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T H U R E  STENS TRÖM

Claudius Civilis och »Rembrandts son»

Tor Hedbergs dramatik under 1900-talet har hittills icke i nämnvärd grad 
tilldragit sig litteraturhistorikernas intresse, än mindre gjorts till föremål för 
någon uttömmande vetenskaplig undersökning.

I gängse äldre handböcker lades i allmänhet huvudvikten vid Hedbergs pro
duktion från åttio- och nittiotalen. Hans stora alstring efter sekelskiftet, av 
vilken huvuddelen faller inom dramats område, behandlades — möjligen med 
undantag för Johan Ulfstierna — mera styvmoderligt.1 Samma uppläggning 
utmärker fortfarande i stort sett skolornas handböcker.1 2 I den sparsamma spe
ciallitteraturen om Tor Hedbergs författarskap är proportionerna något bättre 
iakttagna. Det gäller om Holger Ahlenius’ monografi i Svenska humanistiska 
förbundets skriftserie (1935), Sten Linders uppsats om Hedberg i Ibsen, Strind
berg och andra (1936), Gunnar Wallins studie över Far och son-motivet i 
Tor Hedbergs diktning (Edda 1937) samt Gunnar Olléns översikt över Tor 
Hedbergs dramatik (i Svensk Litteraturtidskrift 1945). Men det vore att gå 
för långt om man hävdade, att dessa skrifter — ens tillsammantagna — ger 
underlag för någon rejäl bedömning av Hedbergs utvecklingsgång. I huvudsak 
utgör de introduktioner och försök till en preliminär kartläggning.

Gunnar Brandell är den förste handboksförfattare, som med emfas hävdat 
Tor Hedbergs betydelse i det svenska 1900-talet (i partiet om åttio- och nittiotal 
i Ny ill. svensk litteraturhistoria, del IV samt i Svensk litteratur 1900-1950). 
»Bortsett från Strindberg har ingen av de sena 1800-talsförfattarna betytt så 
mycket som Tor Hedberg för det svenska dramats utveckling», skriver han i

1 F. Böök, Sveriges moderna litteratur, 2:a 
uppl. Sthlm 1921, diskuterar mera ingående 
endast produktionen t. o. m. På Torpa gård 
(1888), s. 157 f. Detsamma är förhållandet 
ännu i 1929 års omarb. uppl., s. 166 f., 184 f., 
189. I H. Schuck-K. Warburg, 111. svensk lit
teraturhistoria, VII (av G. Castrén), Sthlm 
1932, s. 212 ff. anslås 4 sidor åt produk
tionen före 1900, medan det fortsatta förfat
tarskapet ägnas alltsomallt 15 rader. Erik Hj. 
Linder i verkets del VIII Sthlm 1949 förbi
går i enlighet med sina i företalet deklare
rade principer Hedbergs 1900-talsproduktion.

2 J. Mj öberg, Svensk litteraturhistoria för 
det högre skolstadiet, n :te  uppl. Lund i 959> 
s. 201 (nämner På Torpa gård och annan rea
lism samt Johan Ulfstierna). H. Alving— 
G. Hasselberg, Svensk litteraturhistoria, 4:e 
uppl. Sthlm 1957, s. 308 (nämner Hedberg 
som naturalist och nittiotalist och som förf. 
till Johan Ulfstierna). G. Axberger, Orien
tering i nyare svensk litteratur, 5:te tryckn.

Sthlm 1958, s. 18 (Hedberg som åttiotalist. 
»Sin viktigaste insats» gör H. likväl senare 
som dramatiker. Johan Ulfstierna). — En 
ovanlig fördelning av intresset uppvisar R. 
Steffen, Svensk litteraturhistoria för den högre 
elementarundervisningen, io:de rev. uppl. 
Sthlm 1944, s. 218 f. (diskuterar förutom 
Johan Ulfstierna även Perseus och vidundret 
och Nationalmonumentet) samt samma bok, 
9:de förkort, uppl. Sthlm 1950, s. 142 (Jo
han Ulfstierna, Nationalmonumentet och se
nare lyrik). — A. Blanck, Vår svenska lit
teraturs historia, Sthlm 1958 6:e uppl. och 
Mj Öbergs ovannämnda arbete omarb. för sven
ska skolor i Finland av M. Hagelstam (6:e 
uppl. Hfors 1954) liksom A. Henriques, 
Svensk litteratur efter 1900 (1900-1940), 
Sthlm 1951 omnämner ej Hedberg, medan 
E. Longfors, Kortfattet svensk literaturhisto- 
rie, Kbhvn 1943, s. 77 uppfattar Hedberg 
endast som en naturalistisk författare.
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sin översikt över ett halvsekels dramatik i den sistnämnda boken.3 Han hän
visar till Karlavagnen (1910) men också till verk som Guld och gröna skogar 
(1903) och Nationalmonumentet (1923), med vilka Hedberg lyckades höja det 
förut primitiva svenska lustspelet till salongskomedi av god klass. Han pekar 
också på Johan Ulfstierna, det tekniskt virtuosa, klassiska speldrama Hedberg 
skänkte svensk dramatik år 1907. Men han dröjer, som rimligt är, särskilt 
vid de båda mäktiga idédramer i symbolisk form, vilka Hedberg skapade vid 
tiden omkring det första världskriget och som just behandlade krigets brutala 
verklighet, Persus och vidundret (1917) och Teseus, konungen (1921). Från 
tidiga Hedberg-verk som Judas och Gerhard Grim går tydliga trådar in i för
fattarskap som Pär Lagerkvists och Hjalmar Bergmans.4 Ännu Perseus och 
vidundret och Teseus, konungen kan ha spelat en roll för Lagerkvist, närmare 
bestämt i Den osynlige (1923).5

Tor Hedbergs 1900-talsdramatik och dess betydelse för samtida svensk dra
matik väntar på en utredning. Det gör också en annan uppgift av mer ren
odlat teaterhistorisk karaktär: Tor Hedbergs långa chefskap vid Dramatiska 
teatern (1910-1922). Det viktiga inflytande Hedberg under denna period ut
övade på teaterns repertoar och därmed på den unga svenska dramatikens livs
villkor utgör tillräcklig motivering för ett sådant studium.6 I väntan på dessa 
större och maktpåliggande undersökningar kan det emellertid vara befogat att 
lösa mindra uppgifter inom fältet. fi

Föreliggande uppsats är ägnad dramat Rembrandts son. Den avser att klar
lägga vissa omständigheter i samband med verkets tillkomst och frän denna 
utgångspunkt belysa hittills förbisedda drag i dramats uppbyggnad.

Rembrandts son är Tor Hedbergs sista verk för scenen, det sista i en rad 
av inalles 26 arbeten. Det skrevs förmodligen under loppet av år 1926, då 
författaren var 64 år gammal, och utkom i bokform 1927. Som man kan 
finna av Dramatiska teaterns spelplan, hade Rembrandts son sin urpremiär 
den 20 september 1928. Diktarens egen iscensättning hade tillvaratagit styckets 
karaktär av kammarspel, kan man utläsa av recensionerna.7 8 Ivan Hedqvist, den
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3 G. Brandell, Svensk litteratur 1900—1950. 
Realism och symbolism, Sthlm 1958, s. 380. 
Jfr Ny ill. svensk litteraturhistoria, IV, Sthlm 
1957, s. 162 f.

4 G. Brandell, Svensk litteratur 1900-1950, 
s. 388. Ny ill. svensk litteraturhistoria, IV, 
s. 160 f. G. Brandell, Vid seklets källor, Sthlm 
1961 innehåller en uppsats om Hedbergs Ju
das och Lagerkvists Barabbas. Om Hedbergs 
Judas och Bergmans drama Maria Jesu Mo
der se Erik Hj. Linder, Hjalmar Bergmans 
ungdom, Sthlm 1942, s. 107 ff., 366.

5 Om Perseus och vidundrets och Teseus,
konungens betydelse för Lagerkvist se G. Bran
dell, Svensk litteratur 1900—1950, s. 387 f. 
Det förtjänar nämnas, att Lagerkvist recense
rade premiären av Perseus och vidundret i 
Sv. D. 22/2 1919.

8 Sverker R. Ek har givit en intressant 
belysning av detta i Julius Caesar. En studie 
i Hjalmar Bergmans historiska dramatik (Hjal-

mar Bergman Samfundets Årsbok. Sthlm 1961), 
s. 75 ff.

7 Anders Österling i Sv D. 21/9 1928: 
»Dramats teknik står nära kammarspelets, man 
skall hela tiden känna ateljéns trolska tyst
nad kring replikerna. Själva atmosfären i styc
ket betyder slutligen mer än handlingen, som 
icke har några häftigare moment än att en 
tavla kastas på elden. Flera av dramats vack
raste scener kunna betecknas som stilla, halv- 
belyst existensmåleri i Rembrandts egen anda.» 
Ruben G:son Berg samma dag i AB: »Men 
Tor Hedberg har här liksom i ’Johan Ulf
stierna’ vetat att undgå historisk högtidlighet 
och pomp; stycket är minst av allt någon 
Haupt- und Staatsaction utan ett intimt och 
känsligt kammarspel [...].» Berg hävdar, att 
föreställningen »ganska väl» fångat dramats 
karaktär men att den intima spelstilen kunde 
ha drivits ännu längre. »Det ideala skulle vara 
ett spelsätt i stil med den ryska konstnärliga
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dåvarande ensemblens ryktbare karaktärsskådespelare, gav en storslagen resning 
åt Rembrandt. Sonen Titus’ roll hade anförtrotts åt Kolbjörn Knudsen, medan 
Hendrik je — den unga kvinna som efter Saskias död i realiteten var Rem- 
brandts hustru — spelades av Märta Ekström. Dramats framgång hos teater
kritiken var odisputabel, kritikens positiva inställning hade f. ö. manifesterats 
redan i november 1927, när pjäsen utkom i bokform.8 Någon varaktig publik
succé blev verket däremot icke, vilket kan antas sammanhänga med både 
ämnesvalet (som förutsätter vissa konsthistoriska förkunskaper) och den sub
tila psykologiska konflikten.9

Innehållet kan i korthet summeras på följande sätt.
Dramat hämtar sitt material från Rembrandt Harmensz van Rijns levnad, 

av vissa omständigheter kan man dra slutsatsen att händelserna utspelar sig 
mellan åren 1659 och 1664. När pjäsen börjar, lever Rembrandt och hans 
husfolk i svårt ekonomiskt betryck. Konkursen har just inträffat. (I verklig
heten ägde den rum 1656 och hade sina efterverkningar ännu 1658 då Rem
brandt sålde sitt konstkabinett och 1659 då huset vid Breestraat gick under 
klubban.) Den åldrige mästaren framställs som ett ensamt och oförstått geni, 
dömd av samtidens förhärskande smakriktning. Det för alla konstnärer åtrå
värda uppdraget att smycka väggfälten i Amsterdams rådhus med scener ur 
batavernas uppror mot romarna går icke till Rembrandt utan till dennes forne 
lärjunge, Govaert Flinck. Detta föranleder Rembrandt att kassera en redan 
färdigställd skiss, som emellertid råkar komma under Flineks ögon. Händelsen 
får vittgående verkningar.

Rembrandts motgångar har med fruktan och förtvivlan noterats av hans 
son, Titus. I dramat framställs han som en sjuklig, förkvävd varelse, överskug
gad av sin vitale och viljestarke fader. Nu ser den vankelmodige och livs
oduglige en chans att själv aktivt få gripa in i skeendet. I en egendomlig 
»offerhandling» visar han sin kärlek till fadern: under en serie utsvävningar 
intalar han den osjälvständige Govaert Flinck, att denne är misslyckad som 
konstnär och att han aldrig kan frigöra sig från Rembrandts vision. Under- 
mineringsarbetet ger resultat. En dag störtar — eller störtar sig — Flinck från 
ställningen och dör! Titus berättar själv om sitt dåd för fadern: »Han stod 
i vägen för dig, därför dödade jag honom. Ingen får stå i vägen för dig, om 
du är den störste. Så bevisa det! Gör ditt verk, far, — jag har räddat det åt 
dig. Det är min gärning. Finner du den ful? Det fanns inga vackra gärningar 
kvar för mig — jag fick ta vad som fanns. Det är dock en gärning, och den 
är min» (s. 96).

Rembrandt får nu överta uppdraget att smycka rådhussalen, men när det 
kommer till hans kännedom, att sonen hetsat Flinck i döden, beslutar han 
att sona pojkens skuld genom att fullborda lärjungens duk. Under arbetet härpå

Moskva-teaterns.» Även Bo Bergman poäng
terar i DN  samma dag, hur »inte bara ateljé
interiören utan själva spelet hade stämts i ett 
visst Rembrandtdunkel» och hur Ivan Hed- 
qvists utmärkta spel var »förankrat i det in
tima och sordinartade, i de små medlens konst, 
i en ordens och gesternas ekonomi som inte 
låter sig rubba».

8 Jfr i not 7 nämnda rec. samt Carl Björk
mans i NDA 21/9 1928. — A. Österling 
20/11 1927 i Sv.D., D. Fallström 16/11 1927 
i ST.

0 Pjäsen nedlades efter 19 representatio
ner. Den har senare givits i Radioteatern 
1954 [jfr H. Grevenius’ introduktion i Rös
ter i Radio 1954, nr 39, s. 9].



1 4 8 THURE STENSTRÖM

går det dock upp för honom, att en Rembrandt aldrig kan underordna sig en 
annans tanke. Han måste skapa själv. Med dåligt samvete lägger han Flineks 
utkast åt sidan. Med triumferande pensel målar han sin egen Claudius Civilis.

Mästerverket ratas emellertid av borgarna, som stöts av det primitiva, bru
tala och »ofullgångna» i tavlan. Även fordringsägarna börjar nu dra öronen 
åt sig och Rembrandts gode vän och finansiär, den konstförståndige procen
taren Loduwick van Ludick säljer sina innestående fordringar på Rembrandt 
till en ockrare. Rembrandt räddas från ekonomisk ruin av Titus och Hendrikje, 
som tillsammans öppnar en antikvitetshandel. Om den förre får man veta, att 
han till sist finner en egen väg till livslycka och självständigt liv, sedan han 
i kusinen Magdalena van Roo mött sin blivande hustru. I några repliker an
tyds, att han är på väg tillbaka till ursprunget, det lugna vegetativa livet bland 
kvarnarna på landet, varifrån släkten utgått. Dramats slutscen berättar om 
hur Rembrandt förvandlar också denna avskedets smärta i triumf: han står i 
begrepp att måla »Den förlorade sonen».

#

Vad kom Tor Hedberg att ägna sitt sista drama åt just Rembrandt?
När man går att besvara denna fråga, kan det först rent allmänt påpekas, 

att ett stoff hämtat från måleriets område i och för sig icke överraskar hos 
konstälskaren och konstexperten Hedberg. Redan under ungdomsårens estetiska 
studier i Uppsala för Carl Rupert Nyblom bör hans intresse ha länkats in på 
konst. Sedan tidiga italienresor (bl. a. åren 1891-92, 1904-05 och 1907-08) 
— livfullt skildrade i den i Svenska Akademiens Nobelbibliotek bevarade kor
respondensen med föräldrarna och brodern Karl och i Reseminnen och konst
studier (Sthlm 1905) — bevarade han ett levande intresse för icke minst renäs
sansens konst.

År 1901 utgav han första gången ett drama, helt byggt över en konstnär 
och dennes arbete. Den gången var det den italienska högrenässansens lyriske 
Giorgione som fick släppa till materialet. Den lilla enaktaren, så karakteristisk 
för sekelskiftet genom sitt vällustiga kretsande kring temat kärleken och döden, 
behandlar tillkomsten av Giorgiones Den sovande Venus i Dresdens Gemälde- 
gallerie. Här liksom i Rembrandts son inträffar det att en konstnär fullbordar 
en annans arbete: Giorgione överlåter åt Ambrogio att avsluta den berömdå' 
tavlans bakgrundslandskap, men Ambrogio dör (uppgiften fullgjordes som be
kant i stället av Tizian, vilken också figurerar i Hedbergs drama som det fram
tidens geni vilket bär »segern skrifven på sin panna»).1

Med Giorgione fullföljde Hedberg, som ett par recensenter av Rembrandts 
son påpekat,2 en äldre tradition: Oehlenschläger har skrivit en romantisk tra
gedi om Correggio, där även Michelangelo skymtar. Drachmann, fångad i det 
svärmeri för renässansen som utmärker övergången mellan åttiotal och nittiotal, 
ägnade ett särskilt drama med namnet Renässans åt Tintoretto. — Det är i 
och för sig knappast förvånande, att tjugotalets Hedberg på nytt prövar sina

1 Bonniers Konsthistoria, Italiens renässans 2 D. Fallström i ST 16/11 1927, A. Öster
av Gregor Paulsson, VII: 2, s. 203. T. Hed- ling i Sv.D. 21/9 1928.
berg, Giorgione Antonios frestelse. Två dra
mer, Sthlm 1901, s. 30.
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krafter i samma genre. Just under detta skede, efter att ha avgått som dramaten- 
chef, stod han ju mer än någonsin i konstlivets centrum: som ledande och 
flitig konstkritiker i Dagens Nyheter från 1922, som intendent vid Thielska 
galleriet från 1924. I båda dessa funktioner förvärvade han en vidsträckt kun
skap om konst och olika konstriktningar, något som icke uteslöt ett envist 
fasthållande vid en personlig linje: nittiotalets konst och i synnerhet Konst
närsförbundet hade i Hedberg en slagkraftig talesman.3

Men dessa iakttagelser drar blott upp en yttre ram kring dramats tillkomst
historia. Konfronterar man dramat om Rembrandts son med diskussionen kring 
själva tavlan Claudius Civilis, avtecknar sig omedelbart ett mera exakt sam
band.

Det är ett välkänt förhållande, att Claudius Civilis i högre grad än många 
andra konstverk utgjort ett tvisteämne bland konsthistoriker och en prövosten 
för den konsthistoriska metodiken. Rembrandt-utställningen i Nationalmuseum 
1956 och de i samband härmed utgivna publikationerna har klargjort, hur 
tavlan alltfort tilldrar sig forskningens intresse: den fortgående kartläggningen 
av en rad historiska fakta liksom de nya röntgenundersökningarna av duken 
har löst flera äldre problem men i gengäld rest nya.4 Det nutida forsknings
läget och den aktuella diskussionen kring tavlan är högst intressanta men 
självfallet utan värde för belysningen av Tor Hedbergs drama och lämnas där
för här åt sidan.

Relevans äger däremot tjugotalets rembrandtdiskussion. Det är lätt att kon
statera, att en flod av rembrandtlitteratur vällde fram under det decennium 
som föregick Hedbergs drama. Det är svårare att ge en föreställning om hur 
väldig denna flod var. Flera av de stora utländska rembrandtforskarna (t. ex. 
von Bode och Valentiner) hade visserligen lämnat sina tyngst vägande bidrag 
redan tidigare men var fortfarande verksamma. Deras verk liksom Carl Neu- 
manns och Werner Weisbachs diskuterades även i Sverige. Följande förteck
ning, lämnad utan anspråk på fullständighet, kan ge en föreställning om in
tensiteten i det dåvarande Rembrandt-studiet: C. Neumann, Aus der Werkstatt 
Rembrandts, Heidelberg 1918; Dens., Rembrandt 3. umgearb. Aufl. I—II, Mün
chen 1922; Dens., Rembrandt Handzeichnungen, Heidelberg 1918; W. von 
Bode, Die Meister der holländischen und vlämischen Malerschulen, Leipzig 1921; 
Dens., Rembrandt und seine Zeitgenossen, Leipzig 1923; W. Weisbach, Rem
brandt, Berlin 1926; Rembrandt, Sämtliche Radierungen Hrsg, von [1, 3] H. W. 
Singer, [2] J. Springer, München 1914-20; J. C. van Dyke, Rembrandt and

3 Till tidigare monografier över målare i 
Konstnärsförbundet — Richard Berg 1903, 
Karl Nordström 1905 och Anders Zorn 1901,
1906 — fogar Hedberg under åren 1923-24 
en ny utvidgad framställning över Zorn i två 
delar. I den äldre kritiska produktionen, sam
lad i Ett decennium, 1-3 (1912-13) urskiljes 
samma linje (jfr i del II uppsatser över bl. a. 
Kristian Eriksson, prins Eugen, Carl Larsson, 
Herman Norrman, Konstnärsförbundets min
nesutställning 1905, Svensk konst i Köpen
hamn). Den kan följas även i den posthumt 
utgivna Konst och Litteratur. Uppsatser och 
kritiker i Dagens Nyheter åren 1921-1931,

Sthlm 1939 samt i Minnes gestalter, Sthlm 
1927 (uppsatser över Eugen Jansson, Ernst 
Josephson, J. A. G. Acke, Carl Larsson m. fl.) 
och i Klassiskt och nordiskt, Uppsatser om 
konst och konstnärer, Sthlm 1929 (om bl. a. 
Carl Wilhelmson).

4 Konsthistorisk tidskrift, XXV, 1956 med 
tolv olika bidrag över Claudius Civilis, bland 
dem C. Nordenfalk, The new X-rays of Rem
brandt’s Claudius Civilis. Se vidare utställ
ningskatalogen Rembrandt Harmensz van Rijn 
Nationalmuseum, Sthlm 12 januari-15 april 
1956 och där anförd litteratur samt Bo Lind
wall, Rembrandt, Sthlm 1956.
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his school, New York 1923; Arthur Hind, A Catalogue of Rembrandts Etch- 
ings I—II, 2:nd ed., London 1923; W. R. Valentiner, Rembrandt (Klassiker 
der Kunst II: 3 [Des Meisters Gemälde] och XXVII [Wiedergefundene Ge
mälde]) Berlin & Stuttgart 1908-1921; Dens., Rembrandt. Des Meisters Hand
zeichnungen I—II, Berlin & Leipzig 1925, 1934; Max Eisler, Der alte Rem
brandt, Wien 1927; A. Rosenberg, Rembrandt, Wiedergefundene Gemälde, 
2. Aufl. 1923; E. W. Bredt, Rembrandt-Bijbel, München 1921; K. Freise & 
K. Lilienfeld, Rembrandts Handzeichnungen Band I: Rijksprentenkabinet zu 
Amsterdam, Band II: Kupferstichkabinett der staatlichen Museen zu Berlin, 
Parchim 1921-1922; O. Benesch, Rembrandt-Relicta aus der Münchener Gra
phischen Sammlung (Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst) 
Wien 1925; K. Bauch, Rembrandts Claudius Civilis, Oud Holland 42, 1925; 
J. Kruse & C. Neumann, Die Zeichnungen Rembrandts und seiner Schule im 
National-Museum zu Stockholm, Haag 1920.

Att avgöra, i vilken utsträckning Tor Hedberg kan ha haft tillgång tili och 
tagit del av denna internationella diskussion, är vanskligt. Mycket av sin Rem
brandt-information kan han ha hämtat på närmare håll, t. ex. i de arbeten 
av John Kruse, vilka för många svenskar blev inkörsporten till ett närmare 
Rembrandtstudium: Rembrandt, hans konst och lif (1907), Rembrandts färger 
(1912), Rembrandt, Essayer (1923) och den svenska förkortade upplagan av 
ovannämnda (i samarbete med Carl Neumann) utgivna Haagupplaga Handteck
ningar av Rembrandt och hans skola i Nationalmuseum (1921). Säkert är — 
som denna uppsats skall visa — att Hedberg inspirerat sig av ett svenskt 
arbete, som för den konsthistoriskt intresserade allmänheten gav en omedelbar 
inblick i det dåvarande forkningsläget, intendenten och (från 1925) chefen 
för Nationalmuseum Axel Gauffins studie Claudius Civilis, En målning och 
dess öden, publ. i Nationalmusei årsbok 1925.

Rembrandt-intresset nådde sin kulmen just detta år och detta av naturliga 
skäl. I november 1924 hade dåvarande chefen för Amsterdams Rijksmuseum, 
Schmidt-Degener, gjort en framställning till de svenska museimyndigheterna 
med anhållan att tavlan måtte utlånas till Amsterdam i samband med firandet 
av stadens 65o-årsminne. Hemställan bifölls enligt Konstakademiens beslut av 
den 31 januari 1925.5 Claudius Civilis överfördes till Amsterdam den 23 maj 
samma år6 och återvände till Sverige i september. Nyss återkommen från 
Amsterdam och utställningen utgav Gauffin, själv som forskare engagerad i 
frågornas lösning, sin skrift.

Gauffins uppsats, av vilken femte delen publicerades som understreckare i 
Sv. D. redan den 9 oktober 1925 under rubriken »Vem är mästaren till Clau
dius Civilis?», redovisar i tur och ordning de grundläggande problem man 
fann förenade med Claudius Civilis. 1. Vad föreställde egentligen tavlan? Var 
det en framställning av Johan Trenow, kallad Ziska, som omgiven av sina 
anhängare avlägger ed att hämnas reformatorn Hus’ död år 1415 och kämpa 
för dennes läror? Eller skildrade den tilläventyrs i stället en scen ur Bibeln, 
Judas Mackabeus’ drömsyn av den väldige Jeremias? eller Judas’ far, prästen

5 Se härom Meddelanden från Kungl. Aka- 1865 deponerad i Nationalmuseum. 
demien för de fria konsterna, 1925, s. 45 f. 0 Meddelanden från Kungl. Akademien för 
Tavlan ägs av Konstakademien men är sedan de fria konsterna, 1925, s. 15.
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Mattatias? Eller var det, som en dansk forskare Karl Madsen snillrikt sökt 
bevisa, i själva verket den enögde guden Odin som i Sigtuna fördelade Sveriges 
provinser mellan sina kämpar? Eller var det till slut den hos Tacitus (Histo- 
riae IV: 13-15) omförmälda scen, där bataverhövdingen Claudius Civilis (Ju
lius Civilis) vid en nattlig festmåltid i den Heliga lunden, Het Schaker Bosch, 
edligt förpliktar sina stamfränder att resa sig mot romarna? 2. Hur hade tavlan, 
efter det att den 1734 såldes pa auktion i Amsterdam, hamnat i svensk ägo?
3. Vem hade målat duken? Var det Rembrandt själv eller en av dennes lär
jungar? 4. I vilken relation stod duken till de fyra utkast som man (vid denna 
tid) attribuerade till Rembrandt och som ansågs utgöra skisser till tavlan?7

Det mest dramatiska avsnittet är det som berör dukens upphovsman. Här 
berättas, hur en fransk forskare8 besökt Nationalmuseum och på det mest 
hänsynsfulla sätt för författaren påpekat, att duken visserligen var högst in
tressant men att den knappast kunde göra anspråk på att kallas ett original
arbete av Rembrandt, då den endast var ett av honom retuscherat verk av en 
av hans elever. Saken vore enligt besökaren bevisad i en år 1920 utkommen 
avhandling av André-Charles Coppier, ingående i serien Art et Esthétique. 
Gauffin rekvirerar redan samma dag det franska arbetet för att granska den 
där framlagda teorin, som — om den vore sann — omedelbart skulle förvisa 
Nationalmusei stolthet till en undanskymd plats i konsthistorien. Coppiers re
sonemang stämmer helt med den uppgift som den franske sagesmannen lämnat. 
Här kunde läsas:

»Personernas anordnande och ljusets fördelning förefalla ej värdiga Syndiker- 
nas mästare. Man måste då hålla sig till ordalydelsen av laghandlingarna av den 
28 augusti 1662 och göra alla sina reservationer mot detta verk som inte är 
någonting annat än en omarbetning av en målning (kurs. av Coppier), utan 
tvivel den som lämnats ofullbordad av Govaert Flinck, vilken mottagit be
ställning på en Claudius Civilis’ sammansvärjning (kontrakt av den 26 novem
ber 1659).»9

Gauffin finner samma uppfattning representerad i ett band av André Michels 
då under utgivning varande Histoire de 1’art. Bestört över den franska forsk
ningens nya vägar, åtar sig Gauffin att granska Coppiers bevisföring. Det sker 
delvis i form av en rekapitulation av bevisade fakta i samband med dukens 
tillkomsthistoria. Avsnittet kan i korthet summeras så.

1655 togs Amsterdams av Jacob van Campen ritade stadshus i bruk. Redan 
vid denna tid var planen för galleriernas smyckande med målningar fastställd, 
som framgår av Vondels detta år tryckta skaldestycke »Inwijdinghe van het 
Stadhuis». Den allt mäktigare klassicerande smakriktningen hade i honom ett

7 De fyra åsyftade teckningarna finns i
Graphische Sammlung i München (nr 56 
HdG 409 samt nr 57-59, HdG 410-412). 
De tre sistnämnda, som ännu på 1920-talet
(jfr Gauffin, Nationalmusei årsbok 1925, s. 
27 ff. och där anförd litteratur) ansågs vara 
utkast av Rembrandt, har av C. Müller Hof
stede frånkänts mästaren. Det sker i uppsat
sen HdG 409 Eine Nachlese zu den Münchener 
Civilis-Zeichnungen (Konsthistorisk Tidskrift, 
XXV, 1956, s. 42 ff.)·

8 François Boucher, chef för Musée Carna
valet i Paris. Enligt brevuppgift från A. Gauf
fin till Th. Stenström 25/8 1961. Av fru 
Britta Gauffins gästbok kan utläsas, att be
söket bör ha ägt rum omkring den 20 maj 
1925.

ö Angående vad som avses med »ordaly
delsen i laghandlingarna av den 28 augusti 
1662» jfr s. 152.
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av sina främsta språkrör, medan de borgerliga konstriktningarna låg honom 
mera fjärran. I fantasin tänkte han sig ett av väggfälten täckt med en mål
ning över batavernas uppror mot romarna:

Man Borgarhjärtat ser, bataverfolkets hövding, 
bekämpa örnars flock och Caesars krigsbanér.

Inför ett hastigt påkommet furstebesök, av prins Henriks gemål Amalia von 
Solms och hennes gäster, beslöt stadsmyndigheterna att göra allvar av dekora- 
tionsplanerna och brådskande täcka väggfälten i rådhuset. Budet gick till den 
unge Govaert Flinck, som på två dagar effektuerade nationaldiktaren Vondels 
romerska fantasi. Flineks snabba improvisation tillfredsställde uppenbarligen 
myndigheterna, ty i november 1659 slöt staden ett avtal med konstnären av 
innebörd att denne skulle leverera tolv bilder till det nya stadshuset, varibland 
åtta med motiv ur batavernas uppror mot romarna — ett ämnesområde som 
togs som en parallell till det nyss lyckosamt avslutade kriget mot Hollands 
spanska förtryckare. Beställningen påbörjades men hann ej avslutas, eftersom 
Flinck hastigt dog den 2 februari 1660.

Det är kommen så långt i referatet av händelseförloppet som Gauffin finner 
den avgörande blottan i Coppiers argumentation. I det berömda skuldkontrakt, 
som den 28 augusti 1662 upprättades mellan Rembrandt och dennes finansiär 
van Ludick, heter det:1 »Ludick skall erhålla fjärdedelen av allt som Rem
brandt uppbär för förändrandet av den bild, som han levererat för stadshuset, 
och detta såväl av den summa som Rembrandt redan har att fordra, som av 
det han för framtiden kommer att erhålla.» Enligt Coppier åsyftar denna kon- 
traktspassage Flineks tavla, vilken han tänker sig att R e m b r a n d t  å t a g i t  
s i g  a t t  f u l l b o r d a .  Men enligt Gauffin föreligger inget skäl att förut
sätta en sådan innebörd i texten, detta eftersom »vi av Fokkens’ beskrivning 
över Amsterdam känna till, att i början av 1662 en målning av Rembrandt, 
just föreställande Claudius Civilis, satt uppe i stadshusets galleri, varifrån den 
följande år är försvunnen». Till yttermera visso, menar Gauffin, kan den 
person utpekas som verkligen fullbordade Flineks oeuvre. Den 2 januari 1663 
förtecknar staden Amsterdams huvudbok en räkning av lydelse, att staden »till 
Jurgen Ovens, målare, betalt fyrtioåtta gulden för färdigmålandet av en skiss 
av Govaert Flinck till fullkomlig ordning».

Essäns femte avsnitt liksom den nämnda i stort sett identiska understreckaren 
i Svenska Dagbladet avslutas med ett triumferande: Så brister Coppiers bevis
föring sönder för arkivens vittnesbörd. Och skribenten anser sig kunna tillfoga: 
»Men saknade vi också alla dokument och räkningar, hade vi ej ägt Rembrandts 
egna utkast för sin målning, där vi från den första famlande tanken kunna 
följa hans arbete fram till det fullgångna mästerverket, skulle vi väl ha behövt 
dessa bevis för att känna oss övertygade om auktorskapet till denna duk? Måste 
man inte äga ett underligt vacuum i sitt bröst för att ej känna den stora konsten

1 Gauffins här återgivna övers, av skuld
förbindelsen (Nationalmusei årsbok 1925, s. 
22) överensstämmer icke ordagrant med den 
man påträffar i modern rembrandtlitteratur. 
Jfr t. ex. Bo Lindwall, Rembrandt, Sthlm

1956, s. 159, Katalog över Rembrandt-utställ- 
ningen i Stockholm 1956, s. 47. H. van de 
Waal, The Iconological Background of Rem
brandt’s Civilis (Konsthistorisk Tidskrift, XXV, 
1956, s. 21).
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stråla mot sig från denna målning, så fylld till sina bräddar av den åldrige 
mästarens brinnande patos och omätliga tragik!» (s. 23).

Slutformuleringen röjer i viss mån den grundsyn, som utmärker hela Gauffins 
Rembrandt-uppsats och som ännu tydligare framträder i dess följande sjätte 
parti. Den gamle Rembrandt beskrivs här som det ensamma och oförstådda 
geniet, inbegripen i en tragisk brottning med ödet och med en oförstående 
samtid.

Med stöd av Schmidt-Degeners forskningar tecknas Vondel i svart. När Rem
brandt tillsammans med Jordaens och Lievens efter Flineks död 1660 åtar sig 
uppdraget att ombesörja utsmyckningen, fullbordar Rembrandt en duk över 
batavernas sammansvärjning, som bevisligen suttit i stadshusets galleri tidigt 
året 1662. Men i augusti samma år inträffar »det oerhörda, att konstnären 
dömdes att taga ned sin målning för att förändra den efter uppdragsgivarnas 
önskningar». Gauffin håller icke för otroligt, att det kan vara Vondel med 
sin tomma klassicism som »står bakom stadsmyndigheternas beslut att fordra 
ommålandet av Rembrandts mästerverk».2 Från denna dag är Rembrandt »en 
bruten man». Hans tavla Claudius Civilis följer med på köpet, när Loduwick 
van Ludick den 4 juni 1664 mot tyg enligt 8 floriner alnen lyckas på Sr Har
men Becker överlåta samtliga de fordringar på Rembrandt, som framgå av 
kontraktet den 28 augusti 1662, alltså även fjärdedelen av försäkringssum
man för Claudius Civilis.

Så långt Gauffin. På vilka grunder kan nu Hedbergs drama sammanställas 
med Gauffins uppsats?

Som nämnts trycktes den här refererade femte delen av uppsatsen i form 
av en understreckare i Sv. D. den 9 oktober 1925, dvs. strax efter det att tavlan 
återförts till Sverige. Gauffin utvecklade vid denna tidpunkt stor aktivitet för 
att rikta publikens intresse på de aktuella rembrandtproblemen. Bl. a. fram
trädde han den 29 september med ett föredrag i radio samt talade den 8 okto
ber över ämnet i Estetiska föreningen i Uppsala.3 På nyåret eller förvåren 1926 
utkom så Nationalmusei årsbok för år 1925 (av titelbladet framgår, att publika
tionens t r y c k å r  är 1926).

Den 30 maj 1926 återfinner man i Dagens Nyheter en recension av års
boken, författad av Tor Hedberg. Som »volymens intressantaste bidrag» be
tecknar han Gauffins uppsats om Claudius Civilis. »Författaren lämnar där», 
skriver han, »en redogörelse för de resultat till vilka forskningen angående 
den gåtfulla duken lett och till vilka han själv på sistone bidragit, resultat 
som synes vara definitiva, men som ännu lämna några mörka punkter obelysta. 
Det är en sällsam historia, spännande och tragisk, ett drama om geniet och 
of örståndet, diktat av livet självt med obeveklig kons ekv ens.y> (Kursiverat här.) 
I dessa rader förefaller det som om man skulle ha nyckeln till Hedbergs in
tresse för årsboksuppsatsen och samtidigt ett embryo till det färdiga dramat.

2 Gauffin ansluter sig här till Schmidt- 
Degener i en uppsats om Rembrandt och 
Vondel, införd i tidskriften De Gids, andra 
häftet 1919 (Nationalmusei årsbok 1925, s. 
24 noten samt 26).

3 Enl. utdrag ur dagbok, förd av fru Britta

Gauffin för år 1925 (i Th. Stenströms ägo). 
Uppgifterna bekräftas av det i Sveriges Ra
dios arkiv bevarade dagsprogrammet för den 
29 sept. 1925 samt av Estetiska föreningens 
i Uppsala protokoll 1900-1926, tillgängi. i 
UUB signum U 2201 d.
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Den sällsamma historien är själv »ett drama», och den är ett drama om »geniet 
och oförståndet» — just i detta bör Hedberg ha känt igen en av sina egna 
motivkretsar. Vad som följer är en fyllig rekapitulation av årsboksuppsatsen. 
Man fäster sig vid att Hedberg just lägger accenten vid att Rembrandt ratas 
år 1662. »Men hur har den, väl en gång uppsatt, kommit från stadshuset i 
Amsterdam? Ja, det är den tragiska historien, som nu efter många vansklig
heter blivit på ett fullgiltigt sätt framlagd. Tillsammans med Jordaens och 
Lievens hade Rembrandt fått beställning på att pryda stadshuset med målningar, 
framställande episoder ur batavernas strid med romarne och även utfört den 
första i serien: Claudius Civilis. Men denna målning hade av vederbörande 
myndighet ogillats och åter nedtagits för vidtagande av förändringar. Enligt 
ett bevarat dokument hade den ruinerade konstnären måst pantförskriva en 
fjärdedel av det väntade arvodet till en av sina fordringsägare, men efter om
målningen hade tavlan ogillats och icke åter blivit uppsatt. Men då den ovan
nämnde fordringsägaren lyckades utbyta sina fordringar på Rembrandt mot 
ett parti tyg ingick även Claudius Civilis i transaktionen.» Det är detta drag, 
samtidens ofattbara motstånd mot geniet, som Hedberg i recensionen särskilt 
framhäver. Men det är för den följande kommentaren av dramat likaledes 
intressant att se, hur han bedömer frågan om dukens upphovsman. »Hur duken 
beskurits», skriver Hedberg, »hur den i samband därmed ommålats, hur på
tagliga egendomligheter i kompositionen uppkommit, det är lika många frågor 
varom de konstlärde ännu tvista. Däremot kan ett under de senaste åren från 
franskt håll gjort angrepp på tavlans egenskap av ett Rembrandts originalverk 
— det skulle blott vara en av Rembrandt gjord retuschering av en komposition 
av Rembrandteleven Govaert Flinck — anses definitivt tillbakaslaget av Gauf- 
fin, även dokumentariskt.»

En sammanställning av dramat med Gauffins uppsats och förkomsten av 
Tor Hedbergs här återgivna recension gör den misstanken naturlig, att Hed
berg vid konceptionen av Rembrandts son direkt inspirerat sig av årsboksupp
satsen. En bekräftelse på att denna misstanke är riktig har vunnits: f. över
intendenten Gauffin har lämnat den värdefulla upplysningen, att han i sitt 
bibliotek fortfarande bevarar ett exemplar av det hedbergska dramats första- 
upplaga. Det utgör en gåva från författaren och är på titelbladet försett med 
följande dedikation, skriven med Hedbergs omisskännliga handstil (se s. 155).

Dedikationen binder uppenbarligen Hedbergs drama vid uppsatsen, eftersom 
något annat arbete av Gauffin icke kan komma ifråga. En minnesuppgift, som 
tagen för sig saknar bevisvärde men som ändå förtjänar tilltro mot bakgrunden 
av ovanstående, bör även återges. Den är av intresse snarast ur den synpunkten, 
att den anger den tidpunkt, då Hedberg bevisligen börjat planlägga ett drama 
över Claudius Civilis. Gauffin erinrar sig, att han en sensommarkväll mött 
Hedberg på Arsenalsgatan mitt emot Bukowskis konsthandel, varvid Hedberg 
sneddat gatan och gått fram och tackat honom »för ett dramatiskt uppslag». 
Händelsen ägde enligt uppgiftslämnaren rum samma år som årsboken utkom 
och Hedberg recenserat den, följaktligen på sensommaren 1926.4 Senast från

4 Enl. A. Gauffins muntl. uppgifter till förf. 24 och 25/8 1961. Bekräftade i brev
25/8 1961.
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TOR HEDBERG

REMBRANDTS SON
Fotokopia återgiven med dr Gauffins medgivande.

denna tidpunkt kan man anta, att Hedberg börjat umgås med tanken på det 
drama, som följande höst resulterade i Rembrandts son.

Ett precist samband kan härmed konstateras, även om här återgivna fakta 
möjligen återspeglar blott delar av ett förlopp, som ägt också mera svåråt
komliga förgreningar. Hedberg hörde till den inre krets av konstintresserad 
och konstförståndig societet, som kan ha kommit i kontakt med Claudius Ci- 
vilis-problemen på ett tidigt stadium och redan innan något därom publicerats. 
Makarna Gauffins dagbok ger möjligheter att exakt datera en rad av de celebra 
middagar, vid vilka Tor Hedberg, Carl och Thorsten Laurin, Gösta Bagge, 
Karl Otto Bonnier, prins Eugen, Claes Fåhraeus, Ragnar Hoppe, Erik Wetter- 
gren, Olle Hjortzberg, friherre Rudolf Cederström, medlemmar av grevesläk
terna von Rosen och Wrangel, Karl Asplund, Gunnar Mascoll Silfverstolpe 
m. fl. umgicks och dryftade aktuella konstproblem. Man kan tryggt utgå från 
att Hedberg muntligen införts i den aktuella Claudius Civilis-diskussionen redan 
under den vår, då Schmidt-Degener och Francois Boucher besökte Stockholm.5 
Det hindrar icke, att årsboksuppsatsen givit huvudimpulsen.

Öppnar den här redovisade upptäckten nya perspektiv på Hedbergs drama 
eller avslöjar den nya sidor i verket, vilka icke beaktats av den tidigare hed- 
bergf or skningen ?

Låt mig först illustrera det fina nätverk av paralleller, som förbinder Gauf
fins uppsats med Hedbergs drama, genom att anföra några av de mindre vik

5 Av det nämnda dagboksutdraget framgår den 31/3 1925 var gäster hos Gauffins. 
t. ex., att makarna Gauffin 29/1 1925 var på Schmidt-Degener var kvar i Sthlm ännu i 
middag hos Tor Hedbergs i f. d. Franska jan. 1925.
Värdshuset på Djurgården och att Hedbergs
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tiga. Det bör därvid påpekas, att flera av de nämnda fakta är så allmänna, 
att de kan återfinnas — och av Hedberg kan ha hämtats — jämväl i annan 
rembrandtlitteratur.6 Kortast kan de återges i följande schematiska uppställning 
(med sidhänvisn. till G = Gauffin och H = Hedberg) :

Konkursen och fattigdomen (G: 24 —  H: genomgående, se särskilt 9, 12, 17, 19).
Skuldförbindelsen till van Ludick (G: 15, 16, 22 —  H: 23, 91).
Överlåtandet av skuldförbindelsen på Harmen Becker (G: 26 f. —  H: 125).
Änklingen Rembrandts olegaliserade förhållande till Hendrikje Stoffeis (G: 24 —  

H: 8 f., 63 f. samt särskilt 86 f.).
Sammanställningen av Claudius Civilis med Leonardo da Vincis Nattvarden (G: 29—  

H: 57).
Flinck som Vondels gunstling (G: 25 —  H: 76).
Vondels hyllning av Flinck vid dennes död (G: 25 —  H: 92).
Vondels och Flineks klassicerande riktning contra Rembrandts borgerliga (G: 23—26 

—  H: 28, 32, 73, 76 f., 91 f·)·

Mest säger kanske den sist anförda parallellen. Gauffin uppehåller sig länge 
vid den motsättning, som rådde mellan Vondels och Flineks klassicerande konst
riktning å ena sidan och Rembrandts mer »borgerliga», originella och odogma
tiska ljusmåleri å den andra. I Hedbergs drama finns denna motsättning mycket 
tydligt framhävd. När Flinck berättar om den beställning han fått, beskriver 
han sin tilltänkta tavla sålunda: »Ja. En stor, figurrik komposition. En sträng, 
heroisk stil, starka, klara färger. Bort från allt det dunkel, som vi nu håller 
på att förkvävas i. Ljusets seger över mörkret! Det är min Claudius Civilis» 
(s. 27 f.). Och när han ser Rembrandts utkast: »Måste jag icke skratta? — 
Har du sett sådana hjältar! Bondlurkar är det. En karikatyr!» (s. 32). Senare 
i dramat dömer Rembrandt icke motståndarna mindre strängt: »Det var väl 
fattigdomen jag behövde. Men Vondel har icke blivit vis. Han fortsätter med 
maskraden, — våra goda holländare klär han ut till romare, och inbillar oss 
att så såg de ut. Jag kan inte lida det, jag som älskar dem. Jag vet hur de 
såg ut, — jag vet det. Fick jag blott visa det, skulle de tro mig» (s. 73). 
Flinck hade kanske kunnat räddas, spekulerar mästaren. »Men så kom han i 
Vondels klor — och började måla romerskt.» »Detta fördömda romerska 
oväsende — jag tål det icke. Det var synd med honom» (s. 76-77). Med den 
vikt Gauffin lägger vid Vondels intrigmakeri och inflytande över Flinck behöver 
man knappast undra över var Hedberg hämtat accenterna.

Fastän i och för sig viktiga för att skapa illusion av historisk verklighet 
tillhör de här anförda dragen dock endast dramats staffage. Det är när man 
lämnar accessoarerna och går in på dramats centrala karaktärer och psykolo
giska konflikt som en jämförelse med årsboksuppsatsen ger viktigare utbyte.

Nära förbunden med den nyss refererade konflikten mellan rivaliserande 
konstriktningar vid tiden för Claudius Civilis’ tillkomst är den »rembrandt- 
uppfattning» i stort, som Hedberg företräder i sin teckning av åren 1659- 
1664. Den åldrige mästaren beskrivs i Rembrandts son — det har redan an-

0 Att Hedberg anlitat även annan rem- Hendrikjes och Titus’ öppnande av en konst- 
brandtlitteratur, är givet. Det framgår t. ex. handel och Titus’ trolovning med silversme- 
av att han uppehåller sig även vid autentiska den Jan van Roos dotter, 
händelser, vilka ej diskuteras av Gauffin, t. ex.
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tytts — som ett ensamt och oförstått geni, fattig och oförmögen att få avsätt
ning för sina alster men ändå heroiskt besluten att måla i enlighet med sin 
vision.7 Denna anläggning av rembrandtkaraktären uppfattade Hedberg efter 
all sannolikhet icke som en fri omdiktning utan som historisk sanning. I sitt 
grepp på huvudgestalten stod han nämligen i överensstämmelse med den domi
nerande uppfattningen i sin tids konsthistoriska forskning. Man anade icke då, 
att senare rembrandtbiografer vid förnyad genomgång av det historiska ma
terialet skulle nå fram till en nyktrare, mindre dramatisk och tragiskt-romantisk 
bild av den gamle mästaren. Hos ledande nutida rembrandtauktoriteter som 
Richard Hamann8 och Jakob Rosenberg9 ter sig ensamheten, disharmonin och 
delvis också de finansiella svårigheterna betydligt överdrivna. Konkursen 1656 
innebar visserligen ett allvarligt slag för Rembrandt. Men läget stabiliserades 
snart, icke minst tack vare Hendrikjes och Titus’ öppnande av en konsthandel, 
vilken tillät Rembrandt att behålla inkomsterna på egna arbeten och, låt vara 
i begränsad omfattning, fortsätta konstsamlandet. En klausul i Saskias testamente 
avhöll Rembrandt från att gifta sig med Hendrikje, men det finns inget skäl 
att tro, att den fattiga omgivningen i Rozengracht dömde mästaren för sam
livet med den unga flickan lika strängt som kyrkomyndigheterna. Rembrandt 
var slutligen på ålderns dar, om man frånser de allra sista åren, ingen isolerad 
och ratad konstnär. Hans rykte som målare var snarast i stigande,1 och han 
fick sin beställning på Claudius Civilis av stadsmyndigheterna. Orsaken till att 
tavlan togs ner var måhända icke alls något motstånd från Vondels och Flineks 
meningsfränder. Den kan, enligt en modern forskare,2 helt enkelt ha varit 
en planändring av stadshusgalleriet. Den elliptiska avslutningen på väggfälten 
ersattes med en halvcirkelformig, något som icke passade Rembrandts redan 
färdigställda duk.

För en sådan nykter och trivial förklaring stod tjugotalets konsthistoriker 
ännu främmande, det gäller efter allt att döma icke endast Gauffin och Kruse 
utan hela den internationella expertisen. I nittiotalsromantikens anda och en
ligt den nietzscheanska modellen »geniet contra brackorna» tecknade de Rem
brandts kamp med omgivningen som mer tragiskt storslagen och ödesmättad 
än den kanske var.

Tor Hedbergs Dagens Nyheter-recension av årsboken vittnar om hur gärna 
nittiotalisten Hedberg accepterat denna historieskrivning. Den passade Gerhard

7 Endast hos Hendrikje samt till en viss 
gräns hos Titus och van Ludick möter Rem
brandt förståelse. — Man kan naturligtvis 
icke utesluta möjligheten, att bilden reflekte
rar något av Hedbergs egen aktuella situa
tion som konstnär. Under tjugotalet var Hed
berg, som Brandell konstaterat (i N y  ill. 
sven sk  litte ra tu rh is to r ia , IV, s. 163) en den 
svenska litteraturens père noble, men han 
stod icke längre i det litterära livets cen
trum. En identifikation med det misskända 
geniet bör ha legat nära tillhands. Det finns
även andra drag som möjliggör en självbio
grafisk tolkning — jfr parallelliserandet av
Hendrikje och Hedbergs unga hustru Stina 
Hedberg hos Ahlenius, a. a., s. 62 — men

denna aspekt har i föreliggande uppsats måst 
hållas ute.

8 R. Hamann, R em b ra n d t, Berlin 1948, s. 
108 ff.

9 J. Rosenberg, R em b ra n d t, I—II, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts 
1948 (del I, s. 16-19).

1 Bo Lindwall, R em b ra n d t, Sthlm 1956, 
s. 153*·, 174·

2 Se katalogen för Rembrandt-utställningen 
i Sthlm 1956 och där anförd litteratur, s. 48 f.: 
A. Noack, D e r  O p sta n d  d e r  B atavieren  (D e  
G ids, 1937: 11) och dens. D e  M a a ltijd t in  
h et Schakerbosch  en  de  V ersie ru n g  van  h et 
S tadh uis  ( O u d  H o lla n d , LVI 1939)·
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Grims och Mikaels diktare! Den tragiska historien var nu »på ett fullgiltigt 
sätt framlagd», den tragiska historien om »geniet och oförståndet», som »dik
tats av livet självt med obeveklig konsekvens». Eller i Gauffins formuleringar, 
när han inleder beskrivningen av Vondels ränkspel:

I Rembrandts livsdrama betecknar Claudius Civilis-episoden höjdpunkten. Som mäs
tarens mäktiga gestalt var huggen ur ett block, så måste hans brottning med ödet bliva 
en kamp till blods och döds. Rikedomens förlust betydde föga —  för den kunde hans 
konst skänka honom tröst. Det sjunkande samhälleliga anseendet, den allmänna me
ningens ogillande av änklingens olegaliserade förhållande till Hendrickje Stoffeis kän
des måhända tyngre —  men hon var dock hans ålderdoms hugsvalelse och hans barns 
mor, och bibeln kunde lämna honom sitt stöd med Kristi dömande ord över allt vad 
fariséer heter. Som det sista slaget kom nu det offentliga underkännandet av hans konst 
—  förvisso kändes det bittrare än bankruttens smälek och kyrkorådets näpst.

Utan tvivel sammanhängde det ena med det andra. Och likväl räcka dessa yttre för
klaringsgrunder icke till, när det gäller att göra klart för sig, varför Rembrandt denna 
tid av sitt liv stod så underligt isolerad i det land, vars stolthet han en gång skulle 
bliva. Så främmande var han för sin samtid, att det skulle taga mer än tvenne sekler, 
innan eftervärlden började fullt fatta hans storhet (s. 23 f.).

Så även när nedtagandet av Rembrandts duk förs på tal:
Det var i augusti 1662 det oerhörda inträffade, att konstnären dömdes att taga ned 

sin målning för att förändra den efter uppdragsgivarnas önskningar. Vad detta har 
kostat på den åldrade mästaren, kunna vi blott ana oss till. Den stolte kände sig för
nedrad —- han som föraktade hopen var gjord till ett åtlöje inför dessa små futtiga 
beställnings jägare, som ej visste vad konstnärligt samvete, vad flyktande visioner och 
brottning till döds inför målarduken ville säga. (s. 26)3

Geniet och oförståndet — med stöd av Dagens Nyheter-recensionen skönjer 
man i detta motiv ett samband mellan Gauffins uppsats och det färdiga dra
mat. Men beroendet kan avläsas även på en annan punkt: också Hedbergs 
drama handlar i väsentlig utsträckning om vem som egentligen målade Clau
dius Civilis.

För att förstå detta finns det skäl att först något dröja vid den person, vars 
öde på det närmaste är förbunden med tavlans. Jag åsyftar Titus, Rembrandts 
son. Tar man fasta på grundkonceptionen, finner man, att Titus icke är en 
fantasiskapelse utan tecknad i överensstämmelse med den historiska verkligheten. 
Rembrandts son i äktenskapet med Saskia var brådmogen, han levde fort och 
han var tidigt dödsmärkt. Sådan framträder han i forskningens relationer och 
sådan framträder han i Hedbergs drama. Men Hedberg har därutöver utrustat 
Titus med en häftig hatkärlek till fadern, en demoni som icke återfinnes i 
de historiska källornas vittnesbörd om Rembrandts välartade och kärleks
fulle son.

Den veke, osjälvständige, icke sällan sjuke sonen som lever i skuggan av 
en genial, viljestark och dominerande fader — motivet känns igen från en 
hel rad av Tor Hedbergs verk, bl. a. Gerhard Grim, Johan Ulfstierna och 
Mikael. Om det reflekterar en personligt upplevd konflikt hos Hedberg, är

3 Partiet svarar exakt mot Hedberg-dramats Govaerts namn ringande i öronen: »Mitt sköna
slutakt, femte scenen, där Rembrandt just åter- verk, mitt mästerverk, min gåva till mitt
vänt från stadshuset med skrattsalvorna och land, — de skratta åt det!» (s. 123).
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inte lätt att säga.4 Säkert är, att det utgör »gemeingut» i hela den litterära 
18oo-talstradition, till vilken Hedberg hör. Generationsbrytningens tema är 
ytterst vanligt hos den berättargeneration, som inspirerade sig ur Turgenjevs 
Fäder och söner liksom senare hos de borgerliga tiotalisterna. Hos Hedberg 
är det ofta på ett eller annat sätt förbundet med en offertanke. Artus i Gerhard 
Grim offrar sig för faderns faustiska strävan, hans grymma hypnotiska ex
periment. Mikael (liksom f. ö. i ännu högre grad dennes mor) faller offer för 
geniet Olof Hermenius, de anhöriga står i vägen för den skapande tänkaren. 
Samma uppfattning av kulturlivets offerväsen skymtar i Rembrandts son. Titus, 
den överskyggade och förkvävde, får tjäna som modell åt fadern (s. 8, 13)! 
Själv kan han icke mala (s. 20), hans bristande livsvilja sammanhänger med 
att han själv icke tror sig duga något till. »Allt kommer till mig och allt som 
jag tager, dör för mig», säger Rembrandt till Hendrikje i en replik som väl 
fångar upp detta esteticismens och kulturlivets tragiska problem. »Allt som jag 
älskat: Simson, min mor, barnen, Saskia. Endast Tims har jag kvar — och 
dig. Hur länge?» (s. 68). Titus’ hatkärlek till fadern och känsla av egen otill
räcklighet får tjäna som psykologisk motivering för övergreppet mot Flinck. 
Dådet ger eko av såväl Judas’ förräderi i romanen (och dramat) med samma 
namn och av Helges offerhandling i Johan Ulfstierna.

I denna psykologiska konflikt, som hedberglitteraturen — naturligtvis med 
all rätt — betecknat som verkets kärna, kan man urskilja en rekonstruktion 
av konsthistoriskt intresse. Govaert Flineks hastiga död den 2 februari 1660 
är i forskningen oförklarad. Hedberg har tydligen funnit ett nöje i att låta 
fantasin fylla igen luckan. Han låter konstruera en konflikt mellan Flinck och 
Titus. En gång, tänker han sig, gjorde Titus ett försök att själv måla. Flinck 
fällde då oavsiktligt en replik, som vittnade om att han trodde tavlan vara 
en kopia efter Rembrandt själv (s. 20). Misstanken drabbade Titus på dennes 
ömtåligaste punkt: just självständighet i förhållande till fadern var ju det 
han saknade. Denna nesa har Tims ej glömt, och när beskedet når honom, 
att Flinck och icke fadern fått stadsmyndigheternas uppdrag, beslutar han sig 
för hämnd.

Det sker i en egendomligt suggestiv scen, där rembrandtutkastet till själva 
Claudius Civilis får tjäna som inspirationskälla (akt I, scen 5) och som kan 
förtjäna att refereras utförligare. Man får avlyssna en dialog mellan Titus och 
Hendrikje om den bägare, som Rembrandt nyligen skaffat i huset. »Det står 
en bägare där borta på målarbordet — just den — den ser ut som guld, men 
det är bara mässing. Far kom hem med den häromdagen — gud vet vad han
skulle med den» (s. 36). Snart nog förstår man, att bägaren är den som figu
rerar i Claudius Civilis-tavlans högra hälft. Redan tidigare har den tanken 
förberetts, att Rembrandt i sin konst lyfter vardagens enkla ting upp till en 
högre dignitet, i det att Titus för van Ludick avslöjat hur »en gammal trasa 
från familjens välmaktsdagar» blivit till prinskläder på hans porträtt (s. 12). 
Titus tömmer nu en skål ur denna bägare och ämnar strax bege sig till en fest

4 Se G. Wallin, Far och son-motivet i H. Grevenius’ intressanta ref lektioner i den
Tor Hedbergs diktning, Edda 1937, s. 449- anförda Röster i Radio-artikeln 1954» nr 39,
452 samt G. Ollén, Tor Hedbergs dramatik, s. 9.
Svensk litteraturtidskrift 1945, s. 77. Se även
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hos Flinck, som lovat honom »vin och sköna kvinnor». Men innan han går, 
faller hans blick på det Claudius Civilis-utkast Rembrandt under dagen målat:

Titus. Kom hit, Hendrikje! Vet du vad det här är?
Hendrikje. Det är den tavlan husbonden målade på hela morgonen. Han stod tidigt 

upp, och sedan bara målade han. Han ville varken äta eller dricka, —  han varken 
hörde eller såg.

Titus. Tycker du inte den är underlig? Det underligaste far har målat. Jag får sam
vetskval när jag ser den. Jag tycker mänskorna skulle blygas, när de sågo den. Men 
ingen får se den, —  ingen mer än du och jag, —  jag otacksamme och du som ingen
ting förstår.

Hendrikje. Vad föreställer den? Varför sitta de i mörkret?
Titus. Därför att dagen ännu inte brutit in. Därför att vad de förehava är så stort 

att de måste dölja det.
Hendrikje. Är det inte en skål där? Är det en fest?
Titus. Ja, det är en fest —  men utan kvinnor. Det är löftets fest. Och skålen, —  

ja visst —  känner du inte igen den? Den som jag nyss drack ur.
Hendrikje. Vad lova de?
Titus. Att förgöra fienderna, att återupprätta, att befria. Ser du så skålen glöder. 

Kanske är det blod i den. Är det —  den heliga Graal?
Hendrikje. Ni talar så underligt i kväll, kära herr Titus. Har ni feber?
Titus. Nej, men också jag drack ur löftets skål.
Hendrikje. Betyder det att ni lovade något?
Titus. Kanhända (s. 37 f.).

Liksom bataverna och deras hövding samlas till en »löftets fest» och dric
kande ur skålen utfäster sig att förgöra sina romerska fiender, så dricker också 
Titus ur löftets skål.5 I sitt nattmörker tolkar han tavlans budskap »att för
göra fienderna, att återupprätta, att befria» som gällande en uppfordran åt 
honom personligen inför det förestående mötet med Flinck. Denne uppfattar 
han som faderns fiende men också som sin egen, återupprättelsen gäller så
lunda både fadern och honom själv. Hämnden utföres genom att Titus be
gagnar sig av samma vapen, av vilka han en gång själv träffats. Han in
sinuerar, att Flinck följt Rembrandts skiss och att den i stadshuset uppsatta 
tavlan sålunda icke utgör ett originalverk (s. 50). Beskyllningen är i bokstavlig 
mening dödande, eftersom den innehåller sanningen.

Rekonstruktionen utgör naturligtvis en fri fantasi. Den vetenskapliga rem- 
brandtlitteraturen har ingenting att förtälja om en motsättning mellan Titus 
och Flinck, och inga skäl talar för att Titus legat bakom Govaerts död. På 
åtminstone två punkter kan man beslå Hedberg med »historiska felaktigheter». 
För det första har i verkligheten åldersskillnaden mellan Govaert och Titus 
varit större än vad som framgår i dramat. Den förre var född redan 1615, 
den senare (sannolikt) 1641. Jämnåriga goda vänner och varandras konstkriti
ker har de aldrig varit. För det andra har Hedberg kastat om ordningsföljden 
mellan Flineks och Rembrandts skisser. Flineks skiss var redan tämligen långt 
hunnen, när den sattes upp i stadshuset, medan Rembrandt med till visshet 
gränsande sannolikhet icke påbörjat några Claudius Civilis-utkast, förrän han 
själv fick stadsmyndigheternas uppdrag, dvs. efter Flineks död (det f. n. enda

5 Skålen fyller en viktig symbolisk funk- bringar den till sist lycka, i det att den för 
tion i dramats fortsättning. Efter att ha bragt samman Magdalena och Titus (s. ii3 f .) . 
olycka åt Titus och även Rembrandt (s. 100 f.)
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kända Claudius Civilis-utkastet av Rembrandts hand HdG 409 har genom en 
egendomlig slump kunnat exakt dateras till 1661).6 Om någon påverkan från 
Rembrandt på Flinck av det slag som Hedberg tänkt sig, kan det sålunda aldrig 
ha varit fråga.7 II

Om Hedberg med diktarens rätt på dessa punkter frångått det historiska 
förloppet, har han icke desto mindre genom dessa justeringar gjort det desto 
lättare att följa uppslag från årsboksuppsatsen. Kort uttryckt: dramats rekon
struktion av händelseförloppet är i fortsättningen ägnad att levandegöra André 
Coppiers teori samtidigt som den till sist bekräftar motargumenta-
tion. André Coppier drev, som vi erinrar oss, den uppfattningen att Claudius 
Civilis icke vore ett originalverk utan att Rembrandt i den blott avslutat ett 
Govaert Flineks utkast. — I dramat inträder en viktig vändpunkt, när Rem
brandt får veta, att sonen bär skuld till Govaerts död (akt III, scen 5). Rem
brandt tar själv på sig botgöringen — genom att bli plagiator. Sonens skuld 
måste sonas.

Rembrandt. Govaert skall försonas.
Titus. Du menar —  genom ditt verk?
Rembrandt. M itt verk finns icke mera. Endast Govaerts.
Titus. Govaerts?
Rembrandt. Jag skall fullborda det. Du har dödat honom, jag skall väcka honom 

till liv igen. Jag skall bli kopist på gamla dagar.
Titus. Vill du alldeles förkrossa mig? (s. 97).

Ett följande parti berättar, hur Rembrandt bränner sin egen Claudius Civilis- 
skiss (s. 105). Han är, som Coppier 1920 framställde saken, helt inställd på 
att avsluta Flineks œuvre och låta leverera detta till stadshusgalleriet som den 
definitiva framställningen av batavernas uppror. Och icke minst intressant: den 
strax innan uppgjorda skuldförbindelsen med van Ludick (s. 90 f.) låter han 
därmed gälla, såsom avsåge den o m a r b e t a n d e t  av F l i n e k s  t a v l a  
(s. 98).

Men framställningen av Claudius Civilis’ tillkomst tillåts i dramat icke i 
längden bestyrka André Coppiers teori. När Rembrandt någon tid arbetat på 
Flineks duk, träder han en dag ut ur ateljén »med dåligt samvete och ändå 
lycklig».

Rembrandt. Ja, Titus, jag är lycklig.
Titus. Du har dåligt samvete och du är lycklig. Jag förstår inte.
Rembrandt. Icke jag heller. Men det är så.
Titus. Vad har du då gjort?
Rembrandt. Jag tror att jag gjort mitt mästerverk, Titus.
Titus. Ditt? Alltså icke —  det är icke Govaerts verk som du fullbordat?
Rembrandt. Jag kunde det inte. Jag har gjort mitt bästa. I dagar kämpade jag med

6 Se I. H. van Eeghen, R e m b r a n d t’s C lau
d iu s  C iv ilis  a n d  th e  F u neral T ic k e t  (K o n s t
h is to r isk  T id s k r if t , XXV, 1956, s. 55 ff.).

7 Ordningsföljden bör ha stått klar redan
för 20-talets konsthistoriker. Ett tecken på att 
ändringen är medveten från Hedbergs sida 
föreligger däri, att han försöker rädda sanno
likheten genom att senare låta Rembrandt 
b r ä n n a  utkastet (s. 105). — Det kan
nämnas, att av n u t i d a  forskning inget

annat samband förutsättes mellan den enda 
bevarade rembrandtskissen och Flineks verk 
än att båda målarna arbetat efter en gemen
sam förlaga, Otto Vaenius bok B atavoru m  
cum  R o m a n is be llu m , utg. 1612 och illustre
rad med etsningar av italienaren Antonio Tem- 
pesta. Se H. van de Waal, T h e  Icon o log ica l 
B ackgrou n d of R e m b ra n d t’s C laudius C iv ilis  
(.K o n sth is to risk  T id s k r if t  1956, s. 12-25).

I I  — 61154053 Samlaren 1961
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det, om nätterna drömde jag mardrömmar om det. Men det var hopplöst, —  det blev 
icke bättre, endast jag blev sämre. Som en klåpare kände jag mig, —  det var som 
om jag glömt all min konst. Till slut fick jag hat till det. Då rev jag ner det och 
spände upp min egen duk. Min skiss fanns icke längre, men den levde i mitt minne, 
vuxen, fulländad, i verkets egna mått och färger. På sex dagar målade jag det färdigt, 
utan ro eller rast, som jagad av en furie. Och fast mitt samvete var dåligt, blev verket 
gott. Det är mitt mästerverk, Titus. Vill du icke se det? (s. 109 f.).

Så låter Hedberg den gauffinska uppfattningen av Claudius Civilis’ tillkomst 
triumfera över Coppiers, precis som skedde i Dagens Nyheter-recensionen. Rem
brandt målar sin Claudius Civilis. För Titus däremot har redan faderns blotta 
avsikt att fullborda Flineks verk gjort hans egen strävan om intet. Titus’ offer
gärning, oskadliggörandet av Flinck, var ju därmed förgäves. Nu, när Rem
brandt fullbordat sin egen Claudius Civilis, vill sonen inte ens se verket. Han 
har fått nog. Ur faderns skugga vandrar han vid Magdalena van Roos hand 
ut till sitt eget liv.

Summering. Tor Hedbergs drama Rembrandts son har i denna uppsats visats 
stå i samband med den diskussion om Claudius Civilis’ tillkomsthistoria, som 
fördes under 1920-talet och icke minst i samband med tavlans utlånande till 
Amsterdam 1925. Bevisligen har den konstintresserade Hedberg hämtat sitt 
dramatiska uppslag i Axel Gauffins uppsats om Claudius Civilis i National
musei årsbok för detta år. Flera paralleller med årsboksuppsatsen kan konsta
teras i fråga om det historiska staffaget, bl. a. i fråga om rivaliserande konst
riktningar i 1660-talets Amsterdam. I diskussionen av geniet contra epigonerna 
röjer Hedberg sitt beroende av förlagan. Dramats rembrandttolkning svarar 
över huvud nära mot den hos Gauffin och i annan dåtida konstvetenskaplig 
litteratur vanliga uppfattningen av den åldrade Rembrandt som ett tragiskt 
isolerat och misskänt geni. Också dramat Rembrandts son ställer frågan vem 
som egentligen målade Claudius Civilis samt åskådliggör i konstnärlig form de 
olika teorier som i den nämnda årsboksuppsatsen framställts angående auktor- 
skapet till duken.8

8 Hedbergs drama föranledde A. Gauffin att i sin tur utge ett drama Batavernas sam
mansvärjning, Sthlm 1936.


