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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
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några av de vackraste dikterna i Wallins senare produktion, och. uttalan
det om dalkarlen som »birfilar på sin fjol under utvandringarne för att 
dika» etc. för direkt ens tankar till arbetssången Smeden. Men bakom 
denna utpräglade provinsialism ligger givetvis Odalmannen.1 Sånger i 
Dalarne, Järtas eget poetiska bidrag, var en enda hyllning till Engel
brekt och Yasa, Stjernhjelm och Wallin, Dalälven och Dalarnas jord: 
»Och denna jord, som bröts af odalmannaplogar, Ger skördar än i dag 
åt odalmän; Och schytens lynne inom sina skogar I våra skogars djup 
hans ättling vårdar än.»1 2 Enligt Järta hotades emellertid denna ursvenska 
odalmannakultur av allvarliga faror, och särskilt är han bekymrad för 
nymodigheterna på politikens fält. Svenskhetens »förmjuknande», säger 
han, dess »slutliga upplösning af den allt mer och mer kringgripande 
engelska sjukan kan dock förekommas genom daglig rörelse i den rena 
nordiska luften». Och därtill skulle Wallins diktning förhjälpa. »Dertill 
manar den sångare, hvilken i angenäma toner, som bygdens barn igen
känna, sjunger Sveriges sköna natur och de dygder, dem svenska hjertan 
utan något antiqvariskt studium ännu förstå och äfven i den obemärkta 
däldens lugn öfva.»

Idealismen, andligheten i detta Järtas program med dess reaktion mot 
materialism och penninganda har givetvis från början tilltalat Wallin, 
och likaledes bör han ha uppskattat dess nationella göticism med anor 
från Geijer och Tegnér. Bland Wallins egna dikter citerar Järta också 
den tydligt Svea-inspirerade Skandinavisk sång av 1814: »Och nordan
vinden från din zon All söderlandets pest fördrifve!» Intressant är emeller
tid att se hur reservationslöst Wallin i sitt brev ansluter sig till Järtas 
politiska ståndpunkt. Inspirerad av auktoriteter som Burke och Heeren 
hade Järta antagit en romantisk statsuppfattning, som motståndarna i 
pressen gärna kallade reaktionäf.3 Även män som Tegnér och Franzén 
höllo sig på en viss distans. Wallin gör inga förbehåll. Officiell till hela 
sin inriktning hade han i stor utsträckning kommit att fungera som natio
nens poeta laureatus, inte sällan dess solenne hovpoet. Denna hans 
diktning vore emellertid »en poesi för folket»4, säger Järta, och finge för 
ingen del förblandas »med lismarens smicker». Järtas rekommendation 
gjorde givetvis inte Wallin behagligare för liberalerna. Efter en predikan 
på fjärde böndagen 1824 över texten »vara gudelig och låta sig nöja, 
är vinning nog» utsattes han också i Stockholmsposten 29 okt. s. å. för 
ett ampert politiskt angrepp. Wallin hade fördömt det ständiga miss

1 Jfr I. Källström, Hans Järta som Dalaskald, Dalarnas hembygds-förbunds tidskrift 
19 30, s. 44 ff.

2 H. Järta, Valda skr., utg. af H. Forssell, 2, Sthlm 1883, s. 636. Även följande 
Järtacitat äro hämtade från denna upplaga.
. 3 Jfr H. Järta till C. Th. Järta 30 okt. 1823: »jag har at tacka Heeren och sådana 

för mina idéers rigtning» (även brev 20 nov. s. å. och 20 maj 1824). Se vidare Valda skr., 
2, s. 256 ff., 329, 340 f., 355 f., 371 ff. Jfr vidare G. Heckscher, Svensk konservatism före 
representationsreformen, 1, Upps. & Sthlm 1939, s. 184 ff.

4 Argus hade i en rec. okt.—nov. 1821 kallat W:s diktning för »hof- och statspoesi». 
Denna anmälan gick W. djupt till sinnes och avbröt utgivningen av hans Vitterhets
försök. Jfr Beskows brev till Tegnér 23 jan. 1827 (Ur Svenska akademiens arkiv, S. A. H. 
1935, s. 90), Wallmark till Beskow 9 sept. 1853 (otryckt i Sv. ak:s arkiv, om allmän
hetens sårande likgiltighet) samt Wallin till Järta 10 okt. 1831: »Jag skall aldrig glömma 
den upprättelse jag fick af en så kraftfull hand, den tiden Argus, i anledning af mina 
oskyldiga vitterhetsförsök, uppfann sin nya terminologi af Hof- och Stats-Poesi».
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nöjet med »de styrande och. lagskipande», hos vilka man blott fnnne 
»låga afsigter, trånga begrepp, onda anslag», och hade talat om de exi
sterande samhällsförhållandena som »Gnds ordning och inrättning». 
Den anonyme insändaren — i själva verket en av oppositionens mera 
kända män, militärskriftställaren G. A. Montgomery — trodde sig i 
denna förkunnelse kunna spåra mjOdalmannislca» satser, en farlig politi
sering av prästerlig ämbetsutövning.1 Det är ett av de många exemplen 
på att just Wallins förbindelser och ställning ådrogo honom ovilja och 
mer eller mindre obefogade misstankar.

I det väsentliga var Wallin dock inte någon ytterlighetens utan en 
förmedlingens man. Som sådan hyllas han också av Järta: »Då tvedräg- 
ten sorlade som vildast, klingade från Davidsharpan i norden den krist
liga kärlekens milda försonande toner. Uti dagens litterära tvister deltog 
ej det evigas sångare, men hans psalmer förenade en hög känslolyftning 
med reda, sans och vårdsamhet om språket.» Det är en försoningsstånd- 
punkt som vill uppta det bästa hos båda de stridande parterna. Järta 
tar också fasta på Wallins vackra dikt Till Franzén och Tegnér, varmed 
Vitterhets-försök 1821 dedicerades till dessa skalder och varav det ovan 
-citerade brevet till Järta delvis är en ren omskrivning. Det är ett starkt 
synkretiserande program som denna dikt frambär. För ett sådant hade 
också tiden länge varit mogen, och läget utnyttjas nu av Järta för ett 
neutralitetsförslag, som vill samla de stridande litterära partierna mot 
en gemensam fiende, den alla andliga värden nedbrytande tidningslibera- 
lismen.

Vad detta program litterärt syftar till är närmast en »nationlig» dikt
ning av enkel, innerlig och självfallen prägel. Som Fredrik Cederborgh, 
en annan av den gamla skolans män, kunde Järta ha funnit detta ideal 
förverkligat i Sveas vackra och pregnanta rader om Bergslagsnaturen: 
»och skogen, hvart du går, omgj ordande din stig, står hög och allvarsam 
och blickar ner på dig».1 2 Men ännu tydligare skulle programmet levande
göras för honom i en senare Tegnérdikt, Nattvardsbarnen, vars förkun
nelse av en gammaldags enfaldig kristendom onekligen bygger på Wallins 
föredöme och auktoritet. Och på denna linje återfinner man Wallins 
senare realistiska Daladikter. Den utomordentliga Afskedsblick till Gest- 
rikland, Helsingland och Dalarne är en idyll i Nattvardsbarnens stil men 
med ett kyrkligt patos som erinrar om ett herdabrev och en storlinjig 
landskapsutblick som liksom utgör syntesen av senromantisk realism.3 
I Höbergningen med dess Stjernhjelmska ordlekeri: »surmulen olust, mod
stulen sömnlust, argvulen gräl-lust» etc. möter en annan sida av Järtas

1 I brev till Järta 8  nov. 1824 yttrar sig W. i korthet om grundsatserna i sin predikan,
»hvilka ej skämmas för att heta ny-odalmanniska-----------och som väl kunnat uttala sig
långt strängare och ändå försvarat s ig ----------- ». Som förf. till rec. uppges där Montgo
mery »i samråd med KansliRådet Wallmark». Jfr T. Ekelund, Vittra skuggbilder, Sthlm 
1888, s. 164, där Wallmark säger sig ha lyckats övertyga Wallin om att han för sin del 
varit oskyldig i denna sak. Som svar på kritiken utgav Wallin 1824 sin predikan som 
särskild skrift, varur ovanstående citat hämtats.

2 E. Ehnmark, Studier i  svensk realism, Upps. 1930, s. 373.
3 Jag tänker därvid på verk som Geijers Minnen och Almquists Jagtslottet. — I 

en av Wallins realistiska 30-talsdikter som Årstiderna torde han varit påverkad av C. E. 
Dahlgren. Om tillkomsten av detta poem se C. Santessons komm. till Bernh. v. Beskows 
•brev till Esaias Tegnér, 2, s. 98 (S. A. H. 1936).
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gammalsvenskhet. I Dalkarlsskålen har man hans provinsiella med
vetenhet. Och i Vestmanno-Dala-Sång får man en pompös barock, som 
redan erinrar om Karlfeldt och som ofta jämförts med denne: »Herrligt 
i Dalarne Löfva sig salarne, Och källarsvalarne Frusta af mjöd», »Der 
varar ärlighet, Gästfrihet, kärlighet, Utan all rost. Malm bor i grufvorna, 
Smultron på tufvorna» etc. Det är Wallins ungdomliga sällskapsdiktning 
i ny gestalt. Det är därmed också en yttring av den krets, till vars le
dande krafter hörde män som Järta och Yalerius. I Valerius’ Nordbo- 
qväde finner man i själva verket mycket närliggande strofer: »Skänka 
ej dina trefna bin blommornas nektar i hornet*? Gäser ej fröjd i björkens 
vin*? Styrka i musten af kornet*?»1 Det är en »otillgjord» göticism som Järta 
skulle ha sagt. I samma anda gå emellertid också Järtas Odalmannen 
och Wallins därav påverkade program 1823 såväl som de här omtalade 
Daladikter, som kunde sägas utgöra Wallins bidrag till vår romantiska, 
realism, vår senromantik. Från Wallins ståndpunkt 1823 går det en rak 
linje till hans Daladiktning.

3. Stagneliusautografer.
Ingen av de båda Stagneliusautografer som här skall återges är förut 

alldeles okänd, men å andra sidan ha de tidigare meddelats i sådant sam
manhang att de riskera att bli förbisedda och även blivit det. De rikta 
dessutom uppmärksamheten på en typ av Stagneliusdokument, varav 
flera torde vara bevarade och skulle förtjäna att framdras.1 2

Den första av dessa autografer återfinnes i Vivi Horns arbete Herr- 
gårdsliv och Uppsalaromantik i början av 1800-talet (1935). Om senare 
kammarrättsrådet Ferdinand Stockenberg berättas där att han som 
tjänsteman i ecklesiastikexpeditionen varit kollega och vän med Stagne- 
lius. Det tillägges:

E tt vittnesbörd om dennes vänskap finnes ännu i behåll inom familjen Stoc
kenberg i form av en liten bok, inbunden i blått siden, prydligt textad och snidad 
med guldornament på pärmen och ryggen. Boken är ett korrekturavdrag av 
dikten »Wladimir den Store», skaldestycke i tre sånger. På första sidan står 
skrivet: »Hans Excellence, General en Chef m. m. Herr Baron von Suchtelen aller - 
ödmjukast af Författaren».3

I en följande kommentar förmodar författarinnan, att Stagnelius stått 
i någon tacksamhetsskuld till ryske ministern, på något sätt profiterat 
av dennes kända intresse för unga konstnärer. Skalden skulle ha kvitterat 
med sin dedicering. Om den slump som spelat exemplaret i Stockenbergs 
händer meddelas åter enligt familjetraditionen:

1 Jfr Böök, Fem porträtt, Sthlm 1929, s. 49 ff. Så vitt jag kunnat finna, är dikten 
först tryckt i Allm. Journalen 18 mars 1816 (där kallad Nordbo-Sång). Valerius hade 
okt.—dec. 1814 deltagit i unionsförhandlingarna i Kristiania och hade bevisligen trätt i 
kontakt med den norska visan (i Trefnaden har han efterbildat Nordal Brun), vilket må 
kunna anföras som ett uppslag. Att V. inte saknat intresse för provinsiell realism visas 
t. ex. av hans gravsång Franzén, Wallin, Tegnér, som samtidigt blev en hyllning till 
»Suomi, Dalarne, Vermland».

2 Marie Sophie Schwartz uppger t. ex. i Det första och sista poemet i kal. Svea 1864,. 
att hennes make ägt ett Stagneliuspoem, som han skänkt till en finsk autograf samlare. 
Gjorda efterforskningar ha dock visat sig lönlösa.

3 Efter originalet ha här några rättelser gjorts. Fotografisk kopia av dedikationen 
såväl som av den nedan omtalade textändringen har (i stället för att här reproduceras)- 
inlämnats till KB och UUB.


