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Strindbergs hyllningsdikt till Georg Brandes
Av Er ik  Vendelfelt

Det är inte bara böcker som, enligt ett gammalt ordstäv, kan ha sina 
öden. Också en enstaka dikt kan, om det vill sig så, råka nt på äventyr. 
Det framgår bland annat av den historia som är förknippad med den 
hyllningsdikt Strindberg skrev till Georg Brändes år 1891.

Den 25 oktober detta år hade det förflutit tjugofem år sen Georg Brändes 
gett ut sin första skrift — det var den tämligen okända lilla boken om 
Dualismen i vor nyeste Philosophi — och denna något futila omständighet 
hade nu Brändes’ vänner tagit som anledning att hylla den omstridde fri
hetskämpen ; det kunde samtidigt bli en demonstration mot de reaktionära 
makter som ingalunda var besegrade utan tvärtom fortfarande satt i hög
sätet. Hyllningen skulle gå av stapeln i Koncertpalseet i Köpenhamn, och 
över 550 personer hade tecknat sig för deltagande, flera än som egentligen 
kunde tänkas få plats där. En del svenskar reste ned personligen, och 
många andra skickade telegram. En särskild adress uppsattes i Stockholm 
och undertecknades av åttio kulturellt verksamma svenskar, däribland 
Strindberg. Gemensamt skickade de ett telegram så lydande: »I liflig känsla 
af det väckande och befruktande inflytande, ni utöfvar på Nordens lit
teratur, bringa vi eder vår hälsning och tack för de tjugufem år, under 
hvilka ni med oförtröttad kraft och aldrig svigtande mod fullföljt edert 
arbete i odlingens tjänst.»

Men Strindberg var inte nöjd med detta, han ville också bidra med en mer 
personlig hyllning när det gällde denne man som han lärt så mycket av 
och som han vid flera tillfällen, när han haft det besvärligt privat, fått 
god hjälp av. Han skrev därför en liten hyllningsdikt, ett epigram på fyra 
rader, och införskaffade en lagerkrans som samtidigt skulle överlämnas till 
festföremålet. Såvitt man kan se skickade han detta direkt till Köpen
hamn, där sedan Birger Mörner, Strindbergs nyblivne vän i Lund, fick 
uppdraget att förmedla överlämnandet. Möjligen har han förberett Mörner 
därpå i brev, ehuru ingen sådan brevanhållan kunnat påträffas. I sin 
bok Den Strindberg jag känt, skriven trettio år efteråt, omtalar Mörner 
att han jämte en del andra Lundastudenter, däribland också Bengt Lid- 
forss, reste över till Köpenhamn för att delta i festligheterna. »Till detta 
tillfälle», heter det, »hade August Strindberg sänt en liten lagerkrans att 
överlämnas till Brändes [. . .] Händelsen gjorde att jag fick i uppdrag 
att överlämna kransen. Strindberg hade bifogat en liten vers, nedkastad 
med blyerts på en papperslapp.» Att Strindberg skulle ha skickat sin dikt 
som telegram, som man sedan tämligen allmänt tog för givet bland tid
ningsmän och andra, nämner Mörner ingenting om. Det förefaller också 
osannolikt, det hade ju dels varit onödigt, eftersom meningen var att den
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skulle överlämnas personligen samtidigt med lagerkransen, och dels hade 
det ju sett lite underligt ut att låta representera sig med ännu ett tele
gram. I Politikens omnämnande av festen förekommer heller ingen upp
gift om att dikten skulle skickats som telegram. När Fröding i sitt referat 
i Karlstadstidningen (den 31 oktober), grundat på Politikens skildring, 
talar om Strindbergs festtelegram, har han inget stöd i sin källa. Från 
Fröding har emellertid uppgiften övertagits av Landquist, som infört den 
i Strindbergs Samlade skrifter. Landquist har redan i rubriken uppgivit 
att det skulle varit fråga om ett telegram: »Hälsning till Georg Brändes. 
Telegram vid en fest för Brändes 25 okt. 1891», och i kommentaren upp
repas uppgiften. Själva dikten har Landquist också avtryckt efter Karl
stadstidningen. Något original har sålunda då (1916) icke varit honom 
tillgängligt.

Hur det gick till vid överlämnandet av lagerkransen och dikten har 
Mörner i sin bok skildrat på detta sätt:

När efter middagen de olika deputationerna ropades npp för att den ena efter 
den andra uppträda på koncertestraden, och turen kom till mig, steg jag upp och 
yttrade några ord. Det blev intet tal, endast ett konstaterande av fakta. Jag sade:

»I början av det här århundradet överlämnade Sveriges Esaias Tegnér till Dan
marks Öhlenschläger en lagerkrans. I afton sänder Sveriges August Strindberg 
Danmarks Georg Brändes en annan, och han gör det med följande ord.»

Varpå jag framtog det lilla papperet ur västfickan och läste upp den fyra- 
radiga dikten.

Ett frenetiskt bifall hälsade gesten. Jag var glad och stolt att Strindbergs namn 
och vers gjort sådan lycka och glömde för ögonblicket att av alla Europas folk — 
näst Finlands mongoler — intet har så svårt att förstå det talade svenska språket 
som våra vänner danskarna.

Enligt vad Mörner uppger mottogs hans tilltag att dra en parallell mel
lan Strindberg och Esaias Tegnér mycket onådigt i Lund: »När jag några 
dagar senare återkom hem, fann jag Lund förändrat. Onda och hotfulla 
blickar mötte mig var jag gick, till och med från obekanta. — Vad hade 
jag gjort! Jo, något fruktansvärt, något förfärligt. Jag hade missbrukat 
Esaias Tegnérs heliga namn, jag hade smutsat ett av domkyrkans ljuvli
gaste minnen, jag hade hädat Lundagård, och vete Gud om jag inte också 
förgripit mig mot jätten Finn.»

Mörner fick inte ordet förrän mycket sent på kvällen, efter midnatt, då 
den egentliga supén — det var fråga om en sådan — var slut och Pun- 
chesoldet tagit vid, där också deltagarna i fackeltåget, som anlänt vid elva
tiden, var med. Efter korta tal och sång fick, heter det i Politiken, »den 
svenske Gr ev Mörner Ordet, og bragte under stserkt Bifald en versificeret 
Hilsen fra August Strindberg. ’Han leve! H urrah!’»

Orsaken till att Mörner när han skrev sin bok (1924) fått för sig att 
deltagarna på festen — och sålunda även festföremålet självt — icke fattat 
diktens innehåll, var händelser som inträffat två år tidigare, 1922, i Vene
dig. Mörner hade där träffat samman med Brändes, och dikten hade kom
mit på tal.

För två år sedan hade min hustru och jag nöjet att under några dagar kampera 
i Venedig med Georg Brändes.

Han var då över åttio år. Han kom direkt från Grekland, där han i Athen 
blivit lagerkrönt, kanske med blad som brutits från Apollos eget träd.
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En kväll sutto vi vid vår sena middag [ . . . ]  Vi talade om Strindberg och om den 
store tragödens egen tragik.

Plötsligt frågade Brandes:
— Sig mig, kaere, der var noget, jeg saa mange Gange havde villet sp0rge Dem 

om. Jeg har ogsaa tasnkt at skrive, men alltid kom der noget i Vejen. Kan De 
hnske, hvad det var, Strindberg sagde i et lille Vers, da De bragte mig hans sk0nne 
Laurbaer for tredive Aar siden?

— Ja, käre Brandes, nog minns jag den!
— Nej, De maa ikke laese dem h0jt endnu en Gang! Kan De ikke tegne dem 

paa et Papir!
Jag tog matsedeln, som bar röda fläckar av Chianti, och på baksidan skrev jag 

med så tydliga bokstäver jag knnde åstadkomma:
Du, som så mången förhjälpt till lager, men själv

fick blott törnen,
tag av en diktares hand kransen du diktaren gav!
Icke det höves för dig att leta den tionde musan;
musernas hela kohort förde du an, musaget!

Brandes läste raderna ett par gånger för sig själv. Så vek han ihop matsedeln, 
stack den i sin innerficka och sade:

— Det er s'gu' k0nt.
Och för ovanlighetens skull tego vi båda en lång stund.
Men jag tänkte:
Käre Strindberg! Det var allt strunt till kurir, som dina Makter gåvo dig! 

Tänk nu dessa fyra versrader! Trettio långa år och åtskilliga irrfärder klotet härs 
och tvärs skulle de behöva för att äntligen komma fram. Hur skall jag då kunna 
hoppas, att budskapet om något av det förtegna, som fanns i din själ, och som jag 
ville bringa människorna, någonsin skulle nå dem?

Mörner har i själva verket helt missuppfattat Brandes’ reaktion i Ve
nedig 1922. Brandes kände väl till dikten. Han hade till och med tryckt 
av den in extenso i sin självbiografi, Levned, tredje delen, utkommen re
dan 1908, där för övrigt hela festen skildras mycket utförligt och i detalj. 
Det var synd att Mörner inte gjorde denna kontroll, ty då skulle han ha 
upptäckt att han gjort sig skyldig till flera misstag eller missförstånd och 
dessutom lagt märke till att dikten cirkulerade i flera rätt olika versioner. 
»Foran min Plads», berättar Brandes, »laa der en pragtfuld Laurbaerkrans, 
sendt fra Stockholm af August Strindberg og med den fulgte disse Vers, 
der oplaestes af den unge svenske Digter, Birger Mörner:

Du som så mången förhjälpt till lagor [!], men 
själf fått blott törnen,

tag af en diktares hand kransen, du diktaren gaf.
Icke behöfs för din konst att leta den tionde

musen [!],
musernas hele [!] kohort förde du an, musaget!» I

I själva verket citerar Brandes dikten — frånsett de sedvanliga gramma- 
tiska felen — långt mera korrekt än Mörner gjorde i sin bok. I den senar es 
version är tredje raden helt vanställd och har fått en formulering som det 
ju är alldeles otänkbart att Strindberg skulle gjort sig skyldig till. Orda
grant står det ju där att det passar sig inte — »höves» inte — för Brandes 
att för sin räkning leta den tionde musan — en uppsträckning som måste 
te sig dubbelt klumpig i en hyllningsdikt. Möjligen har Mörner i sin något
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osäkra språkkänsla trott att »höves» kunde användas som synonym för 
»behövs». Vad det är för förlaga han gått efter 1924, om han över huvud 
taget har haft någon och inte citerat helt ur minnet, är icke bekant;.han 
kan ju haft kvar den papperslapp med blyertsskrift han talar om, men 
ingen som helst avskrift av dikten finns bland hans efterlämnade papper i 
Örebro stadsbibliotek. Han synes ha citerat ur minnet 1924 liksom han 
också bevisligen gjorde i Venedig 1922. Men den version som han lämnade 
vid det tidigare tillfället är icke den som han i boken uppger att han gett. 
Det papper han i Venedig skrev ned dikten på, råkar nämligen finnas be
varat. Det tillvaratogs så småningom av en fjärde person som befann sig i 
sällskapet och som Mörner av någon anledning inte alls nämner, Brandes’ 
dåvarande sekreterare fru Gertrud Bung (född 1882 och maka till för
fattaren Otto Bung). Fru Bung har visat mig dokumentet. Det är inte 
fråga om någon matsedel, utan dikten är skriven på framsidan av ett van
ligt brevpapper med hotellets stämpel. Texten, skriven med Mörners hand, 
har denna lydelse:

Du, som så mången förhjälpt till lager men själf
fick blott törnen,

tag af en diktares [»krans» överstruket och rättat till] 
hand kransen dn diktaren ga f!

Icke höfves för Dig den tionde musan att leta,
musernas hela kohort förde du an, musaget!

Strindbergs hälsning till Brandes vid den senares tjugufernårsjubileum som 
författare framförd genom 

Birger Mörner 
Ur minnet

Venedig 2/4 1922

Den gången var Mörner angelägen att framhålla att han citerade ur 
minnet.

Av händelserna i Venedig har fru Bung, utan att känna till Mörners 
framställning, gett en helt annan version i sin bok Georg Brandes i Breve 
og Samvaer, utgiven 1930. Enligt fru Bung var det inte alls Brandes som 
förde dikten på tal utan Mörner själv! Och till Brandes’ tankfulla tystnad 
ger hon en helt annan förklaring.

Paa Markuspladsen m0dte Georg Brandes en god Bekendt fra Paris, den svenske 
Forfatter Birger Mörner, der var paa Bej se med sin henrivende lille Kone, et 
rent Barn paa knapt ty ve Aar. Vi blev enige om at spise vore Maal tider sammen 
og m0dtes da ogsaa regelmaessigt og under megen Munterhed. Men en Dag ved 
Frokostbordet sagde Mörner sagte til mig: ’Naar der en Gang skal rejses et Mo
nument for Georg Brandes, da b0r de Danske som Indskrift saette Strindbergs Digt 
til ham:

Du som så mången förhjälpt till lager, men själf
fått blott törnen,

tag af en diktares hand kransen, du diktaren g a f!
Icke behövs för din konst att leta den tionde musan:
musernas hela kohort förde du an, musaget!

Brandes drejede lyttende Hovedet om mod os. ’Hvad er det for et Digt De siger?’ 
’Strindbergs Digt til Dem.’ ’Ja, det er k0nt.’ Men jeg saa, der gik en Skygge over 
hans Ansigt. Birger Mörner skrev Digtet ned og rakte mig det. ’Det b0r I Danske
4 -  5 7 8 5 6 0  Samlaren 1957
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aldrig glemme/ Lidt efter br0d G. B. op fra Bordet o g sagde Farvel til Mörner. 
Han gik tavs et Stykke Vej, saa sagde han heftigt: ’Jeg opfattede, hvad Mörner 
sagde til Dem. Det er dog smagl0st, han kunde vel vente til jeg var d0d.’ Og 
Brändes Lune var 0delagt for Resten af Dagen.

Brändes tyckte inte om att höra talas om döden, alldeles särskilt inte vid 
den ålder han nn befann sig i.

Då jag gjorde fru Rung uppmärksam på att hennes framställning inte 
alls stämde överens med Mörners, svarade hon i brev att hon vidhöll att 
händelserna förlupit så som hon skildrat dem och att hon måste »bestemt 
fastholde, at Udtalelserne faldt sådan som beskrevet i min Bog».

Som man ser har hon dikten i samma version som Brändes men utan 
språkfel. Vilken förlaga hon använt sig av, kan hon numera inte erinra 
sig. »Jeg må», skriver hon, »gå ud fra at Georg Brändes en gang har givet 
mig en af skrift af digtet, og jeg har benyttet denne af skrift uden at sam- 
menligne med Birger Mörners.»

Det original som Mörner haft i sin hand och som han uppger ha varit 
skrivet med blyerts, tycks ha förkommit — om det över huvud taget exis
terat i den form han anger, vilket nog är rätt tvivelaktigt; Mörner har säl
lan visat sig vara något tillförlitligt sanningsvittne. En originalversion — 
vilken kan vara den som Mörner talar om — finns emellertid bevarad. Den 
förekommer i Lunds universitetsbibliotek, som inköpte den antikvariskt 
1949. Dess tidigare öden är mig okända. Dikten är skriven med bläck på 
fint, gulaktigt Lessebopapper av ett slag som Strindberg använt omkring 
1890 i flera olika större manuskript, t. ex. några av skisserna i Blomster
målningar och djurstycken (1888). Det är ett kvartsark, som Strindberg 
har klippt av den övre tredjedelen på. Som »papperslapp» kan det knap
past betecknas, och det företer inga tecken på att det vandrat i några 
västfickor. Förmodligen är det fråga om en dublett, som Strindberg skrev 
ned omedelbart efter den första renskriften som han skickade av. Där 
står som överskrift »Till Georg Brändes (Med en lagerkrans från August 
Strindberg) Den 25. Oktober 1891». Denna version är alltså den rätta och 
av Strindberg auktoriserade. Han har försett den med vertikala cesur- 
streck:

Du som så mången förhjelpt /  till lagern, men sjelf 
blott fick törnen,

Tag nu af diktarens hand /  kransen du diktaren g a f !
Icke behöfvs för din konst /  att leta den tionde musan!
Musernas hela kohort/förde du an, Musaget!

Man måste hålla med Brändes om att det är en vacker dikt. Det tyckte 
för övrigt också Fröding, som eljest var mycket kritisk gentemot de versi- 
fikatoriska hyllningarna på Brändes’ fest. Insända bidrag på prosa av så
dana bjässar som Björnson och Jonas Lie finner han rentav komiska. Och, 
säger han, »om det är svårt att skriva fästvärs, är det ännu svårare att 
skrifva genialt sammanträngda fästtelegram [.. .] Mäst lyckad förefaller 
Strindbergs metriska hälsning, vilken visserligen icke har något Strind- 
bergstycke, men däremot genom klangfullt välljud och sinnrik anordning 
ärinrar om Göthe äller Tegnér.» Det var ju ganska starkt beröm med 
jämförelser på högsta nivå. Att Fröding finner dikten sakna Strind-
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bergstycke, kan delvis bero på att Strindberg här använt ett klassiskt 
versmått som man inte väntat sig hos honom och som normalt kanske inte 
passade honom så bra.

Dikten har för övrigt också kommenterats av en annan betydande svensk 
författare, nämligen Hjalmar Söderberg. Det skedde i en hyllningsartikel 
till Georg Brändes 1922. Endast en rad kan han citera nr minnet, betecknande 
nog den sista, den avslutande pentametern, som av alla sagesmännen 
återges korrekt; den har etsat sig in i deras minne. »Strindberg», säger 
Söderberg, som har för sig att dikten bara bestått av ett enda distikon, 
»hyllade en gång i tiden Brändes med ett malmfyllt distikon, varav jag 
tyvärr bara erinrar mig den senare raden:

Musernas hela kohort förde du an, musaget!

Bortsett från det besvärliga i att tänka sig de nio sånggudinnorna som 
en militäravdelning på sexhundra man (en bataljon) är tanken i denna 
vers så vacker och riktig som möjligt. Han antydde därmed på en gång den 
andliga universalitet, som man sällan eller aldrig finner hos en lyriker, en 
dramatiker, en romanförfattare (och som ingen kritiker förr eller efter 
Brändes har ägt) och hans förarskap i nordisk litteratur. Senare fick ju 
Strindberg, som man vet, en högre syn på tingen, men jag kan dock icke 
erinra mig att han någonsin skällt ut Georg Brändes. Strindberg hade, 
med alla sina mänskliga svagheter, ett visst sinne för storhet och äkthet.»

Söderbergs anmärkning med avseende på användningen av det latinska 
kohort är pedantisk och kan knappast godtas. Ordet har redan tidigt un
der 1'800-talet använts i svenskan i betydelsen »hop», »följe», som det här 
har. Däremot kan man nog med fog anmärka på ordvalet i tredje raden, 
där verbet »leta» har en något för vardaglig klang i sammanhanget.

Strindberg har ju, förmodligen helt medvetet, i sin dikt knutit an till 
liknande hyllningsepigram tillkomna under antiken i Grekland. Det var 
ett grepp som låg nära till hands. Närmast kommer man att tänka på det 
epigram, där Sappho hyllas, och som till författare torde ha självaste 
Platon. Det är inte bara versmåttet som är detsamma, också tankegången 
har samma utgångspunkt med talet om en tionde musa. Dikten lyder i Zil- 
liacus’ översättning:

Nio, så säger man mig, är Sånggudinnornas antal.
Icke dess flere? Nåväl, Sappho den tionde är.

Zilliacus har fäst min uppmärksamhet på ett annat epigram, som också 
har vissa likheter med Strindbergs. Där är det Aristophanes som hyllas, 
och även den dikten tillskrives på goda grunder Platon:

Gracerna sökte åt sig en helgedom som är evig:
i Aristophanes’ själ funno de templet till slut.

Säkert har också Brändes, som den »grek» han var, varit medveten om 
dessa diktens litterära anor, men det torde knappast ha förminskat hans 
tillfredsställelse. I finare sällskap än Sapphos och Aristophanes’ kunde 
han ju inte gärna komma, och för övrigt var dikten så pass självständig 
att den ingalunda kunde betraktas som något plagiat eller någon pastiche.
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Tankegången hade varierats på ett fyndigt sätt. Efter Sainte-Beuve och 
Taine hade det blivit brukligt att tala om litteraturkritiken som den tionde 
musan, men det var, fastslog nu Strindberg, för Brändes’ del alldeles obe
hövligt — han var ju själve ledaren för litteraturen, koranföraren 
Apollon Musagetes! Det är detta som säges ifrån i den mästerligt formu
lerade avslutande pentametern, som i sin precision och lakonism knäpper 
till och sluter ihop som låset i ett armband.


