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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.
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Gammalsverige var hans ideal lika väl som det varit Järtas och Wallins 
— de hundra åren hade inte nämnvärt förändrat dalkarlens inställning 
till det traditionella.

I Bispbergstalet tillkommer emellertid en politisk radikalism, som står 
helt i samklang med 90-talsförfattarna. Det är nog att erinra om Heiden- 
stams diktcykel Ett folk 1902, där gång på gång inskärpes att landet 
som gått i arv från fäderna inte köpts för guld och att den politiska myn
digheten lika litet finge göras till en penningfråga. Heidenstams patos 
kan också formas till en obarmhärtig satir mot orkeslösheten och slentria
nen. Ett polisingripande mot en rösträttsdemonstration i april 1902 fram
kallade sålunda en smädedikt mot den kungliga ätten från Pau:

V årt folk, det är mer än din krona,
Vårt folk, det är mer än din ätt.
E n  lek är a tt äga en krona, 
m en allvar är sanning och rätt.
Vårt folk, det är hela vår saga, 
det är hela vårt älskade land.
Vårt folk, det kan giva och taga.
Så m inns, vad  det lagt i din hand.1

Man är här inte långt ifrån andan och tendensen i Sven Lidmans Thure- 
Gabriel Silfverståhl (1910) med dess angrepp på »herrskapet Bernadotte» 
och den oscariska tidens gränslösa förfall. Med unionskrisen hade hela 
landet väckts och yrvaket ropat på en ledare — en man, säger Lidman, 
och som en skymtande bragdens bärare tecknar han oäktingen, proletä
ren och ungsocialisten Samuelsson, »en värdig like till hjältarna från 
finska kriget».

Bispbergstalet aktualiserar emellertid frågan om stämningen just 
1905. Man kan då först och främst hänvisa till Heidenstams uppsats 
Ett nytt 1809, senare tryckt i Dagar och händelser men från början införd 
i Svenska Dagbladet 18 juni 1905, precis en vecka före Karlfeldts tal. 
Som brevväxlingen med Levertin visar, speglar denna artikel stämningen 
i hela det litterärt intellektuella kotteriet, bl. a. även uppfattningen att 
Heidenstam nu borde framträda som en folkets ledare.1 2 I artikeln går 
han skarpt tillrätta med den nationella slappheten och tolkar folkets 
dova förbittring över att under denna allvarliga kris inte äga storvulna 
och handfasta män på däcket. Synpunkten är densamma som i Karlfeldts 
följande tal.

Finns det i hela vårt land inte längre e tt  enda levande hjärta, inte en enda  
m anlig m an nog bredaxlad a tt bära npp situationen? —  D et är svårt a tt tro på  
en sådan allm än m issväxt, m en v isst är, a tt om sådana krafter också finnas, 
bli de varken uppletade m ed ljus och lykta  eller brukade. D et är denna m isshus
hållning, denna försum lighet och vanvård i fråga om allt, som  angår tillvaratagan-

1 Tryckt i Tor Bonnier, Några dikter, Sthlm 1923, s. 69 f. Jfr insändare av T. Bon
nier i Aftonbladet 5 mars 1939. — Vid den följande maj demonstrationen 1902 lära ju 
både 90-talsförfattare och medlemmar av Konstnärsförbundet ha deltagit i tåget.

2 Jfr W. Söderhjelm, Oscar Levertin, I, Sthlm >914, s. 455 ff. Som där påpekas över
ensstämmer artikelns tankegång med ett något tidigare brev från Levertin till Heiden
stam. Levertin, som f. ö. önskade ett vida kraftigare motstånd mot de norska kraven än 
Sv. D. redaktionellt påyrkade, publicerade själv en artikel i tidningen 16 juni, Nationell 
trevnad. Nämnas kan också en intressant dikt av Per Hallström i G. H. T. 17 juni, 
Flaggan (omtryckt i Warburgs antologi Svenska sången,* Sthlm 1910, s. 823 f.). I all
mänhet var nog enigheten större om nödvändigheten av samling än om taktiken mot 
Norge.
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det av ett folks förmåga, som hotar att till sist bli Sveriges o lyck a .------------ An
svarskänslan drunknar hos oss i småtterier och formalismer. I alla riktningar 
stöta vi på halvhet. De inflytelserikaste platserna tyckas enkom till för de minst 
förmående. Det är medelmåttornas guldålder, och de tröttna därför heller inte att
försäkra, att allt är som det b ö r .--------—  Må den prins, som har arvsrätt till
Sveriges krona, förstå att sopa rent och uppsöka krafterna, där de finnas, och 
att begagna dem. Endast på den vägen kan han fullgöra sitt allvarsrika värv.
-------------Vad som behövs, det är frimodiga, ärliga, fullödiga reformer och nya
män —  och bådadera behövas snart (uppl. 2, s. 76 ff.).

Jag har så pass utförligt återgivit dessa uttalanden från det avgörande 
året 1905 för att klargöra att man här torde ha den direkta bakgrunden 
till den i Flora och Pomona 1906 publicerade dikten I Jupiters stund.
I själva verket har denna ett nära samband med Bispbergstalet. I från 
astrologien hämtade symboler och ordalag talas där om kungaval och 
kröning. Man skymtar en ung hövdingagestalt, vari man igenkänner 
dragen av Gustaf Vasa, som vid denna tid blivit en älsklingsfigur för hela 
det konstnärliga Dalarna: Karlfeldt, Zorn, Carl Larsson, Ankarcrona. Som 
exempel kan anföras Karlfeldts dikt Vid Vasastodens avtäckande den
II  juli 1903, där anföraren apostroferas som en frände till den svepande 
dalastormen: »Vår hövidsman är käck och ung. Följ med oss, lyckovind, 
och sjung för hövdingen och hären!»1 Liknande drag har hjälten från 
folkdjupet i I Jupiters stund:

Krönom oss en kung, 
en hugstor och ung, 
en hövding som kan bära 
vårt riksbanér med ära, 
då pilar luften skära 
och stormen susar tung.
Krönom oss den bäste 
som går i vårt land 
och håller svärdets fäste 
eller plogens horn i hand.
Kom av de blåa fjällen, 
vår starka, ljusa drott!

I enkla vackra bilder inskärpes den blivande konungens svenskhet:
Ej skall vårt rikes lycka
i liknöjd främlingshand betros,
ej spiran som vi smycka
med hedens blom och hagens ros;
och äpplet, likt vår kärva
och knappa skörd, som strävsamt vinns,
kan ingen vekling ärva
om än en sjufaldt boren prins.

Nu skall du veta, konung: i din här 
står mången som kan stiga till din like.
Se, hur det lyser här och lyser där 
av nordiskt panngull i ditt vida rike.
Ej finns en yngling, som på okänd stråt 
av fattig moder sändes ut med gråt, 
som ej har rätt att föra med på färden 
sin stolta arvedel att te för världen: 
sitt fribrev till din egen makt och ståt. 3

3 Jfr vidare O. Lagercrantz, Jungfrun och demonerna, Sthlm 1938, s. 22 ff., 50 f.
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Det vare moderns hopp, om än i skam  
hon födt sin son, att han kan allt försona, 
att han kan växa till ett träd med krona 
som telningen av Thamars fallna stam.

Torsten Fogelqvist har givande och vackert analyserat det personliga 
i denna dikt och påpekat vissa partiers överensstämmelse med Zorns 
livsöde.1 Han betonar också sambandet med Karlfeldts patriotiskt folk
liga läggning, som inte tålde någon annan tronpretendent än förtjänsten. 
Här har jag emellertid velat betona att dikten också har en mera direkt 
innebörd, anslutande till det politiska läget för dagen och dess reformkrav. 
Man kommer att tänka på en annan variation av motivet om den ringaste 
som blir den främste: Molnets broder, ynglingen utan far och hembygd, 
som föddes lik en fläkt på heden men i nödens stund blir den självklare 
befälhavaren:

Ingen fanns, som ropte folket samman, 
ingen gaf ett råd och ingen lyddes, 
förrn han syntes, förrn ur öknens klyftor 
tiggarsonen kom med kungapanna, 
och hans röst, som ljöd till strid, förspordes; 
då flög eld igenom hvarje hjerta,
tvekan flydde, honom kände a l la -------------
Molnets broder, den förlåtne tiggarn,
som stod upp och blef vårt hemlands räddning.

Bispbergstalet och därmed indirekt I Jupiters stund torde beteckna 
Karlfeldts mest personligt aktiva ingripande i dagsfrågorna och belyser 
på sitt sätt utvecklingen av den asociale löskerkarlen till den själv
medvetet myndige dalkarlen Fridolin. Att han talat från hjärtat och 
tvingats av ett levande patos behöver man inte betvivla. Även Karl- 
feldt hade 1905 förnummit stiltjen och olusten i landet, även han manade 
till krig mot slapphet och nesa, till arbete för ett nytt Sverige. Tanke
gången i Ett folk hade gripit även honom. De senare tidsdikterna i Flora 
och Bellona sammanhänga med världskrigets skakande upplevelser och 
ha därför en annan karaktär. I åtminstone en senare dikt, den 1911 
publicerade Ny nord, hör man emellertid en återklang av den Heiden- 
stamska inspirationen1 2, då där ivras mot tidens kväljande dimma och 
höst och riktas en åkallan till det liv som är härdigt och armt:

Vi ha sett så länge mot söder, 
vi ha lystrat till fåfänga ord —  
nu, unga systrar och bröder, 
låt oss vända vår panna mot nord.

Den nationella vanmaktskänslan hade till slut slagit om i en strävan 
till målmedveten förnyelse av folkets krafter, varvid Karlfeldt för sin del 
kunde bygga på sin sunda bondedemokrati. I Jupiters stund vittnar 
om denna process och belyser förloppet: samspelet mellan Heidenstams 
nya sakligare nationalism och de upprörda händelserna 1905 med deras 
heta längtan efter en folkhjälte och vaga drömmar om en räddande okänd 
soldat.

1 D. N. 5 febr. 1934.
2 Jfr Richard Berghs anf. uppsats, där i Heidenstams anda pläderas för en äkta nor

disk konst: »Se mot norr! Ser du ej ljusstrimman där borta vid synranden?----------- Vårt
folk, liksom allt Nordens folk, vill bli ett föregångsfolk!------------ Vänd ej hufvudet!
Se ej mot söder!» etc.

11 — 40155. Samlaren 1940.


