svenskarna har sökt 
äran genom krigiska bragder, som endast fört dem till olyckor. Hela Sveriges 
historia, förklarar Agardh, »liknar en af dess Konungars, Carl XII:s, som 
koncentrerade den i sitt eget lif, och gaf deraf åt verlden ett kort sammandrag. 
Måtte likväl icke derföre sjelfva känslan försvinna utur nationalkarakteren.» 
Redan tio år före det här analyserade brevet kunde Agardh medge, att krigiska 
bragder fört både Sveriges folk och Karl XII i olycka. Dock är kritiken mot 
Karl XII ganska mild och framkallad av en bestämd situation. Sveriges folk 
skulle i framtiden skörda sin ära på vetenskapens fält, liksom Berzelius gjort, i 
stället för på krigets.7

Liksom Voltaire förklarar Agardh, att Karl XII var en främling i sin tid. 
»Han tillhörde endast den förflutna Riddar-åldern», hävdar Agardh, »men 
efter den icke mera fanns, war han född Riddare och icke slagen dertill. Deri låg 
hans märkvärdighet.» Däri låg också orsaken till den beundran han väckte. 
Karl XII uppfattas av Agardh som riddaren utan fruktan och tadel, vilket ju på 
sitt sätt visar på Kants morallära.8 Att döma av odaterade brev i Flachska 
autografsamlingen, Riksarkivet, och av ett par odaterade i Nordiska muséets 
arkiv har löjtnanten Sixten Flach sänt en »översättning» till Agardh för att få 
den rättad. Av några brev framgår, att Agardh av flera skäl funnit detta 
uppdrag besvärligt. Han författade därför själv en uppsats Krigarens yrke, 
Skizz, ur vilken Sixten Flach kunde citera det som passade honom. Det är 
denna skiss, skriven med Agardhs handstil, som ingår i den Flachska auto
grafsamlingen. Huruvida den blivit tryckt, har jag inte lyckats utröna. I varje 
fall innehåller Skizz, som också är odaterad men torde härröra från något av 
åren omkring 1850, reflexioner, som man känner igen från Agardh-brevet 
1851. Jag citerar följande ur manuskriptet: »Det finnes en känsla som är 
tillåtlig för alla utom krigare. Det är fruktan. Hwar och en annan får mäta 
faran, frukta den och undvika den, om han kan. Endast krigaren ej. — Det 
finnes ett brott, som ej finnes i något annat yrke än krigarens. Det är feghet. 
Det finnes hos krigaren en dygd, kring hwilken alla de öfriga gruppera sig, 
såsom ett stöd för dem alla. Det är hjeltemodet. — Det har ej funnits någon 
krigare, som så förenat alla dessa egenskaper som Carl XII, Nordens Bayard. 
[Overstruket: Riddare utan fruktan och utan förebråelse.] — Deraf denna 
werldens odelade beundran för Europas sista Riddare, oaktadt hans felsteg, 
oaktadt de olyckor han drog öfwer sitt folk, som han krossade i sitt fall. -  Man

7 Pr. Prot. 1840-41, 3, s. 644 ff. Se härom G. skaps-societeten i Lund, Årsbok 1964, s. 20 ff. 
Jansson, Tegnér och politiken, s. 496 f; jfr S. 8 Jfr c ex. A. Werin,Tegnérdikter, s. 83 f.
Lindroth, Berzelius och hans tid, Veten-
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har sagt, att det warit Norden, som infört Riddarwäsendet i Europa. Om så är, 
så slutades det också genom en Swensk [sic!].»9

Om man blott rör sig på gissningarnas område, när man talar om Tegnérs 
och Agardhs inställning för egen del till genimoralen, befinner man sig på 
mycket säkrare grund, då man hävdar, att de båda vännerna hela livet igenom 
hyste samma intensiva rysshat.1 Efter den hårda freden 1809 kände ju många 
svenskar harm och förtvivlan över det olyckliga läge, som Ryssland försatt oss 
i efter Finlands förlust. Detta hat tolkades av Tegnér i Svea och inspirerade 
sedan den diktning, »som i Karl XII såg inkarnationen av rikets historia och 
nationella särart».* 1 2 Inom den götisk-romantiska Karl XH-kulten dominerar i 
varje fall känslomässigt Tegnérs och Geijers dikter från 1818. Framför allt har 
Tegnérs Karl XII »format en part af svensk historia».3 Att 1840-talets 
skandinavism i viss mån stärkt Agardhs rysshat och stegrat hans Karl XH-be- 
undran verkar troligt. Det finns åtskilligt, som stöder detta antagande. År 
1852 skriver Agardh t. ex. i företalet till sin Ofversigt af svenska folkets öden: De 
tre nordiska folken »hafva kastat bort deras fordna misstroenden. De tyckas 
hafva förklarat, att de vilja hädanefter dela med hvarandra faran, striden och 
målet».4 Agardhs positiva uppfattning av Danmark vid denna tid framgår av 
flera brev, i vilka han bl. a. berättar om sitt deltagande i naturforskarmötet i 
Köpenhamn. Symptomatiskt är också, att Agardh på hög befallning under 
Krimkriget 1854 verkade i Nya Wermlandstidningen för Sveriges deltagande 
på västmakternas sida.5

Tegnér och Agardh har samma intensiva hat till Ryssland. De största hjältar
na i Tegnérs diktning, Alexander den store och Karl XII, kämpar för Västerns 
kultur mot Österns barbari. En och samma inställning har båda också till de 
folk, hellenerna och polackerna, som stred mot Österns horder. I varje fall 
hade Alexander den store, Napoleon och Karl XII en likhet, fastslår Agardh, 
»den att vilja krossa Östern och att misslyckas deri».6

Som en viktig grund för Agardhs bedömning av Karl XII ligger hans syn på 
historiens väsen, en uppfattning, som skulle kunna kallas romantisk-estetisk: 
»Historien är icke annat än det poetiska i händelserne. Det alldagliga up- 
tecknas icke der. Den nation, som ej har en poetisk historia, har ingen

9 Brev från C. A. Agardh till S. Flach, odat.; 
brev från C. A. Agardh till E. G. Flach, odat.; 
C. A. Agardh, Krigarens yrke, Skizz, nr 255, 
Flachska autografsaml., RA. Två brev från C. 
A. Agardh till S. Flach, odat., Nordiska Muse
ets arkiv.
1 Se F. Böök, a. a., s. 201 ff. — Häftiga anfall 
på Ryssland och djup sympati för det arma 
Polen förekommer ofta i Agardhs brev till E. 
Tegnér, särskilt åren 1829-1831, C. A. 
Agardhs brev till E. Tegnér, Tegnérs saml., 
LUB.
2 S. Eriksson, Svensk diplomati och tidnings
press under Krimkriget, s. 2.

3 F. Böök, a. a., s. 119.
4 C. A. Agardh, Ofversigt af svenska folkets 
öden, Företal.
5 S. Eriksson, <2. a., s. 198.
6 Trots denna likhet mellan hjältarna fram
stod för Agardh Karl XII moraliskt som den 
överlägsne. Karl XII kunde enligt hans upp
fattning icke jämföras med »Alexander, full af 
laster och passioner eller med Napoleon, som 
satte sin statue på piedestalen af spillrorne af 
Frankrikes krossade frihet». Jfr F. Böök, a. a., 
s. 196 f.
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historia.» Naturligtvis har Agardh rätt så till vida, att vi i historien möter något 
poetiskt-romantiskt, det förgångnas mystik. Känslan av avstånd i tid framkal
lar väl hos de flesta människor (kanske också i vår historielösa tid) inför det 
förflutna en stämningsmättad upplevelse. Med en sådan stämning kan följa 
känslan av pietet gentemot det förgångna.7 Historikern lyckas inte helt tränga 
fram till det förgångnas verkliga liv. Vad människor före oss tänkte och kände, 
förmår han aldrig restlöst utforska. Alltid finns det något ogripbart kvar, som 
lockar vår fantasi och ger historien en poetisk prägel. Detta gäller all historia, 
alla folks och länders, alla kulturers. Som historia uppfattade Agardh ej det 
alldagliga. Det underliga är, att en så mångsidig och idérik ande som Agardh 
har en så primitiv historieuppfattning. Det är blott de stora dramatiska händel
serna, de stora personligheterna, hjältarna, som ingår i den historiska bilden, 
över huvud den historia, som passar för episk eller dramatisk framställning. 
Att av Agardh begära den möderne historikerns syn på växelverkan mellan 
skilda livsområden vore kanske orimligt. Man förvånas dock över att denne 
nationalekonom och statistiker med djupt intresse för tidens stora sociala 
problem ser historien och i detta fall Karl XII i ett så enkelt perspektiv. 
»Påtaglig är hans (Agardhs) bristande respekt för den historiska forskningen. 
Historia kan envar skriva själv, synes han ha tänkt, bara man har läst en del 
böcker.» Så lyder John Landquists hårda dom över Agardh som historieskri
vare.8 I Agardhs brev finner man dock flera uttalanden, som vittnar om en 
mera objektiv uppfattning: »Jag har nu genomläst den sista tomen av Sw. 
akademiens handlingar. Den är förträfflig. Jag som är realist härleder det 
derifrån, att den är full af sak i stället för det wanliga skummet af fraser.»9

Agardh kritiserar i slutet av sitt Karl Xll-brev samtidens krassa uppfattning 
och hyllar Karl XII;s minne. »Dvergalåten» hade åter låtit höra sig trots 
skandinavismens och liberalismens rysshat. Fryxell far representera de histo
riker, som vanhelgar hjätens minne. »Under det att den nya Swenska histori
en nu som bäst är sysselsatt med att sönderplocka bladen i hans (Karl XII:s) 
lagerkrans», skriver Agardh, »utwexa de ännu grönare, ännu friskare än förut. 
Ty vid härden af de torftäckta, de halmbetäckta kojorne brinner ännu minnet 
af hans bragder lika klart och lika gnistrande som lågan, bredvid hvilken de 
berättas för minnesgoda sonesöner.» Minnet lever bland det enkla folket, det 
lyssnar till sagan om hjältens bragder. Konungens lagerkrans blir allt grönare, 
allt friskare. Den agardhska prosan innehåller kärnan i de tegnérska versra
derna:

Hans minne uti Norden
är snart en saga blott.
l · - - ]
Dock — än till sagan lyssnar
det gamla sagoland [-----J1

7 Se t. ex. G. Landberg, Historia, s. 7 ff.
8 J. Landquist, Gustaf Fröding, s. 45.

9 C. A. Agardh till B. v. Beskow 1850, odat., 
Beskows saml., Sv. Akad. arkiv.
1 E. Tegnér, Sami. skr., 3, s. 67 f.
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I de många patetiska hyllningarna av Karl XII under den romantiska tidsål
dern ingår sådana orimliga superlativer som den ädlaste, den dygdigaste, den 
störste osv av landets söner.2 Hos Tegnér heter det ju: »Böj, Svea, knä 
vid griften, / din störste son göms der.» Agardh, romantikern och realisten, 
hemfaller åt samma överdrift: »Och till slut, min Bror, lät wanslägtade 
Swenskar instämma i förnekelsen af allt det stora — ja, ty wärr det enda 
stora som Swerige ägt. Aldrig skall dock Swenska qvinnan göra det.» Till en 
sådan höjd kunde både Tegnérs och Agardhs apoteos av Karl XII stiga: »din 
störste son» — »det enda stora som Swerige ägt». För att kunna något förstå 
sådana hyperboler måste vi tillämpa romantikens historiska betraktelsesätt.

Detsamma gäller Agardhs tal om den svenska kvinnans känsla för Karl XII. 
Då man läser Agardhs ord om hennes positiva uppfattning av krigarkonungen, 
frågar man sig, om hon verkligen kände en djup vördnad för en konung, som 
tillfogat sitt folk så mycket lidande, ej minst kvinnorna.3 Dock har Agardh 
rätt. Kvinnofrigörelsen var blott i sin början. Den svenska kvinnans bildning 
kunde — med få undantag — inte ännu utgöra någon grund för kritik av 
historiens gestalter. Det visste Agardh, sin tids kvinnoförkämpe, alltför väl.

Nästan samtidigt som Agardh sände sitt Karl XH-brev till Beskow, skrev 
han på en Öfversigt af svenska folkets oden (236 sidor), som ingår i den första 
delen av det stora verket Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige. 
Mycken berättigad kritik riktades från flera håll mot denna hastigt författade 
historiekompilation, som inte röjde någon som helst frändskap med t. ex. den
1 vissa avseenden objektiva forskning, för vilken i Tyskland Leopold von 
Ranke bröt väg. Men desto rikare var Agardhs arbete på subjektiva åsikter. 
Det förefaller, som om Agardh blivit illa berörd av den kritik, som riktades 
mot hans historiska översikt. På försättsbladet i sitt eget exemplar åberopar 
han bl. a. Atterboms förklaring i minnesteckningen över W. F. Palmblad, att 
fullständig felfrihet inte finns ens i de mest berömda historiska verk.4 Och på 
de sista interfolierade bladen i boken har Agardh under rubriken Klandrande 
anmärkningar samlat utdrag ur kritiska recensioner från skilda tidningar.5

Många av Agardhs vänner berömde hans historia. Detta gäller framför allt 
Carl Adlersparre och Beskow. Fryxells tack för den historiska översikten ger 
en intressant upplysning om hur den mångsidige Agardh uppfattades av en 
samtida. Fryxell säger sig med nöje ha läst Agardhs senaste bok, som han 
förklarar vara den mest geniala, »som flutit ur Hr Biskopens penna». Men 
redan i brevets början erinrar han om sin gamla uppfattning: »Att jag i många 
historiskt faktiska punkter är af olika öfvertygelse, vet Hr Biskopen förut». 
Eftersom Agardh så gärna och så lyckligt i sin historia gjort jämförelser, ville 
Fryxell göra biskopen till föremål för samma metod och jämföra honom med 
den store Olaus Rudbeck:

2 Se t. ex. R. Berg, KarlXll:s minnet och hund- 3 Jfr V. Moberg, Min svenska historia, kapitlet
raärsfesten, s. 52 ff.; O. Westerlund, a. a., s. Kvinnorna utanför historien, s. 305 ff.
301 ff. 4 P. D. A. Atterbom, Valda skrifter, 5, s. 361.

5 C. A. Agardhs saml., 52, LUB.
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M ellan båda finnas följande likheter: naturvetenskapen och i synnerhet Botaniken 
var bådas hufvudsakliga och ursprungliga yrke och det hvarigenom  de vunno sin första 
ryktbarhet -  båda voro bland sin tids m ärkvärdigaste polyhistorer -  båda ifra för 
real-kunskapernas ifrigare studerande än förut — båda hysa i Sverges äldre historia 
åsigter, som äro i hög grad egna och originella, i lika hög grad ländande till Sverges och 
svenska folkets ära, dertill ofta lika vågade som qvickt funna och snillrikt fram ställda.6

Det var en blomsterkrans med både rosor och törnen, som Fryxell räckte 
sin biskop. Man frestas nästan att använda det hårda ordet smicker, om inte en 
tydlig kritik märktes i alla lovorden. Säkert uppskattade Agardh jämförelsen 
med Olaus Rudbeck. »Rudbeck är min hjelte», skriver han 1851 till Beskow 
och berättar, att han vid sin installationsföreläsning valt detta snille som ämne. 
»Jätten Rudbeck» tvingade Atterbom att i sin minnesskrift över honom 
»skrifva i sak i stället för filosofiskt munväder och politiskt nonsens», heter 
det i samma brev.7

Att Fryxell ingalunda var nöjd med biskopens historieskrivning skymtar 
dock tydligt fram i allt berömmet. Agardhs åsikter i Sveriges äldre historia 
betecknar Fryxell som både egna och originella, vågade men snillrikt fram
ställda. Något maliciöst tillägger Fryxell, att han som tack för biskopens 
historiska arbete sänder sin senast utkomna skrift av Berättelser ur svenska 
historien såsom »litet prosa mellan poesien».8 Som vi minns, hade han i ett 
tidigare brev till Beskow förklarat, att han inte uppskattade poesien i histori
en.9 Djupare sett anslöt sig Fryxell till kritikerna av Agardhs historiska över
sikt. Att som historieskrivare jämföras med Atlanticans författare kunde 
knappast 1852 vara särskilt smickrande.

Landquist skiljer i sin Geijer-monografi 19291 mellan en högtids- och 
en vardagsuppfattning i fråga om Geijers syn på Karl XII.2 Man skulle kunna 
göra en dylik distinktion också beträffande Agardh, såtillvida att han i sin s. k. 
vardagsuppfattning 1 vissa fall kan kritisera sin hjälte, medan högtidsuppfatt
ningen fullständigt dominerar i Karl Xll-brevet till Beskow. Förgäves söker 
man där någon kritik mot konungen, och i de fall Agardh inte gärna kunde 
dölja för sig, att det fanns blodfläckar på Karl XII: s »blanka harnesk», försva
rar han, ja, förskönar konungens gärningar. Hårdheten mot de besegrade po
lackerna och mot vissa brottslingar berodde helt på den moraliske konungens 
utpräglade avsky för vad han ansåg vara ärelösa handlingar.3 Kanske skulle 
mången klandra Karl XII, därför att denne hade bestämt, att von Rosen under 
resan till Bender skulle föreställa konungen vid eventuella faror. Agardh 
invände mot en dylik kritik, att fäderneslandets räddning berodde på konung-

6 A. Fryxell till Agardh 11 okt. 1852, C. A. 
Agardhs saml., LUB.
7 C. A. Agardh till B. von Beskow, 1851, 
odat., Beskows saml., Sv. Akad. arkiv.
8 A. Fryxell till Agardh 11 okt. 1852, C. A. 
Agardhs saml., LUB.
9 Ses. 124 i denna uppsats.

1 J. Landquist, Erik Gustaf Geijer, 1929, s. 7 
ff.
2 Elsa Norberg, Geijers Karl Xll-dikter, Sam
laren 1946, s. 140, 159.
3 Se t. ex. K. Lundblad, Carl Xll:s historia, 
1, s. 247 ff., 294, 436.
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ens liv. Så ädel var Karl XII, att han till och med kunde offra sin vän för 
fäderneslandet. Med ett sådant resonemang sökte Agardh i brevet rentvå sin 
hjälte.

Ett slags vardagsuppfattning med en dämpad kritik kunde Agardh däremot 
inte undvika i sin Ofversigt af svenska folkets öden, 1852. I det förtroliga brevet 
till vännen och Karl XH-beundraren Beskow fann Agardh det mest opportunt 
att avtvå varje fläck på Karl XII:s vapensköld. I den för en större allmänhet 
avsedda översikten kunde han emellertid knappast avlägsna sig så från den 
historiska verkligheten, att all kritik emot konungen undertrycktes. Dock 
gjorde Agardh — som vi skall se — allt för att försvara konungens handlingar. 
Sin romantiska grunduppfattning förblev han alltjämt trogen.

Agardh betonar i början av sin Karl XH-karakteristik konungens personliga 
egenskaper, karaktärens renhet, ädelmod, mandom och förunderliga makt 
över människorna. Karl Xll-apoteosen i den historiska översikten inleds med 
följande hyllning: »Carl XII var sannolikt den utomordentligaste man, som 
nyare tiden frambragt. I flera afseenden öfverstiger han det vanliga men- 
niskomåttet».4 Agardh översätter i detta sammanhang Voltaires bekanta om
döme: »Carl XII genomgick hvad lyckan har som störst, hvad motgången har 
bittrast, utan att hafva blifvit förvekligad af den förra, eller ett enda ögonblick 
vacklande under den senare. Han är sannolikt den ende af alla menniskor, 
åtminstone den ende af alla konungar, som lefvat utan svaghet.»5

Och Agardh fortsätter att teckna hjätekonungens storhet: »Liksom det 
sköna när det förenas med enkelhet blir hvad konstdomaren kallar naift, så 
blir det stora när det förenas med det enkla, sublimt. Sådan var — tecknad i ett 
enda drag — Carl XII.»6

I övrigt stannar Agardh särskilt vid en av konungens stora egenskaper, hans 
sällsamma makt över människornas sinnen, och föregriper i detta fall en viktig 
synpunkt i Heidenstams Karolinerna. Konungen uppväckte till och med sina 
fienders beundran, ja, kärlek. Det gäller tsar Peter, turkarna i Bender och den 
österrikiske kejsaren. Vid Gustav II Adolfs död grät svenskarna av saknad. 
Vid Karl XII:s död utropade de i sin stolthet: »Se, en sådan konung har endast 
Sverige haft.»

Efter all denna hyllning väntar man sig knappast någon kritik, men den 
kommer, visserligen ganska mildrad. Sverige förlorade genom Karl XII sina 
baltiska provinser och nedsjönk till en stat av andra rangen. Allt detta skedde 
på grund av Karl XII:s olyckliga politik, hans förakt för allt annat utom sitt 
eget mål. Men Sverige sjönk ännu djupare, betonar Agardh, under 
Gustav IV Adolfs »vansinniga» politik, som också förde med sig förlusten av 
Finland. Statsmannen måste uppfatta Karl XII som en stor olycka för Sverige, 
all hänförelse för hans personliga egenskaper som politisk blindhet och skal

4 C. A. Agardh, Öfversigt av svenska folkets 5 Se Voltaire, Histotre de Charles X II, Paris
öden, s. 124 ff. 1824, II, s. 195 ff. — Jfr A. Werin, a. a., s. 360 f.

6 C. A. Agardh, a. a., s. 124.
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dernas hyllning av krigarkonungen som ett hån mot fäderneslandet. Här 
föreligger enligt Agardh en strid mellan den svenska nationalkänslan och den 
politiska reflexionen, ett ämne, som han säger sig gärna ha velat utreda, om 
det funnits utrymme därtill. Ibland iakttar man en dylik reservation hos 
Agardh. Han för diskussionens trådar till en viss punkt, där de verkliga 
svårigheterna börjar. Då förklarar han sig gärna vilja utreda problemet men 
saknar tid, utrymme, krafter osv. Idérikedomen eller kanske den rastlösa 
brådskan hämmar vidare behandling av frågan. I detta speciella fall för han in 
den skotske politikern James Mackintosh’s åsikter om Sveriges äventyrliga 
och romantiska historia och Danmarks lugna och fredliga. På sätt och vis 
närmar sig Agardh här den förkättrade Fryxell. »Ty de krafter», skriver 
Agardh, »Sverige förslösat på för verlden onyttiga krig, dem har Danmark 
användt på vida högre ändamål, sitt folks förädling och lycka.» Och han 
fortsätter i Fryxells fotspår och konstaterar, att Sveriges stormaktsvälde i 
framtiden inte kunnat äga bestånd. När Gustav II Adolfs och Karl X Gustavs 
planer på en Östersjöstat gått om intet, skulle de provinser, som Sverige 
förlorat genom Karl XII, ha bringat svenskarna blott ofärd. Eftersom Öster
sjöprovinserna ändå en gång måste offras, »så var det bättre att Sverige blef 
sin role trogen; och föll såsom det lefvat, under bragdernes dån, och vid dess 
största hjieltes fall».7 Sverige ägde ännu vid Karl XII:s död Finland och hade 
alltså förlorat föga i makt. Förlusten av de baltiska provinserna vilar därför icke 
tung på hjältekonungens minne.

Den nationalkänsla, som Agardh ställt mot den nyktra statsläran, är släkt 
med det nordiska nationallynne, som Tegnér tecknat i Frithiofgestalten, det 
trotsiga och det heroiska.8 Sverige förblev troget sin roll och föll under 
bragdernas dån liksom dess störste hjälte.

Man tycker sig höra en återklang från Tegnérs Gerda:

Nordens kraft är trots, och falla 
är en seger för oss alla, 
ty förr än man föll till slut 
fick man ändå kämpa ut.9

Inom de flesta områden, som blev föremål för Agardhs tänkande och 
verksamhet, framstår han till sitt innersta och egentliga väsen som en äkta 
romantiker. »Hans grundsyn är romantisk, idealistisk» (Sten Lindroth), och 
han är — liksom många andra av tidens naturforskare — i detta avseende ett 
barn av den romantiska tidsåldern. Den föreliggande studien har blott lyft 
fram en ringa skärva av den agardhska insatsen i den svenska romantikens 
tankevärld men bekräftar på några punkter hans andliga hemvist: Agardhs 
dyrkan av hjälten och äran, hans accepterande av romantisk spekulation, hans 
estetiska historieuppfattning, hans försök att av idéer, hämtade från skilda 
håll, bilda en syntes — även det på sitt sätt en romantisk tendens, den att

7 C. A. Agardh, a. a., s. 127 ff.
8 E. Tegnér, Sami. skr., 8, s. 339.

E. Tegnér, Sami. skr., 5, s. 186 f.
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söka enheten i mångfalden. Naturligtvis finner man hos en så splittrad, 
komplicerad och disharmonisk människa som Agardh flera drag, som 
föga hör till romantiken och dess idealism. Hans hänförda entusiasm för re
former rörande undervisningen, folkbildningen, kvinnans ställning etc. gör, 
att man stundom haft anledning kalla honom liberal, ja, radikal. Förvisso 
kommer Agardh-forskarna att tvingas erinra sig Kellgrens ofta citerade 
ord om Bellman, »att snillen äro att anse som oändliga storheter, således 
omätliga».


