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Magd besläktade Hertig Fröjdenborg och Fröken Adelin (Geijer-Afzelius nr 19, Ar- 
widsson II nr 68). Den tyska diktens »namnlösa längtan» metamorforiseras till ’falk
paret som ynglingen sänder ut, resp. till duvoparet som utsändes av flickan i en här 
ej citerad strof. »Den onde» göres om till »ett rå». Ett sannolikt av Atterbom skapat 
omkväde inlägges. Anknytning till någon av de svenska folkvisorna med samma ämne 
(jfr härom t. ex. DgF nr 446) synes Atterbom dock ej ha åsyftat —  möjligen kände 
han ingen. Fritt uppfunna är inte många av detaljerna i den svenska Berg och Dal; 
det bör å andra sidan erkännas att de som är det inte tillhör de sämsta inslagen. Sön- 
dagsidyllen i byn är vacker. Ett speciellt intresse har den helt ofolkliga andeuppenbarel
sen i de båda dikterna: hos C. »Aus Nebel ein Wesen von Himmelsgestalt», »der Nebel- 
streif», hos A. »En engel på rosiga moln, »en, strimma klar», »en vinkande bild». 
Det är den tyska förromantikens och romantikens drömbild som här funnit ännu en 
väg in i Atterboms diktning. Berg och Dals definitiva version av 1838 är som nämnts 
nästan identisk med kalendertrycket. Den uppvisar dock ett par —  i och för sig rätt 
obetydliga —  ändringar som innebär en återgång till den tyska förlagan. Castelli skriver 
r. 10 och r. 94: »Dann fänd’ ich das Ziel meiner Thränen». Atterboms kalenderversion 
har i motsvarande sammanhang i r. 2: »Att falken ej l ä n g r e  kan nå», och i r. 75: 
»Att dufvan ej h ö g r e  kan nå». 1838 heter det däremot i r. 2: »Att falken sitt mål 
ej kan nå», i r. 75: »Att dufvan sitt mål ej kan nå».

Bekantskap med Castelli och hans diktning gjorde Atterbom under uppehållet i 
W ien 1818-19. Särskilt imponerad blev han därvid inte. På Leopoldstadtteatern såg 
han enligt brev till Geijer (den 5 febr. 1819, här cit. efter Atterboms Valda skrifter, 
utg. av F. Böök, Bd 6, Sthlm 1929, s. 166 f.): »en R a p h a e l  i alexandriner av en 
godsint människa, men slät poet, som heter C a s t e l l i ,  är hos Wiens publikum ett 
slags favorit och har skänkt mig ett exemplar av sina så kallade p o e t i s c h e  K l e i n i g -  
k e i t e n  —  i vilken titel biordet p o e t i s c h e  står fullkomligt överflödigt». I Briinn 
såg han på hemresan (ibid., s. 193): »ett stycke tråkig heroisk opera, bearbetad efter 
Voltaires Semiramis av min wienska teaterrimmare C a s t e l l i ,  från vars ryktbarhet jag 
med denna afton tog avsked, medan den sannolikt ej sträcker sig norr om Mährens 
gränser». Så vitt jag kunnat finna inskränker sig också wienarens betydelse för Atter
bom till den här ovan behandlade dikten. Palmblads uppgift om Castelli och Vinet i 
SLT 24 april 1821 måste, såsom visats av Afzelius (Samlaren, N. F., 6 (1925), s. 231 ff.), 
bero på en förväxling.

Tore Hagström.

Runlus’ Moliére-öv ersättning än en gång
I Samlaren 1958 har Thomas von Vegesack tillskrivit Runius en översättning av Mo- 
liéres L’Avare. Han har utgått från en notis i E. Wrangels Frihetstidens odlingshistoria. 
W rangel påpekar, att i Växjö stifts- och landsbibliotek finns en handskrift, en ordför
teckning, med överskriften »Effterföliande fransöska ord hafwer sahlig Runius i sin ver
sion af L’Avare sålunda gifwit på swenska». Von Vegesack konstaterar, att ordlistan 
överensstämmer med en anonym översättning av Den girige, som utgavs i Karlskrona 
1740. Han drar slutsatsen, att den okände antecknaren har lämnat en korrekt uppgift. 
Översättningen bör vara utförd av Runius.

Under arbetet med min avhandling om Johan Runius tog också jag fasta på Wrangels 
notis och fann också vägen till utgåvan från 1740. Jag undersökte Växjöhandskriften 
på ort och ställe och kunde fastställa, bl. a. med ledning av handstilen, att ordlistan 
upprättats av kanslirådet Salomon von Otter (1693-1745), vars efterlämnade papper för
varas i Växjö. Av dem framgår att denne diplomat och ämbetsman haft vittra intressen; 
han har gjort anteckningar inom både bibliografien, filologien och estetiken. Olof Cel
sius d. y. säger om honom i sitt minnestal i Vetenskapsakademien 1747: »Uti de pryde- 
lige studierna innehade han en vidlöftig läsning, och talade fransyskan som en infödd» 
(s. 23). Det bör också nämnas, att hans fader 1712 blev kammarråd under Nils Ström
berg. En direkt kontakt mellan den då nittonårige Salomon von Otter och Strömbergs 
privatsekreterare Runius är inte utesluten.
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Att det är von Otter, som har gjort attributionen, stärker alltså dess trovärdighet. 
Men som bekant har även de mest initierade bibliografer i äldre tid gjort flagranta 
misstag. Man bör aldrig lita på deras uppgifter med mindre än att dessa samtidigt styrks 
av inre skäl, språkliga och andra. Och av inre skäl, främst de språkliga, kom jag till 
resultatet, att von Otter hade misstagit sig (ett resultat, som, fastän negativt, hade bort 
deklareras i min avhandling).

Von Vegesack har jämfört Moliére-översättningen med Runius’ översättning av Pré- 
chacs roman L’illustre génoise och pekat på två överensstämmelser. Den ena är be
nägenheten att ge två synonymer, där originalet endast har ett ord. Den andra är 
strävan att förstärka uttrycken, att göra det drastiska än mer drastiskt o. d. Det kan 
tilläggas, att en tredje likhet och därtill den mest iögonfallande icke nämnts av von 
Vegesack, nämligen den puristiska strävan att till varje pris ge, i nödfall skapa en svensk 
motsvarighet till det franska ordet, alltså just den översättningsteknik, som väckt von 
Otters intresse. I romanen översätts t. o. m. utländska ortnamn. I komedien, där purismen 
är ännu längre driven, har t. ex. ’générosité’ åter getts med »ädelmodighet», ’raisonneur’ 
med »omdömesmakare», ’blondin’ med »hwitlåck», ’favorit’ med »ögstenen» etc.

För samtliga dessa drag gäller dock, att de är alltför vanliga i äldre översättnings- 
litteratur för att duga som kriterier i en attributionsfråga. För språkpatriotismens ut
bredning hänvisar jag till min avhandling (s. 305 f. och där anf. litt.). Benägenheten 
ätt förstärka och förgrova är lika allmän och naturligtvis särskilt påfallande i över
sättningar inom den burleska genren. Svensk publik krävde starkare effekter än konti
nentens. Beträffande den först nämnda stil tendensen gör von Vegesack själv invänd
ningen, att den är för vanlig för att vara utslagsgivande och påpekar, att »Lagerströms 
översättning av L’Avare från 1731 är om möjligt ännu rikare på dylika tautologier».

En undersökning av detta slag bör alltså icke inrikta sig på stiltendenser och över- 
sättningstekniska principer av allmän art utan på det för jämförelseobjekten gemensamt 
individuella i språkvanor, ordförråd o. d. Det var det negativa resultatet av en sådan 
undersökning, som övertygade mig om, att Runius inte hade utfört översättningen. Man 
söker förgäves efter karakteristiska språkbruk och formuleringar, som är gemensamma. 
Däremot finner man åtskilliga franska ord, som på respektive håll har återgetts med 
skilda svenska ekvivalenter. Vidare är kvalitetsskillnaden påfallande; romanen är långt 
mera talangfullt tolkad än komedien. Jag tror att var och en, som förutsättningslöst 
läser Den girige jämsides med Den durchleuchtiga genuesiskan måste säga sig, att här 
har skilda händer fört pennan.

Även andra omständigheter gör det mindre troligt, att Runius har utfört komedi
tolkningen. Det finns inga uppgifter om den förutom von Otters. Runius’ skriftliga 
kvarlåtenskap gick till Petter Frisch, som bl. a. utgav hans romanöversättning 1726. Efter 
Frischs död tillföll skrifterna Olof Lindsten, som utgav den samlade upplagan av 
Dudaim 1733. Lindsten levde 1740. Om Runius har verkställt försvenskningen, måste 
man förutsätta, att manuskriptet har råkat på avvägar på ett mycket tidigt stadium. 
Man måste vidare förutsätta, att boktryckare Paulssen i Karlskrona har varit ovetande 
om vems manuskript han befordrade till trycket —  varför skulle han annars ha under
tryckt en så berömd översättares namn. Inför alla dessa besynnerligheter tycker jag att 
man tvingas välja det enkla, motsatta alternativet: att von Otter på gammalt välkänt, 
lättvindigt maner har framställt ett förmodat författarskap som ett faktiskt.

Magnus von Plåten.


