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Korta kommentarer

Av H e n r y  Olsson.

1. Wallins disharmoni åren omkring 1820.
Av Wallins brevuttalanden från åren omkring 1820 kan man bilda 

sig en ganska god föreställning om den period av disharmoni han då ge
nomlevde och som betydligt skärpte den oro som annars är konstant i 
hans liv. Det kan vara av intresse att något närmare klarlägga orsakerna.

Om man vill iaktta en viss tidsföljd, bör man kanske först nämna 
tidsbrytningarnas roll. Kollegerna i Akademien och gamla vänner som 
Wallmark senterade givetvis inte den väpnade neutralitet Wallin kun
gjort i bibelsällskapstalet och företalet till psalmboksförslaget 1816. 
Om talet skriver han sålunda till J. Åström 18 juli 1816: »Många ovänner 
har jag derigenom fått, i synnerhet bland det förnämare och rikare folket 
härstädes» (UUB). Och i brev till C. F. af Wingård 11 febr. 1817 gör 
han en översikt av ställningen: »Otron och den sjelfkära ytligheten för
söka sitt yttersta för att motverka hvarje kraftyttring af en vaknande 
sann Religiositet och humanitet. Då de ej förmå annat, söka de förblanda 
den med Schellingianism, Jesuitism, fanatism och Superstition o. s. v.» 
(UUB). Citeras kan också ur ett upprört brev till Wallmark 10 jan. 1817: 
»Tale min vandel, mina omgifvelser, mina pligters samvetsgranna ut- 
öfning, mina fortsatta bemödanden för det goda och rätta, ja, tale mitt 
alltid försonliga, om än ofta blödande hjerta» (KB).

Wallins yttre omständigheter böra därnäst nämnas. Ehuru han synes 
funnit sig mycket väl till rätta i Adolf Fredrik, där han sedan 1812 var 
kyrkoherde, sökte och erhöll han 1816 domprostbefattningen i Västerås. 
Detta steg tycks ha tagits utan all entusiasm. Till Åström skriver han 4 
mars 1816: »Nog har jag nödgats söka förslaget till Sysslan i Vesterås, 
men icke har jag insinuerat min sak å hög ort, och vet ej om jag skall 
göra det. Jag mår väl, der jag är, och behöfver ej mera än hvad jag har: 
dagl. bröd och ett kall som intresserar mig; ehuru jag bäst känner obe
tydligheten af min förmåga, som, i en vidsträcktare verkningskrets, skulle 
mera exponeras för de oblidas dom.» Några månader senare, 18 juli, 
heter det om samma sak: »Hvad Domprosteriet angår, så är jag om den 
sakens utgång ännu både okunnig och — indifferent. Gud göre hvad 
Honom täckes! Patria, ubi bene. Jag tänker ej gå 2 steg derföre; men 
Wijkman går flera.»

Man frågar sig varför Wallin under sådana förhållanden söMe Västerås. 
Troligen har han själv givit svaret i den intressanta dikten Sjömannen, 
som den initierade v. Beskow förläde till tiden omkring 1815.1 Trots all 
sentimental lyckohunger var han inte skapad för idyllen, för den soliga

1 Jfr Liedgren, J. O. Wallin i yngre år, Sthlm 1929, s. 259.
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och kvalmiga njntningstillvaron — hans natur var tilltagen i större mått 
och hans öde måste fullbordas. Inför de större uppgifter som väntade ho
nom ter sig det föregående som ett enda Schlaraffenland — färgerna har 
han tydligen hämtat från den lyckliga Karlbergstiden:

U t på dina slätter,
Haf! du djupa!

Vill jag hän, och sätter 
U t från land —

Vill jag, der de branta 
Vågor stupa,

Söka obekanta 
Öars strand.

Det blef sig så likt och så qvalmigt, att vara 
Der längre på näset

Och leka med lammen och sola sig bara 
Och slumra i gräset etc.

Det är ett pendelutslag, som hos Wallin ofta brukar efterföljas av ett 
annat i motsatt riktning.

Sommaren 1817 var Wallins sista före flyttningen till Västerås. Han 
skulle lämna en plats, där han i olika befattningar, vid Karlberg, i Solna 
och Adolf Fredrik, haft sin- gladaste tid eller vunnit stora framgångar. 
Det ytterst betungande psalmboksarbetet var kanske lika mycket en 
glädje som en börda men stod också inför sin avslutning. Han var 38 
år och hade lämnat den första ungdomen bakom sig. Kanske är det 
stämningar av denna art, som ligga bakom den personliga och vackra 
dikten Hösten, som publicerades i Stockholmsposten 27 sept. 1817 och 
enligt ett brev från förläggaren Wiborg till Tegnér 14 nov. s. å. diktats 
kort förut under en promenad i Karlbergs allé.1 Jag anför dikten in 
extenso:

Den gröna,
Den sköna,

Den lekande våren 
Förflyger.
Den gula,
Den fula

September i spåren 
Sig smyger.

Ack! Sommarens dagar de väntades långa;
Och voro så korta.
De lofvades många;
Dock äro de borta.

Selly! Selly! ser du molnet der?
Vintrens drifva det i skötet bär.

Vi logo,
Vi togo

Oss blommor —  och qvalen 
De veko.
Jag spelte,
Du delte

Min glädje —  och dalen 
Gaf echo.

1 Enl. A. Werin, Esaias Tegnér, Lund 1934, s. 641.
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Ack! Sångaren suckar, och fåfängt besvärjer 
De bleknande ängar.
Ej rosen har färger,
Ej lyran har strängar.

Selly! Selly! fåglen, fri och snar,
Bort till södern med sin maka far.

När solen 
Vid polen

Förklarad är gången 
Ur skyar;
Tillbaka 
Med maka

Han kommer och sången 
Förnyar.

Ack! Skaldens och Skönhetens blomsterlif ödes,
Fast vattnadt med tårar.
Ej åter det födes 
Med nyfödda vårar.

Selly! Selly! en gång, och ej mer,
Lifvets sköna Maj emot oss ler.

Som dedikationen Selly visar har dikten haft en direkt adress, och 
var denna bör sökas framgår jn av Wiborgs brevuppgift att uppslaget 
kommit under en promenad i Karlbergs allé. Även Hösten tar sikte på 
Karlbergstiden, den glada tid då Wallin svärmade och sjöng och blev 
bortskämd. Åt denna gångna ungdoms- och glädjetid ägnar han nu en 
elegisk återblick, tydligen en direkt hyllning till någon av denna tids Karl- 
bergsskönheter. Man torde kunna gissa på den unga Marie Collander, 
som synes ha varit en lika allvarlig förälskelse som senare Sophie Bunne- 
wall, ehuru hon i likhet med denna tycks ha skrämts av hans hetsiga 
temperament under den oroliga period, då han stod inför valet av maka.1

Västeråstiden blev ju i vissa avseenden en besvikelse för Wallin och 
har särskilt tecknats i dystra färger av Bottiger, som enligt vad han säger

1 Om Marie Collander jfr Liedgren, a. a. s. 230 ff. Huruvida Beskow alldeles riktigt 
uppfattat W:s uttalanden om sitt ungdomstycke synes ovisst — i varje fall har tradi
tionen, som Liedgren visat, förblandat de bägge kvinnorna. Sophie Runnewall dog redan 
1817, Marie Collander däremot besökte W. på hans dödsbädd. En av forskningen inte 
citerad tidningsartikel må i detta sammanhang belysa samtidens uppfattning om W. Den 
återfinnes under rubriken »Erkebiskop Wallins sista stunder» i Upsala-Posten 30 juli 
1875 men hade från början stått att läsa i Malmöposten, vars meddelare hört historien 
på en supé hos domprosten Melin i Lund. Enligt denna berättelse hade W. på dödsbädden 
pinats av ångest och samvetskval och först fått ro sedan han mottagit besök av en dam, 
vars ord »kommo swenska kyrkans primas att darra». Fortsättningen av denna bisarra 
spökhistoria lyder: »Men hwem war den besökande, som de bägge damerna [i sjukrummet] 
skådat, men ingen af betjeningen sett inträda? — När Johan Olof Wallin war ung, för- 
lofwade han sig med en fattig flicka. En dag låtsar han leka med förlofningsringen på 
hennes finger, och drar skämtande af den. Hon fick aldrig igen den. Den gafs af Wallin 
åt den rike Demanders dotter, med hwilken han sedan blef gift. Den öfwergifna dog af 
sorg. Hågkomsten af detta plågade nu erkebiskopen — Dawidsharpan i Norden. Han 
kunde icke dö lugnt. Då kom hon, som han öfwergifwit, till hans dödsbädd och uttalade 
omsider försoningens ord.» Artikeln fortsätter: »Är detta wäl möjligt — utropade jag. 
Ja — sade Melin mycket lugnt. — Det har passerat. Professor Lindgren i Upsala har 
talat om det för mig.» Prof. H. G. Lindgren replikerade i en insändare (ib. 2 aug.), att 
denna historia »kort efter erkebiskop Wallins död var, såsom man säger, i hvar mans mun» 
men att han själv endast fattat den som foster av en sjuklig fantasi. Härefter följde 9 
aug. tvenne' genmälen av konsistorienotarie J. E. Forssell och landshövding It. von 
Krsemer, som redan citerats av Liedgren och varav det senare klarlade episoden: den 
besökande hade varit »enkefru W.», d. v. s. Wallins ungdoms väninna Marie Collander.
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kände sig liksom mörkrädd för den stränge mannen.1 Någon verklig 
känsla av förvisning kan han dock inte ha hunnit uppleva, ty redan före 
tillträdet av denna befattning 1818 hade han blivit utnämnd till pastor 
primarius i Stockholm (ehuru han flyttade först 1821). Om depressionen 
berott på Västerås, borde den ju också ha vikit inför utsikten att få 
återvända till huvudstaden. I själva verket förhöll det sig tvärtom. Ett 
brev till Wingård 8 jan. 1819 syftar tydligen närmast på den stundande 
flyttningen och de krav framtiden ställde på honom:

Tack, Heders-Vän! för dina välönskningar. Jag behöfver dem, ty  jag känner 
huru inskränkt min förmåga är med hänseende till de tyngder som skola trycka 
dessa svaga skuldror. Bräcklig helsa, nött kraft, ofta svårmodigt lynne samt 
flera arga fiender, som skola ännu tillåta sig allt för att, om ej krossa, åtminstone 
gnaga mig —  detta är det vissa som följer mig, då jag kastas ut från min lugna 
behöfliga hamn, åter på det stormiga hafvet. Gud hjelpe mig! Finge jag i denna 
stund välja, huru gerna skulle jag ej återgå till m itt anspråkslösa, trefliga, bärg- 
liga Adolf Fredrik, och säga Farväl åt verlden med all dess lycka, ära och préten- 
tioner. Jag skulle visserligen i min stilla krets göra säkrare nytta åt den goda 
saken, än jag tror mig kunna uträtta i en större och brydsammare befattning. 
Men —  jacta est alea! Jag rår ej derföre etc.

Wallin har ånyo kastat sin tärning, men sinnesstämningen är him
melsvitt skild från den äventyrslystne sjömannens: »Öppen är min bana 
— Flyg, min julle!» Det förefaller som Wallin numera kände varje upp- 
höjelse endast som ett ytterligare attentat mot dalens lugna lycka. Det 
oprövade nya ter sig enbart hotfullt för honom, inför varje uppbrott 
idealiserar han den tillvaro han går att lämna.

Efter detta brev följa i Wallins utveckling tvenne år, som ungefär 
synas ha svarat mot hans melankoliska förhandsbetraktelser, och där
efter kommer en ny mycket bitter sammanfattning av läget, som vid 
denna tid ingick i ännu en avgörande fas. I brev till Wingård 9 jan. 
1821 heter det:

Ja, Gud uppehälle alla, som känna sig af den inre rösten uppmanade till den 
ofta hårda striden för sanning och rätt på jorden! D et vore visst roligare och 
lättare att i maklighet fördrifva sin tid och förtära sitt brödstycke, oklandrad 
af verlden och behaglig för menniskor; men så få ej det godas stridsmän tänka; 
de måste vaka och kämpa, på det riket må komma och friden, om ej i den yttre 
verlden, åtminstone i deras egna bröst; och de kunna då säga, icke i hednisk, men 
äkta christelig mening: sic itur ad a stra .------------Detta år är för mig af betänk
liga utsigter. Först och främst måste jag likasom ur hamnen åter utkastas på 
stormiga hafvet, då jag måste skiljas från ett ställe, som är min födelseort och 
der jag verkligen känt mig mycket lycklig, lugn och oberoende. Sedan har min 
goda hustru, som alltid varit högst sensible, råkat ut för en svår hypochondri, 
som hvarken natt eller dag, vissa skeden, lemnar henne och mig ro, och som syn
bart influerat på hennes svaga physik . 1 2 Jag har således svåra bekymmer. Men 
ske, icke min, utan Fadrens vilje! En pröfning är lifvet; väl den, som luttras af 
pr of vet!

1 De otrevliga förhållandena i Västerås ha naturligtvis medverkat till den djupa de
pression W. upplevde under senare delen av 1820. Nämnas kan att den predikan över 
»en rättskaffens borgersman», som enl. Bottiger (Sami. skr. 6 , Sthlm 1881, s. 54) väckte 
sådan uppståndelse i staden, hölls den 27 juli 1820.

2 Uttalandet om hustrun har citerats i H. Wijkmarks givande Studier till den Wallinska 
psalmbokens framkomst (omtr. i Kyrkohist. fragment, Sthlm 1937, s. 280) men där orik
tigt daterats till mars 1816. Som framgår av W:s brev till Hagberg 9 april 1821 (LUB) 
hade sjukdomen utbrutit i aug. 1820. Det framgår av uttalanden att fru W. varit mycket 
fäst vid sin familj, och troligen har flyttningen till Västerås och skilsmässan från släk
tingarna varit en av anledningarna till sjukdomen.
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Ännu är Malmströmska affairen oafgjord å hög ort. Jag har fått mycket skrik 
emot mig, och mannen skall hafva sina stora Patroner. Utgången må bli hur som 
helst, så skall den icke störa m itt lugn. D ixi et salvavi etc.

I denna situation var det Wallin skrev Hemsjukan.
En främling jag står på den ödsliga strand,

Och känner en längtan,
En traktan, en trängtan —

Jag vill öfver hafvet till okända land!

2. Wallins ståndpunkt 1823.
Från 1823 föreligger ett programuttalande av Wallin, som har stort 

både personligt och tidshistoriskt intresse. Anledningen var Järtas y t
terst lovordande anmälan i Odalmannen s. å. av Wallins 1821 utgivna 
Yitterhets-försök. Järta hade där sökt tolka »hvad man i Stjernhjelms 
fosterbygd känner vid ljudet af Wallins sånger» och hade omedelbart 
konstaterat: »Yi finna dem vara nationliga, emedan de alla i mer eller 
mindre bestämda drag röja sin frändskap med Dalarnes natur och sitt 
ursprung ifrån dalkarlens anda.» I sitt tackbrev till Järta 6 okt. 1823 
(UUB) framlägger nu Wallin sitt aktuella program. Han börjar med att 
mycket starkt betona sin obetydliga litterära talang och fortsätter:

Dermed afsäger jag mig väl ändå ej, att, så länge jag lefver, klinka ibland på 
gamla harpan och att, så godt jag kan, interfoliera det prosaiska lifvet med nöd
torftigt strängaspel; det kan man ej vara utan, sedan man en gång fått smaken 
derpå; det lyfter opp sinnet ur hvardagsmörjan och ger colorit åt den färglösa 
eller mattslipade samfunds-verlden. Dalkarlen känner det ganska väl, då han 
birfilar på sin fjol under utvandringarne för att dika, tröska, lägga stengärdsgår- 
dar o. s. v. och det är ej hans minst poetiska sida. Hvad mig angår, så är jag alltid 
mest fägnad af att höra andra spela, när det låter bra. Det ljudet har alltid gri
pit i någon dold sträng af m itt innersta väsende, och om denna då stundom gifvit 
ett åter ljud, så, ehuru det väl mera varit verkan af en lättrörlig, passif receptivitet, 
än af någon egen productionskraft, så har det likväl alltid gjort mig belåtnare 
med mig sjelf, emedan jag der igenom tyckte mig vara i någon skyldskap, eller 
åtminstone en slags correspondence, med de ädla Naturer, som intogo mig och 
som jag med en slags stolthet kände mig capable att värdera. Så förstår jag ock 
att värdera Odalmannen. De idéer, som der blifvit utvecklade eller lofva att 
utveckla sig, äro sådana, som jag länge anat vara de rätta, ehuru jag ej lika klart, 
än mindre lika väl, kunnat uttala dem. Detta arbete kommer i rättan tid, att med 
sin populärt filosofiska blick, sin säkra sesthetiska takt och sin praktiska tillämp
lighet justera det allmänna, dels något vacklande, dels mycket förvända, om
dömet i de för Samhällsmenniskan vigtigaste ämnen. Det skall åtminstone yttra 
ett förmonligt inflytande på det uppväxande slägtet, särdeles den delen der af, 
som antingen börjat sansa sig till besinning eller ännu ej stelnat i petrifikat-formen 
af ett småsinnigt och ensidigt tidslynne. [Alla goda krafter borde sluta upp kring 
Odalmannen.] Hosfoljande nykläckta och derföre omogna foster af Odalmannens 
läsning, torde ej förtjena att upptaga ett rum under Sånger i  D alarne  (som m e
ningen skulle vara), men må åtminstone vittna om min goda vilja för den goda 
saken. [Järta borde slå sig ned i Stockholm och därifrån utge tidskriften.] D et 
vore väl ej ondt i, om Nationen derifrån skulle dalkarliseras (i ordets ädla urbe
märkelse), så gerna som angliceras, Germaniceras, Gallicaneras eller Gallinaceras, 
eller på hvad sätt som helst estropieras.

Det ur flera synpunkter intressanta program som här i korthet återgi- 
vits har givetvis sin största betydelse genom den medvetna, den själv
medvetna dalkarlsanda som talar därur. Samma patos uppbär nämligen


