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Nicanders Hesperider.
A v  G u n n a r  Sv  an  f e l  dt.

Karl August Nicander hör till de glömda. Han har fullständigt för
lorat den läsekrets han ägde under de årtionden, då hans samlade dikter
— och »Samlade Vitterhets-Arbeten» — trycktes i upplaga på upplaga, 
den första 1839—41, den sista 1883. Hundraårsdagen av hans död gick 
nästan spårlöst förbi, och det var närmast en tillfällighet, att en lit
teraturhistorisk avhandling om diktaren1 råkade utkomma ett par må
nader senare.

Författaren till nämnda avhandling, Gunnar Lokrantz, har satt som 
sin uppgift att »inom ramen av en i möjligaste mån fullständig biografi 
studera Mcander som en intressant tidstyp, vilkens produktion återspeg
lar strömningar i tidens litterära liv». Ett stort och samvetsgrant arbete 
har han nedlagt på att uppsöka och sammanställa det biografiska ma
terialet. Han har tecknat en god bild av skaldens levnadsöde. Han 
skildrar släkten och den något ogripbara barndomsmiljön, den litterärt 
intresserade gymnasisten, den brådmogne studentpoeten i Atterboms, 
Malla Silfverstolpes och kronprins Oskars Uppsala. Han låter oss följa 
den lovande unge diktaren, som uppmuntrades av Svenska akademien, 
Rom-fararen, som i södern verkligen fann vad han drömt om, den hem
komne pilgrimen, som vantrivdes och blev hänvisad till en ganska trist 
litteratörtillvaro, tills han gick bort som fyrtioåring, mindre än tio år 
efter återkomsten från Hesperien. Samtidigt har Lokrantz ägnat N i
canders författarskap en ingående analys. Med mycken noggrannhet 
har han studerat skaldens fosforistiska ungdomsvers, han har åt dramat 
Runesvärdet ägnat ett innehållsrikt kapitel och därefter i detalj under
sökt såväl Nicanders poetiska utveckling och produktion under 1820- 
talet som diktarens kritiska uppfattning och sätt att reagera inför Italien- 
resans mångahanda intryck. Lokrantz visar bl. a., hur fosterländskt- 
götiska och kristna stämningar snart göra sig gällande i Nicanders dikt 
och hur en tidstypisk sympati för en mera verklighetsfärgad romantik
— Byron och Scott — kan spåras från 1824 och leder till ett ökat intresse 
för historisk realism och pittoreska, sydländska motiv — och till Italia- 
svärmeriet. Den klassiska södern upplever Nicander i mycket på samma 
sätt som andra europeiska romantiker; Lokrantz genomgår mycket 
systematiskt den resande skaldens synpunkter och uttalanden samt pekar 
på en rad beröringspunkter med äldre diktare.

Med sympatisk strävan att försvara skalden mot överdrivna beskyll

1 Gunnar Lokrantz, Karl August Nicander, Ak. avh., Uppsala 1939. — Mycket goda 
bibliografiska förteckningar, speciellt en utmärkt »Förteckning över K. A. Nicanders 
tryckta skrifter» med dateringar.
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ningar har Lokrantz i slntet av sin bok mycket ingående diskuterat 
frågan om Mcanders »förfall». Problemet hör emellertid i och för sig 
knappast till de mera centrala — det gäller närmast graden av skaldens 
alkoholmissbruk, varom man ju efter hundra år har svårt att få veta 
något bestämt — och det kan f. ö. se ut, som om frågan fått undan
skymma spörsmål av större intresse. Skaldens liv efter återkomsten från 
Italien tecknas knappast lika överskådligt som tidigare avsnitt av hans 
levnadsbana. Ej heller — och detta är viktigare — har Mcanders senare 
författarskap fått en behandling, som svarar till den som beståtts hans 
produktion som yngre. En motivering för detta tillvägagångssätt kan 
man visserligen utläsa ur avslutningsorden i författarens framställning: 
tragiken i Mcanders liv ligger i hans bristande utvecklingsmöjligheter; 
bakom hans rika blomsterspråk och högt uppdrivna formella elegans 
fanns mycket htet av bärande idéer; inför 1830-talets intellektuella liv 
stod han ganska främmande; han blev den besvikne romantiske dröm
maren i en mera verklighetsbetonad tidsålder. Även om denna karak
teristik är ganska träffande, borde emehertid den litterära alstring, som 
växer fram ur reseintrycken, ha analyserats mera ingående. Denna 
produktion, som f. ö. även präglats av för 1830-talet karakteristiska stäm
ningar, finner man ju främst i samlingen Hesperider, det viktigaste ut
slaget av det romantiska Italia-svärmeri, för vilket Mcander är huvud
representant i vår litteratur. Här är trots allt en av de viktigaste punk
terna i författarskapet.

Det visar sig också, att man genom en något längre driven undersök
ning av Hesperider kan ytterligare belysa Mcanders diktning och lit
terära miljö. Speciellt gäller detta prosanovellerna, som utgöra det på
tagligt nya inslaget i den romanbiske poetens senare alstring. Novellerna, 
kring vilka jag alltså koncentrerat mig, ha skattats ganska högt av olika 
kritiker men alltid behandlats rätt kortfattat. I samband med studiet 
av berättelserna i Hesperider har jag i viss utsträckning måst ta upp 
Mcanders erfarenheter under resan till förnyad diskussion. Detta har 
lett till en mera allmän översikt över skaldens utomlandsvistelse, där 
jag bl. a. sökt att något komplettera Lokrantz’ framställning.

Samlingen Hesperider utgavs 1835. Tjugofem år senare utkom en andra 
upplaga. Innehåhet härrör i viss utsträckning redan från själva Italien - 
resan 1827—1829. Tillkomsthistorien har Lokrantz i stora drag utrett; 
vi återkomma till den i det följande. Inledningsvis må här lämnas en 
översikt över samlingen. Det förefaller mig då lämpligt att återge novel
lernas huvudsakliga handling, ehuru naturligtvis i stark förenkling och 
förkortning.

Romerska Sonetter.
En krans av 50 sonetter, varav några översättningar. Åtskilliga av sonetterna 

sammanbundna två och två. Skiftande italienska motiv, mestadels knutna till 
Rom. Turistintryck, reflexioner, vänskaps- och hyllningsdikter, men även mera 
personlig, intim lyrik.

Capucinermunken.
Prosanovell. —  Den fattige snickaren Giuseppe Canetta vandrar en månskens

natt hem till Neapel. I fickan har han en god förcjänst från några dagars arbete
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i Pomigliano. Han överraskas av en tiggande kapucinermunk, en stor, skäggig 
karl, som snart nog visar sig vara bandit och som fordrar »Allt eller lifvet!» I 
sin förskräckelse tappar Canetta pengarna, men då munken böjer sig ned för att 
ta upp dem, griper den beskedlige snickaren instinktivt sin yxa och klyver hans 
hjässa. Ögonblicket därpå fattas han av ånger och panik och springer i största 
förvirring mot Neapel. Han anhålles av några mötande gendarmer, som ana 
oråd. Canetta bekänner men har skenet mot sig. Gendarmernas gemytliga bru
talitet är ägnad att öka hans ångest. Vid närmare undersökning av den döde 
munken finner man emellertid, att denne är identisk med en fruktad banditledare. 
Snickaren ser sig plötsligt vara en beundrad hjälte. Gendarmerna och Canetta 
lyckas nu djärvt och fintligt oskadliggöra resterna av rövarbandet, som gömt sig 
i närheten. Snickaren blir rikligt belönad och återföres till sin familj. Han »lef- 
ver ännu, aktad och älskad bland sina anhöriga i ett anständigt välstånd, och 
på Molon, på Chiajan och andra platser och gator, talas och sjunges än i dag om 
den tappra och lyckliga Mäster Giuseppe Canetta».

Synen i Domkyrkan.
Blankvers. Lyriska inslag på annat versmått. — En stjärnklar natt sitter 

skalden utanför Milanodomen. Romantisk iscensättning: patricierbröllop, den 
försmådde medtävlarens avskedsserenad under festsalens fönster. Skalden slumrar 
in och möter i drömmen den samtida diktaren Vincenzo Monti, som för honom  
in i domen, där Tasso firar sin förmälning med Leonora d’Este. Dikten ger en 
färgrik och extatisk praktskildring av detta bröllop i andevärlden. Till sist hyllar 
Tasso sin möderne diktarbroder Monti. Då skalden vaknar, får han höra, att 
Monti just avlidit, och dikten slutar med en strof, som förhärligar den bortgångne. 
(Monti dog 1828.)

Böfvarbandet vid Tusculum.
Prosanovell. —  En sommarkväll göra några rövare ett blixtangrepp mot Lucien 

Bonapartes villa vid Tusculum. De begå emellertid misstaget att i stället för fur
sten själv bortföra en fransk målare, Chatillon, som nu får lära känna en pittoresk 
banditmiljö. Hövdingen, Morlucchi, är förbittrad över att ha gått miste om ett 
mera givande byte och benägen att låta döda Chatillon. Denne räddar emellertid 
sitt liv genom det intresse hans konst att teckna porträtt väcker hos banditanfö
raren, vilken ger målaren en chans och skriver ett brev till prins Lucien med 
begäran om lösen. Fristen är emellertid kort. Kommer budbäraren ej tillbaka 
med penningsumman före den utsatta tidpunkten, måste Chatillon dö. Under 
väntetiden får Chatillon tillfälle att stifta närmare bekantskap med Morlucchi, 
ett mellanting mellan ädel rövare och obesvärad yrkesförbrytare. Han får även 
en glimt av Morlucchis romantiska kärlekshistoria och av en romanaktig politisk 
intrig: rövarhövdingen får i sin grotta besök av kyrkostatens ledande statsman, 
kardinal Consalvi, vilken samarbetar med honom i kampen mot carbonari. Då 
den ödesdigra fristen är ute, räddas Chatillon tack vare Morlucchis älskade, Flavia, 
»skön som en Magdalena af Guido». Defc korta uppskov, som beviljas, är tillräck
ligt, lösensumman anländer, målaren blir fri och rövarbandet försvinner mot 
okända öden.

Skaldebref om Bom, till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen.
Rimbrev, lyriskt kåserande. Romerska motiv. Reflexioner om motsättningen 

söder —  nord. Etc.

Den förnekade Skatten.
Prosanovell. —  I jesuiternas Collegio Romano låter man genombryta en vägg 

mellan två rum. Arbetet överlämnas åt muraren Antonio Dossi, som råkar stöta 
på en inmurad skatt: en större summa i guldmynt. Dossi hemlighåller först sitt 
fynd, men omtanken om hittegodset ger honom bekymmer och sliter på hans hälsa. 
E tt par upplevelser vid en gudstjänst —  förstorade av hans dåliga samvete —  
förmå honom slutligen att bikta sig hos dominikanermunken Fader Silvestro. 
Denne beger sig till det dominikan-fientliga Collegio Romano och framlägger saken

9 -4 1 3 3 2 . Samlaren 1941.
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för jesuitpatern Gregorio, som kallblodig förnekar möjligheten av dolda skatter i 
de fromma och fattiga jesuiternas hemvist. Dossi måste vara en sinnesrubbad 
lögnare. Fader Silvestro kan nu inte göra annat än övertyga sig om guldmyntens 
existens samt därefter ge muraren absolution och meddela honom, att han kan 
betrakta pengarna som en försynens gåva. Ffter någon tid blir Dossi anklagad 
för inbrottsstöld hos en obskyr person, som tidigare skymtat i novellen. Det är 
jesuiten Gregorio och påvens illa beryktade gunstling Fumaroli, som stå bakom  
den falska beskyllningen. Deras plan är att dela rovet och skada dominikanerna. 
Då gendarmer komma för att anhålla muraren, är denne dock försvunnen. Han 
har på den kloke Silvestros råd satt sig i säkerhet i Neapel med sin hustru och med 
den förnekade skatten. Påven —  Leo X II —  litar emellertid blint på Fumaroli 
och tar jesuiternas parti. Vid en audiens i Vatikanen söker påven förödmjuka 
den gode Fader Silvestro och stryker hans namn från en lista på blivande kardi
naler. Silvestros samvetsfrid kan emellertid ingen störa. Dossi och hans hustru 
ha i Neapel omhändertagits av en annan förträfflig dominikanerbroder och be
skyddas dessutom av en upplyst minister. De köpa ett hus med vingård och leva 
i en hesperisk idyll.

Månskensnatten i Albano.
Den bekanta, av Svenska akademien 1831 prisbelönade dikten. Ottave rime. 

En sång om söderns sommarnatt. Lyrisk folklivs- och landskapsskildring. H isto
riska associationer.

Ciceros Dröm.
Kort dröm-allegori på prosa (mindre än 2 sidor). Ställd inför ett val föredrar 

Cicero att upplysa framför att styra, väljer det intellektuella livets väg i stället 
för makt viljans.

Beatrice Cenci. En Romans.
Femfotad trokeisk vers. Dikten ofullbordad; den åtföljes av en A nm ärkn ing , 

i vilken Nicander redogör för sina studier rörande familjen Cenci etc. —  Italiensk  
månskensnatt. Trädgårdsscen. Beatrice Cenci klagar i bön och monolog över 
att vara föremål för den sinnessjuke faderns erotiska lidelse. Hon överraskas av 
en ung man, som förklarar henne sin kärlek men som hon i sitt upprörda tillstånd  
avvisar. Beatrices fader står i sitt fönster, »Tyngd af vilda feberdrömmars rus», 
och då han får se dottern komma fram ur trädgården, ropar han ut sin kärleks
förklaring.

Romerska Slägten Cencis Öden och Undergång.
En »historisk» framställning av Beatrice Cencis fadermord och en utförlig 

skildring av Cencernas avrättning 1599. (Legendariska drag i framställningen 
härröra antagligen ej från Nicander. Förmodligen har skalden ganska nära hållit 
sig till sina källor.)

Betraktelser. — 1. Månskens-tankar. (Venedig, 1829.) — 2. Den mulna 
dagen. (Wien, 1829.) — 3. Den klara dagen. (Wien, 1829.)

Blankvers. Turistkåserier: stämningsbilder, konst- och folklivsintryck.

Den siste Foscari.
Prosanovell med inslag av lyrisk vers. — Månskensnatt i Venedig. Gondoliär- 

sång. Den unge Prospero Nemorozzi uppsöker sent på kvällen sin fästmö, Per- 
petua Vivaldi, och berättar under stor upphetsning, hur han av en viss Mauro 
Rizzardi lockats till ett spelhus, där han förlorat sina pengar och ådragit sig en 
spelskuld, som måste betalas följande dag. Perpetua ger honom sina juveler. 
Goda föresatser och ömma känslor. »I denna stund voro de båda älskande dyr
barare för hvarandra än någonsin.» —  Till Palazzo Foscari har emellertid den gamle 
Odoardo Foscari återvänt efter många års landsflykt. Läsaren får veta, att Odoardo
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är Prospero Nemorozzis far. En av Odoardos vänner har uppfostrat sonen som  
eget barn. På Pr osper os tjugoettårsdag två dagar senare skall släktskapsförhål
landet avslöjas. —  Prospero lider av att behöva sälja juvelerna. Han uppsökes 
emellertid av den diaboliske Mauro, som genom en falsk manöver åter lockar 
honom till spelhuset —  där smyckena spelas bort. Prospero hånas av Mauro. 
Då han mottar en anonym inbjudan till Palazzo Foscari, tror han, att han ombetts 
komma till en judisk procentare. I desperation beger han sig på utsatt tid till pa
latset, där Odoardo och Perpetua vänta. Prospero rusar med pistol i hand mot 
den gamle och fordrar hans guld. Odoardo uttalar en förbannelse och faller död 
till golvet. Perpetua hinner meddela Prospero, att han mördat sin far, innan hon 
själv nedfaller sanslös över Odoardos lik. Hon dör. —  Avslutningsvis berättar 
författaren, att han på en teater i Venedig sett en gripande rollskapelse. Skåde
spelarens ansikte »bar stämpeln af ett mångårigt lidande». Författaren hade 
hört en suck från impr o visatören Notturno —  en lyrisk bifigur i novellen — : 
»Detta är sonen af den siste Foscari.»

Resan till Palma.
Blankvers. Kort allegorisk berättelse. —  Man samlar blommor för att pryda 

Ljusets tempel i Bagdad. En ung man ber Bagdads furste om att få bege sig 
till det paradisiska Palma och söka en sällsynt blomsterart. Han får resa men 
lyckas ej finna blommorna inom beräknad tid. Han ber att få stanna ännu tre 
hundra dagar på Palma och erhåller furstens tillstånd. Optimistiskt antydes, att 
blommorna till sist påträffas och föras till templet.

Ett bref till Hugo.
Prosabrev daterat »Rom, den 15 Dec. 1828». Utdrag ur autentiska brev till 

Hugo Hamilton av 5/8 och till kronprins Oskar av 28/12 1828 (enligt Lokrantz). 
— Pittoresk skildring av Neapel. —  Litteratur, teater, musik och konst i Rom.

Tabula Votiva. (Till Byström.) Rom, 1829.
Ottave rime. Kort tacksamhetsdikt. —  Italia-minnen.

Om Drottning Christinas Afsvärjelse och Resa till Rom.
Populär historisk skildring.

Nyårsnatten 1828. (Hos A. Thorwaldsen, på slaget Tolf.)
En »skål» för Thorvaldsen. Sex strofer.

Gustaf den Tredje i Neapel. (En Tafla från 1780-talet.)
Prosaskiss. Novellistiska situationsbilder. —  Gustav III till bords med den 

napolitanska kungafamiljen, promenad genom staden, folkliv, utfärd på golfen, 
samtal mellan konungarna och en ung man av folket: lazzaronen Zarino.

Den heliga Veckan i Venedig eller Af sked till Italien.
Åttaradiga jambiska strofer. —  Smärtan över att lämna Rom. Snabba intryck 

från resan till Venedig. Bilder ur Venedigs historia. Stadens förfall. Lovsång till 
Venedig. Förtvivlan över att lämna södern: »Neapels vår ej blommar mer för mig.» 
De oförstörbara minnena.

Italia-resan blev ju Nicanders största upplevelse. Den litteräre Eom- 
fararen lämnade sin hembygd på högsommaren 1827 och återkom i 
september 1829. Man kan följa honom nästan dag för dag i den stora 
handskrivna resejournal i tre band, som bevarats i Kungl. Biblioteket1 
och som ligger till grund för den tryckta journalen, Minnen från Södern* 2.

Vf. 157: 1—3.
2 vol., 1831, 1839.
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Visserligen finns det en hel rad luckor i dagboksanteckningarna, men de 
äro — med ett eller annat undantag — ganska små och förmodligen rätt 
betydelselösa.

Resan gick över Lund och Malmö till Köpenhamn. Kicander lyckades 
här komma i ganska god kontakt med kulturellt ledande kretsar bl. a. 
uppsökte han naturligtvis Oehlenschläger. Efter en fotvandring på Själ
land, där han njöt av landskapets ljusa idyll och av den historiska roman
tiken kring Frederiksborgs s]ott, fortsatte han över Lubeck, Hamburg 
och Kassel ner till Khen, som gav honom rika poetiska intryck. I Schweiz 
vandrade han i högfjället som turist och besökte Geneve och dess litterärt 
minnesrika omgivningar, innan han reste vidare till Milano, Bologna, 
Florens och Eom.

Det var först efter mitten av november som Mcander anlände till den 
eviga staden. Han hade givit sig god tid på vägen, företagit åtskilliga 
utflykter, studerat konst och teater. Han hade också gjort en hel del 
bekantskaper och uppsökt celebriteter sådana som E. M. Arndt och 
A. W. von Schlegel i Bonn, Simonde de Sismondi i Geneve, språkgeniet 
Mezzofanti i Bologna. I Rom stannade Mcander från senhösten 1827 
till mitten av mars 1829. Härifrån gjorde han emellertid kortare utfärder 
till angränsande delar av mellersta Italien samt en resa till Keapel.

Mcanders liv i Rom har behandlats av Lokrantz, vilken även ganska 
ingående analyserat skaldens italienska intryck och studerat dem mot 
bakgrunden av tidens Italia-romantik. Lokrantz går systematiskt igenom 
Mcanders och hans samtidas upplevelser: det klassiska landskapet (rui
nerna och därtill knutna stämningar) — naturen — konst, teater, musik 
— katolicismen — politiska och sociala förhållanden, folkliv. Mcander 
har vandrat i Byrons, Lamartines, Atterboms och andra välkända för
fattares fotspår, han har umgåtts i de skandinaviska och tyska konst
närskretsar, som en ung nordisk estet i 1820-talets Rom helt naturligt 
måste sluta sig till, han har njutit av ruinerna i månskenet och drömt om 
antikens försvunna härlighet, han har intensivt älskat högrenässansens 
måleri utan att därför tappa intresset för det moderna konstlivet, han 
har berusat sig i intrycken av söderns natur, glatt sig — en smula på 
avstånd — åt det muntra och pittoreska folklivet men f. ö. blott ägnat 
ytlig uppmärksamhet åt tidens problem och italienarnas vardag. Det 
är emellertid inte bara det för epoken och miljön typiska, som Lokrantz 
belyser. Författaren framhåller, hur Mcanders upplevelser färgas av hans 
rätt okomplicerade natur, av hans barnsliga temperament och naiva 
skönhetsglädje. Han lever som sorglös estet, glad, sällskaplig, alltid 
lättentusiasmerad. Han trivs i den italienska miljön, han njuter den 
med sina fem sunda sinnen. Snart blir han som barn i huset hos en romersk 
familj med kosmopolitisk umgängeskrets och förälskar sig i en av döttrarna, 
Giulia Persiani. Ruinvärlden, som han beundrar i månskensnätterna, 
är i hans ögon inte så melankolisk som i de stora romantiska föregångs
männens. Vemodet infinner sig med de ekonomiska bekymren, med den 
ofrånkomliga tanken på resan hem till nordens disiga luft och skönhets- 
fattiga vardagsliv.

Trots det förtjänstfulla arbete Lokrantz lagt ned på skildringen av 
Mcanders Italia-resa, finns det kanske drag i bilden, som kunna ytter
ligare preciseras. Så har t. ex. Mcanders kontakt med det samtida Italien
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nog varit intimare, än läsaren av Lokrantz’ avhandling får intryck av. 
Skalden har ej saknat tillfälle att göra sig väl bekant med det liv, som 
levdes runt omkring honom i Hom. Han har ingalunda isolerat sig på 
sin studerkammare eller på bibliotek. Utan tvivel har han ägt en omfat
tande poetisk beläsenhet — därom vittna bl. a. de trehundra sidorna 
vackert avskrivna dikter på nio olika språk i den lilla egenhändiga upp
slagsboken i fickformat »Vade mecum!».1 Men i Eom tycks han inte ha 
ägnat alltför mycken tid åt böckerna.1 2 Poetiska intryck har han i stor 
utsträckning erhållit på andra vägar. Han har gjort litterära bekant
skaper: August von Platen-Hallermunde och Longfellow. Hen sist
nämnde har tillhört kretsen hos Persianis och stått Mcander ganska nära. 
En speciellt italiensk litteratur-genre, som i hög grad intresserat den 
poetiske pilgrimmen från norden, har varit improvisatorernas konst. 
Gång på gång går han till improvisationer3 och fängslas såväl av den 
virtuosa bouts-rimés-tekniken som av den livliga sydländska diktar- 
inspirationen i denna snabbteckningspoesi i retorisk barockstil.

De litterära studier Mcander tydligen velat koncentrera sig på under 
resan, ha emellertid varit de som bäst bedrivas i en teatersalong. Han 
har velat lära sig dramatisk teknik, »teater». Ett av skalden nedtecknat 
samtal med kronprins Oskar strax före avresan från hemlandet är ganska 
upplysande.4 Kronprinsen har varit angelägen om att Mcander »åtmin
stone på återvägen» besökte Paris och lärde känna den franska scenen: 
den franska tragedien ägde trots allt en teknisk överlägsenhet, som man 
borde tillgodogöra sig. I fortsättningen av samtalet tycks Mcander ha 
gjort högtsvävande uttalanden om den dramatiska konsten och dess 
framtid. »Att förena Bacines och Alfieris oförvillade och oafbrutna tro
het mot ämnet och omutliga försakelse af alla poetiska praktstycken, som 
ej leda till målet, med Shakespeares höga flygt och djupa blick i mennisko-

1 KB. Vs. 114. — Titelbladet bär årtalet 1823.
2 Mest har han kanske sysslat med de italienska klassikerna, plikttroget och samvets

grant. Så meddelar han den 17 aug. 1828, att han avslutat Orlando furioso. (Där ej annat 
angives, äro uppgifter av denna art hämtade ur den handskrivna resedagboken, KB. 
Vf. 157: 1—3.) Blotta genomläsningen har tagit honom mer än ett år, ehuru han då 
visserligen gjort »långa uppehåll». Han frågar sig, hur lång tid det skulle ta att översätta 
verket till svenska. Några dagar senare börjar han med Divina C omedia. Den 21 juli 
1829, då han är i Wien på väg hem, antecknar han, att han nu läst Gerusalemme liberata 
för andra gången. Tasso har nog varit älsklingsdiktaren, som han alltid haft i tankarna. 
Övriga notiser om italiensk litteratur äro ej särdeles talrika. Då skalden på resan söderut 
besöker diktaren Niccolini i Florens, skaffar han sig samtidigt dennes nyutkomna tra
gedi Antonio Foscarini. Med en viss entusiasm tycks han ha läst förromantikern Verris 
Notti Romane och den gamle arkadiske lyrikern Zappis dikter; åt de sistnämnda har han 
ägnat sig den 15 febr. 1828, då det var fredag »och således ingen Carneval- eller Spectakel 
dag». Just Zappi och Verri återfinnas f. ö. — som enda namngivna italienska författare 
vid sidan av Petrarca — i det lilla romantiska »tempelbibliotek», som Nicander studerade 
ute i den svenska sommaridyllen 1834. (Ljunggren, Nicanders album, i Smärre skrifter 3, 
1881, s. 172. Jfr Lokrantz, a. a ., s. 385). Som vi skola se i det följande, har Nicander i 
Neapel läst Manzonis I  Promessi Sposi.— Nicander har även sysslat med icke-italiensk 
litteratur i Rom, och han har i viss utsträckning bläddrat i historiska arbeten och vid 
några tillfällen besökt arkiv och bibliotek, väl huvudsakligen för att finna uppgifter om 
Beatrice Cenci.

3 Se kapitlet »Rosa Taddei» i Minnen från Södern 2, s. 86 ff.
4 Se Arvid Ahnfelt, M . J. Grusenstolpe 2, 1881, s. 178 ff., som Lokrantz hänvisar till. 

Nicanders återgivande av samtalet, »En timma på Haga», publicerades dock redan 1851 
av Crusenstolpe i Karakteristiker, ur samtidas förtroliga bref och anteckningar hämtade.
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hjertat, ocli ScUllers fulla, harmoniska, klangfulla språk, — det vore 
att vara Bomantikens Apollo, och att hafva hunnit och omfamnat det 
nya idealet, den nya Daphne.» Nicander har tydligen drömt om att få 
skapa ett nytt, klassiskt-romantiskt universaldrama. »Hvilken herrlig 
lager att skörda för den, som efter denna åsigt kunde stifta en Europeisk 
National-Theater! Hvad glädje att veta det denna blifvit uppbyggd på 
Svenska Nationens jord — att en Svensk Skald varit Byggmästaren. 
Dock, en gör ej allt. Åldrarnas hvarandra efterträdande Skalde-Konungar 
få bygga derpå.»

Nicander kom aldrig till Paris. Ej heller blev han nyskapande drama
tiker: hans dramatiska författarskap efter hemkomsten inskränkte sig 
till ett par Schiller-översättningar. Under resan har han emellertid be
traktat det som en av sina viktigaste uppgifter att se så mycket teater 
som möjligt.1 Lokrantz beräknar antalet teaterbesök till »ett gott stycke 
över hundratalet». Skalden har visserligen haft otur. Hans resa gällde 
Italien, och Italien var och förblev hans stora kärlek; den samtida ita
lienska teatern — bortsett från operan — fann han emellertid ganska 
ointressant. Han beundrade i hög grad några sångerskor samt den store 
skådespelaren Luigi Yestri men klagar i dagboken över repertoaren, 
där den känslosamma dramen tycks ha upptagit en bred plats. För den 
som drömde om en ny, epokgörande och allmängiltig dramatisk litteratur, 
har här varit litet att hämta. Icke desto mindre har Nicander i Bom 
suttit på teatern kväll efter kväll. Tillsammans med Thorvaldsen och 
en del andra personer, mest italienare, har han under ett par säsonger 
abonnerat en »barcaccia» (någon slags avant-scéne-loge), först på Teatro 
Valle, senare på Teatro Argentina, och han tycks då ha närvarit vid 
flertalet föreställningar. Barcaccians besättning har nog i viss mån 
betraktat sig som en klubb av teaterhabituéer. Även om de konstnär
liga intrycken varit av rätt liten betydelse, har Nicander utan tvivel 
kommit i nära kontakt med romersk scenkonst och teaterpublik, och 
detta måste ha lärt honom åtskilligt om italienskt liv och lynne. Mcan- 
der har f. ö. också besökt utpräglat folkliga teaterföreställningar och 
varit synnerligen intresserad av allt det pittoreska, som där mötte honom.

Lokrantz har ganska väl belyst Nicanders skandinaviska och tyska 
konstnärsumgänge i Bom. Utan tvivel har diktaren i hög grad hållit 
samman med denna krets. Men samtidigt har han förmodligen kommit 
i ganska nära beröring med familjen Persianis såväl italienska som kosmo
politiska umgänge, med »barcaccians» italienare och andra infödda. Bedan 
Nicanders italienska språkfärdighet pekar i den riktningen.1 2 Under 
uppehållet i Venedig har Nicander vidare haft en umgängeskrets med 
italienska namn, det framgår av dagboksanteckningarna.

Överhuvud synes mig Lokrantz något ha överdrivit Nicanders likgil
tighet inför det samtida Italien och dess problem. Den unge nordbon 
har klart uppfattat åtskilligt av det liv, som rörde sig omkring honom i 
södern, och ej uteslutande sett det som pittoreskt staffage. Hans poli
tiska och sociala intresse är naturligtvis ej särskilt framträdande, men

1 Jfr en liten nyhetsnotis om Nicanders dramatiska studier och verksamhet i utlandet, 
införd i Heimdall, 1828, nr 4.

2 Att Nicanders italienska vers är förvånansvärt korrekt och välklingande, har in
tygats för mig av en litterärt högt bildad italienare.
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det förefaller mig dock vara större, än Lokrantz velat vidgå. Det anti
klerikala — speciellt antijesuitiska — draget i Hesperider anknyter, som 
vi skola se, till aktuella förhållanden i Italien.

Nicanders hat mot jesuiterna har tydligen varit mycket hjärtligt:

Italien! dina fruktade Banditer
Väl stundom plundra främlingen ännu;
Men ägde du ej flera Jesuiter 
Än Itöfvare —r hur lycklig vore du!
De heta Legio nu; de äro många 
Och gå omkring att menskosjälar fånga

skriver han i hrevet till kronprins Oskar från december 1828.1 Lokrantz 
har också behandlat Nicanders kyliga inställning till katolicismen men 
därvid främst pekat på skaldens protestantiska uppväxtmiljö och på det 
förhållandet, att skalden umgåtts med planer på att skriva ett Gustav- 
Adolfs-drama, något som onekligen kan ha bidragit att hålla honom 
kvar inom »hans historiskt-patriotiska intressesfär».1 2 Frågan är dock, 
om det inte bakom Nicanders avsky för jesuiter, katolsk reaktion och 
papistiskt väsen ligger lika mycket av en viss upplysningsvänlig anti- 
klerikalism som av hi storiskt-patrio tiskt färgad vaneprotestantism. 
Man kan lägga märke till en och annan formulering. Efter att ha skildrat 
en stor katolsk procession skriver skalden t. ex. i dagboken: »Känslan 
af det vidriga i hela detta uppträde, jemförd med det intryck, som en 
enkel gudstjenst (låt den äfven ske med prakt) egnad åt det Högsta Vä
sendet och Christendomens Stiftare alltid hos mig väckt och väcker, 
ingaf mig följande Sonnett» — varpå följer sonetten »Christendom och 
Hedendom».3

Lokrantz medger, att »det vore orätt och alltför generaliserande att 
påstå, att Nicander icke ägnar någon uppmärksamhet åt samhälleliga 
institutioner». Avhandlingens författare talar också om filantropiska 
inrättningar på olika platser samt ett mönstergillt fängelse i Lausanne, 
som skalden besökt på sin resa. Men under vistelsen i Italien skulle dessa 
intressen ha varit Nicander så gott som alldeles främmande. Lokrantz 
citerar ett brev från Nicander till Wieselgren, där den estetiske humanisten 
tar avstånd från »politiskt gräl» och frankt avvisar om än aldrig så sinn
rika analyser av politiska system och ideologier. Han vistas nu under 
söderns himmel och vill »endast studera naturen och menniskan, sådana 
de äro».4

Emellertid kan man nog draga fram åtskilligt, som på denna punkt 
modifierar den bild Lokrantz ger av skalden. Nicander har icke varit 
opåverkad av politiska tidsströmningar. Då skalden besöker Kassel 
och Wilhelmshöhe, irriteras han av all prakten i detta lilla Hessen, av 
»denna öfverkungliga ståt och hofhållning». Här måste folket vara till 
för furstens skull, ej fursten för folkets. »Tonen i Hessen är enstämmig. 
Man älskar mera den Westphaliska tiden under Hieronymus. Han gaf

1 Citerat efter dagboken. KB. Vf 157: 2.
2 A. a., s. 326.
3 Vf. 157: 1, s. 213. Minnen från Södern 2, s. 171. Även citerat av Lokrantz, a. a., 

s. 325.
4 Lokrantz, a. a., s. 329—330.
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gerna; men denne Wilhelm II, som ser ut som en duktig GeneralMajor, 
med blonda hår och mustacher, reslig gestalt, bestämda och stolta åt
börder — han tager hellre än han gifver. Höga skatter: tvångs-lagar.»1 
I Basel är Mcander tillsammans med historikern professor Kortum, vil
ken skalden skildrar som frihetskämpe och frihetsmartyr; i dennes säll
skap tycks han ha berusat sig i svensk och schweizisk nationalliberalism.1 2 
I Lausanne umgås han med en av kantonen Vauds liberala ledare, Charles 
Monnard, f. ö. professor i fransk litteratur och medarbetare i Le Globe. 
På en promenad talar han med denne — »om Le Globe, Les Barricades 
etc, om Beranger, och om mitt löfte».3 Mcander får så besöka Lausannes 
nya mönsterfängelse. Man kan observera, att han efter beskrivningen 
av anstalten lägger till en något orakelmässig reflexion, som ej fått komma 
med i trycket: »I Republiker äro nästan alltid sådana stora offentliga 
Inrättningar noggrannare vårdade än i Monarkier. Skälet ligger i öppen 
dag.»4 I fortsättningen bemöter Mcander den ofrånkomliga kritiken 
mot att ett fängelse kostat så mycket och byggts så vackert: »Det yttre 
må anses huru som hellst, men jag tror, att ingen skall betrakta det inre 
utan att finna det lika mildt som strängt, lika afskräckande som förbätt
rande, och hoppas jag, att redan inom 100 år anstalten gjort sig sjelf 
öfverflödig.»5 — Under vistelsen i Geneve besökte skalden Simonde de 
Sismondi; i de tryckta anteckningarna karakteriseras denne som »en 
ädel Republikan, med mörka ögon och kraftfulla anletsdrag».6 — Sam
tidigt gör Mcander f. ö. en utflykt till Voltaires Ferney. Han är fylld av 
beundran för upplysningspatriarken. Visserligen tar han avstånd från 
den voltaireska kylan, men han driver utpräglad genikult. Den världs
berömde författaren placeras i det grandiosa landskapet, Mcander före
ställer sig honom sitta på Ferneys terrass mitt emot Mont Blanc. »Vol-

1 Vf. 157: 1, s. 65—66.
2 Vf. 157: 1, s. 85—86. — Minnen från Södern 1, s. 167 ff.
3 Vf. 157: 1, s. 115. — Jfr Minnen från Södern 1, s. 246. — Om Charles Monnard se 

Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz 5 (1929), artikel Monnard, samt 7 (1934), 
artikel Waadt (Geschichte). — »Les Barricades» torde avse den franske Globe-medarbe- 
taren Vitets föregående år (1826) utgivna Les Barricades, scénes historiques. — Nicanders 
»löfte» har antagligen samband med en plan på att skalden själv skulle skriva något för 
Le Globe. Jfr Vf. 157: 1, s. 124.

4 Nicander tycks emellertid inte ha varit mindre intresserad för politiska samman
hang, då han redigerade Minnen från Södern för trycket, än han var på resan. Samman
träffandet i Bonn med Ernst Moritz Arndt och A. W. von Schlegel behandlas i dagboken 
summariskt. Men i trycket har framställningen kompletterats. Det heter här bl. a.: 
»Han (Arndt) lefver för Tyskland och Litteraturen mer genom sina enskilda studier, idéer 
och skrifter, än genom sin offentliga befattning som Akademisk lärare, hvars utöfning i 
senare tider blifvit honom förbittrad, till följd af förhållanden, i hvilkas tvång hans fria
själ icke kunnat finna sig. [-----------] Hans (Schlegels) sirligt krusade hår, angenäma och
lediga umgängessätt och vårdade klädsel tillkännagifva verldsmannen; men de lifliga 
ögonen förkunna Snillet. Han är en man, som förstår att skicka sig efter tiden, eller tror 
sig förstå det; men Arndt, som högre aktar idéer och grundsatser än tiden, har, åtminstone 
vid Universitetet, vida större popularitet.» {Minnen från Södern 1, s. 122—123.) — Den 
skandinavism, som besöket i Danmark utlöser hos skalden, har kommit att något kraf
tigare accentueras i trycket 1831 än i anteckningarna från 1827.

Vf. 157: 1, s. 116. — »100» synes vara ändrat från »200». I trycket är förf. betydligt 
försiktigare: »skulle någon Bestraffningsanstalt anses hafva till föremål, att med tiden 
göra sig sjelf öfverflödig, så vore det visserligen Tukthuset i Lausanne». Minnen från Sö
dern 1, s. 247.

6 Minnen från Södern 1, s. 252.
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taire sjelf var ett slags Montblanc i litteraturen: gigantisk och. lysande, 
men kallt lysande: åldrig men aldrig föråldrad. Hela verlden såg på 
honom, mest då han belystes af aftonrodnaden: alla ville se, hur han 
glänste och skimrade: värmas vid hans bröst kunde ingen, ty kom man 
honom nära, så var han is. Men praktfull var han och stor: Hvarföre 
skulle man ej gerna se det rum, der han lefde och dog?»1

Man finner i dagboken små utfall mot reaktionen. Hade Heliga allian
sen gemensamt åtagit sig att fullborda domen i Köln »och stiftat här för 
det fria Upplysta Europa ett så härligt minne af sin förening och sin 
seger, då hade den likväl gjort ett stort, ett heligt verk».1 2 O. s. v. Iögonen
fallande är skaldens väl kända beundran för Napoleon. Den fick så 
småningom ett samlat uttryck i romanscykeln Lejonet i Öknen, 1838.3 
Nicander är överhuvud under resan en smula bonapartist. Den korsi- 
kanska familjen intresserar honom livligt, och man möter den gång 
på gång i anteckningarna. Det var säkert med stor glädje som Nicander 
i Hessen hörde, att man där föredrog »den Westphaliska tiden under 
Eieronymus». Några månader senare fick han i Eom själv se sin Hiero- 
nymus, den glade Jéröme, som åkte förbi med Madame Letitia vid sin 
sida. En kort tid efter detta möte blev skalden av vännen Mörner in
troducerad hos Hortense de Beauharnais. Han tillbringade en afton i 
hennes hem. Ex-drottningen talade om Napoleon, och f. ö. kom Nican- 
der i tillfälle att gå omkring och orientera sig bland bostadens napoleonska 
souvenirer och kultföremål. »Jag ansåg denna boning, som en helgedom; 
ty der en stor mans minne firas, om äfven i tysthet, firar alltid min själ 
en gudstjenst: det stora har någon ting heligt, som inga heliga Alliancer 
kunna förqväfva eller utrota.» — På hemväg från Italien, i Wien, får 
skalden så i en teatersalong se hertigen av Reichstadt, som sitter ensam 
med en uppvaktande i kejsarlogen. »Munnen och hakan hafva mycket 
af Napoleon: den uppåt rundade hakan, som möter underläppen, uttryc
ker en viss alfvarlig sdegno\ i ögat ligger äfven något djupt och betydelse
fullt.»4

Man kan naturligtvis säga, att Nicanders »liberalism» är ganska vag 
och vanlig, en liberalism inom citationstecken, att hans förkärlek för 
familjen Bonaparte är rätt tillfällig och färgad av allmän celebritets - 
dyrkan. Ett intresse för samhällsfrågorna, som kunde hålla stånd inför 
den politiska vardagens trivialiteter, ägde Nicander ingalunda.5 Han 
var framför allt lättentusiasmerad, han reagerade med högstämt och 
melodiskt patos, så snart det blev fråga om frihet och hjältemod, storhet 
och berömmelse, i synnerhet berömmelse. Men han har också varit ganska 
känslig för samtida stämningar. Lokrantz har berört Nicanders götiska 
patriotism vid 1820-talets mitt och även en viss liberal orientering hos 
skalden under hans sista levnadsår. F. ö. har han alltså närmast från- 
känt Nicander politiskt intresse. Tydligt synes emellertid vara, att Ni
cander även vid den direkta personliga kontakten med Europa åren 1827— 
1829 varit tillgänglig för politiska intryck och opinioner och hjärtligt — om

1 Vf. 157: 1, s. 122.
2 Vf. 157: 1, s. 73.
3 Se Lokrantz, a. a ., s. 374—375.
* Vf. 157: 1, s. 335, 348. Vf. 157: 3, s. 176.
° Jfr Lokrantz, a. a., s. 337.
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än mycket passivt — sympatiserat med tidens frihetssträvanden. I hes- 
perid-novellerna, där handlingen mestadels är förlagd till epokens reak
tionära italienska samhällen, blir denna inställning stundom ganska 
uppenbar.1

Skall man söka på några sammanfattande rader karakterisera Nican- 
ders Eom och Italien, tränga sig skaldens politiska sympatier och anti
patier givetvis ej i förgrunden, men de böra inte alldeles utelämnas. I 
stort sett har naturligtvis Nicanders upplevelse av södern varit estetisk. 
Det milda klimatet och den rika naturen ha stegrat hans livskänsla, 
han har berusat sig i medelhavslandets färger och blomdoft. Något 
som Lokrantz ingående belyst, är det romantiska i Nicanders kolorit; 
mycket påfallande är, hur skalden ideligen råkar i extas inför solnedgångs- 
landskap och inför söderns månskensnätter. Italien blir för Nicander 
det jordiska paradiset, som han älskar varmt och okomplicerat utan att 
erfara nämnvärt av de skrupler eller den melankoli, som andra romantiska 
resenärer stundom ha känt.1 2 Antiken hör med till bilden: Nicander har 
drömt bland ruinerna och deklamerat en smula om romardygd och romar- 
kraft. Något huvudintresse synes den klassiska forntiden emellertid 
aldrig ha blivit för honom; utbrotten inför ruinerna äro knutna till en 
romantisk situation, de bli gärna en smula operamässiga.3 Måleri har 
fängslat Nicander mer än skulptur. Överhuvud har han mycket flitigt 
studerat konst. Lokrantz har skrivit åtskilligt om saken, påpekat ett 
ökat intresse för landskapsmålen (Claude Lorrain), etc. Något klarare 
skulle kanske kunna fixeras, vad det är för italiensk konst, som skalden 
mest beundrat. Främst sätter han Eafael, eljest synes han visa förkärlek 
för utpräglat senrenässansmåleri. Hans smak är alltså rätt konservativ, 
han tycks ha varit relativt oberörd av det vaknande intresset för konsten 
före Eafael. Det är ju också naturligt, att Nicander skulle föredra det 
rika och fullmogna, de varma färgerna och den tekniska virtuositeten. 
Intressant är att notera hans indignation inför sin samtida Turners kolo
ristiska formupplösning. — Den italienska musiken har Nicander hållit 
av, det är inte minst operor han lyssnat till på Eomteatrarna. Ett par 
av de italienska sångerskorna har han livligt beundrat och även besjungit 
i sonetter. — F. ö. är Nicanders Italien den pittoreska bilderboken, lan
det med egenartade traditioner och barnslig livsglädje, med mild idyll

1 Det är ju intressant, att Palmser, som f. ö. hörde till skaldens vänkrets, kunde ta ett 
par av novellerna till intäkt för ett angrepp på den politiska reaktionen. (Lokrantz, 
a. a., s. 360 ff. Jfr s. 352.) I den polemik mellan Aftonbladet och Svenska Minerva, som 
följde, tog Nicander inte del. Han har, som Lokrantz påpekat, i slutet av handskriften 
Aestetiskt Hvarjehanda (KB. Vf. 164) antecknat, att striden inte angick honom. Men 
studerar man denna anteckning i dess sammanhang och läser man randnotiserna till 
den omedelbart föregående avskriften ur Svenska Minerva, får man nog snarast det in
trycket, att Nicanders motvilja mot sistnämnda pressorgan inte uteslutande varit per
sonligt utan även politiskt färgad. (Tidpunkten är visserligen sen.)

2 Se Lokrantz, a. a ., s. 301 ff.
3 Från Nicanders besök i Syditalien ha endast sparsamma anteckningar bevarats i 

den handskrivna dagboken, här finnas mycket stora luckor. Neapel med Herculaneum 
och Pompeji tycks emellertid ha stimulerat skaldens intresse för klassisk arkeologi och 
antik kulturhistoria. Han synes nu bl. a. ha fäst sig vid de sensuellt-epikureiska dragen 
i antikt liv. Efter återkomsten till Rom har han skrivit och i dagboken infört en populär
vetenskaplig skiss, »En Romersk Patriciers Hus»; den är ganska brokig och romanaktig 
(återfinnes i Minnen från Södern 2, s. 264 ff.).
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och romaneska rövare, med muntert konstnärsliv och ändlöst karnevals- 
firande, med brokiga folknöjen och geniala improvisatörer. Till det 
måleriska i bilderna höra också de reaktionära småstatsregeringarna, 
jesuiterna och intrigörerna, den naiva katolicismen med processioner och 
helgondyrkan, kyrkostatens klerikala Eom etc., men det mesta av detta 
sistnämnda har Mcander klart ogillat, även om han kan ha fängslats av 
dess exotism och värde som romaneskt novellstoff.

Mcanders hesperiska lycka har nog till en början varit ganska ren och 
odelad. Hemlängtan har knappast plågat honom. Men då och då grips 
han av onda aningar, så redan i februari 1828 mitt under musiken och 
sången hos Persianis. »Jag vet ej hvad — något besynnerligt, en under
lig tanke på den förr eller senare förestående resan från Rom, lade en 
sorglig text under harpans, claverets och Sångens ljufva toner. Jag 
kunde ej blifva fri från de dokhölj da bilder, som inbillningen framställde 
för själens öga.»1 Under natten plågas han sedan av drömmar, kastas 
mellan fruktan och hopp — och inför i dagboken dubbelsonetten »Fruk
tan och Hopp».1 2 Het är redan nu de ekonomiska bekymren, som ha pres
sat skalden; under samma datum som den just citerade anteckningen 
finner man i journalen Resan till Palma, den poetiskt-novellistiska böne
skriften till kronprinsen, där skalden ger uttryck åt sin önskan att få 
stanna längre i södern.3 Penningsorgerna lättade tills vidare, Mcander 
kunde stanna, kunde tillbringa våren i Syditalien, det verkliga paradiset. 
Men tanken på hemresa måste snart bli aktuell igen; den tycks ha fyllt 
honom med skräck. Under hösten 1828 har han nog haft någon dunkel 
känsla av att hans lyriska skaparkraft höll på att sina4, att hans utveck
lingsmöjligheter vore alltför obetydliga. Han har anat sig till något av 
den torftighet och den vardagliga tristess, som han skulle sjunka ner i 
efter hemkomsten. Till anteckningarna för den 23 oktober fogar han i 
dagboken en dröm, som nog ger åtskilligt av hans inre situation.

Om natten drömde jag att jag reste hem till Sverige och kom till Stockholm. 
Jag inträdde i en kyrka, der jag skulle gå utför en trappa, som gick omkring som  
ett hjul. Hvarje ögonblick fruktade jag att falla utföre. Derifrån begaf jag mig 
hem, skulle äta. Vi voro sju personer: jag hade stark hunger; men hela anrätt
ningen bestod i fem gräddade Munkar, och de skulle delas mellan sju. —  förargad 
gick jag på m itt rum, ref upp mina saker ur rescofferten, sökte allt och fann intet. 
Alla menniskor sågo högst ledsamma ut: luften var tjock och kall. Då ville jag 
gå på Theatern. Jag gick i hörnet af Carl X III torg, läste på en Affiche, och fann 
att ett stycke skulle uppföras, föreställande Porta Maggiore i Rom. Jag ilade till 
Theatern, kröp derin och hela stycket bestod deri, att P orta M aggiore visades, 
likväl icke som den är i Rom, utan med en trappa upp genom porthvalfvet, och 
uppför trappan kröp en liten rödbrusig flicka, som bar en vedknippa i famnen 
och vid hvart trappsteg tappade hon ett vedträd, och log men såg högst besvärad 
ut. Då blef jag aldeles förfärad och förtviflad. Jag ville ut, jag grät öfver m itt 
ödes bitterhet. »Ritorniamo a Roma» söng det i m itt öra —  Jag vaknade —  och 
suckade: [»] Gud vare lof!» då jag såg morgonsolens första stråle förgylla Acacier- 
nas kronor utanför m itt fönster, och fann, att jag ännu var qvar i Rom och på 
V illa M a lta .5

1 V i. 157: 1, s. 328.
2 Romerska Sonetter XXVI och XXVII.
3 Om Nicanders reseekonomi och hemresa se Lokrantz, a. a., s. 255 ff.
4 Anteckning 9 dec.

Vf. 157: 2, s. 138.
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Skaldens hemresa, mars—september 1829, varade ett halvår. Från 
Venedig har han svårt att slita sig, han får här uppleva en ny och egen
artad italiensk miljö, som han njuter av i vemodig avskedsstämning, 
samtidigt som han längtar tillbaka till Bom och Neapel, till våren i den 
verkliga södern. I Wien blir trasslet med respengarna ohjälpligt, skalden 
måste stanna månadtal i kejsarstaden. Efter att ha levat i Italien finner 
han Österrike ganska trivialt. »Hvad jag här ser, är allt så pyntadt och 
modernt och nett, men opittoreskt och smått, att jag ej stort bryr mig 
derom.»1 T. o. m. inför Stephänsdomen i månsken gör han reflexionen: 
»I Wien är dock månskenet egentligen ingen ting. Här är ingen ting 
pittoreskt att lysa på.»1 2 Hans tröst är teatern, som han besöker mycket 
flitigt och där han möter en annan repertoar än i Italien: den tyska klas
sicismens drama, tysk romantisk opera och wiensk populärdramatik. 
Nicanders levande intresse för nya miljöer överger honom f. ö. inte heller 
i Wien: en kväll sätter han sig ner och inför i dagboken c:a 370 verser ur 
den lokale poeten I. F. Castellis Wiener-LebensBilder; stycket han skriver 
av heter »Spaziergang iiber den Gråben» och är en småhumoristisk, detalj- 
späckad och långrandig skildring på knittel av en butiksvandring i Wiens 
centrum.

Känslan av att gå mot köld och mörker, mot en fattig och trist till
varo, har nog inte släppt Nicander. Omedelbart efter ankomsten till 
Wien — en första maj med ruskigt väder — skriver han ner en liten 
— ofullbordad — dialog på italiensk vers3, där »un Poeta Suedese» får ge 
uttryck åt sina onda aningar:

Sento nel cuore una spavento interno,
Tristo presagio d’un peggior destino.

Eesan genom det torftiga hemlandet i september månad har varit dyster. 
När skalden skrivit ned sina reflexioner om de hyperboreiska lands
männen, har han naturligtvis känt sig som Atterboms Astolf och haft 
Ehrensvärds nationalpsykologi i minnet, men hans utbrott verka i alla 
fall ganska personliga. Het är så mycket både hos naturen och folket, 
som förefaller skalden »enfaldigt eller torrt eller tråkigt». Allmogen gör 
ett barbariskt, nästan djuriskt intryck. När Nicander hör bonddräng
arna tala, tycker han, att deras språk knappast påminner om mänskligt 
tungomål. Han synes dessutom ha känt en viss skräck i närheten av 
dessa primitiva varelser: »hvad hindrar den besten att genast slå mig 
ihjäl?» I jämförelse med södern är alltsamman fult och rått. »Bränvins
stanken förföljer mig öfverallt i dessa trakter. Mig synes det underligt, 
att icke den resande, som landar vid Ystad, genast mötes af den brän vins - 
ånga, som hvilar öfver Scandinavien, liksom han, när han landar vid 
Sorrentos kust, hälsas af det balsamiska orange- och myrtendoftet.» När 
Nicander finner Grännatrakten vacker, heter det omedelbart: »det är ett 
litet Söder midt i Norden», och då skalden efter sin mycket mörka skiss 
av den svenska allmogen plötsligt erkänner, att han vid andra tillfällen 
kan vara »färdig att falla ned och tillbedja den Svenska Bonden såsom

1 Vf. 157: 3, s. 95.
2 Vf. 157: 3, s. 171.
3 Vf. 157: 3, s. 87—88.
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den ende Vise», så är väl detta snarast en häftig känsloomkastning, ett 
par ögonblick av en något obalanserad resignation hos en mjuk och 
lättrörlig natur. Mindre äkta verka mot denna bakgrund de båda dikter, 
varmed Mcander avslutat resejournalen: Romf ararens Återkomst och Häls
ning till Göthiska Förbundet — Mcander har knappast känt glädje över 
att åter vara i hemlandet.1

Mellan Mcanders återkomst till Sverige och det definitiva avslutandet 
av samlingen Hesperider ligger det mer än fem år.1 2 Det långa dröjs
målet kan verka en smula förvånande. En avsevärd del av volymens 
innehåll fanns nämligen med i den hemvändande italiafararens bagage, 
och man vet genom Lokrantz’ undersökning, att skalden redan 1830—31 
haft planer på att utge en samling noveller. Yissa förlagsekonomiska 
förhållanden, som Lokrantz utrett, synas emellertid ha bidragit till att 
arbetet på Hesperider tidvis kom att skjutas åt sidan. Det är också 
uppenbart, att Mcander ej i första rummet var berättare och att prosan 
ej var hans form, så som den lyriska versen var det. Att bli definitivt 
färdig med prosabidragen har berett honom stora svårigheter — man 
kan erinra om att han själv aldrig kunde slutredigera andra delen av 
Minnen från Södern. Tilltagande depression och sjuklighet har väl också 
minskat skaldens förmåga att producera.

Tack vare resedagboken och vissa brev kan åtskilligt av innehållet i 
Hesperider dateras ganska exakt. Lokrantz har även lämnat goda och 
utförliga uppgifter om de olika dikternas och prosabidragens tillkomst
tid. De romerska sonetterna äro med få undantag skrivna under resan 
och införda i journalen. Författade i Italien äro vidare epistlarna och 
tillf ällighets dikterna Skaldebref om Rom, Resan till Palma, T abula Votiva 
och Nyårsnatten 1828, liksom prosabidraget Ett bref till Hugo, som ju 
består av partier ur två autentiska brev från Eom. Den heliga Veckan i 
Venedig skrevs på hemresan våren 1829, inför avskedet från Venedig 
och Italien, de båda »betraktelserna» Den mulna dagen och Den klara 
dagen tillkommo i Wien på sommaren samma år. De två återstående 
större dikterna, Synen i Domkyrkan och Månskensnatten i Albano, ha 
sannolikt utarbetats efter hemkomsten; den förra torde vara skriven 
hösten 1830, den senare möjligen först 1831, strax innan den insändes 
till Svenska akademien, som ju detta år belönade den med sitt mindre 
pris. Sen är »betraktelsen» Månskens-tankar, som tillkom 1834, tidig 
romansen Beatrice Cenci, som skrevs, innan Mcander anlände till Eom. 
Vad beträffar de tre novellerna, Gapucinermunken, Röfvarbandet vid 
Tusculum och Den förnekade Skatten, anser Lokrantz, att de troligen 
förelegat färdiga mot slutet av 1830 och i varje fall inte skrivits senare 
än september 1831.3 Lokrantz menar, att Röfvarbandet vid Tusculum är 
äldst, den återfinnes delvis i resedagboken. Antagligt synes mig, att 
även Gapucinermunken skrivits under resan. I dagboken meddelas näm
ligen under den 22 juni 1829, att Mcander på en utflykt i Wiens omgiv
ningar för en landsman läst sin »Neapolitanska Novell». Den siste Foscari 
har påbörjats redan i Venedig våren 1829 men fullbordats först 1834.

1 Vf. 157: 3, s. 196 ff. — Minnen från Södern 2, s. 428 ff.
2 För detta och det närmast följande se Lokrantz, a. ci., s. 349 ff.
3 A. a s. 350.
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Fullbordade vid denna sena tidpunkt äro även de båda historiska skild
ringarna av Cencernas undergång och drottning Kristinas resa till Kom. 
Den lilla historiska situations-skissen Gustaf den Tredje i Neapel tillkom 
tydligen under samlingens tryckning kring årsskiftet 1834—1835. Ciceros 
Dröm kan ej bestämt dateras; skalden gör gällande, att den koncipierats 
vid ett besök i Tusculum i maj 1828.1

Flertalet av sonetterna knyta sig ganska direkt till bestämda upplevel
ser och situationer under resan. Mera problematiskt är novellernas verk
lighetsunderlag. Mcander har själv antytt, att hans berättelser skulle 
till större delen bygga på »verkligen passerade händelser» under hans 
vistande i främmande länder. Lokrantz har accepterat detta påstående 
och fäst sig vid slutorden i Capucinermunken om den lycklige snickaren, 
som »lefver ännu, aktad och älskad bland sina anhöriga i ett anständigt 
välstånd». Han har även lagt märke till att handlingen i nyssnämnda 
novell är förlagd till 13 september 1827 och handlingen i Den förnelcade 
Skatten till augusti 1828.2 Denna exakta datering av novellens hand
ling säger emellertid i och för sig inte mycket mera än den traditionella 
avslutningsfrasen om snickaren: att ange bestämda tidpunkter för upp
diktade händelser är någonting ganska karakteristiskt för hela den berät
tande stil, som står i beroende av tidens främsta mode-genre inom prosa
diktningen, Walter Scotts historiska roman. Därför behöver det emel
lertid inte vara osannolikt, att det bakom dessa noveller ligger muntligt 
anekdotmaterial eller drag hämtade från närliggande verkliga händelser.a 
Hur det förhåller sig i detta avseende med Gapueinermunken och Den för
nekade Skatten är svårt att utröna — till aktuellt stoff i de båda berättel
serna får jag återkomma i det följande. Däremot finns det vissa möj
ligheter att något närmare studera uppslagen till Röfvarbandet vid Tus
culum och Den siste Foseari.

Lokrantz nämner i förbigående, att samma äventyr om den bortrövade 
målaren, som Mcander berättar i Röfvarbandet vid Tusculum, även åter
finnes i Washington Irvings Tales of a Traveller (1824; svensk översätt- 1 2 3

1 Lokrantz, a. a ., s. 331, not 4. Jfr kapitlet Resan genom Eden i Minnen från Södern 2, 
s. 157 ff.

2 A. a., s. 350.
3 Det finns ett lustigt exempel på hur Nicander blandat sanning och dikt i Minnen 

från Södern, ett arbete, som ju eljest har den autentiska reseskildringens karaktär och 
väsentligen består av utdrag ur den handskrivna resejournalen. I början av andra delen 
— vars första hälft är redigerad av Nicander själv — skildras två fester i Florens, dit 
skalden skulle ha medförts av Sveriges minister, Lagersvärd. (S. 49 ff.) På den ena 
av dessa fester — hos den ryske mecenaten Demidov — har Nicander verkligen varit, 
men efter allt att döma inte på den andra, hos Camillo Borghese, änkling efter Pauline 
Bonaparte. Den 10 nov. (1827) antecknar skalden: »Middag hos Mr Lagersvärd; 
men jag går ej till Prins Borghese i afton.» Så kastar han hastigt ner en kort förteckning 
över några »härvarande Främlingar»: Lamartine, Byrons vän Medwin och Jéröme Bona- 
partes första gemål, som Nicander konsekvent kallar »Parryson» i stället för Patterson. 
samt några förnäma britter. Det förefaller tydligt, att Nicander kring denna förteckning, 
jämte eventuella muntliga uppgifter om festen, byggt en fantasiskildring av soarén hos 
Camillo Borghese. Förteckningens samtliga personer figurera på soarén, jämte diktaren 
Niccolini (som Nicander i annat sammanhang träffat) samt Napoleons båda bröder, ex- 
kungarna Josef och Jéröme (alltså madame »Parrysons» frånskilde man). Nicander själv 
roar sig i en krets brittiska aristokrater. Det är en skämtsam önskedröm, som stuckits 
in bland alla de vederhäftigt återgivna reseminnena.
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ning 1829: En Resandes Berättelser).1 Avhandlingens författare anser 
emellertid, att Irvings version »knappast haft någon direkt betydelse för 
Nicanders novell». Skalden har hört tilldragelsen berättas; den litterära 
inspiration, som man naturligtvis har att räkna med, kan, menar Lo- 
krantz, komma direkt från Schillers Die Räuber, som Nicander översatte 
i början av 1830-talet.1 2

Historien om den bortrövade målaren går nog också tillbaka på en 
verklig händelse. Det förefaller, som om Mcander kan ha hört händelsen 
omtalas på sin utflykt till Albano och dess omgivningar i maj 1828. I 
varje fall har han infört en tidig version av novellen i sin dagbok i omedel
bar anslutning till skildringen av denna resa3 4, berättelsen har han lagt i 
munnen på en ciceron, och novellens handling utspelar sig också just i 
den trakt Mcander besökt, bl. a. på en »Villa Ruffinella», som tidigare 
skall ha tillhört Lucien Bonaparte och som Mcander rest förbi och skrivit 
om i sina anteckningar. Beträffande Washington Irvings The Painter's 
Adventure4 är det känt, att författaren fått uppslaget till berättelsen efter 
att ha hört Medwin — Byrons och Shelleys vän — läsa högt »from the 
journal of a painter who had been made prisoner by robbers near Rome». 
Medwin säges ha ägt ett manuskript innehållande en berättelse om detta 
äventyr, förmodligen anteckningar av en artist i Lucien Bonapartes tjänst 
— Irving skall själv ha kallat sin novell »the Lucien story», ehuru Lucien 
Bonaparte icke namnges i hans novell, i motsats till vad förhållandet är 
i Mcanders.5

Novellen sådan som Mcander skrivit ner den i resejournalen, är betyd
ligt kortare än den text, som sedan trycktes i Hesperider. Den är inte 
mycket mer än en något utbroderad anekdot och motsvarar i stort — och 
delvis synnerligen nära — den definitiva berättelsens första tredjedel. 
Dagboks versionen slutar omedelbart efter brevet från Morlucchi till 
Lucien Bonaparte med några rader, där det med få ord berättas, att 
målaren löstes ur fångenskapen av prinsen, vilken snart sålde villan, 
samt att Morlucchis vidare öden äro okända och att trakten blivit fri från 
rövare. Det finns i denna version nästan ingenting av det som ger den 
färdiga novellen dess intresse: spänningen i väntan på den fördröjda 
budbäraren, teckningen av rövarhövdingen, episoderna med Flavia, kar
dinal Consalvis besök och antydningarna om kamp mot carbonari, de 
vackra naturskildringarna.

Jämför man Mcanders novell med The Painter's Adventure, så konsta
terar man omedelbart, att det är fråga om alldeles samma »händelse». 
F. ö. äro dock Nicanders och Irvings noveller så olika inte bara i fråga om

1 En diskret antydan om detta redan i Palmsers recension i Aftonbladet i augusti 
1835 (25/8).

2 Lokrantz, a. a ., s. 353—354.
3 Det är dock åtskillig oordning i detta parti av dagboken, blad ha fallit bort.
4 I novell-serien The Italian Banditti, som ingår i andra volymen av Tales of a Traveller, 

1824. Jag har använt upplagan The Works of Washington Irving 1—10, Paris 1825.
5 Williams, The Life of Washington Irving, New York 1935, 1, s. 273, 2, s. 293. — I 

inledningen till Tales of a Traveller meddelar Irving själv (under pseudonymen Geoffrey 
Crayon): »The Adventure of the Young Painter among the banditti is taken almost entirely 
from an authentic narrative in manuscript.» Orden »almost entirely» få kanske ej fattas 
alltför bokstavligt. — Jfr f. ö. Svenska Minerva, 2 sept. 1835, där det meddelas, att hän
delsen »för flera år tillbaka lästes i nästan alla Fransyska och Tyska dagblad».
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detaljer utan i fråga om berättelsens bela gång och allmänna karaktär, 
att det naturligt nog legat nära tillhands för Lokrantz att förmoda, att 
de äro så gott som fullständigt oberoende av varandra. Irvings novell 
har ej fullt lika tillspetsade situationer som Mcanders, spänningen blir 
inte lika stark, den romaneska färgläggningen är i stort sett mindre bjärt. 
De omständigheter, som fördröja fångens utlösning, äro andra än hos 
den svenske författaren. Den änglasköna Flavia möter man ej hos Irving, 
denne har ej heller infört någon intrigerande kardinal i sin skildring. 
Fångarna föras inte hos den amerikanske novellisten till någon pittoresk 
grotta, de få övernatta i det fria. Irving, som gärna arbetar med ett in
vecklat system av ramberättelser och episoder, har å andra sidan inte 
nöjt sig med att som Mcander låta rövarhövdingen hastigt berätta om 
sitt föregående liv: han har först stoppat in den kortare berättelsen The 
Story of the Bandit Chieftain för att sedan ett par sidor längre fram 
låta en yngre medlem av bandet skildra en ohygglig upplevelse, som kastar 
ett bjärt ljus över rövarföljets bestialitet (Story of the Young Robber).

Ett närmare studium visar dock, att Mcander knappast kan ha varit 
främmande för Washington Irvings novell, när han författade sin egen.1 
Naturskildringen är likartad: ute på bergsluttningen, med vid utsikt 
men vaktad av en rövare, får den fångne målaren i båda novellerna njuta 
av det mäktiga, solbelysta landskapet under »den vällustiga Siestan» 
— »the noontide stillness». Sedan följer ett solnedgångslandskap såväl 
hos Mcander som hos Irving. I båda berättelserna vaktas fången av 
en bandit, som faller i sömn i middagsvärmen eller låtsas sova, i båda 
berättelserna frestas målaren att göra ett snabbt försök till flykt men 
inser genom ett kort resonemang det olämpliga i ett sådant företag. 
Andra liknande paralleller — porträttritningen, rövarnas klädsel — 
skulle kunna anföras, men deras bevisvärde blir rätt obetydligt, då det 
inte föreligger verbala överensstämmelser och då vi inte närmare känna 
de tvenne författarnas källor och den bakomliggande händelsen. Mera 
avgörande förefaller mig emellertid en annan punkt — egendomligt nog 
en punkt, där de båda novellerna uppvisa en olikhet. Som omtalats 
innehåller Washington Irvings berättelse ingenting om kardinal Consalvi 
och dennes besök hos Morlucchi och deras gemensamma kamp mot car- 
bonari. Men uppslaget till detta motiv har Mcander sannolikt fått från 
Irvings The Inn at Terracina, som utgör ramberättelse just kring The 
Painter's Adventure. Här beröres ett rykte om att kardinalen skulle ha 
rest upp i bergen och förhandlat med rövarhövdingar, och det antydes, 
att detta hade skett vid någon kritisk tidpunkt, »such as at the time of 
your late abortive revolution, when your carbonari were so busy with their 
machinations all over the country».1 2 Då vi se, hur Mcander här för
modligen spunnit vidare på ett uppslag från Irving, förefaller det också

1 Huruvida Nicander läst Irvings novell redan innan han författade den skissartade 
dagboks versionen, tar jag ej upp till undersökning.

2 Kursiverat av mig. Det är en romare, som talar till en napolitanare. Se Irving, 
Works 10, Paris 1825, s. 95 ff. — Motivet saknar emellertid ej historisk bakgrund. Consalvi 
blev i någon situation tvungen att underhandla med rövarbanden. Se The Cambridge 
Modern History 10, s. 138. Nicander själv påstår i randanteckningar i slutet av Aestetiskt 
Hvarjehanda (KB. Vf. 164), där han bl. a. gjort en avskrift ur Svenska Minervas polemiska 
recension av Hesperider, att Consalvis besök hos Morlucchi skulle vara »ren historia».
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troligt, att den svenske författaren inspirerats till sin rövargrotta och 
till dess sköna värdinna Flavia — som det ett ögonblick är fråga om att 
målaren skall avporträttera — från några skrytsamma ord av Irvings 
rövarhövding1, liksom att skildringen av Morlucchi tagit intryck av Ir
vings sätt att teckna olika rövartyper såväl i berättelsen om målaren, 
som i seriens övriga noveller. — Bestämda skäl tala f. ö. för att Nicander 
varit förtrogen med Irvings författarskap. Då skalden 1831 utgav första 
delen av Minnen från Södern, satte han på titelbladet ett Irving-citat 
som motto. Fyra år tidigare, 1827, samma år som Mcander begav sig 
till Italien, hade hans ungdomsvän Vitalis av trycket utgivit inte mindre 
än sex översättningar från Irving, och i Bom blev en av Nicanders när
mare vänner den unge Longfellow, vilken i synnerligen hög grad beundrade 
sin äldre landsman Irving, som han personligen lärt känna i Madrid, 
kort tid innan han kom till Bom.1 2 Att Mcander vid utarbetandet av sin 
novell stått i visst beroende av Irving synes alltså ofrånkomligt. Sam
tidigt är berättelsen naturligtvis direkt inspirerad av upplevelserna på 
utflykten till Albano och dess omgivningar.

Uppslagen till Den siste Foscari kan man följa i dagboksanteckning
arna från Venedig.3 Mcander bor på ett hotell, som är inrymt i ett hus, 
som tidigare tillhört en doge. Den 31 mars sitter han i fönstret och ser 
ut över Canal Grande. Det är ett ihållande regn. Palatsen liksom växa 
upp ur det gröna vattnet, de svarta gondolerna glida fram och tillbaka 
eller vila vid kanalens sida med sovande gondolierer. Mcander fäster 
sig vid »il grandioso Palazzo Foscari, ora inabitato e mezzo rovinato, ma 
sempre venerabile per lo suo nome e la sua bella architettura». Skalden 
återkommer till byggnaden ett stycke längre fram. I samband med 
ekonomiska missförhållanden i Venedig antecknar han nämligen, att 
palatset varit till salu för 1500 scudi, men att ingen velat köpa det, »perché 
é proibito di demolire le Case antiche e fabbricarne delle nuove». Två 
dagar senare, den 2 april, går han på teatern och ser Montis tragedi Ari- 
stodemo. Titelrollen utföres av någon slags amatör4, som spelar »con una 
declamazione bruttissima e una azione pazza» och blir utvisslad. Tra
gedien måste avbrytas, och publiken får en komedi som ersättning. Föl
jande dag, den 3 april, är Mcander ute på gondolfärd. Arkitekturen bjuder 
på ständigt nya skönhetssyner. Sorgligt är emellertid att se de övergivna 
palatsen; en del är o magasin, andra, »come quello d & Foscari, vanno con 
ogni giorno piu in rovina: sono senza fenestre, e il vento geme nei vasti 
saloni». Efter att i fortsättningen ha nämnt en familj, som fortfarande 
bor kvar i sitt palats, tillfogar Mcander: »L’u]timo de’Foscari si é fatto 
Comico.» Några dagar därefter, den 11 april, går Nicander efter teatern 
till en klubblokal, där han introduceras av italienska bekanta och där 
han väntar att få höra musik. Men ifrågavarande afton sysslar man i

1 »He promised to give me a sight of certain grottos which they occupied beyond 
Villetri, and whither they resorted during the intervals of their expeditions. He assured 
me that they led a jovial life there; had plenty of good cheer; slept on beds of moss; and 
were waited upon by young and beautiful females, whom I might take for models.» A. a., 
s. 169.

2 Se Thompson, Young Longfellow, New York 1938.
3 Vf. 157: 3. Anteckningarna på italienska.
4 »Niccolö Cariddi. Dilettante da Corfu.» Namnet »Cariddi» italiensk namnform för 

»Charybdis».
10 — 41332. Samlaren 1941.
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stället med ett spel, »un giuoco di Tombolm. Följande dag är Mcander 
så uppe i kampanilen och ser på utsikten, på kvällen är han på Markus- 
platsen och njuter »della vista di tante belle donne e del canto di un uomo 
giovine, di bella figura e di una voce deliziosa». Samma dag har Mcander 
skrivit på sin novell: »Il Giorno fu consacrato alla mia Novella: Foscari.» 
Och dagen därpå sitter skalden några timmar på Biblioteca di S. Marco 
och läser venetiansk historia.

De här refererade anteckningarna innehålla åtskilligt av novellens stoff 
och påtagliga utgångspunkter för Mcanders fantasi. Det öde palatset 
har fängslat honom. Också i Mcanders berättelse tecknas det som för
fallet, det har stått tomt i många år, då den gamle Odoardo kommer 
tillbaka från landsflykten. Skaldens tankar ha kretsat kring den fordom 
så ryktbara familjen, vad har dess öde blivit? Han har så råkat höra, 
att någon av dess senfödda medlemmar, »den siste Foscari»1, skulle ha 
blivit skådespelare, och han har då kombinerat detta med sin pinsamma 
upplevelse från föregående kväll, då han fått se en amatör på ett kata
strofalt sätt misslyckas i en tragisk roll: samma roll, Aristodemos’, låter 
han så i novellen »den siste Foscari»1 2 utföra, ehuru givetvis med stor fram
gång. Intryck från spelet på klubblokalen kunna ha bidragit till att 
spelpassionen blev det ödesdigra motivet i berättelsen. Månsken och 
tysta gondoler, serenadsång och »belle donne» spela naturligtvis en stor 
roll i novellen, speciellt i dess anslag. Den unge sångaren på Markus- 
platsen har kanske satt spår i improvisatören och citterspelaren M)t- 
turno, som »sväfvar på kanalen, till dess dagen gryr»; denne är berättel
sens gode ande, en halvt overklig figur, som förkroppsligar lagunstadens 
lyrism.

Att Mcander överhuvud kommit att intressera sig för familjen Foscari 
och dess palats har naturligtvis samband med den tragiska Foscari - 
episoden i Venedigs fjortonhundra talshistoria liksom förmodligen med 
Byrons drama The Two Foscari. F. ö. är det ovisst, hur Mcander våren 
1829 tänkte sig den novell han då påbörjade, avslutad blev den ju först 
fem år senare. Den definitiva berättelsen skiljer sig i åtskilligt från sam
lingens övriga prosanoveller med deras klara solljus och glada idyllstäm
ning trots alla rövare och jesuiter. Ben siste Foscari har nästan enbart 
nattbelysningar, bortsett från en soluppgång, som står som kontrast. 
Stämningen är exalterad och upprörd. Vackra skisser av månskensnat
tens Venedig omväxla med berättande partier skrivna på tidens mest 
uppskruvade och överkolorerade romanprosa. Dialogen spelar en stor 
roll. Handlingen är en sensationshistoria, som utmynnar i en våldsam 
slutkatastrof; ytterst banala äro huvudpersonerna, den änglalika Per- 
petua och den vackre Prospero, öm och svag och kvasibyronsk. Det rent 
lyriska inslaget är mycket starkt. Mot den renodlat diaboliske Mauro

1 Personer med namnet Foscari finnas alltjämt i Venedig. — Det är ett egendomligt 
sammanträffande, att man vid en tidpunkt, då Hesperider just publicerats, i Swenska 
Litteratur-Föreningens Tidning (26 mars 1835) finner en annan och ganska olikartad skild
ring av familjen Foscaris sista ätteläggar. Denna skildring är mycket kort, snarast en 
notis på några rader, och har instuckits i en recension av Beskows Vandring sminnen. 
Recensionen är undertecknad av E. A. S[chröder]., vilken besökt Italien vid 1820-talets 
mitt.

2 Han kallas i novellens slutrader »sonen af den siste Foscari».
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B/izzardi står improvisatören Notturno, som talar faderliga ord, tänker 
goda tankar och spelar cittra hela nätterna; ledmotivsaktigt klinga sång
erna från kanalen. I sin helhet är novellen brokig och melodramatisk.

Anledningarna till skillnaden mellan Den siste Foscari och de övriga 
berättelserna kunna vara flera. Utan tvivel har Nicander i novellerna 
velat teckna olika italienska miljöer, och för en disharmonisk och skräck
romantisk berättelse har kanske den särpräglade lagunstaden med dess 
fantasieggande historia, förfallna härlighet och rykte som mondänt nöjes
centrum lämpat sig bättre än de soliga idyllerna på andra sidan Apen
ninerna. Mcander har dessutom lärt känna Venedig först på hemresan, 
då han med djup smärta, med oro för framtiden och under trycket av 
ekonomiska svårigheter för alltid bröt upp från Hesperien — om eko
nomisk katastrof och bortspelade ädelstenar handlar ju också novellen. 
Men även de följande årens disharmoni kan ha färgat av sig på berät
telsen; Lokrantz påpekar, att Notturnos romans skrevs först 1834, och 
vill i samband därmed göra gällande, att novellen »under det slutliga 
utarbetandet fått en alltmera personlig prägel och i någon mån åter
speglar Mcanders sinnesstämning under svärmeriet för Virginia Sanne». 
Prosperos känsla av ovärdighet skulle vara Nicanders egen.1 Denna upp
fattning är mycket rimlig — under alla omständigheter är det tydligt, 
att Den siste Foscari är mera direkt personlig, mera subjektiv än de 
övriga novellerna. Men samtidigt har nog berättelsen tagit starka intryck 
av sensationsbetonade och disharmoniska drag i tidens europeiska lit
teratur, av byronismens och den franska romantikens förkärlek för det 
bjärta, våldsamma och skärande, varom mera i det följande.1 2

Personliga intryck och aktuellt stoff är det lätt att spåra i samlingens 
övriga dikter och noveller, även om man inte känner de ursprungliga 
uppslagen. Den förnelcade Slcatten handlar främst om rättslösheten och

1 A . a., s. 384.
2 Det finns en mycket påfallande likhet mellan novellens handling och ett samtida 

teaterstycke tillhörande den populära melodramgenren, Trente ans, ou la Vie d'un joueur 
av Victor Ducange (i samarbete med författarfirman »Dinaux»). Denna sedolärande be
rättelse i skräckdramats form utkom 1827; stycket publicerades på svenska och uppfördes 
i Stockholm 1833 (Trettio år af en spelares lefnad). Första akten handlar om en ung man, 
som spelar bort den penningsumma han fått att köpa juveler för till sin brud och som så 
fortsätter att spela, förledd av en falsk vän, en diabolisk teaterbov. Akten slutar med 
en katastrof, den unge mannens bräcklige far dör av den chock sonens uppförande ger 
honom, och döende uttalar han en förbannelse. De bortspelade juvelerna, faderns död, 
vissa spelhusscener, den brottslige vännen, en onkel, som plötsligt kommer tillbaka 
— allt detta ligger intrigen och sensationsstoffet i Nicanders novell ganska nära. F. ö. 
äro emellertid melodramens frenetiska spelarnatur och den veke, vilseförde Prospero 
varandra rätt olika. — Trettio år af en spelares lefnad var Kungl. teaterns främsta succés
stycke under spelåret 1833—34. Det tycks ha väckt mycket stort uppseende och mot
tagits dels med stormande entusiasm, dels med en stark kritik, som synes ha haft en mer 
allmän syftning och riktat sig mot ett stigande intresse för brutal sensationsdramatik. 
(Personne: Svenska teatern 6, s. 95 ff., s. 113 ff.) — Nicander kan mycket väl tänkas ha 
haft sin uppmärksamhet riktad på Kungl. teatern under denna säsong, trots att han 
flyttade till Boo; hans översättning av Die Räuber hade premiär 20 februari 1834. — Hur 
långt Nicander kommit i arbetet på sin novell före 1833—34 är obekant, liksom om han 
kan ha läst Ducanges melodram tidigare. (Trente ans var ytterst uppmärksammad och 
diskuterad i Paris sommaren 1827, då Nicander reste ut. Stycket tycks i någon mån ha 
betraktats som ett nytt uppslag på grund av vissa drag av vardaglig realism och på grund 
av det ostentativa brottet mot lagen om tidens enhet, handlingen omspänner ju trettio 
år. Se bl. a. Le Globe, 23 juni och 26 juli 1827.)
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jesuitintrigerna i Leo XII:s reaktionära kyrkostat, vilken Mcander sett 
på nära håll. Jesuitorden hade efter de svåra motgångarna under 1700- 
talet återupprättats 1814, och några år innan den svenske skalden kom 
till Italien, hade Collegio romano återlämnats till sällskapet. Det är i 
detta palats, som skatten återfinnes och som en stor del av novellen 
utspelar sig. Att Mcander hade ett synnerligen gott öga just till jesuiterna, 
ha vi sett i det föregående. Berättelsen bygger delvis på en känd mot
sättning mellan nyssnämnda orden och dominikanerna, de sistnämnda 
framstå i betydligt ljusare dager. Om Mcander haft närmare kontakt 
med dessa är obekant; av dagboken framgår emellertid, att han besökt 
ett dominikanskt bibliotek och där blivit jämförelsevis väl bemött.1 
Av mera speciellt intresse är att se, att novellens huvudintrigör, apote
karen och påvefavoriten Fumaroli, är hämtad ur verkligheten. Den 10 
aug. 1828 stöter man på honom i dagboken: »En f. d. Apothekare, Fuma
roli, är Påfvens Favorit. Han har nyligen rest till marknaden i Sinigaglia, 
för att efterspana contraband och genom högst godtyckliga steg upp
väckt der stort missnöje.»1 2 3 Den 12 sept. fick Mcander se favoriten, »en 
stor, svartklädd man, som sjelf körde sin vagn» och som f. ö. hälsade på 
Giulia Persiani. Och den 10 febr. 1829, påvens dödsdag, antecknar skal
den, att Fumaroli i god tid skall ha lämnat Eom och begivit sig till »Vene- 
tianska Området, der han redan lärer äga betydliga gods». Denna fallna 
storhet har Mcander sedan inte ansett sig behöva skona, när han publi
cerade sin samling, lika litet som han skonade Leo XII själv: Fumaroli 
figurerar i novellen som en klassisk romanskurk.

I Neapel och dess omgivningar utspela sig de två kortaste av »novel
lerna», Capucinermunken och Gustaf den Tredje i Neapel. De äro anek
dotiska och situationsmålande, den sistnämnda bär också undertiteln 
»En Tafla från 1780-talet». Syditaliens natur och folklynne ha inspirerat 
författaren. Landskapen har Mcander sett själv. Varifrån uppslagen 
kommit är obekant. Capucinermunken är en av tidens många historier 
om italienska rövare — Schiick har slagits av att den påminner om slut
scenen i Fr a Diavolo3 — och Gustaf den Tredje i Neapel är en historisk miljö
bild utan nämnvärd handling, ett stycke »lokalfärg» med brokigt folkliv 
och med ett försök till indirekt karakteristik av de båda monarkerna. 
Man finner inte många politiska anspelningar. De båda kungarna skildras 
utan starkare sympati eller antipati; Ferdinand behandlas påfallande 
milt och tecknas i huvudsak som ett hämningsfritt naturbarn. Den 
napolitanska kungamaktens relationer till lazzaronerna har emellertid 
intresserat Mcander: vi ha här ett av huvudmotiven i kunganovelien. 
I Capucinermunken får man f . ö. en liten napolitansk regentlängd i omvänd 
ordning, medan den fattige snickaren står och räknar sina slantar i mån
skenet. Dén regerande kungen, Frans (1825—30), väcker inga vänliga 
känslor: »Han har många barn, gömmer silfret åt dem och ger kopparen 
åt oss.» Ferdinand var däremot inte rädd för att låta silvret löpa. Sär
skilt välsignas dock Joachim Murat — »den ståtliga, tappra hjelten:

1 Vf. 157: 2, s. 167.
2 Omedelbart efter de citerade raderna följer ett angrepp på jesuiterna.
3 Schiick o. Warburg, III. sv. litteraturhistoria, 3 uppl., 5, s. 222. — Likheten gäller det 

försåt, genom vilket rövarbandet infångas.
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han gaf hellre än han tog1, och jag ville väl ha alla de piastrar, min salig 
far fick ur hans egen hand vid Caserta». Novellens hjälte sättes alltså i 
förbindelse med Joachim. I slutorden till Gtcstaf den Tredje i Neapel 
går Nicander tillväga på alldeles samma sätt: där heter det på tal om 
novellens folkliga huvudfigur, lazzaronen Zarino, att dennes son »många 
år derefter, vid Pizzo i Oalabrien, uppoffrade sitt lif för att rädda Neapels 
olycklige Konung Joachim Murat». Skaldens intresse för den bonapartska 
kretsen förnekar sig inte.1 2

Det är knappast av större intresse att närmare studera bakgrunden 
till återstoden av Hesperiders innehåll. Beatrice Cenci är ett fragment, 
Nicander har länge arbetat med detta romantiska motiv, som han aldrig 
lyckats ge definitiv poetisk form. Romerska Slägten Cencis Öden och 
Undergång är väl väsentligen ett referat av den tragiska brottmålshistorien 
efter diverse italienska källor. Historisk kompilation är också Om Drott
ning Christinas Afsvärjelse och Resa till Rom, trots en novellistisk slutscen. 
Resten kan i huvudsak betraktas som reselyrik och resekåserier, tillfäl
lighetsdikt i trängre och vidare bemärkelse. Anknytningarna till Nican
ders upplevelser på färden till södern äro mer eller mindre direkta. Ett 
undantag är den hyperromantiska praktdikten Synen i Domkyrkan. 
Den är ett operaaktigt, färggnistrande fantasistycke, och lokaliseringen 
till Milano-domen kan verka ganska tillfällig. Lokrantz har pekat på en 
bestämd personlig bakgrund — Nicanders känslor för Ebba af Wirsén — 
och dessutom dragit fram ett par litterära inspirationskällor.3 Några 
rader om nattens lugn påminna i hög grad om en passage i Kellgrens 
Til Christina, en änglakör har verbal anknytning till en stjärnkör i Atter- 
boms Lycksalighetens ö. Lokrantz har även sammanställt den extatiska 
skildringen av Milano-domen med Atterboms teckning av Felicias borg, 
ehuru han medger, att skaldens egna intryck från Milano ej få förbises. 
Man skulle här kunna tillägga, att det i dagboken finns en skildring av 
ett besök i domen i Köln, som visar ganska nära överensstämmelser med 
ifrågavarande parti av dikten.4 Det är nog direkta upplevelser från 
domerna i Köln och Milano, som smält samman i diktens drömkatedral, 
även om åtskilligt av ädelstensglansen kommer från Atterbom. — Kanske 
journalen även skulle kunna kasta ljus över själva det första uppslaget 
till dikten. Den 28 okt. 1828 gjorde Nicander en anteckning om Montis 
död och införde i dagboken (ur en tidning) några latinska hyllningsord, 
som vid begravningen stått att läsa på templet, där jordfästningen ägde 
rum. F. ö. inga kommentarer. Sex veckor senare, den 8 december var 
Nicander emellertid närvarande vid ett sammanträde i en romersk aka
demi och hörde en lång rad dikter uppläsas. Den förnämsta av dessa 
tycks ha varit en minnesdikt just över Monti av en ung frihetskämpe 
och poet, Sterbini, som själv föredrog sitt verk. Uppläsningen och upp
läsaren gjorde ett starkt intryck på Nicander, dagbokens formuleringar

1 Jfr det ovan ur Nicanders dagbok citerade yttrandet om Wilhelm II av Hessen: 
»han tager hellre än han gifver», s. 136. Denna folkliga syn på monarkerna har skalden 
tydligen delat.

2 F. ö. tycks emellertid Nicander ha betraktat den samtida regimen i Neapel som 
något mera human än den påvliga i Rom. Se Hesperider, s. 39 o. 139.

3 A. a., s. 338 ff.
4 Vf. 157: 1, s. 71—72. Delvis annorlunda formulerat i Minnen från Södern 1, s. 118.
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äro ytterst entusiastiska. Omedelbart efteråt följde ett par sonetter, som 
Mcander visserligen fann triviala; en av dem handlade dock om ett monu
ment över Tasso\ Kuriöst är emellertid att se, att det omedelbart före 
Sterbinis minnesdikt föredrogs ett bröllopspoem »Sopra le nozze del Conte 
Verri, figlio del celebre Alessandro Verri, e della figlia Giustina del Conte 
Borromeo in Milano». Synen i Domkyrkan inledes ju just med ett mila- 
nesiskt patricierbröllop! Det förefaller mig därför ganska troligt, att min
nen från denna poesiafton kunna ha varit av betydelse för diktens kon
ception.

Det Italien man möter i boken har alltså väsentligen fått färg från 
skaldens egna upplevelser under vistelsen i södern. Uppenbart är emel
lertid, att skaldens syn på Hesperien starkt influerats av samtidens 
speciella Italia-intresse samt att innehållet i Hesperider med hänsyn till 
fabulering och stil speglar såväl Mcanders personliga temperament som 
tidsstämningar och litterära moder.1

Det är ganska intressant att se, att en romantisk versvirtuos par pré- 
férence som Mcander just vid 1820-talets slut började syssla med prosa
diktning. De två förflutna decennierna hade varit den svenska poesiens 
guldålder. Prosan hade spelat en föga framträdande roll inom littera
turen — t. o. m. strömmen av översatta populärromaner tycks under 
någon tid ha flödat mindre rikt.1 2 Under tjugotalet blir emellertid Scott 
den store succésförfattaren hos oss liksom i andra länder; man lägger 
märke till att även Mcander i det senare partiet av sin dissertation — hös
ten 1824 — hyllar Walter Scott som samtidens främste episke diktare. 
En svensk historisk roman- och novellitteratur av utpräglad Walt er - 
Scott-typ framkommer sedan under de år mot decenniets slut, då M- 
cander i södern börjar författa de berättelser han skulle publicera i Hes
perider. Även utanför den renodlade Scott-genren upplever svensk roman
litteratur ett genombrott alldeles vid denna tidpunkt. Fredrika Bremer 
debuterar 1828, ungefär samtidigt skriver Almquist Jaktslottet. De föl
jande åren domineras hos oss liksom ute i Europa av en realistisk prosa
diktning med starka romantiska inslag. Intryck från fransk romantik 
och från sensationsromanen göra sig så småningom gällande. Bläddrar 
man i Svensk BibliograpTii från dessa år lägger man märke till en mycket 
omfattande översättningslitteratur av skiftande kvalitet. Den historiska 
romanen äv Scotts skola spelar en ganska stor roll, och f. ö. framgår det 
mycket tydligt, hur man älskat allt, som kunnat bjuda på rafflande hän
delser i pittoresk iscensättning. Karakteristisk är den ideligen återkom
mande undertiteln »romantisk berättelse». Påfallande stort är vidare 
antalet noveller och novellsamlingar.

Man behöver inte närmare erinra om Italiens betydelse för den euro
peiska romantiken som upplevelse och stoff.3 Lokrantz har ju också 
ganska ingående undersökt relationerna mellan Mcanders Italia-intresse

1 Jag begränsar mig fortfarande i huvudsak till studiet av novellerna.
Lindström, Walter Scott och den historiska romanen och novellen i Sverige intill 1850, 

Gbg 1925, s. 100.
3 Se t. ex. Klenze, The Interpretation of Italy during the last two Centuries, Chicago 

1907; Mengin, U lta lie  des romantiques, Paris 1902; Noli, Les Romantiques frangais et Vitalie. 
Dijon 1928.
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och de stämningar och intryck från landet söder om Alperna skalden 
mött hos Goethe, madame de Staél, Byron o. s. v. Vid ett studium av 
novellerna i Hesperider är det emellertid motiverat att peka på en som det 
synes ständigt mera framträdande tämligen populariserad Italia-romantik 
under 1820- och 1830-talen. Ett ganska intressant exempel, som redan 
nämnts och tydligen haft direkt betydelse för Nicander, är ju rövarberät- 
telserna i Washington Irvings Tales of a Traveller (1824). Ser man på 
de franska romantikerna under åren kring Hesperiders tillkomst, fäster 
man sig vid den tjugoårige Mussets debutbok, Gontes d'Espagne et d’Italie 
(1830), dessa hetsiga och ganska barnsliga drömmar om en färggrann, 
lidelsefull och bloddrypande söder, och man erinrar sig en rad italienska 
motiv av likartad karaktär i Mussets och Hugos författarskap. Även 
den första av de berömda noveller Mérimée började publicera 1829, Mateo 
Faleone, utspelar sig f. ö. i ett italienskspråkigt land med rövare och 
gendarmer. Ett mera bestämt intryck av hur starkt tidsfärgade Hespe- 
rid-novellerna äro, får man emellertid, om man går till ett verk som 
ISTolis arbete Les Romantiques francais et Vitalie med dess utförliga genom
gång av andrarangslitteraturen under tiden efter 1825. Epoken har haft 
en utpräglad förkärlek för Italiens banditer och carbonari, för mystiska 
intriger och flammande lidelse i sydländsk iscensättning, för ett något 
teatraliskt vemod inför stora minnen och deklasserade doge-ättlingar. 
Hetta intryck förstärkes så på ett egendomligt sätt, om man jämför Hespe
rider — och Nicanders övriga Italia-författarskap — med ett nordiskt 
arbete, H. C. Andersens roman Improvisatoren. Andersen besökte Italien 
för första gången 1833—1834, alltså några år senare än Mcander, han 
umgicks där i ungefär samma kretsar som den svenske skalden. Bedan 
på våren 1835 förelåg emellertid den roman, som var resans närmaste 
konstnärliga resultat, endast få veckor efter Mcanders ständigt fördröjda 
samling. Kuriöst är det, att dessa båda böcker, som väl voro de första, 
som på ett mera representativt sätt i svensk och dansk diktning gåvo 
uttryck åt romantikens svärmeri för det pittoreska Italien, kommo prak
tiskt taget alldeles samtidigt. He måste vara fullkomligt oberoende av 
varandra. Men den gemensamma tidsatmosfären — i förening med Ander
sens och Mcanders i viss mån gemensamma Bom-miljö och en allmän 
psykologisk släktskap mellan de båda författarna (mutatis mutandis!) — 
har gjort, att likheterna mellan Improvisatoren och Mcanders dikter, 
noveller och anteckningar om Italien äro ganska påfallande. Het är samma 
entusiasm för »Hesperien, Armidas fortryllende Have», ungefär samma 
skildringar av gudstjänster, operaföreställningar, folkliv. Improvisatio
nen, som ju är ett huvudmotiv i romanen, förekommer visserligen inte i 
Mcanders noveller, men spelar en stor roll i hans dagbok, och man kan 
exempelvis lägga märke till att det såväl i Nicanders anteckningar som i 
romanen improviseras över det för den svenske skalden så närliggande 
ämnet »Tassos död».1 He vackra Albanerbergen får läsaren besöka såväl 
i Improvisatoren som i Hesperider, och även den andersenska romanens 
titelfigur råkar ut för ett rövarband hemmahörande just i Tusculum, 
blir förd till en grotta och räddar sitt liv genom att improvisera, liksom

1 Improvisatoren, del 2, kap. 4; Minnen från Södern 2, s. 96 ff. — Överhuvud spelar 
Tassos öde och Tassos ära en viss roll för Andersens improvisator liksom för Nicander.
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Mcanders franske målare räddade sitt genom sin konst att teckna.1 För 
H. C. Andersen blev Improvisatoren den första större framgången. Ro
manen översattes till flera språk och mottogs även ute i Europa med 
stort erkännande. Utan tvivel berodde denna succés till en del på för
tjusningen över de livfulla tavlorna från ett pittoreskt och romantiskt 
Italien. Andersen hade slagit an en ton, som hade tidens öra. Samma 
ton klingar i Hesperider, även om Mcanders splittrade och ojämna sam
ling av vers och prosa inte kunde tävla med den danske diktarens halvt 
självbiografiska verk, där de färgrika bilderna knytas samman av en 
berättelse med intensivt personlig bakgrund.1 2

Improvisatoren är »i Romantismens Stil», skriver Wilhelm Andersen i 
sin karakteristik av boken.3 Detsamma kan sägas om Hesperider. Det 
är en yngre, mera utåtvänd romantik, som präglar samlingen. Helhets
intrycket är oroligt. Översvinneliga fantasier stå vid sidan av torra 
historiska kompilationer och utdrag ur resebrev, och de biedermeieraktiga 
verskåserierna från Wien ha stuckits in som en egendomlig kontrast till 
den sydländska härligheten — de vittna f. ö. om Mcanders känslighet för 
olika andliga klimat. I novellerna blandas på samma sätt gedigen var
dagsrealism, lyriskt patos och en viss romanaktig fantastik. Oskuldsfull 
idyll omväxlar med svarta intriger — och med försök till skräckromantiska 
effekter som i den venetianska novellen.

Mcander har utan tvivel velat teckna typiska italienska miljöer och 
människor. Där denna strävan är mest iögonenfallande, har han gärna 
porträtterat folkliga figurer av olika slag, arbetare och hantverkare 
såväl som lazzaroner och rövare. Samtidigt låter han kända personer 
och historiska händelser skymta i bakgrunden. I Capucinermunken är 
huvudpersonen snickare, och författaren har kärleksfullt skisserat bilden 
av en god familjefader och glättig napolitanare, som genom en plötslig 
instinkthandling blir folkhjälte. Mera i förbigående göras hänsyftningar 
på de napolitanska kungarna och den klerikala reaktionen i Rom. Detta 
klerikala Rom med dess hyckleri och intriger får däremot utgöra själva 
ränningen i Hen förnekade Skatten, påven själv uppträder på scenen, 
men det är en murare och dennes hustru, som spelet rör sig om: det är 
deras öde, som i första hand intresserar läsaren, det är deras liv man får 
en glimt av. Gustaf den Tredje i Neapel innehåller visserligen till stor del

1 En episod med en ung rövares bekännelser skulle kunna tyda på att även ^åndersen 
läst Washington Irvings novell.

2 Nicander har ägt romanens första upplaga. — I Nicanders bibliotek har även fun
nits ett något äldre skönlitterärt danskt Italia-arbete, Italica eller Mindeblomster fra mit 
Ophold i Italien (2 vol., Kbhvn 1829), av en rätt obetydlig litteratör, Frederik Christian 
Hillerup. Titeln leder onekligen tankarna till Hesperider med dess planerade undertitel 
»En krans af Sånger och Noveller från Italien» (Lokrantz, a. a ., s. 356) och dess motto: 
»Fior vari e varie piante.» Italica är också en samling av noveller, andra prosabidrag och 
dikter ungefär på samma sätt som Hesperider. F. ö. skiljer sig emellertid Italica åtskilligt 
såväl från Hesperider som från Improvisatoren. Samlingen består till stor del av översätt
ningar från italienska författare samt av en slags resehandbok över Rom. Arbetets två 
originalnoveller handla visserligen till stor del om turist- och konstnärsliv i Italien, men 
hela berättartekniken verkar ålderdomligare, det pittoreska kommer inte i förgrunden, 
författaren har inte fått med mycket av romantisk färgläggning och Italia-berusning. 
Någon större betydelse som inspirationskälla för Nicander torde Hillerups bok ej ha 
haft.

3 Petersen o. Andersen, Illustreret dansk Litteraturhistorie 3, s. 531.
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samtal mellan de båda monarkerna, men novellen handlar i lika hög grad 
om lazzaronen Zarino. Går man till Röfvarbandet vid Tusculum är förhål
landet likartat. Bandithövdingen är visserligen knappast en rent folklig- 
gestalt, han tycks komma från ett högre samhällsskikt, och den andra 
huvudfiguren är en utländsk målare, men handlingen utspelar sig dock 
bland Lucien Bonapartes husfolk och Albanerbergens rövare, under det 
att prinsen själv och kardinal Consalvi äro bipersoner, som få bidraga 
med tids- och lokalfärg. Hela tillvägagångssättet kan påminna om Wal
ter Scotts historiska roman, där de viktigare figurerna som regel äro dik
tade och ofta tillhöra folkets breda lager. Mellan Nicanders noveller och 
tidens historiska berättelse finns det ju en påtaglig släktskap. Inför de 
folkliga italienska figurerna måste man f. ö. fråga sig, om inte skalden 
kan ha mottagit vissa intryck från 1820-talets stora italienska roman i 
Scotts genre, Manzonis I  Promessi Sposi, som publicerades 1825—1827, 
alltså omedelbart före Nicanders ankomst till Italien, och snabbt vann 
stor popularitet.1 Handlingen i Manzonis verk är förlagd till 1600-talets 
Norditalien, till den spanska tiden, och romanen skildrar regimens uselhet 
och lantadelns övergrepp. Det är inte minst småfolkets liv och lidanden, 
som intresserat Manzoni; huvudpersoner äro en ung silkesspinnare, B-enzo, 
och hans fästmö, bondflickan Lucia, som efter oförtjänt förföljelse och 
många äventyr till sist förenas. Man kan lägga märke till att de båda 
unga ha en hjälpare i en god munk, som råder dem att fly etc. Munken 
blir av denna anledning trakasserad från högre ort. Det finns sålunda en 
viss motivlikhet med Den förnekade Skatten. Samtidigt bör dock fram
hållas, att Manzonis berättarstil ej är Nicanders: den italienske diktaren 
relaterar lugnt, nyktert och omständligt, hans kolorit är ganska torr. — 
Nicander har läst Manzonis roman i Syditalien försommaren 1828, f. ö. 
omedelbart efter att ha slutat läsningen av ett relativt nyutkommet 
nordiskt verk tillhörande samma Scottska genre, Ingemans Valdemar 
Seier. Att skalden bevarat I  Promessi Sposi i minnet, därom vittnar en 
liten hänvisning i första bandet av Minnen från Södern; det gäller här 
visserligen något ganska speciellt: romanens berömda skildring av pesten 
i Milano.1 2

En>speciell nyans av denna senromantiska stil i Hesperider återstår att 
något närmare behandla, även om vi redan i det föregående berört den. 
I Atterboms recension i Sivenska Litteratur-Föreningens Tidning den 1 
juli 1835 sättes Den förnekade Skatten högst av novellerna. Så tillägger 
recensenten: »I skarp motsats till nyssnämnda berättelses milda och tref-
liga lynne står charakteren af Den siste Foscari [------------], som är nog
mycket diktad i den nya fransyska skolans convulsiviska anda.» Och i 
Palmers mycket utförliga artikel om Hesperider i Aftonbladet i augusti 
1835, heter det 25/8 om sistnämnda berättelse: »Novellen, tillskuren 
efter modernt Fransysk[t] snitt, företer en kedja af skarpa dissonanser, 
som upplösa sig i en ännu skarpare. Samtalet mellan Mauro och Prospero, 
då den förre lockar den sednare med sig på spelhuset, vittnar om en virtuosi
tet i psychisk anatomi, hvartill man kan af allt hjerta gratulera författaren.»

1 En svensk översättning, De trolofvade, utkom 1832. Redan 1828 omnämndes emel
lertid romanen i Heimdcill (nr 6, 31 maj).

2 Minnen från Södern 1, s. 284, not; 2, s. 226. — Bland Nicanders efterlämnade böcker 
fanns en upplaga av Manzonis roman, tryckt i Neapel 1827.
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Vad recensenterna syfta på med »modernt Fransyskt snitt» etc., får 
man belyst, om man läser den novell, varmed Karl af Kullberg följande år 
inledde tidskriften Freja, ett pressorgan, som f. ö. även Nicander kom att 
medarbeta i. Novellen, som kallas Kärlek och Förakt, har försetts med den 
intressanta underrubriken: »Försök i den nya Franska stilen.»1 Den är 
en ytterst rafflande historia om en mystisk, underbart vacker italienska, 
Bianca, som lever gåtfullt isolerad i ett ensligt hus vid Skånes kust. Hon 
bergtar en trubaduraktig ung student vid namn Axelson, som råkat 
sjunga en italiensk sång nedanför hennes fönster. Han får uppleva två 
månader av sensuell berusning och paradisisk lycka i det hemlighets
fulla huset, vars inre är synnerligen dyrbart och praktfullt — en romantisk 
orgie i kristallkronor och speglar, rökelse och turkiska mattor, lysande 
silverpjäser, tunga guldbroderade gardiner, fritt kringflygande dvärg
papegojor och liggstolar av svart sammet. En natt tvingar emellertid 
den demoniska Bianca studenten att lyssna till hennes bekännelse om 
sitt förflutna. Hon har under franska revolutionen på ett fruktansvärt 
sätt hämnats på en trolös älskare — en ung svensk, f. d. officer vid Boyal 
Suédois, som stannat i revolutionens Frankrike under det antagna nam
net Dinaux. Genom privata intriger lyckades hon få denne oskyldigt 
anklagad för en politisk förbrytelse, dömd till döden och guiljotinerad. 
För att nå sitt mål skydde hon inga medel, bl. a. var hon en tid Marats 
älskarinna. Hon besökte den dödsdömde i fängelset och hånade honom. 
Vid avrättningen stod hon skadeglatt och vinkade med sin näsduk och 
lyssnade till den olyckliges sista ord, innan hans huvud föll. »Detta huf- 
wud, nu blekare än döden, alltid wackert, förr så älskadt, kysste jag, 
innan jag nedlade det i den enkla, swarta kista, som skulle förwara Dinaux’s 
stoft. Han blef, på mitt föranstaltande, begrafwen i Pere la Chaisés(!) 
kyrkogård.» Axelson, som under berättelsen »wridit sig nästan, som i 
dödskamp», grips av fasa. »I hans blick låg något obeskrifligt hemskt. 
Det war en menniskas, som har förlorat allt.» Han flyr efter att i ett brev 
ha givit uttryck åt sitt förakt för den älskade. Bianca stryper sig i en 
slinga av Axelsons hår. Spökerier göra huset obeboeligt: »en f. d. inspek
tor på Trolle Ljungby», som köpt det, måste flytta därifrån; byggnaden 
förfaller till ruin.

Denna skäligen pekoralistiska novell får sitt intresse genom sin ut
tryckliga ambition att vara ett försök i en ny stil, den måste vara symp
tomatisk för en litterär strömning. Man lägger vid ett studium av be
rättelsen märke till vissa framträdande drag, som sammanställda ge en 
ganska karakteristisk bild: utpräglat sensationella, skräckromantiska 
effekter; het sensualism; disharmoniska stämningar med dragning åt det 
morbida; bombastisk och uppskruvad men samtidigt brett målande prosa 
med realistiska detaljer men med förkärlek för det ovanliga, det hand
gripligt stämningsskapande1 2; blandning av fantastik och vardag, av 
exotism och svensk provinsskildring, förankring av den brokiga sensa- 
tionshistorien i en närliggande, högst verklighetsilluderande miljö (in
spektören på Trolle-Ljungby, etc.); intresse för yppig — en smula deka-

1 Jfr Lindström, Walter Scott och den historiska romanen och novellen i Sverige intill 
1850, s. 248.

2 [-----------] »je ne sais quelle vibration ou quel tremolo du style», säger Bruneticre på
tal om de franska sensationsromanerna. Honoré de Balzac, s. 19.
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(lent — lyx och för pengar och penningens makt. Det är alltså denna 
»romantismens stil» i tillspetsad och vulgariserad form man betraktat 
som det moderna franska maneret. Uppenbar är ju också släktskapen 
med karakteristiska sidor i tidens franska litteratur, med åtskilligt hos 
författare som Hugo, Sue och även Balzac.1

De mörka, disharmoniska och brutala dragen i den samtida franska 
diktningen hade hos oss uppmärksammats alltifrån 1830-talets början.1 2 
Genom 1840-talets breda, populära sensationsroman med modernt stor- 
stadsmotiv kommo de att något senare bilda ett mycket påtagligt inslag 
i vår svenska prosalitteratur.3 År 1835 hade emellertid denna dissonans
rika och sensationsfärgade sida av den franska romantiken ännu i mångt 
och mycket karaktär av omdebatterad nyhet. I mars trycktes i uppsala- 
tidningen Correspondenten C. A. Hagbergs skarpa vidräkning med Drott
ningens Juvelsmycke och Ramido Marineseo, det bekanta brevet »till ett 
äldre fruntimmer»; uppgörelsen med Almquists romantiska föregångare 
mynnar ut i ett angrepp på ett par arbeten, som nog ansetts typiska för 
den nya fransyska stilen: Hugos Han d'1 siande och Le Dernier jour d’un 
condamné. Ungefär samtidigt utgav Lénström sin och Thomés översätt
ning av Hugos Lucréce Borgia, till vilken han som inledning fogade en 
litteraturhistorisk översikt, som är en slags presentation av den franska 
romantiken. Lénström tar avstånd från de värsta extravaganserna men 
uttalar sig dock mycket beundrande om Hugo. Det översatta dramat 
framkallade ju sedan Bunebergs beska recension i Helsingfors Morgonblad.4 
— Ser man på översättningslitteraturen och pressen, får man även här 
ett visst intryck av den nyaste franska litteraturens aktualitet just vid 
denna tidpunkt. Det översätts 1834—36 en roman av Sue om året. Kring 
årsskiftet 1834—35 har man ett par översättningar från Balzac. Mot 
slutet av 1835 börjar försvenskningen av Hugos Nötre-Dame de Paris 
att utges.5 Lucretia Borgia hade, som vi sett, kommit tidigare under 
året. Bläddrar man i pressen från tiden för Atterboms och Palmsers re
censioner av Nicanders bok, finner man, att Aftonbladet på spalten »Kalei- 
doskop» infört ett mycket långt reportage, Hägra parisiska skriftställares 
boning, som ger ganska detaljrika bilder av de franska koryféernas var
dagsliv.6 Swenska Litteratur-För eningens Tidning meddelar samtidigt i 
en recension ett längre parti ur ett slags Paris-kåseri där bl. a. de roman
tiska författarna få passera revy på boulevarden.7 Karakteristiskt är 
kanske också, att Aftonbladet vid denna tid ej kan inleda en artikel om 
komedierna på årets Paris-scener utan några ord i förbigående om »det 
gräsliga spasmodiska uti den nya Franska konsten i gemen».8

1 Man finner f. ö. i första årgången av Freja (nr 23) en ytterst diabolisk liten novell, 
W edergällningen, som översatts från Balzac (slutpartiet i La Grande BretécJie, som senare 
fogats till Autre Étude de femme. Balzac, (Euvres complétes [7], Paris 1913.).

2 Se Tideström, Runeberg som estetiker, s. 43 ff.
3 Se Lamm, Minnesteckning över August Blanche, Svenska akademiens handlingar, 

1930, tr. 1931. (=  Lamm: August Blanche som Stockholmsskildrare, 1931.)
4 Dec. 1835. — Samlade arbeten (normalupplagan) 6, s. 200 ff.
° Att Nicander läst åtminstone början av romanen redan våren 1832, har påpekats 

av Henry Olsson, C. J. L. Almquist, Drottningens Juvelsmycke, Samlaren, 1919 (Uppsala 
1920), s. 136, not,

6 Översättning från franskan. Aug. 1835.
7 12 aug.
8 10 aug.
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Det finns alltså knappast skäl att betvivla innebörden eller riktigheten 
av Atterboms och Palmaers karakteristik och placering av Den siste Foscari. 
Det är den nya sensationsromantiken, som fått prägla skaldens veneti- 
anska novell, hur mycket berättelsen än går tillbaka på direkt inspire
rande reseintryck och på personliga problem: även skaldens ursprungliga 
upplevelse av Venedig har nog varit färgad av byronska stämningar, av 
fantasteri och romantisk pessimism, och hans belägenhet efter hem
komsten kan ju i vissa ögonblick ha gjort honom lyhörd för »skarpa dis
sonanser». Det är karakteristiskt, att novellens handling så nära påmin
ner om en fransk melodram, som tydligen i sin tur erinrat samtiden om 
den nyaste litteraturens gräsligheter.1 Man finner f. ö. i Mussets Contes 
d’Espagne et cTItalie (1830) en lidelsefull och disharmoniskt-pessimistisk 
berättelse, Portia, som handlar om en spelare, vilken är venetianare, all
deles som Mcanders Prospero; händelseförloppet, som delvis utspelar sig 
i Venedig, är dock ett annat. Själva stoffet i Nicanders novell äger en 
viss släktskap med sensationsbetonad och negativ romantik, och besläk
tade med sådan diktning äro nog också den hetsiga stilen, den mörka, 
orosfyllda stämningen, den abrupta slutkatastrofen, som måste vara en 
avsiktlig »dissonans», den sentimentala epilogen med den av lidanden 
härjade skådespelaren och med den osökta anknytningen till författarens 
egna reseminnen. Framför allt hör emellertid till skräcklitteraturen den 
listige förledaren Mauro »med runda, svarta ögon, som likna terzerol- 
mynningar» och med ett diaboliskt, halvt övernaturligt drag i sin cynism.

Det är naturligtvis omöjligt att dra någon mera bestämd gräns mellan 
den speciellt .starkt kryddade litteratur vi här berört, och tidens allmänna 
färgstarka romantism. Likartat är förhållandet i Hesperider, även om det 
är uppenbart, att bland novellerna den venetianska på ett ganska karak
teristiskt sätt skiljer sig från de övriga. Också i de sistnämnda kan man 
emellertid stundom finna ansatser till en desillusionerad hållning i förening 
med ett visst intresse för elementära affekter och billiga skräckstämningar: 
även här leder ett och annat tankarna till »den nya Franska stilen». Man 
kan peka på rövaren Morlucchi. Det finns ett inslag av rätt barnslig 
skräckromantik: när hövdingen törstar efter blod, sätter han på sig en 
örnfjäderprydd hatt, den s. k. »Blodshatten», som är »på snedden om
lindad med ett bredt, rödt band, färgat af Perch’s och Wytson’s blod, 
alltsedan han bar deras af huggna, sköna hufvuden i skörtet af sin mantel, 
från Terracinas grannskap upp åt bergen, under en dyster åsknatt». F. ö. 
är emellertid banditchefen snarast en blandning av ädel rövare och kyligt 
amoralisk övermänniska. Han saknar inte milda och mänskliga drag: 
en viss ordhållighet och älskvärd öppenhet, respekten för Consalvi, kär
leken till Flavia och till den fattiga romerska hembygden. Samtidigt 
avlivar han sina medmänniskor obesvärat och affärsmässigt. Han trivs 
med sitt yrke, han jublar över sin frihet och lycka. Han äger kontakt 
med konventionell religion men bekänner sig samtidigt till en misan- 
tropisk och naturalistisk åskådning, som tydligen befriar honom från alla 
samvetsbetänkligheter. Någon himmelsk eller jordisk rättvisa drabbar 
honom inte heller: Nicander meddelar, att Morlucchi enligt en uppgift 
överflyttat sin fria och framgångsrika rövarverksamhet till Kalabrien,

1 Se ovan s. 147, not 2.
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enligt andra dragit sig tillbaka för att med Flavia njuta en idyllisk rentier- 
tillvaro på ett italienskt gods eller en grekisk ö. — Hithörande drag kan 
man måhända också finna i intrignovellen om den förnekade skatten, 
här kan f. ö. annoteras en alldeles malplacerad skräckromanseffekt: då 
gendarmerna, som komma för att häkta Antonio Dossi, få återvända 
med oförrättat ärende från dennes tomma bostad, hånar folkmassan dem 
med »ett hemskt gapskratt». — I Capucinermunken är det trots den påtag
liga sympatien fråga om en rätt kylig observation av den beskedlige snic
karen, som först blir skrämd — han känner »en elektrisk stöt i sina båda 
knän» — sedan dräper våldsverkaren genom en blixtlik, halvt omedveten 
handling, för att så gripas av den vildaste ånger och panik. Nicander 
har understrukit det våldsamma och motsägelsefulla, och han har gjort 
försök att skildra affekterna fysiologiskt. — I sammanhanget kunde man 
också nämna det intresse för sensationsstoffet »Cenci», som i Hesperider 
finner uttryck både i en ofullbordad dikt och i en populär-historisk skild
ring.

Den analys av Hesperid-novellerna, som här försökts, ger visserligen 
inte särdeles konkreta upplysningar om Nicanders förebilder och ambi
tioner. Hur mycket intrycken från den nya franska romantiken kunna ha 
betytt för skalden förblir osäkert. De drag man vill hänföra till sådana 
intryck, kunna till en del ha annat ursprung: Nicander hade öst ur roman
tikens alla källor. Uppenbart är f. ö., att en något äldre författare som 
Jean Paul alldeles direkt har influerat skalden i hans strävan mot en livlig- 
kolorit: det framgår tydligt av de första sidorna i anteckningboken Aeste- 
tiskt Hvarjehanda.1 Lokrantz’ antydningar om direkt inflytande från 
Schillers Die Räuber och från den klassiska pikaresk-genren ha också 
omständigheter som tala för sig.1 2 Kvar står emellertid, att den litterära 
konsten i Hesperider är ett ganska typiskt utslag av den senare romantiken, 
den europeiska romantiken kring 1830. Den livliga, färgrika berättar
stil och den pittoreska sydeuropeiska exotism, som boken bjöd på, var 
också något relativt nytt i svensk dikt: Hesperider publicerades före 
Signora Luna och blott ett par månader efter Drottningens Juvelsmycke 
och Ramido Marinesco.

Det finns egenskaper hos prosaberättelserna i Hesperider, som kunna 
leda tankarna till en fransk romantiker av annan typ än dem som nämnts 
i det föregående, nämligen till Merimée, vars tidigare noveller f. ö. till- 
kommo alldeles samtidigt med Nicanders. I vissa ögonblick kan Nicander 
uppvisa något av den snabba, klara stil och den kyliga berättarhållning 
inför färgstarkt stoff och lidelsefull handling, som är det karakteristiska 
för den franske novellförfattaren, som med känslosval ordkonst gav verk- 
lighetsfärg och klassisk distinktion åt en het, exotisk romantik. Nican
der är ju i det hela en god berättare; utan att fylla mycket högt ställda 
krav på en konstnärlig prosa är stilen i novellerna merendels lättflytande 
och konkret, på en gång livlig och objektiv. Emellertid bör man nog ej 
pressa likheten med Merimée. Som vi sett kan Nicander i en novell som 
den venetianska falla in i något som påminner om den brokigaste sensa
tionsromantik. I de övriga novellerna härskar å andra sidan en ljus och

1 KB. Vf. 164. Se Lokrantz, a. a ., s. 297 ff. — Jean-Paul-inflytandet f. ö. påpekat 
(beträffande Synen i Domkyrkan) i Palmsers recension; se Aftonbladet, 8 augusti 1835.

2 Lokrantz, a. a., s. 354.
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optimistisk stämning. Atterbom talade ju apropå Den förnekade Skatten 
om berättelsens »milda och trefliga lynne»: trots vatikanens ocb jesuiternas 
mörka ränker blir huvudintrycket soligt och gemytligt. Det milda och 
trevliga saknas ej heller i de båda napolitanska berättelserna, och det 
finns en hel del sådant t. o. m. i rövarhistorien om Morlucchi, ehuru det 
här verkar mera paradoxalt. Det glättiga och något naiva i Nicanders 
sinnelag kommer till sin rätt. Den lyriska sångtonen tränger också igenom, 
även om det endast är i Den siste Foscari, som lyrismen framträder mera 
självständigt.

Berättelsernas struktur och människoskildring kunna naturligtvis i 
mycket ha bestämts av olikartade faktorer: lokala anekdoter, diverse 
synpunkter på italienskt folklynne, litterära intryck och samtida speku
lation över novellen som diktgenre. Men bakom de sorglösa, barnsliga 
och passiva dragen hos flera av huvudfigurerna, bakom den något ony
anserade benägenheten för det idylliska, spårar man även Mcanders 
egen veka och förnöjsamma natur. Slumpen gör den förträfflige snickaren 
— som snarast begått ett slags vådadråp — till napolitansk folkhjälte, 
till »den tappra och lyckliga Mäster Giuseppe Canetta». Målaren Chatil- 
lon bortrövas, visar gott humör och en viss yrkesmässig kallblodighet, 
då han med döden för ögonen ritar porträtt, får iakttaga rövarlivet som 
fånge, utlöses och återföres till villan och sin säng, »der hans själ, trött 
och ännu gungande på ett svall av stridiga känslor, först emot morgonen 
bortdomnade i ljuflig hvila». I Den förnekade Skatten är det ett par milda 
och kloka dominikanermunkar, vilka rädda den stackars murarfamiljen, 
som får fly till Neapel och vingårdsidyllen med sitt jesuitguld; Antonio 
Dossi sjä]v hittar pengarna genom en tillfällighet, får bekymmer och 
samvetskval av sin förmögenhet, varpå han biktar sig för Silvestro, kän
ner sig lättad och låter sig räddas. Skissen om Gustav III i Neapel har 
överhuvud ingen handling att tala om, den är en liten dialog med prakt
full landskapsinramning, en kontrastering av den poserande och spetsige 
Gustav, den bullersamme och brett folklige napolitanske monarken och 
den unge lazzaronen Zarino som förkroppsligar skönheten, den ung
domliga charmen, naiviteten och det bekymmerslösa humöret hos söderns 
folk men samtidigt äger något speciellt nicanderskt tonfall i sin ljusa 
frejdighet, sin entusiasm för Karl XII och sin ömhet för den gamla modern.

Går man till den helt annorlunda stämda och förmodligen mera per
sonliga novellen med venetianskt motiv, finner man liknande drag, ehuru 
belysningen blir pessimistisk. Prospero är ädel, men naiv, lättledd, svag 
och benägen för desperation. All livets lycka står och väntar på honom, 
men han saknar ryggrad och sunt förnuft, hans karaktär räcker inte till, 
han kan inte undgå olyckan. Den gestalt, som nog är tänkt som en slags 
motspelare till boven Mauro, improvisatören Notturno, ingriper endast 
med sin sång, med en förblommerad varning och med fromma förböner. 
Han är främst en personifikation av lyriken och månskenet. Till sist 
sitter han i teatersalongen och suckar: »Detta är sonen af den siste Fos
cari.» Man tycker sig hos dessa båda romaneska figurer, Prospero och 
Notturno, se mycket av Nicanders egen natur och Nicanders eget öde. 
Bakom de italienska typerna och situationerna och bakom hela den sen
romantiska utstyrseln skymtar här som i de andra novellerna skaldens 
välkända drag: barnslighet och en viss passivitet, godmodig sorglöshet



Nicanders Hesperider 159

och ett lättrörligt lyriskt temperament. — Påfallande är vilken ytterst 
obetydlig roll de erotiska motiven spela i novellerna.

Det är ej egendomligt, att det blev en sådan natur som Mcander, 
som kom att ge vår romantiska litteratur dess främsta bild av det pit
toreska Italien tiden drömde om. Med den sydländska miljön fann sig 
Mcander väl tillrätta. Han var f. ö. mottaglig för intryck från olika håll. 
Den långa utländska resan stimulerade honom till en sista poetisk blomst- 
ring. Ett knippe dikter som Månskensnatten i Albano, Den heliga Veckan 
i Venedig, den ärkeromantiska Synen i Domkyrkan och de idylliskt-hu- 
moristiska turistkåserierna från Wien lyser av färger och vittnar om för
fattarens mottaglighet och formella mästerskap. Men Mcander visade 
sig även kunna berätta på prosa, även om novellernas utformning till 
sist vållat honom svårigheter. Och denna produktion visar sig vara be
släktad med de nyaste skiftningarne i tidens diktning, med trettitalets 
europeiska romantik, med H. C. Andersen och Almquist. Mcander är 
inte uteslutande en fosforistisk epigon.

Prosaförfattarskapet torde emellertid ha inneburit, att Mcander nu 
inriktade sig på att leva som fri författare, att skriva för en bredare 
publik. På detta fält hade han inte möjligheter att slå sig fram. För en 
genre som romanen har han knappast ägt begåvning. Han fick syssla 
med översättningsarbeten och med diverse journalistik och småupp- 
gifter. År 1838 gav han tillsammans med en annan litteratör ut en volym 
rätt enkla spökhistorier. Hopplös längtan till Italien och tilltagande 
sjuklighet ha förmodligen deprimerat honom och minskat hans vitalitet 
och motståndskraft. Inspirationen och arbetsförmågan ha trutit. Hespe- 
rider blev Mcanders sista arbete av någon betydelse, »det rymmer i stort 
sett slutresultatet av hans litterära utveckling».1 Detta slutresultat kas
tar emellertid ett visst ljus över en fosforistisk studentpoets väg mot 
nya litterära trakter.

Lokrantz, a. a s. 374.


