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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.
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P å vägen till generalen m ötte han Stockenberg och de båda vännerna komm o  
överens om a tt gå in på en källare, som  det hette på den tiden och dricka e tt glas 
och språka en stund. D et blev mer än e tt glas, stäm ningen b lev m ycket upprym d  
och slutligen var det för sent a tt uppvakta generalen. Stagnelius ville bli av m ed  
boken och räckte den till Stockenberg: »Tag den här», sade han. Och Stockenberg 
m ottog  gåvan, som  sålunda kom  att ham na i denna släkts ägo i stä llet för den  
ryske generalens (s. 114 f.).

Till denna version av episoden med den vilsekomne Wladimir äro 
emellertid ett par anmärkningar att göra. Själva redogörelsen synes så
lunda inte vara fullt korrekt. Den nuvarande ägaren till volymen, Stocken- 
bérgs sonson, har meddelat mig att det skildrade källarbesöket är en 
ren utbrodering. Familjetraditionen uppger endast att Suchtelen vid 
Stagnelius’ visit varit bortrest och att skalden på hemvägen mötte Stoc
kenberg och till denne överlämnade den vackra boken. Stockenberg var 
1817 alldeles ny i kansliet. Han var emellertid kalmarit och från hem
staden troligen bekant med Stagneiius.1 — Vidare har Stagnelius natur
ligtvis inte uppvaktat med något aldrig så prydligt bundet korrektur
avdrag — tvärtom är det ett på extra fint papper utfört tryck han tänkt- 
förära sin gynnare. Visserligen förekommer en rättelse i första raden, 
där i versen »Öfver de vestliga klippornas topp Fullmånen sig höjde» 
ordet »vestliga» i marginalen utbytts mot »östliga». Men läsningen i 
denna rad har ju redan förut förvånat forskningen och torde få anses som 
ett rent tryckfel, som skalden alltså upptäckt och korrigerat.1 2

Själva faktum att Stagnelius uppvaktat ryske ministern med ett dedi- 
kationsexemplar av Wladimir den Store är givetvis en omständighet av 
stort intresse. Den rimliga förklaringen torde man väl finna i det av 
Holmberg framdragna brevet från biskop Stagnelius till ärkebiskop 
Lindblom 10 okt. 1816, enligt vilket sonen ämnade »resa öfver till Åbo, 
och der söka engagement vid Regeringsconseillen», d. v. s. övergå i rysk 
tjänst.3

Den andra Stagneliusautograf som här skall omnämnas återfinnes i 
antikvariatfirman Björck & Börjessons katalog n:o 305 över »Rara gamla
böcker----------- till största delen härrörande ur generalkonsul Jean Jahns-
sons bibliotek» (1936). Under n:o 1007 hittar man där följande arbete: 
»Cicero. XIV orationes selectae. 2:a uppl. Westerås 1769. 517 s. Då
tida halvpergament. Fläck. ex. med anteckningar av Eric Johan Stagne
lius. — Bland anteckningarna äro 4 signerade av Stagnelius. 2 av dessa 
äro av särskilt intresse Den ena (på titelns baksida) härrör tydligen från 
ett tidigt stadium och lyder ’ägaren till denna durabla bok är den i alla

1 Hans far var jaktlöjtnant vid tullen i Kalmar och modern dotter till borgmästaren 
i staden Anders Lind. För uppgifter om släkten liksom för lån av här behandlade akt
stycke står jag i tacksamhetsskuld till häradshövding John Stockenberg, Halmstad. En 
anonym dikt, Stagnelii skugga till wännen D. F. Stockenberg, har sedan gammalt varit 
bifogad volymen.

2 Jfr Böök i komm. till Vitterhetssamf:s uppl. av Stagnelius’ skr. (Sthlm 1919, s. 306), 
som omnämner skaldens ofta dokumenterade astronomiska insikter. Att den omtalade 
ändringen är egenhändig förefaller säkert.

3 Stagneliusnotiser, Samlaren 1936, s. 64. — Som belöning för Wladimir den Store 
föreslogs Stagnelius som bekant till Akademiens Lundbladska pris. Som antydes i 
Schiicks akademihistoria (3, 1936, s. 238 f.) väcktes denna kandidatur redan 1818. Akade
miens protokoll för 8 jan. 1818 nämner en del förslag och fortsätter: »hvartill ännu af 
Friherre Adlerbeth och Secreteraren lades Poemet Wlodomir i tre Sånger på Metrisk 
vers, af Copisten vid Kongl. Ecclesiastique Expeditionen Eric Johan Stagnelius».



158 Henry Olsson

möjliga afseenden och hänseenden berömvärde, liderlige, inhonette, 
älskansvärde och odnglige mannen Erik Johan Stagnelius’. Den andra 
(på sid. 271, rörande Oratio ad quirites post reditnm) lyder ’Denna 
Oration är den sämsta af alla Ciceronis Tal. d. 12. 1807. betyger E. J. 
Stagnelius’.»

Det är ju onödigt att understryka det biografiska och psykologiska 
värdet av dessa anteckningar från en epok i Stagnelius’ liv, som för forsk
ningen är nära nog fullständigt en terra incognita. Då jag inte varit i 
tillfälle att se originalexemplaret, skall här emellertid inte dras några 
vidare slutsatser av dokumentet.

4. Karlfeldts I Jupiters stund.
Karlfeldt hade ju inte någon genomtänkt politisk åskådning, älskade 

inte att framträda som talare eller profet inför folket och vägrade att 
svära någon partifana. Man kan gissa att han med gillande läst rader 
av Richard Bergh som följande: »Konstnären — jag menar den konstnär, 
som vill gripa djupt in i sin nations lif — måste, liksom fordom prästen, 
stå utanför klassgränserna.»1 Men just denna position tillät honom att 
då och då uppträda som språkrör för folkkänslan, att ge en lystringssignal 
eller att med vreda ord gissla tidens lyten och vrånghet. Han utövade 
härigenom otvivelaktigt ett visst medborgerligt inflytande. Direkt och 
indirekt hade han sålunda stor betydelse för de stolta ungdomsmötena i 
Dalarna vid seklets början. »Det var då han deltog med det tändande 
talet på Bispbergs klack», säger Karl Trotzig i Hågkomster och livs- 
intryck 1931. Och Gustaf Ankarcrona berättar i samma samling om det 
oerhört starka intrycket av detta tal, hållet i unionskrisens mest upprörda 
tid 1905: »Hans ord gingo i de allvarstunga dagarna ut över allt Dalarnas 
land, ja, till hela Sveriges folk.»

Karlfeldts tal från Bispbergs klack 25 juni 1905 vill elda till uppror och 
nationella väckelser och frammanar Engelbrekts och Gustaf Vasas skug
gor. Dalarnas unga manskap hade då gått i spetsen, nu hade Dalarnas ung
dom åter börjat samla sig och andra landskap hade gripits av samma håg.

D et är liksom vårt folk kände ett nytt behov att låta sig genomströmmas av 
ungdom, kraft och hälsa. Stora händelser tima och förebådas. D et är ärorika 
uppgifter, som föreligga den svenska ungdomen. Här är så m ycket att göra ännu 
i vårt land, och därför kan vår framtid bli så rik. Jag har själv alltid känt något 
av upprorsman inom mig, och till ett andligt och oblodigt uppror må vi snart 
alla resa oss, vi må hålla Sverige kärt, och se hur mycket orätt och vrångt får 
frodas inom dess gränser. Kunde den första blixten av det luttrande oväder, 
som behövs i landet, nu liksom fordom tändas bland Dalarnes berg, skulle det 
bland dalallmogen innebära begynnelsen till en ny storhetstid, större än den för
gångna, krigiska.1 2

I fortsättningen framställas som direkta reformkrav front mot bolags- 
förtryck och dryckenskap. Karlfeldts folkligt demokratiska natur hade i 
själva verket mycket av bondehövding, av Torgny lagmans nackstyva 
myndighet eller adelsavogheten hos gamle Bertila i Eältskärns berättelser.3

1 Svenskt konstnär skynne, Ord och bild 1900, s. 136.
2 Tankar och tal, utg. av T. Fogelqvist, Sthlm 1932, s. 173 ff.
3 Ordet »greve» nämns av Karlfeldt gärna med ett försmädligt tonfall (t. ex. i Flora 

och Bellona), vilket inte hindrar att han ibland röjer en viss faiblesse för adligt blod.


