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G U N N A R SV ANFELDT

Heidenstamsk ungdomsvers

Våren 1959 förvärvade Uppsala universitetsbibliotek ett litet häfte ungdoms
dikter av Verner von Heidenstam i egenhändig, tidig utskrift, jämte ett tyvärr 
odaterat originalbrev från Heidenstam till »Herr Doktor!».1 Brevets och dikt- 
utskriftens adressat har uppenbarligen varit Carl David af Wirsén, bland vars 
efterlämnade papper de båda dokumenten bevarats. Brevet lyder:

Herr Doktor!
Förlitande mig på Herr Doktorns öf ver seende med min djerfhet att, ehuru 
varande fullkomligt obekant, på detta sätt besvära, vågar jag framställa en 
bön, att Herr Dokt. skulle vilja vara af den utomordentliga vänligheten 
att, om ock flygtigt, kasta en blick på de medföljande små prof bitarna på 
min »diktareförmåga» [.] Deras antal uppgår visserligen endast till nio, 
men det synes mig vara mer än tillräckligt för att visa, »hvad jag går för», 
och ett större urval skulle endast tjena till att än mer taga Herr Doktorns 
tid i anspråk.
De flesta af dessa små ungdomsförsök äro, ehuru af svensk anda, diktade 
på resor iochför [!] min helsa i Syrien och Egypten, något som jag anser 
mig böra omtala för att förklara ett och annat i verserna, som eljest kanske 
skulle förefalla litet egendomliga.

Min begäran kan tyckas väl närgången, men varande en varm beundrare 
af Herr Doktorns dikter och utan någon, som i detta afseende kunde fälla 
ett fullkomligt kompetent omdöme, ansåg jag det vara en förlåtlig djerf
het, om jag vädjade till Herr Doktorns dom.
Väl vetande att dessa små ungdomsförsök äro af ringa eller intet värde 
och likt de flesta dylika förr eller senare sluta i eldbrasan, bönfaller jag 
egentligen om Herr Doktorns utlåtande för att rätt få klart för mig om 
jag skall egna mitt lif (så mycket sig göra låter) än mer åt diktning eller 
fullkomligt sluta dermed.

Skulle Herr Dokt. derför vara af den stora vänligheten att vilja med några 
ord fälla min dom, så är min adress: Stockholm, Villastaden, Heiden- 
stams Villa.
Ytterligare bedjande om tillgift för min närgångenhet, har jag äran teckna

Med största högaktning 
Werner von Heidenstam

1 Förvärvet placerat i universitetsbibliotekets handskriftskapsel V 5:1.
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Brevet är skrivet på de fyra sidorna av ett brevark med svagt brunvit färgton 
och en diskret pressad linjering, prytt med ett markant krönt monogram i blått: 
ett stående H sammanflätat med ett liggande W. Arket överensstämmer helt 
med första arket i ett 8 april 1880 daterat brev från Heidenstam till Agnes 
Börjesson i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar (signum G 24 a.); även 
bläcket och den rätt flytande handstilen — helt olik Heidenstams senare, så 
karakteristiska piktur — visar påfallande likhet. Om Wirsén-brevets och dikt
häftets något regelbundnare och »tamare» handstilskaraktär beror på renskriv- 
ningssituationen eller tyder på att skrivaren ev. varit yngre är det svårt att bilda 
sig en mening om utan ett bredare jämförelsematerial.

Dikthäftet, som i fråga om piktur helt överensstämmer med brevet, är sam
mansatt av fyrsidiga brevark av samma format och färg som brevets. Mono
gram saknas dock, och papperet känns något tunnare. Sidornas format är 209 x 
136 mm. Åtta ark har lagts (vikts) in i varandra, varpå — rimligtvis vid 
renskrivningens avslutning —  ytterligare ett ark vidfogats: det utgör häftets 
fyra sista sidor. En tunn purpurfärgad silketråd häftar samman de nio arken. 
Renskriften omfattar 34 av häftets 36 sidor.

Som brevet anger, innehåller häftet nio dikter: Sjung/, Vattendroppen [?], Utan 
dig, Tiden, Vara tankar, Om tusen år, Kärleken, Hemkomsten, Vålnaden. Av 
Vatt endropp en (riktigare läsning: Vattendroppar?) ingår emellertid två rätt olika 
varianter, i renskriften betecknade I och II.

Den första av dikterna utgöres av en i fem strofer upprepad sångarmaning.

Sjung ut, sjung ut i den friska vår,
Då sinnet ej än är armt,
Men ögat brinner, och pulsen slår,
Och hjertat klappar så varmt.
Sålänge du ännu är fri och ung,
Sjung! Sjung!

De följande stroferna varierar samma attityd. Alla slutar »Sjung! Sjung!», alla 
utom den fjärde har rimordet »ung». I den andra är det fråga om den andliga
friheten: »Sjung ut din mening. [----------- ] Men ve den gäck, som sitt fria jag, /
Sin varmaste känsla sålt.» I den tredje tar skalden, liksom i den femte, upp 
temat söder ~  nord — »Drick Söderns värme uti ditt bröst, / Göm Nordens 
trohet deri» — för att så slå an ett höstmotiv, som vidareutvecklas i fjärde stro
fen, där en mulnande himmel och livets besvikelser och förluster får bilda bak
grund till hjärtats och sången heroism, innan slutstrofen klingar ut i upptaktens 
dur:

Ja, sjung, ja, sjung om din bygd i Nord,
Om Söderns eviga vår,
Ty sången eger sin fosterjord,
Hvarhelst som ett hjerta slår.
Och medan du ännu är fri och ung,
Sjung! Sjung!

På denna ungdomliga inledning följer de två versionerna av »Vattendrop
pen». Heidenstam har uppenbarligen återvänt till motivet gång på gång. En 
version finner man i det material av Heidenstamska ungdomsdikter som ligger
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bakom Ruben G:son Bergs »Före Vallfart och vandringsår»,2 en annan möter 
i Bibi Nordenskjölds (född Sergel) »Min kusin och lekkamrat Verner»;3 båda 
dessa sistnämnda versioner bär emellertid titeln »Droppen». De till Wirsén 
skickade har följande utformning:

Vattendroppen
[Vattendroppar]

I.
Jag såg en gång en liten vattendroppe,
Som vid ett barr med mycken nöd sig höll. 
Hon glänste klart i solens ljus deroppe, 
Men ned till marken plötsligt så hon föll.

Dock ännu der så klar hon låg och lyste 
Och i sin spegel gömde himlen blå.
Ännu bland stoftet der den lilla hyste 
Ett spår av solens rena bild ändå.

Då tänkte jag: så bor [?] ett spår af ljuset, 
Ett spår af himlen, som sig hvälfver der,
I själen äfven qvar, hur djupt i gruset 
Som menniskan en gång ock fallen är.4

II.

Jag såg en gång en droppe, som från himlen föll 
Och vid en blommas späda kalk sig höll.
En annan föll också från himlens sky 
Men hejdlöst ned bland markens ler och dy.

Så är med oss. Vi alla äfvenså 
Vårt ursprung ega oppe i det blå,
Fast en i ljus sig hålla qvar förmått,
En annan sjunkit djupt i last och brott.

—  Men, se, då lyste solen fram och såg 
Med kärlek droppen, som på blomman låg.
Och på den arma der bland dy och ler 
Med samma kärlek såg hon äfven ner.

Och bäst jag grubblade, de inom kort 
Ju hade båda redan dunstat bort.
De vändt ånyo till sitt ursprung hem 
Bland molnen att förenas der med dem.

2 Se: Berg, R. G:son, Före Vallfart och 
ivandringsår, 1919, s. 77-78: referat, samt 
citat av slutraderna. — Versionens fullstän
diga text känner jag från en avskrift av Ru
ben G: son Bergs material, generöst ställd till
mitt förfogande av läroverksadjunkt Sven
Löfgren, Solna. Om denna källa se: Lunde- 
vall, K.-E., Från åttital till nittital, 1953, 
s. 364 o. 379.

3 Mår hacka och Övralid, 1 (=  Hågkomster 
och liv sintryck, 21), 1941, s. 277-295; dik
ten s. 291. — Angående ytterligare en ver
sion eller utskrift se: Lundevall, Från åttital 
till nittital, s. 364, not 4.

4 I sista versraden har framför »men
niskan» stått »också», som strukits. Även i 
slutet av versraden har gjorts någon ändring 
i samband med renskrivningen.
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Gud! När din kärlek så tar minsta dropp,
Som fallit, åter till din himmel opp,
Hur mycket mer den fallna menniskan,
Då af din kärlek äfven hoppas kan.

En jämförelse med de Sergelska och Bergska versionerna visar, att I står 
mycket nära den dikt »Droppen», som Heidenstam skrev ned hos Sergels på 
»Sponga sommaren 1880». Några rader — 2, 3, 6, 8 — är helt eller så gott 
som helt identiska, de två första stroferna överhuvud nära överensstämmande. 
Men den tredje och sista strofen i version Wirsén I motsvaras i version Sergel 
av två strofer, som nog visar ett så mycket säkrare handlag — tredje strofen i 
Wirsén I är ju ej heller särdeles elegant — att det är svårt att tänka sig annat 
än att den Wirsénska versionen I måste vara äldre än den Sergelska versionen. 
En granskning av de två första stroferna synes mig peka åt samma håll. En 
ändring från Wirsénversionens »Men ned till marken plötsligt så hon föll»
till Sergelversionens »Då kom en vindfläkt----och den späda föll» ter sig ju
betydligt rimligare än en ändring i motsatt riktning. Man kan vidare jämföra 
varianterna av raderna 5 och 7; Wirsénversionen: »Dock ännu der så klar 
hon låg och lyste», Sergelversionen: »Dock än på marken hennes pärla lyste»; 
Wirsénversionen: »Ännu bland stoftet der den lilla hyste», Sergelversionen (med 
en ledigt genomförd oregelbundenhet, en fyrtaktig rad instucken bland idel 
femtaktiga): »I stoftet där den lilla hyste.»

I motsats till den Sergelska avviker den »Bergska» versionen starkt från 
de båda Wirsénska. Den har en anekdotisk-idyllisk utformning. Det naiva dik
tar jaget har ersatts av ett litet barn, som får klättra upp mot den lysande 
droppen »på hängbjötkens gren» och snyfta över dess fall. Dessutom har dik
ten helt avvikande versform: sexradiga strofer, tre- och fyrtaktiga verser med 
fallande rytm. Hållpunkter för en datering är vaga, men sannolikt bör nog 
denna mera pittoreska stilisering av motivet vara yngre än de naivt direkta 
versioner som skickats till Wirsén.

Så följer i häftet »Utan dig», en sexstrofig anapestisk dikt!
Utan dig utan dig!
Hvad är lifvet för mig!
Hvad är allting mig sen.
Och jag sjelf är allen,
Blott en aflöfvad gren 
På den ödsliga stig 
Utan dig utan dig.

Ett liv i lycka och framgång vore tomt utan den älskade. Fågeln har sin maka, 
men skalden har ingen vän, allt är ödsligt — »Utan dig utan dig».

Och den brusande våg 
Efter stormande tåg 
I det lugnade haf 
Som ett barn somnar af.

Men för skalden finns endast en grav. Han ber om att en minut få gråta 
ut vid den älskades bröst. Han har tappat sitt »spel», och nu vill hans »sön 
jande själ» endast »hviska farväl», innan han börjar sin ensliga vandring.
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Dock —  förvissad jag är 
Ofvan stjernorna der 
Få vi bygga ett bo 
Att i glädje och ro 
Drömma kärlek och tro.
O! Förskjut då ej mig!
Låt mig stanna hos dig.

På denna dikt, vars närhet till Tegnérs »Sång till solen» väl torde framgå 
av de citerade partierna, följer »Tiden», som i en titelparentes uppges vara 
»diktad på Jerusalems kungagrafvar». Det är en mera pretentiöst upplagd tanke
dikt över fåfänglighet och förgängelse, i tretton åttaradiga strofer. Den saknar 
ej likheter med Wallins »Dödens ängel», men en rad reminiscenser pekar 
nog mot Tegnér som väsentlig inspirationsgivare.

I samlens. I njuten.
I prisen en hvar 
Den korta minuten,
Som kommer och far.
I skryten. I räknen 
Så trygga ert gull;
Men —  plötsligt I bleknen 
Och fallen till mull.

Ett land väl sig gläder 
Af framtidens [?] hopp, 
Och växande städer 
Ur jorden stå opp,
Men —  tiden strör mossa 
Kring murar och sten,
Och stjernorna blossa 
På multnade ben.

Ty tiden hon jagar 
Med glädjens minut, 
Med mulnande dagar 
Så snabbt som förut. 
Och trälar och kungar 
Och stora och små 
Ohjelpligt hon slungar 
Till glömskan ändå.

Väl tankarna springa 
Ur menniskosjäl,
Och dikterna klinga 
Vid sånger och spel,
Men bäst som vi lyssna, 
Se, kring oss blir skumt, 
Och lyrorna tystna,
Och laget blir stumt.

Väl styrkan sig reser 
På jorden en magt,
Och stridslågan fräser 
Från trakt och till trakt. 
Men utan att stanna 
Går tiden sin färd 
Med upplyftad panna 
Bland lågor och svärd.

Bland nöjen och lekar 
Du skämtar och ler, 
Men Tiden hon pekar 
Bland grafvarna ner. 
Då skingras de dina 
Omkring liksom dam, 
Och dödskallar grina 
Ur vännerna fram.

Hur sinnet än jäser 
Af medgång och hopp 
Och storheten reser 
Sin ärestod opp,
Den jemnas med fälten 
Lik dam inom kort,
Och namnet af hjelten 
I tiden dör bort.

Hon omskapar tingen 
Och herrskar sin verld 
Och flyger på vingen 
Så säker sin färd,
Men —  en gång hopfalla 
Dess vinge dock skall, 
Och jorden med alla 
Förgås i dess fall.

Se, tempel sig höja, 
Der Konungar be, 
Och slafvarna böja 
På trapporna knä. 
Men —  allt i ruiner 
Snart tiden har stält, 
Och fullmånen skiner 
Kring ödsliga fält.

Då tid har du lupit 
Din bana till slut.
Af blod har du drupit, 
Sett nöd hvar minut. 
Och verldarna ropa 
På hämd från sin stig 
Och ramla tillhopa 
I grus öfver dig.
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Sitt slocknande öga 
Slår solen igen,
Och ned från det höga 
Hon störtar sig sen.
Bland verld[ar], som remnat, 
Snart skymningen rår. 
Allfader har hämnat 
Mångtusende år.

—  Då stiger ur natten 
En skönare jord.
Ej land fins, ej vatten, 
Ej söder, ej Nord.

Men milda och klara 
Hörs tonernas brus.
Och allt synes vara 
Af strålar och ljus.

Ej Tiden mer höjer 
Förgängelsens svärd, 
Men evighet dröjer 
Kring nyskapad verld. 
Och stjernor mer klara 
Begynna sin gång.
Till dess vill jag spara 
En varmare sång! —

Efter den långa dikten har i renskriften placerats ett kort kär lekspoem, »Våra 
tankar». Det är fråga om ett avsked liksom i »Utan dig», men tonen är mindre 
upprörd, ljusare.

Oss skola skilja land, du knappt vet af.
Och mörka skogar, stormupprörda haf.
Och höga fjell, som sina toppar sola 
Och djupa dalar oss åtskilja skola.

Och dock, jag tror, ibland när månen ser 
Ifrån de brustna silfverskyar ner,
Skall tanken ila öfver haf och länder 
Till honom, borta der på fjerran stränder.

Ty, dyra älskling, tanken vet ej af 
De höga fjellar och de djupa haf.
Och öfver länder, kanske tusenmila,
På en sekund kan vänlig tanke ila.

På denna häftets kortaste dikt om de tusen milen och tankens sekundsnabba 
flykt följer dess längsta, »Om tusen år». Den har föga gemensamt med de 
berömda raderna med samma titel i Nya dikter utan är en munter, litet om
ständlig utopisk satir i aderton strofer, snarast en tillfällighetsdikt, f. ö. det enda 
inslag i häftet som bryter mot den eljest helt dominerande seriösa tonen.

Men säg, hur skall till slut väl blifva 
Med denna vår planet en dag,
När hon kring solens gyllne skifva 
Har rullat ännu tusen slag.
En tomte hviskar i mitt öra:
»Var bara tyst, skall du få höra,
Hur som det går 
Om tusen år.

Uti Sahara vimplar vaja,
Men Döda hafvet ligger tort.
Hvarenda smul af Himalaja 
Med någon gasart man sprängt bort 
Och deraf sjukhus byggt och bårhus 
Och akademier och dårhus.
Jo, så det går 
Om tusen år.
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I luftskepp från den ena kanten 
Du till den andra plötsligt far.
Och tunnel under blå Atlanten 
Af konstgjord sten sig skapat har.
Och svärmar n med en vän i månen 
Samspråkar genom telefonen.
Jo, så det går 
Om tusen år.

Man kommer att kunna magasinera solsken i hjärtat. En elektrisk sol skall 
lysa om vintern. Förtjänsten blir prisad även i framtiden, dvs. förtjänst av 
pengar. De gamles »känslolip» kommer man bara att höra i fonografen, liksom 
samma apparat förevigat »knalbn, när siste svärmarn sköt sig» och »ljudet af,, 
hur Bismarck snöt sig». En evig fred har till sist bekräftats — men detta hindrar 
inte »att det stupar / En hundra tusen här och der».

Så vänder sig skalden från det större perspektivet mot »vart kära Norden».

Ej längre då vårt lands förhoppning 
Vid Rydbergs hörn står med pince-nez.
Och inga löjtnanter med stoppning 
I Kungsträdgården du får se.
Blott Karl den trettonde med lodet 
Står qvar som bild af hjeltemodet.
Jo, så det går 
Om tusen år.

Man kommer i framtiden att vilja göra potatiskällare av »Riddarholmens 
hvalf» och i stället »måla opp Johannis kyrka / Att gömma kungastoften i». 
Man prutar med monarkien, tills den försvinner och blir till ett officiellt 
respekterat minne. På museet har man kvar »Erkepappas mössa» och »Tam
burmajorens trollstaf». Kvinnan har i framtiden lärt att råda men kan stå i kö 
för att se ett stelnat fotspår av »en modern forntida mö», vars klack kunde 
hålla männen under toffeln. Arkeologen, som hittar en liten »vase», förfasar 
sig över forna tiders avgudadyrkan. Så anspelas på den militära undervisningen, 
som i framtiden drivits in absurdum: »Examina väl två på året / I fyrtio år 
en krigsman tar». Begåvningsproblemet förenklas: den dumme kan köpa sig 
»snillrikhetsdiplom». Unionsbråket har lugnat av:

Med broder Nore då vi hunnit 
Att sluta gnabbas mer likt små.
Och Björnson, om han lefvat, funnit 
Att det gått lika bra ändå.

Dikten slutar med två strofer som i all sin trivialitet dock hastigt snuddar vid 
en rad Heidenstamska kärnmotiv: skog, grav, förgängelse, minne, minnesfest.

Och Koloradobaggen knogar 
Som kolportör kring våra fält.
Och längesedan våra skogar 
Tillhopa i en kruka smält.
Tandpetare åt Presidenten 
Man hemtar ifrån Kontinenten.
Jo, så det går 
Om tusen år.
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—  Men när bland vårdarna, som ramlat,
Och ufven bygger bo som bäst,
De unga slägten sig församlat 
Att fira der en minnesfest,
Då skall det sägas: »hur man klagar,
Så var dock »stil» i forna dagar.» —
Jo, så det går 
Om tusen år.

På de följande tre sidorna har renskrivits en dikt med så långa versrader, att 
skalden har föredragit att låta texten löpa parallellt med häftets långsidor. Dik
ten heter »Kärleken».

Det var så ödsligt, hems [k] t och kallt, och jorden låg så stum,
Och mörkret hvilade så tungt omkring de öde rum.
Då trädde Gud på ljusa moln från stjernesalen ned.
Och myriader englars mängd sig rundt kring honom spred.
—  »Jag vill, —  så talte han, —  »se lif på denna öde jord!» —
Och alla verldar skälfvde vid allfaders herrskarord.
Emellan jord och himmel jag en bro vill bygga mig,
Att himlens fröjder skola gå dit ned på denna stig.
Och att från lifvets skymning der från menniskornas split
Ett sorgset hjerta måtte få en väg, som leder hit.
Jag kall [a] bryggan kärlek vill. Hon öppen hvar skall stå.
Och sjelf den blinde lika lugn på hennes hvalf skall gå.
Så länge sedan än på jord två friska hjertan slå,
Skall denna bro, om jag är Gud, orubbad äfven stå.» —
Så talte han och genast sprang från himmel och till jord
En brygga opp, af stjernors mängd, af idel strålar gjord.
Och ned från himlen stego fröjd, lycksalighet och hopp.
Och tusen englar i sitt ljus der gingo ned och opp.
Och solen rann på fästet fram, och marken kläddes grön.
Och första menskan tacksam bad till Gud sin första bön.

Säg, har du sett den bryggan väl? Hvem såg ej henne än!
Hvart flärdlöst hjerta längtansfullt i drömmen ser mot den.
Sålänge dygd på jorden fins, så länge än fins två,
Som värmas utaf hopp och tro skall bryggan tom ej stå.

På denna topelianska studie följer den tidigare kända dikt, som Heidenstam 
även renskrivit i slutet av sin skissbok »Reseminnen år 1876-1877».5 I skiss
boken har den ingen överskrift — om man icke som dikttitel skall uppfatta 
ordet »Sverige», som på ett mycket framträdande sätt placerats på en klippa på 
den teckning man finner ovanför dikten. I det till Wirsén sända häftet be
nämnes dikten »Hemkomsten». De båda versionerna ligger varandra ganska 
nära. Wirsénutskriften lyder:

5 Heidenstam, V. v., Verner von Heiden- den efter pl. 48. — Jfr Böök, F., Verner von 
stams skissbok, Reseminnen 1876-187-7, In- Heidenstam, 1, s. 30. 
ledningsord av Sven Hedin, Sthlm 1939, bla-
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Förgäfves jag bodde i Södern som gäst 
Långt fjerran från fädernejorden 
Och anade aldrig, att hemma är bäst,
Om hemmet ock ligger i Norden.
Väl njöt [jag] af värme och solens brand,
Men der låg ej kring mig mitt fosterland.
Väl blomstrade skönheten der på hvar kind,
Men hvad är dermed, se’n hon varit.
Hon smeker så mild som en sommarens vind,
Men snart liksom den hon har farit.
En doftande krans väl Naturen band,
Men der låg ej kring mig mitt fosterland.
Bekymmer och oro med menniskor bo,
Vi resa ej undan dess boja.
Men trefnad och lycka der hemma blott gro 
Likt godt om palats eller koja.
Och städse flyr tanken lik våg mot strand 
Dit, der du har kring dig dit fosterland.
—  En afton, när solen sjönk ned i sitt blod,
Och stjernorna skimrande brunno,
Vid barndomens härd liksom fordom jag stod,
Och oro och sorger försvunno,
Och trefnaden räckte mig åter hand,
Ty der låg omkring mig mitt fosterland.

Lägger man de båda renskrifterna bredvid varandra, synes Wirsénhäftets 
visa en mera driven hand — något som visserligen delvis skulle kunna ha sin 
förklaring i renskrivningssituationerna: Wirsénrenskriften är ju f. ö. skriven 
med bläck, skissbokrenskriften med blyerts. Textvarianterna förefaller mig 
emellertid likaledes tyda på att Wirsénversionen snarast skulle representera en 
senare avfattning. I skissboken lyder t. ex. första strofens sista versrader:

Väl njöt jag i södern af solens brand 
Men der låg ej kring mig mitt fädernesland.

Nu förekommer emellertid både »Södern» och »fädernejorden» i strofens bör
jan, och det är därför möjligt, att avvikelserna i Wirsénredaktionen innebär ett 
försök till språklig variation; visserligen har Wirséntexten genomgående »foster
land» mot skissbokstextens »fädernesland». I skissboken har sista strofens första 
rad »när solen nedsjönk i blod» och dess sista rad »Ty rundt der omkring låg 
mitt fädernesland». Wirséntexten förefaller mig ge bättre rytm och ledigare 
diktion. En jämförelse av de båda versionerna av strof 2 synes mig icke motsäga 
det dateringsresonemang som här försökts, men en argumentering skulle bli 
alltför beroende av subjektiva smakfaktorer.

Häftet avslutas med en götiskt färgad dikt, »Vålnaden». Det är fråga om 
en gammal kämpe, som rest sig ur sin grav och talar.

Snabbare än tanken ilar,
Tiden bort i fjerran hastar.
Vingen, trött, hon aldrig hvilar,
Aldrig på sin bana rastar.
Många vårar grönska hunnit 
På den mull, der gömd jag låg.
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Tio sekler ren försvunnit,
Sedan solen sist jag såg.
Mycket olikt här har blifvit 
Sedan forna goda tider.
Åt det onda man sig gifvit,
Och mot ragnarök det lider.

Den gamle ångrar, att han givit sig upp bland de kivande människorna och 
ej stannat i gravens ro. Han har velat se de starka men endast funnit narrar, 
och han har talat till dem i vrede.

Ljusets söner bort då drogo,
Något läspande om friden.
Och med stolt förakt de logo 
Åt den råa forna tiden.

Men det är de gamle som har kämpat och lidit, som har skapat landet och dess 
ära. Nu har vålnaden sett nog av de nya tiderna och skrider tillbaka till 
»grafvens mörka gömma».

Men om ovän skulle finna 
Vägen opp till dina länder,
Och dess hus och torn försvinna 
Uti rök och svedda bränder,
Och som ax de dina falla,
Och dig hotar död och skam,
—  Då, jag vet det väl, du kalla 
Åter skall min vålnad fram.
Lycklig då, om du ur jorden 
Väcka kunde än min hand.
Om min anda blef i Norden 
Lyckligt tusenfalt ditt land!

Från vilken tid härstammar nu denna Heidenstamska gymnasistpoesi? Brevet 
till Wirsén är odaterat. Något svarsbrev synes ej ha bevarats. Att brevet skrivits 
på samma brevpapper som Heidenstam använt våren 1880 har ovan konsta
terats. Uppgiften att de flesta av dikterna tillkommit på resor »i Syrien och 
Egypten» innebär rimligtvis, att brevet knappast skrivits före Heidenstams hem
komst från den andra orientresan våren 1878: båda resorna förde skalden till 
Egypten, men endast under den andra synes han ha vistats i Syrien.6 Den av 
brevskrivaren meddelade adressen är formulerad på ett sätt som kanske skulle 
kunna peka just mot år 1878 eller tiden närmast därefter: »Stockholm, Villa
staden, Heidenstams Villa.» Stockholms adresskalender för år 1877 anger fa
miljen Heidenstam som boende vid Johannis östra Kyrkogata, under det att 
adresskalendern för 1878 uppger adressen Norra Humlegårdsgatan tomt 7 
(i den nyanlagda s. k. Villastaden). Kalendern för 1879 ger så gatunumret 10, 
vilket emellertid efter ett par år ändras till 7. Beteckningen »Heidenstams Villa» 
kunde göra det troligt, att brevet skrivits vid en tidpunkt, då ett gatunummer

6 Jfr Böök, a. a., 1, s. 29 ff. — Dikten 1, s. 32) såg H. Jerusalem endast vid julti- 
»Tiden» uppges ju f. ö. vara diktad »på Je- den 1877. 
rusalems kungagrafvar». Enligt Böök (a. a.,
4 — 640109 Samlaren 1964
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överhuvud ej fixerats, men en sådan förmodan är naturligtvis rätt osäker. 
Wirsén bodde 1876-1880 i Göteborg, och det är ju antagligt, att brevet sänts, 
dit: ovan anförda svarsadressformulering synes ju snarast tyda pa att brevmot
tagaren vistas på annan ort än Stockholm. Redan före överflyttningen till 
Stockholm 1880 invaldes Wirsén emellertid i Svenska akademien. Invalet skedde 
20 mars 1879 och bekantgjordes i pressen några dagar senare. Man skulle här 
kunna fråga sig, om brevets formulering, avsaknaden av varje hänsyftning på 
Wirséns upphöjelse, det påklistrade svarsportot och den dock icke alltigenom 
vårdade utskriften av brev och dikter möjligen skulle kunna tyda på att Heiden- 
stam vänt sig till Wirsén före dennes inval i akademien, men man bör nog 
tveka inför möjligheten att dra en sådan slutsats.

Att brevet knappast kan ha sänts tidigare än våren 1878 är alltså relativt 
uppenbart, att det ej skrivits senare än Wirséns överflyttning till Stockholm 
1880 är högst sannolikt. Beträffande dikterna påstår skalden själv, att de flesta 
tillkommit »på resor iochför min helsa i Syrien och Egypten», alltså 1876- 
1877, 1877—1878. »Tiden» uppges i undertiteln diktad på Jerusalems kunga- 
gravar, dvs. vid jultiden 1877. Det har vidare synts troligt, att version 1 av 
vattendroppsdikten snarast bör vara äldre än den mycket närliggande version 
vi känner från »Sponga sommaren 1880». Genomgången av dikten »Hem
komsten» visar å andra sidan, att Wirsénvarianten här troligen är yngre än 
skissbokvarianten, vars datering dock förefaller oviss: skissboken hänför sig 
enligt titelvinjetten till resan 1876-1877 men tycks också innehålla akvareller 
från resan 1877-1878.

Av särskilt intresse ur dateringssynpunkt är den långa dikten »Om tusen år». 
Den har karaktär av tillfällighetsdikt och måste förutsättas arbeta med mer 
eller mindre aktuella anspelningar.7 Många av dessa är svårtolkade eller syftar 
på mindre strikt tidsbundna företeelser, men några ger kanske kronologiska håll
punkter. Dikten talar om telefon och fonograf. Patentansökan på en användbar 
telefon inlämnades i februari 1876, uppfinningen blev allmänt känd och bör
jade användas under de följande åren, offentliga telefonnät togs i bruk från

7 Mer eller mindre satiriska framtidsfan- 
tasier har tydligen varit på modet. En bild av 
vart den moderna maskintekniken och na
turvetenskapen och tidens utilistiska och ra
tionalistiska tendenser kunde leda möter t. ex. 
i en bok med samma titel som Heidenstams 
dikt, Om tusen år! Framtidsskildring af Émile 
Souvestre, svensk översättning 1873 av ett 
visserligen betydligt äldre original, Le monde 
tel qu’il sera, 1846. (Fantasier av denna typ 
var ju inte heller något nytt i Sverige: från 
sistnämnda år, 1846, är Blanches lilla lustspel 
1846 och 1946.) Vid sjuttitalets början hade 
också Bulwer-Lyttons The coming race ome
delbart översatts till svenska: Ett kommande 
slägte, 1871. Just på hösten världsutställnings
året 1878 — alltså kort tid efter Heiden
stams återkomst från den andra orientresan 
— utgav Claës Lundin påpassligt romanen 
Oxygen och Aromasia, Bilder från år 2378, 
Efter en främmande idé (slutsidorna ankny-

ter lätt till världsutställningen i Paris); i ett 
förord erkännes, att boken lånat grundtan
ken, »några namn samt en liten del af hand
lingen» ur »Bilder aus der Zukunft von 
Kurd Lasswitz», utkommen i Breslau samma 
år. Lasswitz har nämnts som en av science- 
fiction-litteraturens föregångsmän (Schwonke, 
M., Vom Staatsroman zur Science Eiction, 
1957, s. 45). Lundins bild av ett teknokra
tiskt och rationaliserat framtidssamhälle är 1 
huvudsak lokaliserad till Stockholm, Göteborg 
och Köpenhamn. Mellan Heidenstams dikt 
och Lundins berättelse föreligger vissa motiv
likheter, dock av så allmän natur, att de knap
past tyder på att H. skulle vara beroende av 
L. En hel del i dessa föreställningar om 
framtidens värld har rimligtvis varit com- 
mune bonum. — Man kan f. ö. erinra om att 
från 1870-talets början även den svenska bok
marknaden översvämmades av Jules Vernes 
romaner.
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början av 1878 (i Stockholm 1880). Edisons konstruktion av en användbar 
fonograf ägde rum under år 1877, tidigt 1878 förelåg patent och under samma, 
år kom en fabrikation av apparater i gång. I Dagens Nyheter står på vårsidan 
1878 åtskilligt att läsa om telefonens förbättring, om en enstaka fungerande 
telefonlinje i Stockholm samt om underverket fonograf ens nu bekräftade funk
tionsduglighet. Tidningen kan även, med vederbörliga reservationer, meddela 
en mera fantasifull notis om uppfinningen av ett slags televisionsapparat: »tel- 
elektroskopet» (21.3). — Heidenstams dikt anspelar vidare på koloradobaggens 
härjningar. Just omkring och efter mitten av 1870-talet har man uppenbar
ligen varit mycket skrämd inför utsikten att skadedjuret skulle sprida sig till 
Europa; i Sverige kom på hösten 1876 en kunglig förordning, vilken som en 
försvarsåtgärd mot »den potatesväxten hemsökande insektarten Chrysomela 
decemlineata» helt enkelt förbjöd införande av potatis från Amerika samt från 
det fåtal länder i Europa, dit sådan import var tillåten.8 — Omedelbart efter 
raderna om koloradobaggens knogande »kring våra fält» heter det: »Och 
iängesedan våra skogar / Tilhopa i en kruka smält. / Tandpetare åt Presi
denten / Man hämtar ifrån Kontinenten.» Nedsmältningen av skogen i en 
kruka måste väl avse framställningen av kemisk trämassa. Metoderna för ifråga
varande fabrikation växte fram just under 1870-talet, och mot decenniets slut 
befann man sig i den moderna pappersindustriens experimentstadium. Sådant 
bör ju ha ägt intresse för Tivedssläkten på Aspa och Olshammar. Möjligen 
skulle man kunna sammanställa orden om den importerade tandpetaren med 
en notis i DN 2.10.1878 om att järnvägsbyggnadsstyrelsen klagat över brist 
på lämpligt timmer i Norrland för visst tekniskt ändamål — i pressen avfärdas 
visserligen saken som löjlig. — Raderna om den elektriska solen, som skall 
härma sommarens ljus och värme, behöver ej peka mot någon mera bestämd 
datering. Under decennier hade man experimenterat med elektrisk belysning. 
Men 1870-talets slutår synes medföra en avgörande vändning. Båglampsljuset 
blir mera använt och användbart. Just kring årsskiftet 1878-79 får Stockholm 
ett elektriskt upplyst kafé. Pressen ger notiser om fortsatta framsteg. Mot 
slutet av 1879 kan Edison så presentera en pålitlig glödlampa.

Några politiska anspelningar kan synas ge litet större möjligheter till tid
fästning. I en strof heter det att framtidsmänniskan i fonografen bl. a. skall få 
höra »ljudet af, hur Bismarck snöt sig», och det förefaller som om den därpå 
följande strofen skulle kunna ha någon anknytning till detta Bismarckmotiv:

I lugnets värf man sig fördjupar.
En —  »evig» —  fred bekräftad är,
Om ock det händer, att det stupar 
En hundratusen här och der.
Det stora hela det är susen.
Men hvad gör några hundra tusen.
Jo, så det går 
Om tusen år.

Det ligger här nära tillhands att tänka på Berlinkongressen juni-juli 1878 
och händelserna kring den lysande församlingens högtidliga fridsstiftande.9 Bis-

8 Svensk författningssamling, 1876: 36, 0 Man kan ju här erinra om att ett annat
dat. 29 sept. Kungörelsen skulle uppläsas av sommarhalvårets stora evenemang var 
från predikstolen. världsutställningen i Paris maj-november
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marek stod här vid sidan av Disraeli i centrum för hela världens uppmärksam
het, och bland pressens småreportage och anekdoter saknas inte notiser om 
järnkanslerns utseende och hälsotillstånd, om hans frisyr och kroppsvikt och 
temperamentsutbrott. Fr eds verkets genomförande ledde ju omedelbart till ny 
blodsutgjutelse, främst i samband med Österrike-Ungerns ockupation av Bos
nien och Herzegovina på sensommaren och hösten. Det är ej orimligt, att just 
detta kan ligga bakom den unge skaldens hugg mot det legaliserade våldet i 
en officiellt pacificerad värld.

Åtskilliga av allusionerna på mera lokala förhållanden är dunkla eller mindre 
gripbara. En anspelning på Johannes församlings gamla förfallna träkyrka, 
i vars närhet Heidenstams ju bott omedelbart före flyttningen till villan — 
»Och måla opp Johannis kyrka / Att gömma kungastoften i» —  kan emeller
tid mycket väl ha varit motiverad av situationen under 1870-talets sista år, 
vid vilken tidpunkt byggnaden tydligen började anses värd att helt utdömas 
— i mars 1880 stiftades en fond för det nya kyrkobygge, som efter en arkitekt
tävling 1881 kom i gång vid 1880-talets mitt.1 Vad dikten innehåller om 
monarkiens och de dekorativa samhällstraditionernas bortrationalisering är 
kanske svårt att knyta till bestämda tidssituationer, liksom skämtet med fla
nerande dandies och med kvinnoemancipationen — det sistnämnda tydligen 
ett outslitligt standardmotiv i adertonhundratalets framtidsfantasier. Mera kon
kreta hållpunkter ger då möjligen en strof, vars första rader tar upp unions- 
f rågan:

Med broder Nore då vi hunnit
Att sluta gnabba mer likt små.
Och Björnson, om han lefvat, funnit
Att det gått lika bra ändå.

En mera påfallande insats i unionsdiskussionen under dessa år gör Björnson 
främst i samband med flaggstriden på vårvintern 1879, kring mitten av mars, 
men å andra sidan hade han långt tidigare slagit vakt om Norges självständighet 
i relation till unionsbrodern, och dramat Kongen, 1877, hade betraktats som 
ett svårartat angrepp på den gemensamma dynastien. Dunkla förefaller mig 
strofens båda följande rader — »För hvarje år har skåne [!] höjt sig, / Men skå
ningen dermot har böjt sig» — men torde väl förutom på den i Sydskandinavien 
mycket obetydliga landhöjningen syfta på den 1870-talets riksdagsgrupp som 
kallades skåningarna, och därmed väl på ett eller annat sätt på den oändligt 
segslitna försvarsfrågan, som varit mycket nära ett slags avgörande våren 1878 
men som vanligt fallit till marken. — Bitterheten över försvarsfrågans ständigt 
uppskjutna lösning färgar ju sannolikt den sista av häftets dikter, »Vålnaden».2 
I »Om tusen år» möter man delvis andra aspekter på den svenska armén. Med 
de pince-nez-prydda dandytyperna vid Hotel Rydberg sammanställs Kungsträd
gårdens »löjtnanter med stoppning», och i framtidens museum kommer enligt 
skalden att bevaras både vaktparadmusikens kommandostav (»Tamburmajorens 
trollstaf») — »Och från Mariebergs etager / Ett par de sötaste Mustascher».
1878, som kan ha aktualiserat framtidsvyer 2 Detta tidfäster ju ej dikten, som f. ö. till 
och framtidsfantasier i Heidenstams krets. Jfr tendens och motiv har en viss likhet med
f. ö. ovan s. 50, not 7. C. R. Nybloms »Kämpavisa», tryckt i tid-

1 Se: Sveriges kyrkor: Stockholm kyrkor, skriften Nu, årg. 1, 1874-75, s. 177-178.
Bd 4, 1928-34, s. 471 med not 5 samt s. 508.
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Satiren är banal men bottnar väl i den sjuklige och osäkre adlige officerssonens 
sociala situation — kanske bittert skärpt, när nittonåringen efter den andra 
orientresan tydligen haft mycket svårt att ta upp studier som avbrutits med skol
gången. Med den högre militära utbildningen, som ju fortfarande fanns kvar 
på Marieberg, vill man emellertid förknippa en hel strof:

Examina väl två på året 
I fyrtio år en krigsman tar,
Ty han bör blifva grå i håret 
Som Löjtnant och få intet qvar 
Af minne och af vett försvarligt,
Så gör han staten mindre skadligt.
Jo, så det går 
Om tusen år

Sannolikt bör detta skämt med en tidskrävande officersutbildning ha något att 
göra med den nyordning av den högre militära undervisningen, som genom
fördes 1878, varigenom man fick en särskild krigshögskola och en därifrån 
skild artilleri- och ingeniörshögskola och därmed tydligen satsade på en mera 
systematisk och omfattande vidareutbildning av den svenska officerskåren.3

Vad som här framdragits leder tyvärr ej till en mera exakt datering av det 
lilla dikthäftets utredigering, renskrivning och översändande till Wirsén. Att 
dikterna i någon utsträckning tillkommit på — och emellan? — orientresorna 
1876-1878 är antagligt. Man har här ingen anledning att betvivla skaldens 
egna uppgifter. Att i samlingen skulle ingå ett eller annat ännu äldre diktförsök 
är ju tänkbart. Sannolikt är väl f. ö., att Heidenstam arbetat igenom och 
retuscherat de flesta av dikterna, innan han vågat vända sig till Wirsén, liksom 
att han vidfogat nyskrivna. Det förefaller dock antagligt, att tidpunkten för fär
digställandet av diktsviten ej ligger mycket långt efter hemkomsten från den 
sista orientresan våren 1878. En jämförelse med materialet i Ruben G:son 
Bergs dossier,4 delvis publicerat i Före Vallfart och vandringsår, synes mig också 
visa, att vad som sänts till Wirsén bör representera ett — ev. avsevärt — äldre 
stadium i Heidenstams ungdomsdiktning. Den även kvantitativt ganska om
fattande Bergska dossiern har ett rikt, mångskiftande innehåll. Man möter här 
pittoreskt folkliga motiv, genrebilder, långa berättande dikter, naturpoesi, per
sonlig lyrik, man möter som bekant uttryck för en modern, radikal kultur
patriotism. Den Bergska samlingens tillkomsttid är oviss liksom dess förhål
lande till de båda samlingarna av Heidenstamska ungdomsdikter som skickades 
till Topelius i början av 1881 och sommaren 1882, men allt tyder på att 
dessa legat någorlunda i närheten av den Bergska samlingens nivå. T. o. m. de 
dikter från 1878-1880 som bevarats av släktingarna Sergel på Spånga kan 
någon gång synas ledigare än Wirsénhäftets rimmerier.5 Men i stort sett synes 
mig Spångadikter som »Källan» och »Aftonringningen», daterade till resp. 
»d. 6/9 -79» och »1878»,6 stå Wirsénhäftets poesier ganska nära.

Det dateringsresonemang som här försökts synes alltså visa mot att de till

3 Reglementena för de båda läroanstalterna 4 Denna har jag ju endast sett i avskrift,
daterade 12 juli och 1 nov. 1878, publicerade Jfr ovan s. 42, not 2.
resp. 23 och 26 nov. samma år. Svensk för- 5 Beträffande »Droppen» se ovan s. 41-43.
fattnings-samling, 1878: 37, 38. 0 Mårbacka och Övralid, 1, s. 290 ff.
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Wirsén skickade dikterna i huvudsak tillkommit under eller närmast kring 
åren 1877 och 1878 och att de granskats och renskrivits — förts poetiskt å jour 
— vid någon tidpunkt under perioden sommaren 1878 till sommaren 1879. 
Det förefaller kanske ej sannolikt, att dikterna sänts alldeles omedelbart efter 
återkomsten från den andra orientresan, och ingenting gör väl heller en tid
punkt senare än Heidenstams avresa till Rom hösten 1879 särskilt trolig. 
Försöket att datera den aktualitetsspäckade »Om tusen år» gav ingen exakt 
inplacering men pekade relativt bestämt mot 1870-talets slut och väl snarast 
mot hösten 1878 eller den följande vintern.'

Det här behandlade poetiska materialet ger kanske inte särskilt mycket av 
ny kunskap om den unge Heidenstam. Det bekräftar den gamla iakttagelsen, att 
skalden ej var speciellt tidigt utvecklad, det nyanserar den bild vi redan äger av 
den konventionellt idealistiske rimmaren från 1870-talets slut, känd från da
terade Spånga-poem, vilkas släktskap med signaturerna och Wirsén har fram
hållits.7 8 Kanske framträder nu den följande utvecklingen, kring 1880, i något 
kraftigare relief. Man får vidare en bekräftelse på att de orientaliska intrycken 
fått mycket litet av direkt och omedelbar betydelse för Heidenstams inspiration. 
Den motsättning mellan söder och nord som skymtar i dikthäftet får helt 
allmänna, nästan abstrakta formuleringar; all österländsk lokalfärg saknas. 
Påfallande är den kristet färgade religiositeten i några av dikterna. Den f. d. 
eleven i G. E. Beskows skola kom ju senare att något överbetona barndoms
miljöns religiösa frigjordhet. Av intresse är att konstatera de tidiga diktar- 
aspirationerna, detta att nittonåringen (tjugoåringen?) redan före sina första 
allvarliga försök att utbilda sig till målare, ett årtionde före Vallfart och vand
ringsår, så målmedvetet siktat på diktarkallet som det framgår av brevet till 
Wirsén och av hela företaget att överhuvud vända sig till denne.

Att sätta ungdomsskriverier som de här behandlade i relation till Heiden
stams mogna diktning kan tyckas ointressant. Men frågan bör ställas: visar de 
nio dikterna mot inspirationspunkter, problemställningar, motivval av betydelse 
i det senare författarskapet?

Flera av häftets smådikter får man kanske här gå förbi. Deras okomplicerade 
idealitet ligger för långt från det utvecklade författarskapets tonlägen, och de 
»Heidenstamska» attityder och motiv man skulle kunna uppmärksamma är allt-

7 Det skulle ju kunna vara fråga om en 
jul- eller nyårsdikt. Framtidsfantasien är lagd 
i en viskande tomtes mun. Jultomten hörde 
på 1870-talet till mytologiens fräscha nyför
värv.

8 I någon mån belyser väl renskriften också 
Heidenstams bekanta svårigheter med språket. 
— När H. 1881-82 sände diktmanuskript 
till Topelius, litade han ej på sin egen hand 
utan använde renskrivare, på vilka han, så 
långt sig göra lät, skylde språkliga ofullkom
ligheter. Böök vill, liksom Kamras, närmast 
göra gällande, att dessa vanskligheter berott 
på H:s avbrutna skolgång, hans brist på »ele
mentära kunskaper». (Se Böök, V.v.H., 1, s. 
51-52, 80-81; Kamras, Den unge H., s. 84.)

De dokument som Staffan Björck presenterat 
i uppsatsen Från Heidenstams pojkår {Ord och 
Bild, 1944, s. ii9 ff ., spec. s. 122-123) och 
Kate Bangs konstaterande av H:s förvånande 
ringa färdighet i de stora europeiska språken, 
trots så många och långa vistelser i utlandet 
{Vägen till Övralid, 1945, s. 108), liksom av 
den åldrande författarens och kulturpersonlig
hetens markanta osäkerhet i svensk orto
grafi {a. a., s. 59), skulle väl dock snarast 
tyda på att diktaren kan ha haft att kämpa 
med en mera ursprunglig språkrubbning, som 
ev. försvårat skolgång och studier och som 
möjligen — en intressant men ytterligt vansk- 
lig fråga — inverkat på författarskapets sti
listiska art.



Heidenstamsk ungdomsvers 55

för allmänna till natur och formulering. Däremot kan man notera, att häftets 
utan jämförelse två längsta dikter heter »Tiden» och »Om tusen år». Den första 
är visserligen en rätt osjälvständig predikan över förgängelsemotivet och den 
senare en aktuell skämtutopi, men titlar och motivval visar nog här mot ett 
samband med tidsföreställningarnas starka dominans i det senare författarskapet. 
Man kan citera fyra rader ur »Tiden»:

Men —  tiden strör mossa 
Kring murar och sten,
Och stjernorna blossa 
På multnande ben.

Det låter alldeles Tegnér skt — »Se, nattens stjärnor blossa / på gr af ven länge
sen, / och hundraårig mossa / betäcker hjältens ben» — men föregriper väl 
icke desto mindre en viktig motiv- och stämningssfär i Heidenstams diktning: 
gravar, glömska, grå förgängelse, det svunna som sover under stjärnhimmeln.9 
Man kan f. ö. fråga sig, om inte det »Jerusalem, Jerusalem!», som i profetisk 
ton inleder dikten »Visby» kan äga samband med minnet av förgängelsediktan- 
det på Jerusalems kungagravar: den korta lyriska diktens snabbt förbiglidande 
identifikation av staden på Sions berg och staden på den nordiska havsstranden 
är ju rätt egenartad.1 Även häftets sista dikt, »Vålnaden», visar mot denna motiv
typ. Första strofen varierar i gängse bilder föreställningen om tidens snabba och 
outtröttliga flykt; i den andra möter gravmotivet i en formulering som redan 
är en smula heidenstamsk:

Många vårar grönska hunnit 
På den mull, der gömd jag låg.
Tio sekler ren försvunnit,
Sedan solen sist jag såg.

Intressantare blir dock i sammanhanget »Om tusen år». Slutstrofens
—  Men när bland vårdarna, som ramlat,

Och [!] ufven bygger bo som bäst,
De unga slägten sig församlat 
Att fira der en minnesfest,
Då skall det sägas [— ------- ]

leder ju även den tankarna till den högtidliga upptakten med tempelruiner och 
ugglor i »Visby», men framför allt till dikten »Drömsyn på ängen», där situa
tionen är mycket likartad: i en avlägsen framtid samlas sentida släkten till en 
kulthandling, där även det glömda förflutna får röst. Även med situationen i 
»Hertig Magnus’ grav i Vadstena» — nattvardsbarnens blomstersmyckning av 
»vården» i den ljusa pingstkvällen — finns här släktskap, liksom väl med den 
»vårdagsfest / med blommor och med sång för — människan», i vilken Hans 
Alienus får tona ut. Ytterligare exempel ur författarskapet skulle här kunna 
framdragas. — Även den Heidenstam som skulle komma att visa sig så fängslad

9 Tegnér, Samlade skrifter, 3, 1920, s. 67. 
Det är en frestande tanke, att stroferna fem 
och sex i Tegnérs »Karl XII» ev. kan ha 
spelat någon roll vid själva den tidiga fixe

ringen av denna föreställningsvärld hos Hei
denstam.

1 Jfr dock Björck, Heidenstam och sekel
skiftets Sverige, s. 98.
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av berömda personers gravplatser och låta Karl XII:s begravning i Riddar- 
holmskyrkan bli motivet för några av de mest karakteristiska och inspirerade 
sidorna i författarskapet, skymtar ju inte bara i det allvarsamma poemet från 
Jerusalems kungagravar utan mycket konkretare i satirens rader om potatis- 
källrarna i »Riddarholmens hvalf» och om den uppsnyggade Johannis kyrka 
»Att gömma kungastoften i». Här föreligger ett starkt ursprungligt intresse.

Osäkrare är om man bör fästa någon vikt vid att ökenmotivens skald och 
diktaren av »Döda havet» som satirens första exempel på en framtida civilisa
tions omskapande makt just tar upp det befolkade Sahara och det torrlagda 
Döda havet. Detsamma gäller kanske motiven kläder och historisk rekvisita. 
Här kan noteras, att man om tusen år av monarkien har kvar »några klutar
[------------] från dess siste Prins», att på museet finns »Erkepappas mössa» och
»Tamburmajorens trollstaf» och att den framtida emanciperade kvinnan köar 
för att få beundra ett tydligen mycket graciöst »stelnadt fotspår» av »en mo
dern forntida mö» — ungefär som pilgrimerna ivrigt samlas kring den för
multnade späda Kristus-skon i dikten »Betlehem» i Vallfart.

Intressantare än dessa små motivöverensstämmelser är att den frontställning 
mot adertonhundratalsborgerlighet och mot en modern kommercialiserad och 
teknokratisk civilisation som är så påfallande hos Vallfarts och Hans Alienus’ 
skapare kommit till ett om ock vagt och genrebetingat uttryck i tusenårs- 
satiren. Det är här ännu fråga om ett ganska onyanserat och konventionellt skoj 
med den ekonomiska och tekniska rationaliseringens traditions- och miljöför
störande verkningar, men man kan se, att det hos överingeniörssonen Heiden- 
stam tydligen funnits en tidig utgångspunkt för den polemik som skulle bli 
ett viktigt inslag i författarskapet kring 1890.

Wirsén torde alltså ha mottagit Heidenstams dikthäfte vid någon tidpunkt 
ej alltför avlägsen från den dag på vårvintern 1879, då han invaldes i Svenska 
akademien. Efter ett tredjedels århundrade ärvde Heidenstam hans stol och 
tog sitt inträde i de odödligas krets med talet »Minne av Carl David af W ir
sén». Talet är helt naturligt endast måttfullt entusiastiskt, trots alla vänliga 
försök till uppvärdering av olika sidor i den oförsonlige gamle motståndarens 
insatser och personlighet. Men i en passage blir tonen och kontakten direktare:

Ännu minns jag från min barndom, hur livligt Wirséns första stora 
diktsamling tilltalade oss ungdomar och hur vi försvarade den mot de 
äldre, som saknade den Tegnér ska prakten och gärna skulle ha önskat 
litet mera om sköldar och nornor. Det var Wirséns lyrik, som många av 
oss då som flitigast efterbildade vid det hemlighetsfulla versskrivandet 
mellan läxor och krior. Lika allmänt var bifallet från kritiken och de 
resonerande litteraturvännerna. I kalendrar och veckotidskrifter inflöto 
talrika försök i hans anda, Norman satte musik till hans sånger, och det 
hörde till det vanliga, att hans dikter sjöngos eller upplästes vid musik
tillställningar och samkväm. Må vara, att de i formen anknöto sig till 
traditionen; i känslans innerlighet voro de personliga, och bakom dem 
hördes ett hjärtas slag. Därför gingo de också till hjärtat. [------------ ]2

2 Samlade verk, 23, 1943, s. 179 f.
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Wirséns första stora diktsamling måste avse Dikter, som utgavs 1876 och 
redan följande år i ny upplaga. Det finns ingen anledning att betvivla, att 
Heidenstam återger vad han tycker sig minnas såväl av den allmänna situa
tionen som av egna och kamraters reaktioner. Formuleringar som »min barn
dom» och »läxor och krior» må sedan — liksom »sköldar och nornor» — före
falla litet i hast tillgripna. Själv avslutade Heidenstam nämligen sin reguljära 
skolgång i mitten på sjuttitalet, och när Wirséns diktsamling kom ut, kring 
månadsskiftet november-december 1876, befann han sig redan ute på sin första 
orientresa.3 Men å andra sidan hade Wirsén under de närmaste åren före de
buten med egen lyriksamling publicerat en hel rad dikter — bland dem flera 
kända och representativa — i månadsskriften Nu, vars första nummer från 
november 1874 inleds med Wirséns »Herr Olof». Heidenstam kan alltså mycket 
väl ha lärt känna något av Wirséns sjuttitalslyrik redan före första orientresan. 
Under alla omständigheter måste han vid tidpunkten för sitt lilla poesihäftes 
utredigering ha känt och beundrat Wirséns diktsamling, något som f. ö. be
kräftas av Bööks studie Wirsén och Heidenstam, som visserligen framför allt 
behandlar den mogne och åldrande Heidenstams förhållande till ifrågavarande 
samling och några av dess dikter.4 Den ställning Wirsén intog mot sjuttitalets 
slut har tydligen varit välbefäst. Han var redan känd som litteraturforskare 
och kritiker, hans framträdande som mogen lyriker hade slagit. Förmodligen 
har det legat ganska nära till hands för en osäker och villrådig ung poet i 
Heidenstams situation att just nu vända sig till Wirsén. Heidenstam skulle ju 
f. ö. fortsätta att söka litterära kontakter på högt plan genom direkta fram
stötar. 1880 kom turen till Topelius, 1884 till Strindberg.

Huruvida Wirsén svarat den unge mannen i Heidenstams Villa har ej ut
rönts. Dikthäftet har emellertid blivit liggande bland den äldre skaldens papper. 
Svarsportot har ryckts bort från det medföljande brevet — kvar lämnande små 
frimärkshörnsfragment — men detta behöver ju ej ha skett omedelbart. Emel
lertid torde Wirsén ha läst dikterna relativt noggrant. Ovanför den andra ver
sionen av droppdikten har han med blyerts skrivit »Ändras»; ovanför »Våra 
tankar» har han antecknat »Bäst».5 Förmodligen är det också Wirsén som 
kring några av de mera naivt uppsluppna stroferna i »Om tusen år» ritat dis
kreta parenteser.

3 För det kronologiska se Kamras, Den
unge Heidenstam, s. 46; Böök, Verner von 
Heidenstam, 1, s. 29. — Enligt Svensk bok
handelstidning 1876 9.12 har Wirséns Dik
ter utkommit under veckan 30.11-6.12.1876.

4 SvD 1943 13.12.
5 Mitt jämförelsematerial för handstilen är 

ett brev från Wirsén till Claes Annerstedt, 
1878, UUB. G 7 b: 23.


