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Klassisk minnesteckningskonst
C . W . Bottigers minnesteckningar i  Svenska

akademiens handlingar

Av PAUL FRÖ BERG

Med diktsamlingen Foglarne 1852 och de tre sonettcyklar, som inleder 
första delen av Samlade skrifter 1856, hade Bottiger väsentligen fullbordat 
sin insats som lyriker. Det renodlat lyriska hade f. ö. här trängts åt sidan av 
ett utåtriktat intresse för objektiv bild, för artistiskt avrundad karakteristik. 
Sådan prägel har just de minnesrunor över kulturpersonligheter, som hör till 
höjdpunkterna i den tillfällighetspoesi han flitigt odlar. Allt mer inriktas 
hans produktion på personkarakteristik också i en annan form än minnes
sångens. Levnadsteckningen över Tegnér 1847 och inträdestalet över denne i 
Svenska akademien samma år lägger en fast grund för hans anseende som pro
saist och minnestecknare.1 Det befästes under de tre årtionden, som följer.

Det är under svåra personliga förhållanden — ensamheten efter hustruns 
död 1866, en ögonsjukdom, som tidvis förefaller att hota med blindhet och 
1867 föranleder hans avsked från sin professur, därtill oro över sinnessjuk
dom inom den närmaste släkten — som Bottiger, ibland med en känsla av 
»brutna krafter», åstadkommer de arbeten, som längst betryggat hans namn 
i litteraturhistorien. Förutom de ofullbordade självbiografiska anteckning
arna1 2 tillkommer nu avhandlingen om Aurora-förbundet, den grundläggande 
undersökningen av den svenska nyromantikens genombrottsår, samt en rad 
författarkarakteristiker. Det är om den och dem, som den följande översikten 
skall handla.3

#

1874 recenseras i Nya Dagligt Allehanda4 det femte bandet av Bottigers 
Samlade skrifter, innehållande minnesteckningar över Samuel Ödmann, J. FL 
Kellgren och J. E. Stagnelius. Bottiger prisas som mästare i minnesteck
ningens konst. Den präglas hos honom både av »ett lagom af vetenskaplig 
forskning och skarpsynthet» och av »diktarens varma känsla och fantasi». 
Verklighetens »gråa granit» är med, men den får inte »alltför ohöljd springa 
i dagen». Ledighet och behag är minnesteckningarnas kännetecken och en stil, 
smidigt varierad efter vart och ett av deras föremål.

1 Jfr  min uppsats Det första litterära Tegnér- 
porträttet i Svensk litteraturtidskrift 1974.
2 Jfr  min uppsats »Den fordneNarciss» iSamla- 
ren 1963.
3 Bottigers arbeten citeras efter Samlade skrif

ter IV och V utom avhandl. om Aurora-för
bundet samt minnesteckningarna över Nils 
von Rosenstein och över den unge Leopold, 
som citeras efter SAH.
4 16 .12 .74 .
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Den karakteristik, som här getts av Bottigers minnesteckningar, har hos 
bedömare under de hundra åren efter hans död knappast genomgått någon 
förändring. C. D. af Wirsén, hans efterträdare i Svenska akademien, be
tecknar dem i sitt inträdestal som konstverk, växlande mellan »Neder
ländska målares sätt att tolka lifvets förtroliga hemvanor», med det karakteris
tiska i blickpunkten, och en ideal stil, som förevigar personlighetens »himla- 
burna genius», utan de tillfälliga drag, som lockar nyfikenheten. Men liksom i 
de »nederländska» minnesteckningarna »det urbildliga och väsentliga» inte är 
glömt, har i de andra stilens marmor en »kornighet», som »framkallar lif
vets sken».

I sina föreläsningar 1891 vid Göteborgs Högskola5 ser Karl Warburg i Bot
tiger en bland grundarna av »en mer kritisk rigtning i vår litteratur». Något 
»jämförbart i forsknings värde och ädel vältalighet med Bottigers minnesteck
ningar ----- rymmes knappast i Sv. Akad:s handlingar». I 2:a upplagan av
Illustrerad svensk litteraturhistoria tilldömer han dem samma höga värde, 
och ännu i 3:e upplagan av samma verk får Bottiger av Henrik Schiick he
dersnamnet »sin generations främste litteraturhistoriker». Hos Fredrik Böök 
återklingar Wirséns och Warburgs entusiasm. Bottigers »litterära essayer» 
är, säger han i Essayer och kritiker 19 17 - 19 18 , »fulländade konstverk; de ha 
hos oss knappast någon motsvarighet i fråga om teckningens säkerhet, de klara 
och lifliga färgerna, den öfverlägsna kompositionen».6 I sin Böttiger-artikel i 
Svenskt biografiskt lexikon talar Sverker Ek om Bottigers framställning av 
Aurora-förbundet som »epokgörande i fråga om oväld» och om minnes
teckningarna från 1860- och 187o-talen såsom »nästan lika oberoende av 
tiden». En lakonisk formulering av Örjan Lindberger i Ny illustrerad littera
turhistoria — Bottigers »stilsäkra minnesteckningar» — tycks bekräfta värde
ringens aktuella giltighet.

#

Med uppsatsen Om den äldsta italienska poesien hade Bottiger 1843 inlett 
1840- och 1850-talens rad av dissertationer över ämnen han som universi
tetslärare hade att företräda, mest populariseringar av den romanska filolo- 
giens då moderna resultat. Utanför fackområdet har de intresse som vittnes
börd om en fortgående utveckling av författarens prosastil. Han söker sig 
här fram till en personligt färgad föredrags- och avhandlingsstil, samtidigt 
med att han som högtidstalare bär det retoriska arvet vidare, också här med 
en omisskännlig personlig prägel. Någraperson- och litteraturskisser på 1850- 
talet och vid 1860-talets mitt är preludier till minnesteckningarna under hans 
livs sista årtionde.

Vid »sångarprinsen» Gustafs död 1852 blev det Bottigers uppgift att i ett 
minnestal ge uttryck år universitetets känslor. Talet har en hel del både av det 
traditionella äreminnets och av den Tegnérska vältalighetens kännetecken.

5 Konceptet i KB. A.a., s. 182.
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Men retoriken är dämpad, avslipad. I sin helhet har stilen mer av den Atter- 
bomska minnesprosans elegiska melos än av Tegnér-prosans bildglans och 
sentensenergi. Minnestalet vill inte vara panegyrik. »Jag har», skriver Botti
ger till Bernhard von Beskow, »noga aktat mig för att säga annat än hvad 
jag vet sannt vara.»7 Lätta skuggningar bestyrker karakteristikens samband 
med realiteternas värld. Det finns t. o.m. ansatser i riktning mot en mer in
dividuell karakterisering. Som en sådan kan tolkas en spirituell exemplifika- 
tion av prinsens flärdlöshet: »det är ett målande drag i hans karakter, att 
han, så mycket som möjligt, undvek att se sin egen bild». Ett annat är fram
hållandet av den mimiska talangen. För en anhängare av mer hovmässig fin
känslighet som Beskow tenderar detta att överskrida det tillbörliga, men Bot
tiger vidhåller mot honom sitt krav på dess bibehållande såsom något för 
karaktärsteckningen väsentligt.8

Bland de akademiska dissertationerna är den uppsats Om Schillers äldsta 
lyrik, som publiceras två år efter minnestalet över prins Gustaf. Det veten
skapliga syftet återspeglas i den språkliga formen. Uppsatsen har klätt sig i 
vardagskostym. Vad som bevarats av väl tålighets tradition är konsten att epi- 
grammatiskt formulera ett omdöme och kasta ljus över en karaktär.

Levnadsteckningen ger en antydan om den atmosfär, ur vilken Schillers 
ungdomsdiktning sprungit fram: brytningen mellan inflytandet från det from
ma hemmet och de intryck, som mött honom i militärakademiens råa soldat
disciplin, i de medicinska studiernas »väckelse och näring» åt lägre arter av 
sinnlighet, i revolutionsstämningarna och den trotsiga självhävdelsen i den 
Sturm und Drang-litteratur, som hört tili den blivande skaldens andliga 
näring.

Domen över Schillers tidigaste, »förhistoriska», poesi är på en gång hård 
och förstående. Genialiteten, elden, »bildningsgåfvan» erkännes, men starkt 
betonas också intrycket av svulst, fantasiens »feberhetta», »metafysisk slagg». 
Kraftigt reagerar Bottiger mot en »stundom vämjelig natursanning»: Skön- 
hetssinnet »har ingen smak för Fallusdyrkan». Men ungdomstidens moraliska 
belastning ser han mest som en intellektuell förvillelse: När Schiller uppträder 
som »sinnlighetens apologet», drives han »långt mindre af orena begär än 
af orediga föreställningar». Synpunkten kommer igen i de senare minnesteck
ningarna.

Diktanalysen går ut på att visa, hur »den rätta, den egentliga Schiller» 
lösgör sig ur det slam, som hotat att dölja hans drag. Det »rätta», »det ägta» 
blir här som ofta en platonsk nyansering av vad som vid denna tid börjat 
nämnas »förhärskande egenskaper». Med lyhört intresse inregistrerar Botti
ger tecken till »ljud, egendomliga för Schillers lyra». Det deklamatoriska för
blir där ett genomgående drag. Filosofien är redan från början »en icke 
mindre A/erteangelägenhet än poesien»: Melancholie an Laura »innehåller mer

7 2 1 . 1 1.52. (Sv. akad.) 8 Brev till Beskow 2 1 . 1 1 .  och 2 8 .11.5 2 . 
(Sv. akad.)



betraktelse än erfarenhet», dikten »efterlemnar ett djupare intryck af tankens 
allvar än af sorgens».

Schiller-uppsatsen är Bottigers första systematiskt genomförda diktarana- 
lys. Den visar på de upplevelser i livet och litteraturen, som bidragit att 
forma diktaren. Den begagnar dikterna som dokument för att nå fram till 
hans särpräglade jag. En frestelse anmäler sig att här -  liksom hos Atter- 
bom9 -  spåra åtminstone skymten av ett inflytande från den samtida kri
tiker, som programmatiskt tillämpar metoden: Sainte Beuve. Bottiger nämner 
inte hans namn, vare sig i brev eller i tryckta verk. Men en gång möter det 
i direkt samband med honom och just i samband med hans första betydande 
diktarkarakteristik, inträdestalet över Tegnér. I november 1847, något mer än 
en månad innan talet hålles i Svenska akademien, står Bottiger i universi
tetsbibliotekets journal antecknad för lån av Critiques et portraits littéraires.

Under senare hälften av 1850-talet är det -  vid sidan av det vetenskap
liga författarskapet — främst på den akademiska vältalighetens område Botti
ger framträder som prosaist. Till hans yppersta vältalighetsprosa hör talet vid 
Svenska bibelsällskapets årshögtid 1859, buret av ett starkt engagemang. Dess 
sarkasmer mot tidens »sjelfgjorda apostlar och kringvandrande aflatskrä- 
mare» speglar intelligensaristokratens avsky för vad som gör »menniskohjer- 
tats dyrbaraste egendom till sysselsättning för menniskotungans mångahanda 
öfningar», ett patetiskt hävdande av det inres integritet. I minnesteckningarna 
över Ödmann, Kellgren, Stagnelius och Rosenstein skall — liksom i några 
starkt personliga poem från denna tid — detta hävdande bli ett grundtema.

1865 aktualiseras ett av sekreteraren långt tidigare väckt förslag om med
verkan i Svenska akademiens handlingar som minnestecknare. Bottiger för
klarar sig beredd att lämna antingen en artikel om språkvetenskapens upp
gifter eller en karakteristik av Dante, vars 600-årsjubileum nära förestår.1 
Akademien väljer Dante-avhandlingen.

Med livligare intresse, starkare hänförelse, har Bottiger aldrig inlett ett 
litterärt arbete. Dante är, skriver han den 19 april till Beskow,2 »ej blott
mångsidig, men allsidig.-----Hvem kan måla hans poesi, utan i sammanhang
med, icke blott hans l i f  och hans kärlek, men hans politik, kosmologi, theologi,
filosofi, naturvettenskapliga och mattematiska lärdom-----? Han är så aldeles
af ett stycke. Och dertill tiden, hvari han lefde, partierna, hela det Chaos, 
hvarur en nyare tid framgick.»

Helt har Bottiger inte realiserat den plan — i Sainte-Beuves anda — han 
på våren 1865 dragit upp linjerna till. Att ur skaldens skrifter »framsöka huf- 
vuddragen i hans bild och hufvudepokerna af hans lefnad» — och rätta till ett 
och annat misstag av föregångarna — blir nu syftet med Dante-studien. Själv 
kallar han den ett »bidrag» till »en fullständig minneskrans». Som »en fyll-

Klassisk minnesteckningskonst 93

1 Minnesfesten i Florens ägde rum 14 -16  maj 
1865.
2 Sv.akad.

9 J fr J .  K\AYmg,Atterboms Svenska siare och skal
der. Sthlm 19 3 1, s. 129.
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nad» betraktar han den översikt av Dantes Commedia Divina han tio år senare 
publicerar i akademiens handlingar.

Stilen i Dante-avhandlingen, nästan bildlös och helt oretorisk, har en seren 
enkelhet. Kompositionen är sinnrikt beräknad. Ett ledmotiv är ambivalensen 
i Dantes förhållande till Florens: hatet mot det Florens, som förrått de natio
nella idealen och fördrivit honom själv, och den lidelsefulla kärleken till 
fädernestaden. Personskildringen koncentreras gärna till dramatiska scener, 
där huvudmomenten i ett livsöde får stark belysning: Dante inför Bonifacius 
VIII eller inför priorn i S. Croce del Corvo. Teckningen av diktaren och 
hans verk inramas av en inledning, som anknyter till 6oo-årsminnet, och 
avslutningens sluttablå, anspelande på det nationella enhetsverk, som under 
jubileumsåret står inför sin fullbordan: den fördrivnes återkomst i gestalt av 
Pazzis Dante-staty.

Med sitt Dante-minne hade Bottiger skänkt Svenska akademiens högtidsdag 
1865 »festens wackraste prydnad». Lovordet är Beskows.3 Ett halvår därefter 
vänder sig denne till författaren med anhållan om en minnesteckning också 
för 1866, helst med J. H. Kellgren som föremål. Bottigers svar blir omedel
bart avslag. Ett förkrossande slag har berövat honom all arbetsförmåga: 
hustruns bortgång.

Året därpå kommer Beskow tillbaka till frågan om bidrag till handlingarna. 
Nu gäller den en minnesteckning över Samuel Ödmann. Bottiger vill »gerna» 
skriva den. Han känner sig ha ett personligt förhållande till uppgiften. Den 
kallar fram erinringar från ungdomen, då han var Ödmanns elev vid det teo
logiska seminariet. »Jag har», fortsätter han, »åtminstone den egenskapen att 
hafva känt den märkvärdige mannen och hafva arbetat under honom.»4 Men 
arbetet kommer — det känner han redan vid dess början — att kosta honom 
mycken möda: tidigare minnestecknare har »vanställt eller bortfuskat» Öd
manns bild.5

De åsyftade föregångarna nämnes i den källförteckning och i de anmärk
ningar, som bifogats Ödmann-minnet. Viktigast är, jämte Hammarskölds 
framställning i Svenska Vitterheten, Wieselgrens Ödmann-porträtt i Bio- 
graphiskt Lexicon. Där och i densammes meddelanden i sin utgåva av Dela- 
gardieska arkivet återfinns nästan alla de fakta, som Bottiger utnyttjat. En 
skildring, som han med säkerhet åtminstone snuddat vid, fastän han inte näm
ner den, är Mellins karakteristik i Swenskt Pantheon. Med sin kärlek till det 
dokumentariska och anekdotiska representerar detta liksom Biographiskt 
Lexicon den mer intima porträtteringskonst, som fullföljer ansatser i den 
svenska romantikens personskildring.6 De anmärkningar för direkta sakfel

3 22.12.65. (KB)
4 15.9.67. (Sv. akad.)
5 Brev till Beskow 9 .11.6 7 . (Sv. akad.)

6 J fr  J. Kulling, a.a., s. 123  f. och O. Sylwan,
T ill svensk historiebiografi. Samlaren 1935, 
s. 10 1 ff.



Bottiger riktar mot dem, som före honom skrivit om Ödmann, är inte särskilt 
allvarliga. De hårda orden måste gälla hela den bild, som de presterat.

Barndoms- och ungdomstiden tecknas i nära anslutning till Ödmanns Håg
komster. Kongenialt återskapar Bottiger de bilder denne ger av sin morfar, 
den säregne prosten Wiesel i Vislanda, av sig själv som djäkne i Växjö och 
bland läsare i Hälsingland och av sin åldrige vän under studenttidens informa- 
torskondition i Delsbo, prosten Lenaeus. I det summariska omnämnandet av 
studierna i Uppsala står kretsen omkring Linné i centrum men belyst huvud
sakligen med citat ur Agardhs äreminne över blomsterkonungen.

I svepande överblickar presenteras Ödmanns tjugoåriga tillvaro i Stock
holms skärgård som skolmästare och kapellpredikant på Ingarön, föreningen 
av idyll och ekonomisk företagsamhet och skolmästarens upplevelser under 
fristunderna som jägare, fiskare och naturälskare. Insjuknandet i frossa inne
bär från mitten av 1780-talet slutet på friluftslivet. Ömtålig för det minsta 
luftdrag blir Ödmann — eljest »fullt kry och färdig» — för resten av sitt liv 
bunden vid sängen. Den lärda världens upptäckt av hans forskarbegåvning och 
utnämningen till kyrkoherde i Gamla Uppsala och till lärare vid universitetet 
för med sig en avgörande scenförändring: flyttningen till Uppsala år 1792.

I skildringen av Ingarö-tiden är huvudtemat kontrasten mellan vardagens 
anspråkslösa skolmästarmöda och förnimmelsen av vetenskaplig kallelse. Som 
naturforskare är Ödmann naturiakttagaren, fortsättaren av Linné-traditionen. 
Bottiger har fin blick för just den poesi i Linnés anda, som naturskisserna 
med all sin skärpa och detaljbestämdhet utstrålar, för Ödmanns förmåga att ur 
flödet av detaljer suggerera fram en helhetsvision, »en synkronistisk tafla 
af lefvande intresse». Men naturforskaren är endast »halfva Ödmann». I hans 
liv »löper en dubbeltråd». Kärlek till naturen, vördnad för bibeln var den vis
dom, som morfadern inpräntade hos dottersonen. Föreningen av naturkärlek 
och bibelkunskap blir grundvalen för vänskapsförhållandet i Delsbo mellan 
studenten och den gamle prosten: denne som Ödmanns lärare i bibelfilologi, 
Ödmann undervisande honom i naturkunskapens elementa.

Sammanställningen av natur och bibel förblir ett minnesteckningens led
motiv. I och med att sjukdomen isolerar Ödmann från yttervärlden, träder 
bibeln honom allt närmare: »Den var honom ännu öfrig». För inträngandet i 
dess värld finner han ett hjälpmedel i den verksamhet med översättning och 
bearbetning av reseskildringar, som för den i sjukrummet inneslutne ersatt 
fisket som biinkomstkälla. På uppgifter i sådana från Levanten om orter och 
folkslag, djur och växter, omtalade i bibeln, bygger han det arbete — Strödda 
samlingar ur naturkunnigheten till den Heliga skrifts upplysning -  som för 
hans namn ut över Europa.

Med flyttningen till Uppsala glider tonvikten helt över till bibeln. Redo
görelsen för Ödmanns verksamhet som teolog och psalmdiktare är en upp
görelse med omdömen i Svenska Vitterheten och Biographiskt Lexicon, med 
Hammarsköld och Wieselgren. Det är inte grundsynen, som skiljer Bottigers 
uppfattning från den senares. Båda ser i Ödmann en övergångsgestalt mellan
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»en bättre förgången och en bättre kommande tid». Båda är överens om det 
starka rationalistiska draget i hans kristendomssyn. Men betoningen är olika. 
Där Wieselgren med sin nära anknytning till väckelserörelserna ser en oba
lans, ser Bottiger harmonisk avvägning. »Han kände mer än väl», skriver han 
om Ödmann, »förnuftets rättigheter, och han tog ut dem alla; men han kände 
också dess gräns, och der vidtog hans kristna tro.» Där Wieselgren beklagar, 
att Ödmann stannat på halva vägen, konstaterar Bottiger det naturliga i hans 
överensstämmelse med sin tid.

Den synpunkten betonas i fråga om det arbete av Ödmann, som i minnes
teckningen ägnas den utförligaste behandlingen: arbetet på en ny bibelöver
sättning i den parafraserande stil, som »samtidens störste exegeter ansågo för 
den enda rätta». Själv är Bottiger liksom Wieselgren övertygad om metodens 
brister: »en matt och utspädd omskrifning af grundtextens mening». Men på 
Ödmanns tillämpning av den ser han med förståelse. Att ha följt en annan 
skulle för denne ha varit att illa ha följt med sin tid, att ha stigit ned »från 
hermenevtikens dåvarande ståndpunkt».

Den bibelöversättning, som Ödmann arbetat på, blev aldrig gällande. För 
Bottiger hör den till det slutgiltigt förgångna. Den kan han därför bedöma ob
jektivt, insätta i dess tidsmiljö. Ödmanns kyrkliga handbok däremot och hans 
bidrag till den nya psalmboken hör till minnestecknarens egen upplevelse
verklighet med all den rikedom på associationer en sådan skänker. Medan 
Wieselgren ur handboken helst ville »utmönstra mycket, som man under Öd
manns smakregemente kunde införa i liturgiens tungomål»,7 har den för Bot
tiger ett av traditionen helgat värde: under mer än ett halvt århundrade har 
den »tjenat att lifva och besegla den kristna andakten».

I ännu högre grad gäller detta Ödmanns psalmdiktning. Hammarsköld hade 
i den sett »vattenklar, rimmad prosa».8 »Den vid Bibelns poesi uppfödde», 
menar Wieselgren, »kan endast med svårighet där finna uppbyggelse.»9 Väl 
saknar den med sin »utpräglade förståndsrigtning», säger Bottiger, någon 
gång »känslans värma och inspirationens lyftning». Det är i den »något 
gjordt». Men — tillägger han — »det är väl gjordt». Där saknas aldrig »tankens 
reda och klarhet, aldrig trons visshet, aldrig språkets fulländade form». Till 
den trilogi av grundvärden, som här prisas, kommer ännu ett: det känslovärde, 
som det långa bruket förlänat. »Hvem igenkänner icke i dem», frågar han, 
»idel välbekanta röster, som från barndomen följt oss lifvet igenom, från 
kyrkan till hemmet, från hemmet till kyrkan?» Det är personliga tonfall av en 
minnestecknare, vars ungdomsdiktning i Ödmanns psalmer haft en inspira
tionskälla och som ännu har öra för deras glimtar av poesi. Han pekar sär
skilt på »den sköna sommarpsalmen», nummer 393 i 1819 års psalmbok. 
Den bevarar för honom tillika intrycket av Ödmanns personliga tragik och

7 Biographiskt Lexicon. X X III. Örebro 1857, 8 L  Hammarsköld, Svenska Vitterheten, 2:a
s. 305. uppl., s. 570.

9 A.a., s. 305.



personliga storhet: denne, som under nästan ett halvt århundrade inte fått se 
himlen annat än genom dubbelfönstrens rutor, besjunger här naturens härlig
het »med ett åsyna vittnes fulla liflighet».

Den Ödmannska prosastilen bär hans personlighets prägel. Den har, kon
staterar Bottiger, friskhet, fyndighet, kvickhet. Den har mindre färg än »eld 
och lif». Den kan -  som i Hågkomster -  äga »lekande behag och lefvande 
åskådlighet». Korthet och bestämdhet och framförallt klarhet är dess huvud
egenskaper. Tanken »kommer i ögonblicket till möte», kärnan har »intet skal 
af fraser».

Mot slutet av minnesteckningen koncentrerar sig Bottiger på de mer »säll
samma» dragen. Åskådligt målande är bilden av Ödmann i scenen med stu
denten på tentamensbesök. Punkt för punkt räknas alla de försiktighetsmått 
upp, som måste iakttas, innan tentanden släppes fram till Ödmanns bädd i den 
»blykammare», som på en gång är sovrum, matsal, bibliotek, föreläsningssal 
och mottagningsrum. Karakteristiken kompletteras med iakttagelser, gjorda 
— som väl här — av minnestecknaren själv eller lånade ur traditionen: »de 
talande ögonen» med sin förening av hårt allvar och spelande kvickhet; tårar
na, när den eljest kärve mannen försjunker i läsningen av musikens mäster
verk; gesten, varmed kalotten slungas i väggen som tecken till den häftigaste 
vrede. Det anekdotmaterial, som stod Bottiger till förfogande, begagnas med 
sträng urskillning. Vad som kan ha förefallit vanställande uteslutes. Det gäller 
t. ex. uppgiften hos Wieselgren och andra om en sparsamhet på gränsen till 
snålhet eller en mer konkret belysning av likgiltighet för renlighetens ford
ringar. I ett fall har dock ett drag fått komma med, som minnestecknaren 
själv betecknar som ett »lyte»: en nyfikenhet, som inte hejdar sig inför det 
obetydligaste. Draget är »för mycket framstående att här undanskylas», »det 
hörer till hans karakteristik; han skulle derförutan ej fullt igenkännas».

Det saknas i minnesteckningen inte en dragning till idealisering eller — 
kanske bättre — idyllisering. En anekdot är belysande. En studerande vid det 
teologiska seminariet hade tillåtit sig att, ironiskt mot den sängbundne pro
fessorn, till ingångsspråk för en predikan välja orden: »Statt upp, tag din säng 
och gack!» Den unge mannen fick, berättar Bottiger här, en kraftfull men 
kärleksfull tillrättavisning och återvände »full af ånger och blygsel». Samma 
händelse har han fyrtio år tidigare omtalat i brev till sin halvsyster Ulla Bore- 
lius1 men där utan tillägget om Ödmanns reaktion och dess följder. Också i 
Swenskt Pantheon relateras episoden. Här ådrar sig skämtaren Ödmanns 
»oblidkeliga harm» och »måste genast lemna seminarium».

Böjelsen för idyllisering visar sig också i andra sammanhang. Ödmanns för
nöjsamhet med det anspråkslösa livet i skärgården och det lugn, varmed han 
sett sig gå miste om den akademiska lagern, är t. ex. inte så helt utan dis
harmoniska nyanser, som både Wieselgren och Bottiger förutsätter. Breven
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från 1770-talet har, påpekar Henning Wijkmark i sin monografi, åtskilliga 
uttryck för missnöje.2

I sitt inträdestal i Svenska akademien prisar Wirsén det »förtroliga ingående 
i biomständigheter», som utmärker Bottigers Ödmann-minne. Förtroligheten 
har dock rätt snäva gränser. De konkreta smådragen tar inte sikte på intima 
förhållanden. Sinnet för distans, kännetecknande för den äldre Bottiger, till
låter det inte. Vad han tecknar är Ödmann, som han tett sig utåt. Frågan om 
hans förhållande till religionen rör sig uteslutande med det yttre, med tros
satserna, inte med rörelserna i hans innersta. Både tillgängligt källmaterial och 
minnestecknarens läggning har här dragit upp en gräns. I »sällsamheten i hans 
vanor» markeras just det sällsamma. Försök att pejla djupare är sällsynta. 
Snarast ett undantag är den psykologiska förklaringen till nyfikenhets-»lytet»: 
Den gamle med sin stora livlighet och sin stora ensamhet ville liksom draga 
världen till sig, när han inte kunde komma ut till den.

Ett talande exempel på avsaknad av intimitet i porträtteringen är behand
lingen av brev från studenten Ödmann till den unga flicka, som skulle bli 
hans svägerska. »Man kommer honom här så nära», säger Wijkmark.3 När
heten utnyttjas inte av Bottiger. Breven omtalas bara i anmärkningarna till 
minnesteckningen och utan annan kommentar än en förmodan om ett peda
gogiskt syfte och ett erkännande av deras »lätta stil, spelande qvickhet och 
skarpa blick».

Samma drag möter i minnesteckningen, när det är fråga om Ödmanns 
familjeliv. Ingenting säges om hans personliga förhållande till hustrun och 
barnen. Om ankomsten till Uppsala berättas: »Han var åtföljd af sin maka 
och en tolfårig döfstum dotter; ende sonen låg begrafven på Ingarön.» I sin 
lakonism leder meddelandet tanken till Nya testamentets berättelse om Nain- 
änkans son. I satserna om den sjuke mannen med sin dövstumma dotter, sin 
tidigt bortgångne son och sin hustru, vars namn inte sättes ut, kan man höra 
en antydan om ensamhetens tragik. Det kan vara uttrycksfull konst. Men in
tim porträttering är det inte.

I den varma sympati, som strömmar genom Bottigers Ödmann-minne, är 
det åtminstone till en del fråga om den välvilja, som känslan av inre fränd- 
skap föder. Det råder mellan minnestecknaren och minnesteckningens före
mål åtskilliga karaktärslikheter. Föreningen av sensibilitet och begåvning för 
satirisk spiritualitet är en sådan, attityden av förbehållsamhet gentemot ytter
världen en annan. Frändskapen kommer till synes inte minst på stilens om
råde. Karakteristiken av Ödmanns prosastil kan i mycket gälla stilen i minnes
teckningen. Sin särprägel har den av lakoniska formuleringar för en karakte
ristik eller ett konstaterande. Den humor och spirituella ironi, som hör till 
Ödmanns och minnestecknarens gemensamma drag och som rikligt blänker 
fram i Bottigers ungefär samtidiga självbiografiska anteckningar, kan i min
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nesteckningen mer anas som ett halvdolt leende än exemplifieras. Allvaret 
dominerar.

Konstfullhet och enkelhet präglar minnesteckningens komposition. Egen
domligheterna är väl belysta. Men Bottiger söker sig också fram till enheten, 
»det djupa, inre sammanhanget i detta underbara lif». Han finner, hur hos 
Ödmann »alla hans kunskaper, alla hans förmågor, alla hans sträfvanden 
löpa ut åt ett mål. —— Allt hans verk är ett arbete till Guds ära och hela 
hans bana en fortsatt resa till det heliga landet.» Också översättaren av rese
skildringar från Levanten tilldömes sin andel i helheten.

Med en hänvisning till Sandbergs kända målning presenteras den nära åttio- 
årige Ödmann i inledningen. Hyns friskhet, ögonens eldiga liv talar om krop
pens hälsa och själens spänstighet. Skrivtygen på ett bord vid sidan, skriv- 
brädet, de -  som det förefaller -  just avtagna glasögonen förstärker intrycket 
av verksamhetsiver. Samtidigt påminner bädden, där den gamle ligger, om det 
öde, som under en dryg mansålder hållit honom avstängd från yttervärlden. 
Reproduktionen i ord av tavlan ger så en konkret förberedelse till den kon
trastmålning, som skall bli biografiens röda tråd: instängdhet och friluftsliv, 
ryktbarhet och anspråkslöshet, »andens vingar» och »kroppens snäcklif».

Det motiv, som inledningen slagit an, tonar ut i minnesteckningens slut
tablå. Effektfullt ställes Linné-festen 1829 samman med Linné-lärjungen Öd- 
manns begravning, namnkunnigheten med de många årtiondenas isolering. 
Alla de ryktbara gäster, som kommit till Uppsala för att den 12 oktober fira 
avtäckandet av Byströms bildstod av »nordens blomsterdrott», sluter sig da
gen innan till det långa sorgetåg, som följer Ödmann till hans sista vilorum 
från den boning, där han så länge legat gömd för världen.

# ,

Klassisk minnesteckningskonst 99

Tanken på ett Kellgren-minne av Bottigers hand hade 1866 måst förfalla. 
I februari 1869 återkommer han i brev själv till den. Ett upptagande av ämnet 
till ny behandling vore »både Akademien värdigt och för allmänheten ej oväl
kommet».4 Minnet av skalden kräver, skriver han till Ludvig Manderström, då 
akademiens sekreterare, en revision.5

Revisionen kan avse detaljrättelser, inflätade i noter, där ännu en skymt 
dröjer kvar av det ironiska leende Bottiger i samtidiga brev ägnar brott mot 
sanningen, förnuftet eller den goda smaken. Atterbom har bl. a. av Hammar
sköld låtit förleda sig till att härleda Kellgrens vaknande kärlek till dansk 
litteratur från en Danmarks-resa, som aldrig ägt rum. Malmström har inte 
observerat, att Lucidor i dikten Ljusets fiender ogärna kan vara identisk med 
den bohemiske 1600-talsskald, som går under det namnet.

Revisionen sysslar med väsentligare ting. Till notapparaten hänvisas med 
vederbörligt förakt omnämnandet av »lögnhistorier och lösa sägner» med sin 
källa i en fanatisk swed enborgar krets. Här placeras också huvuddelen av kri

4 Brev till J . E. Rydqvist 9.2.69. (Sv. akad.) 3.5.69. (KB)
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tiken mot den ofta fantasifullt moraliserande Wieselgren. För minnesteckna- 
ren personlig aktualitet har porträttet av Kellgren i det band av Svenska 
Siare och Skalder, som postumt getts ut 1855. Utgivaren var Bottiger. Inte 
minst är minnesteckningen en konfrontering med den kritik, varmed Atter- 
bom här interfolierar uttrycken för sin Kellgren-beundran.

I »några få penseldrag» — väsentligen med Rosensteins förord till skaldens 
Samlade skrifter som förlaga — tecknar Bottiger Kellgrens yttre öden. 
Huvudparten av minnet ägnar han karakteristiken av Kellgren som kritiker 
och som skald.

Atterboms utförliga framställning är här grundvalen. Av båda betonas »det 
inre framåtgåendet» hos Kellgren. Båda ser honom mot slutet av hans bana 
som »skaparen af ett nytt tidehvarf». Gemensam är också beundran för Kell
gren som språkkonstnär. Med ett Atterbom-citat ger Bottiger sin stilkarakte
ristik. Överensstämmelserna utesluter inte, att bedömningen i åtskilliga hän
seenden utfaller olika, ofta dock snarast som skillnader i accentueringar. 
Till en del har de sin personhistoriska förklaring. Atterbom kan inte helt 
glömma stridsparollerna från fosforismens vårdagar. Bottiger har fått sin 
litterära uppfattning grundlagd i kretsen omkring Hans Järta och under in
tryck av Tegnérs apoteosering av allt gustavianskt.

Atterboms dom över den unge Kellgrens verksamhet som smakdomare är 
hård. Bottiger använder mildare ord, men också han är medveten om ensidig
heten i den franskklassiska smak, som ligger till grund för Kellgrens littera
turbedömning. Enighet råder likaså om att denna haft betydelse för utbildan
det av en renare smak, och för båda är föreställningen om varje tidsföreteelse 
som en länk i utvecklingens kedja korrektiv mot en ensidig bedömning. Skill
naden i uppfattning skulle kunna uttryckas så: Atterbom medger i Kellgrens 
kritik en förtjänst trots dess väsentliga brister, Bottiger en brist trots dess 
dominerande förtjänster.

Starkare bryter sig åsikterna, när striden mellan Kellgren och Thorild kom
mer på tal. Atterbom är alltid beredd att försvara Thorild. Kellgren represen
terar i hans översikt av striden den utmanande kitsligheten, det ovärdiga 
gycklet. Bottiger å sin sida betraktar Kellgren som den utmanade. Oupphör
ligt framhåller han dennes värdighet och besinning. Hans inställning till 
Thorild är ambivalent. Han tillerkänner honom »ett högsäte bland svenska 
snillen» och är gripen av hans »eldfängda känsla för allt skönt». Men inför 
ett »högmod utan gräns» reagerar han med ironi, mot Straffsångens »pöbel- 
språk» med vedervilja. Mot det fragmentariska, formlösa, obalanserade hos 
Thorild ställer han Kellgrens formkultur, klara förstånd, fina löje och harmo
niska skönhetssinne.

Kellgren är för Bottiger framför allt vettets försvarare mot »svärmarns dim
mor, fanatismens bål». Medan för Atterbom tidens dragning mot mysticism 
innebär en livsåskådningens fördjupning, ser Bottiger i den ett intellektuellt 
förfall. Olikheten belyses klart av deras bedömning av dikten Man eger ej 
snille för det man är galen. Bottiger uppfattar den som ett mästerverk av
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lidelseburen satir. För Atterbom är det Kellgrens mod att ge uttryck åt på 
högsta ort impopulära åsikter, som skall »inför efterverlden förblifva dess 
enda väsentliga förtjenst». Med ett visst förakt talar han om diktens bihang av 
-  som han menar — Rosensteins »fordom så imponerande ’Anmärkningar’ 
med deras talrika grundheter och flackheter».6 Det är -  anmärker Ek i sin 
Böttiger-artikel i Svenskt biografiskt lexikon -  ett belägg för Bottigers fina 
stilkänsla, att han som den förste konstaterat, att dessa Anmärkningar med
hänsyn till stilen »åtminstone med helt få undantag------ äro av Kellgrens
hand».

Inflytandet på den unge Kellgren från en »af smittan härjad lifskrets», 
den rationalistiska och materialistiska upplysningen, blir för Atterbom den 
mörka bakgrunden till de senare årens »renare, skönare ljusrymd». Bottiger 
delar aversionen mot de radikala dragen i 1700-talets livssyn, men i fråga om 
Kellgren vill han förstå, nedtona eller med tystnad gå förbi, inte moralisera. 
De typiska eftergifter för tidevarvets anda, dess »lättsinne och tvetydigheter», 
som Stockholms-Posten innehåller, får inte utan vidare läggas Kellgren till 
last. Medan för Atterbom Kellgren är tidningens »hufvudman», ser Bottiger i 
honom endast en av dess medarbetare. Ansvarig är han uteslutande för »hvad 
som flutit ur hans egen penna».

Stödd på Geijers utgåva av de Gustavianska papperen hävdar Bottiger Kell
grens avgörande roll i samarbetet med Gustav III på det dramatiska området. 
Men hans beundran gäller de lyriska inslagen. Kellgrens begåvning är lyrisk.

Försvarsattityden, nedtoningen av det kontroversiella, gör sig gällande 
också vid behandlingen av lyriken. De sidor i den, som präglas av en extrem 
upplysningsfilosofi, undviker Bottiger att ta upp. Ett poem som Till Rosalie 
nämner han inte. Sinnenas förening, enligt Atterbom »en med möjligast tunna 
flor beslöjad lofsång till könsvällustens ära», uppmärksammar han bara i en 
not och där med den enda kommentaren, att dikten »pk sin tid helsades med 
stor beundran, men af skalden uteslöts ur samlingen af hans skrifter». Beun
dran för formens elegans i dikten Ode till Bacchus och kärleken förblir orub
bad »oaktadt all den lättfärdighet, som man förebrått dess innehåll». Uttryc
ket »som man förebrått» är en axelryckning inför Atterboms stränghet.

En något utförligare behandling ägnar Bottiger endast Kellgrens senare 
lyrik. Urvalet är i stort sett detsamma som Atterboms: Nya skapelsen, Sakna
den, Till Fredrika, Till Christina, Sigvart och Hilma samt — av tidigare dik
ter — Vårvisa. Alla ses som vittnesbörd om att Kellgren inte ensidigt »målat 
kärleken blott som ett sinnesrus». Bland de dikter Bottiger anför från Kell
grens senare tid är också allegorien Dälden. Den har en långt vidare syftning 
»än att blott och bart, såsom man antagit, afse adelns motstånd vid 1789 års 
riksdag». Det är Malmströms tolkning av dikten Bottiger — här i anslutning 
till Atterbom7 — avvisar som efemär.

6 Svenska Siare och Skalder. VI: 2, s. 139 resp. 7 Jfr  Svenska Siare och Skalder. IV, s. 272, samt 
§6 B. E. Malmström, Grunddragen a f Svenska vit

terhetens historia. II, s. 195.



En fortgående utveckling hos Kellgren är Bottiger övertygad om, men han 
försöker inte precisera dess olika stadier och de drivande krafterna bakom 
den. Vida starkare än Atterbom betonar han, att Kellgrens diktning och per
sonlighet präglas av kontinuitet. Det är övertygelsen därom, som kommer ho
nom att med en anstrykning av ironi tala om »hvad man kallat hans omvän
delse». »Alstren af hans skaldesnille» har drag, som går igenom dem alla. 
Versbyggnadens elegans och det satiriska löjet är för Bottiger den Kell- 
grenska diktningens urelement.

Till Kellgrens käraste ungdomsläsning hade — påpekar Bottiger — hört 
Dalins Argus och Holbergs komedier. Med satiren Mina löjen hade han med 
ens blivit »den svenska allmänhetens mest läste och fruktade författare». Mot 
slutet av hans diktarbana tillkommer Ljusets fiender, »kronan af alla hans 
dikter inom detta område». Lättheten, uppsluppenheten, kvickheten, den 
lediga samtalstonen är ett horatianskt arv. I Man eger ej snille för det man är 
galen med dess »kokande lyriska stämning» är han lärjunge till Persius och 
Juvenalis. Med instämmande anför Bottiger ur Franzéns minne över A. M. 
Lenngren: »När är Kellgren mest Kellgren? Är han det icke, då han ler?» 
Också Atterbom citerar de orden, men han ser i dem ett uttryck för Fran
zéns oklara uppfattning om »Kellgrens sista föredöme».8 För Atterbom är det 
självklart, att Kellgrens egenart mest äkta kommer fram i de sista årens 
»romantiska» poesi. Skillnaden i värdering har funnit uttryck i val av motton. 
Atterbom sätter i spetsen för Kellgren-delen av Svenska Siare och Skalder två 
strofer ur Nya skapelsen. Bottiger har framför sitt Kellgren-minne några rader 
ur ett satiriskt skaldebrev.

Förbehållsamhet inför de profana blir för Bottiger som för Atterbom ett 
huvuddrag i Kellgrens karaktär. Den framträder redan under skolåren. Förbe
hållsamhet, omsorg om den skildrade personlighetens integritet kännetecknar 
också det sätt, varpå skaldens bild tecknas. Minnesteckningens abstrakta 
prägel har till en del däri sin förklaring. Det är mindre människan som Bot
tiger sökt skildra, än kulturpersonligheten. Den utförliga beskrivning av skal
dens vänskapsförhållanden, som Atterbom ger, liksom dennes teckning av 
hans yttre gestalt och av hans mänskliga godhet och välvilja, är utan motstycke 
hos Bottiger. Ett drag som hans musikaliska begåvning, kraftigt betonad i 
Svenska Siare och Skalder, antydes bara i en not.

Intima detaljer, som skulle ge bilden skarpare individuella konturer, har 
Bottiger av principiella skäl inte velat utnyttja. Att få bilden av Kellgren fullt 
sann och trogen skall bli hans bemödande, skriver han till Manderström. 
Men han ämnar inte som Atterbom »ingå i kritisk undersökning, huruvida
Kellgren i yngre dagar låg hos grefvinnan Meijerfelt eller ic k e .-----Den
litterära kritiken har annat att göra, än att speja in i alkoverna.»9 Bottiger 
spejar inte in i alkoverna. De antydningar om sviter av ett utsvävande liv,
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som göres av Hammarsköld, Wieselgren och Atterbom, har inte lockat ho
nom till efterföljd.

Den övervägande begränsningen till det ensidigt litteraturhistoriska har satt 
sin prägel på minnesteckningens form. Konstnärliga effekter är inte påtagligt 
eftersträvade. Men stilens förtjänster är de hos den äldre Bottiger vanliga: 
klarhet, pregnans. En kärv korthuggenhet kan som i Ödmann-minnet, dock 
inte så genomgående som där, ge tyngd åt moment av vikt. Kompositionen 
är mindre stram än i den närmast föregående minnesteckningen. Thorild- 
fejden och -  än mer -  frågan om författarskapet till komedien Tillfället gör 
tjufven dryftas med en utförlighet, som ställer diktverken i skuggan. Egen
domlig förefaller å andra sidan lakonismen i omnämnandet av Kellgrens 
»ypperliga företal» till Fredmans epistlar, det lysande exemplet på öppnade 
rymder i Kellgrens kritik.

Minnesteckningens slutparti ger som ofta hos Bottiger en stämningsbild: 
jordfästningen på Jakobs kyrkogård till kyrkklockornas majestätiska tystnad, 
skalden Gyllenborgs naivt impulsiva uttryck för sorg och alla de församlades 
känsla av att något oumbärligt med Kellgren är borta. Den avslutande dikten 
hyllar skalden, vars sigill bar en lyra med inskriften »Omnis in hoc sum». 
Det är med den som riktmärke Bottiger har tecknat sitt Kellgren-porträtt.

#
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När Bottiger omkring årsskiftet 1871 av Manderström anmodas om ännu en 
minnesteckning, är bland föreslagna ämnen Stagnelius. Själv antyder han i sitt 
svar »åhåga för Messenius». Tydligen har den katolske intrigören från det be
gynnande 1600-talet för honom tett sig nog »egendomlig» för att locka till 
litterär behandling. Förslaget stöter på hinder, bl. a. »dubier med afseende på 
Papismen». Då akademien i mars 18 7 1 återkommer till frågan, står Stagne- 
lius’ namn ånyo i förgrunden. »Rätt kritiskt» är skalden, skiver Mander
ström, ännu inte behandlad.1 Bottiger är nu villig efterkomma akademiens 
önskan.

»Rätt kritiskt» var Stagnelius väl tidigare inte behandlad, men litteraturen 
om honom var ganska rik. Äldst bland Stagnelius-forskare är Hammarsköld, 
bl. a. med företalet till sin utgåva av skaldens Samlade skrifter (1824-26). 
I uppsatsen En Tysk Resandes Ströfverier på Svenska Parnassen (1830) 
visar E. W. Ruda Stagnelius en varm uppskattning. Mellin ger en med anek
doter belyst presentation i Swenskt Pantheon (1833). Palmblad sammanfattar 
sin uppfattning i Biographiskt Lexicon (1848). I Atterboms 1870 postumt ut
givna Litterära karakteristiker har sammanförts en recension från 1834 med 
en 1848 påbörjad, oavslutad avhandling till en längre essay. Sedan 1868 
föreligger då Eichhorns inledning till den av honom redigerade 6:e upplagan

1 Brev från Manderström till Bottiger 1 1 . 1 2 .  
70; 12 .2 .7 1; 12 .3 .7 1. (KB)
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av Stagnelius’ Samlade skrifter, där det biografiska material, som stått att upp
bringa, redovisats utförligare än tidigare.

Bottiger intygar själv i minnesteckningen den »vägledning» Atterboms 
framställning för honom betytt. Ännu starkare uttrycker han i brev till Eich- 
horn sin tacksamhet mot denne. När han sänder honom sitt Stagnelius-minne, 
kallar han det »till en del ett lån», som han återställer.2 För notiserna från 
Stagnelius’ Uppsala-år antyder han som upplysningslämnare »en och annan, 
som ännu lefver». Genom sin halvsyster Ulla Borelius, som från slutet av 
1850-talet under några år var bosatt i Kalmar hos sin son, dåvarande lektorn 
där Jakob Borelius, har han haft möjlighet till kontakt med den lokala tradi
tionen.3

Utförligare än föregångarna redogör Bottiger för Stagnelius’ släktförhållan
den. Det skymtar här ett försök att i släktarvet spåra en förklaring till skal
dens poetiska begåvning, kanske också till själens oro och den sensuella lidel
sen. Både vittra anlag och temperamentets jäsningar finner minnestecknaren 
hos en bror till skaldens farfar, hos Kalmar-lektorn Johan Stagnell, bekant 
som författare till lustspel och satirer och tillika för konflikter med samhället 
och dess moralkodex. Intresset för ett egendomligt människoöde har i varje 
fall stimulerat Bottiger till en tidsbild med Stagnell, dyrkaren av både Eros 
och Eris, som huvudperson i »en kedja af äfventyr och rättegångar». Star
kare än släktarvet, som antydes mer hypotetiskt, betonas betydelsen för Stag
nelius av Olands-miljön och av uppfostran i hemmet »under den klassiskt 
bildade faderns ledning».

Vad Bottiger har att säga om Stagnelius, sådan han tett sig för omvärlden, 
är till övervägande del hämtat från tidigare minnesteckningar. Av de Stagne- 
lius-anekdoter, som de närmaste föregångarna sammanbragt, har han övertagit 
endast två. Båda avser väl att belysa skaldens upphöjdhet över livets futilite- 
ter. Från Mellin har hämtats uppgiften om hans vana att obekymrat eller non
chalant förvara sina manuskript i en säck, från Eichhorn berättelsen om hur 
han, när fadern i sin oro över sonens spartanska livsföring sänt honom »en 
större sedel», lydigt »slår sig lös» för att, när sedeln är förbrukad, återgå till 
sitt vanliga levnadssätt.

Tre anekdoter är Bottiger ensam om. Två av dem handlar om Stagnelius’ 
barndom. Båda är sådana, som ofta förekommer i poetbiografier men som inte 
just därför bör förutsättas umbära sanningshalt. Den ena berättar om hans 
första poem, en gravdikt över en ekorre, den andra, hur han som pojke bru
kade klättra upp i ett träd för att ostörd ge sig hän åt sin fantasi och kunde 
lockas ned, först när en gammal tjänare i prästgården lovat honom som belö
ning »en märkvärdig saga». Det är dikten, drömmen, som minnestecknaren 
låter tidigt anmäla sig hos en av sina utvalda. En tredje anekdot — vidare
förd till generation efter generation av Stagnelius-forskare — meddelas i en

2 9 .12 .72. (KB) från Bottiger till Ulla Borelius från åren 18 2 3 -
3 Hon lever till 1883. I LUB förvaras brev 48.
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not: uppgiften om hur biskopinnan Stagnelius efter sonens död utpekat Con
stance M(agnet) som förebild till dikternas Amanda. Sin egen uppfattning ut
talar Bottiger i notens anspråkslösa form. Ur diktningen tycker han sig kunna 
läsa ut, att Stagnelius »på gränsen mellan barndom och ungdom» upplevt 
en obesvarad kärlek till »en ung leksyster» men »äfven sedermera älskat». 
Kanske avser han att knyta samman Constance-legenden med Eichhorns teori 
om en ung stockholmska som den rätta förebilden. Kanske finner han det 
naturligt, att lidelsen ofta växlat föremål.

Restriktiviteten i fråga om anekdoter förklarar Bottiger med att han ansett 
det onödigt att ta med, vad som redan meddelats av Eichhorn. Också andra 
förklaringar är tänkbara: han kan ha funnit anekdoternas innehåll mindre 
sannolikt, oväsentligt eller alltför starkt stridande mot den bild av skalden 
han burit inom sig och velat återge. Det märks hos Bottiger liksom hos 
Eichhorn en strävan att framställa Stagnelius i sitt yttre liv så välanpassad, 
så litet bohemisk, som möjligt. Så betonas hos den unge studenten »mycken 
stadga» och »ovanlig flit», hos ämbetsmannen — med ett schablonomdöme — 
»nit och skicklighet». Det råder en påfallande skillnad mellan den bild min- 
nestecknarna vid ingången till 1870-talet ger av Stagnelius -  »viktoriansk», 
om man så vill — och den, som på 1840-talet möter hos Palmblad och — i av
handlingen 1848 — Atterbom: »Till sitt yttre obehaglig, otymplig, till och 
med ful, i sin klädsel ovårdad nära till cynism.»4 Starkast — här i klart nykter- 
hetsagitatoriskt syfte — betonas det yttre och inre förfallet av Wieselgren i 
Nykterhetsvännernas tidning 1848. Bottiger reagerar energiskt mot uppgifter 
om individuell eller social förnedring. Sammanställningen med Lidner — re
dan hos Hammarsköld — avfärdar han som fullständigt missvisande. I »an
hörigas sammanstämda vittnesbörd» och diktningens fulländning ser han till
fredsställande motbevis.

Den missvisande bild av Stagnelius, som — menar Bottiger — länge varit 
allmänhetens, hade sin grund inte minst i det sätt, varpå Hammarsköld redi
gerat hans Samlade skrifter. »Utan urskillning, utan urval, utan behörig text
granskning, öfverlemnade han allt åt trycket-----sjelfbikter af ett lika öppen-
hjertigt som betänkligt slag, diktmålningar af lättfärdigt innehåll, utförda med 
sinlighetens bredaste pensel.» Bottiger fortsätter: »Det skär oss i hjertat att, 
på detta sätt, nu hela verlden fått rättighet att titta in genom nyckelhålet till 
skaldens lönkamrar.» Här som eljest gäller omsorgen diktarens integritet. 
Men den gäller också den sanna bedömningen av skalden själv.

Det är en sann bild, som Bottiger vill ge. »Oss lyster ej», skriver han i sin 
minnesteckning, »att härma den Grekiske konstnären, hvilken, för att dölja 
sin hjeltes enögdhet, målade honom i profil.» I försiktiga medgivanden anty
der han verklighetsbakgrunden till skaldens sensuella poesi: någon gång har 
Stagnelius sökt föremål för sin åtrå »också i gränderna». Men samtidigt är han

4 Litterära karakteristiker. II, s. 42. — Om K. A speli n, Poesi och verklighet. I. Lund 1967»
Atterboms utveckling till större öppenhet se s. 78 ff.



angelägen framhålla, att man inte bör ta skalden på orden. Denne »är icke
alltid att tro på, när han-----pådiktar sin egen personlighet, hvad han i sina
dramer är van att pådikta andras». Mycket, som befmnes otillbörligt, »faller 
påtagligen mer hans fantasi än hans lif till last». En skalds moraliska person
lighet — betonas det här som i Schiller-uppsatsen och i Kellgren-minnet — får 
inte förväxlas med hans poetiska.

Vad Bottiger i sådana reservationer åtminstone tangerar är, vad en senare 
generation av litteraturkännare kallat »fiktionskaraktär».5 Men lika litet som 
denna alltid — eller någonsin — sammanfaller med diktarens »rätta» jag, lika 
litet behöver den sammanfalla med den bild han vid mogen eftertanke önskar 
ge av sig själv. Minnestecknaren har att teckna honom, sådan han framträder 
i sanktionerade verk, inte som lösa hugskott, inte heller som de ofullbordade 
eller vrakade utkastens vrångbilder visar honom, eller som man skymtat ho
nom genom nyckelhålet till hans »lönkamrar».

Den estetiska bedömningen i minnesteckningen av Stagnelius’ diktning har 
ingen utpräglad originalitet. I omdömen och karakteristiker ansluter Bottiger 
sig nära till föregångarna. I all synnerhet gäller detta de episka och dramatiska 
ungdomsverken. Nära nog allmänt talas -  fastän i varierande uttryck -  om 
»målningens bländande färger», om den »säkra takt», varmed skalden frigjort 
sig från »det råa och osmakliga» i sin diktnings fornnordiska stoff. Gemensam 
— och inte sällan med obetydlig verbal skiftning — är entusiasmen för körerna 
i Sigurd Ring och i Visbur. Även samma kritiska anmärkningar återkommer: 
beskrivning på handlingens bekostnad, brister i »episk objektivitet», i karak
tärsteckning och tidsfärg.

Tonvikten ligger på vad som ur diktningen kan läsas ut om diktaren själv. 
Sin utförliga behandling av en omogen och ofullbordad ungdomsdikt som 
Gunlög försvarar Bottiger med att den i både »sina skönheter och sina lyten» 
äger så mycket av det, som kännetecknar Stagnelius’ diktning i dess helhet. 
Han vill i de tidigaste ungdomsverken söka spår av en bestående särprägel, 
»förhärskande egenskaper». Fastare än någon föregående har han uppmärk
samheten riktad på sådana. I Gunlög-eposets unge skald, Hjalmar, med hans 
»dubbla mottaglighet för öfversinliga och sinliga intryck», ser han ett dikta
rens självporträtt. Vladimir den store är ett »dörrstycke» till den religiösa 
diktningen. Myten — motivkällan för de fornnordiska dramerna — bevarar 
sin dragningskraft. Eposet Blenda, där den eljest mörkt allvarlige Stagnelius 
visar sig behärska också »humorns lätta spel», är ett tidigt exempel på den 
fantasiens rörlighet, som ett årtionde senare skapar sagokomedien Torsten 
fiskare. Divertissemanget Narcissus vittnar om samma rörlighet på formens 
område, förmågan att »omstämma sitt melodiska instrument efter dikt
konstens olika arter och toner».

Betydligt fåordigare är Bottiger, när han kommer in på de fullmogna dra
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Sthlm 1930, s. 33 ff.
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matiska verken. En stigande kurva av kraftfullt grepp på ämnet och av scenisk 
verkningsfullhet finner han i Glädjeflickan i Rom, i Albert och Julia och i 
Riddartornet. Omdömet om Albert och Julia -  »Ingenstädes har den Stagne- 
liska poesien så som här yppat det innersta af sitt esoteriska lynne» -  
varierar Atterboms karakteristik.6 1 Bacchanterna ser Bottiger som Atterbom 
det »ur artistisk synpunkt» mest fulländade av Stagnelius’ dramer. I sin analys 
av Martyrerna förnekar han — här mot Atterbom7 — varje gnostisk skugga i 
dramats kristendomssyn.

Fåordigheten har sin förklaring. Under det att Hammarsköld och Ruda i 
Stagnelius ser den store dramatikern, tycker sig Bottiger — med majoriteten 
av Stagnelius-kritikerna — i hans diktning möta »icke en stor dramaturg, men 
öfverallt stora fragment af en sådan». De ställen i dramerna, som mest tjusar 
och griper, är de, där lyriken »smyger sig in som monolog eller bryter ut 
som kor». Stagnelius är i främsta rummet lyriker. Men det är i dramats form 
hans lyrik klarast och rikast uppenbarar sig; den får där »liksom mer konsis
tens och kropp». Sitt omdöme har Bottiger här kunnat stödja med ett direkt 
citat från en lyrisk auktoritet som Atterbom.8

Uppfattningen av Stagnelius som främst lyriker gör det naturligt för Bot
tiger att i minnesteckningens lyrikavsnitt ta upp drag, kännetecknande för 
hans diktning i dess helhet. Ingående analys ger han — här som eljest — 
aldrig. Mest blir det översikter, hållna i mycket allmänna ordalag. Ibland be
gränsar han sig till ett kort referat, några sammanbindande rader i anslutning 
till diktcitat, en snabbuppräkning av dikter eller diktgenrer med tillagda la
koniska omdömen. Elegien med dess kontemplativa stämning ligger, fram
håller han, särskilt väl till för skaldens poetiska genius.

I delvis antitetiska formuleringar sammanfattar Bottiger drag, utmärkande 
för Stagnelius’ diktarbegåvning: kombinationen av mångsidighet och ensidig
het, av reflexion och känsla, inbillningens färgrikedom, sinnesintryckens 
hetta, versens musikalitet men också spänstighet och metallklang. Han förbi
ser inte dess »lyten»: benägenheten för det vällustiga och för »demoniska 
skenbilder», den ensidiga uppfattningen av den kroppsliga tillvaron som ett 
fängelseliv. Mer detaljerat än tidigare Stagnelius-kritiker uppehåller han sig 
vid stilistiska särdrag. Gärna blir karakteristiken en bild: versen »smeker» 
och »kittlar», den »sjunger som en flöjt», »klingar som en glasharmonika». 
Kritiken av formen gäller mest slöseriet med färger och dofter: tankar och 
känslor gör »för stor toilette». Om säker stilkänsla vittnar minnestecknarens 
påpekande av frändskapen i epigrammatisk ton mellan en dikt som Till Dår
skapen, »genomandad af fin humor och skälmsk gratie», och de Runebergska 
id y llepigramrpe n.

Grundtonen i Stagnelius’ tidigaste lyrik finner Bottiger i hans längtan till

6 Litterära karakteristiker. II, s. 76: Ingenstä- mänga en och annan skugga i den äkta förso- 
des har Stagnelius’ esoteriska lynne »så låtit ningslärans klarhet».
blicka in i sitt innersta djup». 8 Litterära karakteristiker. II, s. 63.
7 A.a., s. 74: Gnosticismen har här fått »in-
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barndomens förlorade paradis. Stämningen lever kvar i hans senare poesi 
men allt starkare som en längtan bort från allt, som hör det jordiska till. 
Med dyster entonighet ljuder den där, personligast i Liljor i Saron: »Ingen
städes är Stagnelius mer egendomlig än här.» Bottiger gör inte som Atter- 
bom något försök att diskutera de gnostisk-manikeiska läror, som skalden 
skänkt »poesiens strålande omklädnad». Sådant ter sig för honom som 
»tankegriller», »metafysisk flygsand». Men för de stämningar, som där funnit 
»namn, bilder, symboler och allegoriska begrepp», ger han en förståelsefull 
översikt. Personlig och universell tragik smälter samman: »der droppar blod 
ur ett sargadt och olyckligt menniskobröst; det är en hel verldselegi, som i 
dem gråter».

Den dualistiska världsuppfattningen och koncentrationen till det inre livet 
blir för Bottiger en förklaring till ett av den Stagnelianska poesiens mest 
framträdande särdrag. Av den yttre verkligheten är det bara naturvärlden, 
som där inspirerar till dikt och då endast som symbol för idéer och för 
»utgjutelser ur hans eget bröst». Att den oftast träder fram med ett slöseri 
av färger beror inte på en avsikt hos skalden att idealisera den jordiska verk
ligheten. Det är sina ideal han velat ge »en högre realitet». Inåtvändheten 
skänker Stagnelius’ diktning dess oberoende av rum och tid. Endast genom 
språket förråder den »sin nationalitet och tidsålder».

Enkelhet, naturlighet, i växling eller förening med en markerad värdighet 
och lyftning, utmärker stilen i Stagnelius-minnet. Den äger samma »rytmens 
och tonfallens energi»,9 som genomgående karakteriserar den äldre Bottigers 
prosa, i korta, sakliga meddelanden såväl som i lakoniskt pregnanta karakteri
stiker, innehållstunga uppräkningar eller — som i slutorden — patetiska perio
der. Men ämnet har fört med sig en dragning åt »romantisk» schattering. 
Det i högstämda avsnitt tämligen talrika uppbådet av metaforer, liksom ord
förrådet där i övrigt, hämtas avsevärt mer än i de närmast föregående minnes
teckningarna ur tidens allmänromantiska vocabularium (»diktens skäraste 
rosor», »hans själs strängar»; »mägtiga kämpatoner»). Men bilderna kan 
också vara burna av en spirituell improvisation och associationssnabbhet, som 
erinrar om Tegnérs (»hvarje känsla har en tanke till granne»; »Versen flyger 
med sitt ämne», om dikten Flyttfoglarne).

Som i minnesteckningen över Kellgren har kompositionen en slagsida. 
Vissa partier, behandlingen av de episka och dramatiska ungdomsverken, har 
fått oproportionerligt utrymme. Ramen för huvudinnehållet är föremål för 
Bottigers vanliga omsorg. Den inledande teckningen av den vilsne enslingen 
Stagnelius, med skaldegraven på Maria kyrkogård som gränsvignett till den 
följande diktöversikten, har en pendang i den avslutande diktarkarakteristi- 
ken. Också här dröjer minnestecknaren vid graven, där tretton år efter skal
dens död en minnesvård blivit rest. I tunga antiteser ger slutraderna, med en

9 Uttrycket har lånats ur J. Mjöberg, Studier i 
språkets konst. Lund 1939 ,5. 124.



sympati, som på en gång är beundran och undran, bilden av en diktare, sön
dersliten av inre disharmonier: »ömsom i hänryckningens feberglöd, ömsom 
i ruelsens blodstårar», »melodisk ännu i sin förtviflan».

#

Klassisk minnesteckningskonst 109

När Bottiger utarbetar sin minnesteckning över romantikern Stagnelius, har 
han sedan länge förberett en studie över den svenska nyromantikens upp
rinnelse. »Med Fosforismens historia är jag emellanåt sysselsatt och har till 
den ypperliga materialier», meddelar han den 25 maj 1860 Gustaf Ljunggren, 
litteraturprofessorn i Lund; »med dess kritik ämnar jag ej mycket befatta mig. 
Den komparativa lingvistiken upptager nu mera min bästa tid».1

Lånejournalen vid Uppsala universitetsbibliotek vittnar om var Bottiger 
hämtat de »ypperliga materialier» brevet nämner. I september 1858 upptar 
den lån i hans namn av den litterära revolutionens tidskrifter: Polyfem, Läs
ning i blandade ämnen utgifna af sällskapet Pro Joco, Elegant-Tidning och 
Lyceum (alla återlämnade först i december s.å.). Phosphoros torde redan nu 
ha ingått i hans bokförråd.1 2 Ännu ett lån — för kortare tid — gäller Palm
blads Läsning för Bildning och Nöje 1847 med bl. a. Atterboms minne över 
Per Elgström, kretsens jämte Atterbom stora poetiska löfte. Bottigers in
tresse för ämnet bör ha samband med hans livliga kontakt under åren efter 
Atterboms död med förlagsfirman Lindh i Örebro angående utgivandet av 
skaldens efterlämnade skrifter. Han bistår förlaget med råd, och för den sista 
delen av Svenska Siare och Skalder har han — såsom redan nämnts — t. o. m. 
stått som utgivare. Han har »samarbetat och genomgått de lösa blad, som 
manuskriptet företer».3

Det kom att dröja länge, innan den planerade studien kom till. En av or
sakerna har säkerligen varit just den, som brevet till Ljunggren antyder: 
Bottigers förpliktelser som akademisk lärare. När han 1867 blir emeritus, 
vaknar tanken till nytt liv. I augusti 1868 vittnar lånejournalens anteckningar 
om lån av den fosforistiska tidskriftsfloran, att ämnet på nytt börjat syssel
sätta honom. Arbetet på Stagnelius-minnet 18 7 1-72  har bidragit till att ge det 
ökad aktualitet. I ett brev av den 14 februari 1873 erinras Bottiger av Svenska 
akademiens sekreterare — nu C. G. Strandberg — om sitt erbjudande före
gående år att för handlingarna lämna en uppsats om Aurora-förbundet. Mot 
slutet av 1874 föreligger där det utlovade arbetet, inte en uppsats utan en 
nära 400-sidig avhandling: Aurora-Förbundet i Upsala.

Återanknytningen omkring 1870 till planen på en skildring av det unga 
1800-talets ungdomsförbund har sin förklaring inte bara i den tillgång på tid, 
som emeritusställningen innebär. Nyromantiken står just då i förgrunden för 
det litteraturhistoriska intresset. B. E. Malmströms föreläsningar över striden 
mellan den gamla och den nya skolan med deras skärpning av fosforistkritiken

1 LUB.
2 Tidskriften upptas i en förteckning över

Bottigers bibliotek. (I dr E. Bottigers ägo.) 
3 14 .10 .55. (KB)
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i Anders Fryxells Bidrag till Sverges litteraturhistoria (1860) publiceras 
postumt 1868. Året därpå följer Fjalar-Östergrens avhandling om Vitalis, 
också den mycket kärv mot fosforismen. Samtidigt gör sig en motsatt tendens 
gällande. I Svensk Litteraturtidskrift 1868 reserverar sig den nyblivne estetik
professorn C. R. Nyblom, bakom en ridå av lovord till Malmström, mot den
nes ensidiga teckning av nyromantiken, och C. D. af Wirséns avhandling 
1870 om Claes Livijn andas — liksom kulturhistorikern K. F. Werners sam
tidiga inlägg i Svensk Bokhandels-Tidning — en varm sympati för de unga 
nyromantikerna.4 Bottigers avhandling ingår som ett betydelsefullt led i sam
ma strävan till en nyanserad bild av dem. »Ett vidlöftigt arbete, som blir 
ganska roligt och kuriöst», karakteriserar han den i ett brev.5

Uppslaget har han indirekt fått av Atterbom själv. I Aurora-avhandlingen 
citerar han en tanke, som denne fört fram: att vidga sin minnesteckning över 
Elgström »till en minnesskrift öfver sjelfva Aurora-förbundet». Utdrag ur för
bundsbrödernas brevväxling skulle där ge »en den klaraste och friskaste 
åskådning» av deras och förbundets »ynglingatid». Det är den anvisningen 
Bottiger följt i sin skildring, »der likväl, såsom sig bort, Atterbom sjelf in
tagit den plats af hufvudfigur, som han tänkt förbehålla åt en annan».6 Också 
planen har Bottiger här fått till skänks. Mönstret går tillbaka på den engelska 
life-and-letters-genre, som i J. G. Lockharts Walter Scott-biografi haft en 
också i Sverige välkänd företrädare.7

Efter en presentation av Vitterhetens Vänner, »gryningen, som föregick 
Aurora» — i snabba drag dessförinnan också av Juntan — låter författaren oss 
i generösa protokolls- och brevutdrag följa utvecklingen inom ungdomskret- 
sen: bildandet av Musis Amici och omdaningen av detta sällskap för poetise
rande vitterhetsälskare till Aurora-förbundet med dess revolutionära pro
gram. Utförliga citat ur korrespondensen mellan Atterbom, Palmblad och 
den dödssjuke Elgström återspeglar de febrila diskussionerna inför det 
öppna framträdandet med sina inslag av ideell hänförelse och — i förhållandet 
till den konkurrerande kretsen omkring Lorenzo Hammarsköld — oro, själv
hävdelse och diplomatisk försiktighet. Utgivandet av tidskriften Phosphoros 
sensommaren 18 10  och Elgströms död kort därefter blir inseglet på Aurora- 
förbundets upplösning. Av dess »unga riddare» står nu kvar endast »ett dris
tigt och käckt fostbrödrapar», Atterbom och Palmblad. Omkring dem grup
perar sig en skara vänner och likatänkande, men — betonar Bottiger — någon 
fast organisation existerar inte mer. Från sin »mytiska sagoålder» har fos
forismen gått in i sin historiska tid.

Den begränsning till en uteslutande historisk översikt, som Bottiger talat 
om i brevet till Ljunggren 1860, är iakttagen i den färdiga avhandlingen.

4 Jfr  B. Norling, Nya skolan bedömd i littera- 7 Henry Olsson betonar dess betydelse för
turhistorien. Sthlm 1880. Svenska Siare och Skalder liksom för andra
5 Brev till Gustaf Bottiger 20.4.73. (Sv. samtida verk inom biografiens konst. (Den
akad.) svenska romantikens litteraturforskning. Finsk
6 SAH  1874, s. 586. Tidskrift. 1932, s. 61 ff.)
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Någon analys ges inte av den livssyn och den estetiska uppfattning, som för
bundet velat företräda. Också den europeiska idébakgrunden lämnas obe
aktad. I båda fallen nöjer sig författaren med de antydningar, som -  meren
dels utan kommentarer -  erhålles i citat och referat av brev och programtal. 
I förgrunden står det yttre skeendet och de ledande personligheterna.

Bottigers förhållande till den uppsaliensiska nyromantiken kännetecknas av 
ambivalens. En kritisk inställning till fosforismen var grundlagd redan under 
studentåren och hade underhållits bl. a. i umgänget med Hans Järtas familj 
och genom Tegnérska impulser. Å andra sidan hade han fr. o.m. 1830-talet 
blivit allt fastare sammanlänkad med de romantiska Uppsala-cirklarna. Am
bivalensen har också med hans temperament att göra: samspelet av rörlig 
känsla och kylig, inte sällan ironisk förståndsmässighet.

I Stagnelius-minnet, där det gällde att hävda skaldens oberoende av de ny
romantiska pionjärerna, är kritiken delvis skarp. Men Atterbom med sin »rika 
poetiska källåder» intar en självklar särställning, och huvudintrycket av det 
begynnande 1800-talets »sångstrid» är för Bottiger »eld och entusiasm», 
»en frisk morgonvind». Sympatien är starkare än kritiken.

I Aurora-avhandlingen dröjer åtskilligt av Stagnelius-minnets kritik kvar. 
»Febusisk ståt», övermod, polemiska grovheter, självförgud ning hör till fos
forismens negativa sidor. I den aktning, varmed de inom förbundet nämnes, 
som intagit en mindre avancerad ståndpunkt, antydes reservationer gentemot 
en radikal romantik. Men de vresiga tonfall, som ofta kännetecknat traditio
nell fosforistkritik, uteblir. Humorn är gärna med i konstaterandena av de 
unga revolutionärernas stilistiska osäkerhet och förlöpningar mot den goda 
tonen eller av det naivt allvarsamma apterandet av akademisk värdighet och 
cermonipompa. Atterboms klagan över en förstockad världs orättvisa och 
otack kallar fram en leende reflexion: förbundets insats låg vid den tiden 
»under tystnadens insegel förvarad t i dess arkiv». Humorn spelar — inte utan 
ett skimmer av rörelse — över den unge Aurora-hövdingens till en början 
ensamma strid för sin »hyperromantik». En riktigt bister irritation föranledes 
bara av den puerila sensualismen i en tidig Atterbom-dikt som Mitt första 
Rendez-vous och poetens försvar för den. I det senare ser Bottiger ett utslag 
av nyromantikens »två arfsynder, högmodet och den stilistiska ilskan». Hit 
når humorn inte fram.

Kritiken kommer f. ö. gärna i skuggan för betonandet av förtjänster: det 
högstämt varma i Elgströms poesi, lyrismen i Atterboms stora programdikter, 
slagkraften, humorn, pikanteriet i Palmblads prosa. Generositeten sträcker sig 
ända till de mindre talangerna inom förbundet: ingalunda några »blotta kom- 
parser eller stumma statister». Om fosforismens historiska betydelse är Botti
ger här, i klar motsats till Fryxell och Malmström, alldeles utan tvekan: som 
resultat av Aurora-brödernas framträdande — om ock mot en bakgrund av 
ledande tidsidéer — är »innan kort hela landet revolutioneradt».

Successivt viker kritiken nära nog helt för en omedelbar uppskattning. 
Framförallt står Bottiger betagen inför ungdomligheten, vitaliteten hos för
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bundets medlemmar: »omogne, djerfve, entusiastiske, fulle af nit och fram
tid». »Man kan le», skriver han, »åt dessa unge, som, nyss komne ur skolan, 
begynna med att söka ett odödligt namn, men anledning till ett sådant löje er- 
bjudes icke ofta.»

Aurora-avhandlingen är en minnesteckning över ett litträrt ungdomsför
bund. Bakom de många sidorna om föreningsangelägenheter, genom alla cita
ten av brevprosa och sammankomstretorik och kommentarerna till dem 
skymtar konturer av de agerande. Endast sällan och punktvis ges biografiska 
detaljer, och några systematiskt genomförda karaktärsanalyser kommer inte 
in. Personskildringen är försök att impressionistiskt åskådliggöra väsentliga 
drag och motivera minnestecknarens värderingar.

Av förbundsbröderna får — jämte Atterbom — Hedborn, Elgström och 
Palmblad en något mer markerad profil.

Teckningen av Hedborn, »hans rikedom af fantasi, känsla och poetisk 
åskådning», är alldeles övervägande hämtad ur »den lefvande målning», som 
denne gett i självbiografien Minne och Poesi, kompletterad med uppgifter 
ur Atterboms Hedborn-minne. Elgström-karakteristiken har en givande källa 
i Atterboms »af ungdomsvänskap genomglödgade monografi». För ökad 
åskådlighet hänvisas man till de intryck av Elgström, som auroristernas brev
växling ger. Här möter man både hans ytterliga ömtålighet för vass kritik, 
hans blygsamhet, som kan bli aggande misstro till egen förmåga, och hans 
iver att »utså några frön för evigheten», den initiativkraft, som sätter märke i 
Auroras historia. Också vid teckningen av Palmblad följer Bottiger, jämte 
dennes självbiografi i Biographiskt Lexicon, Atterboms minnesteckning. Ett 
av de mycket få inslagen i avhandlingen av konkret beskrivning är en situa- 
tionsskiss, lånad från den: Palmblads kallblodiga ostördhet i en omgivning av 
glam och stoj. Den kraftfulla personligheten har gjort intryck på minnes- 
tecknaren. Palmblad ter sig för honom som handlingsmänniskan, oböjlig i sin 
vilja, polyhistorn med sin »litterära mångslöjd», kritikern, hänsynslös i om
dömen, partimannen med ett trofast hjärta för sina vänner och för sina fiender 
»ett sardoniskt löje, en spetsig penna och en hel ordbok af sarkasmer».

Huvudintresset ägnas, som vederbör, Aurora-förbundets »stormästare», 
Atterbom. En bild av honom både inleder och avslutar avhandlingen. I själva 
verket är denna en minnesteckning just av honom mot en bred bakgrund av 
vänner och av verksamheten i det förbund, som är en avglans av hans djupaste 
patos.

Om det personliga förhållandet till Atterbom under deras 30-åriga bekant
skap har Bottigers brev inte mycket att säga. Man frapperas av att vännens 
namn så sällan — och då gärna litet irriterat eller ironiskt — blir nämnt. 
Tystlåtenheten eller kylan sticker av mot den varma hjärtligheten i Atter
boms brevuttalanden till och om honom. Först efter Atterboms död lyser 
hjärtligheten fram också ur Bottigers brev. »Mer än någonsin känner jag nu, 
hur mycket Atterbom var för mig», skriver han till sin bror Gustaf. »Hans 
små svagheter falla bort med den jordiska hyddan, men hans många stora



och vackra egenskaper träda i full glans fram för saknadens blickar.»8 Med 
liknande ord talar brev till förlagsfirman Lindh om saknad, och saknaden 
skänker åt de retoriska rytmerna i direktörstalet i Svenska akademien 1833 
-  svaret på J. H. Thomanders inträdestal över föregångaren med dess något 
kärva svalka -  en ömhet i tonen, som ingalunda hör till den äldre Bottigers
obligatoriska stilmedel: för »den enskilta vänskapen-----är det en rikedom
att hafva honom ägt, det är en ödslighet utan gräns att hafva honom mis tat». 
Den ömheten genomströmmar Aurora-avhandlingens Atterbom-karakteristik.

Trofasthet och tillbakablickande är Atterboms förhärskande egenskaper. 
»Saga, fornhäfd och dikt» utgör hans rätta livsluft. Liksom barndomstiden står 
för honom ungdomsåren i ett förklarat ljus. Ungdomsdrömmarna blir led
stjärnor för hela livet. Han är så -  menar Bottiger — en direkt motsats till 
Geijer, som efter »avfallet» 1838 »drog ett streck öfver sitt fordom». Att 
försvara och konsekvent hänga fast vid sin och ungdomsvännernas, Aurora- 
förbundets, mission är för Atterbom en samvetssak. Sina ungdomsdikter 
»putsar och omkläder» han för att göra dem värdiga som representanter in
för eftervärlden av »hans poesi i första vårbrytningen». Formuleringen kan 
innehålla en allusion på karakteristiken i Geijers berömda recension 1838 av 
Atterboms Samlade dikter, men hos Bottiger är humorn alldeles utan sarkas
tiska bitoner.

Efter den inledande karakteristiken ges en kort översikt av skaldens bio
grafi fram till hans inlemmande i Uppsala-universitetets vittra studentkretsar. 
Ett avsnitt låter oss se honom, sådan han under den första studenttiden bör 
ha tett sig i den akademiska miljön: »den femtonårige ynglingen med sitt 
yfviga hår, sin stackiga växt, sina stirrande och rinnande ögon och sina prydligt
lagda o rd ----- sällsam, men tillika så på en gång hjelplös och egendomligt
älskvärd». Intrycket är föga olikt det som Bottiger i sina Ungdomsminnen 
återger av den då 35-årige skalden.

Avhandlingens karakteristik av Aurora-förbundet, både kritiken och erkän
nandena, förmedlar samtidigt en bild av förbundets huvudman. Direkt kom
mer Atterbom till tals i de många brevcitaten: »entusiasmens hänförelser, 
aningens halfdunkla och desto mera lockande utsigter, ynglingamodets äfven- 
tyrslust och trotsiga sjelfkänsla», upplevelsen av främlingskap och förgängel
sevemod, alltid — mitt i utbrott av djupaste missmod — tron på sin »egen 
genius».

På avhandlingens slutsidor möter genklanger från den hyllning Bottiger 
ägnat Atterbom i direktörstalet omedelbart efter hans död. Liksom där beto
nas kluvenheten i skaldens väsen: »han trånar efter frid och trånar efter 
storm», »en hand, skapad för lyran, börjar att hugga omkring sig med strids
yxa». Skuggorna över bilden hindrar inte, att solen oftast lyser klar över den. 
Den unge revolutionären konfronteras med den mogne skalden och tolkaren 
av litteraturens hävder: »hvad, under en tid af jäsning, han i första ungdoms-
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yran en gång var» med »hvad han sedan blef». Konfrontationen visar på den 
försoning, som nåtts. Ungdomsårens omognad har gottgjorts med »glödande 
rosor ur ett helt skaldelif», deras övermod med den blida välviljan i Svenska 
Siare och Skalder. Det är inte någon radikal omvändelse, som ägt rum. Klu
venheten är ett drag i Atterboms väsen; ett annat är enhetligheten. Från sin 
»morgonrodnads-dröm» har han, envist och trofast, bevarat sin kärlek till 
poesien, sin iver för dess helgd. Genom hela hans liv går en enda grund
stämning.

I all sin enkelhet präglas kompositionen i avhandlingen om Aurora-förbun- 
det av samma estetiska beräkning som i de närmast föregående och efter
följande minnesteckningarna. Den personliga karakteristiken av dess huvud
person bildar en ram omkring den mer objektivt utredande framställningen. 
Den grundegenskap, som inledningen starkt betonar, trofastheten, vinner i 
avslutningen sin komplettering och stadfästelse. Det är också i dessa partier, 
som den språkliga formen — för övrigt samma personligt nyanserade avhand- 
lingsprosa som ofta i Bottigers fackuppsatser — eftersträvar en starkare poe
tisk verkan, en högstämdhet, som för den i närheten av äreminnets domäner. 
Men vad som tyckes tangera retorik bör snarare benämnas hjärtats vältalighet. 
Sin säregna prägel, vid jämförelse med ungefär samtidiga verk om nyroman
tiken, har Aurora-avhandlingen just i denna ton. Karaktärstecknaren är här, 
liksom i direktörstalet 1855, mindre kritikern med den absoluta objektivite
ten som riktmärke än vännen, för vilken de små bristerna »falla bort med den 
jordiska hyddan» och alla stora och vackra egenskaper står »i full glans fram 
för saknadens blickar».

#

Några år efter boken om Aurora-förbundet lockar det Bottiger att ge ett 
porträtt av en personlighet, främmande för allt vad romantik heter. I ett brev 
av den 5 januari 1876 till sin frände bibliotekarien Elof Tegnér berättar han, 
att han sysslar med en minnesteckning över Nils von Rosenstein »och snålt 
uppfiskar allt, som rör honom och hans samtid».9

Samma år som Bottigers minnesteckning föreligger i tryck, 1877, ägnar
G. Ljunggren Rosenstein ett betydande intresse i Svenska vitterhetens häfder. 
I brev till denne har Bottiger i november 1876 angett skillnaden mellan sitt 
Rosenstein-minne och Ljunggrens litteraturhistoriska översikt: »Hufvud- 
syftet för Dig har varit litteratören; jag har äfven medborgaren, embetsman- 
nen, prinsläraren och personligheten att syssla med. Du har sannt berört äfven 
dessa, men lemnat mig utrymme till att försöka göra en tafla af skizzen.»1 
Minnesteckningen är avsedd att bli »en tafla», en personkarakteristik mot en 
bred tidshistorisk bakgrund. Den tanke, som i Dante-uppsatsen aldrig blivit 
utförd, vill Bottiger här realisera.

Av vad som tidigare skrivits i ämnet anlitar han i synnerhet Hans Järtas
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företal till Rosensteins Samlade skrifter samt tryckta memoarer från den 
gustavianska tiden. Men han har också gått direkt till källorna, brevsamlingar 
och »Rosensteiniana», och demonstrerar detta genom att till minnesteck
ningen foga bilagor om närmare 50 sidor.

Efter inledningen -  ett Plinius-citat, anspelande på Rosensteins tvåfaldiga 
verksamhet, ämbetsmannens och författarens -  kastar sig Bottiger in medias 
res. Ett tal i Utile Dulci 1780 av Rosenstein väcker änkedrottning Lovisa 
Ulrikas uppmärksamhet; han blir sällskapets sekreterare och inleder därmed 
sin akademiska karriär. Ämbetsmannakarriären var då sedan nio år påbörjad. 
Vid riksdagen 1778 hade Rosenstein med vännerna Gudmund Adlerbeth och 
Lars von Engeström bildat ett »triumvirat» på riddarhuset i försiktig opposi
tion mot hovpartiet. Som ambassadsekreterare några få år senare införes han 
av Creutz i den parisiska salongsvärlden, förvärvar vänner bland dess cele
briteter och blir för Creutz’ efterträdare som ambassadör, E. M. Staël von 
Holstein, en varsam övervakare och vägledare. Av dennes maka, den unga 
m:me de Staël, får han hedersnamnet »TAristote de la Suède». Det är ämbets
mannen, den moderate frihetsvännen, världsmannen, den försynte rådgiva
ren, som så introducerats i minnesteckningen.

Några gestalter i hans fäderne- och mödernesläkt presenteras: fadern 
Nils Rosén von Rosenstein, sin tids ryktbaraste läkare; morfadern Johan Her
mansson, ansedd latinsk vältalare; morbrodern Matthias Hermansson, mäktig 
hattpolitiker och spirimeli konversatör. Alla tre är i skilda avseenden »före
dömen» i fråga om kunskaper, vitter talang, medborgerlighet och umgänges
konst. När Bottiger dessutom använder ordet »påbrå», ligger väl däri en anty
dan om deras betydelse även som förmedlare av arvsanlag.

Som lärare för kronprinsen, som kanslersekreterare, som sekreterare i 
Svenska akademien, som medlem av konungens förtroliga krets rör sig Rosen
stein snart i centrum av landets politiska och kulturella liv. Minnesteckningen 
blir en exposé över tidshändelserna och deras förgrundspersonligheter, utför
ligt belysta med citat ur brev och memoarer och referat av samtida omdömen, 
såväl inne i minnesteckningen som i noter och bilagor. Spridda drag skymtar 
till ett porträtt av Gustav III. Med ironisk kritik men tillika förståelse och 
medkänsla skisserar Bottiger en bild också av hans son, den senare Gustav IV 
Adolf. Särskilt utförlig är tidsskildringen, när den når fram till kriget 1788-90 
och den stormiga riksdagen 1789. Som konungens »mentor» är Rosenstein 
talesman för fred med grannländerna, för samförstånd mellan monark och 
ständer, för storsinthet gentemot politiska motståndare. »Le pacificateur» 
kallar Gustav III honom.

I teckningen av Rosenstein är det den etiska och intellektuella personlig
heten, som står i förgrunden. Redan från början är huvudintrycket klart: den 
stränga pliktkänslan, som inte medger eftergifter åt subjektiva stämningar, 
belyst med hans förhållande vid moderns plötsliga död. Utan att återse henne 
lyder han konungens order om omedelbar resa till Paris. En sammanfattande 
karakteristik blir: »I handling ädel och verksam, i skrift upplysande och före
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dömlig», en allvarets man men också mästaren i »qvicka skämt i salongerna». 
Starkt betonas karaktärens »lyckliga jemnmått». En följd av antiteser nyanse
rar: »lugn utan att vara kall», »en öm, men icke vek känsla», »en tempel- 
tjenare i det skönas helgedom» och ivrare för sanning och rätt som det högsta 
sköna.

Beskyllningar mot Rosenstein för att vara »intrigant» hade cirkulerat redan 
på Gustav III:s tid; under förmyndarstyrelsen övergår de till öppna smädel- 
ser. Bottiger tar varmt den angripne i försvar. Han understryker dugligheten 
som kanslersekreterare, den fasta hållningen i konflikten mellan Svenska aka
demien och Reuterholm, det välgörande inflytandet på den unge konungen, 
tills hos denne »det inskränkta förståndet började taga ut sin rätt». Han rea
gerar mot den bild av Rosenstein från de sista åren av Gustav IV Adolfs 
regering, som ungdomsvännen Engeström ger i sina memoarer. Vad som här 
benämnes svaghet var — hävdar han — samma försiktighet och försynthet, 
som alltid legat i Rosensteins väsen. Den »nepotism», som Engeström talar 
om, var ett uttryck för hjärtats godhet. Den var — konstaterar minnesteckna- 
ren med en ordlek — »ej inskränkt inom slägten, men den sträckte sig till 
hela slägtet». Den var grunden till Rosensteins välvilja också mot dem, vilkas 
livssyn och litterära uppfattning var honom främmande. Minnestecknaren 
lånar från Beskows Lefnadsminnen en anekdot om hans vänliga, om än litet 
ironiska, varningsord till Askelöf, utgivaren av Polyfem. Som sekreterare i 
Svenska akademien blir han under det nya seklet »en lefvande tradition från 
Gustafs dagar, gränsvakt mellan två skilda tidsåldrar, men med famnen sträckt 
mot dem båda». Allusionen på slutraden i Runebergs Molnets broder sprider 
— avsiktlig eller oavsiktlig — något av poesiens doft över 1700-talsprosaisten.

Här som i sina övriga minnesteckningar tar Bottiger mycket sällan fasta på 
verkligt intima drag. Endast varsamt berör han Rosensteins inställning till reli
gionen: »I hans vandel möter många kristliga dygder----- i hans skrifter ingen
af de kristna dogmerna.» Kanske var han, menar minnestecknaren, också här- 
utinnan en son av sitt tidevarv. Men — tillägger han, och orden har personlig 
klang — »möjligen har han ock skytt att i oträngt mål bikta sina tankar rörande 
heliga ämnen».

Något närmare kommer man personligheten Rosenstein i skildringen av 
hans kärlek till barn och deras dragning till honom och av vänskapsförhållan
det till Adlerbeth. Berättelsen om hur han efter dennes död förgäves söker 
samla sig till ett äreminne över vännen — »Han hade flere gånger fattat 
pennan, men tårarne stodo honom i ögonen. Han kunde icke se» — är en 
»målning» i den stil, som 1700-talets äreminnesförfattare älskade att lägga in 
för att stegra känsloeffekten. Kanske är den här samtidigt uttryck för intuitiv 
insikt och realistisk psykologi.

För karakteristiken har de fåtaliga anekdoterna inte mycket att tillägga. 
Belysande är emellertid den från Järtas företal hämtade om hans förklaring till 
sin vana att stanna kvar i huvudstaden under sommaren: han föredrog »den 
mindre balsamiska luften» på Stockholms gator »framför doften af skogens



barrträd och ängarnes nyslagna hö». Smaken -  i den Platonske Sokrates’ 
anda -  är den inbitne stadsbons och intellektualistens, helt utan natursinne. 
Två anekdoter, båda hämtade från Engeström, ger den unge Rosenstein, så
dan han tedde sig för omvärlden. Den ena visar honom välvillig och tafatt vid 
Lovisa Ulrikas begravning. Den andra berättar, hur Engeström på ett värdshus 
i Danmark hör värdfolket tala om en nyligen avrest gäst, »en gammal Svensk 
herre, en munter och artig gubbe». »Gubben» är den trettioårige Rosenstein 
på sin resa till Paris. Den glimt av löje, som faller över anekdoternas hjälte, 
har Bottiger varit road av men har försiktigtvis placerat dem bland noterna. 
Helt tiger han om den kanske mest kända anekdoten, antecknad av Beskow 
i Lefnadsminnen.2 Intrycket av akademisekreteraren, som vid festen efter av
täckandet av Sergels Gustav III-staty »under bordet» dricker sin älskade ko
nungs skål »på knä», har näppeligen motsvarat, vad minnestecknaren för
knippat med akademisk värdighet.

För den åldrade Rosensteins svagheter — alltför kända för att kunna uteläm
nas — har han eljest både intresse och medkänsla. Sällskapsliv hade, säger han, 
varit Rosensteins käraste vila från dagens arbete. Bordets nöjen njöt han med 
välbehag: »han åt med ett slags andakt». Under de två sista levnadsåren, då 
hans kraft var bruten, själsförmögenheterna förslöade, lockade sällskapslivet 
honom alltjämt, men det var nu »bara hans vålnad, som åt och drack». 
Ensamhet uthärdade han inte. Dagligen skred hans digra gestalt fram på 
Stockholms gator, »en för stor ruin att icke falla i ögonen på en hufvudstads 
yra befolkning och gifva ämnen åt lättingars gyckel».

Behandlingen av Rosensteins författarskap upptar ett betydligt utrymme i 
Bottigers minnesteckning, men minnestecknaren själv är i allmänhet mycket 
kortfattad. I stor utsträckning tar han sin tillflykt till exemplifierande referat 
och citat. Inte minst gäller detta de äreminnen, med vilka Rosenstein »för
höjde glansen af Akademiens högtider och ökade värdet af hennes Hand
lingar». Det inom citationstecken anförda är allt vad Bottiger själv här har att 
säga. Omdömet om den berömda avhandlingen om upplysningen samman
faller med Järtas: »ädel till sitt syfte, tankrik till sitt innehåll», men för en 
nyare tid ter den sig föråldrad. Filosofien har sedan dess »gått djupare», 
historien har höjt sig till nya synpunkter.

Som stilist väcker Rosenstein Bottigers odelade beundran. »Adel, kraftig 
och kärnfull» glänser stilen »ej af annat än sin egen renhet». Halvt ironiskt, 
halvt självhumoristiskt dröjer Bottiger vid det utpräglat prosaiska i den: hade 
han inte »bland sina öfriga förtjenster äfven egt den att aldrig hafva skrifvit 
en enda vers, skulle han möjligen kunnat råka ut för missödet att lägga in 
prosa i poesien. Nu deremot hände det honom aldrig att smyga in poesi i 
prosan». Det ligger en reservation dold i karakteristiken, en markering av 
poesiens egenvärde.

Stilkarakteristiken kompletterar karakteristiken av personligheten. Bland

Klassisk minnesteckningskon st 117

Jfr  a.a. 2:a uppl. Sthlm 1928, s. 79·



1 1 8 Paul Fröberg

Rosensteins alla »lyckliga naturgåfvor» är fantasien inte med. Både stilen och 
personligheten bär helt intellektets, förnuftets, kännemärken. Hos båda fin
ner man »icke skaldens flygt, men den lediga gången af en prosa, som utan 
svårighet stiger mot tankens höjder, men skyr att sväfva ut i inbillningens». 
Samstämmigheten mellan stil- och personkarakteristik understrykes i kon
trastbilden av Paris-ambassadören och hans unge ambassadsekreterare: 
»Rosenstein hos Creutz! Det är upplysningen i skola hos snillet, det är den 
ädlaste prosa under samma tak som den skäraste poesi».

I sitt tack för minnesteckningen talar Wirsén om dess förmåga att fängsla 
genom »denna stilens antikt enkla skönhet, i hvilken det för närvarande inom 
fäderneslandet, som herr Professorn måste veta, blott finnes en mästare».3 
Komplimangen erinrar om Creutz’ ord om Rosensteins »enkla, manliga väl
talighet, liknande den antika».4 De inbördes stillikheterna hör samman med 
ett väsentligen gemensamt stilideal. Men åtminstone till en del har de sin 
förklaring också i Bottigers anpassning efter ämnet. I meningsbyggnaden kan 
ibland urskiljas ekon från den Rosensteinska ämbetsmannaprosans en smula 
stela värdighet, och de mycket fåtaliga bilderna har en så konventionell prä
gel, att de förlorat sitt bildvärde. Bottiger har liksom skyggat för att här 
»smyga in poesi i prosan». Bara undantagsvis får en metafor blixtra till 
med Tegnérsk fyndighet (Gustav III »ett stycke Louis Quatorze i Svensk 
öfversättning»).

En nyhet i kompositionen är den breda tidsbakgrunden. En teknik, erin
rande om engelsk life and letters-komposition, är den direkta inblicken i hän
delser och karaktärer genom de många brevcitaten såväl i den egentliga texten 
som i noter och bilagor. Metoden har Bottiger några år tidigare tillämpat i 
sin Aurora-avhandling.

Minnesteckningens avslutning, skildringen av Rosensteins begravning, for
mar Bottiger — här som i flera tidigare minnesteckningar — till en sentimental 
»målning», en slutvignett. En gammal blind man sitter ensam på sin kammare 
inte långt från begravningsplatsen. »Han hade ej lager, ej en blomma, ej en 
ton att gifva. Vid klockornas ringning utsipprade en tår ur de vissna ögonen. 
Den var Leopolds afsked till Rosenstein.»

#

Ännu en gång träder Bottiger fram som minnestecknare, men det är nu inte 
fråga om ett porträtt i helfigur, endast om en situationsskiss. Uppsatsen om 
den unge Leopolds tidigaste skaldeförsök, tryckt i Svenska akademiens hand
lingar för 1878, är Bottigers sista arbete inom litteraturen. Ett särtryck skickar 
han till sin bror Gustaf den 5 december s.å., sjutton dagar före sin död.

Anledningen till uppsatsen är ett fynd av manuskriptet till ett dittills okänt

3 Brev 2.10 .77. (KB) quence mâle des anciens». (SAH  1877,
4 »j’y a trouvé la belle simplicité et cette élo- s. 232.)



tal av Leopold, hållet på rådhussalen i Norrköping den 29 maj 1772 till 
firande av Gustav III:s kröning. Tillsammans med ett i tryck bevarat två år 
tidigare tal av samme författare -  på kronprins Gustafs födelsedag 1770 
-  blir nu det nyfunna talet föremål för Bottigers författarhåg. Som bakgrund 
ger han åter en tidsskildring, här präglad av både ironi och leende humor. 
Löjet sprider sig över Frihetstidens fjäsk för en kunglighet utan makt, över 
flödande vältalighet vid kungliga födelsedagar, över »en hel litteratur, full af 
vidunderligheter». Kungafjäsket förenas med filantropiskt patos. »Några väl
görande menniskovänner», bland dem Leopolds far, vill högtidlighålla Gustav 
III:s kröning med instiftandet av ett »uppfostringsverk» för fattiga, värnlösa 
barn. Omedelbart före kröningen beslutar man, utan tillgångar, utan plan, 
att inrättningen skall vara klar till den. Högtidstalaren, den sextonårige Leo
pold, får till förberedelser, »i likhet med stadens hattmakare och skräddare, 
icke längre tid än fyra dagar».

Genom Bottigers skildring av förvirringen, brådskan och beskäftigheten 
strömmar en fläkt med från det bekanta brevet 1874 till A. F. Lindblad om 
Boggianos begravning. Men de sarkastiska tonfallen får nu inte något större 
utrymme. Kritikerns min är mest road. Bilden av Frihetstidens »rimprosa» 
är f. ö. inte onyanserad. I dess »poetiska hembak» och »styfva galadrägt» 
upptäcker Bottiger »något bottenärligt och godmodigt». Och skildringen av 
»uppfostringsverkets» invigning handlar inte om humbug och hyckleri. Dess 
atmosfär är »ett slöseri af välmening».

Uteslutande road, förstående är teckningen av den unge talaren själv. Det 
är nästan med rörelse kritikern går till analysen av de båda talen. I det första, 
födelsedagstalet 1770, hör han »öfver allt gossen» och gläder sig åt hans fyndig
het att till historien »sätta på rim, hvad han ur den lärt i Söderköpings skola». 
I det andra talet, kröningstalet, står gossen på tröskeln till ynglingaåldern. 
»Han vill redan vara en smula filosof.»

Vänligheten, nästan gripenheten, har — jämte den förmåga till balanserad 
överblick, som de många åren skänkt — ännu en personlig förklaring. Bakom 
debutanten på den scen, där »Det slutande århundradets» diktare skulle fira 
triumfer, anar man drag av en ung man från en senare generation: Västerås- 
gymnasisten, högljutt sjungande med i sin lärare Jedeurs hyllningskväde till 
»Karl Johans, den väldiges, son», och — likaså — av en festpoet i det be
gynnande 1830-talets Uppsala, båda av författaren till Ungdomsminnen 
granskade med en glimt i ögat. Vid återblicken på de retoriska utsvävningarna 
hundra eller femtio år tillbaka i tiden är tecknaren av Leopolds tidigaste 
skaldeförsök liksom memoarskribenten varken duperad eller bitter. Ironien 
mot tidsföreteelser rymmer tillika den gamles lekfulla självironi.
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Som minnestecknare följer Bottiger två mästare i spåren, Franzén och Atter- 
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»en ny, dem egendomlig art af historisk konst».5 Som de vill Bottiger ge 
sakligt tillförlitliga, konkret belysta, individuella porträtt, inte typer eller 
idealbilder. Som de söker han få grepp om det ursprungliga, »äkta», i person
ligheten, gärna — såsom i Franzéns Lenngren-minne (»nästan aldrig borta»)
— sammanpressat i ett ledmotiv. Men hans minnesteckningar saknar de vida 
idéperspektiven och bredden i Atterboms stora författarbiografier. De är
— som hans poesi — miniatyrkonst. Ett undantag är avhandlingen om Aurora- 
förbundet, men sin utförlighet får den av de talrika citaten av brev, tal och 
ordensregler; själv är Bottiger kortfattad. Närmare står han Franzén. Redan 
formatets begränsning har de gemensam. Men mot Franzéns oftast vardagligt 
enkla framställningssätt står Bottigers konstmässigt utarbetade.

Det är främst som konstverk Bottigers minnesteckningar vunnit erkän
nande. Också han själv betraktar dem så. Han strävar efter att »motsvara sin 
konsts fordringar», förklarar han för Beskow, när han arbetar på minnestalet 
över prins Gustaf.6 Med konstnärens syn på motiv söker han föremålen för 
sin skildringskonst. I ett brev till Beskow 18567 förklarar han sig villig göra 
tjänst som »nödfallsbiträde» i akademiens handlingar. Dock vill han inte 
skildra personligheter, som äger »för litet egendomligt och öfver vanliga func- 
tionärer upphöjdt», för att han inte skulle misströsta om sin förmåga »att 
framställa dem på ett sätt, som kunde fängsla och intressera». Ödmann väljer 
han »gerna». Rosenstein för han själv på tal. Förgäves anmäler han sin »åhåga 
för Messenius». Med en konstnärs ömtålighet reagerar han inför det sätt, 
varpå hans verk presenteras för en litterär publik. »När man nyss slutat ett 
större arbete, hvars skilda delar mer eller mindre sammanfoga sig till ett 
konstverk eller åtminstone till ett helt, är det ej roligt att straxt efteråt med 
egen hand bryta sönder det i bitar», skriver han till en väninna8 som förkla
ring till sitt uteblivande från akademiens högtidsdag 18 7 1, då Stagnelius- 
minnet — av tidsskäl i beskuret skick — där av Louis De Geer blivit uppläst 
för de församlade.

Med konstnärens blick väljer han minnesteckningarnas uttrycksmedel. Det 
intryck av konstverk, som Bottigers minnesteckningar gjort och gör, beror till 
stor del just på utformningen. Liksom hos flertalet av tidens minnestecknare 
har hos honom 1700-talets äreminnestradition inte helt förlorat sin makt. Han 
har av dess arv kvar bl. a. en viss skygghet för utsättande av nakna fakta och 
placerar dem gärna bland noterna. Han begagnar inte ogärna dess stilmedel 
om än i tegnériserande varianter eller starkt nedtonade. Men det schablon
mässiga är helt borta. Stilen är på en gång personlig och tidlös. Den är ledig 
men inte kåserande, den är kärnfullt eller uddigt expressiv, »antikt enkel» 
eller sobert glansfull. Bottiger har äreminnets smak för »målningar» och lik
nande stämningseffekter, hos honom ofta -  som i minnesteckningarna över

5 Valda skrifter. Sthlm 1883, n ,  s. 12 1 .  (Om 7 Utan datum. (Sv. akad.)
Franzén.) 8 Brev till Maria Andersson, Göteborg, 28.
6 2 1 .1 1 .5 2 .  (Sv. akad.) 12 .7 1. (KB)
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Ödmann, Kellgren och Rosenstein — i den schattering, som de fått i samtids
romanens »sätt att sluta stycken» med en idyllsentimental, meditativ eller 
patetisk vignett. Särskilt här fanns det utrymme för den »diktarens varma 
känsla och fantasi», som recensenten i Nya Dagligt Allehanda 1874 talar om.

Med all sin beundran för Bottiger som litteraturhistoriker saknar Schiick 
hos honom Atterboms »fina, poetiska uppfattning av personligheterna».9 
Möjligen syftar han på en reserverad inställning hos minnestecknaren. Botti
ger identifierar sig inte med de personer han skildrar, lever sig inte in i dem 
på samma sätt som författaren till Svenska Siare och Skalder. Något av per
sonlig gripenhet spåras egentligen bara i teckningarna av Ödmann och den 
äldre Atterbom; båda har han personligen känt. Distans iakttas, konvenansens 
eller integritetens. Liksom han inte håller dörren öppen till sina egna »lön
kamrar», vill han inte låta sin läsare speja in i andras. Kanske har obenägen
heten för intimitet också en annan grund, en vis insikt i den begränsning, 
som all personskildring är underkastad. En diktares poetiska och moraliska 
personlighet har för honom ibland skymtat i ett förvirrande och motsägande 
förhållande sinsemellan. Bottiger skulle ha kunnat göra till sina Franzéns ord 
i minnesteckningen över Anna Maria Lenngren: »All karakteristik måste 
stanna vid det som är synbart, vid det yttre, som speglar det inre hos men- 
niskan. Det inre i sig sjelf är icke föremål för åskådning.»1

9 111. litt.hist. 3:e uppl. Sthlm 1930. VI, 1 Minnesteckningar. I. Sthlm 1848 ,5.258. 
s. 482.


