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PAUL FR Ö B E R G

»Den fordne Narciss»
En studie i C. W. Bottigers Ungdomsminnen

I sitt inträdestal i Svenska akademien 1879 karakteriserar C. D. af Wirsén sin 
företrädare Bottigers självbiografi, Ungdomsminnen, som »en af de bästa, den 
Svenska litteraturen eger, full af sprittande lif och naturlig qvickhet».1 Lik
nande lovord ägnas dén av Elof Tegnér i ett förord till skaldens Valda dikter, 
1881. Pressrecensionerna under hösten 1881 ger uttryck åt en verklig entusiasm 
över dess »tukt, måtta, friskhet, lif, sanning», dess fina iakttagelse, flärdiösa 
enkelhet och otvungna behag.1 2 Det skulle dröja ett fyrtiotal år, innan Ung
domsminnen mötte en värdering av samma positiva art. I litteraturhistoriska 
översikter som Sylwans Svensk litteratur vid 1800-talest midt (1903), Morten- 
sens Från Aftonbladet till Röda rummet (1905) och Schiicks Huvuddragen av 
svensk litteratur (II, 1918) förbigås de med tystnad. Schuck-Warburgs Illu
strerad svensk litteraturhistoria (2:a uppl., 1913) ger dem ett summariskt er
kännande för »livfull framställning och en stundom något maliciös kvickhet». 
Med Bööks Böttiger-essay i Svenska litteraturens historia (II, 1919) kommer 
den avgörande vändningen. Ungdomsminnen får här den rangställning, som de 
sedan behållit. Artistisk finhet, spelande kvickhet och oefterhärmlig grace men 
också drastisk karakteriseringskonst och satirisk skärpa blir deras kännetecken. 
I Bööks spår följer G. M. Silfverstolpe i sin inledning till en nyutgåva av Ung
domsminnen, 1929. Det nyväckta intresse, som denna vittnar om, har ytterli
gare markerats, då de 1961 införlivades med Bokgillets klassikerserie.3

Ungdomsminnen, Sjelf biograf iska anteckningar, publicerades postumt i den 
sjätte och sista delen av Bottigers Samlade skrifter, 1881. Utgivaren, brodern 
Gustaf Bottiger, anger i sitt förord, att de är »skrifna under det sista decenniet 
af författarens lefnad». På denna uppgift grundar sig såväl Bööks datering till 
tiden »omkring 1875» som Eks förmodan, att arbetet på dem inletts samtidigt 
med minnesteckningen över Samuel Ödmann, 1867.4 Silfverstolpe slutligen an
ser sig kunna föra deras påbörjande tillbaka till 1860-talets förra hälft och 
deras avslutande — i ofullbordat skick — till något av 1870-talets tidigare 
år.° I stort sett är denna datering säkerligen riktig. Måhända kan man dock

1 Sv. akad:s han d l. 1796. Del 56. Sthlm 
1880, s. 77.

2 Post- och In r ik e s  T id n in g a r  10.11 (W ir
sén), A fto n b la d e t  26.11, S to c k h o h n s  D a g b la d  
23.12, N y  Illu s tre ra d  T id n in g  3.12.1881.

3 C. W . Bottiger, S jä lv b io g ra fisk a  a n te c k 
n in g a r  frå n  sk o la n  och s tu d e n tl iv e t med an
m ärkningar och en efterskrift utgivna av Erik
Gamby. —  Om tidig uppskattning i pedago-

giska kretsar vittnar, att U n g d o m s m in n e n  1895 
utges tillsammans med Bottigers minnesteck
ning över Stagnelius som stilmönster för en 
feriekurs i modersmålet.

4 S v e n s k t b io g ra fisk t le x ik o n . VII (art. B o t
tig er) .

5 Carl W ilh. Bottiger, S jä lv b io g ra fis k a  a n 
teckn in g a r . Med inledning av Gunnar Mascoll 
Silfverstolpe. Sthlm 1929, s. 7.
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något närmare fixera tillkomsttiden och tillika ge en — om än vag — bild 
av memoarverkets framväxt.

Första gången man finner Ungdomsminnen nämnda, är i ett brev till Thekla 
Knös från Lotten von Kraemer, Uppsala-hövdingens vittra dotter:6

Hos Btr voro vi förra veckan. Han läste nyss började anteckningar, en sjelfbiografi, 
som roade oss mycket. Det var endast början. »Tänk när all kärlek kommer!» hviskade 
han mig i örat. Sjelfkärlek menade visst den fordne Narciss. Hans barndom i Westerås 
var pikant tecknad. En hans stamfader var alchemist. Blef inspärrad i Dresden för att 
göra guld, men i stället för de vises sten påfann han att af lera göra det sedan så be
ryktade Sachsiska porslinet.

Brevet är odaterat, men ett par av dess notiser gör det möjligt att tidsbe
stämma det till försommaren — slutet av maj eller början av juni — 1862.7 *

Bottigers arbete på självbiografien hade, då Lotten von Kraemer skriver sitt 
brev, nyss börjat men tycks ha hunnit fram åtminstone till det 6:e eller 7 :e 
kapitlet i de 1881 utgivna anteckningarna. Under de närmast följande åren 
omger han den, efter vad det förefaller, med en viss eggande hemlighetsfull
het. I ett odaterat brev — enligt en blyertsanteckning från »1865 el. 1866» — 
meddelar Thekla Knös sin nyfikna väninna: »Memoiren gömmer han som dra
ken skatter.»

Att »memoiren» vid denna tid inte var helt »gömd», framgår av N. P. Öd- 
mans 1882 skrivna kåseri En afton hos Bottiger.s När den forne signaturpoeten 
bläddrar igenom de då nyligen publicerade minnesanteckningarna, erinrar han 
sig, hur han och signaturkollegan Ernst Björck en kväll våren 1865 inviterats 
till »den gamle siaren» Bottiger, Namnlösa sällskapets skyddspatron.9 Under 
aftonens samspråk omtalar denne, »liksom i förbigående», att han är sysselsatt 
med sin självbiografi, och erbjuder sina gäster »att höra något af hvad han 
redan hunnit nedskrifva». Biografien var då, säger Ödman i ingressen till sitt 
kåseri, »ännu endast handskrifven och halffärdig»; längre fram karakteriseras 
den som »ej heller fullt afslutad». De båda uttrycken tillåter i sin vaga mot
stridighet ingen säker tolkning. Medan »halffärdig» tycks ange en slutgräns 
ungefär vid det icce eller det 20:e kapitlet, skulle »ej heller fullt afslutad» 
kunna antyda, att redan nu en huvudpart av det längre fram i tryck utgivna 
färdigställts.

6 Samtliga de här citerade breven till och 
från Lotten von Kraemer tillhör Samfundet De 
Nio och finns deponerade på K. B.

7 Med blyerts (väl av Lotten von Kraemer 
själv) har tillskrivits »1861 senåret». Därpå 
bygger Landquist sin datering i inledningen 
till Lotten von Kraemers V a ld a  d ik te r  I, 1918, 
s. XCVI, och efter honom jag i m in avhand
ling S k a ld e n  B o ttig e r  (Sthlm, 1943, s. 326). 
I brevet talas emellertid om Lottens syster 
Ebbas nära förestående bröllop »tisdagen den
17 juni i Domkyrkan». Den åsyftade vigseln 
mellan Ebba von Kraemer och kyrkoherden i 
Solna Victor Björnström ägde rum den 18 
juni 1 8 6 2  (G. Elgenstierna, D e n  in tro d u c e 
rade sv en ska  a d e ln s ä tta rta v lo r . IV. Sthlm
1928, s. 270). Vidare beröres Bottigers sam
tidigt aktuella våningsbyte: »Han (Btr, ej al-

chemisten) går hvar dag och ser om sitt nya 
hem.» I Bottigers brev kring nyåret 1862 
dryftas upprepade gånger hans bostadsbekym- 
mer, och den 6 februari 1862 kan han med
dela sin bror Gustaf (Sv. akad.), att han den 
1 juli kommer att flytta till Åkermanska går
den vid Nedre Slottsgatan.

8 Tr. i samlingen F rån  vår- och so m m a r
dagar, 1887.

9 Ödman uppger i sitt kåseri, att han 
aldrig tidigare varit bjuden till Bottiger. M öj
ligen kan han ha missmint sig. I ett brev 
från Thekla Knös till Lotten von Kraemer 
20.4.1863 omtalas en bjudning hos Bottiger, 
varvid Ödmans visor sjungits men sångaren 
inte varit »i riktig stämning». Det framgår 
dock inte klart, om Ödman själv var denne 
sångare.
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I varje fall har Bottiger ett par år före den episod, som Ödman relaterar, 
för sig aktualiserat minnen från studenttiden —  informator såren på Frötuna. 
Han kommer i ett brev till Gustaf Bottiger av den 20 januari 18631 in på 
skillnaden i en informators ställning under hans egen ungdomstid och närmare 
fyrtio år senare:

För nuvarande Fideikommissarien till Löfsta uppbar jag i tio år, och ännu sedan jag 
var docent, endast 150 R. årligen. Deremot betalar nu en bondgästgifvare i Norrbärke 
600 R. per år i informatorslön åt en af mina enfaldigaste Vestmanlänningar, som blifvit 
kuggad i kameralen, och ger honom dertill stadigt kosthåll med porter till matfrukosten 
och tutingar före qvällsmålet, då jag deremot fick svälta som en örn på det friherrliga 
herresätet, med ingen annan förplägnad före kl. 2 än en jungfrukopp kaffe med 2 dukat- 
skorpor, hvadan jag också måste ut i trädgården mången gång för att stilla min hunger 
med frusna vinbär eller späda morötter och dylika rotfrukter, allt efter årstiden.

Situationen med morgonhungern före klockan 2, nödtorftigt stillad med några 
skorpor till en kopp kaffe och i bästa fall frusna vinbär, återkommer i kapitlet 
En ny verld i Ungdomsminnen. Den ironiska tonen i brevet — »svälta som 
en örn på det friherrliga herresätet» —  har emellertid här försvunnit. Morgon
hungern blir nu bara en kortvarig episod och får sin förklaring i informatorns 
blyga tillbakadragenhet. Det är framställningen i Ungdomsminnen och inte den 
surmulna brevreflexionen, som här är vittnesgill: breven från de första Frötuna- 
åren liksom Malla Silfverstolpes memoarer från 1830-talets början visar Bot
tigers trivselkänsla i den nya miljön.1 2

Från studieåren i Uppsala utgår Bottiger också i ett memoarverk av mer 
speciellt slag, som han inleder i januari 1866: »Huru jag fått min förmögen
het.»3 Det fortsättes i juni 1868, varefter följer ett »sednare Tillägg», omfat
tande tiden t. o. m. 1870. Som titeln anger, beröres här dock uteslutande Bot
tigers ekonomiska omständigheter.

Först i ett brev från A. F. Lindblad den 25 september 18714 hör vi åter 
talas om Ungdomsminnen. Bottiger har under sin sommarvistelse vid Söder
köpings badanstalt förnyat den gamla bekantskapen med kompositören och i 
slutet av juli gästat denne på Lövingsborg.5 Lindblad tackar honom nu för 
hans »öfver all beskrifning angenäma besök» och fortsätter:

Det var och förblifver glanspunkten i året 1871. De intryck vi alla erforo vid åhöran
det af Dina »Minnen», hafva vi godt af ännu, och ingen dag går förbi, då ej D itt namn 
och reminiscenser af hvad Du sagt och berättat föres på våra tungor.

Fyra månader senare, i ett brev från Bottiger till excellensen Manderström 
den 1 februari 1872,6 dyker anteckningarna ännu en gång upp. Kort förut 
har Bottiger bett Manderström — då Svenska akademiens sekreterare — att 
ur akademiens arkiv få låna sina brev till Beskow, »emedan jag der söker 
något för mig sjelf af vigt».7 I februaribrevet ger han en närmare förklaring:

1 Sv. akad.
2 Brev till Charlotte Bottiger 14.12.1826 

(Sv. akad.) och till Axel Eurén 9.6.1828 
(U. U. B.)· Malla Silfverstolpe talar om »den 
honom så kära De Géerska englafamillen på 
Frötuna». (Fröberg, Smärtans och kärlekens 
kavaljer. Sthlm 1930, s. 101.)

3 I enskild ägo.

4 K. B.
5 Brev från Bottiger till A. F. Lindblad 

25.7.1871 och 8.8.1871 (i enskild ägo). Det 
senare är delvis tryckt i Bref till Adolf Fred
rik Lindblad. Sthlm 1913, s. 161 ff.

0 K. B.
7 10.1.1872 (K. B.).
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Jag behöfver blott genomse dem för ett och annat, som förekommer i mina enskilta 
Memoarer, med hvilkas upptecknande jag på lediga stunder roat mig utan att der för hafva 
för afsigt att med dem roa publiken. Skulle deremot E. Exc. framdeles någon gång med 
några kapitel ur dem vilja frammana en god middagssömn, tager jag för afgjordt, att 
de skola visa sig fullt så verksamma som Chloral. Ännu är jag ej kommen stort längre 
än till mina första år i Upsala.

Manderström sänder de önskade Beskow-breven och framför sitt tack för det 
nöje, som Bottiger ställt i utsikt.8 I sitt svar den 9 februari9 annonserar denne 
löftets uppfyllande:

När jag fått en del af mina enskilta anteckningar renskrifna, utbeder jag mig nöjet 
att dermed få uppvakta.

De följande breven från Manderström upplyser inte, huruvida anteckningarna 
kommit honom tillhanda före hans död den 18 augusti 1873.

Senast våren 1862 har Bottiger alltså tagit itu med sin självbiografi, och tre 
år senare har han i varje fall (»halffärdig») fört den fram ett gott stycke in 
på gymnasietiden. Möjligen har t. o. m. redan då eller tidigare minnena från 
ungdomsupplevelserna på Frötuna börjat söka sig litterär form. Inte så långt 
därefter torde de ha funnit den.1 Anteckningarna har tydligen sedan en längre 
dd fått vila. Det förefaller nämligen, som om ett avbrott i arbetet på dem skett 
just efter det kapitel, som skildrar Bottigers första bekantskap med Frötuna- 
miljön, dvs. början av hans studenttid. Mot den enhetliga kompositionen i själv
biografiens huvudparti (t. o. m. En ny verld) bryter starkt den fragmentariska 
karaktären hos de senare Uppsala-avsnitten, där ofta en rad streck markerar 
luckor och uteslutningar.

Förmodan om ett sådant avbrott bestyrkes vid ett studium av manuskriptet 
till Ungdomsminnen.

Fluvuddelen av detta, förvarad i Svenska akademiens arkiv, slutar mitt i en 
karakteristik av Atterbom i det 28:e kapitlet. Den återstående manuskriptdelen, 
i enskild ägo, omfattar endast kapitel 30, Akademiska festkantater. Däremellan 
finns alltså ett parti, som inte föreligger i manuskript. I akademiens exemplar 
är vidare på två skilda ställen flera blad utrivna, varefter framställningen fort
sätter på nya blad. Här har tydligen en omarbetning ägt rum.2 Stilistiska änd
ringar, syftande till större uttrycksfullhet, har företagits på strödda ställen i 
manuskriptet. Då handstilen även eljest inte genomgående är författarens egen 
— Bottiger måste, enligt vad han i andra sammanhang meddelar, på grund 
av ögonlidande ofta tillgripa diktamen — är det omöjligt att komma till klar
het om huruvida utgivaren av Ungdomsminnen i något fall bär ansvaret för 
korrigeringar och tillägg. Har i enstaka fall ett sådant ingripande skett, torde 
det vara av mycket ringa betydelse.

8 5-2.1872. K. B.
9 K. B.
1 Dateringen av Ungdomsminnen kompli

ceras naturligtvis av de ändringar och tillägg, 
som gjorts under arbetets gång. Så t. ex. har 
i det med all sannolikhet tidiga kapitlet 9 
efter 1866 infogats en anspelning på syster
sonen J. H. Borelius: »en verksam och aktad

filosofie professor i Lund». Borelius tillträdde 
sin Lunda-professur 1866.

2 Det är här fråga om avsnitt motsvarande
s. 45-61 och 108—132 i Sami. skrifter II. 
Sthlm 1881 (fr. o. m. slutpartiet av kap. 12
t. o. m. större delen av kap. 16, resp. fr. o. m. 
senare hälften av kap. 25 t. o. m. manuskrip
tets slut).
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En anledning till avbrottet kan ha varit just Bottigers under åren omkring 
1865 förvärrade ögonsjukdom,3 en annan depressionen efter hans hustru Disas 
död på försommaren 1866.4 Härtill kommer, att en teckning av tiden efter 1825 
tycks ha berett honom stora speciella svårigheter.

Den period det här gällde att skildra, hade inte minst varit Malla Silfver- 
stolpes. Hennes död i januari 1861 kan för Bottiger ha blivit en väsentlig im
puls att återkalla minnena från ungdomsåren. En notis i ett brev från Lotten 
von Kraemer till Thekla Knös den 21-22 december 18610 belyser hans stämning 
vid denna tid:

B tr och undertecknad  åkte i fö rra  veckan gata u p p  och gata ned en gråduskig  dag
---------------och jag m inns han  sade »Ö fverstinnan  fog m ycket af U psala-lifvet m ed sig!»
H an  tyckte staden såg k o p p  ä rr  ig  u t, för a tt ny ttja  hans egna ord.

Det är f. ö. inte bara Bottiger, som i Malla Silfverstolpes bortgång ser ett 
tecken, att ett skede i Uppsalas historia är avslutat. Särskilt i skaldens närmaste 
umgängeskrets inom ett något yngre släkte är känslan levande, att detta skede 
söker sin skildrare. Väninnorna Thekla Knös, Lotten von Kracmer och Agnes 
Geijer-Hamilton fördjupar sig i minnena från gemensamma Uppsala-år, och i 
de båda förstnämndas brevväxling från slutet av 1861 och våren 1862 dryftas
upprepade gånger planer på »en liten slcizz af det forna Upsala-lifvet.------------
Teckningar af utmärkta personers hvardagslif och karaktär jemte bjerta origi
nella hemfester.»6 Några sådana skisser av Thekla Knös kommer också ut i 
tryck.7

Som gammal vän till författarinnan har Bottiger med all sannolikhet varit 
invigd i hennes planer.8 För honom måste det ha inneburit eggelse, att den min-

Bottiger klagar alltsedan 1840-talet ofta 
över sina ögon. Klagomålen blir starkare vid 
1860-talets mitt. I brev till Beskow 15.9.1867 
(Sv. akad.) skriver han: »I k la rt väder får 
jag, efter Gräfes föreskrift, läsa eller skrifva 
i 4 minuter, men derefter hvila i 10; i mulet 
deremot aldrig försöka, samt tillbringa aft
narna såsom under de 2 sista åren i skym
ning eller mörker. Man hinner mycket på så
dant sä tt!» —  Ögonlidandet har dock ej h ind
rat ett ganska omfattande författarskap under 
denna tid. A lltifrån mars 1865 till november 
s. å. är Bottiger ivrigt sysselsatt med sin essay 
O m  D a n tes l-if och sk r ifte r  (brev till Beskow 
19 .3-nov . 1865. Sv. akad.).

* I brev till Beskow 5.6.1866 (Sv. akad.) 
avsäger sig Bottiger uppdraget att för Sv. 
akad:s handlingar skriva en minnesteckning 
över Kellgren. Disas död har varit ett för
krossande slag. Med Disa har han förlorat 
allt: »M e d  henne behöfde jag intet vidare; 
u tan  henne är jag tillintetgjord.»

5 Brevet saknar årtal. Detta är tillskrivet 
med blyerts. Att det är riktigt, framgår av 
anspelningar på R. von Kraemers avgång som 
landshövding följande år och på försäljningen 
av det hus (1861), där Bottiger har sin bo
stad.

G Citat från ett odaterat brev från Thekla 
Knös. En blyertsanteckning anger dess datum 
till »23 dec. 1862». Det måste emellertid 
vara skrivet kort före 21.12.1861, då Lotten 
von Kraemer skriver sitt svarsbrev.

7 I F otogra fier af d e t  f  ordna U psa la -lifve t, 
1864, tecknas tre förgrundsgestalter från sek
lets förra hälft, som också Bottiger uppm ärk
sammar 1 U n g d o m sm in n en : Gei jer, A tterbom  
och Järta, och några artiklar i T id s k r if t  fö r  
h em m et 1866 och 1867 ger ytterligare ett 
par porträtt, av Amalia von Helwig och Is
rael Hwasser. Först 1880 och 1881 publice
ras, postumt, i samma tidskrift Thekla Knös’ 
skildring av fredagsaftnarna i Malla Silfver
stolpes salong. (Utg. av Agnes Geijer-Hamil
ton.)

s I brev till Bottiger 26.9.1868 (K. B.) ta
lar Beskow om, att Thekla Knös meddelat ho
nom intressanta anteckningar om »den gamla 
kretsen af snillen i Upsala» och att han upp
manat henne att fortsätta dem. Då Beskow 
här valts till förtrogen, bör gärna också Bot
tiger ha fått spela samma roll. Breven mellan 
Thekla Knös och Lotten von Kraemer denna 
tid vittnar om mycket livlig kontakt med Bot
tiger.
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nenas värld, som han nu söker sig tillbaka till, väckes till liv också i en för
trogen umgängeskrets. Samtidigt kan kännedomen om Thekla Knös’ — då ännu 
till stor del opublicerade — Uppsala-skildringar ha verkat hämmande, när han 
i Ungdomsminnen hunnit fram till sin egen Uppsala-tid. Han måste ha känt 
sig i viss mån förekommen. Av större vikt är väl problem av rent personlig 
art. Han hade själv varit nära knuten till kretsen kring Malla Silfverstolpe, 
och hon hade spelat en inte ringa roll i hans livshistoria.9 En teckning av perio
den måste beröra förhållanden, som för honom alltjämt var brännbara. Det av
brott, som kan spåras i Ungdomsminnen efter bilderna av Frötuna-miljön, har 
— om tolkningen här är riktig — b.erott också på tvekan om urvalet och den 
rätta behandlingen av minnesstoffet.

Under senare delen av 1860-talet tillkommer för Bottiger emellertid nya in
citament att gripa sig an med sin »memoir». Dels får han efter 1867 som 
emeritus mer tid att ägna åt ett författarskap efter fritt val. Dels aktualiseras 
på olika sätt erinringarna från hans tidigare IJppsala-år. Under hösten 1867 är 
han ivrigt syselsatt med att för Svenska akademiens handlingar skriva en min
nesteckning över sin gamle lärare Samuel Ödmann.1 Ungefär samtidigt har han 
fått anledning att grundligt fördjupa sig i Malla Silfverstolpes memoarer och 
brevväxling. I sitt testamente hade hon utsett Bottiger jämte A. F. Findblad 
och Janne af Geijerstam — änkling efter hennes systerdotter Ava Wrangel — 
till vårdare av hennes litterära kvarlåtenskap.2 Huvudansvaret för denna kom 
att åvila Bottiger, och fr. o. m. våren 18673 ägnar han under flera år mycken 
tid åt den. Ännu i april 1872 ursäktar han sig i brev till Findblad för att han 
alltjämt inte är färdig med genomsynen.4

Vid den tiden har Bottigers Ungdomsminnen förelegat ungefär i det skick, 
vari de ett årtionde senare såg trycket. Tydligt är, att en fortsättning varit av
sedd. »Ännu», skriver han ju i sitt ovan citerade brev till Manderström i februari 
1872, »är jag ej kommen stort längre än till mina första år i Upsala.» Hans 
begäran här om lån av sina brev till Beskow kan tala för att han — i analogi 
med Geijers Minnen — tänkt samordna breven från utrikesresan 1835-1836 
med de tidigare ungdomsminnena.5 Av brevväxlingen med Findblad 1872 fram
går, att han planerat en komplettering av dem med ett porträtt av Malla Silfver
stolpe och kanske tillika en skildring av hela den Uppsala-krets, vars central
gestalt hon hade varit:6

Att det ännu dröjer litet med Mallas papper kommer sig deraf, att, när jag väl tagit 
dem fram för att skiljas vid en del, fördjupade jag mig åter så i dem, att jag begynte 
försöka en karakteristik af vår gamla vän, hvartill jag behöfde hennes egna anteckningar 
såsom bilagor. Men jag fruktar, att deraf ingenting kan bli. Ty det är en nästan oöfver-

9 Jfr Fröberg, S m ä rta n s  och k ä r leken s  k a 
va ljer . Sthlm 1930, och S k a ld e n  B o ttig e r . 
Sthlm 1943, passim.

1 Uppdraget dryftas i brev från Beskow 
till Bottiger (K. B.) och från Bottiger till Bes
kow (Sv. akad.).

2 Brev från Gustaf Bottiger till Reinhold 
Rudbeck 21.1.1882 (i enskild ägo).

3 Brev från Bottiger till Manderström 28.4. 
1867 (K. B.).

1 15.4.1872 (i enskild ägo). Delvis tryckt

i B r e f  t i l l  A d o l f  F red r ik  L in d b la d . Sthlm 1913, 
s. 169.

5 Tanken realiserades såtillvida, att resemin
nena i den sista delen av Bottigers S a m la d e  
sk r if te r  följer omedelbart efter U n g d o m s m in 
n en . Sidhänvisningar till dessa avser i forts. 
Sa m i. s k r if te r  VI.

6 Brev till A. F. Lindblad 15.4.1872 (i 
enskild ägo). Delvis tryckt i B r e f  t i l l  A d o l f  
F red r ik  L in d b la d . Sthlm 1913, s. 169.
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vinnelig svårighet att få henne fullt lik, då man icke kan göra henne fu llt sann, hvilket 
åter skulle blotta åtskilliga svagheter, som ej angå andra än hennes allra närmaste. 
Öfverstinnan S., sådan som verlden såg och ville se, var ju i sjelfva verket en helt 
annan person än den Malla, som vi ha känt, med sina brusande passioner, osv. Att bringa 
sådant der till enhet·, tillkommer ensamt vår Herre.

Inför tanken på ett utgivande av memoarerna ger Bottiger i ett tidigare brev 
uttryck åt stor tveksamhet. Inställningen till dem kännetecknas av en ambivalens, 
där irritationen överväger. Den sanning Malla Silfverstolpe velat nå, har »lupit 
åt skogen, skrämd af hennes subjektiva stämningar och hennes, med all sin 
godhet, våldsamt upproriska, till och med hämndlystna sinne». Hennes vänner 
och deras liv — och Bottiger själv hade ju varit en av de närmaste -— »af-
portraiteras------------ i allmänhet rätt fult».7 »Den fordne Narciss» har inte
alltid känt sig smickrad av memoarernas spegelbild.

Den tilltänkta fortsättningen av Ungdomsminnen kom aldrig till stånd. Den 
strandade på den åldrande Bottigers temperament och konstnärliga principer. 
Ungdomsminnens Uppsala-avsnitt begränsades helt till universitetsmiljön och 
förblev en serie — delvis lysande — fragment.

# *
#

De erinringar från barndoms- och ungdomstiden, som på 1860-talet skulle 
formas ut till Ungdomsminnen, har tidigt stått levande för Bottiger. Som stäm- 
ningsgrund eller som konkreta motivinslag ingår de i flera av hans ungdoms
dikter, tryckta eller otryckta,8 och Malla Silfverstolpe berättar, hur han i början 
av 1830-talet för henne skildrar upplevelser från skol- och gymnasieåren, bl. a. 
informatorstiden på Norrby komministerboställe och svärmeriet för Amalia Se- 
bardt.9

Intresset för självbiografiska skildringar var livligt i de kretsar, där Bottiger 
alltsedan universitetsstudiernas början umgicks. Själv hörde han till de utvalda, 
som tidigt fått ta del av den rika minnesskatten i Malla Silfverstolpes »grå 
påsar». 1830-talet bjöd på två memoarverk, som omedelbart måste ha eggat 
nyfikenheten hos en f. d. elev till den originelle teologprofessorn Samuel Öd- 
mann och en trägen gäst i det geijerska hemmet: den förres Hågkomster från 
hembygden och skolan (1830) och Geijers Minnen (1834).1 Väl närmast i Öd- 
manns och Geijers efterföljd noterade andra Uppsala-professorer erinringar från 
sin barndoms- och ungdomsmiljö. Om Bottigers intresse för sådana vittnar, att 
han — vid mitten av 1840-talet — i Malla Silfverstolpes salong läser högt ur 
bl. a. professor Pehr Sjöbrings efterlämnade anteckningar.2 Man vågar nog också

7 Brev till A. F. Lindblad 15.4.1868 (i 
enskild ägo).

8 j f r  Fröberg, S ka lden  B o ttig er , s. 43 ff.
9 Malla Silfverstolpes memoarer (m anu

skript; i enskild ägo) 2.5.1832.
1 I Malla Silfverstolpes memoarer (ms) 28. 

4.1834 meddelas: »Btr kom, med löfte att 
återkomma i afton. Läste för oss med Alida 
och Thekla de första arken af Geijers ung
domsminnen.»

2 Malla Silfverstolpes memoarer (ms) 17.1. 
1846. H är (7.10.—24.10.1846) berättas också, 
att Bottiger föreläser ur de minnesbilder, 
som nedtecknats av fru W ilken, dotter till 
målaren J. F. A. Tischbein och änka efter 
professor F. W ilken, med vilken Bottiger knu
tit vänskapsband under sin studievistelse i 
Berlin 1839-1840. Hennes anteckningar har 
publicerats av A. Stoll i D e r  G esch ich tssch rei
ber F riedrich  W ilk en , 1896.
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förutsätta, att han under sina Stockholms-besök i samband med Svenska akade
miens sammanträden fått någon inblick i de Lefnadsrninnen, som akademikol
legan Beskow påbörjat 1857 men som kom ut i tryck först 1870, två år efter 
författarens död.3

Just vid den tid, då Bottiger inleder arbetet på Ungdomsminnen, aktualiseras 
ytterligare memoarintresset. 1861 kommer en ny upplaga, den 4:e, av Ödmanns 
Hågkomster, utgiven av en Bottigers kollega, nordistprofessorn Carl Säve. Året 
därpå publiceras Knut Lilljebjörns Hågkomster, f. ö. troligen långt tidigare be
kanta för Bottiger: under sitt Värmlands-besök 1837 hade Gei jer tagit en av
skrift av manuskriptet för »frånvarande vänners» räkning.4 5 1865 följer Henrik 
Lilljebjörns fortsättning av faderns anteckningar.

Det saknas alltså inte näraliggande litterära incitament till Bottigers Ung
domsminnen. Man kan i dem också finna mer eller mindre tydliga spår av 
intryck från föregångarna, samtidigt som de hävdar sin egenart.

Geijers Minnen har förvisso haft sin betydelse. Alla senare minnestecknare 
har öst därur, konstaterar Landquist i sin Geijer-monografi,0 och även hos Bot
tiger, i hans skildring av barndomsmiljön, kan man lyssna fram ekon därifrån. 
Impulser — väl främst ifråga om personteckningen — har han troligen mot
tagit också från de båda Lilljebjörnarnas Hågkomster. Men både i sin kom
position och i sin stil skiljer sig Ungdomsminnen helt från Geijers impulsiva 
framställning, dess subjektiva reflexioner, utrop och apostrof er ingar. Bottigers 
övervägande nyktra prosa företer knappast heller någon frändskap med den 
lilljebjörnska berättarstilen, rotfast i en värmländsk sägentradition, som ett halv- 
och kvartssekel därefter i medvetet konstnärlig form skulle återupplivas av 
Selma Lagerlöf.6

Sin »förbindliga och spirituella berättarton»7 har Bottigers självbiografi ge
mensam med Beskows Lefnadsrninnen. Tydligast framträder väl likheterna i 
skildringarna av Uppsala och dess lärda värld. De båda minnesverken har dock 
en i väsentliga avseenden skiljaktig karaktär. Under det att Beskow från olika 
håll samlar material till en »Histoire de mon temps» och ställer sina egna 
»små hvardagliga lefnadshändelser» i skymundan,8 bygger Bottiger helt på per
sonliga erinringar, och de miljöer han skildrar, är just vardagens, helt isolerade 
från de stora skeendenas värld.

Närmast ansluter sig Ungdomsminnen — både i stoff och i stil ·— till Öd
manns Hågkomster. Överensstämmelserna nyanseras emellertid av två delvis 
olika temperament och av inställningen till uppgiften. De sentimentala ton
fall, som ännu den äldre Bottiger inte helt försmår, är utan motsvarigheter

3 Silfverstolpe antyder möjligheten, att Bes
kows arbete på L e fn a d sr n in n e n  eggat Bottiger 
att »inventera igenom sina erfarenheter» {a. a., 
s. 8). —  I brev till M anderström 27.12.1870 
(K. B.) talar Bottiger om det nöje Beskows 
då utgivna L e fn a d srn in n e n  berett honom.

1 Landquist, E rik  G u s ta f G eijer . Sthlm 1924, 
s, 517.

5 A . a., s. 512 f.
0 Särskilt hos K nut Lilljebjörn möter pa

tetiska utrop i Selma Lagerlöfs stil: »Fram-
träden då vålnader af Vermlands fordna ori

ginaler!» (s. 30) —  »Åt hvilken kunde jag 
väl lemna första rummet, om ej åt dig, min 
barndoms, ungdoms faderlige ledare, och min 
medelålders förtrogne vän?» (s. 30) ■—  »Med 
hvilken beundran och förtjusning läste vi icke 
tillsam m an --------------!» (s. 38).

7 Böök, a. a., s. 239.
s Beskow, L e fn a d srn in n e n . Sthlm 1870,5.3. 

—  Jfr Sleman, B e rn h a rd  v o n  B esko w s Lef-  
n a d sm in n e n . P erso n h is to r isk  t id sk r if t . i8 :e  årg. 
1950.
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hos Ödmann, och dennes humor — ett godmodigt eller ironiskt leende inför 
rustika maner och allmänmänskliga svagheter — har föga av den böttigerska 
humorns skärpa, ingenting av dess koketta självironi och självmedvetenhet. Ung
domsminnen syftar inte heller som Ödmanns sedemålning till en systematisk 
kulturhistorisk exposé. Personer, situationer och händelser får lämna sina bidrag 
till en tids- och miljökarakteristik, men framförallt har de sitt egenvärde som 
element i spirituellt och underhållande relaterade episoder ur författarens min- 
nesgalleri, med honom själv som enande band. Tyngdpunkten ligger hos Öd
mann på beskrivningen, hos Bottiger på berättelsen.

Förhållandet mellan Ungdomsminnen och Malla Silf ver stolpes memoarer är 
snarast av antitetisk natur. De självbiografiska anteckningarna ger visserligen, 
både direkt och indirekt, ett självporträtt, men de ger inte — för att begagna 
Bottigers egen karakteristik av sin gamla väninnas magnum opus — hans »hjer- 
tas historia».9 # *

Reaktionen inför Malla Silfverstolpes memoarer med deras hänsynslösa själv- 
upptagenhet är kännetecknande för den Bottiger, som är i färd med att teckna 
sina ungdomsminnen. Han är inte längre den sentimentale poet, som på 1830- 
talet vann dampubliken med sina hjärteutgjutelser, »den fordne Narciss». Be
härskning, förtegenhet, är nu mottot för hans allt mer tunnsådda rent person
liga poesi; i 1850-talets diktsamlingar dominerar intresset för objektiva motiv 
och formellt artisteri. Attityden gentemot omvärlden är ironisk distans, urban 
eller jovialisk förbindlighet. I breven till systern Charlotte och —  på 1870- 
talet — A. F. Lindblad kan Bottiger ännu anslå en ton av intim hjärtlighet. 
Men omedelbar känslobikt, »hjertats historia», är nu inte hans sak. Blicken är 
fixerad utåt, inte inåt. Sensibiliteten finns kvar. Det förekommer i hans brev 
åtskilligt av hypokondrisk ömtålighet, av irritation och vresighet över tidens poli
tiska och moraliska »förbistring» och över kollegial intrigans. Men oftast har 
uttrycken för sådana stämningar en underton av stilkonstnärens glädje över sin 
förmåga att formulera intrycken av världens löjlighet i konturskarp bild och 
spänstiga sarkasmer.

Av den spiritualitet, som är den mogne Bottigers signum, gömmer de senti
mentala breven från de tidigare ungdomsåren endast sporadiska glimtar. Först 
i brevväxlingen från årsskiftet 1833 med den kurtisanta spansk-italienskan Ma- 
thilda dUrozco1 och i brevreportagen från utrikesresan 1835—1836 avslöjar sig 
Bottiger som epistolär stilist. Sentimentaliteten finns med också här men ge
nomlyst av kvickhet, i resebreven förenad med journalistisk brio. Från och med 
1840-talet blir stilen kärvare, de sentimentala tonfallen alltmer sällsynta. Den 
brevväxling, som 1837 inledes mellan Bottiger och Tegnér, antar snart en per
sonlig prägel, och den yngre vännen har lärt åtskilligt av den epistolära kons
tens mästare. Kvickheten får en skarpare udd. Ironien spelar i blixtsnabba karak

9 Uttrycket, använt om Malla Silfverstolpes . 1 Jfr R. Montgomery-Cederhielm, Mathilda 
memoarer, möter i brev till Beskow 25.5.1867 Orozco. Sthlm 1919, s. 73-98, och Fröberg,
(Sv. akad.) och till A. F. Lindblad 15.4.1868 Smärtans och kärlekens kavaljer, s. 95 ff.
(1 enskild ägo).
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teristiker av vänner och fiender och i —  gärna ekivokt turnerade —  bon mots 
och anekdoter. Sarkasmerna piskar över Karl XV:s Sverige, »dumhetens och 
skojets och skrytets triumferande högland»,2 över »Kron-Calle» själv, över hum
bugen, inbilskheten, hyckleriet vid universitetsjubiléer och landshövdingsmidda- 
gar, över fromleriet i pietistisk eller ortodox kostymering, över litteraturens 
medelmåttighet, vulgaritet, brist på värdighet och smak. Det berömda Boggiano- 
brevet till A. F. Lindblad 1874 har föregåtts av talrika miniatyrskisser.

Det har — bl. a. av Silfverstolpe3 —  antytts, att arbetet på Ungdomsminnen 
sprungit fram ur ett behov hos Bottiger att fördjupa sig i det förgångna som 
en tillflykt undan en föraktad samtid. Hela sanningen är väl inte detta. Föraktet 
för mycket i samtiden är ovedersägligt, men breven vittnar om att det inte 
omfattar allt, att det brytes mot stämningar av rent motsatt art.

Just vid den tid, då han påbörjar sina minnesanteckningar, är Bottigers lynne 
ljusare, än det på länge varit. 1840- och 1850-talens kamp för karriären hade 
skapat fientliga förhållanden till många, och den bild han gett av Uppsala och 
dess lärda värld, hade nästan genomgående varit mörk. Sedan professurstriden 
blivit avgjord och han fått den ställning vid universitetet han ansåg sig be
rättigad till, blir omdömet inte sällan mycket positivt. En bidragande orsak är 
hans framgångar som akademisk lärare: vid upprepade tillfällen nämner han i 
brev sina väl besökta föreläsningar. Känslan av vantrivsel viker för — eller 
åtminstone växlar med —  en känsla av trivsel. 1859 talar Bottiger i brev till 
brodern om »det gamla kära Upsala, som sannerligen nu är mycket bättre än 
förr», och följande år i brev till Beskow om »den gamla och dock alltid lika 
unga Fyris-staden».4 Flera brev från de första åren av 1860-talet framhåller 
Uppsalas andliga livaktighet. »För närvarande enda orten i Sverge, der någon 
Poesi blomstrar och den verkligen ganska lofvande», heter det i ett brev till 
Beskow 1863.5 Det är signaturpoesien, som avses. Av dess företrädare omfatta
des Bottiger med respektfull tillgivenhet, och själv såg han på dem med vän
ligt gillande. Deras krav på enkelhet och måttfull realism, deras kärlek till små, 
begränsade motiv, allt på en grundval av eklektisk idealism, hade mycket ge
mensamt med hans egen 1850-talspoesi. Den positiva inställningen till vardagens 
omgivning bör ha inneburit stimulans och hemkänsla. Bottigers sysslande med 
det förgångna kan väl i viss mån kallas en flykt undan samtiden. Det bottnar 
nog tillika i en upplevelse av samhörighet med tendenser och strävanden i den 
och har till en del därav fått sin stämningsatmosfär.

Den ironiska spiritualiteten i breven från 1860-talet leker också över Ung
domsminnen, men dämpad, mindre självsvåldigt obarmhärtig, knappast någon
sin direkt aggressiv. Dominerande är en kritisk objektivitet. Inte minst gäller 
detta om anteckningarnas porträttskisser. Wallin-bilden talar om beundran och 
vördnad men inte om intimitet.6 Ungdomsvännen »Axel» (Axel Eurén), den 
faderlige beskyddaren Hans Järta, en framstående Västerås-lärare som J. P. Frö-

2 Brev till Gustaf Bottiger 6.2.1862 (Sv. 
akad.).

3 A. a., s. 8.
4 27.2.1859 resp. 6.6.1860 (Sv. akad.).
5 U. d. (Sv. akad.). Årtalet 1863 tillskrivet 

med blyerts.
1 6 - 6 3 4 0 4 4  Sam laren 1963

0 Det intryck av något »frånstötande» (av
visande), som Bottiger som barn finner hos 
Wallin {a. a., s. 52), möter också på andra 
håll. (Jfr Santesson, Johan Erik Rydqvist. 
Sthlm 1944, s. 263.)
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berg tecknas med samma nyanserande avvägning av förtjänster och fel. Några 
ord om Bottigers egen svärmiska melankoli under de senare gymnasieåren kom
pletteras med en förklaring, att dess verkliga grund var av ekonomisk art.7 
Blicken är skarp för mänskliga egenheter och svagheter, men författaren marke
rar dem med ironi och humor, inte med spontana känsloutbrott. Det person
galleri, som med snabba penseldrag kallas fram, har för minnestecknaren sitt 
intresse främst som ett verkningsfullt element i en miljöbild. Objektiviteten, 
distansen, blir en form för artistisk beräkning.

Distansen innebär också diskretion. Det alltför personliga, sådant, som inte 
kunnat skildras utan »subjektiva stämningar», förbigås med tystnad. Denna bre
der sig massiv över de mognare ungdomsårens upplevelser utanför universitetets 
föreläsningssalar. En vag antydan i inledningsavsnittet till kapitlet En ny verld 
är det enda vittnesbörd Bottiger ger om en personlig kris. Vad som står skrivet 
i Ungdomsminnen är — så långt en kontroll kunnat finna och bortsett från ett 
och annat minnesfel8 — byggt på säkra fakta. Vad som där inte kommit med, 
är fakta, som deras författare inte velat förråda. Därav begränsningen i Uppsala- 
avsnittet till strödda drag i den akademiska miljön. Därav också undvikandet 
av ömtåliga inslag i karakteristiker av personer, som stått minnestecknaren nära. 
Bottiger framhåller själv de hänsynstaganden, som lett till att ett planerat 
porträtt av Malla Silfverstolpe aldrig blev utfört. Bilden av Hans Järta låter 
han inte grumlas av sin bitterhet mot denne under 1840-talet.9 Den hätskhet, 
som senare färgar hans inställning till ungdomsvännen Fahlcrantz, har inte satt 
andra spår än en flyktig antydan om dennes nonchalans och okunnighet som 
universitetslärare.1 I teckningen av Geijer nämnes ingenting om det »avfall», 
som efter 1838 väckt så mycken grämelse inom Bottigers umgängeskrets. Distan
sen utesluter för övrigt inte helt personligt engagemang. Porträtten av Geijer 
och av fadern präglas av verklig innerlighet, och särskilt teckningen av Väs
terås- och Frötuna-miljöerna har tonfall av öm minnesgodhet.

Victor Svanberg ser i Ungdomsminnens Västerås-skildring ett uttryck för inte 
bara »vantrevnad» utan t. o. m. ett »verkligt hat till småstaden». Ur uppväxten 
i en högre borgerlig miljö och familjens ruin och deklassering efter faderns 
död vill han förklara sentimentaliteten och ironien i Bottigers karaktär. Främst 
skulle då denna ironi riktas just mot borgerligheten, dess småskurna försiktig
het och dess självbelåtenhet. Själv hör Bottiger —  menar Svanberg — andligen 
hemma i en äldre, förborgerlig, epok: »När han hånar Västerås-bornas rädsla 
för det höga domkyrkotornet och i verkningsfull motsättning bekänner sin egen 
kärlek till dess klockklang och dess vida perspektiv, verkar han som en gen
gångare från klerikalismens storhetstid.»2

7 A. a., s. 86, 97.
8 Bottiger uppger t. ex. (s. 16), att faderns 

andra äktenskap varade endast tre år. Det va
rade drygt fyra år: 30.12.1790-26.1.1795. ·— 
I notisen (s. 9) om Sackléns lustiga förväx
ling kan det vara fråga om ett minnesfel eller 
om en ytterligare förbättring av en god histo
ria. (Jfr utgivarens not a. a., s. 9 f.)

9 I breven från 1840-talet, särskilt till sys
konen Charlotte och Gustaf, framträder bit
terheten mot H. Järta och hans familj starkt.

Orsaken var bl. a. Järtas negativa inställning 
till Bottigers akademiska prisdikt Italia och 
till hans inval i Sv. akad. Det blad, som 
tydligen innehållit kritiken av Järtas »stock
konservativa» åsikter {a. a., s. 107), saknas i 
Sv. akad:s manuskript.

1 A. a., s. 112.
2 Medelklassrealism I. Samlaren 19431, s. 

156. —  En liknande uppfattning om Västerås- 
tiden i Ungdomsminnen som »ett dystert ka
pitel» har A. Hahr: »Nästan allt är mörkt,
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Svanbergs bevisföring är inte övertygande. Det kärleksfulla försjunkandet i 
barndomsminnet av kyrkklockornas klang är närmast en tradition i självbiogra
fiska återblickar. Och Bottigers jovialiska skämt om 1700-talsborgarnas ängslan 
inför Tessins tornskapelse säger ingenting annat, än att han väl kan utnyttja 
ett roande stoff.

Västerås är för Bottiger en stad i domkyrkans skugga. Över »den låga köp
staden» höjer sig stolt Tessins domkyrkotorn med sin himmelssträvande jätte
spira, Västerås’ »stora, sublima tanke», fäste för poetiska aningar.3 Men hans 
hyllning till hemstaden har en varm klang, också när han presenterar den som 
den prosaiska vardagens stad:

D et är barndomsminnen, som öfverallt der komma mig till möte: från sjö och å 
och berg, från böljande åkrar och vänliga landställen, ja, från sjelfva de långa pilallé
erna och de föga väl bebygda stengatorna, med sina ångor af viktualier och sin musik 
af skramlande stångjernslass.4

Gatornas viktualieångor och stångjärnsforor spelar väl närmast rollen av kon
traster till konventionella skönhetsvärden. Det är med ett lättnadens »lyckligen» 
Bottiger ser sig ha passerat »dubbelraden af rödfärgade hamnbodar med deras 
lager af malm och spannmålssäckar». Detta till trots har man vid läsningen 
förnimmelsen, att en fläkt kommit med av den tjusning inför »ett skådespel 
af det hårdaste arbetes munterhet»,5 som skänker Geijers Minnen deras inten
siva liv.

Visst riktas i Ungdomsminnen kritik mot Västerås’ borgerskap, inte minst 
mot den brist på kultur, som tar sig uttryck i ett rått krogliv. Men den ironi 
Bottiger här låter spela, drabbar i lika hög grad »klerikalismens» represen
tanter: domprosten Wijkman, komminister Molin i Norrby, läroverkets lektorer 
och gymnasieadjunkter. Och de dygder, som prisas, är just sådana, som av ålder 
ansetts vara typiskt »borgerliga»: hederlighet, sparsamhet, strävsamhet, ekono
misk företagsamhet. Farfaderns förmåga att med arbete och omtanke skapa »en 
vacker förmögenhet»6 blir föremål för en beundran, naturlig för den på detta 
område vittnesgille memoarförfattaren, skalden, vars bouppteckning visade en 
behållning på en halv million.7 Bilden av fadern är ett »borgarens» idealpor
trätt. »Självbelåtenhet» är här berömvärd självkänsla. Med lugn värdighet och 
spiritualitet hävdar apotekare Bottiger sin ställning mot aristokratisk nonchalans

uselt och eländigt, de människor han möter 
under sin skol- och gymnasietid simpla och 
löjliga. —  —  —  Humoristisk blick på till
varons brister och motigheter saknar han (Bot
tiger) fullständigt.» (Skalden Bottigers minnen 
av sin födelse- och ungdomsstad. Upsala Nya 
Tidning 26.9.1946.) —  Karakteristiken före
faller mig inte bara överdriven utan klart 
missvisande.

3 A. a., s. 6. Hos Törneros (Brev I. Sthlm 
1925, s. 210) möter en betydligt starkare 
markerad kontrastering av Västerås-templets 
tornbyggnad och »denna tids tomtbissesläkt», 
»det platta, verkliga myrkrypet».

4 A. a., s. 5.
5 Gei jer, Minnen. Upsala 1834, s· 4· —

Också i en av de naturbilder, som sparsamt 
skymtar i Ungdomsminnen, lever reflexer från 
Geijers: »en tafla att se», »en tafla att lefva» 
(a. a., s. 5). Bottiger skildrar (a. a., s. 77 f.) 
pojkårens sommarintryck från ett Bergslags- 
landskap, »der, på ett löfrikt näs mellan 
blanka sjöar, strömmens fors och smedjornas 
hammarslag lifvade och uppfriskade mitt 
sinne». Originalmanuskriptet har ursprungli
gen en rent schablonmässig landskapskarak- 
teristik: »i en förtjusande trakt af Vestman- 
lands bergslag, under vida mer angenäma in
flytelser än jag tillförene haft».

6 A. a., s. 15.
7 Jfr Fröberg, Skalden Bottiger, s. 325 (not 

43)·
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eller fåfänga, samtidigt som han med sina kunskaper, sin bildning, sitt fina 
umgängesvett accepteras som en de förnämas vederlike.8 Själv döljer memoar
författaren inte sin stolthet över att på mödernet härstamma från »en af de 
mest ansedda borgarslägterna i Vesterås», och med tillfredsställelse erinrar han 
sig den medborgerliga insats, som hans lyckade inträdesexamen vid universitetet 
inneburit: »Min födelsestad hade haft heder af mig.»9 Något »verkligt hat till 
småstaden» och dess borgerlighet kan inte gärna här tolkas in.

Det är också som »borgarens» talesman Bottiger i Ungdomsminnen reagerar 
inför den romantiska livsstilen i Alida Knös’ lilla fågelbo: den ansvarslösa 
fantasileken, föraktet för de prosaiska realiteternas värld, med ekonomisk ruin 
som följd.1 Här är det inte fråga om ironi, inte heller om distans. Bottiger 
talar engagerat och med obrutet allvar.

Desto muntrare släpper han sin ironi lös i de båda kapitlen Ett kungligt be
sök och Akademiska festkantater. Det är nu övervägande »klerikala» svagheter, 
som blir dess föremål: lärdomssätenas fjäsk för kunglighet och högadlig för- 
nämitet, deras beskäftiga iver att sola sig i glansen från samhällets höjder. I 
Bottigers brev är ju denna ironi ett gammalt tema, där endast mycket skarpare. 
Ungdomsminnen bevarar distansen strängare. De ger helt — utan moralisering
— den roade åskådarens attityd: löjet inför en komedi eller fars, hämtad direkt 
ur verkligheten. Kapitlet Akademiska festkantater låter löjet så gott som ute
slutande drabba den akademiska traditionens beställsamma vårdare. Memoarför
fattaren själv kreerar rollen av den nödbedde, som bara av hövlighetsskäl dragit 
på sig clownkostymen. I Ett kungligt besök är subjektspronominet inte ett de 
utan ett vi. Ironien riktar sig också inåt. Den har bitoner av självironi.

Också i den bild Bottiger ger av sig själv, bevarar han distansen. Han är 
visserligen såtillvida minnesteckningens huvudperson, att händelser och miljöer 
grupperar sig kring honom och genom honom får sin enhet och sitt samman
hang. Men vad han uppehåller sig vid, är främst sådana drag, som ger något 
av det typiska för tiden och för de platser, där handlingen utspelas. Han ser 
på sig själv farbroderligt utifrån —  belåtet, ömt, ironiskt -— som ett element 
i miljön.

Skol- och gymnasieårens Bottiger är mönstergossen, en av »klassens aristokra
ter»,2 hedrad med de högsta betygen och de största premierna, triumfator vid 
gymnasiets disputationsövningar, främmande för alla skolpojksupptåg och utsväv
ningar. Bildens sanning bestyrkes av vännen Axel Euréns minnesanteckningar,3 
av Bottigers egna brev till fränden J. H. Schröder4 och — i negativ belysning
— av den hånfulla meritlista, »skrapa»,5 som hörde till »föreningsfestens» ritual 
vid upptagandet i gymnasiets högre avdelning. Karakteristiken har subjektiva 
tonfall. Med en anstrykning av självmedlidande erinrar sig minnestecknaren 
»harm och agg» från skolans »rötägg», förebud till de obehag han som vuxen

8 A. a., s. 17 ff.
0 A. a., s. 17 resp. 115.
1 A. a., s. i n  f. Thekla Knös’ öde —  hem

löshetens, den inre förvirringens —  har på 
1860-talet stått levande för Bottiger. (Jfr 
Agnes Geijer-Hamilton i Tidskrift för hem
met 1881, s. 44f·) —  Sin egen insikt i eko
nomiska realiteter håller Bottiger just på med

att redovisa i sina anteckningar om »Huru 
jag fått min förmögenhet».

2 A. a., s. 61.
3 U. U. B.
4 K. B.
5 Västmanlands-Dala nations arkiv. Jfr Bot

tiger, a. a., s. 72, och Fröberg, Skalden Bot
tiger, s. 18.
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skulle röna av rabulistiska tidningsblad.6 Bittert känner han minnet av det hårda 
informatorsarbetet, »ett mord på all min ungdomsglädje».7 Men han håller di
stansen genom jovialiskt ironiska anspelningar på sina anlag för elegiska stäm
ningar och sitt lynnes syrlighet eller på anseendet för att »stå väl på högre 
ort».8

Självironien kan få inslag av ömhet och psykologisk inlevelse, när Bottiger 
berör upplevelser från barndomen och de första ungdomsåren. »Med katekesen 
i ena hand och smörgåsen i den andra» smyger femåringen till »Lärmors» 
kammare, förskräckt inför de »demoniska väsen», som hans fantasi formar av 
vad som möter honom på vägen dit. Trivialskolans sjuårige »vikarius» svänger 
med naivt självbehag sina klassnycklar. I breven till hemmet förvandlar den 
fjortonårige informatorn den fula kaplansgården i Norrby till en idyll, och 
stolt rider han i sporrsträck genom Sala på den grant utstyrda Thora, prästbo
ställets häst.9 När Bottiger beskriver sin iver vid kronprinsbesöket 1824 ■— då 
som sjuttonårig gymnasist —  att få vara med om den kungliga »aftonspisningen» 
på slottet eller återkallar minnet av drömmen om en lotterivinst,1 sker det med 
samma förening av självironi och ömsint förståelse.

Som hos alla minnestecknare smyger sig efterhandsperspektivet in. Den iro
niska synen på akademisk festretorik är väsentligen av en långt senare årgång 
än 1830-talet.2 Uppgiften om en tidig avsky för »allt koketterande med gud- 
lighet» är mer ett pilskott mot en pietistisk moderiktning vid 1800-talets mitt 
än en objektiv karakteristik av det slutande 1820-talets och det begynnande 
1830-talets fromme Uppsala-student.3 Också distansattityden innebär en perspek
tivförskjutning. Det som en gång var naiv, omedelbar upplevelse, har förvand
lats till skådespel, till litterärt motiv.

Vad som mest påtagligt skiljer Ungdomsminnen från tidens övriga självbio
grafier, är deras in i minsta detalj litterära utformning, i stil och komposition,

0 A . a., s. 58, 62.
7 A . a., s. 84. — Bottigers bitterhet gäller 

det hårda arbetet med »träskallar», inte ·— 
som Silfverstolpe tolkar den {a. a., s. 11) ·— 
att hans plats som informator skulle ha varit 
»långt ned vid bordet, där maten bjöds sist». 
Tvärtom betonar han (s. 86), att han »hade 
min plats vid sidan af värdinnan och deltog 
i samtalet», varifrån bokhållarna — vid bor
dets nedersta ände — var uteslutna.

8 A. a., s. 9 f. (även not), resp. 45 och 27.
ö A. a., s. 22 f., 35, 66 f.
1 A. a., s. 94, 98 f.
2 Antydes av Silfverstolpe, a. a., s. 12 f. —  

Att Bottiger dock under ett visst tvång skrev 
sitt festpoem över Fleming, framgår av ett 
brev från H. Järta till sonen Carl Thomas 
14.5.1832 (U. U. B.): »Verser af Bottiger, ho
nom aftvingade under de sista stunderna före 
hans tentamen hos Lundvall.»

3 A . a., s. 129. — Bottigers T a l v id  S ven ska  
b ib e lsä llsk a p e ts  å rsh ö g tid  1 8 3 9  är en starkt 
personlig uppgörelse med tidens pietistiska

tendenser. »Med motbjudelse och leda» för
nimmer han »den skärande mångröstigheten 
af vår tids sjelfgjorda apostlar och kring
vandrande af latskrämare», »gårdfarihandeln 
med Herrans heliga ord», alla »skefva till- 
lämpningar af illa förstådda bibelspråk», 
»svärmeriets forsande ordström». Han beto
nar det heligas integritet: »Jag tror, att i 
allmänhet man borde något mer besinna sig, 
innan man med sina läppar vidrör det he
liga. ------------- hvad menniskan djupast kän
ner och erfar, det lägger hon ej lätt, ej
gerna, i ord, och minst i m ånga;-------- —
det utgör, det har småningom blifvit, en del 
af hennes gömdaste väsen, och hon är lika
som skygg för att vända det ut och in, att 
hänga dess skylt, om än aldrig så vacker, 
fram för verldens ögon.» (Sami. skrifter IV, 
s. 228-230.) —  Av brev från Bottiger till 
Beskow 7.3.1860 (Sv. akad.) tycks framgå, att 
Bibelsällskapets ledare inte varit nöjda med 
talet.



246 PAUL FRÖBERG

i ordens och minnesbildernas effektfulla anordning. De är inte bara en åldrad 
professors rekapitulation av intryck och upplevelser under en längesedan svunnen 
tid. De är tillika ett medvetet försök att på grundval av dem skapa ett litterärt 
konstverk. Det »chloral» Bottiger 1872 erbjuder Manderström, var inte ämnat 
som sömnmedel.

En av de på 1860- och 1870-talen unga författarna, C. D. af Wirsén, prisar 
Bottigers minnesteckningar för deras »antikt enkla skönhet», deras drag »af en 
Hygiea, grekiskt ädel och måttfull».4 I sin hyperboliska form ger lovorden en 
karakteristik av den mogna böttigerska prosastilen, sådan den ter sig också i 
Ungdomsminnen: en stil, frigjord från både akademiskt-retoriska och roman- 
tiskt-sentimentala stilschabloner.

Meningsbyggnaden är — med få undantag -— puritanskt enkel. Ordvalet hål
ler sig inom alldaglighetens gränser. De metaforiska och retoriska verknings- 
medel, som den klassiska stiltraditionen erbjuder, saknas nästan helt. Men för
bindelsen med det klassiska arvet är inte bruten. Just enkelheten bidrar till 
att ge framställningen det saklighetens behag, som är ett element i vad man 
kallar klassisk stil. Och klassicitetens väsentligaste kännetecken äger den: klar
heten, den intellektuella genomlysningen. Konturskarpt formuleras omdömen, 
karakteristiker och händelsereferat, och dämpad, stramt behärskad, strör en iro
nisk eller humoristisk spiritualitet sina kryddor in i den skenbart anspråkslösa 
vardagsprosan. I sin minnessång över Anna Maria Lenngren, 1859,5 har Bot
tiger formulerat det stilideal han nu själv söker förverkliga:

Och hennes färger —  huru skilda alla 
Från smink och prål, men lif är der och glans;
Om de ej glöda, äro de ej kalla,
Och aldrig pennan doppad var i galla,
Dess spets är skuren vass, men styrd af vettets sans.

Det har — bl. a. av Böök6 — framhållits, att intryck från Samuel Ödmanns 
Hågkomster varit av betydelse inte bara för Ungdomsminnens sakliga innehåll 
utan också för deras berättarstil. Med all säkerhet förhåller det sig så.

I sin minnesteckning över Samuel Ödmann ger Bottiger uttryck åt sin be
undran för dennes stilkonst: dess uttrycksfulla fåordighet, dess kärnfullhet utan 
»skal af fraser», dess enkelhet, klarhet och skärpa, liflighet och styrka.7 Huvud
dragen är i Ungdomsminnen desamma.

Att oemotsägligt bevisa stilsammanhang är alltid svårt, än mer när det gäller 
objektiva stilar av den typ, som Ödmann och Bottiger företräder. De gemen
samma kännetecknen är i många fall av så allmän art, att likheter, åtminstone 
sporadiskt, kan förekomma överallt, där enkelhet, saklighet och uttrycksfullhet 
sitter i högsätet. Helhetsintrycket måste bli avgörande. Iakttagelser av mer spe
ciella överensstämmelser får huvudsakligen tjäna verifieringen av en frändskap, 
som intuitionen redan konstaterat.

Ett av de för Ödmann — Linné-lärjungen — och Bottiger mest påfallande 
gemensamma dragen är stilens ofta lapidariska kärvhet. I Ungdomsminnen låter 
Bottiger gärna en ensam, korthuggen huvudsats ge tyngd åt ett moment av

4 Brev till Bottiger 2.10.1877 (i enskild 
ägo).

5 Sami. skrifter IV, s. 1 ff.

0 A. a., s. 239.
7 Sami. skrifter V, s. 60.
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vikt. Kapitel och kapitelavsnitt inledes t. ex. med ett summariskt konstaterande, 
bakgrunden för vad som därefter förtäljes: »Min far var av tysk härkomst» — 
och så följer en översikt av fädernesläkten. »Jag hade nyss fyllt 14 år» — 
och därmed är författaren inne på sin barndoms stora upplevelse utanför hem
met: konditionen på komminister Molins kaplansgård.8 Hos Ödmann är lik
nande ingresser vanliga: »Ännu märkvärdigare var skänken», »Julen var det 
förnämsta»9 — varje sådan ansats markerande det väsentliga i den omedelbart 
följande beskrivningen eller berättelsen.

Också i andra sammanhang framträder tendensen till kärv uttrycksfullhet. 
Bottiger låter t. ex. en sammanpressad slutfras stryka under det humoristiska 
eller ironiska i en situation. Han berättar om hemkomsten från sin första Stock- 
holms-resa. Fartyget rusar med sådan fart mot hamnbryggan, att alla passage
rarna stupar baklänges: »På rygg återsåg jag min gamla fädernestad.»1 Eller 
han redogör för en minnesfest i Uppsala till ära för en avliden mecenat, där 
talaren, bläddrande i sina papper, raskt hoppar från äreminnets början till dess 
slut: »Mellanrummet var fyldt af hvita blad. Hans excellens hela lefnad låg 
in blanco.»2 På analogt sätt sammanfattar Ödmann —  här dock utan ironi — 
vad som är grundvalen för det wieselska hemmets stränga sparsamhet: »Det var 
icke hushållning; det var sed.»3 Stilmedlet har motsvarigheter på flera håll. Det 
erinrar bl. a. om Tegnérs sätt att i sentensartade satser slå fast en tankes poäng.4 
Men där ingår det merendels som accentuering i en klassisk periodbyggnad. 
Frändskapen med Ödmanns vardagsnära stil är starkare.

Till uttrycksfullheten bidrar associationernas snabbhet. Också här möter be- 
fryndade drag hos Ungdomsminnens och Hågkomsters författare. När Bottiger 
jämför det konstmässigt hopflätade riset på klasslärarens bord med »silfverspi- 
rorna på konsistoriibordet framför Upsala akademis rektor»,5 är sammanställ
ningen helt i Ödmanns anda. I Hågkomster liknas t. ex. den »corps» av gymna
sister, som med sina järnskodda stavar följer sin matematiklektor i och för 
geometriska tillämpningsövningar i det fria, vid »Gustaf Adolfs pikenerare, ty 
hvar och en bar sin staf».6 Men Bottigers associationsfält är avsevärt mer be
gränsat än polyhistorn Ödmanns. Framförallt gäller detta de klassiska allusio
nerna. Hos Ödmann lever den gamla latinskolans anda ett intensivare liv än 
hos den mer än ett halvsekel yngre minnestecknaren. Ungdomsminnen avstår 
så gott som helt från de hänsyftningar på klassisk miljö, som låter Hågkoms
terna ackompanjeras av »den antika idyllens klara flöjttoner».7

Sinnet för konkreta detaljer är ytterligare ett för Ödmann och Bottiger ge
mensamt drag. Men hos den förre står dessa helt i den sakliga miljöskildringens 
tjänst. Ödmann, den linnéanskt utbildade forskaren, beskriver med tålig om
ständlighet föremål och seder för att så fullständigt som möjligt bevara bilden 
av en svunnen tid. Bottiger är den impressionistiske konstnären. Vad han söker

8 A. a., s. 12, 63.
9 Hågkomster från hembygden och skolan. 

4:e uppl. Örebro 1861, s. 12, 19.
1 A. a., s. 51.
2 A. a., s. 140.
3 A. a., s. 27.
4 Jfr Mjöberg, Studier i språkets konst. 

Lund 1939, s. 124 f.

5 A. a., s. 31.
0 A. a., s. 66.
7 Böök, a. a., s. 263. —  Endast en gång 

möter i Ungdomsminnen en klassisk allusion: 
»Jag förde, som Bias, allt med mig» {a. a., 
s. 64).
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är inte det allmängiltiga utan det tillfälliga, de pittoreska smådragen: de »orange- 
färgade» tapeterna i apotekskontoret; »den gröna skärmstaken» och brickan »med 
kaffekokare, spritlampa, socker, grädde och skorpor, samt en halfbutelj öfver- 
dragen med ståltråd» hemma hos en gymnasistkamrat; det otapetserade rummet 
i Norrby komministergård, där »spikarna i taket voro ännu ej fullt inslagna, 
utan skilda derifrån genom små träklossar»; professor Thomanders »perlfärgade» 
byrå; de »gröna handskar», som Geijer tar av sig för att snyta sig i fingrarna.8

Det är till stor del denna levande åskådlighet, som gör Ungdomsminnens 
Västerås-skildring till — för att tala med Silfverstolpe9 — den kanske mest 
genuina, färgrika och klarögda skildring vår litteratur äger av en svensk små
stad under den s. k. gamla goda tiden.

I snabba antydningar eller med generös detaljrikedom ger Bottiger en bild 
av stadens liv.

Man får spridda glimtar av morsmässomarknadens inkvarteringsbekymmer och 
folknöjen, av grändernas skumraskkrogar, »lustiga Bacchibröders» dryckeslag på 
Stadskällaren och spelpartierna på klubben. Frysande skolpojkar och »välfödda 
borgare, insvepta i stora vargskinnspelsar med sammetsbräm», lyssnar till hög
mässan i den januarikalla domkyrkan. Stadens honoratiores agerar vid kunglig- 
hetsbesökens slottstaffel, unga löjtnanter svärmar för de vackra döttrarna i bis- 
kopsresidenset, på hospitalsgården vandrar »spitalsgeneralen» gravitetiskt om
kring, och i »Lärmors» hörnkammare innanför hospitalets jämmerfyllda sjuk
sal lyser solen på hennes blåmålade kista, väggarnas bibliska träsnitt och balsa
minkrukorna i fönstren.

Åskådligt skildras vardagarnas och helgdagarnas liv i författarens föräldra
hem, apotekargården. Det är ett gammaldags storhushåll med en härskara av 
anställda och tjänstefolk, med vidsträckt gästfrihet men också »torftiga» lev
nadsvanor och med luften mättad av ångorna från laboratoriets tillverkning av 
choklad, granrisspiritus och »bäska droppar», morseller och »jungfruskinn». Bot
tiger känner något av samma fantasieggelse inför apotekets rikedom på ålder
domliga medikament som Ödmann inför det wieselska prosthemmets träkista 
med de »fordna prästhusens högtidliga undfägnader».1 Nyanser i stadens from- 
hetsliv representeras av apotekarens moderat neologiska huspostilla och Tollsta- 
dius-porträttet i det rum, där »blinda faster» tronar i sin länstol med gökuret 
bredvid sängen och sina minnen ända från kung Fredrik I:s dagar. I det — 
aldrig helt färdigbyggda — tvåvånings stenhus, som är annex till apotekar
gården, bär kolonner, pilastrar och nischer, gyllenläderstapeter och gipskaminer 
vittne om frihetstidens storborgerliga barocköverdåd. Här lever också en doft 
kvar av gustaviansk ancien régime från 1790-talet, då apotekare Bottiger var 
hyresvärd åt hertig Fredrik Adolf och mamsell Hagman och för dem var »en 
serdeles angenäm medspelare vid quadrille- och Fhombre-bordet».2

Med samma detaljglädje skildras skolan och dess liv: det förfallna skolhuset 
med dess fuktdrypande gråstensmurar och trånga, mörka klassrum, trivialsko
lans hårdhänta och gymnasiets slappa disciplin, driften med läraroriginalen, den 
järnhårda pennalismen. Ärevördig tradition förenas med barbarisk råhet. Klass

8 A. a., s. 21, 118, 64, 113, 109.
9 A. a., s. 10.

1 A. a., s. 11.
2 A. a., s. 11.
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rumsdörrarna öppnas vid tonerna av en gammal munkmelodi: hora est audita. 
»Gymnasiikorpsens» medlemmar spelar en bemärkt roll både vid latinska spe- 
cimineringsdisputationer och vid solenna tillfällen i stadens liv, och till borger- 
skapets nöjesevenemang hör valborgsmässofirandet med lusteldar, sång och ka
nonskott från Djäkneberget. Men både denna fest och den stora förbrödrings- 
festen kort dessförinnan, »föreningsfesten», avslutas med vilda upptåg och 
backanaliska orgier, och gränderna genljuder av djäknarnas skrål vid kvällarnas 
krogronder och gesällslagsmål.

I de delar av Ungdomsminnen, som berör skolan, är överensstämmelserna 
med Ödmanns Hågkomster — ofta detalj för detalj — så stora, att man inte 
tvekar att förutsätta ett mer direkt samband än de likartade förhållandena vid 
de båda lärosätena i Växjö och Västerås. Bottigers skildring syftar emellertid 
inte som Ödmanns till fullständighet: här liksom i miljöteckningen för övrigt 
ger han sporadiska minnesbilder. Inställningen till skolan är dessutom inte helt 
densamma. Ödmann — säger H. Wijkmark i sin Ödmann-monografi3 — »äls
kar sin skola med alla dess fel, och den satir, som någon gång kommer fram, 
dämpas av lärjungens pietet». Hos Bottiger är kritiken långt mer ohämmad, 
dock utan att glida över i karikatyr. Den mörka bildens sanningshalt be
styrkes av samtida Västerås-elever som Axel Eurén och Carl Steffenburg.4

När Bottiger låter skildringen röra sig utanför Västerås’ stadsgräns, stannar 
den alltjämt innanför skolans värld: utflykterna till landsbygden är informa- 
torskonditioner. Också här finns beröringspunkter med de ödmannska Hågkoms
terna. Någon gång möter t. ex. en glimt av den patriarkaliska hemidyll, som 
i Ödmann har sin klassiske krönikör. I all sin enkelhet erinrar miniatyrmål
ningen av det lantliga prosthem, där Bottiger som pojke tillbringar några 
mellanterminer, om den tavla Ödmann ger av prosten Wiesels prästgård i Vis- 
landa.5 Interiören —  med spinnrockarnas surrande framför spiselbrasan till 
ackompanjemang av husfolkets sång — har visserligen allmängiltighet för en 
patriarkalisk tidsålder. Men att Bottiger ansett sig böra notera den bland sina 
barndomsminnen, är nog inte utan sammanhang med exemplet från Ödmann.

Inom en snävare ram har Bottigers bild av Uppsala väsentligen samma karak
tär som Västerås-skildringen, bara utan dennas detaljkonkretion och minnes- 
skimmer. Den är, liksom Beskows, en snabbvy av 1820- och det begynnande 
1830-talets lärdomsstad, där — vid gator »i jemmerligt skick» och Fyris’ ned
rasade åkanter —  torvtäckta kojor och höga »studentkaserner» trängs i skuggan 
av »det tegelfärgade, öfver staden tronande slottet, den dubbeltornade dom
kyrkan, Gustavianum med sin kupol» och Odinslunds promenadalléer. Intresset 
är helt koncentrerat till den akademiska världen med dess föreläsningar, dis- 
putationer, tentamina och examina, dess lärdomsljus och professorsoriginal, dess 
traditionsformade pompa vid minnesfester över kungligheter och högadliga me
cenater. Av studentlivet får man bara en och annan karg glimt, utan all ro- 
mantisering: matbolagen, nationssexorna, vårkvällarnas vandringar ut till Gläd-

3 S. 19 f.
4 Axel Eurén, Minnen (U. U. B.); Carl Stef

fenburg, Minnen från Skolan och Gymnasium. 
Falun 1876.

5 Jfr Bottiger, a. a., s. 27, och Ödmann,

a. a., s. 18. —  Ödmanns prästgårdsskildring 
har av Wijkmark (<a. a., s. 308) sammanställts 
med intryck från Voss’ Luise och av Svan
berg (Samlaren 1943, s. 146) med bl. a. Gold
smiths prästgårdsidyll.
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jens landsvägskrog, Eklundshofs utvärdshus eller Gamla Uppsala högar. Det 
uppsaliensiska sällskapslivet i romantikens högsommar representeras av Hans 
J ärtas allvarsbetonade aftonmottagningar för stadens lärda och vittra notabili
teter och det knöska hemmet, där »den qvicka och behagsjuka fru Alida» glittrar 
i en krets av »genier och halfgenier» vid vitterlekar och utklädningsupptåg.

Det impressionistiska intresset för suggestiva smådrag kännetecknar inte minst 
Ungdomsminnens personskildring.

Framförallt är det i konkreta situationer karaktärerna får konturer och liv. 
Ett par fyndiga repliker till bördsstolta kusiner ger in nuce apotekare Bottigers 
ironiska spiritualitet och självkänsla. Komminister Molins Sätra-besök med alla 
dess löjliga uppträden illustrerar den alkoholiserade prästmannens tragikomiska 
förfall. En indolent goddagspilt, gymnasistkamraten Caspar Sebardt, åskådlig- 
göres i komiska scener från hans studiekammare och hans besök på det lant
ställe, där Bottiger är informator. Geij ers okonventionella personlighet fångas 
i en ögonblicksbild av professorn på aftonpromenad. »Lille Schröder» träder 
levande fram, beskäftigt fjäskande, där han tigger om ännu en strof till Bot
tigers festpoem över excellensen Brahe. Beskrivningen av Bottigers besök i 
Hseffners hem med dess gytter av »noter, smörgåsar och insekter» låter läsaren 
möta »hela studentcorpsens farbror» i all hans fryntliga bekymmerslöshet och 
»ticketans».

I personbeskrivningen ger koncentrerade, förbluffande sammanställningar ko
miska effekter men också visuell konkretion: »en ärans man, mycket halt och 
mycket egendomlig», eller: »för det mesta stum som en fisk; för öfrigt mycket 
ful och aktningsvärd».6 Det är samma maliciösa kombinationsteknik, som — 
gärna med en tegnérsk ekivok turnering — ger sälta åt Bottigers brev från 
senare år och som firar triumfer i hans muntliga berättarkonst.7 Paralleller, 
om än inte lika drastiskt målande, finns i Ödmanns Hågkomster8 och fram
förallt i hans brev. »Han var», skriver han om historikern Anders Schönberg, 
»en man, som ville väl, gjorde mycket och uträttade litet.»9

Sarkasmen i en karakteristik understrykes genom en kontrastteknik av samma 
art, som möter i Tegnérs brev och som skänker Bottigers skildring av ångbåts- 
kommissionären Boggianos begravning dess på en gång svidande skärpa och 
ironiska pikanteri. Minnet av Västerås-borgmästaren Hellman sammanfattas: »för
öfrigt en gammal ungkarl med många b a rn -------------På rådhuset hade han
sitt embetsrum på öfre botten och stadskällaren på nedre; mellan dessa två 
lokaler var hans lif deladt.» Domprosten Wijkman — segrande biskopskandi- 
dat i tävlan med Wallin — har »genom sitt nit vid punschslefven röjt sitt 
goda handlag äfven för kräcklan».1

6 A. a., s. 40 resp. 84.
7 Jfr bl. a. H. Hamilton, Hågkomster. 2:a 

uppl. Sthlm 1928, s. 89, och Wirsén i hans 
inträdestal. (Sv. akadis handl. 1880, s. 210 f.)

8 Man kunde t. ex. anföra, hur han sum
merar resultatet av metoden att bestraffa gym
nasisters språkfel med utantilläsning av Da
vids botpsalmer: »såsom de voro mycket yra, 
blefvo de inom denna krets mycket bibel
fasta». (A. a., s. 65.)

0 Brev till Wallmark 7.1.1823, citerat av

Bottiger i minnesteckningen över Ödmann. 
(Sami. skrifter V, s. 50.)

1 A. a., s. 54, 56. —  Ett ironiskt uttryck, 
analogt med det om Wijkman, möter i 
brev från Bottiger till Manderström 6.6.1870 
(K. B.), anspelande på att G. Wennerberg 
blivit ecklesiastikminister: »Att Juvenalerna 
nu kommit in i regeringen, kan ej annat 
än väcka munterhet och glädje. Vägen till 
kyrkan har länge hos oss gått förbi krogen.»



Den fordne Narciss: 2 5 1

När det gäller utseendet, betonas — ofta summariskt — enstaka drag, som 
återspeglar något väsentligt i personligheten. Hans Järtas »blixtrande» och 
»stora själfulla» ögon ger ett koncentrat av det imponerande och fascinerande 
i hans framträdande. Den resliga växten, de stora, talande ögonen, de buskiga 
ögonbrynen och örnnäsan bär hos apotekare Bottiger vittnesbörd om en aristo
kratisk karaktärstyp, intelligent och auktoritativ.2

Större roll spelar utseendets detaljer som ironiens eller humorns verknings- 
medel.

De kan vara symboliska inslag i en impressionistisk miljömålning, besläktad 
med Bellmans eller Anna Maria Lenngrens. Borgmästare Hellmans »koppar- 
färgade ansigte och en näsa, som kunnat duga till krogskylt», och domprosten 
Wijkmans »blåa karbunklar» blir emblem för hela den backanaliska krets, vars 
skyddspatroner deras bärare är.

Utan ironiska biklanger serveras humorn i porträtten av en gammal besyn
nerlig komminister i Barkarö, en ständigt suckande ungmö på ett lantställe 
utanför Västerås och —  framförallt —  den mångsysslande överliggare, som 
vid Bottigers första bekantskap med Uppsala är »en hjelpens engel» i hans 
matbekymmer.3 Den frodiga, undersätsiga gestalten och det flottskinande, frynt
liga ansiktet är det uppsaliensiska studentlivets rustikt-materialistiska sida i för
kroppsligad åskådlighet.

Till burlesk fantastik förvandlas humorn i teckningen av en fackelbärare vid 
den illustra episod i Västerås’ 1800-talshistoria, som Bottiger skildrat i kapitlet 
Ett kungligt besök. Det av fackelskenet belysta, övermåttan stora, päronfor- 
made huvudet, där håret reser sig som borst, det krutsprängda ansiktet med 
»spända blå ådror, framskjutande kindknotor och vildt rullande ögon, omgifna 
af blodröda kanter», den breda munnen med »ett par stora huggtänder» tillhör 
ett fabelväsen, personifikationen av hela det groteska uppträde, där dess ägare 
är medspelare.4 Har Bottiger här jagat på Victor Hugos marker? Porträttet 
gör i varje fall intryck av en något nedtonad replik till Quasimodo-gestalten 
i Nötre Dame de Paris.

Bara vid ett par tillfällen ägnar Bottiger någon uppmärksamhet åt kläde
dräkten och då för att skänka miljöbilden tidsatmosfär. Apotekare Bottiger 
med sin välvårdade stångpiska och sina tofsprydda stövlar utanpå benkläderna 
representerar en borgerlig ancien régime, som i Västerås lever kvar ännu halvt- 
annat decennium in på det nya seklet.5 Frötuna-inventariet »Bånges» rund- 
skurna, rödaktiga peruk, knarrande suvaroffstövlar och luggslitna, svarta fest
frack med Svensksunds-medaljen i guldkedja blir typiska attribut till en gam
mal kavaljer från Gustav III:s tid på en 1820-talets Upplands-herrgård.6

Liksom den bild, som Bottiger ger av Uppsala-överliggaren, hemmastadd i 
studentlivets alla praktiska detaljer, är hans livfulla karakteristik av »Bånge» 
— baron Johan Gustaf Brauner — en studie i de lilljebjörnska originalpor
trättens maner.7 Den gamle baronen, Frötuna-godsets »gäst på obestämd tid»,

2 A. a., s. 106 f. och 131 resp. 17. 7 Att »Bånge» är identisk med en baron
3 A. a., s. 28, 84, 104 ff. Brauner, framgår av en denne tillägnad, otryckt
4 A. a., s. 92 f. ungdomsdikt av Bottiger (i enskild ägo).Dik-
5 A. a., s. 17 f. ten bär rubriken »Till Baron Brauner. Ett af-
0 A. a., s. 124 ff. skedsord af de små vännerna på F-a.» Den
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har ett herrgårdsfaktotums traditionella särprägel: den originella kostymeringen 
(»en gammal mjuk grön filthatt, på hvars ena sida han fästat ett handtag af 
koppar»), lynnets kantighet, det pedantiska ordningssinnet, händigheten och på
hittigheten som »svarfvare, snickare, papparbetare, plåtslagare, borstbindare och 
lamprenhållare» och som barnens outtröttlige lekkamrat. —  Ett annat Frötuna- 
original, skildrat i samma stil, är »den tjocke, store inspektören», med en Atlas’ 
styrka men utan makt över sin supiga hustru:8

Han var i ständig vaksamhet och i ständig svettning, pustade hela veckan och tog sig 
ledigt endast på söndagen, då han på eftermiddagen rökte dålig tobak ur sura pipor 
och lånade de under veckan komna avisorna, bland hvilka han helst läste Argus, ehuru 
han förklarade utgifvaren vara, hvad han kallade, en bläckskojare.

I det närgångna porträttet av Atterbom vid det första mötet med honom 
i Hans Järtas salong ger sammanställningen av den yttre gestaltens löjliga 
obetydlighet och blickens oroliga men också vänliga och tankedigra världsfrån- 
vändhet Bottigers alltid ambivalenta inställning till vännen och skaldebrodern:

—  —  —  en liten man mellan 30 och 40 år, med yfvigt, ljus hår, ovanligt hög 
panna, lång rak näsa, ful mun och matta, perlfärgade ögon, omgifna af röda kanter. 
Han hade korta ben, med utstående fötter; blicken var på en gång något irrande och 
stirrande, men tillika vänlig, och förrådde djupsinnighet.9

Originalmanuskriptet har ursprungligen ännu starkare betonat det drastiskt- 
humoristiska i den impressionistiska detaljmålningen: »Hans korta ben med 
utstående fötter erinrade om en tax.»

Det är det säregna Bottiger vill ge i sina karakteristiker. Hans tvekan om 
möjligheten att framställa Malla Silfver stolpe »fullt lik, då man icke kan göra 
henne fullt sann», har väl ytterst sin grund mindre i en strävan efter omutlig 
historisk sanning än i intresset för det originellas suggestiva sanningsverkan. 
Också hennes svagheter måste komma med, för att hennes porträtt skall få 
enhet och liv. När detta, av hänsyn till hennes närmaste, inte går, avstår han 
helt.

Särdragens betydelse har Bottiger tidigt framhållit. Då Beskow 18521 före
slår honom att i minnesteckningen över prins Gustav utesluta ett avsnitt om 
dennes mimiska begåvning, vägrar han och framhåller de individuella detaljer
nas väsentliga roll i en karaktär sbild.2 I brev till samme adressat 1856 om 
eventuella bidrag till Svenska akademiens minnesteckningar, förklarar han, att 
personer, som »erbjuda för litet egendomligt», inte intresserar honom».3 Syn
punkten överensstämmer med Sainte-Beuves, och i sina litteraturhistoriska es
sayer har Bottiger inte varit okänslig för utstrålningen från Critiques et por- 
traits littéraires.4 Kanske har den spelat en viss roll också för Ungdomsminnens 
personteckningar.

I Ungdomsminnens återblick på människor och miljöer, som passerat förbi
inledes med orden »Tack Bånge». Adressaten 
måste vara J. G. Brauner, f. 1757, d. ogift 
1840; major i armén 1810, avsked 1813 
(Elgenstierna, a. a., I, s. 582). —  Gambys ut
gåva av Ungdomsminnen (s. 115, noten till 
s. 96) identifierar honom med en »Baron 
Lovis», född 1824!

9 A. a., s. 132.
1 19.11.1852. (K. B.)
2 21 och 28.11.1852. (Sv. akad.)
3 U. d. (Sv. akad.)
4 Om en relativt tidig bekantskap med 

dessa vittnar, att han i nov. 1847 har dem 
till låns från U. U. B.
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i författarens liv, har urvalet och nyanserna dikterats främst av deras tjänlighet 
som motiv i en litterär komposition. Just som sådan har Ungdomsminnen väckt 
beundran. Silfver stolpe betonar5 särskilt blicken för vad som i varje episod är 
betydelsefullt, det som för handlingen framåt. Man kunde tillägga: känslig
heten för det måleriskt och stämningsmässigt effektfulla. De verkningsmedel 
Bottiger härvid använder, tycks mig häntyda på att han medvetet sökt anknyt
ning till gängse teknik inom fiktionslitteraturen. Bland hans förebilder utanför 
denna, men besläktat med den, är väl också det verk, som för många av hans 
samtida, inte minst hans vän Atterbom,6 varit en inspirationskälla, när det gällt 
att levandegöra det förflutna: Aus meinem Leben.

Det kunde tyckas förmätet att sammanställa Bottigers Ungdomsminnen — 
skildringen av Västerås-tiden — med Goethes stora självbiografi. Aus meinem 
Leben är en vittsyftande analys av en diktares utvecklingsgång, av en person
lighets formande under miljöns inflytande och i reaktion mot den. Ungdoms
minnen berättar enkelt om sin författares yttre levnadsöden. Och omgivningen 
är här en småborgerlig skolstad, inte patriciersonens Frankfurt am Main med 
dess stimulerande atmosfär av politiskt och intellektuellt sjudande liv. Dock före
faller det mig uppenbart, att Bottiger, när han tecknar ned sina minnen från 
barndoms- och de första ungdomsåren, haft blicken riktad mot den ouppnåelige 
föregångaren i erinringens konst.

Trots att de båda memoarerna språkligt-stilistiskt inte står varandra nära, 
har själva berättartonen ställvis beröringspunkter i sin humoristiska siratlighet 
och lekfulla detalj broder ing. Den slås an redan i skildringen av författarens 
födelse, vare sig det —  som hos Goethe — är fråga om konstellationen på 
himmeln och jordemoderns fatala oskicklighet, eller — som hos Bottiger — 
gäller medicinalvågens viktutslag och dopnamnsgenerositeten med dess följd
verkningar i löjliga missuppfattningar.7

Mer påtagliga är överensstämmelserna på kompositionens område. Såväl i 
Aus meinem Leben som i Ungdomsminnen är författaren centralgestalten i en 
serie livfullt skildrade minnesbilder, samlande sig till en kulturmålning. Deras 
fakticitet låter sig hos Bottiger i talrika fall verifieras. Så mycket märkligare 
är då, att de så ofta har analogier i Aus meinem Leben. Det är — förefaller 
det —  till en del genom incitament därifrån, som de aktualiserats för erin
ringen, väckts till konkret liv.

Domkyrkan blir i Ungdomsminnen replipunkt för barndomsminnena lik
som Main-bron och rådhuset, »der Römer», hos Goethe. »Blinda faster» på sin 
kammare samlar, liksom Frankfurt-hemmets älskade farmoder, kring sig famil
jens barnskara. Mottagningen efter söndagsgudstjänsten hos apotekare Bottiger 
för »stadens förnämligare borgare» blir en pendang till uppvaktningen för Goe
thes morfar, »der Schultheiss», under »das Pfeifergericht».8 Allt transponeras 
endast till de blygsammare proportioner, som motsvarar den sociala och kul
turella nivåskillnaden mellan den västmanländska stiftsstaden och den fria riks

5 A. a., s. 13. Franz Schultz. Berlin-Leipzig u. å. XIV, s.
0 Jfr Kulling, Atterboms Svenska siare och 201 f. 

skalder. Sthlm 1931, s. 128. 8 Bottiger, a. a., s. 6, 38 f., 21. —  Goethe,
7 Bottiger, a. a., s. 9. —  Goethes Werke a. a., XIV, s. 207-209, 203, 213 f.

in sechzehn Banden. Mit Einleitungen von
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staden vid Main. Skildringen av vänskapsförhållandet till Axel Eurén (kap. 20) 
har sin motsvarighet i Goethes beskrivning av vänskapen mellan honom och 
Herder:9 samma förening av den yngres beundran för den mognare vännen 
och slitningar, som betingas av karaktärsolikheter. Det saknas inte ens parallel
ler i framställningen av förhållandet till kamraterna: i båda fallen vållar av
undsjukan från »die Übelwollenden» obehag för memoar författaren som en av 
»klassens aristokrater».1

I ett enstaka fall blir likheten mellan Ungdomsminnen och Aus meinem 
Leben så påfallande, att man frestas i Bottigers skildring se en tillrättaläggning 
efter förebilden. Han berättar, hur han under kronprinsbesöket 1824, för att 
få tillfälle iaktta de kungliga gästerna vid »aftonspisningen» på slottet, lägger 
av sig överrock och mössa, lånar en servett av en vaktmästare och, med den på 
armen, kommer genom vakterna i egenskap av uppassare vid det kungliga 
bordet.2 Man kan härmed jämföra Goethes redogörelse för hur han lyckas 
vinna tillträde till den lysande kejsarfesten i Frankfurts rådhussal:

Ich erblickte einen pfälzischen Hausoffizianten, den ich anredete, ob er mich nicht 
hineinbringen könne. Er besann sich nicht lange, gab mir eines der silbernen Gefässe, 
die er eben trug, welches er um so eher konnte, als ich sauber gekleidet war; und so 
gelangte ich denn in das Heiligtum. Das pfälzische Büffett stand links, unmittelbar an 
der Türe, und mit einigen Schritten befand ich mich auf der Erhöhung desselben hinter 
den Schranken.3

Den lugnt episka ton, som råder i den goetheska självbiografien, är emel
lertid främmande för Ungdomsminnen. Medan Goethe ger belysande episoder, 
formar Bottiger pikanta anekdoter. Varje kapitel är ett avrundat helt, gärna 
med en epigrammatisk poäng. Skildringen av föräldraboningen (kap. 2) myn
nar ut i en ironisk kontrast mellan den åldrande faderns penningbryderi och 
husets senare bestämmelse som Mälarbankens huvudkontor och kassavalv. I 
Guldstöveln blir den lilla stövel av guld sexåringen tar emot som gåva av 
kronprins Oskar, ett symboliskt omen för den nordstjärneorden han ett 40-tal 
år längre fram i tiden dekoreras med av denne som kung. Porträttet av en 
alkoholiserad präst (kap. 17) får sin sarkastiska skärpa genom den avslutande 
notisen om hur pastorn 1 fyllan och villan låter lura sig av hästskojare »att 
för en spottstyfver byta bort sitt präktiga sto mot ett odugligt ök med spatten 
i begge bakbenen». Man är här inte långt från folksagans och det andersenska 
»Eventyrets» ironiska slutpoänger.4

Anekdottekniken är fullt utbildad redan i Bottigers diktning från 1850-talets 
början. Där finns också spår av de verkningsmedel, som den samtida novell- 
och romantekniken erbjuder.0 Inte heller i Ungdomsminnen försmår Bottiger 
deras hjälp för att nå fram till suggestiva situationsbilder och eggande förvän- 
tansstämning.

Beskrivningen i kapitlet Mina sista skolår av ett värdshusbesök, förlagt till 
en av skolstadens utkanter, har — om än bara som ett anslag —  förvantskap

0 Goethe, a. a., XV-XVI, s. 148 ff., 169. 4 Så redan i diktsamlingen Foglarne (1852).
1 Bottiger, a. a., s. 61, 73. —  Goethe, a. a. Jfr Fröberg, Skalden Bottiger, s. 254 (jämte

XIV, s. 248 h not 33, s. 325).
2 A. a., s. 94. 5 jfr Fröberg, Skalden Bottiger, s. 250,
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med den undrevärldsromantik av Hugos, Sues eller Dickens’ märke, som är 
rikt representerad i svensk romanlitteratur kring 1800-talets mitt:

De begge värda stallbröderna togo mig mellan sig, och arm i arm vandrade vi, de 
försedda med hvar sin knölpåk, genom några bakgator fram mot stadens ena tull. Qväl- 
len var beckmörk: inga lyktor brunno i denna utkant af staden. Med ens veko de af 
in på en trång gård, under förevändning af, att der afhemta en kamrat, men vid inträdet 
med dem i hvad jag ansåg vara dennes rum, befann jag mig plötsligt inne i en usel 
krogstuga, upplyst af en talgdank. Bakom disken stod en ruskig qvinna; hemska skepna
der sutto utefter väggarna.

I den rörande genren går den lilla skissen i Yi flytta av den nyblivna änkan 
och de faderlösa barnen på väg från apotekargården i stadens centrum till det 
torvtäckta envåningshus vid en sidogata, som nu skall bli deras hem:

Det var en egen syn för våra grannar att se enkan träda an denna vandring med ett 
helt dussin barn, af hvilka de yngsta voro så späda, att de ännu måste bäras. För egen 
del höll jag vid ena handen en af mina små bröder och i  den andra en stor äpplekorg. 
Vi gingo emellertid med godt mod okända öden till mötes, och snart voro vi med 
ordning och snygghet instufvade i det nya hemmet.

Kapitlet Föräldraboningen inledes med en topografisk återblick, som man 
möter i otaliga av tidens romaner:

Der, vid den andra af de tre broar, som här gå öfver Svartån, stora gatan mellan 
öster- och vestertull af skäres af köpmangatan, låg i början af detta sekel ett långt hvitt 
hörnhus ---------------

I all synnerhet utarbetas gärna slutet av ett kapitel eller ett kapitelavsnitt 
till ett måleriskt sceneri i 18oo-talsromanens maner.

Stämningen kan rymma en förening av humor och ömhet. I kapitlet Mina 
första skolår berättar Bottiger, hur han som liten pojke en tidig vintermorgon, 
stolt över uppdraget, är på väg till skolan för att som klassens vikarius låsa 
upp klassrumsdörren. Han blir fastsittande i en snödriva:

Den lösa snön gick mig öfver hufvudet, men ur snön stack upp min gråa kapprocks- 
ärm, och handen höll ännu fast klassens nycklar.

Slutvignetten kan också få en starkare sentimental prägel. Från en hög
mässogudstjänst i domkyrkan hämtas elvaåringen av ett bud hem till faderns 
dödsbädd (Min far dör):

När nyårsnyet blickade in genom rutan, lyste det på en skara af barn, knäböjande 
kring den dödes bädd.6

I Afsked från gymnasiet koncentreras spänningen inför ett nytt tidsskede i 
ett lätt skisserat landskapspanorama. Från hemstaden beger sig Bottiger till 
Uppsala för att bli student:

På qvällen samma dag, såg jag från backen vid Rickomberga dubbeltornet på Upsala 
domkyrka, bestråladt af den nedgående solen.

Ett typiskt romandrag är »efterhandsperspektivet», som kan »röja sig i hän
visningar framåt och förutsägelser om betydelsen av det som inträffat».7

0 Scenen skymtar redan i en opublicerad 7 Staffan Björck, Komanens formvärld. 
ungdomsdikt (i enskild ägo). Sthlm 1953, s. 64.
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I Ungdomsminnen liksom i tidens memoarer över huvud förekommer natur
ligtvis hänvisningar av typen »hur litet anade jag då, a t t ------------ ».8 Väsentli
gare är den upprepning av en skickelsediger situation, där parallelliseringen 
ger en dubbelbelysning åt de båda skildrade momenten. Vikten av en tidigare 
upplevelse understrykes genom att denna konfronteras med en senare, som 
själv därigenom samtidigt får ett starkare dramatiskt liv.

I kapitlet Min far dör skildrar Bottiger sin fars begravning. Vid jordfäst- 
ningsceremonien:

u tg jordes första ledet af tre små nyklädda, barhufvade gossar; jag  gick i m id ten  och 
hö ll i hvardera  han d en  en af m in a  små bröder. M in  m or ville, a tt v i skulle  gå så.

Minnesbilden av denna barndomsupplevelse vinner i verkningsfullhet genom 
att sammanställas med en annan minnesbild:

N är, tre ttio  år sednare, ho n  sjelf begrofs i sam m a stad, g ingo  vi på  enahanda  sätt 
tre  b röder i första sorgledet. V i hade då vuxit till m än. Ä ld re  stadsboer d rogo  sig likvä l 
till  m innes, att de sett oss fö ru t v id  e tt liknande  tillfälle .

Konfrontationen markerar skillnaden mellan situationerna — »tre små ny
klädda, barhufvade gossar» och »vi hade då vuxit till män» -— men ger också 
ett intryck av livets monotona upprepning.

En tidsbestämd minnesbild ger i början av kapitlet En ny verld associativ 
spänning åt den följande skildringen av informatorsåren på Frötuna:

En af de sista sep tem berdagarna 1825, ru llade  på  qvällen  i det klaraste m ånsken  en 
bond k ärra  fram  öfver Ö rsundsbro  på  vägen åt Säfva gästg ifvargård . D e t var jag, som  
åkte på  den. Jag  hade tag it det b ittra  afskedet af de m ina, och var nu  på  väg  till  m in  
fram tid .

Inledningsavsnittet mynnar ut i ett framtidsperspektiv, vars dunkla antyd
ning om kommande olyckor på en gång accentuerar det rörande i studentens 
belägenhet och ökar läsarens förväntningar på vad som i det följande kommer 
att berättas:

T io  år senare skulle jag, i om vänd rig tn in g , färdas just sam m a väg  och då åka öfver 
denna bro, m ed känslan  af, a tt jag ånyo stod v id  en betydande v än d p u n k t i m itt lif.
--------------- H vad  jag under tio  år u pp lefva t var då endast e tt stort f ö r b i ,  och fram tiden
stod åter h em lig h etsfu ll för m ig, m ed lika ovissa u tsig ter som nu. M en de leende d ragen  
i dess uppsyn  voro då förm örkade; ett tu n g t allvar hv ilade öfver pan n an , och der låg 
ho t i dess ögon.

De spår man i Ungdomsminnen kan finna av intryck från samtida berät
tande prosadiktning, har sitt huvudsakliga intresse däri, att de ytterligare under
stryker självbiografiens rent litterära karaktär, den noggranna beräkning, var
med Bottiger flätar samman sina minnesrapsodier. De är också symptomatiska 
för ett genomgående drag i hans författarbegåvning, särskilt sådan den funnit 
uttryck i 1850-talets diktning: förmågan att koncentrera en stämning i en kon
kret — epigrammatiskt eller lyriskt avtonad — situationsbild. Men vad som i.

s A . a., s. 57.
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denna diktning inte sällan gav intryck av något sökt, något alltför utspekulerat, 
har i Ungdomsminnen blivit den konstfullhet, som kallas osökthet, natur.

# *
*

Med 1850-talets sonettdiktning, som gör honom — vid sidan av Talis Qvalis 
— till Snoilskys värdige föregångare, hade Bottiger väsentligen fullbordat sin 
insats i svensk poesi. Ännu på 1860- och 1870-talen kan han väl inspireras 
till dikt, präglad t. o. m. av en starkare personlig gripenhet och en större konst
närlig fullödighet än tidigare. Och som tämligen obestridd poeta laureatus står 
han till sitt livs slut som den tegnérska traditionens trogne vårdare. Men det 
är främst inom prosan hans talang nu gör sig gällande. Vid sidan av en rad 
märkliga litteraturhistoriska arbeten — Dante-studierna, minnesteckningarna för 
Svenska akademiens handlingar, skildringen av Aurora-förbundet — står Ung
domsminnen som det betydelsefullaste resultatet av 1860- och 1870-talens för
fattarskap. De har kallats »det yppersta av hans verk»,9 och kanske har han 
själv betraktat dem så. Därför talar hans beredvillighet att för dem söka sig 
ett auditorium. Han föredrar dem i de uppsaliensiska sällskapskretsarna1 och 
för dem, som inom en yngre generation stått honom nära, eller låter dem 
föredras för sig, när ögonen vägrar att göra tjänst. »Anmälaren erinrar sig 
lifligt», skriver Wirsén i sin recension i Post- och Inrikes Tidningar 10.1.1881, 
»mången vinterqväll vid lampan i Bottigers hem, då just dessa papper fram- 
togos och skalden gladde sin yngre vän med bönen att ur dem läsa högt».

De är också ett av hans mest personliga verk. Trots all förtegenhet om sitt 
inre träder han oss här till mötes, sådan sex decennier präglat honom: ironisk, 
jovialisk, spirituell och självmedveten och en liten smula sentimental. »Den 
fordne Narciss» stirrar inte längre med egocentrisk förhäxning ned i källan. 
Men den bild han ger av ett gånget tidsskede, är så individuellt upplevd och 
formad, att den blivit en spegelbild också av honom själv.

0 Böök, a. a., s. 239. Krasmer samt A nna Ham ilton Geete, I sol-
1 Jfr ovan citat ur brev från Lotten von n edgån gen . IV, s. 172.
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