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Tegnér och matematiken.
Av J . T an dberg .

Mathematik är ett förträffligt formelt 
bildningsmedel; men denna dess egenskap 
minskas i samma mån som Vettenskapen 
behandlas praktiskt.

(Tegnér 1826.)

Es. Tegnér har vanligen betraktats som den store skalden och huma
nisten, den senfödde hellenen, som var vida skild från all matematik och 
naturvetenskap. De som så framställt honom ha uppenbarligen förgätit, 
att antikens bildade hellener varit väl hemmastadda i matematik och att 
denna vetenskap gjorde ett större uppsving hos grekerna under ett fåtal 
generationer än vad fallet varit hos andra folk under årtusenden.

Att Tegnér studerat matematik i sin ungdom omnämnes visserligen i 
korthet av några minnestecknare, men man har vanligen nöjt sig med att 
citera eller omskriva den korta notis härom, som finnes i hans självbio
grafiska anteckningar.1 En närmare redogörelse för Tegnérs studier i 
Lund och hans förhållande till lärare och vänner har lämnats av Ewert 
Wrangel.1 2

Av intresse för studiet av Tegnérs matematiska färdigheter äro en rad 
dokument, som blivit tillgängliga först under senare år. I Kristinehamns 
h. a. läroverks bibliotek förvaras ett matematiskt kollegiehäfte3 med 
påskrift Gollegium arithmeticum et Geometricum Gujus Possessor est Esaias 
Tegnér. Detta manuskript kompletteras i viss mån av ett annat fynd av 
liknande art, ett kollegiehäfte i fysik4, som Tegnér egenhändigt utskrivit 
omkring år 1800 och vari matematiska uttrycksmedel förekomma. Vidare 
förvarar man i Lund protokoll från Tegnérs examen i matematik den 15 
maj 1802 jämte originaltexten till hans behandling av en examensuppgift 
inom den s. k. fluxionskalkylen jämte hans beräkning av fluxionen till 
en algebraisk funktion. Slutligen äga vi examensprotokoll från senare 
examina i matematik m. m., där Tegnér fungerar som notarie5 och egen
händigt protokollför examinandernas svar, differentieringar, integraler 
m. m. Allt detta har alltså även blivit den unge fakultetsnotariens egen 
levande kunskap, det hörde till examensfordringarna, och Tegnér hade 
ju själv bestått sin examen med största heder. — Varm vänskap rådde 
mellan familjerna Tegman och Tegnér. Tegmans kusin U. J. Åberg, docent

1 Se Wrangel-Bööks upplaga av T:s samlade skrifter, 8 , s. 326.
2 E. Wrangel, Tegnér i  Lund. Sthlm 1932.
3 Se D. Toijer, Ett Tegnér fynd, Samlaren 1936.
4 J. Tandberg, Tegnér och fysiken, Lychnos 1938.
5 Tegnér utnämndes till notarie i filosofiska fakulteten i november 1803 och bibehöll 

sysslan till 1819.
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i matematik och kemi, custos machinarum, adjunkt i fysik, hörde till 
Tegnérs bästa vänner redan under den första tiden i Lund, och vänskapen 
fortsatte genom hela livet.

Professor Tegman har flitigt öst ur vissa standardverk för sin under
visning. Fysiken hämtade han från Musschenbroek, Inledning til Natur
kunnigheten (Stockholm och Upsåla 1747) och Hauch, Begyndelses-Grunde 
til Naturlaeren (Köpenhamn 1794; svensk övers. 1800—07). Många av 
de naturvetenskapliga lärosatser, som framläggas i dessa böcker, åter
finnas i Tegmans föreläsningar och i Tegnérs dikter. På basis av Tegmans 
på Eiksarkivet förvarade föreläsningsdiarier är det möjligt att till stor 
del rekonstruera hans föreläsningskursers omfattning. Man vet sålunda 
nästan exakt vad han dag för dag behandlade på sina matematiska före
läsningar fr. o. m. oktober månad år 1800. Då följde han B. F. Mönnich, 
Lehrbuch der Mathematik, del II. I februari 1801 övergår han till A. G. 
Kästner, Anfangsgrunde der Analyse endlicher Grössen, del III (Göttingen 
1767). Vårterminen 1801 föreläser han sålunda över rötter, potenser, tal
teori, permutationer, algebra, serier, aritmetik, binomialteoremet, geome
triska tillämpningar. Under höstterminen 1801 behandlar Tegman »Högre 
Geometrien», alltjämt följande Kästner. Vårterminen 1802 övergår han 
till Kästner, »Anfangsgriinde der Analysis des Unendlichen» (Göttingen 
1770) och på höstterminen föreläser han mekanik, följande la Caille, 
»Legons elementaires de Mécanique» (Paris 1764).

Aritmetik och geometri.
Det »Collegium arithmeticum . . .», som förut omnämnts, har jag haft 

tillfälle att närmare granska. Det har utskrivits av främmande hand, 
men man kan spåra textens ursprung med hjälp av de teckningar, som 
finnas däri. Fig. 1 visar en sida i kollegiet. Teckningen, föreställande 
ett hus A, ett träd B och linjer från dessa, som korsas i punkten C o. s. v., 
illustrerar ett lantmätareproblem: »At mäta afståndet emillan 2ne orter 
A och B, då man ifrån en antagen punct C kan koma til dem bägge.» — 
Nästa uppgift lyder: »At med blotta snöret el. kädjan Transportera en 
angel på fältet från det ena til det andra stället.» —=■ Bilderna och pro
blemen återfinnas (se fig. 2) i Christian Wolff1, »Auszug aus den Anfangs- 
Griinden aller Mathematischen Wissenschaften», som utkom i 10 upplagor 
mellan 1717 och 1772. Även texten i kollegiet visar sig vara en direkt 
översättning av motsvarande kapitel i Wolffs bok. — Vi återfinna hos 
Tegnér följande:

Trångbröstad smak är en och enahanda; 
med regelrät, med sträng landtmätarked 
mäts sångens land ej upp.

(Svar på Atterboms inträdestal. 1840.)

En allmän anknytning till både aritmetik och geometri ger skalden på 
ett ställe, där han illustrerar en olikhet mellan antik och nutida metrik. 
I brev till Brinkman (dat. Lund d. 7 april 1825) skriver Tegnér: »De gamle

1 En förkortad framställning av geometrien utkom i svensk översättning av C. Strids
berg 1793. Även här finnas samma bilder, men ej hela texten.
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Fig. 1. En sida ur Tegnérs »Collegium» jämte hans egenhändiga påteckning.
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mätte sina vers geometriskt och två korta stafvel- 
ser svarade fullkomligt mot en lång: vi deremot 
mäta arithmetiskt och räkna egenteligen ljudets 
höjningar och sänkningar.»

Aritmetiken har fått lämna ett decimalbråk som 
bidrag till att karakterisera kritikens värde under 
vissa omständigheter: »En ny vitterhet, som bör
jar med blott Oritik, är som ett Tal, hvilket börjar 
med noll; det har intet, endast Decimaler, tillsam
mantagna mindre än enheten» (1819). — Vidare 
säger Tegnér i ett skoltal (1831):

En af forntidens skalder har lärt oss:
»----------- att jemnt tal

älska ej vishetens eviga mör, men de glädas åt udda».

Det må erinras om, att än i dag väljer en blomsterhandlare ogärna ett 
jämnt1 antal blommor i en bukett, det »måste vara» ett udda antal.

Att den läsande allmänheten ej lockas av sifferfyllda utredningar, miss
tänker Tegnér på goda grunder, när han i ett brev till Wingård (1833) 
behandlar utsikterna för en bokhandlare att kunna avyttra några exemplar 
av B e tä n k a n d e  om F a t t ig v å r d e n  med »alla ziffrorna, som utgöra 
5/e af det hela», ty han skriver vidare: »jag förmodar, att dylika Logarith- 
miska Tabeller ej locka många köpare».

Bent geometriska bilder finnas i följande citat: »Vår nya Stats-Sekre- 
terare . . . anses för en man af bredden då deremot hans företrädare hvar- 
ken hade bredd eller längd, alltså var en punkt.» (Brev till Martina v. 
Schwerin 19/* 1832.) — »Snillet har lyran, det Rätta sin kub, och Vishet 
sin lampa.» (Prästvigning 1837.) De båda förstnämnda symbolerna 
återfinnas i Filosofiska fakultetens i Uppsala sigill. — För att få fram 
»det rätta» använder Tegnér understundom en något skämtsam metod — 
han drager ut »kubikroten». Det gäller Brinkmans omdöme, som »ibland 
extravagerar; men jag drar då cubikroten derutur för att få det rätta 
facit». Detta skriver Tegnér i samma brev ( 1 0 / 3  1825), där han konsta
terar: »Poesien är blott för lyckliga och lugna sinnen.»

Tegnérs intresse för den elementära undervisningen i matematik röjes 
bl. a. i »Tal på Vexiö gymnasium» (1827), där han gillar vissa metoder 
med åskådningsövningar: »En sådan öfning har Pestalozzi förträffligt 
utfört, och tätt till hans method och som fortsättning deraf sluter sig den 
nya fransyska med contourteckningar. Härigenom finge barnet practisk 
kännedom af de allmänna mathematiska begreppen, linea, yta, vinkel, 
figur; och Geometrien börjades som den bör ifrån barndomen, concret 
innan den öfverginge till vettenskaplig abstraction.» Han uttalar sig i 
detta sammanhang även om undervisningen i aritmetik. — Som riks
dagsman yttrar sig Tegnér 1840 »Angående förslag till förändradt mynt
system», där han framhåller nyttan av 3-delningen. — Vid en prästvig
ning berör biskopen »Försoningens hemlighet . . . som ej skulle vara det 
om hon kunde upplösas som ett räknetah. 1

1 Om talet 2 som ett demoniskt tal se Agrell, Runornas talmystik och dess antika före 
bild, Lund 1927.

Fig. 2. Bild ur C. Wolf f, 
»Auszug aus den An- 

fangs-Grunden. . .».
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Högre matematik.
Tegnérs studier i högre matematik belysas i viss mån av protokollet 

från hans kandidatexamen den 15 maj 1802. Då examinerades han till
sammans med västgöten Nils Ulrik Hård af Segerstad och skåningen 
Christian Malmström. Prof. Tegman hade på förhand författat en lista 
på 33 frågor och uppgifter, som examinanderna skulle behandla. Listan 
har följande innehåll:

D. 15 Maj 1802.
1 . Qvantitas variabilis?
2. Dess oppositum?
3. Functio? y  =  a  +  bx +  cx2 +  dx* +& c
4. Fluxion?
5. Fluent?
6 . Fluxions Methoden? Fluxionsräkningen?
7° Huru anses här qvantiteterna vara upkomna?
8 ° Huru upkommer en linea? Yta? Kropp?
9° Huru finnes fluxionen til en Rectangel, hvars ena sida är Beständig? 

10° Huru finnes fluxionen til en A ?
Huru anses A vara upkommen?

11° Hurudan är fluxionen til en Rectangel, hvars båda sidor äro föränderliga? 
12° Fluxionen til et Spatium Curvilineum, som inneslutes af abscissan, ordn 

och curva?
13° Fluxionen til en quadrat?
14° Fluxionen til en Product af 3 förända qur?
15° Fluxionen til en Cub?
16° Fluxionen til en dignitet i almänhet.
17° Fluxionen til et Bråk?

18° Upfinnaren til Fluxionsräkning?
19° Månne N[ewton] hade många anled[nin]g[a]r til Fluxion?
20° Hvilken började först, at betragta Rationes primae & ultimae qu. variabi- 

lium, h. e., räoés qu.es varescentium?
21° Uptäktes ingen annan Methode, som nyttjas i stället för Fluxionsräkningen, 

sa[mm]a tid, som Fluxionerna uttänktes?
22 °

23°
24° När säges en storhet växa oändeligen (in infinitum).
25° Månne en storhet kan växa utan ända, och ändå icke vara oändelig? 

Ex. 1 -f“ |  ~h 5 ~h &c =  2.
26° När en storhet vuxit så at han icke kan blifva större, hurudan är dess 

fluxion?
27° Problemer de Maximis & Minimis?
28° Exempel, at finna det talet, som med största eller minsta quantitet öfver

stiger dess Biquadrat?
29° Ex. at Bestämma den största Rectangel, som kan inskrifvas uti en gif- 

ven A ?
30° Af alla Rätvinkliga A under sa[mm]a Hypoth[enusa], den största.
31° E t Cylindr. käril utan Låck, som har minsta inre yta under en gifven 

soliditet?
32° D et sa[mm]a om kärilet har låck.
33° Af alla Coner, som under samma Superficies har största soliditet? v
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Svaren på dessa frågor har den dåvarande notarien (L. P. Wåhlin) 
icke alltid förmått återgiva fullständigt, men följande av T[egnér] lämnade 
svar finnas protokollförda. (Stundom har professorn nnder hand utökat 
frågorna något.)
T. 2. en oföränderlig qvantitet eller en sådan, som förblifver beständig, under 

det att en annan förändras t. ex. i krokliniga figurer. Radien i en cirkel 
är en beständig quantitet. Absciss[a] och ord[inata] deremot föränderliga. 
Huru [betecknas] algebraice de föränderliga? 
genom de sista bokstäfverna x, y , z. 
de beständiga med a, b, c.

T. 5. en qvantitet, som ökas eller minskas.

T. Huru bruka vi att betekna fluxion för qvantiteterna?
Hewton och Engelsmännerna efter ho[nom] utmärkte den genom en punkt 
öfver sjelfva qvantiteten. Fluxionen för qvantit[eten] x  beteknas med 
x , men nu nyttjar man vanligtvis et d framför qvantiteten. dx  fluxionen 
för x. denna method begynt af Klingenstjerna samma d var f[örut?] i 
differentialräkning.

T. 12. den uttryckes på samma sätt [ =  hänföres till ett tidigare svar av Hård]

T. 17. Derigenom att jag tar nämnaren och x [ =  multiplicerar] med tälj arens 
fluxion och ifrån denna produkten subtraherar tälj aren x med nämnarens 
fluxion samt upphöjer nämnaren i kvadrat, ex. gr. flux[ionen]
till x -^ y  =  y  d x  —  x d y  -f- y 2.

(Härefter ha examinanderna fått egenhändigt utföra några hithörande 
räkningar direkt i protokollet. Tegnér behandlar följande funktion:)

= - ö « ^  + y ■2 x d x + 2 y d y  = — a - x d x  +  y  d y  
x* +  y 2 i

T. 2 2 . Genom ökning och minskning, dem han betraktade såsom o ä n d e lig e n  
små, h[vil]ka följakteligen kunde b o r tk a s ta s .

T. 26. Dess fluxion är då =  0. Maximum kallas en sådan qvantitet. Minimum.

T. 32. [Bilaga till protokollet]

Här slutar notariens protokoll, men till handlingarna ha fogats kon
cepten till examinandernas behandling av tre utförligare uppgifter. Hård 
fick Hr. 30, Tegnér Hr. 32 och Malmström Hr. 33. Tegnérs behandling 
av problemet finnes reproducerat i Lychnos, 1938, s. 376.

Möjligtvis återfinna vi i »reformationstalet»1 ett bleknat minne av ovan
stående svar Hr. 22 i en passus, som eljest verkar gåtfull: »------------der
man, likasom i Differentialräkningen, hastar bort oändligheten för att få 
räkningen riktig». Vad Tegman frågat efter under Hr. 22 finnes visser
ligen ej antecknat, men svaret passar till en fråga om differentialer, d. v. s. 
oändligt små kvantiteter. — Att just en gammal tentamensfråga kan 
ligga bakom Tegnérs egendomliga uttryck stödes därav, att han i nästan

1 Tal, hållet på Kongl. Carolinska Lärosalen i Lund, vid Jubel-festen 1817.
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Fig. 3. Ur Tegnérs egenhändiga examensprotokoll. Exempel nr fluxionskalkylen: 
fluxion och fluent (=  differential och integral).

.samma andedrag talar om »det adertonde århundradets philosophie»
•och säger »------------hade dess luftpump fått gå som den börjat, skulle
menskligheten, förr eller senare, blifvit qväfd derunder». Detta syftar 
på ett experiment, som faller under fysiken, och Tegman hade ju både 
fysik och matematik till sina läroämnen. Tyvärr hörde det till den gamla 
tidens demonstrationsexperiment1 att kväva en liten fågel under luft
pumpens recipient.

Efter Tegnérs examen den 15 maj 1802 dröjde det icke länge innan han 
fick vara med om talrika repetitioner av kurserna i flera ämnen. Han 
blev filosofiska fakultetens notarie i nov. 1803 och är som sådan närva
rande vid en rad examina. Den 17 dec. 1803 har Tegman 4 examinander 
och han har i förväg gjort upp en lista på icke mindre än 70 frågor, ute
slutande inom optiken, att behandlas. Notarien skriver snabbt och säkert 
upp svaren. Sedan optiken behandlats kommer Tegman med några extra 
frågor, som beröra fluxionskalkylen. Här har Tegnér i protokollet bl. a. 
noterat följande, som ej förekom vid hans egen examen (jfr fig. 3):

Exempel på en Geom[etrisk] Quantitet hvari förek[ommer] både föränderliga 
<och oföränderlfiga] Quantiteter är Parabeln.

1 Jfr Nollet, Legons de Physique expérimentale (6. ed. Paris 1769): 3, p. 266, en bok, 
:Som Tegman rekommenderade i sina fysikföreläsningar.
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Fluxion för en dignitet är den att jag multipli[cerar] quantiteten med exponen
ten, minskar exponenten med 1  och multiplicerar den åter med fluxionen af roten.

E. g. d x 3 =  3x2d x
ö y m =  m  • y m~l d y

A tt finna fluenten sker på följande sätt. Jag adderar enheten till exponenten, 
tar bort fluxionen och dividerar honom med den häraf uppkomna exponenten  
t. ex.

/ 0  2 / 1  S * 3 33 ar o x  =  —— =  ar o

Algebra och analytisk geometri. Månghörningar.
Tegnér för protokollet även när Tegman examinerar i kameralexamen. 

Frågorna äro här vanligtvis mycket enkla, beröra primtal, bråkräkning, 
benämning av stora tal samt mått, mål och vikt. — Av större intresse 
är fil. kandidatexamen den 2i/s 1807, då Tegman ställer 14 matematiska 
frågor till den ende examinanden. —
»Vid Protokollet Notarien Tegnér»:-----------
Svar 1 1 : »En Algebraisk linea är en sådan hvars sequation uttryckes med ändeliga 

termer.»
Svar 1 2 : »Transcendent Linea är en sådan hvars aequation uttryckes med oändeliga 

termer.»
Svar 13: »Linea Intermedia äro sådana hvars aequationer ha ett irrationellt tal 

till exponent. Leibnitz kallade dem Interscendentes.»
Svar 14: »Kroklineor indelas i ordningar. Deras ordningars kännetecken är högsta 

exponenten för den föränderliga qvantiteten.»

Här må erinras om ett yttrande av Tegnér i ett brev till Brinkman 
(1831):
»----------- alla verkeliga Revolutionskrig äro kroklinier som ej ha någon cequationy
följakteligen ej kunna beräknas».

Probabilitetskalkylen, som hänföres till algebran, nämner Tegnér i ett 
brev till sin vän Henrlin (26/i 2 1823), då man hade sina gissningar angående
utgången av biskopsvalet: »------------men äfven för dig är calculus pro-
babilium svår, om ej omöjlig att uppgöra». En vecka tidigare hade han 
till samme adressat skrivit, att hans löfte om förslaget endast var att
betrakta som en probabilitet. Vidare: »Jag vet af egen erfarenhet-----------
huru litet man kan räkna på presternas ord, och huru svårt calculen är 
att uppgöra med någon säkerhet. De sista dagarna före valet äro vanligt
vis de mest af görande och de bäst gjorda uträkningar kunna då gå öfver- 
ända.» — Som bekant lyckades dock Heurlin i sina ansträngningar och 
Tegnér blev vald.

Bedan i Tegnérs disputation »Collisionslära», varmed han år 1808 
speciminerade för professuren i praktisk filosofi, möter man liknande 
matematiska uttryck: »Kunde t. ex. en handling medföra den högsta möj
liga fördel . . ., så växer här sannolikheten af dess rättmätighet i samma- 
mån som sferen af dess nyttiga följder utvidgas.»

När ett algebraiskt dignitetsuttryck (ak-bl -em) skrives som en upprepad
produkt (a • a • ■ • • a- b - b .......... b • e • c .......... c), har man ju nödvändigtvis
behov av att känna exponenterna (&, Z, m) för att veta huru många gånger 
faktorerna skola uppträda. Tegnér skriver i ett brev till Dorothea Dunckel
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(1824) angående ett manuskript till en tragedi, vars upplösning ej var
meddelad: »------------Det vore som att bedöma en staty, hvaraf man ej
sett hufyudet. Ty i katastrofen concentrerar sig hela tragediens lif, den 
är summan af handlingen, eller rättare handlingen är endast till för den 
samma, liksom exponenterna endast äro till för det facit de frambringa. 
Tillåt mig derföre att jag tills vidare uppskjuter mitt omdöme.»

Vid förhör den 2i/s 1807 behandlas även koniska sektioner och det näm- 
nes, att de äro »af andra ordningen». Några astronomiska begrepp ut
redas, bl. a. jordaxeln, latitud- och longitudbegreppen samt longitud- 
skillnadens omvandling till tidsskillnad. Det nämnes även, att »alla dygn 
äro ej lika långa».

Den 6/« 1807 protokollför Tegnér ett förhör i astronomi, geometri och 
mekanik; den %2 1807 i geometri och hydromekanik, inalles 42 frågor; 
den % 1809 åter geometri. Man talar om månghörningar, 3, 4, 5, 6, 15- 
hörningar, och vidare om 12, 24, 48 och 96-hörningar: »Archimedes kom 
till cirkelperef. förhållande derigenom att han inskref och omskref 96 
hörningen i och om cirkeln då han fick 7 :22. Annars 100 :314 [i hs. står 
felskrivet: 114] el. 113:355 [hvilket] är det nogaste man kan få med 3 
ziffror.» — Den sista notisen är av bestående intresse. Tegman har här 
kommit till det berömda närmevärde på tc, som kallas Metii tal, vanligen

Tegnérs notiser om månghörningarna och deras stora betydelse för 
den antika räknekonsten leder tanken till ett ställe i Epilogen 1820, där 
det heter:

Den höga konsten är så rik som ljuset, 
en stor månghörning är dess tempelbyggnad.

Bilden av månghörningen förekommer även i ett brev till Brinkman (19/7 
1826), där han beklagar, att kommittémedlemmarna i Stockholm lägga 
partisynpunkter till grund för frågornas bedömning och »aldrig se mer än 
en sida af den stora månghörningen».

Tegmans frågor 9/i9 1809 äro ungefär som den % 1804. Närmast efter 
Tegmans frånfälle 1811 examineras av A. Setterlin, men frågorna äro 
ungefär som förr, dock med tillägg av trigonometriska funktioner: sinus, 
cosinus, cosecant, sinus versus. — Sedan finnes tyvärr en stor lucka bland 
de bevarade protokollen.

Tegnér är ej främmande för någon del av sin tids matematik. Även om 
han ej alltid använder den direkta matematiska terminologien, spårar 
man ibland ett matematiskt tänkesätt bakom orden. Förmodligen är det 
integralkalkylen, som inspirerat följande uttalande i ett skoltal från 1835: 
»Förakten icke det lilla, ty dess sammanlagda summor utgöra det stora.» 
Yttrandet fälles för övrigt i samband med några liknelser, i vilka han 
skisserar fram den geometriska bilden av en sfär eller glob, där »de små 
ringarna uppbära storcirkeln, som omfattar och sammanhåller klotet».

I ett brev till G. Lagerbjelke (1836) skriver Tegnér: »----------- den rätta
och klassiska franska poesien, som är och blir Förståndets och Snillets 
binomialeqvation, skaldekonstens infinitesimal-räkning, — — —». Bi- 
nomialteoremet, först generellt formulerat av Newton, är av fundamental
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betydelse för matematiken. Infinitesimalkalkylen, sammanfattningen av 
differential- och integralkalkylen, är ett smidigt och oumbärligt redskap 
för behandling av problem inom alla grenar av naturvetenskaperna.

Kägelsnitten i bildspråket.
Kägelsnitten och deras egenskaper användas ganska ofta, mest i brev. 

»Handlingen [i en tragedi av Beskow] är för vidtomfattande och spridd 
för att kunna concentrera till någon egentlig enhet och derigenom får, 
liksom Ellipsen, mera än en focus. Härigenom kan ej heller intresset 
sammanhållas på en enda punkt, utan delar sig åt flere håll och förlorar 
derigenom i intensitet hvad det vinner i extension.» (Brev till v. Beskow, 
1826.) — »Ty all dramatisk Konst är dock till sitt innersta väsen con- 
centrisk, tragedien är icke historiens brännspegel, utan endast focus
deraf------------» (till K. A. Mcander, 1827). — »Poesien är icke och har
aldrig varit något annat än blomkronan av sin tids bildning, brännpunkten 
hvari alla dess idéer samlat sig och tagit eld» (till v. Beskow, 1830).

Samme mästare, som vid en sammanställning av teologi med religion 
skisserar fram »en dödskalle, stjelpt öfver en lilja», förmår med ett uttrycks
fullt geometriskt bildspråk att klassificera en av teologiens fundamentala 
dogmer, Trinitetsdogmen i Athanasii symbolum, genom att benämna den: 
Theologiens quadratura circuli. — Det gamla problemet quadratura 
circuli, som för sin lösning kräver geometrisk konstruktion av en viss 
transcendental storhet, tc, ärvdes från antiken — olöst — och sådant 
kommer det alltid att förbliva.

*

Klyftan mellan språkmannen och matematikern behöver ej vara oöver
komlig. Tegnér slår själv en bro åt dem båda, när han i ett skoltal (1827) 
säger: »Man kan anse Grammatik för en slags Logik konstruerad i ord, 
liksom Geometrien för en Logik, konstruerad i linier----------- .» Han upp
repar tanken senare och säger: »Således äro Språklära och Matematik 
egenteligen Logik, ehuru med olika konstruktionssätt.»

Häradsprosten, teol. dr Samuel Heurlin (fader till Tegnérs vän C. I. 
Heurlin) hade på sin tid varit docent i matematik, »matheseos et physices 
adjunct», studerat astronomi och på förordnande uppehållit olika pro
fessurer, så att han undervisat i matematik, kemi och teologi. Kär han, 
91-årig senior bland rikets prästerskap, avlidit (1835), håller Tegnér ett 
tal vid jordfästningen och yttrar bl. a.: »O! vetenskapens fria, stilla, oänd
liga verld, de högre, de renare själarnes fädernesland! Den, som är hemma
stadd der, han äflas icke om jordiska förmåner, han tvistar med ingen, 
ty hans rike är gränslöst och räcker till för alla, . . . Men det är i synner
het en vetenskap, ren och färglös som ljuset, utan all jordisk tillsats, utan 
all tvekan och ovisshet, ty hon är tankens egna och skönaste form; sjelf 
utan gräns, begränsar och mäter hon allt; hon är skapelsens grundrit
ning; på jorden rör sig allt efter hennes lagar, och himmelens stjernor 
vika icke ur den ban, som hon uträknat. Derföre kallade äfven Grekerna 
henne med ett uteslutande namn för läran, jia{hjai£.»


