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Medelklassrealism II.
A v Vic tor  Svanberg.

De svenska universiteten lågo i småstäder. Det blev av . desto större 
betydelse som universitetsbildningen var så gott som allenarådande i 
landet. I Danmark låg universitetet i den abnormt stora huvudstaden 
och en professor var den första borgerliga realisten, Holberg. På Europas 
kontinent fanns det visserligen gott om småstadsuniversitet, men också 
gamla universitet i gamla storstäder och nya i merkantila och politiska 
centra av nyare datum: Paris, Leipzig, Berlin. En likhet med den svenska 
placeringen hade England haft att uppvisa, så länge Oxford och Cam
bridge varit de enda högskolorna. Men långt innan London fått sitt uni
versitet, ända sedan Shakespeares dagar, hade det brittiska handels
väldets medelpunkt gått i spetsen för realistisk diktning, skapad huvud
sakligen av yrkesförfattare.

Ännu en viktig omständighet måste tagas med i räkningen. Ingenting 
hindrar naturligtvis att universitet i småstäder kunna ha till huvudupp
gift att meddela kunskaper avsedda för profana yrken och sysselsätt
ningar. Så gjorde t. ex. den gamla läkarakademin i Salerno, och det nya 
universitetet för gentlemen i Göttingen. Men därtill fordrades, att en 
stark efterfrågan på sådan utbildning fanns. I Sverige var den svag, be
roende på landets allmänna efterblivenhet. Den lärda organisationen 
hade en ålderdomligt klerikal typ och var fast förankrad i agrarsamhäl
let. Under stora svårigheter trängde dock profanämnena framåt.

När de svenska universiteten på 1600-talet förnyades eller nyskapades, 
fingo de till syfte att tjäna en stat, som intimt samarbetade med den 
lutherska formen av kristendom. Det blev kyrkan, som drog de största 
fördelarna av detta kulturella samarbete. Teologien dominerade lärdo
men, och de anspråkslösa försöken att bereda plats åt profana discipli
ner lyckades, har det sagts, ännu sämre vid universiteten än vid gymna
sierna (Schiick). Båda institutionernas huvuduppgift var att utbilda 
präster, och arbetsfördelningen gör det tveksamt, vilkenderas andel som 
skall anses viktigare. Efter de förberedande gymnasiestudierna gjorde de 
blivande prästerna ett efter eget gottfinnande kort eller långt besök vid 
något universitet och avlade därefter sina avgörande prov inför det av 
gymnasielärare sammansatta konsistoriet i en stiftsstad, i regel hemstif
tets. Stannade de någon längre tid vid universitetet var det för att samla 
överskottsmeriter genom lärdomsprov, inte minst inom den filosofiska 
fakulteten. De filosofie magistrar, som icke blevo präster, utgjorde ett 
mycket litet fåtal. Detta fåtal blir ännu mindre, om man drar av de 
akademiska lärare, som på ett tidigt eller sent stadium direkt eller via 
skoltjänstgöring placerade sig som kyrkoherdar. Långt in på 1800-talet
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2 Victor Svanberg

lockade indräktiga och lättskötta pastorat till sig obefordrade och även 
ordinarie universitet smän. Och de som fullföljde den akademiska kar
riären, kunde räkna med att nå upp i den teologiska fakulteten med de 
högst avlönade lärostolarna, ja därifrån, om lyckan var god, till en bis
kopsstol. Detta befordringssystem fungerade ännu i slutet av 1700-ta- 
let. Svårigheter började då märkas, i någon mån därför att den veten
skapliga specialiseringen tog fart och enstaka vetenskapsmän avböjde 
att uppflyttas, men huvudsakligen emedan den filosofiska fakultetens 
ansvällning gjorde antalet möjliga avancemang in i den teologiska otill
räckligt. Man anlitade då den utvägen att förse icke-teologer med pre- 
bendeförsamlingar och befordra dem direkt till biskopar (Annerstedt). 
Ett sent och uppmärksammat fall är Tegnér. Att Tegnérs biskopskandi - 
datur väckte betänkligheter hade andra orsaker än att hans vetenskap
liga specialitet var grekiska.

De vanligaste startpunkterna på vägen mot teologiens höjder voro de 
döda språken och filosofi, vilka ämnen även med ett modernare sätt att 
se kunna anses som lämpliga förberedelser för bibelforskning och dogma
tik och så som de tidigare studerades till stor del voro teologisk prope- 
deutik. Dessa ämnens företrädare hade tillsammans med den teologiska 
fakultetens medlemmar utgjort professorskårens flertal fram till 1700- 
talets mitt. Proportionen stördes, när vid denna tid de teologiska och 
humanistiska professurernas antal reducerades och realämnena upp
delades och utökades. Men naturvetenskapens stora genombrott hindrade 
ej dess utövare att ställa sin kunskap i den religiösa uppbyggeisens tjänst, 
att överge sina ungdomsstudier och låta sig befordras till teologiprofes
sorer och biskopar. Så gjorde tre naturvetenskapsmän i Åbo från Lin
nés tid fram mot 1700-talets slut och ännu ett halvsekel senare botanisten 
Agardh i Lund.

Något friare och självständigare stodo jurister och medicinare. Även 
de måste naturligtvis erkänna kyrkans höghetsanspråk, och ännu i bör
jan av 1800-talet finns det exempel på att en medicine professor blev präst. 
Dessa fakulteters lärarantal var emellertid litet — i den ursprungliga 
organisationen 2, vid de mindre universiteten länge blott 1 i den ena eller 
i båda — och eleverna likaledes få.

Juridiken och med den besläktade ämnen inom filosofiska fakulteten 
— historia, statskunskap, »moral» och ekonomi — hade en särskilt an
gelägen uppgift att fylla i den ämbetsmannastat, som satt de svenska 
universiteten i gång. Med gymnasiernas inriktning på prästutbildning 
och i brist på allmänna militärskolor voro universiteten intill 1700-talets 
slut adelns enda offentliga läroanstalter i Sverige, och för ofrälse ledde 
de juridiska studierna, sedan bragder på slagfälten blivit sällsynta, den 
genaste vägen upp till samhällets höjder. Att statens värdeskala var en 
annan än kyrkans, markerades tydligt nog därigenom att en hel rad juris 
och medicine professorer under 1600- och 1700-talen hedrades med adel
skap, medan teologer icke kunde räkna på det förrän som biskopar. Lika 
litet som kyrkan kunde staten få till stånd en fullständig ämbetsmanna- 
utbildning inom den lärda undervisningens ram. När bestämda kompe
tenskrav för statstjänare började uppställas vid 1700-talets mitt, stadga
des obligatoriska akademiska examina som villkor för tillträde till äm
betsverken, men i praktiken tenderade utvecklingen till att göra rutin —
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räknad i tjänsteår — till utslagsgivande merit. Studentantalet i de hit
hörande facken steg, men studietiden reducerades till ett minimum. En 
mängd blivande ämbetsmän absolverade snabbt examina, vilka voro 
föga mer än en formalitet. En kår, som i Västeuropa kom att gå i spetsen 
vid det borgerliga genombrottet, nämligen advokaterna, var i Sverige 
så obetydlig till antalet, att den praktiskt taget inte spelar någon roll. 
Det föga differentierade naturasamhället hade behållit ett uråldrigt rätts
väsen, som hörde samman med det och som gjorde det möjligt för dess 
största yrkesgrupp, bönderna, att reda sig utan specialutbildade juri
diska rådgivare.

Läkarkåren var av liknande orsaker diminutiv. Fritt praktiserande 
läkare funnos före 1800-talet inte annat än rent undantagsvis utanför 
Stockholm och Göteborg. Provinsial- och stadsläkare blevo flera under 
1700-talet, men det är uppenbart, att de icke räckt till för sina stora di
strikt, om icke efterfrågan på vård åt de sjuka varit obetydlig eller till- 
godosetts med lekmän. Myndigheterna voro också på väg att resignera 
inför detta faktum. Vid 1800-talets början diskuterades på fullt alltvar 
att med en liten kurs i medicin åt präster sätta dessa i stånd att med 
sitt själasörjarkall förena kroppens vård. Det nämns här för att ytter
ligare illustrera, hur föga det outvecklade bondelandet Sverige hade be
hov av, eller råd till, att hålla specialister, för vilkas praktiska yrkes
utövning vetenskaplig fackutbildning var ett reellt villkor — prästerna 
undantagna.

Landets ekonomiska bärkraft var icke blott ringa, den avtog under en 
del av perioden. Vid mitten av 1700-talet hade studentantalet stagnerat, 
och under århundradets senare hälft sjönk det, för att efter sekelskiftet 
på nytt stiga. Samtiden oroades av det avtagande studieintresset och 
frågade efter orsaken. Den rätta förklaringen, att hela samhällslivet höll 
på att desorganiseras, hade man svårt att inse. En delförklaring, som 
utan tvivel är riktig, fann man däri, att de unga ämbetsaspiranterna av- 
stodo från tidsödande studier för att fort komma in i verken och räkna 
tjänsteår. Det synes mig alldeles förfelat att av detta och liknande skäl 
tala om ett stigande förakt för vetenskapen, annat än möjligen i en för
svinnande liten mondän huvudstadskrets.

Före och efter den korta tiden av minskning i studentantalet var till
strömningen till de lärda yrkena tvärtom stor och stigande. Då klaga
des, att lärdomshögfärd berövade de praktiska yrkena förmågor som 
kunnat rycka upp dem ur deras lägervall. Resonemanget vänder uppen
barligen upp och ned på orsak och verkan. Därför att handel och industri 
hade det illa ställt, sökte sig så mycken ungdom till universiteten.

I själva verket torde man till denna tid kunna föra tillbaka det för
hållandevis stora anseende, som vetenskapsmännen kommit att åtnjuta 
i vårt land.

Rekryteringen av den akademiska lärarkåren ger vid handen, att 
tjänsterna varit begärliga. Professorers söner valde mycket ofta faderns 
levnadsbana, ett indicium på trivsel, som visserligen i fråga om ett pri- 
vilegiesamhälle säger mindre än ifråga om ett samhälle med fri konkur
rens, men dock något. Den lärda banan lockade vidare barn ur förmögna 
släkter och adelsmän, inte enbart när adelskapet varit belöning för 
lärda och kyrkliga insatser i en tidigare generation.
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Antalet adlade universitets- och prästmän nådde sin kulmen under 
Adolf Fredriks regering; att det sedan åter avtog beror på allmän ned
gång i adlandet.

Mot dessa tecken på socialt anseende kan icke anföras, att professorer 
i mindre utsträckning än på 1600-talet avancerade till höga administra
tiva poster, ty den ständiga omflyttningen av förmågor från ett verksam
hetsfält till ett annat under stormaktstidens expansion är inkommensu
rabel med 1700-talets genomgående stagnation. Klagan över låga och 
otillräckliga löner är också ett generellt drag, som det är farligt att dra 
slutsatser av. Få ämbeten skulle ha varit ekonomiskt lockande utan bi
inkomster, och biinkomster i form av avgifter för privatinformation m.m. 
var en integrerande del i en akademisk lärares ekonomi (Schuck). An- 
nerstedt, Uppsala universitets historieskrivare, har samlat de här antydda 
nackdelarna till en svartmålning men anför själv ett motargument: pro
fessorernas bostäder och fester tyder ingalunda på någon allmän misär. 
Under romantikens tid blevo förhållandena utan tvivel trängre, men 
en svår fredskris kastade då sin skugga över hela landet.

Vetenskapsmännens anseende var utsidan av vetenskapens. Intres
set för dess framsteg var allmänt och så verksamt det med de små resur
serna kunde bli. Under hattpartiets tid hade man tänkt att stöpa om 
hela universitetsorganisationen. Därav blev ingenting, det enda, som sat
tes i verket, var att nyinrätta och omskapa en del professurer, och dessa 
åtgärder fortsatte genom det gustavianska tidevarvet och under Karl 
Johanstiden. Takten var visserligen långsam och förbättringarna även
tyrades av statens fattigdom; den mer än slöseri i annat var orsak till 
Gustav III:s njugga lärdomsbudget. Viljan att följa utvecklingen utom
lands kan ej förnekas, och de resultat, som vunnos med de små medel, 
som stodo till buds, voro i en del fall förbluffande. Det största universi
tetet var vid periodens början inne i en naturvetenskaplig blomstring av 
internationell betydelse, och det minsta fick sin första storhetstid före 
periodens slut.

Islossningen hade skett i upplysningens tecken. Man har förebrått den 
då visade reformivern, att den drevs av ut om vetenskapliga, nyttobeto- 
nade motiv. Detta är emellertid ingen skillnad i förhållande till den före
gående tiden. Nyttobegreppet vidgades till att avse livsområden, som 
förut stått i skuggan. Kyrkan och staten fortforo att kräva vetenskapliga 
tjänster i Guds och Kungl. Maj:ts namn, men undersåtarnas timliga väl
färd tillmättes därvid större värde än förr.

Som teologen haft och hade till uppgift att lära ut själens frälsning, 
fick kemisten till uppgift att lära ut åkerbruksteknik. Ur de praktiska 
rönen växte emellertid ett rent vetenskapligt intresse, ofta utan att de 
engagerade själva märkte motivförskjutningen. Linné företog resor och 
exkursioner i syfte att spåra upp nyttigheter, men den bästa frukten av 
hans verksamhet var att hans lärjungar och deras lärjungar förde ut i 
bygderna en naiv upptäckarglädje, som var sin egen belöning. De lin
neanska amatörbotanisterna i landets prästgårdar mer än ett århundrade 
lämna det bästa exemplet på hur vetenskaplig entusiasm ympades in på 
det primitiva svenska samhällslivet. Ett annat exempel är den mängd 
ekonomiskt-geografiska bygdebeskrivningar, som likaledes med formellt 
utilistiskt ärende huvudsakligen utfördes av präster. Det förut berörda
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klerikala befordringssystemet var givetvis en nackdel men det hade en 
sekularisering inifrån till följd.

Statens överhöghetskrav kunde också bli pockande nog, särskilt under 
ständerväldets glanstid. Men universitetsmännens självständighet var så 
fast grundad, att de kunde avvisa kraven på omedelbar social nytta av 
deras prestationer och hävda det vetenskapliga arbetets egenvärde. Yid 
sekelskiftet hördes Höijer yrka på ett av alla biavsikter oberoende san
ningssökande. Hans lärjunge Geijer försvarade vetenskapens integritet 
både mot stat och kyrka och sökte bevisa, att de svenska universitetens 
gammalmodiga organisation var en garanti för deras självständighet.

Lärdomens höghetsanspråk ha sällan framförts med så magistral över
lägsenhet som i den ifrågavarande skriften av Geijer, Hytt ett och an
nat (1822). Hans uppträdande föranleddes av förslag att inskränka den 
akademiska jurisdiktionen, alltså de akademiska lärarnas patriarkaliska 
makt över studenterna. Han avvisar alla statliga och demokratiska lik
hetssträvanden, hävdar värdet av fäderneärvda särrättigheter i allmän
het och universitetens självstyrelse i synnerhet. Han önskar bevara ett 
akademiskt samhälle som en liten värld för sig, »en asyl». Härför har han 
endast förakt för tanken att en storstad skulle vara lämpligaste platsen 
för ett universitet. Tidsomständigheter ha bidragit till att göra »Hytt 
ett och annat», som är den romantiska samhällslärans huvuddokument 
hos oss, till en i eminent mening antiborgerlig trosbekännelse. Tyska teo
rier hade stimulerat Geijer, men den svenska verklighet han skrev om, 
passade utomordentligt väl till teorierna. Hen suveräna maktkänsla, 
som strömmar ut ur hans apologi för småstadsuniversiteten, är ett ut
tryck för det faktum, att fram till hans tid en enda institution så gott som 
ensam sörjt för de vetenskapliga framstegen i landet. Het var universi
tetet i Uppsala.

*

Uppsalas roll som Sveriges vetenskapliga centrum antastades inte på 
allvar före mitten av 1800-talet. He båda mindre högskolorna kunde 
icke uppta tävlan, hämtade länge nya idéer och män från den äldre syster
institutionen och lämnade så gott som ingenting i utbyte. Hen enda far
liga konkurrensen kom från Stockholm, men den befann sig ännu på ett 
förberedande stadium. På ett enda område, medicinens, segrade storsta
den obestridligt tack vare de ojämförligt större möjligheterna till prak
tisk tillämpning. Motsvarande förutsättningar hade tidigt gjort bergs
kollegium till något av en naturvetenskaplig experimentskola, dit män som 
Polhem och Svedenborg drogos från en universitetskarriär. Men då fy
sik och kemi infördes bland läroämnena i Uppsala, uppsköts Stockholms 
övertag till Berzelius’ dagar. Vetenskapsakademiens stiftande i Stock
holm var uttryck för ett lekmannaintresse, som snart sinade, och av 
dess vetenskapligt skolade medlemmar voro upsaliensarna tills vidare 
de dominerande. Mest frappant är att antikvitetsarkivet med föråldrade 
principer och metoder kom till korta mot en modernare historisk forsk
ning, som hämtade styrka ur kontakten med naturvetenskaplig kriti- 
eism i Uppsala. Hen patriotiskt engagerade historieromantiken, som ta
git vinden från naturvetenskapliga ansatser i Uppsala på 1600-talet, 
levde ett halvsekel senare kvar hos rudbeckianer i huvudstaden, t. ex.
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Björner, och fick dödsstöten med vapen från en av det nya seklets första 
stora naturvetenskapsmän i universitetsstaden, Celsius.

Till kontrasten Celsius — Björner kan läggas den ännu mer betydelse
fulla Linné — Svedenborg. Svedenborg startade med en naturvetenskap
lig inställning, som Uppsalamiljön skänkt honom. De impulser, som lös
gjorde mystiken i hans väsen, kommo till honom i Stockholm och i Eng
land. Hos Linné fanns också anlag till en mystiker, men de tog hos ho
nom inte makten från vetenskapen (Schuck). Genom hela upplysnings
tiden kan man följa denna motsättning. Den världsmannaskepsis, som 
onekligen frodades i huvudstaden, fick icke någon fasthet, när den icke 
stärktes av universitetsskolad rationalism, och blev ett lätt byte för ti
dens mondäna vidskepelse, gammal och ny, som däremot mötte segt 
motstånd i den akademiska miljön.

Empirismen hos Linné förefaller oss naivt ofilosofisk men hade dock 
ett avlägset samband med wolffiansk systematik och hos Celsius var detta 
samband med upplysningens börjande förnuftstro direkt och av bety
delse för själva livsåskådningen. Uppgörelser med verklighetsfrämmande 
och steril spekulation företogos från Celsius till Neikter gång på gång i 
Uppsala, innan angrepp av samma slag upprepades i Stockholmspressen 
och då adresserades bl. a. till det närmaste universitetet. Någon be
tydande upplysningsfilosof framträdde ingenstädes i vårt land, men den 
författare som bäst sammanfattade läran om sunda förnuftet, Nils von 
Bosenstein, var son till tidens främste medicinprofessor, som verkat i 
Uppsala. Och Leopold får anses ha haft sin livssyn i det väsentliga fär
dig, innan han flyttade från Uppsala till Stockholm och blev de hotade 
upplysningsidéernas envisaste försvarare. När Kants kunskapsteori öpp* 
nade nya Vidder för tänkandet, följdes de nya signalerna snabbt i Upp
sala, medan däremot förromantikens irrationalistiska strömning visade 
sig äga dålig jordmån där. Under idealismens renässans efter Kant sökte 
sig Höijer målmedvetet in på den intellektualistiska linje, som i Tysk
land hölls av Hegel. Filosoferna i generationen efter Höijer, bland vilka 
Geijer var den mest betydande, hade tagit intryck av Schellings intui- 
tionsfilosofi, men ingen av dem torde kunna betecknas som antiintellek- 
tualist. Även den trognaste schellingianen, Atterbom, var angelägen 
att avgränsa sin ståndpunkt från det öppna känslotänkandet. Hos Bo
ström föll intellektualismen tillbaka i metafysisk spekulationslust och 
förlorade kontakten med den europeiska utvecklingen.

Liksom intellektualismen överlever empirien upplysningens skepps
brott och efterverkar i romantikens Uppsala. Man har satt Geijers ut
nämning till professor 1817 som gränsår för ett då börjande humanistiskt 
skede i universitetets historia (Stavenow). Det är utan tvivel berättigat. 
Men Geijer och den art av romantisk idealism han hyllade ville associera 
sig med naturvetenskapen. Han inledde sitt störst anlagda historiska 
arbete med en studie över den svenska kulturens naturbundenhet. Och 
han anförde som ett bevis för universitetets starka ställning, att en me
dicinsk riktning, som han kallade humanistisk, blomstrade där. Defi
nitionen passar blott alltför väl på medicinaren Hwasser, som blandade 
in moral och mystik i sin vetenskap. Då den romantikpåverkade Hwas
ser i Uppsala ställts upp som motpol till Stockholmsempiristen Berze- 
lius, bör det erinras om att den senare hade en själsfrände i matematik
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professorn i Uppsala Jöns Svanberg. När Geijer och Atterbom var prins
lärare, var Svanberg det också och talade mot »poesi, naturfilosofi och 
götiskhet». Då man bedömer en sådan företeelse som Hwasser bör man 
ha i minne, att allt som här säges om vetenskaplig försigkommenhet 
måste ses mot bakgrunden av den dåtida svenska bildningens gammal
dags klerikala grundprägel. Som inspektor för Upplands nation, i denna 
egenskap efterträdare till en nästan obruten rad teologer, hyllade Hwas
ser Linné som Sveriges främste son, förtjänt av en världsberömmelse 
större än Karlars och Gustavers. Så starkt var alltjämt naturvetenska
pens självförtroende. Det avtog, när de idealistiska tendenser, som ut
mynnade i Boströms filosofi, triumferade och satte sin prägel på uni
versitetet. Men icke ens då trängdes det alldeles undan.

Vore vetenskap ett tillräckligt incitament till diktning, borde Upp
sala kunnat göra en betydande realistisk insats under seklet närmast 
efter Linné. Både förmågan att iaktta och förmågan att analysera verk
ligheten uppövades. Men därutöver behövdes något som vetenskapen 
inte kunde ge: den konstnärliga inlevelsen. Den är — när det gäller rea
lism — beroende av ämnet. Utan ett stoff, som är nära till hands och 
dock kan nyupptäckas, som väcker intresse och helst även sympati, blir 
ingen levande realism till.

Stoffet, det var först och främst samhällslivet på den ort där univer
sitetet låg.

Den tid, då Uppsala varit Sveaväldets politiska centrum, förlorade 
sig i den grå forntiden. Inte ens till kunglig begravnings- och kröningsort 
användes det efter 1593, respektive 1719. Kungliga besök i staden gällde 
numera universitetet. Slottet hade nedsjunkit till ett landshövdings- 
residens bland andra. När riksdagar av någon anledning höllos utanför 
huvudstaden, förlädes de nu till andra mellansvenska städer. En bakåt- 
skådande romantik kunde näras av gravhögar och ruinvalv men inte en 
aktuell realism.

Traditionerna från det skede, då Uppsala var en medeltida kyrko
furstes hemvist, efterverkade mera. De hade varit orsaken till universi
tetets förnyelse där. Men då den katolska kyrkoprovinsen Svecia sön- 
derbrutits administrativt och ekonomiskt, hade ärkebiskopen blivit föga 
mer än en primus inter pares bland biskoparna. Oftast var han, kan 
man säga, en pensionerad biskop, som vilade på lagrar skurna i andra 
stift eller vid universitetet. Efter polyhistorn Erik Benzelius d. y., som 
dock aldrig hann tillträda stiftsstyrelsen, intog ingen ärkebiskop på mer 
än ett århundrade en positivt impulsgivande ställning gentemot den 
lärda republiken. Blott Lindblom och Wallin kunna ur denna synpunkt 
diskuteras, men tiden hade ridit förbi den förre, när han flyttade från 
Linköping till Uppsala, och Wallin var förbränd, när han två år före sin 
död nådde sin ärelystnads högsta mål. Klerikalismen i Uppsala var i 
regel moderat, även om den ibland ingick i reaktionära idékonstellationer.

Uppsalatrakten hade en gång varit en av naturen särskilt gynnad bygd 
och hade därför blivit utgångspunkten för landets äldsta religiösa och 
statliga centralisering. Men dessa förutsättningar försämrades. Deka-
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densen var långsam — tusenårig — men obeveklig. Vattenkommunika- 
tionernas naturbetingade förändringar voro redan under tidig medeltid 
orsaken till Stockholms övertag. Det en gång givande jordbrukets av
kastning avtog i förhållande till andra trakters. På Uppsala län kom 
1576 1/9 av det dåvarande Sveriges skörd och 1805 endast 1/13 av skör
den i samma område och det hade gått ned från nummer 2 till nummer 5 
bland de spannmålsproducerande länen inom den angivna gränsen (1871 
var det nummer 10). Det hade 1820—25 den lägsta folkökningen av alla 
län, vilket i C. af Forsells statistik förklarades med omöjligheten för 
agrar expansion i det gamla jordbruksområdet. Järnmalmsbrytningen 
tog ett kraftigt uppsving på 1600-talet, men bergsbrukets tyngdpunkt 
försköts snabbt västerut, så att Uppland som järnproducent på 1700- 
talet överflyglades av den yngsta bergslagen, den värmländska, där malm- 
fyndigheterna voro färskare och bränsletillgången bekvämare. Järn- och 
sädfororna gingo f. ö. Uppsala förbi, klagades det av en landshövding 1769. 
På den sägenomspunna distingen uppgjordes inga riksomfattande affä
rer som i Örebro, Kristinehamn och Karlstad. Affärsmän med mer än 
lokal verkningssfär omtalas icke sedan en inflyttad tysk på 1600-talet 
förskaffade sig adelskap på spannm ålsleveranser till Falu bergslag. De 
rikedomar, som Uppsalaköpmän samlade, synas så gott som undantags
löst ha smält bort i första eller andra generationen. Något stort borgar
hus, som ett sekel stannat i en familjs ägo, har Herdin, stadens noggranna 
tomt- och personhistoriker, ej antecknat från en tidpunkt äldre än bör
jan av 1800-talet. Industrien var obetydlig. De största privata företagen 
före 1840 voro tryckerier och ett pappersbruk, alltså verksamhetsgrenar 
gynnade av studielivet.

Universitetet, som utrustats med väldiga domäner av Gustav II Adolf, 
var självt ortens största företagare. Annerstedt och Herdin meddela 
en mängd fakta från 1600- och 1700-talet, som belysa universitetets 
gynnade och stadens ogynnsamma ställning. Universitetet höll en kvarn 
med monopol. Det lånade ut pengar och avhyste en gång en borgmä
stare, som var dess gäldenär. Det hade rätt att hålla hantverkare till 
eget bruk, och dessa konkurrerade i smyg med skråmästarna enligt vad 
de senare ständigt och jämt klagade. Akademien och dess lärare stredo 
med borgarna om jorden runt staden. Åt välsituerade studenter, särskilt 
adels- och prästsöner, anskaffades egna hus och hushåll, och varor hämta
des från gårdar på landet. Studenternas fattiga genomsnitt uppges fram 
mot 1700-talets slut ha levt huvudsakligen på matsäck.

Trots alla dessa drawbacks var Uppsala den största inlandsstaden vid 
1800-talets ingång och fortfor — dock hotat av Lund — att vara det 
fram till järnvägarnas tidevarv. Geografer och resande voro överens om 
att den huvudsakligen levde på akademien och studenterna. r

Förhållandet mellan studenter och borgare i gammal tid har ofta be
handlats. Om slagsmålen på gator och på källare berätta konsistorie- 
protokoll och domböcker. Kyrkböckerna ha hjärtligare relationer att 
meddela; t. ex. att studenter, som tröttnat att läsa, gift sig in i borgar- 
familjerna och blivit köpmän och rådmän. Trots sådana uppmjukningar 
av motsättningen levde den kvar och ansågs nästan höra till ordningen. 
När ärkebiskopen under 1790-talets adelsfientliga demonstrationer ville
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lugna regeringen, kallade han dem vanliga sammandrabbningar mellan 
studenter och gesäller.

Enligt de äldsta, dock osäkra sifferuppgifterna skulle de båda kårerna 
varit jämnstora vid mitten av 1600-talet: ett tusental studenter och något 
färre mantalsskrivna stadsbor 1636. Säkrare siffror från senare delen av 
1600-talet visa att redan då den fasta — mantalsskrivna — befolkningen 
numerärt hade övertaget, och hundra år senare, 1765—75, var den nära 
3.000, mot inalles 1.200 studenter. De närvarande studenterna be
räknas ha varit i genomsnitt något över 500 med en liten nedgång från 
1760 till 1790. Samtidigt växte emellertid deras antal, som köpte sin 
mat, från mindre än hälften till mer än 6/7. Man vågar nog ej se ett or
sakssammanhang mellan ökningen av kunder i spiskvarteren och en 
ökning av de mantalsskrivna till 3200 (1800). Efter sekelskiftet hör man 
omtalas bostadsbrist och höga levnadskostnader. En stark ökning av 
studentantalet satte nu in, och 1830 hade man kommit upp till 844 när
varande. Så mycket betydde ej studenterna för stadens ekonomi, att 
denna tillströmning kunde hindra, att krigs- och krisåren 1805—14 lik
som på andra håll decimerade invånarantalet i Uppsala. Det var 5105 
år 1800, gick ner med nära ett tusental 1805—13 och kröp sedan åter 
sakta uppåt, men ännu 1839 var förlusten inte helt ersatt (4.800).

Stadsbefolkningens kärna, borgerskapet, var 1828, om man räknar 
samman män och kvinnor, lika stort som studentkåren (848). Man skulle 
vänta sig att finna många hantverkare i de vanligaste yrkena, men det 
är inte så. Fem mindre städer hade fler eller lika många bagare, däribland 
Lund med sin mindre studentkår och Linköping med sitt gymnasium. 
Lund, Västerås och Visby och 7 olärda mindre städer hade fler eller lika 
många skomakare + skräddare. Borgarnas övre skikt, »det handlande 
borgerskapet», var fåtaligare i Uppsala än »lärostaten» (130, 205).

Ingen utomakademisk socialgrupp hade bättre tillfällen att låta sina 
söner studera än borgarna i Uppsala. Hur använde de dem? De stude
rande upplänningarna voro — sammanräknade med roslags- och fjärd- 
hundrabor, som till 1820-talet voro separata nationer — den största 
landskapskontingenten, närmast följd av Västmanlands och Dalarnes 
studentgrupp. Denna av närheten till hemmet betingade övertalighet 
säger inget om studieintressets styrka, ty avlägsnare landsändar rekry
terade i högre grad andra universitet. Övervikten var störst i äldre ti
der, under den allmänna nedgången i slutet av 1700-talet avtog upplän
ningarnas antal ej bara absolut utan också relativt. Upplands län kom
mer som nummer nio, när man räknar de studerande i proportion till 
folkmängden 1815. Dessa klumpsummors vittnesbörd gälla en nations- 
förening, som i likhet med de flesta andra uppsamlade få och små städers 
och en stor landsbygds barn. En enstaka tryckt katalog från 1700-talet, 
för 1782, anger de studerandes sociala härkomst. Inom Upplands nation, 
här tagen i dåtida inskränkt mening, fanns omkr. 25 söner till präster, 
skol- och universitetslärare och lika många söner till borgerliga yrkes
utövare, och av dessa senare hade blott ett dussin sitt hemvist i universi
tetsstaden. Den klerikala majoriteten skulle bli otvetydig, om profes- 
sorssöner inskrivna i andra nationer medräknades.

En annan kategori stadsbor spelade en abnormt stor roll i Uppsala. 
Det var ståndspersoner och adel (882). De flyttade vid denna tid allt
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mera in till städerna. Vi ha fnnnit många i Linköping. I tre städer var 
de 1828 flera än borgarna, i Vänersborg, i garnisonsstaden Karlskrona 
och i Uppsala. Det som lockade dem till Uppsala, var väl, som Arndt 
hört sägas, det akademiska umgängeslivet. Enligt honom och Grubbe 
umgingos få studenter »i husen». Men vi veta ur brev och memoarer, 
att gränserna mellan land och stad och mellan godsägare, byråkrati och 
lärda allt mera utplånades i dessa kretsar. Det bevisar bl. a. den för- 
mögne Ihres av både adel och ofrälse mycket besökta hus, Linnés lant- 
junkarliv på stor fot, Juntans fördomsfria kamratliv, Malla Silverstolpes 
genidyrkande salong, Järtas politiserande samkväm och flera landshöv
dingars, framför allt von Kraemers, mottagningar på slottet. Men borg
arna ha, såvitt jag kunnat finna, varit uteslutna. I Uppsala Gille, som 
en akademiker stiftade 1806, fick borgarna vara med, men i början som 
en avdelning för sig, alldeles som man i Stockholm hade ett adligt och 
ett borgerligt sällskap.

I den bereste Arndts ögon tedde sig Uppsala 1804 som en lantlig stad, 
med många stora trädgårdar och många oansenliga hyddor, ur vilka man 
oväntat kunde få se betydande män stiga ut. Mot denna karakteristik 
har invänts, att andra städer voro lantligare. Utan tvivel kunde Upp
sala varit ännu mer stadslikt, om den borgerliga kommunen och det 
akademiska samhället kunnat dra jämt. Olof Rudbeck hade velat vara 
arkitekt och ingenjör åt staden, men drev hårt universitetets intressen 
och var illa sedd av magistraten, fast han var gift med en borgardotter. 
Smärre försök till samarbete gjordes med klent resultat under 1700-talet, 
t. ex. av ekonomiprofessorn Berch beträffande brandväsendet, som var 
dubbelt liksom så mycket annat. De båda förvaltningarna låste fast sig 
i trätor om gränserna för deras maktsfärer.

Privilegietvisterna fortsatte även sedan kungamakten från och med 
1789 börjat märkbart ta parti för borgerskapet. Det har redan nämnts, 
att reformsträvandena framkallade Geijers stora inlägg 1822 för korpora
tionernas och speciellt det lärda skråets konservering. Den närmaste 
anledningen var strider om gaturenhållning o. d. mellan konsistoriet och 
magistraten. Det bör observeras, att Geijers förut berörda argumente
ring mot storstadsuniversitet ingalunda beror på någon hög tanke om 
småstaden. Han önskar, att studenterna så mycket som möjligt skola 
få slippa beröring med praktiska angelägenheter och distraherande nö
jesliv, få sluta sig inom sitt skal, som hans huvudmotståndare Richert 
skrev. Gei jer uttrycker ett stort universitets suveräna likgiltighet för det 
lilla stadssamhälle, som det levde i symbios med.

*

Den moraliska tidskriften, alltså den realistiska genre, som föregår den 
borgerliga romanen, fick sin sista något så när originella svenska re
presentant, på 1760-talet, från Uppsala. Han var son till ekonomiprofes
sorn Berch. Berch d. y. skrev i Stockholm för stockholmare och har 
blott i förbigående sysslat med Uppsala. Kär han gör det, driver han 
med borgmästarval o. d. i det trånga och lantliga stadssamhället men 
också med de friheter, de akademiska fäderna tillät ungdomen att ta sig 
mot borgarna på gatorna och i husen, och han drar sig inte ens för att
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göra narr av Linnés berömda botaniska exkursioner, dem han finner skä
ligen onyttiga. Berch var en ganska fin iakttagare men, som det sagts, 
höll han sig till det lilla formatet och älskade inte bred skildring eller liv
lig berättelse. Över hnvnd märks det på allt, även på hans eleganta stil, 
att han var hatt och fiende till de folkligt frispråkiga mössorna (Svan- 
feldt). Han hörde till den medelklass, som i känsla av sin svaghet gjorde 
ackord med aristokratien.

Samma sociala hållning intog Bellman. Har han, som det nyligen före
slagits av O. Byström, gjort sina första eskapader tillsammans med för
näma kamrater som han träffat i Uppsala, så var och förblev han dock 
en lärdomsföraktare från huvudstaden. Hans »Movitz skulle bli student» 
handlar om mötet mellan två miljöer, som hade ytterst svårt att få en 
fruktbärande kontakt med varandra.

Gång på gång kan man iaktta, att män med upsaliensisk skolning un
der 1700-talets senare hälft gjort tjänst som rådgivare eller teoretiker åt 
litterära grupper och riktningar. De ha då kunnat skapa hållning och 
samling men de ha dämpat inspirationen. Med en wolffianskt redbar och 
torr resignation hjälpte Klingenberg på 1750-talet den inre kretsen av 
Tankebyggarorden till rätta, enligt fru Nordenflychts och Gyllenborgs 
vittnesmål. Bergklint utrustade sin lärjunge och vän J. G. Oxenstierna, 
en graciös poetnatur, med en tyvärr alltför tung klassisk erudition. Ro- 
sensteins brandsäkra rationalism i Lockes anda gjorde honom till en yp
perlig vapenbroder åt den emotionellt starkare Kellgren i striden pro 
sensu communi — det kanske vackraste exemplet på detta slag av sam
verkan. Mindre lyckad var den utilistiska tuktan Leopold ägnade Fran
zéns luftiga fantasier strax före sekelskiftet.

Yid denna tid nådde den mest helgjutna av våra upplysningspoeter 
mognadens stadium, fru Lenngren. Rosenstein, som introducerade hen
nes diktning, när anonymitetens slöja lyftes från den, stod henne närmare 
än någon poetiskt produktiv samtida i sin orubbligt säkra bon sens. 
Bland orsakerna till denna själsfrändskap måste man räkna, att båda 
voro födda och uppvuxna inom Uppsalas akademiska värld. Att en 
kvinna bättre än någon manlig medlem av den lärda republiken lyckades 
mynta ut den oförvillade och välbalanserade klokhetens ideal till gång- 
har poesi, vittnar både om miljöns styrka och om en svaghet hos den. 
Rationalismen framkallade hos de yrkesutbildade studenterna intellek
tuell torka eller ansträngd sinnrikhet; åt den kvinnliga adepten gav den 
däremot ett lagom av välordnad insikt, när hon gjorde anspråkslösa och 
okonventionella iakttagelser inom den vardagliga tillvaro, som hennes 
kön anvisade henne. Yid en tidpunkt, då Leopold i en upsaliensisk fest
dikt ännu skattade åt den »höga» odestilen med anor tillbaka till baroc
ken och blev föremål för Kellgrens drift, fick latinadjunkten Malmstedts 
dotter lovord i Stockholmsposten för en enklare dikt i den lågmält sakliga 
stil, som hon i sinom tid skulle driva till mästerskap.

Naturligt opatetiska tonfall skiljer hennes första stora satir, Tekon
seljen (1775—77), från genrens närmaste svenska företrädare, Gyllenborg, 
och har föranlett att man som mönster nämnt Dalin, Holberg och Hora- 
tius. Redan nu märkes en strävan hos henne, som kunde kallas klassi
cistisk realism. Latinkunskapen fick hon tillskänks i hemmet. Att dess



12 Victor Svanberg

utom upplysningsempirismen i Uppsala, som just vid denna tid nådde 
fram från Wolff till Locke, kommit henne nära, framgår av det ämnes- 
val som i 1782 års katalog anges för en bror till henne: »humaniora och 
oeconomi». Vid sidan av de positiva lärdomarna i fädernehemmet har 
man också att räkna med negativa. Hennes far var inte bara en flitig 
handledare i latinskrivning, han lät mer tala om sig som en upprors - 
makare mot vedertagen sed och ordning. En gång blev han avstängd 
från universitetsarbetet för herrnhutisk sekterism, en annan gång från 
Värmlands nations sammankomster för kritik av inspektörs patriarkaliska 
godtycke och seniorernas pennalism. Under kättarprocessen mot honom 
upplystes, att han fraterniserat med en psalmsjungande garvare, och hans 
hem uppges ha stått öppet för olärda trosbröder såväl som för studenter. 
Hur dottern i ungdomen bedömt sin faders oakademiska tendenser, vet 
man inte, men senare har hon mycket bryskt fördömt den gamles choc
kerande egensinne och säger sig ha flytt oredan i hemmet. Man torde 
därför ha rätt att i hennes besinningsfullhet se en reaktion mot hans 
sentimentala oresonlighet. Hon verkar mera akademisk än han. Men 
inom ordningens och taktens gränser var hon dock sin faders dotter, en 
revoltör mot social konventionalism.

Det skulle bli i persiflage mot föråldrade adliga anspråk hennes sati
riska realism firade sina största triumfer, men de första offren för sin 
samhällskritik valde hon i borgerliga kretsar. Den boksynta uppsala- 
flickan blev den första av de stora gustavianska författarna, som nedlät 
sig till att delta i klappjakten mot frihetstidsborgerlighetens illitterata 
svarta får, Hakvin Bager. Hon nöjde sig därvid inte med att i Apollos 
namn beivra hans poetiska synder, utan önskade honom allsköns mot
gångar i hans borgerliga näring: att hans brygd skulle misslyckas, hans 
kvarn stå stilla, hans hjordar hemsökas av fäpesten, hans processer bli 
många, hans skatter dryga och hans inkvartering besvärlig.

Om ekonomiska bekymmer handla de bästa stroferna i Tekonseljen. 
Man får där veta t. ex. att en spinnrock måste smörjas, att vävar ska sät
tas upp tidigt på året, helst om huset är fullt av slitvargar, att det lönar 
sig slakta själv, att silltunnan bör mätas full, så dyr som den blivit, att 
bak och brygd kan lyckas, om pigorna hållas efter, och att såsen kan bli 
lagom tjock, om kokerskan aktar sig för att tänka på rim och romaner. 
Hela denna samling av hushållsråd är gjord av en som vet vad hon ta
lar om, men syftet är att förlöjliga genomsnittskvinnans intressesfär. 
Någon precisering, som gör det möjligt att geografiskt och socialt lokali
sera denna kvinnosatir, har mamsell Malmstedt ej bemödat sig om. De 
skvallrande systrarna tillåta sig att gå på bal, spela kort och dricka vin, 
men de tala om maskerad och komedi med rysning och ogillande, och 
det är i hemmens skötsel och vid kyrkobesök de sakkunnigast avläsa de 
gammaldags dygdernas förfall. Det är ett helt annorlunda rundhänt 
lyxliv, författarinnan blixtbelyste, sedan hon blivit stockholmsfru. Tills 
vidare är det snål småstadsborgerlighet, hon visar sig intimt och pinsamt 
förtrogen med. Svagheten för att åka i vagn, som en av Tekonseljens 
ledamöter lägger i dagen, .delar denna med Hakvin Bager och skiljer sig 
alltså ej däri från det slags, dryga borgerlighet, satirens skapare ville åt. 
När likväl den högfärdiga vagnåkerskan ser ner på borgarfruar, är man 
tvungen att placera henne själv något pinnhål högre, och då uppställer



Medelklassrealism II 13

sig frågan, om den fattige adjunktens dotter haft något emot, att akade
mistatens förnämare fruar tog åt sig hennes satir mot kvinnlig kälk- 
borgerlighet. Eågången mellan akademi och borgerskap, som hennes 
fars fromma folklighet överskred, har svårligen kunnat vara helig för 
hennes emanciperade skämtlynne.

I ett par rimbrev från samma tid som Tekonseljen ger författarinnan 
några upplysningar om sin personliga situation i den akademiska små
staden. Hon ställer sig därvid i motsats till kvinnliga jämnåriga, vid 
vilkas pladder om kläder hon håller god min och som från bok och penna 
locka henne ut att promenera i slottsträdgården. Brevens adressat klan
dras för att han föredrar staden framför landet, och städers kvalm och 
buller svartmålas tidsenligt. Men Uppsala undantas, där är atmosfären 
»sund och fri». Om vardagen i denna lantlighet, om småstadshushållet 
med självhushållet till underförstått ideal, som hon var så elak mot i 
Tekonseljen, tiger hon nu, när hon målar med ljusa färger. Det är tunna 
vattenfärger. Med satiren försvinner den mustiga realismen.

Abstrakt högtidligt — eller klagande — talar Anna Maria Malmstedt om 
de litterära sysselsättningar, som hon, skild från oförstående flickbekanta, 
bedrev tillsammans med Apollos och Minervas manliga adepter. I hyll
ningar till unga och äldre lärda märker man så gott som inga tecken till 
realism. En av dessa dikter är ägnad en bortgången ärkebiskop och pro- 
kansler. Han prisas som ett stöd åt de lärda, men mer än all hans lär
dom vägde, heter det, hans hjärta. Fattiga som han hjälpt och ömma 
själar som efter hans föredöme vilja leva för sina likar, skola gråta tåre- 
floder vid graven.

Sentimentaliteten, som här ännu verkar föga upplevd och som fru 
Lenngren i sin nya miljö i Stockholm till en början med stor framgång 
höll tillbaka, återkom, när upplysningens högflod ebbat ut, och gav en 
mildare avtoning åt hennes människoskildrings konturer (Blanck). Med 
finare nyansering gav hon då på nytt en bild av en from präst.

Det skulle också komma en tid, då fru Lenngren lade i dagen aktning 
för hemsysslornas trivialiteter, ja med kärleksfull omsorg bemödade sig 
att skildra dem. Hon förläde då den goda borgerlighetens hemvist till 
landsprästgården. Till sist kom hon ända därhän att se sitt eget oroliga 
barndomshem i minnets förklarade ljus. Kanske ofrivilligt, kanske med 
full avsikt framställde hon då den till rivning dömda gården i Fjärdingens 
utkant som en lummigt lantlig idyll. Den kälkborgerliga tristessen, som 
hon målat så obehagligt påträngande, när hon var småstadsbo, har för
svunnit ur minnesbilden. Att tala om det för hennes utveckling värde
fullaste under Uppsalaåren, den intellektuella skolningen, passade ännu 
mindre vid den vemodiga återblicken. Universitetsstaden är borta, lik
som köpstaden, kvar är en tomt, där barn lekt så obekymrade om läxor 
och yrken som pojkarna i hennes mest rousseauanska dikt. Hon gör små
staden till landsbygd för att riktigt kunna älska den (Saknaden).

Fru Lenngrens realism genomgår efter Tekonseljen två stadier. På 
1780-talet övar hon upp sin satiriska träffsäkerhet på typer i ett större 
samhälle och lär sig koncentrera det myckna hon har att säga i uddiga 
epigram. Hon försöker sig också i prosaskisser. Men romanen, som både 
damer och lärda föraktade i Uppsala, var inte heller i Stockholm nog er
känd att locka henne. Kär hon på 1790-talet blev herre över det indivi
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dualiserade porträttets teknik, reserverade hon det — med ett par un
dantag — åt poesien och återvände inte ens till sin första satirs beskri
vande bredd. Det harmoniska jämnmått i form och i stämning, som hon 
krävde och nådde, förde henne ganska nära den borgerliga klassicism,, 
som nu ntexperimenterades av Tysklands stora diktare. I Uppsala lan- 
cerade en yngre generation av akademiker, Höijers krets, den nyklas
siska estetiken. Men de stannade i teori och kritik. Den nyklassiska dik
ten i stor stil, som hos Goethe blev samtidsskildring, försatt i Sverige sitt 
psykologiska ögonblick. Om någon hade frn Lenngren varit skickad att 
fylla denna lucka i vår litterära historia (Schuck). Med sin leende och 
förstående men kyliga människokunskap är hon i varje fall en svensk 
Horatius, den ende vi äga. Akademisk skolning hade gjort henne därtill. 
Akademisk förnämhet avhöll henne från att skriva romaner. Hon hade 
annars kunnat bli en svensk Jane Austen.

Så odisputabelt upsaliensisk som Anna Maria Lenngren — född i och 
fram till en segerrik debut införlivad med den akademiska miljön — är 
varken före eller efter henne någon betydande diktare. Sänker man sina 
anspråk till författare, som med livsavgörande erfarenheter på annat håll 
fått studieimpulser vid det uppsvenska universitetet och gjort en del av 
sin livsgärning där, kommer Samuel Ödmann närmast i tur att anteckna. 
Han var redan en utpräglad personlighet och skribent, när han som pro
fessor återbördades åt den plats, där han av Linné entusiasmerats till 
exakt observation. Han skrev där sina småländska minnen till tröst åt 
en sörjande kollega. Hans gärning som teolog knyter honom mera direkt 
och påtagligt till Uppsala. Försoningen mellan upplysningen och kyrko- 
kristendomen hade aldrig mött stora hinder i närheten av Linné, och hos 
Ödmann var denna kombination av kriticism och barnatro så fast, att 
han under sin långa och vitala ålderdom stod som sunda förnuftets säk
raste stöd mot romantikens stormflod.

Som en medlare mellan upplysning och romantik har Geijer kunnat 
framställas (Blanck). Om hans vetenskapliga förankring i Uppsalatradi- 
tionen har förut talats. Hur stort det arv var, som han lyfte, har först 
i efterhand fastställts av forskningen. Liksom Ödmann stannade vid 
hembygd och landsbygd, när han utövade etnografisk realism, har Geijer 
sett Värmlands bergslag som en levande enhet och analyserat fram sitt 
väsen ur den men underlåtit att ge en motsvarande helhetsbild av sin 
ungdoms samband med den upsaliensiska miljön. Som sin sökande stu
dietids ledstjärnor nämner han filosofiska skrifter, som lågo på hans bord. 
I andra sammanhang har han dock talat om sin skuld till levande män
niskor, otvetvdigast om Höijers skarpsinne, vackert också om Ödmanns 
verklighetssinne. Sin korta inmats som ledande diktare gjorde han efter 
färska intryck av England och som medlem av Götiska förbundet i Stock
holm. Det år han blev tillförordnad professor i Uppsala skrev han kort 
och gott till Tegnér: »Här är ledsamt». Att vantrivas låg ju inte för ho
nom, men det var snarast tack vare kraft att bekymmerslöst sätta sig över 
omständigheterna han kom till rätta med livet i den lilla staden. Um
gänge hos adel och ståndspersoner, Malla Silverstolpe och Hans Järta, 
ersatte det herrgårdsumgänge han var van vid från Värmland. Det skall 
lämnas oavgjort, om Uppsalamiljön, som det föreslagits, dämpade hans
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demokratism eller om den avtog på grund av den allmänna europeiska 
reaktionen. Till vad som här förut sagts om hans oborgerliga intelligens- 
aristokratism under det konservativa skedet kan läggas, att han tiller
kände stadsborgerligheten en ovanligt liten roll i Sveriges historia. De 
liberala idéernas renässans hos den gamle Geijer tyckas ej ha det ringaste 
samband med Uppsala som stadskommun, och när han blev pensionerad* 
flyttade han till Stockholm.

I sin diktning har Geijer sällan sysslat med nuets Uppsala. En av de 
improvisationer, som han rekreerade sig med, sedan han offrat »stycken 
av en skald» för det vetenskapliga kallet, handlar om att han är nödd att 
bo vid Fyris å och om hans längtan till skogar och fjällvidder. Dikten 
varierar ett tema från hans mest romantiska år. Då han åter vände sig 
mot verkligheten och blev en hemmets sångare, märker man inte att hem
met är del av en stad. Med all sin omedelbarhet är Geijers senare poesi 
inåtvänd, försjunken i stämningar. Därtill har utan tvivel hans likgiltig
het för Uppsala bidragit.

När Auroraförbundet 1810 gav ut första häftet av Phosphoros, inled
des en revolution i Sveriges litterära liv, en av de mest omvälvande, som 
skett i vårt land. Att en samlad författargrupp i Uppsala framträdde 
med något väsentligt nytt, hade icke hänt på mycket länge, icke sedan 
den Columbus-Hiärneska herdekretsens dagar på 1660-talet, d. v. s. icke 
sedan Stockholm blivit en kulturell medelpunkt vid sidan av universi
tetsstaden. Att, som det ofta sagts, den litterära hegemonien under 
romantiken gick från huvudstaden, är visserligen en överdrift. En annan 
romantisk härd fanns, när Phosphoros startade, redan i Stockholm, dit 
den ivrigaste polemikern, Hammarsköld, flyttat över, och i Stockholm 
togos senare den romantiska rörelsens yttersta konsekvenser av enslingen 
Stagnelius och sektbildaren Almquist. Medan deras, Dahlgrens och Li- 
vijns fantasteri blommade som djärvast där, hade redan en tillnyktring 
skett hos det fåtal, som efter avslutade studier stannade i Uppsala.

Det hörde till varje romantikers väsen att känna sig rotlös, var han 
än befann sig. En hel skala av orsaker erbjöd sig för honom, när han — 
som ofta skedde — ville förklara denna sin benägenhet. En av de oftast 
använda och konkretaste var att han kommit från ett stilla hem, dit 
han längtade tillbaka från jäkt och oro. Atterbom har övertygat efter
världen om att denna förklaring hade sin fulla giltighet för honom, den 
östgötska prästsonen. Han menade sig redan i Linköping ha blivit kastad 
ut i en ond värld, och i Uppsala hade han dubbelt skäl att förbanna en 
förståndskultur, som han kallade förvänd. Han längtade dit till debat
ter med beundrande kamrater — mest östgötar — och hämtade sina 
idéer ur tyska böcker men var obenägen att lyssna till inhemska auktori
teter. Inte ens Höi jer, som bekände den nya idealismen men inte nog 
uppskattade Atterboms idol Schelling, ville han ta råd av. Först då 
Geijer, i början som vän och jämlike, slöt upp vid hans sida i romantisk 
teori och praktik, befanns han villig till diskussion. Geijer tog itu med 
den egocentriske fosforisthövdingen och gjorde honom till en brukbar 
medlem i det akademiska samhället. Atterbom medgav, att han led av 
estetisk självbespegling, och han ville bota sin sjukdom. Det lyckades 
men kuren kostade honom hans konstnärliga spontanei tet. Geijer själv



säg det och karakteriserade vännen som ett dubbelväsen av fin poet och 
pedantisk professor.

Säger man, att Uppsalafosforisternas ledare till sist blev hemmastadd 
i Uppsala, så måste man göra samma reservation som ifråga om Geijer. 
Denne talade öppet om sin olnst vid staden, Atterbom visade den tyst
nadens förakt i sin diktning. I brev tog han skadan igen. Den unge At
terbom klagar över oförstående studenter och kala studentrumsväggar, 
medan han diktar flammande exotisk och utmanande svårtydd poesi. 
En ensamstående dikt om studentkammarerotik, »Mitt första rendez- 
vous», är i sin tafatthet en sorglustig illustration till hans ensittarliv. När 
han trettiofyraårig förlovat sig och hjälplöst planlägger sin bosättning, 
uppbygger han fästmön med jämmer över heta rum och dammande ga
tor. Han skrev då på Lycksalighetens ö, som avsåg att vara en uppgörelse 
med hans estetiska verklighetsflykt i yngre år, ett erkännande åt samhälls
livets plikter, men överöste ett hantverkarstyrt samhälle med smädelser 
och slutade med en ny världsflykt, nu transcendent-religiös.

Atterboms personliga öde och litterära utveckling visar, hur långt från 
verkligheten den akademiska avskildheten kunde leda, när den sam- 
mansvor sig med individuella lynnesdrag och tidens smak.

Umgänge med ståndspersonerna i Uppsala kunde inte motverka hans 
dragning mot ensamhet och isolering. I Mallas salong var värdinnan en 
dam, som odlade ett svårmod närt av gamla societetsförälskelsers minnen 
men förvillande likt Atterboms eget. Inte heller Järtas hus var någon 
lämplig skola i världskännedom. Den hetsige frondören var en reaktionär 
antiutilist utan sympatier för det framväxande medelklassamhället.

Atterboms eteriska poesi var en art av romantik men inte den enda. 
Mycket av verklighetssinne och realism kunde rymmas inom romanti
kens ram. Atterboms trognaste medarbetare, Palmblad, var till tempera
mentet en verklighetsmänniska. Palmblad var son till en förmögen krono
fogde och godsägare och blev själv till hälften affärsman. Han köpte 
för sitt fädernearv det akademiska boktryckeriet i Uppsala. Det blev 
visserligen ingen lysande affär, och Palmblad ingick till sist också han 
i professorskåren. Under romantikens kampår var hans hem och hans 
officin en fast punkt för de oroliga meningsfränderna och de föga lönande 
publikationerna. När de fosforistiska angreppen på erkända auktoriteter 
började bli besvärande, hotades hans tryckeriprivilegier med indragning. 
Med sitt litterära kätteri var emellertid Palmblad pålitligt konservativ 
i sin samhällssyn; mer än de andra romantikerna förtjänade han namnet 
ultra. Han försvarade envist privilegiesamhället, även sedan Geijer gått 
över till den liberala sidan. I hans samhällsteori spela adeln och kyrkan 
de främsta rollerna. Vill man kalla Palmblad borgerlig, vartill onekligen 
hans härkomst, hans verksamhet och hela hans väsen lockar, så är det 
inte medelklassfrisinnet utan skråkonservatismen, som kommer i fråga.

Palmblad tog på sin lott att förse de poetiska kalendrarna med den 
prosa de behövde och uppgjorde en teori för romanen. Hans romaner 
från 1810-talet handla huvudsakligen om drömlika tilldragelser på hög
adliga svenska slott eller i främmande länder. På 1840-talet få hans ari
stokrater mer verklighetskaraktär som hjältar i historiska romaner. Med 
det samtida borgerliga livet befattade han sig inte, när han diktade. 
Han vill en gång i brev markera skillnaden mellan stor och liten konst
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och säger då, att en Uppsalaborgares finmålade hus kan vara bra, men 
ingen är så dum att jämföra det med domkyrkan. Det är den traditio
nella sociala och estetiska värdeskalan. Palmblad hade ingen lust att 
ändra den.

Den enda Uppsalaskildringen av intresse i det tidiga 1800-talets roma
ner är icke gjord av någon, som stannade i staden utan av en snabbt 
passerande studiosus, av orosanden framför andra i den äldsta romantiker
uppsättningen, Clas Livijn. Efter ett besök i Lund prövade han Uppsala 
några terminer och fann det lika ömkligt som alla andra platser han be
sökte. Han har fört dagbok över de små händelserna i ett av de spis
kvarter, som nu blivit det normala försörjningssättet för de studerande i 
Uppsala. Han sysslade mest med att uppvakta dottern till en avliden 
akademisk befattningshavande. Det är detta och inte den litterära vän
skap han knöt med Hammarsköld, som givit honom stoffet till ett in
ledande avsnitt om Uppsala i romanen Axel Sigfridsson (1817). Det 
kan sägas handla om studentens sociala isolering sådan den speglar sig i 
erotiken. En kokett skönhet överger hjälten för en grann adelsman; en 
Wertherbiten, gråtmild småborgarflicka tröttnar han på. I fortsättningen 
blir romanen antiborgerlig och antikonventionell. Axel träffar på en 
marknad en nipperhandlerska och knyter en fri förbindelse med henne. 
På detta stadium kommer det in små stänk av realism i skildringen — 
t. ex. prutande bönder — men scenerna från studentlivet sakna all kon
kretion. I Livijns nästa berättelse, Samvetets fantasi (1822), får två stu
diekamraters avsked och återseende vara ramen kring en historia om en 
fantasimänniskas sönderslitande tvångsidéer. En lugn vy från Slotts
backen över hustak och fält är insatt för att öka effekten av berättelsen 
om förnuftets och moralens vanmakt, ett kärt tema för antiintellektua- 
listen Livijn. Ännu en berättelse låter Livijn börja med ett uppbrott 
från Uppsala, Spader Dame (1824). Studenten Schenander — det är han 
som för ordet — skall ut som informator, packar hop sitt lilla bohag och 
är glad att bli kvitt det »mögel på både själ och kropp», som kammar
luften alstrar. Mötet med livet kostar honom hans förnuft, och är Li
vijn elak mot det brutala samhälle, som driver den unge fantasten till 
vansinne, är han inte mycket mildare mot den verklighetsfrämmande 
studenttillvaron. Schenander är en Atterbomskarikatyr, och romanens 
första rader göra narr av den akademiska j urisdiktionen, som Gei jer så 
varmt försvarade mot liberaler i Stockholm. Som psykologisk studie är 
Spader Dame före sin tid i vårt land. Man kan till prov läsa den sida, 
där fosforisternas poetiska och religiösa översinnlighet förklaras som sexu
ell förträngning. Det är skada att Livijn gjort saken lätt för sig genom 
att låta Schenander vara så sinnessjuk, att verkligheten sedd genom hans 
ögon oftast blir oigenkännlig. Det som mest intresserade Livijn var själva 
kontrasten mellan poesi och prosa, mellan idealism och cynism. Han 
var själv dubbel. Han led av det verklighetsförakt, som han låter sin upp
salastudent gå under på, men kunde också konsten att tjuta med ulvarna 
och var den romantiker, som klättrade högst på samhällsstegen.

Inom romantikens andra generation gjorde en upsaliensisk student en 
ansats till realistisk Uppsalaskildring på vers i en stil besläktad med Li
vijns prosa. Det var Vitalis. Även han är berörd av den börjande Stock-
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holmsliberalismens angrepp på instängdheten i Uppsala. Men det som 
egentligen ntmärker honom är att han drev studentens och romantikerns 
världsfrånvändhet till det yttersta. Han stod från födelsen utanför den 
medelklass, som annars i regel rekryterade denna tids författare, och han 
förhärdade sig i sin fattigdom, avvisade hjälp, som erbjöds honom, och 
försörjde sig hela sitt liv som informator. De få brev av honom, som be
varats, äro det bästa beviset att Livijn kunnat arbeta nära verkligheten, 
då han ritade Schenanders porträtt. Besvikelser i kärlek och vänskap — 
som för Vitalis voro lika sinnliga eller osinnliga — gjorde honom till själv
mordskandidat under två år. Han tog romantikens ideal på blodigt all
var och vreden över att hans omgivning inte var lika ärlig gjorde honom 
till satirisk realist.

När han promoverats till filosofie magister, gick han direkt hem till 
en kamrat och författade en vanvördig dikt om den högtidliga akten. 
Med en precision som inte ens fru Lenngren nådde fram till, följer Vitalis 
promovendi från morgonen till kvällen en vårdag 1824. De dra på sig den 
föreskrivna dräkten: vita strumpor på de smala benen, korta byxor med 
rosor vid knäet, ett rosenrött skärp etc. Vitalis och några andra hade 
undanbett sig den urblekta prakten men fått avslag. Så sätter proces
sionen i gång till kyrkan, de lagerkrönta står och är törstiga under den 
långa ceremonien. Till sist kommer promotionsmiddagen, det viktigaste 
av allt, ty vad är viktigare för svensken än maten?

Verklighetsiakttagelsen är inte huvudsaken för Vitalis. Han samlar de
taljer för att få hop ett maximum av ömklighet. Detta slags realism spe
lade en stor roll i den romantiska estetiken, man kallade den ironi och till
delade den uppgiften att påminna människan om allt jordelivs intighet. 
Vitalis* val av ämne för ironien var dock nytt och djärvt. Hans promo- 
tionsdikt är, som det sagts, en antipod till Tegnérs ett par år äldre ma
gisterepilog (Böök). Tegnér kunde i brev mycket väl göra narr av sina 
landsmäns kärlek till god mat, men han aktade sig att tala om sådant, 
när han skrev vers om fester. Han manar fram grekiska gudar för att 
höja stämningen. Vitalis erinrar om antika lagerkröningar för att den 
svenska skall te sig riktigt narraktig. När han driver med de retoriska 
flosklerna och sovrar sak från sken, erinrar man sig att fru Lenngren till 
romantikernas stora förargelse visade sig äga en beundrande skara i sin 
födelsestad, då hennes dikter kommo ut i bokform efter hennes död. 
Man skulle också kunna säga, att Bellmans respektlöshet nu trängt in i 
Uppsala. Vitalis* promotion är en parodi som de bellmanska ordens- 
kapitlen. Men Vitalis är inte som Bellman glad åt den komiska effekten, 
han är förbittrad. Var Bellman oborgerlig som en uppspelt gatpojke är 
det, så var Vitalis en oborgerlig intellektuell asket. Han finner spektaklet 
ovärdigt, emedan han sätter vetenskapen och dikten så högt. Hemkom
men arrangerar han i fantasien sin promotion. Skaldekonstens klassiske 
gud, vars makt han ingalunda förnekar, ger honom krans och båge och 
en stjärnbekrönt brud, och han tar plats i »forskningens demanttorn». 
Andra må spänna Pegasus för oket och gräva ned sig i mullen, inte han. 
Var det akademiska Uppsala för prosaiskt för Vitalis, så existerar det 
borgerliga Uppsala knappt för honom. En åskådarmassa beskådar den 
ståt, han föraktar, och hans promotionskamrater gå ut till att beundras av 
»landsens döttrar» men inte han— han går hem för att avslöja gyckelspelet.
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Romantikens spridningsvägar bland studenterna i Uppsala ge intres
santa upplysningar om landets andliga splittring och vittna om hur orätt 
det är att anse romantiken lätt planterad i Uppsala. I den östgötska 
kärntruppen fanns från början en skrivande smålänning, Ingelgren, och 
en annan mer betydande, Elgström, värvades under iakttagande av fint- 
liga försiktighetsmått. Kalmariten Stagnelius bebodde okänd för sin 
själsfrände Atterbom ett rum vid Fyris. Den förste västgöten, Afzelius, 
anslöt sig från Stockholm. Värmland hade hunnit ge det allra viktigaste 
krafttillskottet, Geijer, innan mälarprovinserna och Norrland voro så 
bearbetade, att en sådd kunde spira. De nytillkommande uppsvenskarna 
voro besvärliga kättare som Vitalis och Fahlcrantz eller försiktiga kom- 
promissmakare som Nicander och Grafström. De togo var på sitt sätt 
små steg mot realism, dock utan att därvid syssla med studiemiljön utom 
Vitalis och den trognaste fosforisten i denna generation, Törneros.

Törneros är hemtrevnadens diktare och däri en kontrast till Vitalis. 
Men just därför ge hans brev — den konstform han odlade — den allra 
bästa inblicken i Uppsalaromantikernas oborgerliga levnadssätt. Som 
exemplarisk lärare i gammal stil rättar Törneros studenternas latinkrior 
terminerna igenom, men han skyndar ut på resor — mest i sin sörmländ
ska hembygd — så fort ferierna börja, och har han en gång glömt sig kvar 
över en jul, märker han nedslagen, vilken främling han är i staden, näm
ligen utanför den invanda kamratkretsen.

Själva universitetsstadens egen andel i romantiken är sen och mager.
Den sällsynta kombinationen affärsman—romantiker, som Palmblad 

i viss mån representerade, fick en ny företrädare i Carl von Zeipel. 
Hans far hade varit preussisk officer, bosatte sig som gods- och bruks
ägare först i Blekinge, där sonen föddes, och sedan utanför Uppsala, köpte 
hus vid stadens stora torg och placerade sonen som delägare i Palmblads 
firma. Familjen hörde alltså till de invandrade ståndspersonernas kate
gori. Pengarna tog hastigt slut och unge Zeipel, som inte blev färdig med 
studierna, drog sig tillbaka till det fäderneärvda pappersbruket, då och 
då besökande vännerna i Uppsala. Hans stora ögonblick som poet var 
en götisk fest 1819 med svärd och horn. Vore det mödan värt att söka 
gradera de romantiska epigonernas inbördes värde, skulle Zeipel komma 
särdeles lågt på skalan. Hans poesi är färglös efterklang. Genom från
varon av filosofiskt djupsinne blir han ofta enklare och lättfattligare än 
sina mästare. Han söker någon gång teckna små människoöden, men 
alltid klichéaktigt och, som man i ett sådant fall kan vänta, tar han mo
tiven från landet. Liksom Palmblad slog han sig efter 1840 på historie- 
romanen med dess halvrealism.

Sedan romantiken blivit allmängods över hela landet, mer kanske i den 
tegnerska formen än i den fosforistiska, fick den äntligen på 1830-talet 
också en uppsalafödd epigon, Johan Nybom. Han är mycket obetydlig, 
även om man blott jämför honom med föga betydande författare i den 
mellangeneration som han tillhörde. Två akademiker, till sist professorer, 
verkade som skalder i Uppsala långt efter seklets mitt: Malmström, en 
ensling besläktad med Vitalis och romantiker utan att vilja vara det, 
och Bottiger, som var borgarfiende sedan barndomen i Västerås och 
delade sig mellan kungahyllningar och bondidyll. Nybom är inte märk
värdigare och inte mer realist. Men han är värd ett studium såsom ovanligt
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renodlad exponent för en enhetlig litterär miljö, det Uppsala som till sist 
kapitulerat för romantiken och övermättats av alla dess vackra ord.

Ur social synpunkt betraktad var miljön inte lika enhetlig. Nybom kom 
från stadssamhällets småborgerliga underkant. Han var son till en fattig 
skomakare och en städerska. Deras rökiga enrumslägenhet väckte undran 
och ömkan hos en adelsman, som var hans skolkamrat, Louis de Geer. 
Inom den studentgeneration, som skulle komma att som mogna män 
bevittna de Geers riksdagsreform, var ståndsutjämningen så långt hun
nen, att skomakarsonen togs mot med öppna armar. Ena dagen ropade 
han i hög stämning ned med adeln, andra dagen dansade han med adels
fröknar, som gästade Uppsala. Borgare höllos ännu avskilda från de 
förnäma på dansgolvet, men en studentpoet hindrades inte av strecket. 
Nybom fastnade i det glada studentlivet och blev en av de överliggare, 
som voro den akademiska högkonjunkturens avfallsprodukter. I någon 
mån levde han på sin penna. Han tog nämligen betalt för gravdikter och 
annan festpoesi. Han har jämförts med 1600-talets gravpoeter (Warburg). 
Denna typ av yrkesförfattare, som dött ut i Stockholm med barocken, får 
en gengångare i den poesidyrkande småstaden under romantikens tids
ålder.

I dikter till far och mor och vid ett par andra tillfällen har Nybom yttrat 
aktning för hårt arbete och sympati för nödens barn men kommer inte 
över allmänna talesätt, som voro gängse sedan ett halvt sekel. För att 
bli gripbar måste appellen gälla hjälp åt svältande dalkarlar, »folkets adel». 
För övrigt var Nyboms relation till den utomakademiska verkligheten 
den minsta möjliga. Han förebrådde sig att skriva i tid och otid om likt 
och olikt och sakna kännedom om livet samt erkände, att dikten borde 
härma verkligheten. Men det var lika mycket allvar med dessa själv
förebråelser som med hans nykterhetslöften, avgivna i bakrus. Den 
romantiska suggestionen hade honom helt i sitt våld. Han deklamerade 
om det sanna, det goda, det sköna. Att det fanns en lokaltradition, som 
inpräntade respekt för »sakernas eget sammanhang», kan man inte märka 
på Nybom. Linné är inte mer än ett fint namn, som ingår i en upprabblad 
utanläxa; det är en ofrivillig bekännelse, när han vid den store mannens 
90-åriga dotters död kommer att kalla Linnéminnet tyngande. Ett före
döme i konstnärlig sanningskärlek var den författarinna, som 60 år före 
Nyboms framträdande utbildade sig till realist i Uppsala. Man finner 
honom verkligen prisa fru Lenngrens förmåga att teckna »grufligt lika» 
verkligheten, men märker man någon gång anklanger från henne, är det i 
abstrakta moraliska sentenser. Den liberale Geijer prisas pliktskyldigast 
som »folkets man och vår» men hjärtat är med på helt annat sätt när det 
blir frågan om den världsberömde historikerns skildring av »Svenskens 
Iliad». En pastisch på Vikingen får tjäna till högst misslyckad hyllning 
åt romantikfienden Jöns Svanberg vid en simpromotion, medan den svär
miske medicinaren Hvasser, upplänningarnas inspektor, mycket kongenialt 
kallas en fader för ungdom uppvuxen på »det gamla Fyrisvall, ett herrligt 
stamgods för . . . gamla fäder, ädlare än vi». Mer än av någon upsaliensisk 
storhet tjusas Nybom av Tegnér, som i hans ögon är inte endast den 
störste svenske skalden utan rent av den störste svensken. Troget imi
terande den tegnerska blandningen av fornnordiska, antika och kristna 
symboler liknar han Uppsala domkyrka vid en åldrig götisk konung, en
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fysikprofessors insikter vid »Thaborshöjder» och professorn själv vid Pro- 
metens.

Nybom åtog sig att leverera versifierade personalier över även icke
akademiker. Någon egentlig borgarruna har han inte upptagit i det urval 
av sina dikter han själv besörjde men väl några parentationer över andra 
det praktiska livets män. Han offrar då någon rad åt sinnrika anspelningar 
på deras yrken i högstämd bildstil, som inte skär sig mot de stereotypa 
betraktelserna om död och liv. En lantmätare bär »det rättas vattenpass» 
i hjärtat, och en bergmästares karaktärsstyrka liknas vid det järn, han 
sökte, hans dolda godhet vid en gömd gruva. I fråga om saligen avsomnade 
präster står en högtidligt stämd lantlivsidyll till reds att använda.

Medan Nybom svarvade dessa inlärda fraser om ädel strävan och dess 
belöning, var han pinsamt medveten om att han var stängd från det han 
besjöng. Han har sökt trösta sig med att han till ersättning för världens 
guld var rik på »heliga toner». Het är välgörande att höra honom någon 
gång kasta hela sin storståtliga idealism åt sidan och med blandad avund 
och ^vsky ge en oförställd bild av karriäristen. Vill man komma sig upp, 
bör man akta sig att vara alltför ung, bör läsa som en häst och söka en 
syssla i Stockholm eller Trosa, då kan man hoppas få kyssa mö i Balders 
hage — en flicka med pengar eller en grevinna — kan hoppas

bli riddare, bli mecenat,
Ha bränneri och omge troner.

Nybom kunde alltså när han ville nämna tingen vid deras rätta namn. 
I en studentvisa avsäger han sig »kälkborgarandan» och vill »trotsa kaffe
repen i vår stad». Samhällsföraktarens roll fyller honom dock också den 
i allmänhet med patetisk storordighet. Vid en misslyckad students grav 
talar han högtravande om tjusningen i att pröva stormar, som »en bräcklig 
krämarskuta» aldrig utmanat. Så förnekade Nybom sin borgerliga här
komst och var i egna ögon en trotsigt fri student, i eftervärldens ögon en 
sorglustig parasit på ett samhälle, som höll på att förborgerligas men inte 
vågade erkänna det.

Den yttre bilden av Uppsala i Nyboms dikter är lika ensidigt traditionell 
som hans människouppfattning och personskildring.

»Staden af evig ungdom» består av slottet »halft i ruiner», av Odins lund 
och Odins hög och först och sist domkyrkan, vars klockklang hos Nybom 
födde behagliga tankar på gravdiktsdusörer. Bland »Zions heliga tempel
kullar» och i »Odins lundarnes djupa skymning» har han också plats åt 
ett ljusets tempel, katedralskolans nya byggnad. De stå där, dessa för
näma anläggningar, i majestätisk isolering, på »fornsvensk odalgrund» vis
serligen, men utan någon stadsmiljö. Nybom har en gång låtit en lands
kyrka stiga fram ur blommande och doftande dalar, men att domkyrkan i 
Uppsala hade en omgivning har inte intresserat honom som poet. Han kan 
sträcka sig till att i största allmänhet tala om torg och gator, när det 
dansas och sjungs på dem.

Sin vana att vädja till minnenas stämningsvärden blev Nybom trogen, 
när han 1852—53 reparerade sina affärer med en uppläsningsturné runt 
Sverige. I stad efter stad smickrade han sin publik med en skildring av 
stadens forntid. Visby kallades »stad och tempel uppå samma gång», 
Linköping serverades artigheten att vara en skrift med en grav på varje
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sida, Skenningeborna fingo böra att deras ort gjort sin insats i idélivet på 
Birger Jarls tid o. s. v. I Kalmar har han gjort en ansats att förhärliga 
nutida sjöfart men ägnar sig sedan åt slottets öden och fornsvensk riddar- 
ära. Endast Gävle hade så mager historia, att nuets handel blev huvud
temat. Dessa skruvade lovsånger gav Nybom sedan plats i en volym, som 
också rymde en tillintetgörande förkastelsedom över de svenska städerna. 
På Österby bruk har han funnit en välgörande kontrast till dem, och han 
tackar brukets friherrliga ägare för denna upplevelse:

Det var en liten stad jag gick uti,
Men icke en af dessa svenska städer,
Der öfver allt man på ruiner träder,
Der man kan allt, blott ej förtjusad bli;
Utöfver allt, som bulnader, de ligga 
Båd’ här och der på fosterjordens kropp;
En kanske nämns der rik — de andra tigga 
Och äta bygden rundt omkring sig opp. —
Nej, hvar jag såg, till höger eller vens ter,
Satt prydlighet och flit i alla fenster;
I hvarje portgång mötte mig »Guds frid».
— Jag drömde mig uti en bättre tid,
Och rörd jag hviskade mitt »Gud välsigne!»
O, den som skapat denna trefna lycka 
Och strött välsignelser omkring sin gård,
Hans fadershand jag ville tacksamt trycka —
Mitt hjerta tecknat här hans minnesvård.

I sitt förakt för den svenska stadsbebyggelsen och sin förkärlek för 
svensk landsbygdskultur sluter sig Nybom till raden av svenska roman
tiker. Men då han upprepade deras invektiv, hade den verklighet, de 
riktats mot, i grund förändrats. Ända in i hans närmaste omgivning hade 
insikten därom trängt. En vän till honom, C. J. Bergman, gav år 1842 ut 
en bok om Uppsala, som väl huvudsakligen sysslar med de historiska min
nena, akademien och studentlivet men dock lämnar ganska stort utrymme 
åt det börjande ekonomiska uppsvinget. I en dikt om denna bok skriver 
Nybom, att »intet fattas» i den. I den dikt där Nybom försäkrar det, ja 
i alla hans dikter om Uppsala, fattas något väsentligt: stadens borgerliga 
iiv.

Vulgärromantiken sådan Nybom skrev och levde den, mötte gensagor 
t. o. m. från romantiker, som voro mindre naiva än han. Det skulle vara 
en obehörig förenkling att frånkänna Uppsala en andel och till och med 
en stor andel i den orientering mot verkligheten, som vid denna tid sätter 
in över allt. Denna andel märks mindre i diktningen än i den litterära 
kritiken. Man kan alltjämt iaktta samma fenomen som tidigare: i Upp
sala utbildade teoretiker gåvo råd åt diktare, som verkade på annat håll, 
och råden inneburo krav på sans och respekt för verkligheten. Här är 
först att nämna Geijer, som redan på 20-talet framträdde i denna roll — 
gentemot Beskow och Älmquist — och på 30-talet har en del i äran av att 
Fredrika Bremer bemästrade sin överspända sentimentalitet. I en senare 
generation var C. A. Hagberg en förklarad fiende till Tintomarabizarreriet, 
och de unga, som fingo sin livsinställning bestämd av Geijers avfall, räk
nade bland sig en ännu mer utpräglad och effektiv romantikfiende, C. F. 
Bergstedt. Han utdelade vid seklets mitt ett dråpslag mot dussinroma
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nernas nya romantik, vilket drabbade bl. a. Emilie Elygare-Carléns drag
ning åt falsk demoni och hade till verkan att hennes sista roman blev 
hennes nyktraste.

Stockholmskritiken var knappast så framgångsrik i sina angrepp på 
romantiker av gamla och nya årgångar. Gränsen mellan Stockholm och 
Uppsala är för övrigt ofta svår att dra. Stockholmslitteratörerna hade i 
regel studerat i Uppsala och impulser där ha i flera fall spelat en stor roll 
för en realistisk inriktning — liksom visserligen oftare för romantiska 
böjelser, som ingalunda saknades hos dem. Den förste Stockholms journa
list som med markerad konsekvens krävde realism, var Argus-Johansson, 
och han var och bekände sig ständigt vara lärjunge till Höijer, vars verk 
han ansåg förfuskat i Uppsala. En umgängesvän till Vitalis, Palmser, 
blev fosforismens buse i Aftonbladet. Allra viktigast, när man gör upp 
balansen mellan Stockholm och Uppsala, är att erinra sig de tidigaste data 
för Aftonbladets redaktör, den man alltså, som bättre än någon personi
fierar Stockholms borgerliga uppvaknande. L. J. Hierta hade som son 
till en f. d. akademiadjunkt i kemi växt upp i Uppsala mitt under roman
tikens klang- och jubeldagar och hållit sig oberörd av den. Han kom ur 
en krets, där upplysningsidéerna levt kvar, till dess det nya seklets libera
lism förnyade dem.

Vid själva den skönlitterära produktionen hade däremot Stockholm ett 
avgjort företräde, när äntligen det borgerliga uppsvinget kom i gång. 
En realism, låt vara yrvaken och bemängd med många slags föroreningar, 
såg dagen där. Motsättningen till det lärda Uppsala kändes starkt, över
drevs till och med. Den kommer fram hos Stockholmsfödda författare 
som Blanche och Sturzenbecker. Den senare säger sig redan under sina 
studieår i Uppsala — han umgicks där med C. A. Hagberg — ha varit 
kritisk mot universitetskonservatismen, och sedan han blev liberal journa
list i Stockholm har han både på prosa och i vers gjort narr av frusen gam- 
malmansvisdom, som ville hålla ungdomen vid boken och stänga den från 
den europeiska vårbrytningen (»Sexor all», »År 1830»). Den meningslösa 
lärdomen och det väldiga supandet i Uppsala var vad Blanche fäste sig 
vid och förevigade i en av sina populäraste anekdotnoveller, Kalle Utter.

En bred skildring av studenter i Uppsala, Det svenska studentlifvet 
av A. W. af Sillén, kom ut 1838—39. Den har kallats den första svenska 
miljöromanen (Sylwan). Det är den inte. Dahlgrens teckning av Lin- 
köpingsgymnasisternas liv hade gått före och på ett ojämförligt intensivare 
sätt trängt in i sitt ämne. Därmed är inte sagt, att Nahum Fredrik Berg
ströms krönika betytt något för Sillén. Dennes mönster äro att söka i 
den nyaste engelska och franska romankonsten. Den hade redan efter
bildats av C. A. af Kullberg, som specialiserat sig på Stockholms vivörer. 
Kullberg liksom hela den tidiga Stockholmsskildringen skattade åt sensa
tionella överdrifter. Sillén har mindre av sådana avsteg från sannolikheten. 
Det låg i sakens natur, att benägenheten att romantisera skulle bindas mera 
av småstadsmiljön. Böjelsen visar sig dock även hos Sillén, när han berör 
tillvaron av en klass nedanför borgarna; han beskriver en »slav», en borst
pojke, som ett kusligt ämne till skurk och kan inte neka sig att jämföra 
med Victor Hugos groteske Quasimodo. Samtiden chockerades av detal
jer om pigkurtis och nationssupningar. Det var emellertid inte Silléns 
avsikt att svartmåla eller ens allvarligt kritisera studentlivet. Han är så
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pass mycket demokrat som praktiskt taget alla författare på 1830-talet 
voro det, låter studenter av olika härkomst umgås broderligt och tar av
stånd från bördshögfärd och lärdomshögfärd. Men han är fylld av vördnad 
för den härskande universitetsbildningen och accepterar det sociala 
system den ingick i. Huvudhandlingen är att en ung adelsman efter små 
förvillelser rehabiliterar sig inför sin släkt genom att ta examen och göra 
den romantiska idealismens ideal till sina. Vid promotionen känner han 
sig invigd till ljusets strider och de inledas omedelbart med en fördel
aktig förlovning. Den finaste karaktären i boken belönas med ett vackert 
pastorat på landet. Unga män, som inte lika duktigt stått emot frestel
serna, gå under eller sjunka ned i låga yrken, t. ex. gästgivarens. Ett par 
Uppsalaborgare ha fått små biroller i handlingen — som övermodigt be
handlade supbröder och välvilliga penningförsträckare. Slagsmål med ge
säller besjungas i en hexameterdikt.

Miljöskildringen är ytlig och intetsägande. Författaren snuddar vid 
en mängd motiv, från byxlagning till disputationer, från vindsrum ovan
för en trasig trappa till balsalen hos hjältens förnäma släktingar. Han har 
föresatt sig att vara fullständig men lyckas inte skapa ett levande sam
manhang mellan typer och scener. Om Dahlgrens bild av Linköping blev 
suddig och virrig, så fort han avlägsnade sig från djäknekvarteren, är 
Silléns lösning av problemet lärdom och samhälle i Uppsala ännu klenare. 
Adelsumgängets betydelse för studenterna kan möjligen sägas vara över
tygande framställt, men borgarna kunde saklöst vara borta, och själva 
studielivet är färglöst konventionellt. Livijn och Vitalis säga på några 
sidor mera om studenternas livsstil än Sillén i en volym. Nyboms sam
tida är som denne fången i fraser.

En trettiotalsstudent, som på 1870-talet såg tillbaka på sin ungdoms 
Uppsala, noterade som anmärkningsvärda fakta bl. a. att han inte märkt 
något umgänge mellan borgare och professorer, att det väckte uppseende, 
när den första borgarfrun släpptes in i landshövdingens salonger och att 
slagsmålen med hantverkare fortforo långt in på 1840-talet (R. Hjärne).

Den inbrytande industrialismen välvde på 1840-talet om hela det sven
ska ståndssamhället och därmed även universitetsstäderna. En ny stu
denttyp skapades. Studenten skulle vara medborgare. Efter små ansatser 
tidigare började dagens stora frågor diskuteras, och i en fråga, skandina
vismen, trodde sig studenterna rent av leda opinionsbildningen i landet. 
Gesällslagsmålen började kännas förnedrande och åtgärder vidtogos för 
att avskaffa dem. Åberopande ord av Geijer om det nyttiga arbetets ära 
brännmärkte Hagberg studentens överlägsenhet mot borgaren och kal
lade den ett medeltidsarv. Hagberg hade då flyttat till Lund, där barriären 
mot borgarsamhället, som vi skola se, redan tidigare brutits ned. Sylwan, 
som i en studie över fyrtiotalets student dragit fram detta uttalande av 
Hagberg och andra exempel på kastkänslans försvinnande, har också an
fört drastiska exempel på kvardröjande förakt för brackan och har betonat, 
att den nya andan saknas i det diktverk, som präglat eftervärldens bild 
av den svenska studenten under hans mest lysande skede, Gluntarne.

I motsats till Nybom var Wennerberg fullt klar över att ett ekonomiskt 
uppsving börjat i Uppsala och förändrat stadens anda och utseende. Han 
konstaterar det uttryckligen i ett trettio år efteråt skrivet förord till sin 
populära sångsamling och medvetandet därom märks här och var i själva
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dikterna. Hamnen står inte längre tom, som den gjorde förr, heter det en 
gång, och landshövding von Kraemer prisas för trädplanteringar. Mälar- 
banken omnämns, och Wennerberg snuddar därmed vid en företagsform, 
som äntligen närmade akademiker och borgare till varandra (S. E. Bring).

Men allt sådant intresserar inte Gluntarnes författare annat än som 
pittoreska inslag i ett gatuliv och krogliv, som behärskas av studenterna. 
Uppsala är bäst, därför att det lämnar fritt spelrum åt en onyttig dag- 
dri vartill var o. När staden är sommartom, är det lustigt att titta på brac- 
kor, som stå och hänga vid ån. Det är bekvämt att ha en nattvakt som 
drar en upp ur rännstenen och en hökare att låna pengar av. En garvare 
kan få vara med i ett glatt lag, skrattretande skönheter från köket hämtas 
för att bli balhjältinnor till omväxling mot en mera »vald societet». Men 
den nedlåtande välviljan mot sämre folk slår lätt om i förakt och hot. 
En »knodd» kan saklöst kastas ut från Scylla, och studentkårens goda 
rykte äventyras inte av att man hugger och sticker bland »bönder», när 
de inte går ur vägen. Ett borgerligt drag är tanken på utkomst och eget 
hem. Livets allvar får sitt, Glunten måste ta examen och räkna reskassan. 
Wennerberg är inte som Nybom hätsk mot social framgång, och lätt
sinnet sordineras av oro för framtiden, avsked från ungdomsvänner, ja 
livsleda. Men en bullersam munterhet är dock grundstämningen, och den 
grumlas inte av små medgivanden åt vemodiga och högtidliga stämningar, 
som ohöljt tala romantikens tungomål. Att vilja bäddas i snö, att föredra 
naturens sköte på Eklundshof framför de grå gatorna vid Fyris, att fanti
sera fram en Vasaprinsessa i Slottets glimmande fönster, att sjunga »Viken 
tidens flyktiga minnen» är kryddor på ett tioårigt dundrande kalas. Med 
en tillsats av jovialisk borgerlighet har Wennerberg räddat över den aka
demiska eller rättare studentikosa exklusiviteten i det moderna samhället.

Det hör icke hit att undersöka de sociala förändringar, som möjlig
gjorde denna transformering. Wennerbergs attityd mot borgarna hänger 
samman med att han accepterades som jämbördig, om inte rent av ton
givande medlem i studentvärldens översta skikt, rymmande adliga och 
även kungliga högheter.

Det romantiska innehållet i Gluntarne får inte undanskymma det fak
tum att deras skapare var mer realist än samtida studentdiktare, som gav 
röst åt den nya tidens tankar. De deklamerade som Schiller och Tegnér. 
Han skildrade. Men den wennerbergska realismen var ingen nyerövring. 
Den var en avart av Bellmans impressionism och hade till syfte att väcka 
en stämning, som beslöjade verkligheten.

Romantikens över hela landet utbredda efterblomstring fick en stöt 
riktad mot sig från Uppsala, när Tegnérs auktoritet i början av 1860-talet 
angreps av norrmannen Dietrichson. Impulsen kom alltså utifrån, likaså 
det mönster, Dietrichsons lärjungar i Namnlösa sällskapet uppställde för 
sina försök att närma sig verkligheten: Runeberg. Resultatet kunde inte 
bli revolutionerande i det Uppsala, som dominerades av Boströms filosofi 
och där Bottiger och Malmström ännu verkade. Endast en författare, 
Snoilsky, gjorde en realistisk framstöt, som ledde till något, och lyckades 
inte förrän han slog sig lös i Italien. Med all sin antiklerikala liberalism



26 Victor Svanberg

och sina offer åt de sunda sinnena avlägsnade sig den unge adelsmannen 
inte alltför långt från Wennerbergs mycket måttliga och i grunden roman
tiska inkonventionalism. Inledningssångs »unga lejon» beter sig som en 
glunt på resa — kastar av sig fracken och slår sig ned hos vingårdsflickan. 
Och diplomaten, som lämnade sin frigjorda kärlek kvar i Sorrento, utbytte 
snabbt sinnenas romantik mot minnenas.

En annan resande upsaliensare och poet, landshövdingssonen Robert 
von Kraemer, fann i Englands industridistrikt ämne för ett realistiskt 
experiment, som var så artskilt från allt vad den svenska litteraturen 
dittills tillåtit sig, att hans verser om asfaltgårdar och kardmaskiner blevo 
en isolerad kuriositet och snabbt sjönko i glömska, fastän Strindberg 
kom ihåg dem och skänkte dem sin högaktning. Ett Afsked från Up- 
sala vid utlandsresans anträdande visar Kraemer så oborgerlig som man 
kan vänta sig: han ser universitetsbyggnaderna från Slottet, faderns 
residens, men staden nedanför döljer sig i dimma.

Skalder, och ännu mer skaldinnor, som Thecla Knös och Lotten von 
Kraemer, vårdade den romantiska traditionen med en tillsats av runebergsk 
realism och gjorde små bilder ur välordnat akademiskt och aristokratiskt 
liv. Att skildra en borstpojke, som gnider punschfläckar ur kandidatens 
rock, är den djärvaste utflykt de våga. Sådana så kallade genrebilder voro 
nu vanliga överallt i tidens poesi och även i dess prosa. En samling Blyerts
teckningar, skisser av den typ, som Sturzenbecker var mästaren i, ägnades 
1850 studentlivet i Uppsala av W. Bäckman. En inledande studentrums- 
interiör är noggrannare utförd än hos Sillén, och en presentation av en 
adelsman med komiskt stamträd i Onkel Adams stil inger läsaren för
väntningar på social satir. Men adelsmannen visar sig vara en heders- 
knyffel, som delar med sig av ett rek på äkta gluntmanér. En student, som 
är nog originell att vara snål, behandlas som en enbart löjlig anomali, 
och en scen mellan en gnatig städerska och en fräck borstpojke, det enda 
utomakademiska motivet, är en enkel och därtill hjärtlös burlesk. Före 
Strindberg är denna skiss-samling Uppsalarealismens höjdpunkt och har 
nämnts i samband med hans debutnoveller, vilket är berättigat, om man 
vill mäta avståndet (Böök).

Kär industrialismen slagit igenom i Sverige och det började uppstå en 
realistisk diktning, som svarade mot de nya samhällsförhållandena, gjordes 
en förövning med en Uppsalaskildring. »Från Fjärdingen och Svartbäcken» 
är inte ny i formen. Skildringskonsten anknyter, som Lamm visat, till 
Sturzenbeckers skiss och Blanches anekdotnovell, och i deras anda gör 
Strindberg, stockholmare som de, narr av småstadslärdomens förmätna 
anspråk. Men han nöjer sig inte med att kritisera avarter av studie- och 
nöjeslivet i Uppsala, han gör rent hus med hela den akademiska kulturens 
teori och praktik. Vitalis hade i den äkta idealismens namn avslöjat 
ihåliga fraser och sjaskiga fester, Strindberg gör det som föraktare av 
de höga idealen. Mot en daltig överliggares boströmianism sätter den yng
sta generationens student en annan värdeskala, nyttans, egoismens. Ung
domar, som det är något bevänt med, vantrivas i Uppsala och med eller 
utan examen gå de ut till penningförvärv i praktiskt arbete. Det är ett 
motiv, som gång på gång återkommer. Borgaren blir äntligen rehabili
terad. Så solidarisk med borgare som i denna sin första novellsamling
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blev Strindberg aldrig mera. Det sammanhänger med att han hade kvar 
mycket av den idealism, han ville bekämpa, och fr. f. a. av den agrara 
misstron mot industrialismens kultur.

Så länge efterverkade den stads- och borgarfientliga romantik, som slog 
rot i Uppsala under stadens ekonomiska tillbakagång i början av 1800-talet.

*

De båda mindre universiteten ha inte i så hög grad som Uppsala isolerat 
diktarna från den omgivande sociala verkligheten. Växelspelet mellan 
lärdom och borgerlighet är dock mycket olika i Lund, som länge var en 
mindre, och i Åbo, som var en större stad än Uppsala. I Lund kan man 
studera, hur ett universitet organiseras och ett stadssamhälle reorganiseras 
i en landsända, som erövrats och småningom införlivas med den svenska 
rikskroppen. I Åbo fanns ett blomstrande borgerligt samhälle före uni
versitetet och en ömsesidigt givande samverkan kom till stånd där, men 
staden drabbades hårt av hela Finlands öde att lösgöras från Sverige, och 
universitetet flyttades bort. Akademisk poesi och borgerlig verklighet 
närmade sig varandra i Lund, men någon fruktbärande kontakt uppnåddes 
icke. I Åbo var en löftesrik realism på väg att uppkomma före 1809 och 
mognade efter detta datum men på andra orter.

Läget i en jordbruksbygd har varit utslagsgivande för Lund liksom för 
Uppsala, ja i ännu högre grad, emedan kring den förstnämnda staden en 
rik agrar avkastning fortfor genom århundradena och efter en tid av förfall 
växte rekordartat, och emedan inga andra omedelbart ekonomiska fak
torer spelade nämnvärd roll för stadens tillkomst och fortbestånd. När 
kyrkan och med kyrkans hjälp staten i tidig medeltid organiserade sig på 
naturahushållningens grundval, blev Lund för en tid hela Nordens kyrk
liga centrum; ett kungligt donationsbrev gjorde Lunds domkapitel till 
Nordens rikaste. Vattnets dragningskraft vid stadsbebyggelsen blev 
visserligen starkare i Danmark än i Sverige och syntes ödesdiger för Lund. 
Det distanserades i alla avseenden, även kulturellt, av Köpenhamn mer 
katastrofalt än Uppsala av Stockholm. Men sedan Skåne blivit svenskt, 
fick den urgamla kombinationen av jordbruk och kyrkostyrelse en efter- 
verkan, som kan tyckas tillfällig men knappast är det. Reduktionen av 
kyrkogods hade gått mildare fram under reformationen i Skåne än i 
Sverige, och detta lockade till ett bekvämt arrangemang, när den redan 
fattiga svenska stormakten såg sig om efter resurser till ett sydsvenskt 
universitet. Man tog kapitelgodsen i Lund till underhåll åt detta univer
sitet. Samtidigt blev Lund just genom sin obetydlighet som stad en sär
skilt lämplig plats med hänsyn till en speciell uppgift, som universitetet 
skulle tjäna: att vara ett försvenskningsinstitut för de nyerövrade land
skapen.

Universitetet dominerade staden ännu mer i Lund än i Uppsala. Och 
dock var det självt länge föga imponerande.

Försvenskningsproceduren, inberäknat krig som behövdes för att säker
ställa erövringen, och det avlägsna läget gjorde starten svår. Utländska 
och svenskfödda lärda, de senare oftast från Uppsala, sändes i massa till 
den vetenskapliga utposten i söder. En anställning vid universitetet i
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Lund var på 1600-talet i regel blott en station på vägen i en lärd, kyrklig 
eller civil karriär. På 1700-talet blev benägenheten att stanna större, 
men importen av lärda fortsatte. Den avtog långsamt. Av omkring 125 
professorer tillsatta mellan 1668 och 1817 voro mer än hälften komna från 
andra universitet, omkr. 70. Som lundensare räknar jag dem, vilka börjat 
sina studier i Lund, även om de senare besökt Uppsala eller utländska uni
versitet. Endast reella ny tillsättningar på ordinarie poster äro medtagna 
och professorer, som flyttats från en tjänst till en annan, räknas blott 
för en tjänst, den sista de innehaft. Den följande framställningen bygger 
huvudsakligen på Weibull-Tegnérs Lunds universitets historia.

Förskjutningen i riktning mot självförsörjning hade mycket olika takt 
inom olika ämnesgrupper. Lundensarnas antal ökade tidigast och mest 
bland teologerna. Det tillväxte där på följande sätt: 2 av 15 före 1717, 7 
av 14 mellan 1718 och 1767 och 9 av 10 mellan 1768 och 1817. Svårast att 
fylla utan hjälp utifrån var gruppen medicinare, matematiker och natur
vetenskapsmän inom den filosofiska fakulteten (lärare i realia). Den 
förste lundensiskt utbildade matematikern tillträdde 1763, den förste medi
cinaren 1783, den förste naturalhistorikern 1787. Humanister och jurister 
inta en mellanställning. Deras kurva genom de tre femtioårsperioderna är 
ojämn (3,12, 10 lundensare). Inom denna grupp finnas dock tidiga serier 
av lundensare och den längst obrutna serien av alla i profana ämnen, i 
historia, som från 1732 till 1856 var i händerna på lundensare.

Övergår man från genomsnittet till elitprestationerna, bestyrkes in
trycket av omflyttningens stora roll. Den första professorsuppsättningens 
prydnader voro den internationella celebriteten Pufendorf och den av kriget 
till Uppsala återförde astronomen Spole. När man kommer över till 1700- 
talet, möter man som förgrundsgestalt Andreas Bydelius, som hade mot
tagit sina grundläggande vetenskapliga impulser under studieår i Upp- 
sverige och i Lund helt och hållet var den givande parten. Ännu under 
1700-talets senare och 1800-talets förra hälft är introduktion av nya 
vetenskapsgrenar eller uppryckning inom gamla påfallande ofta utförd 
av immigranter, som fått sin första skolning i Uppsala, från Linnélär- 
jungen Lidbeck till orientalisten Norberg, juristen Holmbergsson och två 
Hagberg, fadern-teologen och sonen-språkmannen. Givetvis gjordes som 
i alla dåtida korporationer motstånd mot sådana intrång. Där inaveln fick 
fortgå, avsatte den inga goda frukter — jämför Benzelius och Celsius! —  
utom i fallet Kilian Stobaeus d. ä. Men tre generationer Stobaeus, som 
sammanlagt 87 år innehade latinprofessurer mellan 1674 och 1799, utgöra 
en nedåtstigande serie av föråldrad rutin. Den bröts, när den siste Sto
baeus fick till efterträdare den vid tyska universitet utbildade Lundbladr 
som satte liv i ämnet. Det är det kanske bästa exemplet på svårigheten 
för det lilla sydsvenska universitetet att tillfredsställande förnya sig självt.

Export, som kunnat ekvivalera importen, förekom inte. När en enda 
gång, på 1740-talet, en i Lund utbildad akademiker placerade sig i Uppsala, 
var det fråga om ett slags retur: en medlem av den överflödande upsalien- 
siska släkten Benzelius. Studenter från det egentliga Sveriges sydliga 
trakter, som börjat studierna i Lund, drogos ofta på ett tidigt stadium av 
sin bana till Uppsala tack vare dess större resurser och anseende. Två av 
de vetenskapsmän, som skapade det uppsvenska universitetets vetenskap
liga storhetstid, hade gått denna väg, Linné och Bosén.
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Den stora uppsvenska andelen i lärarrekryteringen har ingen motsvarig
het i elevrekryteringen. Tar man denna senare till bedömningsgrund, så 
gäller den gängse åsikten, att Lund i äldre tider var ett skånskt eller syd
svenskt universitet. Hundra år efter grundläggningen voro 3/4 av de 
närvarande studenterna från Skåne och Blekinge (141 av 184 år 1764). 
Den ekonomiska krisen före hattarnas fall reducerade just då studen
ternas antal och förmodligen de avlägset boendes mest. Ännu strax före 
sekelskiftet utgjorde studenter från Lunds stift mer än hälften av nations- 
föreningarnas sammanlagda antal närvarande, 114 av 222. Dessa siffror 
gälla vårterminen 1797. Under höstterminen samma år svängde majori
teten över till kontingenten från andra trakter (127 av 237). Av dessa 
andra nationer kommo blott Smålands och Göteborgs över 40-talet när
varande. Lägger man därtill ungefär ett dussin från Yästsveriges nordli
gaste landskap, Värmland, återstår blott ett trettiotal »göther» och dess
utom ett tjugotal nationslösa. En professor undervisade 1764 i genomsnitt 
tre studenter, som inte kommo från Skåne och Blekinge, och 1797 i genom
snitt tre, som inte kommo från Sy dväs t sverige.

De nyinskrivnas antal sjönk under senare hälften av 1700-talet och rörde 
sig kring siffran 100; först 1811 överskreds toppsiffran från den äldre tiden, 
154 år 1736.

Lärjungekårens litenhet förde med sig, att sammanhållningen blev god 
mellan studenterna inbördes och mellan dem och professorerna. En opar
tiskt avvägande jämförelse mellan förhållandena i Uppsala och Lund på 
1780-talet gjordes av en värmlänning, som studerat vid båda universi
teten, Fallén, och han ger Lund ett avgjort företräde på den punkten. 
Dansken Molbech skriver 1812, att den personliga handledningen av stu
denterna var den lilla akademiens stolthet.

Lärarkårens heterogenitet vad härkomsten beträffar var kanske ännu 
mer betydelsefull för den särprägel universitetet fick. Den vid släkt och 
bygd bundna människotyp, som var en produkt av ståndssamhället, fanns 
givetvis också i Lund och var en tid stadd i ökning. Men den motsatta, 
så att säga rörliga typen förblev starkt företrädd. Vetenskapsmän som 
icke bodde i eller nära en invand miljö, hänvisades i hög grad till varandras 
umgänge. Detta behov skapade en sådan sammanslutning som Här
bärget, där enligt Tegnér ett glatt studentliv levdes av män, som redan 
voro husfäder. Majoriteten var småländsk, inte skånsk, har Wrangel 
framhållit. Avgörande var blandningen av akademiker från olika landskap.

Söker man efter en vetenskaplig särprägel hos universitetet i Lund, 
måste man börja med att bestämma den negativt. Den naturvetenskapliga 
blomstring, som är Uppsalas kännetecken på 1700-talet, uteblev i Lund. 
Uppsala gynnades av tillgångar — materiella och andliga — ärvda från 
den äldre stormaktstidens stora förhållanden, dem Lund ej hann dra 
fördel av. Från 1600-talet kvarstodo i Lund blott två professurer i real
ämnen, den ena matematisk, den andra halvt medicinsk. Under frihets
tidens trängre villkor tog man från andra vetenskapsområden, när man 
ville ge åt naturvetenskapen. Teologi och humaniora måste maka åt sig 
i Uppsala. I Lund försöktes liknande arrangemang, men de fingo inga sta
digvarande följder. Väl inrättades under 1700-talets lopp inalles fyra olika 
lärostolar i ekonomi och naturkunnighet, men de reducerades successivt
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till en enda. Dess innehavare meddelade vid seklets slut de studerande en 
minimal obligatorisk kurs i naturvetenskap. 1812—13 delades denna pro
fessur i tre, fysik, kemi och botanik. Efter mer än ett halvt århundrade 
hade man kommit fram till en specialisering motsvarande den i Uppsala. 
Utvidgningen åstadkom, sedan den fått verka ett par årtionden, en djup
gående förändring i universitetets inre liv, och denna blev betydelsefull 
även utåt, emedan den sammanföll med de liberalt borgerliga idéernas 
segerrika framträngande. Indirekt kom den att spela en roll, framför allt 
tack vare Agardhs politiskt-ekonomiska verksamhet. Någonting mot
svarande den linneanska empiriens direkta insats i den allmänna opinions
bildningen kunde den väl ej uträtta. Men de båda universiteten hade 
bytt roller; i Uppsala övervägde humaniora, i Lund naturvetenskapen. 
Elias Fries’ flyttning till Uppsala 1834 visar förändringen.

Frånvaron av en ledande naturvetenskap låter människokunskapen 
framstå som det område, på vilket Lund tidigast gjorde självständiga 
insatser. Ett samband med det unga universitetets läge i ett erövrat land 
är här påtagligt. Nödvändigheten att göra svensk rättsåskådning levande 
i den nya landsändan stimulerade Ehrenstråle till en juridisk pionjärs 
gärning. Kort efter honom ryckte Lagerbring upp som de skånsk-svenska 
lärdes främsta kraft. För en historiker, som strävade efter objektivitet, 
underlättades arbetet av att vistas på avstånd från den storsvenska minnes - 
kultens härdar, på nyvunnen mark och nära den besegrade fiendens kul
turcentrum. Före de uppsvenskar, som frigjorde sig från de patriotiska 
historiekonstruktionerna, kom Lagerbring fram till vad man kallat den 
moderna historieskrivningens genombrott (Stavenow). Vid Gustav III:s 
besök i Lund 1766 fick han ett tillfälle att utveckla sin mot rudbeckianis- 
men polemiska historiesyn. Ännu som torra samlare i lokalhistoria och 
arkeologi bevarade hans epigoner en hälsosamt nykter saklighet.

Filosofien, som i Uppsala lierade sig med naturvetenskapen och befruk
tade historien, spelade en obetydlig roll i Lund. Efter Rydelius kom den i 
händerna på oduglingar eller medelmåttor mer än hundra år framåt. Före 
Borelius på 1860-talet gjorde ingen fackfilosof i Lund någon självständig 
eller skolbildande insats. Den förberedande och den fullmogna upplys
ningsfilosofien, knutna till Wolffs och Lockes namn, trängde sakta in i 
Lund, vardera något årtionde senare än i Uppsala och utan så livliga prin
cipstrider, som där åtföljde systemskiftena. Den idealistiska omsvängning, 
som Kant möjliggjorde, blev också fördröjd i Lund och nådde dit i mjuka 
efterdyningar. Skall man tala om originalitet hos denna tids Lundafilo- 
sofi, blir det originella själva den försiktiga, åt alla håll tillmötesgående 
men samtidigt kritiska hållningen (Nyman). En rent principiell eklek
ticism lärdes av Fremling. Under sin långa verksamhet från 1770-talet 
till 1810-talet tillägnade han sig de nya strömningarna från Locke till 
Schelling utan att alldeles uppge Leibnitz-Wolff, som han börjat med.

De filologiska studierna rycktes upp ur slentrianmässigt stillastående 
av två utifrån kommande vetenskapsmän, som förut nämnts. Tack vare 
dem kunde Lund, t. ex. i Lyceum 1810, framställas som en latinitetens 
högborg i motsats till det naturvetenskapligt orienterade Uppsala. Vad 
detta i realiteten betydde har en då ung lundensare, Kahl, mycket åskåd
ligt redogjort för. Latinet var värt tre gånger så många examenspoäng 
som de på en enda examinators hand samlade naturvetenskapliga disci
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plinerna. Innan proportionerna ändrades på 1820-talet, var Lund, säger 
Kahl, en latinskrivande och latintalande akademi av ett ovanligt ålder
domligt slag.

Dessa tendenser på gott och ont samlas som i en brännpunkt hos Tegnér, 
akademiens stolthet under dess första verkliga storhetstid.

I sina självbiografiska anteckningar tillskriver han sig matematisk be
gåvning. Han var jämnårig med den generation av naturvetenskapsmän, 
som fyllde de efter 1812 nyskapade lärarplatserna. Flera av dem voro 
hans vänner, han hyllade dem och deras gärning i minnesdikter och häls
ningstal, och åtminstone en av dem, Agardh, har bevisligen haft en viss 
betydelse för Tegnérs intellektuella utveckling. Tack vare Agardh var 
Tegnér en tid moderat liberal i uppfostringsfrågor, innan han som biskop 
i Yäxiö svängde åt höger och blev den gamla latinskolans talangfullaste 
apologet. Att en annan härbergist, kemiprofessorn Engeström, som var 
tämligen obetydlig, avlockade Tegnér vanvördiga utlåtelser även om det 
ämne, vännen representerade, får man kanske inte fästa så stor vikt vid 
som skett. Minnen av examensstudier i matematik, fysik etc. ha påvisats 
i Tegnérs bildspråk (Tandberg), men blott i en enda dikt griper den natur
vetenskapliga inspirationen djupt, i Nyåret 1813 med dess kosmiska 
undergångsstämning (Blanck). Och i Polarresan har Tegnér helt oge
nerat ställt naturlagarna på huvudet. Det renderade honom en all
varlig tillrättavisning av Örsted. Den i Uppsala omhuldade romantiska 
naturfilosofien, som dikten vill förlöjliga, förvrängde oavsiktligt natur
förloppen i missriktad ambition att finna lagbundenhet. Tegnér däremot 
vill ha sagt, att människan skall akta sig för att forska i det som 
inte angår henne.

Samma negativism kännetecknar också den mogne Tegnérs hållning 
till filosofin. Han var under några ungdomsår lidelsefullt upptagen av 
filosofiska studier och speciminerade för professur i praktisk filosofi. Men 
därefter kastade han all teoretisk spekulation utom estetiken åt sidan och 
frånkände sig själv filosofisk läggning. Han förfäktade energiskt den 
övertygelsen, att jordevarelserna äro vanmäktiga inför livsgåtorna. I 
brev kan han uttrycka detta rent skeptiskt, ja cyniskt. Han ansåg det 
skadligt för en poet att, som Thorild, blanda in filosofi i sin poesi. I dikter 
och tal för visserligen Tegnér fram en romantisk värdelära, men den är 
så vag, att även en forskare, som starkt betonat hans beroende av den 
tyska idealismen, har betecknat honom som agnostiker (Böök). Likväl 
fördömde Tegnér inte sanningssökandet, han fann det naturligt, att tänka
ren söker en visshet, som inte kan nås förr än i döden. Så gör han bl. a. 
i gravdikter över sina båda lärare i filosofi och förenar uppriktig be
undran för dem med vördnad för tillvarons outgrundlighet. Fremlings 
försiktiga tveksamhet gentemot de växlande filosofem, han introduce
rade, har hos hans lärjunge Tegnér blivit en paradoxal förening av 
tvivelsjuka och idealitet.

När Tegnér i Epilogen 1820 ger den slutgiltiga formuleringen av sin 
filosofiska resignation, uppställer han kategoriskt ett annat krav, ett 
filologiskt: »Vad du ej klart kan säga, vet du ej». Hans älsklingsstudium 
var tidigt grekiska, en professur i det förut vanlottade ämnet inrättades 
med honom till förste innehavare, han höjde den dittills låga studienivån
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och samlade entusiastiska åhörare kring sin kateder. Frånsett föreläs
ningar och dissertationer var emellertid hans enda fackmässiga opus två 
polemiska inlägg mot Hammarsköld med syfte att uppvisa dennes brist 
på filologisk akribi. En självständig vetenskaplig insats ha ej ens Tegnérs 
varmaste beundrare kunnat tillskriva honom (Kahl, Wrangel). Han ur
säktade sig med att hans tid upptogs av annat. I rak motsats till Geijer 
satte han sitt diktarkall framför sin vetenskap. Men som poet är han en 
exponent för de klassiska studiernas och därinom latinets starka ställning 
i Lund. När han i självbiografien berör detta lundensiska särdrag, ger han 
en karakteristik av Lundblads ciceronianskt klara och yppiga stil och 
Tacitusbeundraren Norbergs antitetiska bildstil. Det är en omedveten 
s j älvkarakteristik.

Den vetenskapsgren, som innehållsligt betytt mest för Tegnérs poesi 
är den som nått längst vid universitetet, historien. Att han inte själv syss
lat med den ex officio, har undanskymt detta inflytande. Hans bild av 
fornnordiskt liv i Fritjofs saga är uppbyggd med hjälp av arkeologisk em- 
piri, som samtida lundensiska historieforskare bedrevo. Hans längst 
populära dikt, Karl XII, är toppen av ett träd, som planterades under 
hjältekungens vistelse i Lund och hölls vid liv av Lagerbring fram till 
upplysningstidens slut. Dessa skäl och ännu ett, betydelsefullare än de, 
gör det motiverat, att Lagerbring, rannsakande »hävdernas myster», är 
den ende lundensiske och den ende humanistiske vetenskapsman, Tegnér 
släpper in på sin gustavianska parnass i Akademisången. Han var själv 
utrustad med verkligt historiskt sinne. Känslan för »föryngringsprocessen 
i historien», som Geijer frånkände honom, ägde han åtminstone vid den 
tid, då han åt generationer av liberaler präglade slagordet »evigt kan ej 
bli det gamla». Han blev i äldre år traditionalist, men i Jubelfesttalet 1817 
har han avvägt värdet hos gammalt och nytt med en vidsynthet, som var 
enastående hos dåtida svenskar och länge därefter. Tegnér var historisk 
relativist mer än filosof, när han prisade sanningssökandet. Han erkände 
inga absoluta sanningar, endast olika tiders strävan att komma tillrätta 
med tillvarons mysterium (»Vad mänsklighetens härlige ha sökt»).

Yar Lunds universitet abnormt länge en ålderdomlig latinskola, så stod 
detta i nära samband med att teologien dominerade i högre grad än i 
Uppsala. Detta i sin tur bottnade framför allt i att det mindre universi
tetet låg i ett stort stift, vilket tvärs genom reformationen bevarat mer av 
ekonomisk och administrativ självtillräcklighet än de från början svenska 
stiften.

En målmedveten försvenskning av prästerskapet i Skåne hade satt in 
i samband med det karolinska enväldets allmänna uniformeringssträvan- 
den, men den hade snart nog gjort halt inför indigenatsprincipen, som ju 
respekterades över hela landet. Den lockelse, de feta gällen på slätten 
utövade på uppsvenskar, förmådde blott i undantagsfall spränga stifts- 
bandet. Kyrkoherdar i de tätt liggande prästgårdarna började vid 1700- 
talets mitt allmänt förse sig med vikarier, och den redan stora efterfrågan 
på präster ökade sålunda.

Det var blott en förberedande del av prästutbildningen, som egentligen 
ålåg universiteten. Men under det att i andra stift prästexamina avlades 
inför gymnasielärare, fullgjordes dessa prov av blivande präster i stift
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med universitet inför teologie professorer i domkapitlet. Denna fortsatta 
handledning angick i Lund en större del av de teologie studerandena än i 
Uppsala, eftersom de skånska och blekingska nationerna voro så man
starka. Och fastän den akademiska lärarkåren i allmänhet var mindre 
exklusivt lundensisk och skånsk än studentkåren, hade tillflödet av upp
svenskar tidigt dämts upp just i den teologiska fakulteten. Dess med
lemmar voro regelmässiga kandidater vid biskopsval. Efter en rad svenska 
biskopar som ledde försvenskningsförsöken, hade man på 1740-talet kom
mit så långt, att en skånsk svärson till en Benzelius blev biskop, och sedan 
Gustav III egenmäktigt förvisat en Celsius till Lund, öppnades 1794 den 
intill nutiden räckande raden av i stiftet födda Lundaprelater, vilka som 
professorer på platsen förberett sin upphöjelse. Så organiserade sig med 
universitetets hjälp den skånska kyrkan till en sluten enhet utan mot
stycke i vårt land.

Universitetets klerikala prägel förstärktes ytterligare av att den när
maste gymnasiestaden, Växjö, var en plantskola för präster.

År 1764 voro 117 av 184 studenter prästsöner och 1779 uppgavs det, 
kanske dock överdrivet, att 2/3 av studenterna läste teologi. 1810 hade 
teologerna sjunkit till 1/4 (119 av 476) och 1830 ytterligare något (141 
av 632). I Uppsala utgjorde teologerna 1761 inte fullt 1/3, gingo 1791—92 
ned från 1/4 till 1/5, men 1830 låg deras andel på ungefär samma nivå 
som i Lund, vilket alltså då hämtat in det större universitetets försprång 
i denna sekularisering. Ändå mer än vad dessa siffror ge vid handen 
lästes i själva verket teologi vid universitetet, ty studier inom filosofiska 
fakulteten förberedde i stor utsträckning till kyrkans tjänst och teologiska 
kurser voro obligatoriska i alla fakulteter och bibehöllos även sedan de 
börjat kännas besvärande för teologerna själva.

Detta var väl ingenting för Lund utmärkande, men teologiens maktställ
ning där visade sig på flera sätt. Om den inte bar ansvaret för att natur
vetenskapens genombrott fördröjdes, hade den i varje fall fördel av för
seningen. Medan den teologiska fakulteten i Uppsala av fyra (tidvis fem) 
professurer fick avstå två under Gustav III och skulle haft blott två kvar, 
om inte en donation vidmakthållit den tredje, bevarades i Lund det ur
sprungliga antalet, tre, och utökades tidtals med en fjärde. En samman
slagning av professurerna i grekiska och orientaliska språk gick ut över 
profangrekiskan, som större delen av 1700-talet hölls utanför undervis- 
ningsschemat. Sådant latinstudiet bedrevs, harmonierade det utmärkt med 
teologernas syften; en av dem uppges ha föreläst på latin så sent som 1802. 
Filosofien gjorde inga större svårigheter med att spela sin gamla roll 
som en ancilla fidei. Eydelius var en ivrig apologet och åberopades till 
seklets slut av teologerna. Den lockeska empirien vållade i början bekym
mer men böjde sig smidigt under trons lydno; Fremling, som förde fram 
den farliga läran, meriterade sig 1790 till prebendekyrkoherde med ett 
försvar för Kristi gudom. Kär den nya idealismen i Schellingsk form tyck
tes vilja hävda spekulationens egenmäktighet, öppnades motkampanjen 
i Uppsala av en empiriker i Vetenskapsakademien men i Lund av en from 
biskopsson på ett prästmöte. En annan biskopsson, som blivit univer
sitetskansler, ingrep mot harmlöst neutrala referat av Schellings läror från 
Fremlings kateder och gladdes åt att filosofien inte var ett brödstudium 
för studenterna. Ett mycket belysande exempel på kyrkans centrala
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ställning och dess lockelse för de profana disciplinernas utövare lämnar en 
medicine professors, Engelharts, karriär. Han engagerade sig i den förut 
nämnda planen att låta präster få medicinsk utbildning för att kunna 
ersätta läkare på landsbygden. Belöningen blev ett av landets mest gi
vande pastorat. Utan befordringsavsikter inträdde Lagerbring i sin ålders 
höst i apologeternas led, och den kritiske historikern rekommenderade då 
en oreflekterad tro på den ortodoxa försoningsläran.

Kyrkans anspråk på att fortfarande leda kulturutvecklingen och ta alla 
intellektuella krafter i sin tjänst hade den följden, att intressena spriddes, 
och man kan tala om förytligande eller för världsligande. Blev blott den 
rena läran i teorien erkänd kunde de senfödda ortodoxerna ge prov på 
bred tolerans i ärenden utanför lärosatsernas domvärjo. I form av rationell 
jordbruksdrift o. d. trängde upplysningen in bland Lundastiftets präster. 
Men allehanda föga andliga sysselsättningar, t. ex. kortspel, tillsammans 
med kolleger och adliga gynnare, uteslöt ingalunda hat mot varje yttring' 
av dogmkritik (Ahnfelt). En professor och domprost, Chr. Wåhlin, som 
var svag för bordets njutningar, har kommit att figurera i memoarerna 
som neolog. Detta hans rykte för frisinne har visat sig särdeles oförtjänt. 
Naturligtvis funnos nyanser av mildare och strängare observans. Relativt 
tolerant var den engeströmska dynastien och dess förgreningar, som försåg 
universitetet med två prokanslerer (J. Engeström och Hesslén) och en 
kansler (L. von Engeström). Till samma koncilianta typ hörde biskop 
Faxe, som stod engeströmarna nära. Mera lik 1600-talets zeloter var 
biskop Munck, stamfar för en klanlik släkt.

Neologiens landvinningar voro mindre i Lund än i Uppsala och Åbo, 
och då Lindblom i gymnasiestaden Linköping startade ett organ för de 
kyrkliga reformsträvandena, hejdades han av Lunds universitets pro- 
kansler, biskop Munck, som associerade sig med reaktionen på högsta ort 
under Gustav IV Adolf. Muncks son, den nyss nämnde antiromantikern, 
fann det vara en lämplig angreppspunkt att stämpla Schelling som neolog. 
Fronten mot sekterna hölls också väl bevakad, och fast en västgötsk an
hängare av herrnhutismens känslokult slank in i fakulteten, neutraliserades 
dess inflytande så pass effektivt, att separatiströrelser på 1800-talet 
sökte sina egentliga ledare norrut. Väckelsefromheten stöptes i en för 
statskyrkan acceptabel form av Schartau, och genom honom blev den 
länge improduktiva lundensiska ortodoxien en vitt och länge befruktande 
kraft i svenskt fromhetsliv. Den teologiska universitetslärdomen befriades 
sent omsider på 1820-talet ur hundraåriga band, sökte kontakt med mo
derna strömningar och blev då med ens ledande i landet. Språnget togs 
med hjälp av Schleiermachers lära om dogmerna som ett känslans spontana 
uttryck. Någon radikal dogmkritik blev det ej fråga om. Efter ett libe
ralt mellanspel gav Lunds »stora fakultet» på 1850-talet de ideologiska 
parollerna i den svenska statskyrkans sista kamp för sitt religiösa monopol.

I Tegnérs tal, dikter och brev kommer man den lundensiska klerika- 
lismen in på livet. Han valde Luther jubileet 1817 till plattform för en 
uppgörelse med upplysningens och romantikens ytterligheter och för
klarade då, att poesi och religion, inte metafysik, var mänsklighetens 
vingar. På den schleiermacherska linjen skaffade han sig möjlighet att 
någorlunda respektera kyrkans dogmer som ett poetiskt-mytiskt symbol
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språk. Hans i privatlivet frispråkiga skepsis gjorde skickligt halt, där en 
ecklesiastik karriär kunde äventyras. I brist på regelrätt professorslön 
fick han ett prebendepastorat och prästvigdes, gav sig då hän åt extatiska 
himmelsvisioner och bad Gnd att skonas från maktens, ärans och guldets 
frestelser, men skämtade med sin okunnighet i predikokonsten och skröt 
med att han lät sin adjunkt sköta prästsysslorna. Han var protégé åt 
kanslern von Engeström och umgicks en tid flitigt med biskop Faxe. 
Dennes familj ägnade han en poetisk uppvaktning, som bevarar bilden 
av ett glatt och ståtligt hemliv. Han berättar om vin och dyrbara pre
senter och det roar honom att låta Faxe posera som en välvillig, en gång 
till och med kärlekskrank patriark. Elakare skämt om munkar, som aldrig 
dö ut i klosterstaden Lund, adressera sig till den andra biskopssläktens 
bigotteri (Wrangel). Men Tegnér skulle en gång komma att patetiskt 
besjunga en lundensisk prelat med munkideal, i Gerda. Han var då själv 
djupt engagerad i en prelats strider om makt, guld och ära.

Klerikalismen och dess lokala särprägel motverkades i Lund ovanligt 
litet av det stånd, som i äldre tid bäst företrädde sekularisering och pro
vinsiell nivellering, adeln.

Biskopen var stadens förnämsta överhetsperson. Där funnos inga äm
beten förbehållna adeln. Häradshövdingar i den angränsande domsagan, 
vilka bodde i Lund, voro ofrälse sedan 1769.

De adelsmän, som valde Lund till plats för sina söners förberedelse till 
statstjänst, torde aldrig annat än undantagsvis — som under Ehrenstråles 
tid — varit många. Under 1700-talets andra hälft ledde den skärpta kon
kurrensen om ämbetena överallt till en allmänt överklagad förkortning 
av de adliga studenternas studietid och decimering av deras antal vid 
universiteten. Ännu år 1830 sysselsatte denna klagan en statistiker. Han 
beräknade, att ungefär 325 adliga ynglingar befunno sig i studentåldern. 
Av dessa studerade litet mer än hälften, 153 voro inskrivna vid Uppsala 
universitet och 26 vid Lunds, motsvarande 10 resp. 4 % av de båda kå
rerna. Några orsaker till denna stora skillnad skola här diskuteras.

Den skånska adelns numerär var relativt liten, 292 personer i Malmö
hus län år 1825 mot 636 i Linköpings län, som hade ungefär lika stor total
befolkning. Att de skånska adelsmännen i regel voro rika eller välbärgade, 
kan tyckas ha bort motväga fåtaligheten, men bidrog snarare ytterligare 
till att hålla dem borta från Lund. De kunde nämligen dels avstå från 
brödstudier, dels kosta på sig att uppsöka sina ståndsbröder i det för
nämare Uppsala. Så gjorde sonen till en av Skånes rikaste jorddrottar 
av gammal dansk ätt, Malte Bamel. Försvenskningen hade lyckats avse
värt bättre beträffande adeln än prästerna. Först regeringsåtgärder, sedan 
giftermål spelade över stora skånska domäner i den rikssvenska adelns 
händer, och denna typ av svensk-skånsk adel hade givetvis i ännu högre 
grad än återstoden av den danska sina intressens blickpunkt förlagd till 
administrationens och bildningens gamla centra, Stockholm och Uppsala. 
De som hade råd och lust att försmå statstjänsten och huvudstadslivet, 
ägnade sig — om de alls voro kulturellt aktiva — åt andra intressen än 
dem, som sattes högst i Lund, eller skattade åt ytlig dilettantism, som var
ken förvärvade dem eller akademien någon ära. Naturvetenskapernas upp
sving efter 1812 skaffade deras utövare i Lund en mecenat och frivillig
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medarbetare i en utanför staden boende godsägare, A. G. Gyllenkrook. 
Gyllenkrook är det enda namn, som vid universitetets 200-årsjubileum 
aktades värdigt att införas i listan på alma maters berömda söner under 
rubriken »välgörare».

Naturligtvis hade akademikerna som informatorer på slättbygdens gods 
och spekulanter på de många patronella pastoraten med adeln att göra. 
Detta vidmakthöll i allmänhet det gamla underdånighetsförhållandet, 
även om några fall äro kända då umgänge på mera jämlik fot förekommit.

Universitetskansleratet, ett hedersuppdrag för riksråd och deras efter
trädare i förvaltningens topp, inordnade akademikerna i det adelsstyrda 
statsmaskineriet. Det lilla avlägsna universitetet hade dock svårt att få 
på en gång initierade, kunniga och inflytelserika förespråkare. Ett undan
tag var Carl Gyllenborg, om vilken det i ett lovtal säges att han höjt 
Lunds universitet till Uppsalas nivå, men han föredrog, så fort tillfälle 
erbjöds, att ägna sina krafter åt Uppsala under dess linneanska storhetstid. 
Lunds universitet ingick i en förfallsperiod under två minimalt kulturella 
militärers ledning, den släpphänte Johan Gyllenborg och den godtyckligt 
hårdhänte Palmstierna. De ofta helt och hållet uppsvenska kanslererna 
besökte sällan sina lärda underlydande på ort och ställe; Carl Gyllenborg 
var den förste på en mansålder, som gjorde det, och hans besök beskrivs 
som en sensation i landsändans undangömda liv. Förhållandena blevo 
något bättre, när mot seklets slut en medlem av den gamla svenska ari
stokratien, C. A. Trolle-Wachtmeister, för ett Trollegods’ skull studerade 
i Lund och vorden riksdrots använde sitt skånska gods till »kanslershov» 
(Weibull). Men den egentliga uppryckningen kom först sedan den skånsk
svenska assimilationen och samtidigt ståndscirkulationen nått sådan om
fattning, att kansler kunde utses bland ett par till byråkratiens ledande 
poster avancerade lundensiska professorssöner. Den då, 1810, valde, Lars 
von Engeström, var som biskopsättling mån om renlärigheten och höll på 
sitt färska adelskap men var i sin politiska uppfattning påverkad av den 
franska revolutionen.

Den uppskattning, som de höga herrarna lät komma universitetsmännen 
till del, togs mot med långt driven ödmjukhet, så länge ståndssamhället 
stod upprätt. Lund överträffade vida Uppsala i sådan underdånighet. 
G. F. Gyllenborgs självbiografi innehåller ett dråpligt exempel därpå. Han 
sändes av sin far Johan Gyllenborg att studera i Uppsala, men hans 
vistelse där inföll vid en tidpunkt, då det akademiska konsistoriets majoritet 
åtalats för ett kanslers val, som innebar en djärv demonstration mot hatt
politiken. Den unge ädlingen vantrivdes med professorer, som han fann 
ogästvänliga. Desto varmare uppskattade han umgänget i professorshus 
som beredvilligt öppnades för honom, när han rest ned till det under hans 
fars beskydd ställda sydsvenska universitetet. Han blev där som vårt 
lands siste rector illustris satt att styra sina lärare och njöt nedlåtande av 
välfägnad och tidsfördriv i hemmen, helst i ett där husfadern, en domprost, 
kunde lämnas »utan af seende». Ännu när han femtio år efteråt skrev sina 
minnen, är han naivt omedveten om, hur stor fördel han drog av stånds- 
skillnaden. Den började uppmjukas, men de första uttryck uppmjuk
ningen tog sig i Lund, gav inte universitetslivet märkbara vinster. En 
rik ung medlem av den skånsk-danska ätten Trolle slog sig på historia, 
blev docent och förordades av en konsistoriemedlem under uttryckligt
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åberopande av börden som merit till professor, fast han var en riksbekant 
tok. Han gifte sig med en professorsdotter och gjorde svärfaderns hus, 
det s. k. kungshuset, till en samlingspunkt för de fåtaliga adliga studenterna. 
Lagerbrings biografi lämnar ett annat exempel på de aristokratiska idea
lens sega kvardröjande. Han hade av sin far övertagit aversion mot 
»småstora herrskaper», som drevo sitt spel i landsortens avkrokar. Hans 
adliga hustru hade gjorts arvlös av anstolta släktingar. Sedan han själv 
adlats blev han emellertid en förklarad fiende till även de minsta rubb
ningar i den sociala rangskalan.

Det fordrades, att krafter i det ursprungliga svenska samhället slog 
undan stödet för adelshegemonien, innan de sociala motsättningarna i 
Skåne lockade fram en ofrälse opinionsbildning i Lund. Men utlösningen 
blev då desto kraftigare. Gustav III:s vädjan till de lägre ståndens patrio
tiska offervilja framkallade 1789 en utvandring av medicine professorer och 
studenter till det hotade Karlskrona. Att traktens officerare under sorge- 
året efter kungamordet 1792 anordnade en bal i Lund blev signalen till 
adelsfientliga studentdemonstrationer. En av balens arrangörer hade velat 
utestänga studenterna, och de hämnades genom att framtvinga en föröd
mjukande ursäkt.

Liknande samtidiga uppträden i Uppsala hade större principiell räckvidd, 
men de återspeglade ett mera komplicerat socialt konfliktläge och blev 
därför mindre dramatiskt tillspetsade. Detta framgår av Grapes redogö
relse för händelserna 1792—93. Slitningarna mellan adel och ofrälse gingo 
tvärs genom den upsaliensiska studentkåren, de adliga studenterna voro 
delvis själva privilegiefiender, de akademiska lärarnas sympatier gingo 
i sär, adelsgårdar funnos att demonstrera vid, borgerliga element togo 
parti på båda sidor och en landshövding, själv misstänkt för gustaviansk 
jakobinism, var användbar både till dämpare av oroligheterna och till 
syndabock. I Lund låg saken enklare till. Ena parten var oakademisk och 
i staden främmande adel, andra parten var demokratiskt sinnade studen
ter; de akademiska fäderna hade väl sökt svalka demonstranternas iver 
men vägrade att låna sig till att bestraffa dem så strängt som den reuter- 
holmska regeringen önskade. En extraordinär domstol måste anlitas, 
innan man fick anstiftare utpekade och dömda. Bland dem voro två syster
söner till årets universitetsrektor, Korberg. Denne, som kom från det 
adelsfattiga Norrland, väckte sensation med sin rakryggade hållning. 
Han uppges ha trotsat hertig Karl i tillit till sin rikedom och sitt inter
nationella vetenskapliga anseende. Senare under 1790-talet blev en lun
densisk tidskrift, där en landsflyktig dansk revolutionär medarbetade, 
förbjuden. Men de förföljelser, som vid det nya seklets början sprängde 
den radikala kretsen i Uppsala, lämnade de anspråkslösare frondörerna i 
det avlägsna Lund i fred. Medan adelsfienden Höijer fick se sina politiskt 
trogna lärjungar flytta till Stockholm eller skingras åt andra håll, levde i 
all stillhet en adelsfientlig tradition kvar i Lund. Det uppges att skräcken 
för Juntans anda förmådde samhällsbevarande fäder att sända sina söner 
till Lund i stället för till Uppsala. Men vrede över adelskryperi i Värmlands 
nation i Uppsala bestämde den borgerligt självmedvetne brukspatron 
Myhrman att välja Lund till studieort för sina söner 1798. Med dem 
följde Tegnér. Som medagerande i en studentdemonstration mot en för
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»aristokratiska fasoner» impopulär rektor, Engelhart, beskyddades han 
mot denne av annorlunda tänkande professorer. Gustav IV Adolfs för
bindelser med den skånska adeln undanskymde från Lunds horisont det 
demokratiska draget i hans inrikespolitik och kommo de gustavianska 
sympatierna att sjunka mot nollpunkten.

Efter 1809 kunde demokratien i Lund bekänna färg. Karl August valdes 
till kansler, han och därefter Karl Johan välkomnades som folkets män. 
Två lundensiska professorers motsatta positioner i riksdagspolitiken efter 
1809 visa ståndsutjämningens olika former. Den konservative teologen 
Chr. Wåhlin företrädde i prästeståndet den oförfalskade adelsfientligheten 
av årgång 1789 och upprätthöll i det längsta illusionen att Karl Johan 
tänkte som han. Medicinaren E. Munck af Rosenschöld, en adlad son av 
biskop Munck, slöt sig till den liberala riddarhusoppositionen.

Inom den yngre akademiska generationen upptogs norrlänningen Kor
bergs mantel av värmlänningen Tegnér. I ett för den fortsatta idéutveck
lingen avgörande ögonblick framträdde han som den hemlösa svenska 
radikalismens djärvaste banérförare. Det var då han i sitt tal till den 
lutherska ortodoxismens ära 1817 insmugglade en lovsång till den franska 
revolutionens idéer och i sitt inträdestal i Svenska akademien 1819 upp
visade aristokratiens svaghet som kulturtyp. Redan nu var dock hans 
eggande folktribunslater kombinerade med en försiktig vågmästarattityd, 
och snart nog blev han förespråkare för en moderat social utjämning. I 
Fritjofs saga lät han en präst predika försoning mellan börd och personlig 
förtjänst, och som biskop blev han en konservativ klerikal. Samma väg 
vandrade, blott något långsammare, Härbärgets politiserande skåning, 
Agardh. Men citerande tegnerska paroller, dem han ansågs själv ha svikit, 
fortlevde studentradikalismen i Lund och lösgjorde sig hos Talis Q valis 
på 40-talet och hos Rydberg på 50-talet äntligen otvetydigt från klerika- 
lismen, som å sin sida blev lika otvetydigt konservativ.

Två genomgripande förändringar hade då skett i Lund. Den ena var 
inomakademisk och har redan berörts: naturvetenskapen hade blivit för
stärkt och trängt fram på humanismens bekostnad. Den andra förändringen 
gäller själva staden. På några decennier hade den blivit den största in- 
landsstaden. Denna snabba expansion hade långt tillbaka gående förut
sättningar men hade haft att kämpa med starka hinder. Det har därför 
varit befogat att följa det klerikala universitetets inre historia utan hän
syn till den stad, där det inhysts. Men i början svaga, senare mer påtagliga 
tillflöden av borgerligt inflytande måste beaktas, innan bilden blir verklig
hetstrogen.

*

Lund vittnade vid den svenska erövringen i själva den yttre stads
bilden om forntida kyrklig och samtida adlig makt och om borgerlig van
makt. Kring domkyrkan reste sig nära ett femtital kapitelhus, som vid 
reformationen till stor del övergått från prelaters till adliga kungatjänares 
bruk. De blevo nu professorsbostäder och fingo också inhysa tjogtals 
studenter. Hälften av stadens gårdar stodo öde eller voro skattefria, 
klagades av skattedragande borgare, vilka dignade under sin uttaxering,
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fast den var lägre än vad länets kuststäder betalade. Ett par år efter 
slaget vid Lund begärde icke-skånska studenter att få universitetet flyttat 
till Kristianstad emedan de inte kunde skaffa sig bostäder i Lund.

Vid krigsperiodens slut 1720 räknades 680 mantalsskrivna invånare, 
23 år senare hade de nått över tusentalet. En uppgift 1757 att hela in
vånarantalet var 2.700 är överraskande och vittnar om stort överskott på 
icke-mantalsskrivna, d. v. s. fattiga personer. 1782 har antalet mantals
skrivna icke kommit över — eller gått tillbaka till — nivån 40 år tidigare 
(1.035, resp. 1.034), och 1795 är ökningen i invånarantal på 38 år blott 
omkring 100 (2.822). Men så sätter en snabb stegring in: 1805 — alltså 
efter endast 10 år — 3.224, 1825 3.968 och 1839 4.970. Lund var efter 
denna snabba frammarsch större än alla städer i länet utom Malmö och 
större än alla andra svenska städer inne i landet, t. o. m. Uppsala, vilket 
ju stått stilla sedan sekelskiftet.

En egenhet var storleken hos Lunds borgerskap, 1828 överträffande inte 
bara jämnstora städers utan de dubbelt så folkrika Malmös och Norr
köpings, (lägre än Karlshamns, Karlskronas, Göteborgs, Stockholms). Ett 
däremot svarande egendomligt rekord innehade det i de flesta städer 
största hantverkarskrået, skomakarnas, vilket i Lund räknade fler med
lemmar (18) än i alla städer utom Stockholm, Göteborg, Visby och Norr
köping. Sjuttio år tidigare rapporteras med stolthet, att skrålådorna 
— skrån med minst tre mästare — voro 16 i Lund mot 12 i den dubbelt 
större universitetsstaden Åbo.

Överskiktet inom borgerskapet, köpmännen, hade svårare att göra sig 
gällande. De voro 1757 tio, färre alltså än de 14 professorerna, och 1828 
var det »Handlande borgerskapet» — liksom i Uppsala — mindre än »Läro- 
staten» (89,136). Bland riksdagsbesvär, som Lund på 1700-talet likt andra 
städer flitigt uppvaktade med, lägger man märke till en klagan, att slätt
borna fingo importvaror direkt i de näraliggande sjöstäderna och skogs
produkter direkt från bönder i norra Skåne. Nygrundade manufakturer, 
7 stycken 1765, gåvo en bedräglig förhoppning.

Men vad handel och industri inte gav, gav jordbruket. Det konstateras 
med beklagande av en författare, som skriver under den på penninghus
hållning och arbetsfördelning inställda hattregimen, men han kan ej 
neka sig att nämna, att en borgmästare varit pionjär för rågodling. Under 
fysiokratiens högkonjunktur rapporterar en landshövding belåtet, att han 
befrämjat en åtgärd, som skall underlätta de fattiga köpstadsbornas 
bondegärning: fäladen, den gemensamma jorden, delades 1797 i lotter att 
brukas av de enskilda tomtägarna. Trots de svenska städernas genom
gående starkt agrara karaktär torde ett sådant arrangemang inte givit 
så stort privatekonomiskt utbyte i någon annan medelstor stad i riket. 
Tre stadskommuner förfogade 1828 över ett större hemmanstal än Lund 
(35), nämligen Malmö (45), Uppsala (42) och Sala (42). Men universitets
staden i Svealands gamla kornbod deltog icke i en ekonomisk uppgång och 
grannstaden vid Öresund kunde icke i proportion till invånarantalet 
prestera så stor avkastning av sin åkerjord eller så stora boskapshjordar 
(Malmö 7.389 tunnor och 1.138 djur, Lund 6.775 tunnor och 1.080 djur). 
Den individualistiska ekonomiens resoluta genomförande i Lund var ett 
av förebuden till dess definitiva genombrott i och med den först enbart 
för Skåne gällande enskiftesförordningen, 1803. Det väldiga uppsving,
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som åtföljde skiftesverket i Skåne och tog sig uttryck bl. a. i folkökning, 
har Lund fått sin andel av. Man har här ätt söka orsaken till stadens växt 
under en period, då så många städer stagnerade. Handeln i spannmål 
tog fart, när böndernas och herrgårdarnas skördar tilltogo, men det är 
framför allt den egna produktionen, man pekar på, när det lundensiska 
välståndet kommenteras av samtida. Ännu 1840 kunde det sägas, att 
handeln var mindre betydlig och att invånarna hade sin förnämsta bärg
ning av trädgårds- och åkerbruksskötsel — och dessutom av universitetet 
och studenterna.

Samarbetet mellan det borgerliga och det akademiska samhället hade 
man i Lund sökt säkerställa genom ett arrangemang, som bort kunna 
bryta udden av förvaltningens dubbelhet, i det att borgmästare och rektor 
tillsammans handlade vissa ekonomiska angelägenheter. Man hade, skrev 
dansken Molbech 1812, en lärd och en olärd borgmästare och sämjan mellan 
dem var god. Genom hela 1700-talet hör man dock omtalas tvister av 
samma slag som i Uppsala. Trots skråämbetenas expansion anförde kon
sistoriet stadshantverkarnas otillräcklighet som skäl att tvinga sig till 
egna hantverkare i allt flera yrken. Frihetstidens ekonomiska experter 
vid universitetet ville dirigera ortens näringsliv med hamnprojekt, mull- 
bärsplantager, planering av färgerier o. d. utan att därför komma i fruktbar 
samverkan med hantverkare och köpmän. Närmare den trånga verklig
heten för oss borgarnas klagan att präster konkurrerade med dem i jord
förvärv. Yid seklets slut fick den borgerliga självhävdelsen stöd av kunga
makten. Även under dessa års ofrälse samordning med gemensam front 
mot adeln var dock den lärda exklusiviteten så stark, att man 1797 beslöt 
stänga Lundagård för gesäller och lärgossar. Nappatag mellan starka stu
denter och »borgarmobben» sysselsatte ännu under Härbärgets tid den 
lokala skandalkrönikan, men gåvo ej politiska ekon — vilket hände i 
Åbo — och ingen stor idédebatt om reaktion och reformer uppväxte ur 
motsättningen mellan den borgerliga stadskommunen och akademien, 
som det skedde i Uppsala. I Lund upplöses vid denna tid spänningen 
mellan stad och universitet. Bådas blomstring är samtidig och flätas 
samman.

Ett borgerligt inslag fanns tidigt i den akademiska lärarkåren. Det 
var ingenting för Lund egendomligt. Som så många andra professorer 
kommo borgarsönerna ofta långväga från. Avlägsna småstäder som Ar
boga och Öregrund hade hunnit lämna sin tribut till rekryteringen före 
1750. Andra proveniensorter voro Visby, Varberg, Kristinehamn och Jön
köping. Barn ur rika hem i Stockholm och Göteborg som Harmens och 
Engelhart visade, alldeles som den miljö de kommit ur, mer lust att fra- 
ternisera med adeln än med enkla borgare. Söner av borgerliga närings
idkare på landet utgöra, som man kan vänta av ett stadsfattigt land, 
en ganska talrik grupp. Också hos dem kan man räkna med ett visst 
motstånd mot småstädernas borgerlighet, helst om de växt upp långt 
från sin nya hemort. Den självmedvetne vä vmästarsonen Norberg är en 
av dem och hans arvtagare som frondör mot »de höga», brukspatrons- 
skyddslingen Tegnér, hör halvt till dem. De bildade en fyra man stark 
trupp inom en borgerlig majoritet på 11 i professorsuppsättningen 1815 
(dess övriga beståndsdelar voro 8 präst- eller professorssöner, 1 bondson,
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1 adelsman). Tillskottet från skånska städer och skånsk landsbygd är 
inte stort — prästhem oräknade. Malmö har dock försett grannstadens 
lärda skrå med det största antal någon stad skickat dit. Och här kan man 
i ett fall särdeles påtagligt konstatera hur lärda och borgerliga hembygds
intressen tvinnades samman. När G. Sommelius, son till en köpman och 
rådman i Malmö, 1742 skrevs in som student, var en farbror till honom 
borgmästare i Lund, och en kusin innehade samma syssla, när Sommelius 
1800 dog efter en femtioårig bana som lärdomshistoriker. Hans forskar
mödor cirklade kring Lund. Huvudsakligen rörde de gångna tiders lärda, 
men en av hans många sakrika dissertationer är ägnad Lunds dåtida eko
nomiska förhållanden, en studie utan motstycke i den äldre litteraturen 
om Uppsala. Ur denna avhandling av Sommelius äro de här ovan med 
årtalet 1757 försedda statistiska upplysningarna hämtade. Författarens 
lovord åt borgmästaren, som odlade råg, träffade hans farbror.

Den kontakt, upplysningsutilismen velat upprätta mellan vetenskap 
och penningförvärv, visade sig vara en spröd brygga. Från ett helt annat 
håll gjorde universitetsmän rustade med lärda argument vid 1800-talets 
ingång en lyckad framstöt för att bryta isoleringen mellan stadens båda 
befolkningselement.

I Lund som i andra danska städer hade Knutsgillena varit ett organ 
för kristlig och sällskaplig förbrödring oberoende av ståiidsgränserna. I 
residensstaden Malmö hade dessa traditioner upprätthållits men i Lund 
hade det gamla gillet följt med stadens dekadens och förde från 1600- 
talets slut en tynande tillvaro som en skråmässigt sluten intresseförening 
av borgare. En tid fungerade det mest som likbärarlag till ersättning för 
studentparaderingar vid finare borgarbårar. Men så försvunno hant
verkarna, en och annan präst och magister sällade sig till köpmän och 
magistratspersoner och 1801 började akademiker ingå. De visade med 
hjälp av en gillestadga från 1500-talet, som Lagerbring tryckt, att »både 
Kiddersmän, Prester och Borgare med deras Fruntimmer af urminnes tider 
varit intagne» och att det stod i strid mot det ursprungliga syftet att gillet 
förvandlats till »endast en inrättning för Borgerskapet». I stället för borg
mästaren, som mer än ett sekel varit självskriven ålderman, utsågs lands
hövdingen till den högsta förtroendeposten. Intrånget tycks ej ha varit 
välkommet att döma av ordalagen i den citerade skildringen, gjord av 
Lagerbrings andre efterträdare som historieprofessor, Sjöborg, och syftet 
var knappast demokratiskt. Men borgarna trängdes inte undan, och en 
form var funnen för ståndsutjämnande samvaro. Man kan jämföra med 
att det nyinrättade Uppsala Gille var kluvet i en akademisk och en borger
lig avdelning.

I vilken utsträckning Lunds borgares söner studerade vid universi
tetet före 1813 är svårt att beräkna, ty de blevo först vid denna tidpunkt 
skyldiga att skriva in sig i någon nation.

År 1810 fick Lund äntligen sin första infödda professor av icke prästerlig 
eller professorlig extraktion, Liljewalch. Hans far och två bröder voro 
handlande. En annan köpmansson, Lindschoug, återvände efter juridiska 
studier och juridisk praktik till sin fars affärsrörelse och hördes på gatorna 
obesvärat diskutera höga ting med professorer, som varit hans studie
kamrater. I dessa båda borgarsläkter tog sig härbergister, Heurlin och 
Agardh, hustrur. Heurlin har berättat hur det gick till att en obildad
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borgare — en krögare — uppfostrades till att passa som medlem i Här
bärget. Tegnérs första beröring med Lunds borgare tycks ha varit att 
han betalade en slarvig svågers skuld hos Liljewalch, och han omnämner 
inte köpmannen särskilt vänligt i det sammanhanget. Men han umgicks 
med de borgare, vännerna bekantat och befryndat sig med, och han blev 
Knutsbroder. Dessa relationer ha satt spår i hans poesi. Dikterna om 
borgerligt liv äro inte många, och de äro inte heller betydande. Men de 
vittna om trivsel i den oceremoniösa miljön.

Likväl har ett expressivt uttryck av Tegnér fäst ett skimmer av löje 
vid både universitet och stad: »den akademiska bondbyn». Memoar
författare och andra skildrare, som efter seklets mitt behandla de äldre 
förhållandena, berätta, att ytterst litet köptes till dagligt bruk i ett väl
skött professorshus och att kontanter kunde fattas men aldrig matvaror. 
En professor var i gynnsamma fall trefaldig jordbrukare: som husägare, 
varmed följde andel i stads jorden, som lottinnehavare i universitetsägorna, 
och som boställsinnehavare i en prebendeförsamling. Därtill kom då också 
lön i spannmål. Ken naturahushållning var detta inte, utan spannmål 
avyttrades. På detta sätt blev professorerna — liksom givetvis universi
tetet självt — inte bara jordbrukare utan också spannmålshandlare. De 
delade med stadens köpmän det omedelbara intresset för priserna på säd. 
Tegnér arbetade för att höja sina spannmålstunnors antal; men alltför 
goda skördar beskar den vinst han väntat sig. Dessa förhållanden, som 
återfunnos överallt i Sverige men framträdde särskilt tydligt i Lund, äro 
den realitet, som ligger bakom uttrycket »den akademiska bondbyn». 
Den adekvata benämningen för den socialekonomiska blandform, som 
existerade där, är akademisk bondeborgerlighet.

*

Ingen förstarangsförfattare har varit född och uppfostrad i Lund, som 
fru Lenngren i Uppsala. Det faller under den generellt gällande regeln, 
att det dröjde 200 år efter erövringen innan Skåne och Blekinge födde 
svenska diktare med nyskapande betydelse. De båda f. d. danska kust
landskapen i väster ha däremot redan på 1700-talet och via Lund sänt 
det nya fosterlandet två banbrytande prosaister, Dalin och Thorild. Flyt
tar man sig till det äldre Västsverige, som också av natur- och kulturgeo
grafiska orsaker graviterade mot söder, finner man bland dessa trakters 
fåtaliga lundensiska studiosi en verskonstnär, som omskapat svensk poesi: 
Lidner, och den förste som fört den svenska dikten upp i världsklass: 
Tegnér. Även de ännu fåtaligare studenter från de centrala östsvenska 
provinserna, som sökt sig till Lund, ha i förhållande till sitt antal gjort 
överraskande stora litterära insatser, och en av dem blev redan under 
sin studietid en tongivande skald, Talis Qualis.

Den sistnämnde hör till ett senare skede, då diktning började kräva sin 
man helt och hållet. För de flesta bland hans föregångare är det utmär
kande, att de efter en i regel kort studietid lämnat universitetet och absor
berats av andra intressen än de vetenskapliga. Tegnér är den enda av 
periodens stora författare, som stannade i Lund och verkligen växte hop 
med den akademiska miljön. Han representerar ensam en typ, som är 
vanlig i Uppsala och jämte infödingarna kunnat göras till huvudsak vid
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behandlingen av den uppsvenska universitetsstadens roll i realismens hi
storia. För Lunds del måste författare, vilkas beröring med staden in
skränkt sig till studier där, i långt högre grad tas med. De akademiska 
intryckens betydelse för deras utveckling blir då svår att avväga.

Det är redan fallet med Dalin. Det låter säga sig, att det är som lär
junge till Bydelius denne ägnat sig åt att predika sunt förnuft på svenska. 
Men dels var Bydelius uppsvensk, dels är Dalins ungdomsbragd, Argus, 
nära knuten till utländska impulser förmedlade av ämbetsmän i Stock
holm, dit han flyttade utan akademiska lärdomsprov. Den lundensiska 
andelen i hans insats som prosarealist är därför högst oviss. Som poet till
ägnade sig Dalin relativt sent fransk-klassicismens principer, som icke 
voro nya i Stockholm eller i Uppsala. Hans första verser är fulla av 1600- 
talsdrag, vilka levde kvar landet runt och bl. a. i Lund, vilket Bydelius’ 
särdeles ålderdomliga poesi visar.

Vid upplysningens definitiva genombrott i skönlitteraturen på 1750- 
talet spelade lundensaren Gyllenborg en stor roll. Ingenting tyder dock 
på att han förde med sig några omstörtande idéer från Lund. Med stöd 
av hans egna yttranden kan man betvivla, att han utan bekantskapen 
med Creutz i Stockholm blivit en epokgörande poet eller alls poet, och hans 
äldsta vers vittnar liksom tidigare Dalins om tämligen efterblivna estetiska 
ideal (Sahlberg). Läser man de poem, varmed Lund firade sin siste rector 
illustris, får man intryck av att leva i barockens tidevarv. Utan syfte 
att bli skald studerade Gyllenborg med förtjusning Eneiden för en av 
stobaeerna, glömde sedan vem av dem det var men mindes sin Yergilius 
alltför väl för att kunna bli en självständig epiker. Ambitionen att vara 
en stoiker, föraktande världens flärd, säger han sig ha grundlagt i Lund, 
men det behövdes läsning av Bousseau och sociala förödmjukelser för att 
locka fram stoikern ur prins Gustavs kavaljer. Ett slags demokratism 
fanns hos Gyllenborg, men dess idealgestalt blev bonden och inte borgaren. 
Så är också förhållandet med två andra författare, som vid denna tid 
kommo från Lund till Stockholm. Gjörwell har kallats den förste kälk
borgaren i vår litteratur (Lamm); det är emellertid genom beskedliga lant- 
livssvärmerier han meriterat sig för titeln. Bättre än den försiktige och 
hållningslöse Gjörwell vittnar en yngre invandrare till Stockholm om att 
stoff till demokrater, om än inte fullfärdiga demokrater, kunde komma 
från Lund: vår förste konsekvente rousseauan, Fischerström. Det är 
naturligtvis landsbygdens småfolk han ägnar sin kärlek.

När Åbodocenten Kellgren blev smakdomare i Stockholm, framställde 
han Lund som ett tillhåll för pedanteri och platt eller svulstig poesi. Jämte 
andra småstäder, lärda och olärda, drabbades också Uppsala av samma 
drift. Lundaprofessorn Stobaeus råkade inte mycket värre ut än Uppsala- 
borgmästaren Yckenberg och Uppsalastudenten Leopold. Men för Upp
salas del gjorde Kellgren ett undantag i det han berömde fru Lenngrens 
sobra poesi, och Leopold gav genast svar på tal och bättrade sig sedan, 
ja gick förbi Kellgren till strängt fransk-klassisk stiltukt. Lundensare 
slogo däremot, i Kellgrens ögon, nya rekord i platthet och svulst. Det gick 
inte längre att skämta bort dem. Lidner blev en publikgunstling med sina 
stormande utgjutelser, och Thorild hävdade den regellösa inspirationens 
rätt att skriva genialt eller pekoralis tiskt.
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Har det betytt något för den förromantiska känslokultens båda främsta 
företrädare att de på sin väg från landets enda större handelsstad passerade 
den minsta universitetsstaden, från det modernaste samhället kommo till 
ett av de mest traditionsbundna? Att kastas från en ytterlighet till en 
annan passade dem förträffligt. Romantiken var ju också inte bara en 
revolution utan också en reaktion. För övrigt måste svaren på frågan 
bli olika, emedan de båda författarindividualiteterna voro det.

Lidners bana var bestämd av barndomsintryck under oroliga familje
förhållanden i en orolig stad. Moderns tidiga död och herrnhutiska extaser 
hade luckrat upp hans själsliv. Yttervärlden intresserade honom inte an
nat än som stoff för egocentrisk känslosamhet (Lamm). Den väntade på sitt 
adekvata konstnärliga uttryck, och han själv på att göra lycka med sin ord
konst. I gammaldags svassande rim hade han celebrerat rika liktåg i 
Göteborg. Hans effektsökeri accepterades utan svårighet i en stad, där 
en latinprofessor förfärdigade komiskt högtidlig poesi och den excentriske 
Trolle residerade i stadens finaste hus.

Vi veta inte mycket om Lidners liv i Lund. Två tidningsnotiser om en 
dunkel bokaffär, hans plötsliga avresa och osäkra men inte osannolika 
traditioner tyda på att han redan lagt sig till med bohemfasoner. Håller 
man sig till de magra notiserna i offentliga handlingar kan man däremot, 
som L. Weibull gör, få fram bilden av en särdeles skötsam ung man. 
I varje fall förstod han att till de gynnare han skaffat sig i Göteborg lägga 
nya i Lund. Dikter av honom visa, att han anförtroddes att göra vers vid 
viktiga tillfällen i den lilla lärdomsstadens liv och fullkomligt behärskade 
den bombastiska barockstil, som dröjde kvar i den provinsiella isoleringen. 
Han inleder poesien i Lunds första tidning med en hyllning till Gustav III 
och liknar monarken vid cedern bland träden och lejonet bland djuren. 
Sin nations nyligen adlade inspektor, Rosenblad, uppmanar han att 
glädjas åt ätten, som prålar med hans lager. I en lovsång till Ramlösa 
brunn, som Rosenblad hade om hand, sticker tidens lantlivssvärmeri 
fram i en preciös ordlek: skalden sitter i Lund, som är en öken, och prisar 
Ramlösa, som är en lund. I en promotionsdikt sätter han vitterheten 
före »gräl». Kan detta kallas ett offer åt upplysningens förakt för pedan
teri, så är det ett undantag, ty Lidner är genomgående servilt lojal mot 
lärdom och all slags höghet. Ovanligare i sitt ämnesval är en dikt vid 
borgmästare Sommelius’ insättande i sitt ämbete. Den vittnar om när
mandet mellan akademin och borgerskapet i Lund och kanske också om 
göteborgsk aktning för det praktiska livets män.

För andras förtjänster glömmer inte Lidner att framhålla sina egna. 
Han försäkrar att han skattar kunskap högre än rikedom. Nöjet att tala 
om sig själv har lockat honom att besjunga sin säng och sin bokhylla, 
sin cirkel och sin penna. Det är en frisk dikt utan självbespegling. Man kan 
tro sig höra Wallenberg tala om inredningen i en hytt på skeppet Finland. 
Studenten från Göteborg bar en realist inom sig. Den löst nedkastade 
studierumsinteriören har en osökt påtaglighet, som är ganska ovanlig i 
det senare 1700-talets svenska poesi. Mamsell Malmstedt hade inte så 
lätt hand, när hon fotograferade sitt vardagsliv i Uppsala. Men hon 
behöll aktningen för verkligheten. Lidner förlorade den. En dikt från 
Lundatiden visar, hur det gick till.

Det är en stor komposition ägnad en drunkningsolycka i den Trolle-
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Harmenska familjen på Torup, 1775. Den originella slottsherrn uppges 
ha beställt eller betalt dikten. En uppskakande händelse skulle skildras, 
men gravpoeten kunde inte nöja sig med det. De sörjande skulle ha sitt 
lystmäte av klagan och de lärda smakdomarna ett gesällprov i den affek
terade stil som var deras. Lidner lämnar många åskådliga detaljer: 
alm och lind växa vid stranden, de förolyckade sitta i en ökstock, de ro ut 
och båten välter. Men det viktigaste för skalden är att delta i sorgen med 
verop, med frågor till Gud om han glömt sina skapade varelser, med hot 
att endast uvar, ugglor och gastar ska husera på olycksstället, och med 
böner till den känslofulle att gråta där. Fakta misshandlas och upplösas 
i emotioner. Vi ha här Lidners första studie enligt den metod, som för
skaffade honom hans största framgång. Spastaras död är också en aktuell 
sensation pressad på alla effekter som kunnat skrämma, röra och trösta. 
Det är naturligtvis för mycket sagt, att Spastarastilen redan var färdig 
(Weibull). Det blev den inte innan Lidner på resor i förromantikens Europa 
fullkomnat sin vidlyftiga livsstil och sin extravaganta versstil. Men expan
sionen har redan börjat. Det har påpekats, att Lidners mästerverk har 
ställen som erinra om Dahlstiernas marinism (Schiick). Trolledikten visar, 
att han tog steget direkt ur barocken in i förromantiken. Så gynnade 
Lunds förankring i en föråldrad smak Lidners konstnärliga frigörelse. 
Vår romantik vann på det, men vår realism gjorde en förlust, som det tog 
lång tid att ersätta.

Revolutionären Thorild har också drag, som peka tillbaka till äldre 
tider. Under en utåtriktad glädje åt oväntade nyheter och skiftande 
mångfald lurade mystikerns förhäxande tillbedjan av det Ena som är 
bakom allt. Han började sitt liv som bondson och slutade det som för- 
härligare av bondelivets instinktiva självklarhet. Däremellan tjusades han 
och stöttes bort av intellektuella äventyr i små och stora städer. Han är 
den svensk, som före 1800-talets mitt vågat de djärvaste utflykterna i 
politisk och religiös emancipation, men han förde med sig en tung barlast 
av klerikala och aristokratiska idéer och stämningar. Den unge Thorild 
var absorberad av filosofiska studier, som inneburo en våldsam brottning 
med den ortodoxa klerikalismen. Han kämpade sig fri, men märken av 
kampen sutto alltid kvar. Hans intresse fixerades på abstrakta filosofiska 
problem och hans diktning trädde i denna spekulations tjänst. Hans este
tiska lagstiftning gav rum åt även den lägsta verklighet, men respekten 
för verkligheten födde aldrig realism, utom i brev och i några dikter, 
som inte trycktes under hans livstid. Den livliga och invecklade debatt, 
som förts om Thorilds filosofi, har därför en del att säga till svar på frågan 
om den svenska realismens fördröjande.

Som gymnasist i Göteborg hade han inom skolans värld bevittnat en 
sammandrabbning mellan luthersk ortodoxi och den svedenborgska sam
mansmältningen av kristen mystik och upplysningsfilosofi, hade vidare 
lärt sig stycken av kyrkofienden Yoltaire utantill och läst upp dem för 
en troende vän, dock utan att såra dennes känslor.

I Lund fann han en stillastående miljö men tog förunderligt väl vara på 
de små ansatser till rörelse, som dock märktes där. Yid hans ankomst 
härskade ännu den leibnitz-wolffska filosofien vid det efterblivna univer
sitetet, och Thorild utgick från den i sina brådmogna försök att bygga upp 
en egen världsåskådning. Enligt Albert Nilssons tolkning av hans livs
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gärning förblev han alltid en andlig frände till 1600-talets metafysiska 
systembyggare. Andra forskare ha visat, att han före avresan från Lund 
1780, ja redan vid sitt första framträdande som filosof i ett nationstal 
1778 tagit avgörande intryck av upplysningens empiri och förromantikens 
emotionalism (Lamm, Arvidson). Sedan Segerstedt uppvisat moralsense- 
skolans stora betydelse för alla det slutande 1700-talets svenska filosofer 
i deras försök att ena förnuftets och känslans anspråk, ter sig Thorilds 
filosofi mindre unik än förr. Men det står fast, att hans grundprincip, 
läran om tillvarons homogenitet genom växlande grader och arter, skiljer 
sig från samtida relativism i att vara metafysisk, och att han likaledes 
avviker från de egentliga upplysningsfilosoferna, när han åkallar erfaren
heten men konstruerar verkligheten ur abstrakta principer.

Det är sålunda oförnekligt, att Thorilds tänkande i största allmänhet 
fått sin prägel av den ålderdomliga filosofien i Lund, men det har däremot 
visat sig svårt att finna människor och böcker som påverkade honom. 
Den läraruppsättning han mötte, var nästan genomgående svag. För det 
nya i Lagerbrings kritiska historieforskning var han oemottaglig. Ett 
annat undantag från regeln a tt— som Lagerbring skrev — universitetet sov, 
var juristen Kelander. Han var en naturrättslig rationalist med sina rötter 
djupt nere i 1600-talet. Thorilds beroende av honom är sannolikt (Seger
stedt). Själv har dock Thorild ingenting att säga om något givande lär
jungeskap till Kelander och berättar över huvud inte om positiva intellek
tuella relationer till universitetsmän eller äldre kamrater. Det enda undan
taget är att han varit solidarisk åskådare av sin vän Hylanders herrn- 
hutiska gudsgemenskap, men 1779 chockerade han Hylander med en 
»naturalists» skepsis och höll på att bli ovän med honom fördenskull. 
Vidare veta vi, att han samma år förtjust bevittnade en attack mot läran 
om medfödda idéer under en disputation, där den blivande filosofiprofes
sorn Fremling ledde attacken och den hyperortodoxe teologen Munck 
var förbittrad åhörare. Segerstedt har gjort troligt, att Thorild tagit 
intryck av Fremling, men kallar denna påverkan i huvudsak negativ. 
Fremling kompromissade försiktigt mellan den nya empirismen och Wolff, 
som förblir en vördsamt åberopad auktoritet i Lundadissertationer hela 
1780-talet, och betygade 1783 den gängse fasan för Spinoza. Thorilds 
spinozism, äkta eller moderniserad, innebar förnekelse av guds person
lighet och själens odödlighet. Det uppges, att han kallats upp till Munck 
och gjort denne gamle disputationshjälte stum. Var fick han sina argu
ment? Kanske hos Munck själv, har Lamm föreslagit, följande en anvis
ning av Thorild att han lärt sig »fritänkarnes skäl i Prästernas böcker». 
Denna egendomliga metod att göra sig fri bottnar naturligtvis i en redan 
vaken lust att opponera, men vittnar också om att oppositionslusten fick 
ypperlig näring i det Lund där Munck var själasörjare.

Bortser man från tankegångarna och håller sig till själva sättet att 
vara, måste det sägas, att vanan att deducera och vederlägga följde Thorild 
genom livet. Med hemligt nöje rev han upp beviskedjor och flätade nya, 
ofta, tycks det, mer för effektens än för slutsatsernas skull. I Uppsala 
väckte han ett kritiskt auditoriums häpnad med sin slagfärdighet i kate
dern, däri lik sin ungdoms antagonist Munck under ett gästspel av denne 
på samma ort ett kvartsekel tidigare.

Arrogans mot meningsmotståndare blandades hos Thorild på ett säll
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samt sätt med vilja att göra alla åsikter rättvisa. Han hade en fullkomlig 
mani att upphäva sig till fredsdomare i strider, som han själv inlett. 
Kationstalet 1778 är det första provet därpå. Det är fullt av ursinniga 
invektiv mot »mörk och förvirrad lärdom». Men det utmynnar i en för
säkran att Sorbonnes renlärighet och H e lv e te  eller Rousseaus kätteri 
är lika aktningsvärda. Det är redan den suveränt allomfattande grada- 
tionsläran, som sedan blev ledmotivet i Kritik över kritiker. I denna 
tidiga avfattning märker man tydligt en osäkerhet mitt i övermodet, ett 
behov att ha en reträttväg öppen. Men Thorild skulle inte kunnat så 
naivt erbjuda barska ortodoxer sina nedlåtande fredsförslag, om han 
inte trott det möjligt att möta motståndarna på neutral mark belägen 
bortom all kunskap och all okunnighet. Guds klara insikt i tingens sam
manhang kan ingen människa nå, förklarar han. Därav kom toleransen 
mot intoleransen. Med vädjan till känslornas oberoende av teorier åter
vann han den fromme Hylanders vänskap. Ackomodationen efter omgiv
ningens fördomar gick så långt att han mot bättre vetande antecknade sig 
till nattvardsgång.

Glimtvis röja breven från den sista tiden i Lund ett vilset ömhetsbehov 
bakom den karska tvärsäkerheten. Kär Hylander, som dock så föga 
förstod honom, rest bort, gråter han och kan inte finna frid i böckerna. 
Isoleringen är inte enbart intellektuell. Den förbenade lärdomen förtorkar 
hans själ, men han klagar också att staden består av stängda hem med 
skvaller till enda kommunikation. Kvinnorna äro »sekvestrerade» och 
staden kunde lätt göras till ett katolskt kloster med nunnor.

Under de sista åren i Lund hade Thorild plats som informator i handlan
den Liljewalchs hus; en av hans elever var den första lundensiska borgarson, 
som blev professor vid universitetet. Thorild talar om sin olärde principal 
och hans familj med aktning, men någon djupare kontakt med dem kunde 
han inte etablera. Kärmast för deras skull var det han gick till nattvarden. 
Det duperade dem inte. Hans discipel har meddelat att han skötte under
visningen exemplariskt men förvånade med promenader till Helgona- 
backen, där han dyrkade solen. Välordnad borgerlighet hade inte mycket 
att säga hans okonventionella folkliga smak. Hos tiggare och i torpstugor 
har han sökt mätta sitt behov av naket liv — om man nu till verkligheten 
och Skåne får förlägga scener i Gessnerkliché nedskrivna under denna 
period.

En nyförvärvad vän, Heurlin, höll till godo med Thorilds blasfemier, 
kallade honom sin Gud och delade hans förakt för Lund. Heurlin for till 
Stockholm, och Thorild reste dit efter honom. Han levde upp där, åter
fann något av den livaktighet han var van vid från Göteborg, trivdes 
med att förlöjliga hovmän, ömka bankrutterade borgare och svärma bland 
Kungsholmens vilda klippor. Skildrande detta blir han realist i sina brev, 
när han ett ögonblick glömmer sin attityd av profet. Lund och Skåne 
avfärdar han med sällan vänliga lakoniska domslut. Han känner sig 
återkommen från förvisning i en »rik öken». I en av hans första dikter 
från Stockholmstiden hyllas jordbrukaren »svart som jorden, som hon 
ädel», livnärande adelsmän som plåga honom och orsak till att städer 
resas. Är lukten av svart och fruktbar mylla ett skånskt minne och värde
sättningen av samhällsklasserna färgad därav*? Man vågar inte med 
säkerhet påstå det, ty Thorild är här en extatisk förkunnare av fysio-
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kratiska lärosatser och likgiltig för realistisk skildring. Sitt stora slag som 
skald slog han med Passionerna och kallade själv dikten metafysisk. Allt 
smått försvann för honom, när han nu gick att reformera hela världen. 
Efter några år var han beredd att förinta städer och utrota präster. Och 
dock var denne radikale världsförbättrare en vandrande skolast. Med 
logiska syllogismer bevisade han känslans allmakt. I sin störste mot
ståndares ögon var han en galen student från Lund.

De små förhållandena i Lund ha alltså sin andel i, att förromantiken i 
Sverige mer än på andra håll blev en flykt från verkligheten och inte en 
nyorientering i verkligheten. Lidners och Thorilds studiestad fortfor att 
vara en tacksam jordmån för den litterära sentimentalitetens blomstring.

Evert Wrangel, som gjort en betydande insats vid utforskandet av de 
lundensiska diktarnas samband med deras miljö, har iakttagit, att Lund 
skiljer sig från Uppsala och Åbo genom att vara ett tillhåll för sentimen
taliteten både före, under och efter dess högkonjunktur. Han drar linjen 
ända tillbaka till Gjörwell och ända fram till Tegnér. Själva faktum är obe
stridligt och av stor vikt, om man söker de faktorer, som bestämde den 
svenska realismens utveckling. Fråga är emellertid, om en så lång obruten 
linje kan dras som från 1750-talet till 1820-talet. Ännu viktigare är frågan, 
vad som kan vara orsaken till sentimentalisternas anhopning i Lund. 
Att den akademiska miljön skulle i särskilt hög grad skapat  sentimentali
tet, förefaller inte troligt. Men det är uppenbart, att det sydsvenska uni
versitetet inte bjöd så effektivt motstånd som det uppsvenska och det 
finska. På det sättet har det indirekt befordrat den nya livsinställningens 
spridning och fortbestånd.

Det var dock en sekundär roll. De primära orsakerna bestämdes av 
det svenska samhället i dess helhet, av brytningen mellan fäderneärvda 
vanor och nya, ovana levnadsförhållanden.

Känslosamheten väller fram redan vid mitten av 1700-talet över hela 
landet och ur alldeles olitterära källor. I det undangömda Växjö tog 
Ödmanns gymnasiekamrater på 1760-talet vid avresan till olika univer
sitet avsked av varandra med tårar och omfamningar. Man får därför 
vara försiktig att dra vittgående slutsatser av den i och för sig intressanta 
jämförelse mellan akademiska seder i Uppsala och i Lund, som C. F. Fallén 
gjort. Kär han beskriver det mindre stela umgänge mellan studenter och 
professorer, vilket förvånat honom då han på 1780-talet kom till Lund, 
nämner han att det fanns akademiska fäder, som tog i famn och kysstes, 
något som han finner vara en alltför långt gående intimitet. Senare 
noterade en infödd skånestudent de varma omfamningarna som en egen
het hos den ålderstigne professor Hylander, Thorilds ungdomsvän (Kahl). 
Den emfatiska hjärtligheten hade hunnit bli anmärkningsvärd, när Kahl 
var ung vid 1800-talets början, men var vanlig trettio år tidigare. Kon
stansen i Hylanders sinnesart var herrnhutismen, som han delat med 
Thorild och bevarat sedan denne avfallit. Herrnhutismen hade ett tidigt 
centrum i Skåne, därifrån Gjörwell förde en hjärtnupen vänskapskult med 
sig genom livet. Men sekten förde ett tynande liv i Lund och på skånska 
slätten, så att nyare frikyrklighet hämtade sina auktoriteter norrifrån. 
Hylander var troligen lika litet typisk bland Lunds akademiker som 
fru Lenngrens far var bland Uppsalas. Man bör också lägga märke till
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att han var född i Västergötland. Han hör alltså samman med den väst
svenska sentimentalitet, vars främsta bärare voro Lidner och Thorild. 
Västsvensk var vidare den Lundaprofessor, som jämte Hylander närmast 
kommer ifråga, om man söker sentimentalister inom den lundensiska 
lärarkåren, Johan Lundblad. Ett ytterligare band mellan honom och 
Thorild var att Lundblad kom med färska intryck från Wertherfeberns 
Tyskland vid den tid då Thorild tillsammans med Hylander läste Werther. 
En lantlig utflykt i äkta Wertherstil företog Thorild i Lundblads sällskap 
till dennes barndomshem, ett halländskt torp.

Lundblad publicerade 1783—1786 dikter om Werther, åberopade privata 
förstahandskällor om verkligheten bakom romanen men deklamerade mest 
om tårarnas vällust. Hans mycket besökta föreläsningar beskrivas som 
eruptioner av stammande entusiasm (Kahl). Västsvenskar ha sålunda hål
lit sentimentaliteten vid makt i Lund efter Lidners och Thorilds för
svinnande därifrån.

Häremot får man inte föreställa sig att idel litterära revolutionärer 
utbildades i Lund. Wrangel medger detta och nämner ett intressant 
undantag. En fattig latinsäker smålänning, N. L. Sjöberg, kom från Lund 
till Stockholm samtidigt med Thorild och deltog som denne i Utile Dulcis 
tävlan om prisämnet Jordbrukaren. Sjöbergs ode förenade med en lika 
utpräglad demokratism som Thorilds en regelrätt reflexionsstil och till- 
dömdes priset. Han tog avstånd från sin kätterske medtävlare, blev den 
förste poesipristagaren i Svenska akademien och fick långt fram i tiden 
det betyget av Leopold att mer än någon annan svensk skald ha format 
sig efter de antika mönstren. Därvid underförstods, att det var fråga om 
sådant antikstudium som Boileau föreskrev.

Sedan Thorild blivit en riksbekant kaféfigur i Stockholm och Lidner 
den poesiälskande ungdomens idol, växte imitatörer till dem upp på 
många håll i landet. Det är frappant, att dessa eftersägare fingo husera 
i Lund utan att möta sådana mothugg som i Uppsala och Stockholm. 
Som lundensare brukar räknas Werthersvärmaren och Stellabearbetaren 
L. P. Bagge. Han disputerade för Fremling 1790 och har på Thorilds 
ogenerade personliga sätt blamerat sin lärare med utsatt namn i en sati
risk dikt. Då Bagge även studerat i. Uppsala och hans biografi inte är 
närmare känd, är det säkrast att räkna honom som ett exempel på för
romantikens styrka i Västsverige; han var född i Göteborg. Mera sägande 
om Lunds roll för känslosamhetens vidmakthållande är en annan flyt
tande students bana. E. P. Älf var son till en litteraturälskande lektor 
och domprost i Linköping, skrev stillsamt sentimental poesi av äldre typ 
sedan barndomen, studerade först i Uppsala, kom sedan till Lund, blev 
docent och lät tala om sig som Lidnerimitatör i liv och dikt. När Lundblad 
1786 gav ut en bok med vers om Werther, tog han med i den en gråtmild 
klagan över den celebra självmördarens öde av Älf, med motto från Lidner.

En infödd skald fick universitetet i Anders Lidbeck, son till professorn 
i naturalhistoria, docent i faderns ämne, för övrigt privatelev till Hylander.

De nationellt-demokratiska appeller, vilka Gustav III utsände vid krigs
utbrottet 1788 och statskuppen 1789, följdes, som vi hört, villigt i Lund. 
Där liksom på andra håll sattes tillfällighetspoeterna i livlig verksamhet. 
Lidner, som den patriotiska hänförelsen och de sensationella händelserna 
passade förträffligt, angav tonen för denna halft officiella poesi — t. o. m.
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för Kellgren. I Lund celebrerade den nyss nämnde Älf freden i Värälä. 
Sorgen och förbittringen vid mordet på Gustav III tolkades av Lidbeck. 
Konungens väldighet söker poeten frambesvärja i en bloddrypande skräck
syn:

Dock kan ej blodets ström och ej kanonens röst
Förkväfva hämdens eld.

Han är grym mot fiender men hans milda frisinne har besparat sven
skarna den omvälvning som hemsöker Frankrike. Indignationen över 
adelsmännens dåd uttrycks i elva rader med samma början: »Ett skott.» 
Universitetsmännen uppmanas att gråta, all deras »lärdom är långt sämre 
än en tår». Katuren bör delta i sörjandet, fågeln må tystna, »låt rosen 
vissnad bli». Lidners suveräna likgiltighet för verkligheten utanför tårar
nas och fasans räjong har sin skuld i detta, men Lidbecks opus har ett äldre 
stamträd. Det är helt enkelt ett sent skott ur barockens praktflora, som 
Kellgren försökt utrota men utan att fullständigt lyckas.

Ännu vid mitten av 1790-talet fortsatte den sentimentala poesin att 
flöda ohämmat i Lund. Den fick 1795—96 ett forum i den köpenhamnska 
publikationen Kordia, som ville vara skandinavisk och därför försåg sig 
med svenska originalbidrag från Lund. Där gråter sig en skald till »lättelse 
och tröst vid känslofulla vänners sköten» och är lycklig bland gravar på 
en kyrkogård. En annan ropar »ve, ve, förbannelse och smärta» över 
misstänksamheten, som han kallar mänsklighetens fördärv, och frossar i 
mörker och fasa »då stoftet af en olycklig yngling, en mieltsjuk sjelf- 
mördare, fördes til grafven». En tredje översätter Biirgers skräckballad 
över ett socialt tema Prästens dotter i Taubenhain. De tre poeterna —  
M. Stoltz, K. H. Sjöborg och A. C. Kullberg — voro unga vetenskapsmän. 
Om de båda sist nämndas biografier vet man så pass mycket, att man 
lugnt kan påstå, att gråt och skräck inte var deras rätta element utan 
offer åt ett tidsmod. Sjöborg kastar den sentimentala masken då och då, 
vartill jag återkommer.

Samarbetet med Köpenhamn lockade 1798 fram en kortlivad lit
terär publikation i Lund, Carolina. Utgivare var docenten L. P. 
Wåhlin, släkting till den här ovan som adelsfiende nämnde dom
prosten Chr. Wåhlin. Den sengustavianska demokratismen är här 
uppfriskad av den landsflyktige danske republikanen Malte Bruun, vars 
medarbetarskap kostade tidskriften livet samma år den föddes. Revo
lutionärerna Paine och Godwin prisas, ett »Lexicon öfver det aristo- 
cratiska och det democratiska språket» omtalas i en skämtnotis, och en 
översättning av en fransk frihetshymn meddelas. Originalpoesien av lun
densiskt märke är återhållsam i Carolina, den inskränker sig egentligen 
till en kåserande introduktion. Dess ledmotiv är den skånska poesiens 
uselhet. Kär provinsen nu fått ett litterärt forum, befaras det bli stormat 
av »alla Skånes Bagrar». Ödmjukheten går så långt att Bergklint hyllas 
som enda hederlig poet i landsändan — helt naturligt improduktiv, sedan 
han hamnat där. För att riktigt förstå vad denna självkritik innebar, bör 
man veta, att Bergklint, som blivit kyrkoherde i ett slättbygdspastorat, 
vantrivdes i Skåne och föraktade det efterblivna Lund. Det kallas av 
poeten i Carolina »vitterhetens Kazareth», och han frågar om något gott 
kan komma därifrån. Året efter kom Tegnér dit.
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De sentimentala skalderna från 1790-talet tystnade eller skingrades. 
Kullberg flyttade till Stockholm 1798 och blev tillsammans med den förut 
nämnde K. L. Sjöberg, den mellan dem anlände Valerius och den nytill
kommande Wallmark en sydvästsvensk stamtrupp i Leopolds rättrogna 
garde. Även i Lund blev, som vi skola se, Leopold ett litterärt orakel i 
högre grad än i Uppsala. Sentimentalitetens avtagande kan emellertid ej 
förklaras som en landvinning för upplysningen. Snusförnuftiga truismer 
och gråtmildhet trivdes sida vid sida i de akademiska prisdikterna och 
samverkade att göra dem diffusa.

Den rörelse, som avlöste och besegrade sentimentaliteten, var nyklassi
cismen. Dess lösenord var att försona ideal och verklighet.

Nyklassicismens inträngande i Sverige står i nära samband med att este
tiken gjordes till självständig disciplin vid universiteten. Detta skedde i 
Uppsala under Creutz’ kanslersregim på 1780-talet och hann få betydelse 
för Leopold innan han utbytte den lärdes verksamhet mot hovpoetens 
(Sjöding). På 1790-talet tog han intryck av nyklassikern Schillers poetiska 
praktik. I det Uppsala han lämnat, accepterades den tyska klassicismens 
läror fullt ut och ledde till ett fronderi mot Leopolds akademism, vilket 
i och med Hammarsköld bidrog till det stora romantiska upproret.

I Lund fick estetiken som vetenskap ingen representant med fast ställ
ning förrän tio år efter Uppsala, 1795. Dröjsmålet var kort, om det jäm- 
föres med det som naturvetenskapen utsattes för, men det var tillräckligt 
långt att väsentligt fördröja och förskjuta den litterära utvecklingen. 
Studenternas estetiska uppfostran lämnades under ett viktigt årtionde åt 
lärare i latin, lärdomshistoria och filosofi. Att en av dem hade utbildats 
hos tyska nyklassiker, kunde ha uppvägt bristen på en estetisk specialist, 
men då denne latinare var wertherianen Lundblad, uteblev tills vidare en 
sådan verkan.

Den förste läraren i estetik blev botanikern Anders Lidbeck. Vi ha 
lärt känna honom som poet i en stil så vitt skild från klassicismens ideal 
som tänkas kan. Han gjorde vad han kunde för att bättra sig. Ett prosa
tal av honom vid Gustav IV Adolfs förmälning 1797 inskärper konungens 
plikt mot »de usle» och beskriver det »öma hjertats qval» i ordalag, som 
kunna kallas sobra i jämförelse med stilblommorna i sorgekvädet över 
Gustav III fem år tidigare. Poesi i stort format avstod han visligen från 
att odla. I sin första estetiska föreläsning inskärpte han enkelhetens dygd. 
Han gjorde sig förtrogen med den nya tyska estetiken och anslöt sig till 
Schiller, dock så att han betonade dennes beröringspunkter med förkanti- 
ansk spekulation. Hans kompromiss mellan empiri och idealism har kal
lats förvirrad (Segerstedt). Betecknar man honom som en representant 
för nyklassicismen (Blanck, Albert Nilsson), måste man tillägga, att han 
var ytterligt osäker vid tillämpningen av dess ledande idéer. I praktiken 
blev Leopold hans ledstjerna, vilket icke är underligt, då ju även denne 
gick en omväg förbi Kant till Schiller. När Lidbecks älsklingslärjunge 
Esaias Tegnér efter 15 års ansträngningar att vara Leopold till lags i 
Jubelfesttalet 1817 talade ringaktande om upplysningen och den franska 
smaken, upprördes Lidbeck och kallade talet »kvickt men falskt». I sin 
gravdikt över Lidbeck överskyler Tegnér dissonanserna mellan dem och 
prisar Lidbecks fördomsfrihet. Den har verkligen i en del avseenden va
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rit stor, åtminstone om man jämför honom med de stränga nyklassikerna 
i Uppsala. De började vid sekelskiftet bekämpa sentimentaliteten, Lid
beck däremot försvarade den. I den av honom redigerade Lunds vecko
skrift finner man några visserligen inte betydande men betecknande om
dömen om nyutkomna böcker. Till ett referat 1798 av en berömmande 
engelsk Kotzebuerecension fogar utgivaren den reflexionen, att Kotze- 
bue förtjänar sin svenska popularitet bättre än den förföljelse kotterier 
i hans hemland utsätta honom för. Ännu långt senare sägs Lidbeck räk
nat Lafontaine som mönster för romaner. Mer än sympatierna för denna 
sentimentala kvasirealism hedrar det Lidbeck, att han nedlåtit sig att ta 
in i veckoskriften en rekommendation åt en självbiografisk roman av 
Restif de la Bretonne. Denne »rännstenarnas Rousseau» var sentimental 
och ytterligt öppenhjärtig och enligt då gängse åsikt omoralisk, men i 
Lidbecks tidning kallas han lärorik om än farlig, för ungdomen.

De känslosamma poeterna i Kordia låta någon gång höra nyklassiska 
tongångar. En solstråle i all dysterheten, är en liten dikt av Stoltz i Fran- 
zénstil om en graciös ung flicka. En betraktelse över missnöjet — giftets 
brand i brusande ådror — har samme författare lagt fram i ett konstfullt 
antikt versmått, och Sjöborg översätter »Homeri hymn till Venus» med ma- 
dame de Daciers hjälp.

Förromantikens trevande antikdyrkan innehåller också Carolina prov 
på, t. ex. i små noveller med gammalgrekiska ämnen. Men här har man 
kommit någon grad närmare ny klassicismens huvudåder. Från Schiller 
är bland annat översatt ett epigram mot falsk sentimentalitet. Kotzebue 
står lägre i kurs än hos Lidbeck, hans dramer anses vara lämplig lektyr 
åt en förljugen världsman, som däremot tänkes ogilla Lessings och Goethes 
dramatik. Det är ett partitagande, som stämmer med tidskriftens nyss 
angivna politiska hållning. Det finns vinddrag i den från ett Europa, där 
borgerlighet och empire trängde fram.

Innan klassicismen nådde sin sena mognad hos Tegnér, hade Lund av 
en slump kommit att spela en roll för en helt oklassisk realist, Cederborgh. 
Han var en blandning av sentimentalist och ogenerad cyniker, en svensk 
Restif de la Bretonne i fickformat. Cederborgh skickades efter lång lättja 
i Uppsala till Lund och tog en lättvindig juridisk examen där. Till mentor 
valde han under kostliga omständigheter historieprofessorn Sjöborg. 
Vi ha träffat på denne som sällskapsbroder, användande sin lärdom till 
att medla mellan borgare, akademiker och adel, vidare som poet i Lidners 
dystraste stil. Jämte de med hans namn prydda patetiska utgjutelserna 
finnas i Kordia dikter signerade med hans initialer och hållna i en helt an
nan ton, som otvivelaktigt var den naturliga för honom. I en av dem kal
lar han sig en »glad antiqvarius» på resa. Gemensam smak för ett gott 
bord, för giftaslystna flickor och för resor med eller utan reskassa förde 
honom och Cederborgh samman. De blevo vänner på återväg från Köpen
hamn, sedan professorn först tagit brukspatronssonen för en resande köp
man. Samvarons höjdpunkt var en av Sjöborg arrangerad rundresa till 
prästgårdar i Lundastiftet. Vid återkomsten till Lund fick Cederborgh 
fri bostad hos Sjöborg, och kredit ordnades hos en värdshusvärd. Det 
gjorde den unge äventyraren välvilligt stämd mot den gästfria universitets
staden och dess lantliga omgivningar. Men välviljan är ytterligt nedlå
tande. I en ofullbordad komisk självbiografi, vari äventyren i Sjöborgs
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sällskap ta lejonparten, hedrar Cederborgh Lnnds sällskapsliv med att 
sätta det i jämbredd med Lindes. Ett kapitel i Ottar Tralling låter en be
tjäntpojke lika lättvindigt hanka sig fram till en examen och stifta fina 
bekantskaper i Lnnd som i självbiografien brnkspatronspojken. Intimi
teten med Sjöborg kan sägas ha hjälpt Cederborgh att finna sitt rätta ele
ment som författare, pikareskromanen, men allt vad vi veta om hans upp
svenska miljö ger vid handen, att han skulle funnit det utan professorns 
handledning. Det är det bästa man kan säga om hans korta sejour i Lund.

En annan student och blivande realist, som bar på en djupare oro än 
Cederborgh, gjorde också ett kort studiebesök i Lund vid sekelskiftet, 
Livijn. Hans utbyte blev, så vitt man kan se, ännu mindre. Dagboks
anteckningar, som han förde i Lund, avslöja att gatulivet, åtminstone nat
tetid, inte var alldeles så klosterlikt som Thorild tjugu år förut fann det. 
Eastän Livijn i egenskap av släkting till professor Sommelius kom mitt in 
i stadens borgerligt-akademiska umgängesliv, lämnade han den tämligen 
besviken (Mortensen). När han i Uppsala engagerade sig i romantikens 
litterära revolt, visade han sig äga starkare sinne för engelsk realism än 
sina medbröder. Han diskuterar i ett sådant sammanhang universitets- 
estetikernas möjligheter att uppskatta Shakspere och avfärdar då Lid- 
beck med att denne inte kunde nog engelska. Lunds akademi anser han 
jämförbar med Linköpings gymnasium. Hans talang att förakta och finna 
uselhet var stor, och Lund kunde inte ta den ur honom. Livijn kan kallas 
en negativ Thorild, lämnad kvar på verklighetens öde strand av förroman
tikens ebb liksom Thorild bars upp av dess stormflod.

*

Tegnér hade som tonåring i Värmland utvecklats till en brådmogen 
dubbelhet av leende voltairian och tårögd wertheryngling. Ur disharmo
niska anlag hade barndomserfarenheter drivit fram denna klyvning: 
faderns tidiga död, moderns borgerliga sinne för pengar, en brors from
het och en annan brors kvickhet, känslosamhet hos fru Myhrman och 
världsvis sarkasm hos brukspatronen. I Lund fick båda tendenserna nä
ring.

Vid sin ankomst till Lund 1799 såg Tegnér staden och universitetet i 
ungefär samma ljus som Cederborgh. Preparationen till studentexamen 
bestod i en nöjesresa till Malmö, skrev han till den blivande svärfadern 
och fortsatte länge att underhålla denne med respektlösa rapporter om 
det akademiska livet. Det hade i början varit hans avsikt att absolvera 
en liten examen och bli ämbetsman i Stockholm. Han höll vaksam utkik 
efter bättre levnadsvillkor på andra orter och när han utnämnts till biskop 
och stod i begrepp att bryta upp, noterade han, att vänskapen i Lund ser
verades som stek och att den angelägnaste gästen var den hungrigaste. 
Vid denna tid hade hans cynismer förlorat all släktskap med den ceder- 
borghska godmodigheten och fått mycket av den livijnska desillusionens 
bittra skärpa.

Likväl växte Tegnér fast i Lund. Den. enastående uppskattning, hans 
akademiska lärare mötte honom med, knöt honom till universitetet, och 
allt vad som var möjligt gjordes för att tillmötesgå hans löneanspråk. 
Han prästvigdes och fick ett prebende. Han blev husägare och därmed
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jordbrukande borgare. Som lärd, som präst och som borgare införlivades 
han med sin miljö och har här ovan redan gång på gång tagits som expo
nent för den. På ett sätt var han mer hemma i Lund än Geijer i Uppsala. 
Likgiltig för dennes idékonstruktioner intog han en utåtvänd vardagsmän
niskas attityd. Han stoltserade med att vara en god sifferkarl alltsedan 
praktiken på ett kronofogdekontor och räknade skämtsamt punschen till 
sina släktingar. Ett annat grunddrag fanns visserligen också i hans vä
sen, ett begär att slita sig loss från allt vad vardag hette. Geijer kallade 
honom därför den frånvarande gästen.

Den psykologiska skärpan i Tegnérs brev visar, att han under andra 
betingelser kunnat bli en betydande realist. Vad som fordrats för att göra 
honom till det, anger han själv då han en gång avvisar att skriva dramer, 
emedan han inte lever i en storstad. När han en kort tid vistades i Stock
holm som informator, trivdes han inte och hämtade där inga andra litte
rära impulser än till abstrakt reflexionspoesi och till skämt på vers och 
prosa med ämbetsmän. Senare Stockholmsbesök skärpte satiren.

Den genre han odlade flitigast var festtalet på vers och prosa, och han 
drev den till ett i Sverige ouppnått mästerskap. Livet i den akademiska 
småstaden vande Tegnér vid denna form. Promotioner, kanslers- och 
kungabesök, minnesfester, en prästvigning, en konfirmation voro de stora 
händelser han besjöng. Födelsedagar, bröllop och begravningar fyllde ut 
serien.

I känsla av att detta sätt att dikta avvek från den riktning lyriken tog, 
utbildade Tegnér en hel teori om tillfällighetspoesi, enligt denna teori den 
enda äkta. När han första gången tog upp en riksangelägenhet till poetisk 
gestaltning, var uppslaget lokalt: Krigssång för skånska lantvärnet. 
Ända in i hans inlägg i den utrikespolitiska debatten kunde de som stått 
honom nära höra ekon av dispyter mellan lärda i Lund.

Anknytningen till bestämda tillfällen och lokaliteter gav Tegnér en 
möjlighet att vara konkret, och han ägde en gåva, som kunde ge liv åt 
den stelaste högtidlighet, sitt bildspråk. Det och själva ordvalet förvå
nade samtiden med sin vardaglighet. Lantvärnssången försvarades av 
Hammarsköld mot anmärkningen att den skulle röja landsortsmässig obe
kantskap med den höga stilens ordvalörer. I Epilogen stötte sig Brink- 
man på att Tegnér talade om marktschreiare och sjukdomen kräfta och 
skrev dessa stilbrott på vännens vårdslöshet. Någon sällsynt gång märks 
det på själva innehållet i festdikterna, att skalden med full avsikt bryter 
mot konvenansen. Ett ofta återkommande motiv är att festföremålen 
prisas för sin anspråkslöshet och så ofta det är möjligt för sin enkla börd. 
Så förfar Tegnér med bl. a. en excellens, en biskop och en landshövding 
(von Engeström, Hesslén, af Klinteberg). Hyllningen till Karl August, 
som valts till kansler, blir en genomförd demokratisk programförklaring.

Demokratismen i tankar och stil är emellertid i regel ett medel att på 
en omväg mana fram en stämning av högtid och storhet. Mannen ur hyd
dan har nått långt: »dina anor räknar du från dig.» Mot denna tankegång 
svarar Tegnérs ordkonst. Han vill adla sina ämnen utan hjälp av konven
tionella fraser. Han har en gång skrivit, att Shaksperes narrar tala med 
en inre värdighet som om de hade sexton anor. Hans oceremoniösa, i 
samtidens ögon ibland triviala bildspråk har till slutmål att svepa varda
gen i grandezza. Han vill höja små händelser upp i det sublimas sfär.
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Det är barockens mentalitet. Han var inte ensam om denna strävan. 
Tidssmaken kom honom till hjälp. Fosforismens praktlystnad och redan 
den senakademiska empirens pompa, för att inte tala om Lidner, betydde 
en dragning mot barocken. I det Lnnd, där Tegnér firade lätta triumfer 
med sin fantasis överdåd, hade barocken levat kvar hos stildomare, som 
handlett honom och hos poeter, som voro hans äldre samtida.

Då förut svagheterna i denna lokala tradition framhävts, är det rättvist 
att också nämna, hur nära en av Tegnérs obetydliga föregångare i en 
lycklig stund kunde komma hans effektfulla, åskådliga fantastik:

med lian på sin arm, och bindeln för sin panna 
och stänkt med blod och höljd med dam 
se der hur Döden tågar fram.

(Stoltz i Nordia.)

Det är en förstudie till de apokalyptiska visioner, hans yngre överman 
skulle lyckas göra så handgripliga och upprörande t. ex. i Nyåret 1813.

De konkreta situationerna i Tegnérska tillfällighetsdikter, som av
setts för offentligheten, upplösas sålunda i högstämda betraktelser eller 
dränkas i bilder. Även då han bearbetar den allra närmaste verkligheten, 
som han själv hade del i, använder han denna teknik. En astronom, som 
hört till Tegnérs umgänge och dog 1806, får sitt yrke nämnt på det sättet 
att han sägs ha gått till himlen för att ställa stjärnorna. I en dödsruna 
1821 över en studiekamrat ville Tegnér mana fram gemensamma minnen, 
det blev »vår ungdoms löfsal», glädjens källor, hoppets himlabåge och en 
vergiliansk herdeidyll, och diktens slutperspektiv blev återseende i hyddor 
på ett himmelskt Tabor.

Utom akademiker — och släktingar — är det mest adel Tegnér ägnat 
personliga karakteristiker. Två rika borgare i grannstäder ha dock hedrats 
på detta sätt, och i början av hans bana lade en personaldikt över en flicka 
ur hantverkarklassen grunden till Tegnérs berömmelse i Skåne och fäste 
första gången Svenska akademiens uppmärksamhet på honom (1804). Den 
besjunger en bryggardotter från Lund och den senare tillagda rubriken 
Yid en borgarflickas grav markerar ämnets sociala särprägel. I första 
raden utlovas en enkel sång, skalden har tydligen bemödat sig om att 
hålla detta löfte och har i någon mån lyckats. Dikten är fylld av dämpad 
sentimentalitet. Den vill ge det stilla undangömda livsödets charm 
och vemod. Den dödsmärkta unga flickan framställs som ett dygde- 
mönster, och dygderna äro huvudsakligen frånvaron av »den höga verl- 
dens» fel, ärelystnad och fåfänga. Hennes enda påtagliga positiva för
tjänst är välgörenhet. Att poeten gått rakt in i sitt avsedda auditoriums 
hjärtan, förstår man, när man läser ett upprop i Lunds Veckoskrift 1802 
till »christmilde» att teckna bidrag till en namngiven nödlidande änka. 
Tidningens känslosamme redaktör, Lidbeck, bör ha varit nöjd med sin 
läraktige elevs gesällprov. Det är lönlöst att söka efter realism och indivi- 
dualisering i denna gravdikt, när allt sådant saknas i dikter ägnade nära 
vänner till författaren. Tegnérs kännedom om den döda tycks ha inskränkt 
sig till det han vid dödsfallet hört av hennes läkare. Den borgerliga men 
sentimentalt orealistiska poesien i Lund fick 1806 en påspädning av den 
nye fäktmästaren Ling, som publicerade dikter om en tiggarpojke och 
en handelsbetjänt.
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Man har fäst sig vid de tegnerska gravdikternas stora antal, särskilt 
inom äldre årgångar av hans produktion. Bet finns ett mycket enkelt 
yttre skäl: dödsfallen voro de vanligaste avbrotten i den stillastående 
småstadstillvaron. Mot denna förklaring behöver ej en annan nödvän
digtvis strida: att skalden drogs till dödsmotivet (Böök). Att se livet 
under evighetens synvinkel tilltalade en sida av hans väsen.

Men det finns en grupp tillfällighetsdikter, där Tegnér visar ett helt 
annat ansikte. Han är i dem nöjd med livet och han är realist. Be skrevos 
för glada lag och voro ej avsedda för offentligheten. Fast han gäller för 
att ha varit inbunden som ung informator, kunde han redan då slå gäcken 
lös, och decorum i den myhrmanska familjen var ej strängare än att en 
tvetydig dikt till en blivande svägerska är så obesvärad, att den ansetts 
olämplig att tas med i de samlade skrifterna. Bet är sålunda inte befogat, 
när det brukar sägas, att han efter de forcerade studiernas slut genomgick 
en fullständig metamorfos och först som gift och rangerad karl började 
visa sorglös aptit på livet. Men den gängse uppfattningen är så till vida 
riktig, att en självständigare ställning och större umgänge gjorde honom 
friare och djärvare. Umgängeskretsen var huvudsakligen akademisk och 
prästerlig, men ett par borgarf amil jer voro nära lierade med den, och Teg
nérs självsvåldiga improvisationer ha uppskattats på båda hållen. Ben 
erotiska tvetydighet, han skattade åt, har kallats gustaviansk och trötts 
vara specifikt aristokratisk men pekar med namnen Bellman och Wallen- 
berg tillbaka mot gammaldags borgerlig frispråkighet. Felsynen beror på 
att den nya medelklassen knäsatte pryderiet. Ännu hade dessa hämningar 
inte nått djupt i den svenska landsorten. Cederborghs vän Sjöborg stif
tade ett ordenssällskap för herrar och damer i Lund med »betänkliga» cere
monier, enligt Ahnfelt. Man föreställer sig också gärna att upplysningen 
befrämjade den erotiska öppenheten och att romantiken med ett slag för
drev den. Förromantiken och även den tidiga nyromantiken predikade 
tvärtom känslolivets frigörelse. Som Atterbom i Uppsala ägnade sig Teg
nér i Lund åt Freigeisterei der Leidenschaft. Men hur stelbent verkar inte 
den oerfarna ivern i Atterboms Mitt första Rendez-vous vid sidan av 
Tegnérs nonchalanta behag i Altarena och Kyssarna. Bessa dikters 
adressater äro anonyma, men traditionen har velat finna den ena i köp- 
mansfamiljen Liljewalch, där hans vän Heurlin 1816 hämtade sin hustru. 
Om tonen i ett annat borgarhem där Agardh blev måg 1812, veta vi att 
frun i huset förde en konversation som kom prästfolk att rodna. Tegnér, 
som bedrev samma sport, bekände vid en senare tidpunkt, att »medelstån
det» — och inte friherrinnan Schwerins högre sfär — var att föredra, när 
det gällde allvarliga erotiska förbindelser.

I den frivola erotiska poesien är äktenskapet komiskt eller trist, och 
Tegnér har inte nekat sig att anslå den tonen (Förlovade och gifte). En 
allvarlig kritik av hemlivsidyllistiken har han presterat i brudskriften till 
sin bror Elof 1810. Han varnar för poeternas skönmålningar och räknar 
upp allt vad den har att vänta; som sätter bo på skuld — hans hjärta 
blir fattigt som »svenska banken». Så slår han om, prisar sällheten i att 
komma hem från den frusna världen till en maka och försäkrar, att han 
vunnit på att i stället för rim och grubbel få barn att syssla med; när han 
håller dem i famnen, känner han en försmak av himlens härlighet. Bikten
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har en ovanlig omedelbarhet. Men dess båda delar hänga inte hop, 
deras konträrt motsatta stämningar slå ihjäl varandra. Vardagslivets 
händelser är o blott flyktigt antydda och komma aldrig förbi klichéerna.

En gång har emellertid Tegnér trängt verkligheten in på livet i en dikt 
om ett hems sorger och fröjder, Barnsängen (1817). Huvudpersonen är 
Euphrosyne Palm, en köpmansdotter från Stockholm, gift med en aka
demisk tjänsteman. Ortsskvallret skulle komma att utpeka henne som 
mor åt en illegitim dotter till Tegnér. Den händelse som skildras, är barn- 
sängsfebern efter hennes första förlossning. Döden och doktorn ta pulsen 
på den sjuka — det är det enda ställe i dikten, där mytologi blandas in i 
realismen. Annars är det idel fakta. Väninnor komma med senapsdeg 
och varmt vatten, en professorsfru, som har gott om bröstmjölk, delar 
med sig av sitt överflöd till dess en amma från landet hunnit anskaffas. 
Biskopen gör ett kort besök och lånar ut sin eleganta nattstol, en pro
fessor är full och skalden springer sin väg. Paniken späds på av nyheten 
om Malmö diskonts bankrutt. Febern släpper, det blir dop och kyrktag- 
ning och höjda glas. Skildringen har fart och de oretuscherade porträtten 
skärpa. Oändligt mycket bättre än tidens omskrivande idyller ger denna 
rakt på sak gående relation om dödsfara, nattvak och spring i dörrar en 
övertygande hemstämning. Bellman, som Tegnér beundrade och här en 
enda gång liknar i ämnesvalet, har omgivit Ullas sjukdom med sentimental 
klärobskyr. Tegnérs scener äro kontursäkrare i all sin knapphet. Dikten 
är ett bevis att Tegnér kunnat bli en originell realist, om hans miljö givit 
honom ett rikare stoff.

Någon lika intensiv utomhusdikt med stadsmotiv har inte Tegnér skri
vit. Man tänker i första hand på Halkan. Den är en serie tokroliga ögon
blicksbilder från ett fönster, ett försök i Lenngrenstil. Några av de be
skrivna situationerna äro osökta men särdeles bagatellartade; söta flickor 
visa vad kjolarna borde gömma, en fet matrona faller tung som en slaktar
bod — jämför Lenngrens Köttbristen — och en teologie doktor tappar 
doktorshatten och värdigheten. Andra ställen bjuda på lustig men ut
spekulerad social och litterär satir och ha för övrigt ingen smak av Lund. 
En annan vinterdikt, Vintern i Skåne, börjar muntert med att skalden 
ställer sig att se ut på snö och brokiga slädar. Den upplyser om varför 
vintern i så påfallande hög grad stimulerade honom: han kände sig för
flyttad hem till Värmland. Hembygdsminnena framkalla i sin tur roman
tiska stämningar, som föra bort från yttervärlden. I två sommardikter 
är lokalfärgen otvetydig och glädjen åt den ogrumlad, staden är där dock 
blott en del av den bördiga slätten. »Ättehögen» handlar om professor 
Lidbecks ägor utanför staden, vilken syns på avstånd mellan fält och 
kullar. I »Kannick» leka familjer ur akademistaten skördefolk på ängs- 
lotter, som ingå i lönen. Det Lund, som var ett tillhåll för munkar, medel
tida och moderna, får ett hugg i förbigående. En helt igenom erotisk 
dikt har den mest förtätade småstadsstämningen, Grannskapet. Skalden 
ser en skugga avteckna sig mot gardinen i huset mitt över gatan, på tjugo 
stegs avstånd, och hans sinne fylls av lycka. Det är fru Palm, som inspi
rerat denna dikt liksom Barnsängen.

Så långt dessa dikter kunna dateras, höra de samman med den sista 
lyckliga périoden av Tegnérs liv i Lund. Barnsängen skrevs den höst 
Tegnér i Jubelfesttalet 1817 jagade undan reaktionens spöken och intog
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en ledarställning i tidens kulturdebatt. Halkan, som publicerades ny
året 1819, är fylld av samma lekande självsäkra överlägsenhet emot all
sköns viktighetsmakare som talet vid reformationsfesten. Även de övriga 
dikterna vittna om en andlig jämvikt, som var sällsynt hos Tegnér och 
gör detta tal så särskilt betydelsefullt. Dess politiska deklarationer passar 
en borgerlig författare. Han hävdar, att franska revolutionens frihetsverk 
var en vinst och inte kunde göras ogjort, och instämmer i en rad politiska 
och sociala krav, bl. a. »liberalare förhållande stånden emellan». Inträdes
talet i Svenska akademien 1819 framför ett motsvarande litterärt pro
gram. Liksom en skribent i Carolina tjugo år tidigare skiljer Tegnér på 
ett aristokratiskt språk och ett demokratiskt och ger det senare företrädet, 
emedan det är rikare och friskare. Ännu i Magisterepilogen 1820 är han 
den nya tidens man, men perspektivet har förskjutits, det nya är förankrat 
i det förflutna, och kulturarbetet tas som en angelägenhet för de lärda.

Med all sin öppna vitalitet hade Tegnér ett drag, som vände honom från 
yttervärlden. Vi veta, att han som pojke kunde glömma omgivningen för 
en bok, och en beundrande lärjunge har berättat om honom, att han gick 
till sina föreläsningar utan att se sig omkring.

Den inåtvändhet yrket förde med sig samverkade med ortens inflytande 
på honom. Han hörde till de invandrade lärda, och hemlängtan skapade 
en kontrast mellan vardagens tristess i Lund och ett Värmland, som han 
såg i minnets ljus. Böök har betonat denna kontrasts stora betydelse som 
poesiskapande faktor. Minnesbilderna voro strålande klara och man kan 
tala om en fantasirealism i sådana dikter som Till min hembygd, F lytt
fåglarna och hälsningen till Norberg, när denne flyttade från Lund till 
Norrland, men den saknade uppsvenska verkligheten är omgestaltad och 
förskönad, och det är nästan enbart naturen, som får släppa till materialet.

Den förut nämnda dikten Vintern i Skåne, som börjar med en spelande 
munter gatu- och landskapsbild från Skåne och Lund, kommer över 
Värmlandsminnena fram till en rent romantisk sluteffekt, diktaren sätter 
sig vid brasan, läser fornnordiska sagor och hör anderöster klinga i den 
stjärnklara natten. Det har i detalj uppvisats, att dikten ger en psyko
logisk, ja klimatfysiologisk förklaring till den sinnesförfattning, som fram
kallade Frithiofs saga (Blanck). Dikten yppar ändå mera — hur en 
kvickögd iakttagare blir fantasidiktare.

Tegnér hade länge gjort motstånd mot det romantiska förhärligandet 
av det förgångna. Han inlade en gensaga mot det, när göterna värvade 
honom till medarbetare i Iduna. I Svea frammanas bilder av forntida 
svensk storhet för att förnya samtidens svenskar och i Den siste hedningen 
för att få sagt, att en förnyelse är omöjlig. Men i Fritjofs saga har Tegnér 
uppgivit sin princip, att poesien skulle vara aktuell. Visserligen fortfor 
han att vara konkret och konturfast i sin formgivning. Hos den när
maste föregångaren i forntidsskildring, Ling, levde förromantisk sentimen
talitet och formlöshet kvar, Tegnér lärde av det varnande exemplet.

Tegnérs forntidskult, även när den riktade sig mot Nordens förhisto
riska tid, färgades av hans vetenskapliga specialitet, grekstudiet. Det 
gjorde honom angelägen att vårda klarhet och åskådlighet, men reste 
samtidigt en skiljemur mellan honom och det slag av verklighetsåtergi- 
vande, som växte fram ur den nya stads- och industricivilisationen. Han
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liar själv dragit gränslinjen i Språken, som karakteriserar en rad folk- 
och kulturtyper. De högsta lovorden får — utom svenskan — grekiskan, 
som liknas vid en smidig dräkt visande kvinnokroppens former. Engel
skan förlöjligas däremot som höjden av onatur. Engelsmannen tillrådes 
att skaffa sig en ångmaskin åt sin tunga som åt allting annat.

Aversion mot det ekonomiska föregångslandet England var gammal hos 
Tegnér. Den hade fått näring just av det som kunde gjort honom till en 
målmedveten tolk för medelklassintressen. Det värmländska järnet, som 
var en inkomstkälla för svärfadern och för honom själv, fick sina export
möjligheter kringskurna av Englands segerrika kamp mot Napoleon (Böök). 
Motviljan förstärktes vid reaktionens seger efter 1815. Han slår samman 
legitimiteten med fredslugnet och »var lovlig närings» frihet och säkerhet 
och hånar allt detta (Nyåret 1816). Respekten för handel och industri är 
mycket svag i hans liberala trosbekännelse 1817; spinnmaskiner och trösk
verk tillmätas där mindre värde än Alexanders och Karl XII:s segrar. 
Fredskrisen avlockade honom sympatiyttringar gentemot det borgerliga 
välståndet i Skåne — när det höll på att försvinna. Han klagar över provin
sens fattigdom i dikten vid Malmököpmannen Suells död 1817, i Barn
sängen nämns penningkrisen men tas där en bagatelle, och i brev säger 
han, att en bankkrasch inte angår den som likt honom bara har skulder 
att bevaka. Den ekonomiska depressionen fortsatte som jordbrukskris 
med fallande spannmålspriser, och då angick den Tegnér mycket nära 
och ökade hans leda vid affärsliv och nutid. Han tog sin tillflykt till 
skönhetsvisioner vällande fram ur en källa, som den eländiga verkligheten 
inte kunde förgifta (Sången). Det är Schillers lära om det sköna skenets 
värld.

Ny klassicismen i Tyskland har betecknats som en borgerlig kompromiss 
med aristokratien. Hos nyklassikern Tegnér kan man i varje fall tala om 
intelligensaristokratisk förnämhet, och den är mer prononcerad än hos 
hans tyska mönster. Goethe, som han en kort tid närmade sig men snart 
åter avlägsnade sig från, har i Hermann und Dorothea, i Wilhelm Meister 
och dess fortsättning och i slutet av Faust förhärligat modernt samhälls
arbete. Schillers idealism var strängare men tillät honom prisa kvinnan i 
hemmet, en stads helg och socken, sammanhållna av kyrkklockor, och den 
antika stadsstatens medborgaranda (Wiirde der Frauen, Das Lied von der 
Glocke och Der Spaziergang).

När Tegnér i Kulturen första gången söker återge Schillers humanistiska 
utvecklingsoptimism, ger han en idealbild av Hellas, där bland naturens 
och konstens underverk också fri och stark samhällsanda får ett rum, och 
den antika levnadskonstens återuppväckelse under renässansen kommer 
honom att tala med sympati om handeln som kulturförmedlare. Fast 
han är besviken på den franska revolutionens blodbesudlade Panteon, 
hoppas han på framtidens människor och framtidens samhälle.

Annorlunda låter det i Skidbladner, skriven då Tegnérs götiskt-patrio- 
tiska förhoppningar gått till spillo. Poesiens skepp kan ta människan bort 
ur verklighetens egennyttiga, avundsamma, flärdfulla tillvaro till ett 
Hellas, som är en stad av pelarkolonnader i molnen.

En enda gång har Tegnér ägnat en hel dikt åt att berätta om antikt 
liv, Alexander vid Hydaspes. Han talar där med beundran om Alexanders 
stadsgrundningar, tjänande hjältens höga mål att bära »ljus och frihet»
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runt världen. Men liksom i Jubelfesttalet sättes i den ungefär samtidiga 
Alexanderdikten världserövrarens heroism mot krass krämaranda. Hans 
fega och vinningslystna följeslagare stäcka hans segertåg.

I den privata och den officiella tillfällighetspoesien betyder de nyan
tika idealens inträngande, att skalden förser sig med vackra bilder att för
sköna verkligheten med, och de minska realismen. En gratulationsdikt 
till Euphrosyne Palm från början av 1820-talet låter henne fullkomligt 
försvinna i ett regn av mytologiska jämförelser. I dikten till Norberg vid 
hans flyttning till Norrland dignar Lund under mängden av anspelningar 
på antikens och orientens kulturskatter, för vilkas skull den gamle pro
fessorn bedes komma tillbaka. En dikt över en pojke, som drunknat, 
slår Tegnérs rekord i förmågan att idealisera bort trista realiteter. Lid
ners möda vid ett motsvarande tillfälle att lämna uppgifter om det fak
tiska förloppet bekymrar inte hans store efterföljare som lundensisk grav
poet. Tegnér gör av den drunknade en Ganymedes, rövad av naturmak
terna för sin skönhets skull.

Mästerstycket i denna förvandlingskons t är Magisterepilogen. Pr omo- 
tionsceremonierna inbjödo till en sådan transfiguration. En »parnass» var 
uppbyggd i domkyrkan; Tegnér kallar den en renad och förädlad förny
else av dansande gudars berg och stad i Delfi och ställer det antika templet, 
som han tänker sig flödande av ljus, i motsats till det mörka Babelstorn, 
samtiden bygger. Via lagern och Apollo svingar sig festtalaren upp till 
»diktens stad», byggd av kristall och befolkad av olympiska gestalter, 
genomskinliga och vävda av drömmar och rosendoft.

Denna drömväv var raka motsatsen till en försoning mellan dikt och 
verklighet. Tegnér var — och erkände det i stunder av självbesinning —  
sentimentalist i schillersk mening. Känslosamheten, som Lidbeck givit 
rum åt i sin nyklassicism, förmådde inte ens Tegnér driva ut ur sin harmo
nilära. Han nådde fram till sin humanitetsförkunnelse mitt under roman
tiken, och mot hans vilja invaderades den av romantiska stämningar. 
Han ställde hellensk klarhet mot fosforistiskt dunkel, men det var en kamp 
mot makter i hans egen själ. Under en kris, som kom honom att frukta 
för sitt förstånd, trängde disharmonien in i hans poesi och han kallade dikt 
gyckelbilder, lösskummade från ytan av tingen. Han hade därmed god
tagit en kritik, som riktats mot honom och som skulle komma att uppre
pas med allt större skärpa, en kritik gående ut på att hans bildspråk var 
en löst påhängd prydnad.

Man har sökt orsakerna till denna kris vid mitten av 1820-talet i sjuk
dom och i personliga besvikelser, framför allt att Martina von Schwerin 
avvisade hans närmanden (Wrangel, Werin). Tegnérs besök på Sireköpinge 
och den konflikt, de utlöste, förtjäna emellertid också att ses ur en social 
aspekt. Den kvinnliga parten var en borgardotter, ingift i den skånska 
aristokratien, som under iakttagande av en viss reservation börjat närma 
sig de lärda i Lund. Hon gick längre än de flesta inom sin nya samhälls
klass i uppskattning av geniet och dess rättigheter, ansåg sig ensam i 
provinsen värdera den diktande professorn så högt som han förtjänade. 
Men hennes moral var strikt och visste inte av någon dagtingan, hon reste 
från geniets kärleksförklaringar.

Alldeles oberoende av att detta försök att upplösa sociala och moraliska 
konventioner misslyckades och ledde till en katastrof, hade Tegnér flera
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år före den akuta krisen varit missnöjd i den akademiska miljön. Den 
krets, där han trivts och diktat trivsamma dikter, hade sprängts genom 
allehanda kontroverser, ekonomiska — i samband med fredskrisen — ad
ministrativa, politiska och rent personliga. Han uttalar sig i brev för
aktligt eller hätskt om en rad av kollegerna, även f. d. härbergister, och 
det är tydligt, att de väckt eller återgäldat antipatien. Han synes ha stött 
dem genom att göra anspråk på en undantagsställning. Ettriga skrifter 
växlades då han 1818 vägrade att åta sig rektorat, emedan rektorssysslan 
rörde konkurser, gaturengöring och annan borgerlig prosa.

Den stolta ansatsen till en vittomspännande kultursyntes i Jubelfest
talet 1817 var dömd att förbli en ansats. Den var byggd på jämvikt mel
lan klassisk stilkänsla och borgerligt verklighetssinne. Men jämvikten var 
aldrig stabil. Borgare och lärda kommo varandra nära i Lund, men ingen
dera parten förfogade över resurser tillräckliga att bygga en hållfast en
het på. Det samhälle, som skulle burit upp harmoniens ideal, var för 
svagt. Småstadsanda behärskade »diminutivakademin», klagade Tegnér.

Den lysande apologien för klarhet och fri överblick i Epilogen skrevs 
av en man, som kände sig ensam i den trånga värld, han ville låta gälla 
som plantskola för Apollos ljusbringande adepter.

Tegnérs intresse inriktades mer och mer på en prästerlig karriär, som 
redan vid professorsutnämningen lekt honom i hågen. Det märks i Epi
logen, där med en fyndig anspelning på promotionslokalen Parnassen sä- 
ges inflyttad i den kristna kyrkan. Det märks i Nattvardsbarnens lant
prästgestalt och i Frithjofs sagas slutdikt, där en kristen platoniker är dra
perad till Balderspräst och predikar försoning mellan kung och bonde. 
I Oscarstalet 1823 upprepar Tegnér i stort sett den politiska liberalismen 
i Jubelfesttalet. Bedan 1817 hade religionens primat erkänts, men under 
det att Tegnér då läste in den franska revolutionens idéer i den lutherska 
reformationen, går han 1823 den omvända vägen och gör den svenska stor
hetstidens regenter till teokrater. Sedan han blivit biskop, tog han itu 
med ett stort diktverk om en medeltida kyrkofurste, Lundabiskopen Ab- 
salon. Det avspeglar hans förhoppning att själv en gång bli herre över 
Lunds stift. Inledningen, som återberättar sägnen om jätten Finns kyrko- 
bygge, blev färdig som en fristående dikt. Där finnas ståtliga strofer om 
ett helgons soldyrkan och kärlek till det tempel han grundar, men i sin 
helhet är dikten ett egendomligt stilexperiment. Den gamla lusten att vara 
aktuell, uppmuntrad av Byrons ironiska berättelseteknik, har lockat Teg
nér att börja och avsluta den naivt-patetiskt återberättade legenden med 
några skämtsamma rader om samtidens Lund. Läsaren får först veta 
att damer nu promenera på den till park förvandlade Helgonabacken, som 
var jätten Finns tillhåll, och underrättas till sist, att jättens förbannelse 
är det som hindrar domkyrkorådet att bygga kyrkan färdig. Stilbryt
ningen är inte lyckad, ett av de första tecknen på att skaldens andliga vi
talitet var vikande. Hans kraft räckte ännu länge till att bygga kyrkor 
i Växiöstiftet, men de klerikala storhetsdrömmarna slogo över i vanvett, 
och den mäktiga dikten om Lunds svunna storhetstid förblev en torso. 
I Kronbruden gör Tegnér en småländsk lantförsamling till skådeplats för 
sin konservativa spärritt mot det, borgerliga genombrott, som han själv 
varit med om att förbereda.

* V



62 Victor Svanberg

Poeterna av Tegnérs generation i Lund tystnade eller blevo hans imi
tatörer. En versskrivande dilettant jämställde sig 1824 med Bager och 
Lidbeck och bad att hans opus skulle hållas dolt för Apollo-Tegnér 
(Wrangel). Nazareth hade fått sin profet och erkände honom tidigare än 
det övriga Sverige. Tegnerismen, som erövrade Stockholm med Stagnelius 
och kadettpoeterna och Uppsala med Nicander, Nybom, Bottiger och 
Malmström, härskade suveränt i sin hemort. Studenter, som växte upp 
under hans ögon, rekryterade den trognaste skaran av hans epigoner.

Det sämsta av Tegnérarvet triumferade: sentimentaliteten och de 
barocka ordfyrverkerierna. Den akademiska liberalismen från Tegnérs 
glanstid levde kvar i Lund, fast han själv svek, den stärktes av vetenskap
lig livaktighet och drog fördel av det borgerliga uppsvinget, men kunde 
ej frigöra sig från de orealistiska litterära former den fått. Hos Talis Qua- 
lis smalt tegnerismen samman men en ny våg av Schillerretorik. Hans 
politiska diktning var abstrakt reflexionslyrik. Deklamationerna om fri
het i Sånger i pansar låta aldrig veta, vad slags människor det var som 
krävde frihet — att det var medelklassen. Inte heller intresserar sig skal
den för något så trivialt som konkret lokalisering. En enda gång pekar 
han ut sin dikts miljö, och då är syftet att väcka historisk och krigisk stäm
ning: träden i Lundagård berätta sagor om Karl XII, som en gång gick 
där ute och drömde om kulor och krut. Efter flyttningen från Lund be
kände Talis Qualis vemodigt, att hans poesi mist sin livsluft, men inte ens 
minnena hade han tid att ge åskådlig gestalt; han hörde tidens vingar susa 
och troner ramla.

Till och med en på annat håll verksam liberal realist, som studerat i 
Lund och gjorde bruk av sina erfarenheter där vid angrepp på det gamla 
samhället, bär märken av den oborgerliga akademiska traditionen. Det 
är Wetterbergh (Onkel Adam).

Ett par år innan Tegnér tog farväl av Lund, kom Wetterbergh dit som 
student och räknade som ett av sina dyrbara minnen att ha fått se den 
store mannen. Wetterberghs far var hovrättsråd i Jönköping, led av det 
aristokratiska befordringssystemet och hade trassliga affärer. Sonen måste 
utan ekonomisk hjälp från hemmet slå sig fram till examen. Han har — 
första gången i Aftonbladets följetong 1841 — skildrat den fattige studen
tens vardag. Motiv, som Sillén i sin Uppsalaroman om en studerande adels
man endast snuddar vid, fördjupar sig Wetterbergh i: ett studentrums påvra 
möblering, en mathämtares magra innehåll, kylan i auditoriets förstuga 
i väntan på föreläsning. Så långt förefaller verkligheten trovärdigt åter
given.

Däremot slår skildringen över i karikatyr eller idealisering, när studen
ternas beröring med lärdom och borgerligt förvärv avhandlas. Föreläs
ningar och disputationer bli oändligt löjliga och onyttiga upptåg. Studen
terna avverka dem sömnigt eller smart. Teologen — som Wetterbergh 
betecknande nog sysslar mest med, fast han själv var läkare — blir fär
dig på ett år, om han slarvar undan, på två, om han är samvetsgrann. 
Denna kritik är lika litet ny som de missförhållanden den vänder sig mot. 
Den är övertagen från upplysningens lärdomssatir. De korta och ineffek
tiva teologiska studierna i Lund hade Ödmann påtalat, och Cederborgh 
hade gjort driften med akademisk humbug till en ingrediens i den humo
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ristiska romanen. Med all sin vanvördnad för de föråldrade studiemeto
derna och de inskränkta pedanterna förenar Wetterbergh emellertid djup 
vördnad för universitetsbildningens anda och även för dess representanter. 
Han gör oss närmare bekanta med två akademiska lärare. Den ena är en 
i grunden välvillig bitvarg, den andra en alltigenom förebildlig ungdoms
ledare, som ger förträffliga råd och lånar ut pengar utan revers åt en ung 
skyddsling. Sådan hjälpsamhet säges många utöva. Episoden har visats 
vara in i detalj självbiografisk (Lundberg). Det personliga omhänderta
gandet av elever, vilket ansågs utmärkande för Lund, har sålunda hos den 
liberale tendensförfattaren brutit udden av universitetssatiren. Det är 
också värt att lägga märke till, att Wetterbergh låter den mönstergille 
läraren vara en from moralist fastän botaniker och därvid gör den principi
ella reflexionen, att »den äkta naturforskaren, en Linné, en Davy alltid 
varit djupt religiösa menniskor». Wetterbergh vittnade här i egen sak. 
Då man velat finna en av läkarsynpunkter betingad förnaturalism i hans 
samhällskritik (Kjellén), måste det hävdas, att hans sociala patos, ja hela 
hans livssyn tvärtom uppbäres av den romantiska idealismen.

»Hur prosaisk menniskan kan vara» vill Wetterbergh visa med en beskriv
ning på brackan i sin prydno. Han definierar brackan som en särskild 
social typ, en parasit utmärkande för universitetsstäder. En avsigkommen 
borgare försörjer sig på att hålla rum och mat åt studenterna, debiterar 
dem särskilt för varje möbel och hotar gå till rektor, så fort kundens 
kontanter tryta; det är i den situationen romanens hjälte räddas av den 
ädelmodige läraren. Är utsugarens offer en rik göteborgare, söker hans 
dotter fånga guldfågeln men får i regel hålla till godo med en blåfrusen 
bodbetjänt. Det enda Wetterbergh tar med av det utomakademiska Lund 
placerar han alltså i det Skråköping, som utställes till allmänt förakt i 
så många av hans romaner och noveller. Även modernare.medelklass
typer hade han svårt att känna odelad sympati för. Tillsammans med hov- 
rättsmiljön i Jönköping har universitetsmiljön i Lund uppenbarligen givit 
honom en inriktning, som gjorde honom mottaglig för antikapitalistiska 
idéer.

För att finna ett uttryck i dikt för den fortskridande utjämningen mellan 
lärdom och borgerlighet i Lund, får man gå till en av de obskyra skånska 
poeterna mellan Tegnér och Talis Qualis, Nils Lilja. Han var en av de 
skånska bondsöner, som nu i allt större antal började besöka universi
tetet, ägnade sig åt botanik, höll sig under stora försakelser kvar vid stu
dierna, hamnade till sist som klockare och uppträdde som religiös refor
mator. Som lyriker är Lilja vid sin debut på 1830-talet förvillande lik 
Tegnérs första och trognaste imitatör, Assar Lindeblad, om vilken han 
alldeles riktigt sagt, att han var mer melankolisk och mer kristen än sin 
mästare. Lilja försökte sig också som prosaist och tog då till mönster 
Jean Paul, som hade många beundrade i Lund och vars bildtyngda spiri
tualitet inte illa passade till den avsigkomna tegnerstilen. Verkligheten 
bakom de underliga kulisserna har Lilja långt senare berättat litet om 
i små anekdotnoveller liknande Blanches. Man får i en av dem professor 
Fremling framställd som vän av »medelklassen», närmare bestämt en fattig 
pojke som han satte i urmakarlära. I en annan lär Tegnér sin skyddsling 
Lindeblad att visa undseende för »kälkborgare».
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Mitt bland Liljas svamliga prosa och dimmiga lyrik från 1830-talet 
finns en liten episk dikt, som berättigar honom att kallas en tidig realist 
och borgarvän. Den heter Torupsresan (1839) och handlar om två för
lovningar ingångna under en utflykt, som borgare från Lund företa. Det 
är en stilla försommardag. Promotionen har ägt rum, studenterna ha rest 
och Lundagårds blommande kastanjerader stå tomma. Sander, en väl
mående borgare, sitter trygg i sin länstol och röker sin silverbeslagna sjö- 
skumspipa. Hans hustru ordnar kaffe och smörgås till frukost och hans 
dotter läser Bulwer. Då kommer ett brev, som berättar att en gammal 
vän och granne, Svanérus, är att vänta hem tillsammans med sin son, som 
studerat till läkare och nu senast vistats utomlands. Man beslutar att 
fara och möta dem i Torup, och där friar den unge läkaren till Sanders 
dotter. Det är ingen överraskning, de äro barndomsvänner och fäderna 
ha spelat kort och druckit toddy hos varandra. Men den unge doktorn 
kunde fått en förnämare eller rikare hustru, säger Sander, och är glad 
och tacksam. Svanérus’ dotter blir samtidigt förlovad med en handlande, 
som följt med på lustresan. Han korkar upp buteljer och underhåller 
sin dam så ivrigt med prat om »kurs och om tull och om handelsnäring 
och kärlek» att han kör i diket. Det är traditionell komik men utan det 
vanliga syftet att förlöjliga köpmansyrket. Familjen Sander är skildrad 
utan skymt av ironi och det är höjt över allt tvivel, att de båda förlov
ningarna tänkts som en tribut åt ståndsutjämningen. Året innan Torups
resan skrevs hade muren kring Lundagård rivits. Lilja har velat visa 
hur skrankorna mellan akademiker och bildade borgare försvinna.

Vidare är klyftan mellan land och stad utjämnad. Större delen av hand
lingen tilldrar sig på landsvägen, vid en dansbana och i skogen, och gamle 
Svanérus kungör vid sina barns förlovning sitt beslut att dra sig tillbaka 
till en lantgård. Han överlämnar sin gård i Lund åt sonen-läkaren, och 
mågen-köpmannen skall få pengar att förstärka sin kassa med. Det är 
för Lilja en naturlig sak, att lantbor och stadsbor kommunicera, men om 
någon rousseauansk förkärlek för landsbygden är det inte tal.

Liljas intentioner motsvara adekvat det som var Lunds sociala egenart: 
närmande mellan akademiker och borgerskap och mellan borgare och jord
brukare. Hur unik den balans var, som han strävade att gestalta, märker 
man, om man jämför hans lilla opus med samtida diktverk, i vilka tidens 
demokratiska stämningar göra sig gällande. Torupsresan är årsbarn med 
Det går an, där Almquist med uppbjudande av all sin underfundighet får 
Sara Videbeck på ytan affärsmässigt prosaisk för att göra henne djupt 
romantisk i sitt innersta. Inte ens Blanche ansåg enkla borgares vardag 
värd att berätta om, ifall inga märkvärdigheter, t. ex. lömska överklass
förförare, avbröt deras normala tillvaro. Endast en av de stora trettio- 
talsförfattarna har satt till sin huvuduppgift att förhärliga livets jämna 
gång hos människor i medelklassen. Det är Runeberg, och han har varit 
Liljas förebild. Det konstaterade redan den första recensionen, och det 
har varit lätt för forskningen att konstatera närgångna lån ur Elgskyt- 
tarne och Hanna (Brydolf). Men Runebergs hexameterdikter syssla med 
patriarkaliska lantlivsförhållanden, och blott som kontrast till dem i för
bigående med stadens dårskaper. Denna gränsdragning, som ju var den 
hävdvunna, återkommer hos hans svenska imitatörer, Kronbrudens för
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fattare inberäknad. Oaktat sin för övrigt slaviska trohet avviker Lilja 
på den punkten från mönstret.

Ser man till motivvalet och tendensen, är Lilja en borgerlig pionjär. 
Ser man till utförandet, är dikten ytterligt obetydlig och osjälvständig. 
Originell form och originellt innehåll följas inte alltid åt, men en så skri
ande motsättning som här är ovanlig. När sympatiskt uppfattade borgare 
för första gången utan romantisering tagas till huvudpersoner i ett svenskt 
diktverk, göra de sin entré i homerisk stilisering.

Euneberg förverkligade den nyklassiska realismen som uteblev i den 
rikssvenska litteraturen. Denna hans egenartade insats skall senare be
lysas. Här skall blott konstateras, att den beundran han väckte och den 
efterföljd han lockade till, inte avsatte några goda frukter i Sverige. 
Skulle det kunnat ske någonstädes, borde det ha varit i Lund, där Tegnér 
brottats med klassicismens verklighetsproblem. Han stimulerades av 
Euneberg till sitt enda större diktverk med nutidsämne. Kronbruden är 
i själva anläggningen på ett sätt mer realistisk än förebilden. Euneberg 
hade skildrat stiliserade typer, Tegnér ville ge ett stycke individuell, 
aktuell verklighet. Eesultatet blev ett slängigt självporträtt, indignerad 
tidssatir och ståtliga tal vid en traditionsrik fest. Den stackars Lilja följde 
trognare mönstren från Finland, men de små avvikelser han tillät sig 
visar att Tegnérs exempel — inte i Kronbruden, som kom senare, men i 
äldre dikter — föresvävat honom och smugglat in effekter, som inte kunna 
smältas samman med den stil, han valt. Att han liksom Tegnér preciserar 
tid och plats för sin idyll är lovvärt, men redan ett uttryck om promotionen, 
»ljusets och bildningens önskade mål», är en utflykt i Epilogens högstämda 
stil, som inger onda aningar. Ståtliga bilder ur Ättehögen eka i hans 
minne, när han skildrar slättens storhet kring de jovialiska borgarnas 
åkdon. Den enda utförligt beskrivna möbeln i Sanders hus är en konst
fullt fungerande och praktfull klocka. Den homeriska glansen, som kunde 
passa när vikingen Frithjof tog arv efter sin fader, förstod Euneberg att 
dämpa hos den välförståndige torparen Petrus, men Lilja märker inte att 
hans »välaktade borgare» i sin gungstol skulle blivit mer levande, om annat 
bohag än en praktpjäs poängterats. De stående epiteten äro prövande nog, 
när de appliceras på finska jägare men de bli rent parodiska, när affärs
livets specialiteter pressas in i dem. »Sorterade handlanden Götson» är 
ett mene tekel för hexameterrealismens skeppsbrott vid det borgerliga 
samhällslivets kust.

Tegnér har en gång gjort en jämförelse mellan sig själv och Franzén, 
Eunebergs föregångare som hemlivets skildrare. Min sångmö, skrev han, 
går på styltor, Franzéns går i strumplästen. Torupsresan är den lunden
siska sångmöns försök att gå i strumplästen. Det misslyckades fullstän
digt. Klassicismen i Lund blev löjlig, när den ville sänka sig ned till 
den borgerliga vardagen. Akademikerna kunde i handling närma sig 
borgarna, men tala deras språk i dikt kunde de inte lära sig. Med Talis 
Qualis besteg den lundensiska musan åter koturnen. Först med Bååth 
lärde hon att gå naturligt på slät mark. Vilket motstånd hans särdeles 
moderata realism hade att övervinna förstår man då man hör att hans 
far ansåg Studentstäderskan syssla med ett ämne ovärdigt poetisk 
behandling.

5 — 43883 Samlaren 1944
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I prosa om Lund kan man finna tidig förtrogenhet med låga ämnen, 
om man nämligen söker i den litterära undervegetationen nedanför till 
och med Liljas nivå.

En göteborgare vid namn Chr. F. Jacobsson, som studerat i Lund på 
1820-talet och uteslutits ur sin nation, gav 1833 ut ett häfte Scener ur 
studentlifvet, kort innan han försvann till Amerika. Han är en sen lär
junge till Cederborgh. Liksom den trasenbergska kohorten i Stockholm 
och Samuel Fryxell, som åtalades i Göteborg för närgången nyckelromans- 
teknik i Pehrmässefärden, har Jacobsson ersatt mästarens raljanta humor 
med kvasimoralisk skandalrealism. Ser man framåt i tiden, får man låta 
blicken glida förbi Onkel Adam och alla uppsalaskildrare före Strindberg 
för att finna så obesvärade beskrivningar som Jacobssons av spritvanorna 
i ett ostädat studentrum eller av en akademisk fest med löjliga tal, falsk
spel och självmordsförsök. Författaren är på jakt efter knalleffekter, 
som ska visa det moraliska förfallet, men det utesluter inte att han ger 
sig tid till sedeskildringar, som ha sitt intresse, t. ex. två nykomlingars 
intåg i en »tvåhorsavaun» eller dans mellan manliga studenter, som mar
kera dam med näsduk om armen. Borgare och officerare äro med på festen, 
men de endast nämnas i förbigående. Författaren är helt absorberad av 
att uppsöka och ogilla det som skiljer studenten från hyggligt borgerligt 
liv. Med samma hånfulla tonfall som Strindberg femti år senare talar 
Jacobsson om »ljusets och sanningens kämpar» och presenterar dem ätande 
fläsk och pannkakor. Med lika avsiktligt parodisk verkan använder han 
om en kvinna trängd i dansen Tegnérs bild »barmens svanor». Han citerar 
Halkan och omskriver i prosa ingressen till Vintern i Skåne. Han har sett 
Tegnér med samma ögon som Göteborgs bohempoet Wadman, en beund
rad förebild för Jacobsson, när denne satte sin sedesatir på vers. Men 
han efterbildade på fullt allvar såväl Frithiofs saga som Axel. När han 
i sina Scener låter en skara studenter sjunga Mårten Holk och en annan 
Stjernsången, konstaterar han kontrasten men lämnar öppet, vilken sångv 
som tilltalar honom mest. För en genomtänkt uppgörelse med den akade
miska idealism, som talade vackert om en tarvlig verklighet, var tiden 
inte mogen.

Prosarealism av detta oceremoniösa slag fortfor att odlas i Lund vid 
sidan av den högstämda poesien. Sedan kritiken av borgaren blivit en 
angelägenhet för längre gående demokratism, fick studentbohemeriet en 
tillsats av proletär martyrkänsla. Man märker detta i små skisser skrivna 
inom Viktor Rydbergs krets i Lund och i Sjustjärnans protokoll. Rydberg 
smugglade in drag av denna bohem jargong i Siste atenaren, som emellertid 
i sin helhet tvärtom är ett prov på borgerlig idealbildning och visar, hur 
denna klamrade sig fast vid klassisk tradition och var rädd för samtids - 
realism.

I Lund fick efter en tid av reaktion studentradikalismen på 1880-talet 
åter vind i seglen. Den slog då in på djupt oborgerliga banor med Ola 
Hansson. Likt Strindberg fördömde denne studentlivet moraliskt och 
intellektuellt och upphöjde praktiskt arbete. Men därvid räknade han 
studietillvaron med dess tillbehör av »svineri» som en form av osund stads
kultur och förläde den friska arbetsglädjen till landsbygden. Ännu snab
bare än storstadsbarnet Strindberg nådde bondsonen Ola Hansson fram 
till kontakt med den nya stadsfientlighet, som industrialismen framkal
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lade. Att de båda författarna från alldeles olika sociala utgångspunkter 
kommo till samma slutsats, beror uppenbarligen på att stadskulturen var 
svag och bondekulturen alltjämt stark i Sverige — ja, starkare än någon
sin under årtiondena mellan representationsreformen och den agrara be
folkningens tillbakagång på ett mera fortskridet stadium av industrialise
ringen. Under lantmannapartiets tid tog Skånes bönder sin revansch 
efter århundranden av förtryck eller åsidosättande. Deras studerande söner 
voro på Liljas tid nöjda med att få del i kulturen. I Ola Hanssons gestalt 
begärde de att få råda över den.

Åbo var en stor stad, inte bara i jämförelse med inlandsstäderna, lärda 
och olärda, utan också bland handelsstäderna vid kusten. Jordbruk i en 
bördig bygd var en förutsättning för stadens existens här som i de allra 
flesta fall, men sin särställning fick Åbo av sitt läge i en isolerad riksdel på 
det ställe där denna kom huvudlandet närmast.

Åbo var redan före medeltidens slut och på 1500-talet en viktig station 
vid handelsvägarna runt Östersjön, och då Sverige på 1600-talet var nära 
att förverkliga ett Östersjövälde, växte staden kraftigt. 1663, tre år efter 
Olivafreden, voro de mantalsskrivna invånarnas antal 3300, enligt en 
sannolikhetsberäkning motsvarande totalsumman 6000—7000. Gynnan
det av Stockholm på mindre städers bekostnad, förlusten av Baltikum 
och Stora ofreden medförde ett långvarigt bakslag, så att Åbo vid 1700- 
talets mitt inte blivit större än hundra år tidigare. Men nu vidtog en ny 
tid av expansion. Åbo drog fördel av senmerkantilismens åtgärder för 
att skapa en aktiv handelsbalans. Några industriföretag grundades, en 
flotta på ett tiotal västhavsseglare skapades. Exporten — i början mest 
trävaror, sedan mest järn — tredubblades 1739-64, d. v. s. hattregimens 
årtionden. Importen var ännu större. Det politiska och ekonomiska 
systemskiftet på 1760-talet ledde till de bottniska städernas emancipa
tion, vilken skadade Åbo såväl som Stockholm, men en allmän agrar 
förkovran och snabb folkökning i hela Finland torde vara orsaken till, 
att Åbo, i motsats till Stockholm, fortfor att växa. Yid den första syste
matiska folkräkningen 1749 antecknades 6.700 invånare. I städernas rang
rulla hade Åbo nummer 8, men på 1780-talet tävlade det i realiteten med 
Norrköping om fjärde rummet kring siffran 8000 och de sista svenskåren 
med Karlskrona om tredje rummet kring 11 000. Den politiska skils
mässan från Sverige slog undan förutsättningarna för en fortsatt gynnsam 
utveckling. Därför blev en förödande brand 1827 en vändpunkt.

Rusher och kriser genomlevdes av en efter dåtida mått talrik och för
vånande stabil köpmanskår. 1749 funnos 40 öppna bodar, handeln med 
landsbygden sköttes av en omkring 110 man stark »finsk» societet och 
handeln på Sverige och utlandet av en annan ungefär hälften så stor, vilken 
kallades »svensk» men i själva verket rymde en kärntrupp av tyska fa
miljer, som invandrat på 1500- och 1600-talet, segt höll sig kvar och lång
samt absorberade nytillkommande finska och svenska inflyttade och upp
komlingar.

Den gamla köpstaden gjordes helt naturligt till ett centrum i den för
valtningsapparat, som stormaktstiden byggde upp. Den högste civile
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styresmannen var i början generalguvernör för hela Finland, sedan blev 
han i regel en landshövding bland andra. Hovrätten i Åbo höll däremot 
från Gustav II Adolfs till Gustav III:s tid hela Finland samlat till en ju
ridisk enhet.

Eättskipningens och administrationens spetsar voro hela tiden adels
män. Högadlig stolthet hade renodlade representanter från Per Brahes 
till G. M. Armfeldts dagar. Men deras maktspråk var aldrig hårt mot 
köpmän i den förmögenhetsklass, som de rikaste i Åbo kommo upp till. 
Godsägaradelns övermakt underminerades genom reduktionen obevekli- 
gare i Finland än i den svenska riksdelen, och ämbetsadelns förborgerli
gande fortskred, särskilt inom domarkåren. Assessorstjänster — som på 
1600-talet delvis förbehöllos ofrälse — räknade sedan 1700-talets början 
aboensiska köpmanssöner, adlade eller oadlade, bland sina innehavare. 
Att de ofrälses frammarsch ledde till strid med adeln om en vicepresident
plats just i Åbo vid frihetstidens slut, är symtomatiskt, men striden fick 
i partipropagandan en överbetoning och är inte alls någon pålitlig mätare 
på ståndsutjämningens beskaffenhet i Åbo. Adelsfientliga mössor funnos 
givetvis, men liksom i rikets andra större städer var överskiktet i det 
borgerliga Åbo hattvänligt och sympatiserade med adelsvännen Gustav 
III. En av de rikaste köpmännen, Jakob Bremer, avfordrade på konungens 
vägnar hovrätten ny trohetsed vid statskuppen 1772. Tre förnäma mågar, 
som hade ärvt honom, inviterades under hertig Karls adelsregim att satsa 
pengar på ett av de som handelsvaror utbjudna ämbetena, en landshöv- 
dingepost. Och en son till honom köpte gods av en Armfeldt och en Fle
ming.

Flykten till jordbruk och statstjänst tömde inte borgarhusen i Åbo, 
som t. ex. i Ystad, även om de förmodligen försvagades av den, som i 
Göteborg. Barnöverflödet, pengarna och ärelystnaden räckte till för y t
terligare en avtappning: ett tillflöde till de lärda yrkena.

Åbo universitet öppnades under Per Brahes beskydd, och flera högt 
bildade Finlandsfödda riksråd och adliga hovrättspresidenter styrde eller 
uppmuntrade i fortsättningen den lärda republiken. Söner av de finaste 
finsk-svenska adelssläkterna som Fleming och Horn stå först i student
nationernas medlemslängder på 1600-talet och visa sig därigenom äga 
mindre utpräglad exklusivitet än sina rikssvenska ståndsbröder, som långt 
in på 1700-talet höllo sig utanför nationerna. Studier upp till högre lär
domsgrader fullföljde dock de adliga studenterna sällan hemma i Fin
land, hellre då i Sverige eller utomlands. Ingen adelsman blev magister 
i Åbo före 1722.

Desto större var tillskottet av energiskt framhärdande studenter med 
borgerlig extraktion, och Åbo gick därvid i spetsen. Nationskrönikan vi
sar det. Före 1700 hade minst fyra söner ur stadens rikaste handelshus 
stått som respondenter i katedern. Ännu tydligare framträder det borger
liga studieintresset, om man mönstrar de stora köpmanssläkter med anor 
från 1600-talet, som stadens genealog Carpelan registrerat. Fyra sådana 
stadspatriciersläkter släppte till fem professorer mellan 1660 och 1813, 
och fäderna till två av dessa professorer hade själva studerat innan de 
beträdde köpmannabanan. I en femte släkt, Wittfoth, finner man två 
köpmän, far och son, som bevisligen talat och skrivit latin. Även om mot
svarande undersökningar saknas beträffande rikssvenska städer, kan
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man lugnt hävda, att inget motstycke finns till Åbo borgerskaps höga 
bildningsnivå. Orsaken är lätt funnen. Köpmännen i lärdomsstäderna 
inne i landet saknade kulturell bärkraft — de få räknas i tiotal, medan 
Åbo hade ett par hundra — och de andra sjöstäderna saknade universitet.

Alldeles särskilt lockande måste det för åboborna ha varit att bli ju
rister, ty de hade ensamma i landet fördelen att få både studera och prak
tisera i hemorten. Utom magistraten, som också mycket riktigt var väl 
besatt med litterata borgmästare och rådmän, stod hovrätten öppen för 
ortsborna. I förteckningen på dess tjänstemän kan man finna hela rader 
av borgar-, professors- och ämbetsmannasöner, vilka varit födda, bedri
vit sina studier och gjort sin juridiska karriär i Åbo. På omvägen över 
prästgårdar i grannskapet återvände nya led borgar ättlingar till sina för
fäders stad som akademiker eller ämbetsmän. Lägges därtill en mängd 
giften mellan lärda, ämbetsmän, borgare och adel, inser man att ett nät 
av släktskapsförbindelser slöt samman överklassen i Åbo till en bildad so- 
cietet utan motstycke i vårt land. Som bekant har till följd av politiskt- 
kulturella förhållanden, som det faller utanför mitt syfte att analysera, 
denna enhetlighet vidmakthållits ända fram till nutiden. Det är nog att 
nämna de på 1700-talet från köpmanssläkt till lärdomssläkt utgrenade 
Pippingarna.

En på lokala och praktiska syften inställd mentalitet kom att småningom 
prägla själva det vetenskapliga arbetet vid universitetet. Det var inte så 
från början. Åbo akademi var liksom systerinstitutionerna en utbild- 
ningsanstalt för präster. De flesta studenterna kommo utan andra aspira
tioner än att på lättaste sätt samla meriter för en ecklesiastik anställning 
i hembygder, som voro bondebygder. Lätta sjökommunikationer och 
låga levnadskostnader lockade studenterna till Åbo från alla delar av Sve
rige. Magistergraden, som räknades högt vid kyrkoherdetillsättningar, 
togs under halvseklet 1707—1754 av inte mindre än 42 smålänningar, 
alltså studerande från det avlägsna inlandsstiftet Växjö, och av blott 22 
aboenses. Under följande halvsekel, 1757—1805, hade de småländska ma
gistrarnas antal sjunkit till 23 och aboenses ökat till 35.

Under högskolans första halvsekel och ännu längre behärskades lärar
kåren av intoleranta teologer. Kopernikus accepterades blott med tve
kan av en 1600-talsmatematiker i Åbo, och den lutherska ortodoxismens 
förföljelsenit firade sin största svenska triumf där, aktionen mot biskop 
Terserus. En småaktig kättarprocess försöktes ännu på 1730-talet men 
den slutade med bakslag för renlärigheten. Vid mitten av 1700-talet för
ändrade universitetet på kort tid alldeles karaktär. Wolffiansk rationalism, 
naturvetenskap och ekonomi introducerades och blevo tongivande. Im
pulserna kommo huvudsakligen från Uppsala och ofta även deras bärare. 
Osjälvständigheten och efterblivenheten i förhållande till Uppsala präglar 
fram till denna tid i ännu högre grad Åbo än Lund. Men en skillnad är, 
att realämnena inte som i Lund ånyo trängdes tillbaka utan fortsatte att 
gå framåt. Specialister av så hög klass som i Uppsala fick man väl inte, 
men i stället lärare, som förde med sig de nya intressena upp i den teolo
giska fakulteten och till prokansleratet. Tre naturvetenskapsmän blevo 
biskopar under 1700-talet. Den första av dem, Linnés vän och lärjunge 
Browallius uppgjorde plan till en genomgripande utilistisk undervisnings-
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reform. Han var en av hattarnas ledande män. En annan, adlig hatt
politiker, E. J. Creutz, hade som kansler genom kraftiga ingripanden vid 
professorstillsättningar brutit motståndet mot den nya kursen. Hattar
nas kulturpolitik har alltså sin andel i att Åbo universitet inriktades på 
samhällsnyttiga discipliner samtidigt med att staden Åbo drog fördel av 
hattmerkantilismen och började sitt starkaste uppsving. Hen första dis- 
putationen på svenska om ett ekonomi-geografiskt ämne ventilerades 1749 
och behandlade Åbo.

Empirien trängde snart in också i de humanistiska ämnena, och t. o. m. 
teologien anpassade sig på sitt sätt efter dess krav. Eent vetenskapligt 
sett skedde en likartad förändring i Uppsala (Neikter, Ödmann), men sam
ordningen mellan vetenskap och praktik blev fullständigare i Åbo än på 
något annat ställe i landet. Hetta blev så mycket mera betydelsefullt, 
som Finlands nationella uppvaknande ropade på ledare. Historikern 
Porthan blev förgrundsgestalten i den andliga emancipationen, och den 
smidige kyrkopolitikern biskop Tengström ledde universitetets och landets 
underkastelse på drägliga villkor under ryskt välde.

Porthan var, i gammaldags tunga former, en skarpsinnig forskare men 
framför allt en eminent lärarbegåvning och därtill en energisk organisatör. 
Främst tack vare honom hölls upplysningens civilisatoriska patos levande 
i Åbo länge efter det den mist sin kraft på andra håll, och motrörelserna 
höllos nere. Porthan var på 1780-talet stolt att den från Stockholm in
trängande ockultismen hade dålig jordmån — »skam vore det ock, om i 
bredd med ett universitet sådana dårskaper skulle slå rötter» — och på 
1790-talet bekämpade han med framgång den från Uppsala hotande kan- 
tianismen. När den beträngda upplysningsentusiasmen under Gustav IV 
Adolf sökte sig ett utlopp i harmlösa ekonomiska reformer, stiftades i 
Åbo det första livskraftiga hushållningssällskapet, och Porthan tog dess 
verksamhet om hand. Redan på 1770-talet hade han i egenskap av re
daktör för Åbo tidningar verkat i denna anda, i det han fyllde tidningen 
med geografiskt-statistiska meddelanden. Nu gav han råd om skifte, 
tjärbränning, rensning av vattendrag och andra åtgärder till »Finlands upp
odling», som slagordet lydde.

Efter Porthans död och skilsmässan från Sverige slappnar det fasta 
greppet. Nya idéer tränga in brådstörtat och utan att slå rot. En Åbo- 
student, A. I. Arwidsson, spelar rollen som Finlands ende senkomne Stiir- 
mer und Hränger och på samma gång dess ende fosforist — en parodi på 
både Thorild och Atterbom. Han drivs i landsflykt av rysk skuggrädsla. 
Trycket från öster och isoleringen mot väster verkar konserverande på 
arvet från upplysningen. Hen åldrande Tengström är alls inte någon im
ponerande gestalt, men i cirkeln av befryndade akademiker, som samlade 
sig kring honom, bl. a. Runeberg, förbereddes nästa stora slag i kultur
arbetets tjänst. Het utfördes på 1830-talet efter universitetets flyttning 
till Helsingfors. I de paroller, som då utsändes, eka porthanska slagord.

Henna obrutna tradition har med styrka framhållits av finska forskare, 
som ägnat sitt lands kultur-, lärdoms- och personhistoria ett minutiöst 
och pietetsfullt studium (Lagus, Schybergson, W. Söderhjelm m. fl.). 
Hen finska särutvecklingen återverkade redan tidigt i den västra rikshal- 
van. Hen ekonomiska frihetens nya läror fingo sin skickligaste propagan- 
dist, Chydenius, från en av de finska städer, som hade den största påtag



Medelklassrealism II 71

liga nyttan av merkantilismens fall. Sin största betydelse för idélivet ha 
dock Finland och Åbo utövat genom ått sända en rad betydande diktare, 
eller deras verk, över Ålands hav: Creutz, Kellgren, Franzén, Fredrika 
Bremer, Runeberg. Kontinuiteten i denna serie är oftast påtaglig, och 
vid de tillfällen, då luckor uppstått, ha efterföljarna själva sörjt för att 
tacksamhetsskulden mot föregångarna blivit synlig. Det gjorde Franzén, 
då han hyllade Creutz som en nyklassisk skönhetsdyrkare, och Runeberg 
då han framhöll Franzéns osökta naturlighet för att komma den riks
svenska romantiken till livs. I anknytning till Franzén och Runeberg ha 
uttolkare på 1800-talet härlett det värdefullaste i de stora diktarnas ge
mensamma insats ur finsk natur och naturbestämt finskt folklynne. Man 
har då fattat enkelt och intensivt stämningsliv som ett genomgående 
grunddrag hos dem. På senare tid har det börjat erkännas, att impul
ser utifrån spelat en avgörande roll. Därvid har intresset varit inriktat på 
att uppvisa den gryende finska nationalkänslans sammanhang med inter
nationella romantiska rörelser. Det berättigade däri skall icke förnekas. 
Från Kellgrens dagar och ända till Runebergs fanns det en »Åboromantik» 
(W. Söderhjelm). Men skiljes den av något från romantiken i Sverige, så 
är det därav, att dess utflykter från nuet och jorden voro försiktigare och 
kortare än de svenska. Besinning ärvd av upplysningen band fantasien 
vid det närvarande. Allra bäst synes man mig kunna ange linjen, om man 
inför termen Åborealism. Denna realism blir också hos ett par författare 
tydligt borgerlig. Några jättesteg i den riktningen får man visserligen inte 
vänta sig. Man får vara beredd på att även här finna mycket av den i då
tidens Sverige vanliga fientligheten eller likgiltigheten mot städer och bor
gerliga yrken. Även Åbo var och förblev en integrerande del av ett agrar
land med klerikalt-klassisk bildning. Kallsinnigheten mot det moderna 
samhällslivet överväger, men en smula värme mot staden som livsform kan 
dock noteras, och framför allt är en måttfull humanism ett genomgående 
drag hos de författare, som fått sin bildning i Åbo.

*

Upplysningen i Åbo har förmodligen, som det antagits, spelat en roll 
för Creutz och hans litterära insats (Castrén), ehuru denna roll är svår att 
precisera och man får nöja sig med den allmänna iakttagelsen, att han i 
liv och diktning var den konsekventaste radikalen i tankebyggarordens 
krets och något av en empirist som poet. Om Åbo och sin finska hembygd 
har han själv ingenting att säga.

År 1770 stiftades sällskapet Aurora i Åbo. Dess syften voro att idka 
sällskapsliv i ceremoniösa ordensformer, att skriva och bedöma skönlitte
ratur, idka musik och ge ut en tidning, den första på orten. I ett upprop 
vid tidningens start uppräknades de kulturella resurserna i »Finlands hu
vudstad»: hovrätt, universitet, stiftsstyrelse, länsstyrelse och landsändans 
enda tryckeri. Sällskapet framträdde som ett slags filial till Utile Dulci 
i Stockholm. En annan filial fanns förut i Uppsala. Både detta äldsta dot
tersällskap och modersällskapet i Stockholm hade redan sett sin bästa 
tid utan att ha gjort någon revolutionerande insats i den svenska dikt
ningens historia. Göteborgs Vitterhetssamhälle, som kom i gång senare, 
blev li vskr af tigar e. Men under sin korta livstid, mindre än ett årtionde,
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hann Anrora uträtta mer än någon av de motsvarande rikssvenska samman
slutningarna. Orsakerna därtill ligga i öppen dag. Frånsett att Finland 
väntade på organ för sin spirande nationella väckelse, voro förutsätt
ningarna för bildnings verksamheten mångsidigare än i de andra landsorts
städerna och mer koncentrerade än i Stockholm.

I Aurora invaldes i första hand medlemmar av hovrätten och av uni
versitetets och läroverkets lärarkår, vidare präster, en och annan äldre 
student, några borgare, militärer och godsägare.

Tidningen redigerades av Porthan. Detta och hans stora rykte i allmän
het ha föranlett att han länge tillskrivits huvudäran av förbundet. Små
ningom har det blivit klart, att två unga stockholmska ämbetsmän, som 
växt upp i Åbo och brukade besöka staden, äro att anse som de egentliga 
initiativtagarna, C. F. Mennander-Fredenheim och P. Jusleen. Den sist
nämnde, kusin till Porthan, blev efter ett par år hovrättsassessor i Åbo. 
Han — och även andra jurister — medarbetade i Åbo tidningar. Jusleens 
författarprofil, som nyligen tecknats mot bakgrunden av 1760-talets 
Stockholms journalistik, där han först uppträdde, är inte originell men 
intressant som typ (Svanfeldt). Han apterade, som Dalin, de moraliska 
tidskrifternas berättelser och betraktelser efter svenska förhållanden. Han 
ser samhället ur den civile ämbetsmannens synvinkel. Lärdom är inte nog 
för en bildad sällskapsmänniska, inte heller fransk romanlektyr. Han var
nar för den uselt avlönade statstjänsten och kallar godsägartillvaron av
undsvärd. Jusleen företräder enligt Svanfeldt rousseauansk medelklass
ideologi. Sin bekantskap med huvudstadens fina umgängessätt kan han 
likväl inte låta bli att stoltsera med, men den landsortsstad, där hans 
närmaste publik fanns, är han inte särskilt vänlig mot. Det som Åbo 
borgare speciellt kunde ta åt sig, är inte uppmuntrande. Han ivrar mot 
import av lyxvaror och han väljer Harpagon till exempel, när han vill 
visa, att kortspel är bättre än gnat om styvrarna och att karaktärslyten 
kuhna studeras på egen mark av svenska dramatiker.

Denna anspråkslösa prosarealism pekar fram mot romanen, men många 
steg återstod att ta. Genom ett brev av en finsk adelsman till en vers
skrivande student, Clewberg, veta vi att den förre och förmodligen också 
den senare föredrog Fielding framför Eichardson. Det blev tvärtom den 
puritanske moralisten, som angav tonen åt den Finlandsfödda författar
inna, som femtio år senare skulle skapa en svensk familjeroman. Före 
detta datum är det i versens form realismen gör sina små landvinningar 
i den svensk-finska litteraturen.

Poesien i Åbo tidningar inleds med en stort anlagd nationell program
dikt av Porthan i samarbete med kemiprofessorn Gadd. Den ger anvis
ningar åt skalder, som vilja beskriva, och ekonomer, som vilja bearbeta 
de slumrande jungfruliga vidderna. Porthans hembygdskärlek hade inte 
mycket till övers för städerna. Åbos förkovran låg honom inte om hjärtat 
så som landsbygdens. Medan han var beredd att göra sig till godsägare 
för lantbruksreformernas skull, ogillade han att en annan professor var 
arkitekt och byggde om hus i Åbo. Staden hade i själva verket behövt 
en grundlig ombyggnad; det hade enligt modern expertis kunnat rädda 
den vid den ödeläggande eldsvådan 1827. Porthan gick in och ut i för
mögna borgarhem, men han var glad att få fly från buller och bråk till
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landsbygden. Därom har han författat en dikt. Den liknar i tonen Rom- 
förakt hos Horatius, som Porthan älskade. Rousseau har också före
slagits som inspirationskälla, men det är onödigt. Den i allmänhet sär
deles sansade Porthan kunde vara en smula sentimental, när han skrev 
om ett dödsfall, men det är enkel förrousseauansk sentimentalitet.

Landsbygdssvärmeriet, förenat med praktiska ekonomiska intressen, 
fortsatte hos yngre och bättre skalder, dem Aurora lockade fram.

Clewberg var son till en teolog och räknade på mödernet släkt med Gadd, 
kemisten. Nittonårig blev han docent i naturkunnighet och litteratur
historia. Året därpå, 1774, uppträdde han i Aurora med en dikt om hösten, 
som fyllde ut en lucka mellan Creutz’ och Gyllenborgs årstidsdikter. Efter 
en ekonomisk studieresa i det inre av Finland, som han åtföljt morbrodern 
på, lade han i en kungahyllning in en poetisk Finlandsbeskrivning, en 
ståtligare ny upplaga av Gadd-Porthans. Hans största triumf som skald 
blev ett ode, förhärligande Gustav III i fysiokratisk anda. Han var då 
kallad till Stockholm som teaterchef, passade Gustav III förträffligt, när 
denne behövde rojalistiska ofrälse, adlades vid den tiden, avancerade till 
sist till president i Kommerskollegium och fullgjorde som direktör i Lant
bruksakademien samma tjänst i Sverige som Porthan i det finska hus
hållningssällskapet. Clewberg erkände städernas roll vid skapandet av 
rikedom, både som praktisk ekonom och som poet, men lantlivets lov är 
hans poetiska grundtema. Han prisar det stilla växandet och den stilla 
döden med så stor konkretion, hans intellektuella läggning gjorde möjlig.

En ännu mera enträgen naturdyrkare var Tengström, den blivande 
biskopen och ekonomen. Han hade vuxit upp i Gamla Karleby, där hans 
morbror Chydenius var hemma. Ett år efter Clewberg var Tengström 
färdig med sin första lovsång till landet, en skärgårdsskildring från Karleby 
trakten med soluppgång, fiskafänge och skeppsbrott och i början och slutet 
klagomål över tysta rum och kall ståt i staden. Tengström försatt inget 
tillfälle att prisa landet, han besjöng solen i anslutning till Ossian, vidare 
skogen, mörkret, ensligheten. Som informator i Stockholm prisade han 
sitt herrskaps sommarresidens Djursholm och en lärd väns Tusculum fjär
ran från huvudstadens buller, prakt och tvång. Till sist samlade han sig 
svältåret 1784 till en uppgörelse med de onyttiga samhällsvarelser, som 
låta fattiga jordbrukare, gruvarbetare och soldater slita ut sig. Det är 
Chydenius’ medkänsla med landsbygdens arbetande folk. Dennes positiva 
intresse för stadsmannanäringarna saknas däremot, men när lättingarna 
skola skildras, blir köpmannen inte bortglömd:

denna sälla flock, som på kreditens vingar
sig öfver bördens folk och snillets söner svingar,

gör bankrutter och ger yppiga fester. Tengström var själv ett världens 
barn, varom åtskilliga små epigram av hans hand vittna. Sedan han blivit 
teologie professor och lagt den stora poesien på hyllan, skrev han på en 
ledig stund åt glada präster en av sekelskiftets gladaste sällskapsvisor. 
Ett slags Ehrenrettung åt köpmannen har han givit i en moraliserande 
barndikt om en välgörande bagare.

När Clewberg och Tengström, egentligen så föga fallna för enkelhet 
och enslighet, envist ägnade sig åt naturdyrkarens kall, följde de ett tids- 
mod. Rousseau och Gessner hade nu hunnit verka på den svenska ung
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domen, och den engelska förromantiken började tränga in. Vi ha redan 
sett, att dessa faktorer medverkade till att Göteborgs börjande borgerliga 
realism trängdes undan av lantlivsidyller. Näst Göteborg är veterligen 
Åbo den första plats, där Ossian studerades med något utbyte. Det är 
inget geografiskt mysterium; handels- och studieförbindelser västerut sam
verkade att neutralisera det östliga läget. En västgötsk student, Tidgren, 
uppges ha varit den i engelsk litteratur tidigast orienterade inom Aurora- 
kretsen. Och då man vet, att en litterat affärsman satte ett exemplar 
av Ossians sånger i händerna på en Göteborgslektor som introducerade 
boken i Sverige, har det sitt intresse att konstatera, att Åbos export till 
England ett år på 1760-talet överskred den till Holland, där i regel 
boklasterna hämtades.

Förromantiken blev vild hos Thorild och Lidner, tafatt hos de små- 
poeter som stannade i Göteborg. Vidare desorienterades de få boksynta 
männen där — som Wallenstråle — av aristokratiska ambitioner. I uni
versitets- och hovrättsstaden Åbo blev förloppet ett helt annat. Den 
förromantiska känslokulten anknöt till den behärskade Gray och tilläts 
inte rubba klassisk måtta (Blanck). Och man var så pass förtrogen med 
adelssmaken, att man kunde hantera den utan risker.

En av Auroras stiftare, biskopssonen Mennander-Fredenheim, befanns 
med färskt adelskap och rikt borgerligt gifte hovmässig av den annars 
för anor svage Gustav III. Clewberg, vars karriär nyss noterats, kunde 
utan svårighet aptera sin vemodiga luta till festinstrument. En disputa
tion inför Gustav III 1775, vid vilken den unge akademikern utmärkte 
si g, renderade honom det betyget av kungen, att hans eleganta uppträ
dande överträffade vad Uppsala kunde bjuda. När Clewberg kort därefter 
vistades i Stockholm sysselsatt med att ordna kungens bibliotek, impo
nerades han inte alls av spelsättet på teatern eller poesien i Utile Dulci.

Nästa del — den sista — av Utile Dulcis litterära kalender, Vitterhets- 
nöjen, redigerades av en tredje skald, som Aurora fostrat, Kellgren. Han 
fyllde volymen till mer än hälften med dikter av sig själv, av Clewberg 
och av Tengström. Denna trio står för det som är nytt i volymen, som gör 
att den bildar epok, att den inleder den gustavianska lyriken. Ett kotteri 
från Åbo anger tonen för huvudstaden. Deras ton är lättare och enklare 
än den som förut härskade, utom hos Creutz. Clewbergs och Tengströms 
bidrag äro naturdikter. Det finns hos dem en moderat sentimentalitet 
som Kellgren ännu höll tillbaka. De fly från samhället ut i naturen. Deras 
inställning kan kallas demokratisk, men inte borgerlig i egentlig mening.

Vad fick Kellgren ut av stadsmiljön i Åbo?

Det fanns vid mitten av 1700-talet en tillfälligtvis manstark västgötsk 
koloni vid universitetet i Åbo, ett extremt exempel på universitetets v itt
omfattande rekrytering. Kellgren hörde till denna koloni, men den band 
honom inte vid hembygden. Stormiga äventyr i Finland hade gjort hans 
far till en suspekt främling bland västgötska präster. Mångårig frånvaro 
från hemmet gjorde det lätt för sonen att separera från kyrkans livsstil, 
varom hans äldsta bevarade, blasfemiska brev till en from bror vittna.

Andra brev från studietiden visa honom ytterligt kritisk mot en annan 
landsbygdsmiljö: gods med blandat borgerlig och adlig överklass i Finland. 
Genom sin mor, som var adel, hörde han hemma i den, och det har sagts
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utt han som informator kunde räkna på att behandlas som jämlike, men 
snarare har han irriterats av att inte bli respekterad i så hög grad som 
han krävde. Den adelskritik, som dessa brev rymma, har satts i samband 
med striden om hovrättstjänsterna i Åbo vid frihetstidens slut (Josephson). 
Det är en slående riktig iakttagelse. Däremot är det omöjligt att finna ens 
den ringaste antydan att han dessa år känt någon sympati för borgerlig 
medelklass. Ett litet gräl om god ton i den ofrälse häradshövdingsfamilj, 
där han hade sin första plats, inspirerade honom till ett elakt porträtt 
av en mamsell, en av de få individuella satirer han skrivit, holbergsk i 
sin ogenerade grovhet men blottad på holbergsk humor. När han senare 
fått pröva på högadlig nedlåtenhet hos en Fleming, ironiserade han i 
samma svep över dennes »torp» och en träaktig rådmans lilliputträslott i 
Nådendal. Från den lantliga dumheten längtade han till Åbo, till intellek
tuellt umgänge och litterära utmärkelser men ingalunda till handelsstadens 
liv och rörelse.

Kellgrens nervösa brevstil gör det möjligt att komma honom närmare 
in på livet än någon annan 1700-talsdiktare, och det kan vara värt att 
samla det lilla hans brev till Clewberg ha att säga om utsidan av studielivet 
i vår största universitetsstad. Han berättar en gång att han besökt assem- 
bléen, i den sarkastiska ton som är hans vanliga. Marknadsbuller stör 
honom när han skriver brev. En stor eldsvåda omtalas skämtsamt för 
att den tros ha distraherat Clewberg, som bort svara på brev. Yännen 
tröstas vid ett dödsfall ironiskt med att han ju har kvar att umgås med 
bland annat en köpman, som upplät lokal åt Auroraförbundets samman
komster. I ivern att under ett kort besök i staden få tag på Clewberg 
har Kellgren stött omkull en borgmästare, som också var medlem i det 
litterära sällskapet. Borgmästaren får vidare den tvivelaktiga äran att 
nämnas tillsammans med ett par andra Aurorabröder, som bemödat sig 
att mildra en smädedikt av Kellgren. En skeppare namnges, därför att 
han väntas ha böcker med sig.

Går man från breven till dikterna, skall man blott finna ett enda ställe, 
där en konkret situation med stoff från Åbos merkantila liv avtecknar sig: 
stora skepp gå till Lissabon, Marseille, Bordeaux och frukta inte Katte
gatts stormar. Detta står att läsa i början av en lustig fantasi om riddar- 
äventyr i barnkammaren, ett skämt med en av Kellgrens disciplar, som var 
son till en assessor av ung adel. I en stel hyllningsdikt till Gustav III 
talas om »furor», som befara haven. Det förkastliga begäret efter guld är 
ett tema i de officiella deklamationsnummer, som utgjorde Kellgrens vid
lyftigaste prestationer i Aurora. När han i cirklade vändningar apostro
ferar sina medbröder där, betygar han sin aktning för domare och pos- 
sessionater men .förbigår det rörliga kapitalets män.

Havsvindarna, som hjälpte ostindiefararen Wallenberg till att bli en 
frisk iakttagare och en öppen lovprisare av pengar och köpenskap, fingo 
ingen makt över hans yngre kollega i staden vid Aura. Man bör dock er
inra sig, att Wallenbergs borgerlighet var ett kort mellanspel i Göteborgs 
litterära liv. Och jämför man Kellgrens situation i Åbo med Thorilds i 
Lund, får man en god mätare på de relativt fria och stora förhållandena i 
universitetsstaden med borgarsocietet och hovrätt. Kellgrens skepsis, 
som var djupare än Thorilds troende tvivel, mötte inga trånga väggar att 
torna upp sig mot. Han behövde inte spela from och äventyrade inga för
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hör, när han förnekade Guds försyn och människans odödlighet. Större 
offer åt religiösa och sociala konventioner begärdes inte av honom än att 
han leende kunde anpassa sig. Ett tillbud till skandal — en anonym pam
flett, som oroade domprosten — tystades ned av förstående vänner. Bis
kopen Mennander tycks ha haft vissa betänkligheter mot Auroras verk
samhet, men den f. d. professorn i fysik var en tolerant prelat, som 
avancerade till att bli Gustav III:s ärkebiskop, och hans son, som han upp
fostrat till hovman, var en av sällskapets stiftare och höll en skyddande 
hand över sitt verk. En litterärt intresserad hovrättspresident, som Gustav 
III placerat i Åbo, formulerade artigt och elegant ett råd till den unge skal
den att dämpa sin skepsis, när han talade till allmänheten. Män av denna 
koncilianta världsmannatyp lånade honom tjänstvilligt sitt bistånd, när 
han sökte sig till huvudstaden.

Kellgrens tacksamhetsskuld till Åbo har blivit tydligare, ju mer forsk
ningen klarlagt hans inre utvecklingsgång. Dock har Stockholms verkan 
på honom feltecknats på ett sätt som är intressant, därför att det visar 
faran av att gå efter schabloner vid studiet av diktarnas miljöprägel. 
Huvudstaden sades av Rosenstein ha stadgat Kellgrens smak, innan han 
kunde bli nationens skald. Denna åsikt har ända fram till våra dagar stått 
oemotsagd. Rosensteins omdöme utgår från förutsättningar, som funnos 
i Frankrike men inte i Sverige. Yarken den avsigkomna staden Stockholm 
eller den excentriske Gustav III:s improviserade hov hade kunnat skapa 
auktoritativa smaknormer, som imponerade på den självsäkre docenten 
från Åbo. Han kom med en färdig åskådning, som på förhand gjort honom 
till fiende mot gatans plattheter — dit han i början räknade Bellman —  
och salongernas förkonstling — dit han räknade Oxenstierna. Hans 
estetiska krav voro omedelbarhet, osökt men ej »låg» naturlighet, klarhet 
utan omskrivningar. Han högg skarpt in på högt ansedda motståndare, 
som ställde sig i hans väg, och blev en tid obestridd smakdomare enligt de 
ideal han lancerat.

De tankar, behagens skald hade att bjuda, var i lika hög grad ett Åbo- 
förvärv. Hans studieårs stora kärlek var Voltaire, och han blev den tro
gen som medarbetare i Stockholmsposten. Tillvaron av en någotsånär 
talrik tidningsläsande publik gav propagandan större svängrum, men Vol- 
taires gammaldags fromma vedersakare läto sig inte tystas, och de fingo 
vind i seglen av romantisk mysticism. Den omhuldades av adelsmän —  
inte minst finnar som Reuterholm och bröderna Kordensköld — vilket 
bäst visar, hur litet aristokratien var någon homogen societet av upplys- 
ningsmän. Därför att den stora upplysningskampen på 1780-talet blev 
en tillfällig seger, har det länge förbisetts att den var en ojämn strid mot 
en påträngande, av höga gynnare protegerad övermakt (Lamm). Kell
grens ende stockholmske bundsförvant med auktoritet var en upsaliensisk 
professorsson. Porthan i Åbo, som hade skarpa ord mot upplysningens 
fiender, behövde inte ta sådana krafttag mot dem där.

Dubbelställningen som hovskald och tidningsman gav Kellgren en 
nyckelposition och ställde honom fri både uppåt och nedåt i huvudstadens 
samhälle. Egentligen var han inte hemma på någotdera hållet.

Han levde högt på en ståndsutjämning, som pågick inom byråkratien 
och som Gustav III inte kunde hejda. I sin första stora samhällssatir efter 
överflyttningen, Mina löjen, spelar han en självmedveten att inte säga
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övermodig roll av intelligensaristokrat, höjd över bland annat adelns 
bördsanspråk och de förmögnas övermod. Spelet accepterades förbluf
fande villigt av hög och låg. De högas tillmötesgående fångade till sist 
in honom. När ståndsstriden på nytt bröt ut, tog han ställning mot kung 
och borgare för adeln. Yilka slingrande vägar hans sympatier gått, ger 
en arrogant hyllning åt kungagunstlingen Armfelt besked om. Kellgren 
låtsar sig förvånad och bekymrad över att en adelsman nedlåtit sig att 
göra succés med en teaterpjäs. Det passar inte in i situationen att påminna 
om att han lånat en teaterpjäs av Armfelt, när de var unga i Åbo — vi 
vet det av ett brev — men han erinrar den unge hovmannen om att de 
kastat snöboll och dragit fingerkrok. Den lilla skämtdikten är ett doku
ment av stort värde, emedan författaren där bekänt hur hans sociala re
spektlöshet sköt fart i Åbomiljön och hur mycket det roade honom att 
leka jämlike med- frigjorda aristokrater. Den visar också gränsen, till 
vilken hans realism i obevakade ögonblick kunde nå.

Lika omedelbart och åskådligt lyckades han aldrig ge konstnärlig form 
åt demokratiska sympatier, som han hela livet fortfor att hysa. Även 
detta kan studeras i en dikt om minnen från Åbo. De tidigaste yttringarna 
av hemlig känslostyrka hos Kellgren äro vänskapsbetygelser gentemot 
studiekamraten Clewberg, som själv excellerade i att vara dämpat senti
mental i sin poesi. När Clewberg för en tid återvände till Åbo från Stock
holm kort efter Kellgrens ankomst dit, skrev denne en avskedshälsning, 
fylld av saknad, ömhet och famntag, och liknade deras gemensamma stu
dietid — deras barndom, skriver han — vid en sakta rinnande å i en bloms
teräng. Senare bekände sig Kellgren öppet till värdenormer, som i hans 
ögon voro borgerliga, och klädde då stockholmsvåningarnas herrar och 
damer i lantliga dräkter, smyckade med Miltons paradisfärger. Han för
sökte nu komma tillrätta med Bellmans bizarra Stockholmsrealism och 
lyckades genom att göra den »lågande inbillningens» sångare till ännu mer 
fantasimänniska än han var.

I stället för att locka fram realism medverkade den trevande borger
liga orienteringen till att Kellgren i Stockholm blev en romantiker. Han 
var därvid på förhand distanserad av två yngre invandrare, Thorild och 
Lidner. I jämförelse med deras romantik var hans försiktig och balanse
rad. Lidners känslokult knådade utan urskillning all slags verklighet till 
en formlös massa, glödande som eldhavet kring Spastara. Thorilds stormby 
kom väl att sopa bort några hinder för realismen men extas och teoreti- 
serande skymde detta röjningsarbete, och det blev mindre verklighetens 
än känslans rätt han kämpade för (Lamm). Kellgren kunde framställa 
honom som en fiende till all form, all lagbundenhet, och i sitt försvar för 
ordningen grep han en bild ur stadsborgarens liv. Som den enskilde hus
ägaren inte får säga, att han trivs »gudomligen oskottad» bland snömassor, 
när förordningar ålägga honom att hålla rent framför sin port, får inte skal
den dikta efter egen nyck, rimmat eller orimmat. Det är ett av de få till
fällen, då Kellgren vidgår, att borgerlig ordning är honom sympatisk. 
Thorild å sin sida sökte förlöjliga sin motståndare som en uppkomling, 
gottande sig i hovsmickrets och storstadselegansens gyllene sken. Utan 
tvivel hade Kellgren mindre sinne för medelklassens estetiska och poli
tiska behov än Thorild (Arvidson), men även denne sökte förbindelse med 
adeln och gjorde det klumpigare än Kellgren. Motsättningen mellan dem
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kan i sista hand föras tillbaka till att två olika typer av landsortskultur 
kolliderade vid deras strid. Thorild från Göteborg och Lnnd var en bland
ning av revolutionär och reaktionär — socialt och konstnärligt — och 
kunde inte ena de djupa motsatser han grep om. Kellgren bjöd på en kom
promiss som var möjlig att förverkliga. I Åbo filtrerades romantiken 
genom klassisk stillära och rationalistisk samhällssyn.

*

Det blev på Åbopoesiens moderata linje, som nästa allmänt acceptabla 
litterära nyerövring gjordes. Det skedde, då Kellgren ett par år före sin 
död öppnade Stockholmsposten för Franzén och kallade honom en poet 
värd att avundas. Franzén överträffade Kellgren både i realism och i 
romantik. Föreningslänken mellan dessa tendenser var en nyhumanism, 
som Franzén tillägnat sig hos Clewberg, vars dikter han beundrat sedan 
tidig ålder, och hos Porthan och Tengström, som vakat över hans univer
sitetsstudier. De litterära sammanhang det därvid är fråga om, ha ut
retts av en rad forskare, senast Ek och Lamm. Bakom och under vad 
Porthan och universitetsbildningen kunnat betyda för Franzén, går en 
verkan av finsk stadsmiljö, vilket här skall »belysas.

Bilden av Åboakademikern Kellgren är skuggad av svensk landsbygds- 
och huvudstadsmentalitet. Brytningen med västgötska lantprästers 
tänkesätt inleder hans bana och en kunglig pensionärs misantropi avslutar 
den. Franzéns liv — nämligen så länge han är nyskapande profan diktare 
— flyter lugnt genom Finlands städer, ja, den borgerliga inramningen 
följer honom på hans korta utflykter till Sverige och utlandet.

Franzéns far och farfar voro köpmän i Uleåborg och hans mor var köp- 
mansdotter där. Kuststäderna längst i norr hade under merkantilismens 
tidsålder varit stängda från handel förbi Åbo och Stockholm. Detta bott- 
niska handelstvång sprängdes på 1760-talet. Följden blev en snabb och 
stark expansion. Uleåborg var vid denna tid Finlands främsta hamnstad 
näst Åbo. 1769 voro 1.409 personer mantalsskrivna där, och folkmängden 
växte mellan 1775 och 1785 från 2.480 till 3.222, d. v. s. med nära en tred
jedel. Därefter gick tillväxten långsammare, delvis på grund av kriget 
1788—90. Ökningen från 1785 till 1805 var omkring 100 personer. Köp
männens antal beräknas 1790 till mellan 60 och 80. Vad detta, som ju var 
en hög siffra i jämförelse med småstäder söderut, betydde i den glest be
folkade landsändan vid polcirkeln, framgår av hela länets ståndsfördel- 
ning ovanför allmogen 1808: adel 79, läroståndet 450, handelsmän 81. 
Uleåborgs handelsflotta var 1769 2/3 av Åbos på en befolkning föga mer 
än 1/3 av den äldre handelsstadens (11 resp. 17 större fartyg, 1.409 
mantalsskrivna resp. 6.764 invånare).

Den rikaste köpmannen i det nyrika Uleåborg skall Franzéns far ha 
varit vid tiden för sonens födelse 1772. Pojken lekte i magasinen vid ham
nen, såg fadern bygga nytt boningshus och märkte att han var misslynt 
när freden efter nordamerikanska frihetskriget gjorde slut på givande 
export eller fraktfart. Det var meningen att sonen skulle överta firman, 
men fadern fann honom mindre lämplig och skickade honom till univer
sitetet. Det blev på nytt fråga om att han skulle bli köpman, när fadern 
dött 1787, han lärde sig bokföring och företog en affärsresa till Kajana.
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Den bestyrkte att ban inte passade för yrket, mot familjens önskan genom
drev han, att han fick fortsätta studierna, och modern räddade handels
rörelsen med ett nytt gifte — för sonens skull och på hans tillrådan, på
står han.

Till minnen från Uleåborg, som höllos vid liv av besök och brevväxling,, 
kommo sedan nya kontakter med andra olärda nordfinska städer. En 
uppflammande kärlek till »prinsessan av Vasa» följdes av giftermål med 
dottern till en affärsdrivande adelsman i Gamlakarleby.

Umgänget i en Åboköpmans hem, där en son var Franzéns promotions- 
kamrat, föranledde dikterna om Selma. Som inackordering hos Porthan 
hade Franzén haft adelsmän till kamrater men inte knutit några vän
skapsförbindelser med dem. Sina studier hade han snabbt slutfört utan att 
behöva utsätta sig för obehaget att informera i adliga hus som före honom 
Kellgren och efter honom Tegnér. Först då ett arv tagit slut, höra vi honom 
som välbeställd bibliotekarie sysselsatt med adliga elever. Stockholm,, 
dit finskt köpstadsfolk ofta styrde kosan, besökte och beundrade Franzén 
i tonåren. Senare stockholmsbesök gjorde honom hemmastadd i utpräglat 
borgerliga kretsar, som fru Lenngrens och Gjörwells, och han vanns till 
medarbetare i den aristokratfientlige Adlersparres tidskrift. Beröring med 
»de höga» kostade honom attacker av en flickaktig blyghet och inskränkte 
sig till litterär protektion, som utövades eller förmedlades av nyadlade 
åboiter, Clewberg och Fredenheim. Välvilliga förslag att skaffa honom 
en syssla i huvudstaden ledde inte till resultat, emedan Åbo universitet 
förmådde överbjuda anbuden fram till 1809. Men han hämtade sin andra 
hustru ur stockholmsbourgeoisien. En studievistelse i Uppsala inföll 
under de år, då städerna jäste av förbittring mot Gustav III:s adliga veder
sakare. Porthans förbindelser med Åbos köpmän skaffade Franzén till
fälle att göra en stor utlandsresa i sällskap med en rik borgarson, en 
Bremer. Färden gick över Hamburg till det revolutionära Frankrike, till 
London och de västengelska handels- och industristäderna.

Det är svårt att i dåtidens Sverige tänka sig en mera genomförd, låt 
vara i det hela oavsiktlig uppfostran till borgerlighet.

Brev och dagböcker av Franzén innehålla en hel rad vittnesbörd om 
borgerliga tänkesätt. Framför allt har utrikesresan föranlett betraktelser 
över stadskultur i Sverige och i främmande länder. Hamburg tedde sig 
för Franzén som ett sannskyldigt borgerligt Eldorado. Han sätter det 
före forntidens storstäder; Aten hade ej en sådan skog av master och Bom 
rövade sig till rikedomar. Stockholm och väl även Åbo få hugg, när det 
heter att Hamburg är förskonat från hov, väljer sin överhet själv och har 
köpmän, som försmå titlar och grevliga mågar. Det var ingen lektyr för 
hans reskamrat, som var besvågrad med adel och kom Franzén att känna 
sig som parasit, skyldig att vara ödmjukt uppvaktande. Hamburg hade 
också avigsidor: skrik, trasor och mörka gator, men fördelarna, den 
borgerliga självständigheten, övervägde. I Frankrike absorberades Fran
zéns intresse mer av den politiska frihetens flod och ebb än av de sociala 
förhållandena, men i de expanderande engelska städerna beklagar han 
svenskens etikettmani och likgiltighet för pengar och frågar sig varför inte 
Uleåborg kan vara ett Bristol, Kajana ett Birmingham. Kär han landstiger 
i Hälsingborg, ironiserar han den gamla invanda svenskheten: bra militär
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och dåliga städer. För att få bilden fullständig måste man tillägga, att 
den resande Franzéns personliga framtidsdröm är en lantlig koja och ett 
hjärta.

Dessa erfarenheter hemma och borta kunna ganska tydligt avläsas i 
Franzéns poesi.

Han sysslar påfallande litet med adelsproblemet, och man märker att 
han inte lidit mycket av adligt övermod. Han lyckönskar en gång två 
adliga disciplar att ha bättre tillgångar än börd och guld. I »Lycksökaren» 
avråder han sina enkla likar att sätta sin lit till höga gynnare, som räcka 
ett nådigt finger, men han slutar med en försonlig bild — lånad från adels- 
vännen Kellgren — om höga träds välgörande skugga. Han lämnades 
likgiltig av det franskklassiska dramat, emedan dess hjältar voro »de mäg- 
tige och store mer än de, hvilka äro mig närmare» och arbetade på ett 
drama om Erik XIV tänkt som småfolkets vän (Castrén). Den aktuella 
undermeningen framgår av att adelsmän använde Göran Persson till ök
namn åt en av Gustav III:s ofrälse rådgivare.

Entusiasmen i Åbo för borgarkungen Gustav III åstadkom en insamling 
till ett krigsskepp bland stadens ofrälse damer 1790, något som kungen 
kallade ett föredöme i patriotisk offervilja. Franzén anförtroddes att 
tolka de lojala känslorna efter attentatet på Operan. Talet, som blev 
färdigt sedan Gustav dött, var den unge skaldens första offentliga fram
trädande. I sorgebetygelserna fogar han in en hyllning åt kungens för
tjänster om landets sjöfart. Handelns välsignelser omnämnas också i 
officiella dikter under den följande tiden. Viktigast är den stora dikten 
»Finlands upodling» uppläst i Finska hushållningssällskapet 1800. Den 
är fylld av Porthans civilisatoriska patos och upprepar tankegångar som 
denne och Gadd versifierade på 1770-talet och Clewberg gjorde poesi av 
på 1780-talet. Franzéns huvudsynpunkt är historisk och han betonar 
den finska egenarten så starkt att dikten kallats en nationell självständig- 
hetsförklaring. Nutiden blir dock inte bortglömd. Landets pågående upp
sving inger skalden tillförsikt och som i reseanteckningarna leker han med 
tanken att Finlands rikedom skall tävla med själva Englands. Han an
spelar på folkmängdens fördubbling under det senaste halvseklet och för
summar inte att jämte jordbrukets förbättring nämna städernas tillväxt 
tack vare stapelfriheten och handeln, som sträcker sig ända till Indien. 
Två skalder i de båda andra universitetsstäderna framförde ett decen
nium efter Franzén stora kulturprogram, Geijer i Manhem och Tegnér i 
Svea. Geijer hade liksom Franzén beundrat den moderna företagsam
heten på sin resa i England men var i Manhem bryskt avvisande mot 
utilismen. Även i Svea har romantisk idealism trängt in, och fastän Sven
ska akademien åstadkom att fredligt arbete fick en honnör, såg Tegnér 
jordbruk och bergsbruk ur autarkiens synvinkel, teg om städerna och 
beklagade importen av överflöds varor. I jämförelse med de båda yngre 
dikterna är Finlands upodling liberal och stadsborgerlig.

I Franzéns livssyn och diktning trängde utilismen vid 1790-talets slut 
undan romantiska böjelser. Man har beklagat detta och lagt skulden på 
Svenska akademiens trångsinne (Warburg), sekelskiftets efterrevolutio- 
nära resignation (Ek) och giftermålet samt filosofiska studier (Castrén). 
Orsaker verkande på längre sikt ha också föreslagits, vartill jag återkom
mer. Allmänt anses Franzén, när han blev nyttans sångare, ha svikit
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sin egentliga kallelse. Den skulle ha varit att föra den svenska poesien 
till romantikens förlovade land.

Utan tvivel var Franzén i mycket en romantiker, och hans romantik 
steg ett par gånger upp i glittrande fantasibilder, som kom Kellgren att 
tala om galenskap och Leopold att varna för känslans överdrifter. Fran
zén var dock snar att ångra och utplåna sina förvillelser. Man gör klokast 
i att bland de nyss berörda orsakerna till reträtten fästa mest vikt vid 
dem, som tidigt bidragit att forma hans karaktär. Hans romantik svällde 
aldrig över bräddarna, därför att den från början fått en strömfåra utmätt 
åt sig i Åbohumanismens bevattningssystem.

Själve Porthan hade upplåtit ett hörn av sin massiva lärdomsbyggnad 
åt en av romantikens grundtankar, den att diktens villkor växla från 
tid till tid och att känslan regerar primitiva människors föreställnings
värld. Denna smakrelativism och känsloestetik trängde i hans ungdom 
in överallt och uppmjukade rationalismen och regeltvånget. Men de nya 
lärorna användes mycket olika. Porthan skaffade sig med deras hjälp 
möjlighet att göra rättvisa åt finsk folkpoesi, men de rubbade inte hans 
tro på förnuftet och klassisk måtta (Blanck), och han ogillade Thorild. 
Kellgren hade genom Porthan gjorts förtrogen med smakrelativismen och 
fått förståelse för primitiv lyrik, och fast han liksom sin lärare avreglat 
den moderna tillämpningen, grodde till sist levande dikt ur sådden. Som 
särskilt Blanck betonat, tänjde Kellgren klassicismens band men bröt 
dem aldrig. Likadant gick det med Franzén. Han lyssnade en smula på 
Thorild, och utlandsresan gav honom luft under vingarna. Så vågade han 
i djärva uttryck prisa den vilda nordiska naturen och fantasilivets vilda 
dunkel. Men när han gjorde detta, i Sången över Creutz, var han så genom
trängd av Porthans klassicism, att återvägen till vördnad för harmoni 
och förnuftighet var lätt.

Hindren för en fullgången romantik hos Franzén lågo säkert ännu 
djupare. Det är anmärkningsvärt, att två forskare, som sysslat med denna 
fråga, jämte hänvisning till upplysningen och Porthan stannat vid socio
logiska bestämningar av det antiromantiska draget hos Franzén. Hans 
nyaste biograf, Castrén, som tillmätt Porthans tidiga ledning en stor 
skuld till att dennes älsklingslärjunge aldrig blev riktigt fri, har dessutom 
talat om borgerligt sunt förnuft och tveksamt föreslagit arv från för
äldrarna. Och Lamm, som senast bestämt Franzéns plats i den förroman
tiska strömningen, har fört dessa synpunkter vidare. Han har uppvisat 
av Porthan förmedlad klassicism på den avgörande punkten i Sången 
över Creutz. Och han har på tal om en ännu mera romantisk dikt, Det 
nya Eden, vilken Franzén bortförklarade som »yrsel», betonat att fantasi
flykten motverkades av »prosaisk jordbundenhet och småborgerlig nyttig- 
hetsuppfattning». Något inre samband mellan de idéhistoriska och de 
sociologiska förklaringsgrunderna ha de båda forskarna inte diskuterat. 
Men deras resultat synas mig vara en bekräftelse på att borgerligheten, 
som bar upp Porthans utilism, är den yttersta orsaken till romantikens 
svaghet hos Franzén.

Bomantikens svaghet, det betyder här ett litet plus i realism. I själva 
verket är Franzéns originalitet att söka i detta plus. Han är spontanast,
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när hans poesi anknyter till hans närmaste omgivning, hlir en spegel — 
en mycket förskönande spegel — av vardagen.

Franzén skildrar naturen åskådligare än Bellman, har det sagts (Lamm). 
Så snart han i Åbo kommit i kontakt med den moderna förromantiken, 
ja enligt en forskare redan dessförinnan, har utsikten över snöbeglänsta 
berg i Uleåborg givit honom det romantiska stämningslandskapet till 
skänks (Ek). Och omedelbarare än någon samtida, även fru Lenngren, 
förmådde han i intima smådrag fånga hemmets, barnets och den unga 
kvinnans vid denna tid nyupptäckta poesi, emedan han växt upp inbäddad 
i en ung mors lekfulla ömhet för sin förstfödde.

Man har kallat Franzéns innerliga känsla för hemlivet borgerlig. Det 
är endast en halv sanning. Ty väl förhåller det sig så, att familjemed
lemmarna i ett borgarhem voro mer hänvisade till varandra än i natura
hushållningens storhushåll, men de primitivare samhällsformerna hade 
redan utkristalliserat det idealhem, som den romantiska sentimentaliteten 
fann så stort behag i. Det skulle ligga på landet, och dit förlägges det av 
Franzén liksom av en mängd föregångare, närmast Tengström. En stor 
avdelning av sina dikter och därinom flera av de bästa och mest typiska 
har Franzén givit rubriken »husliga och lantliga» stycken. Man finner där 
pastoraler i mer eller mindre traditionella tongångar men även dikter 
sprungna ur omedelbar upplevelse. Luft, sol och grönska, blomdoft och 
fågelsång spela kring kärleks- och familjescener. Ett verklighetsmoment 
kommer alldeles i skymundan: de upplevelser, som gestaltas, ha för det 
mesta tilldragit sig i städer. Detta förvirrande tillvägagångssätt märks 
redan i de tidigaste av dessa självbiografiska dikter. »Till de hemma
varande» heter ett avsked till modern och systrarna, sedan Franzén defi
nitivt valt studiebanan. De skildras boende i en lugn koja, med rönn, 
rödstjärt och flaggstång, och skalden säger sig avundas dem, när han nu 
drar ut i världens oro. Att en syster springer med till tullen, är den enda 
antydan om att hyddan ligger i en stad. För övrigt göres en nästan komisk 
omkastning av den verkliga situationen. Den unge köpmanssonen hade 
ju mot de sinas önskan lämnat de besvärliga affärerna åt modern och en 
enkom anskaffad styvfar för att få leva som bekymmersfri student. I en 
annan dikt till modern heter det, att nyttans färg passade henne; utan 
förhandskännedom om diktens adressat kan ingen ana, vad slags nytta 
hon personifierar.

Den förälskelse som födde Selmadikterna, började i ett köpmanshus i 
Åbo och fotsatte sedan på en egendom i stadens närhet. Det senare stället 
har ensamt fått släppa till inramningen i en dikt, Skilsmässan, där ideali
seringen inte helt brutit sönder verklighetsunderlaget, så att skalden vågar 
nämna att han ratades emedan han inte var rik nog. Och i de dikter, där 
Selma sublimerats till en »änglaflicka» mellan asparna i hagen, är varje spår 
av krass borgerlighet utraderat. Den sorgens hydda hon tröstande besöker, 
skulle ingen tänka på att placera inom Åbos hank och stör.

Sin första hustru hämtade Franzén 1799 i ett köpmanshus i Gamla 
Karleby. Han fann i henne vad han på förhand kallat »denna matmor, 
denna vän» och fritog henne i en naivt beundrande dikt från skönhetens 
triumfer och konversationens finesser. Så nära låter han oss komma sin 
stabila lycka, men inte närmare. Stämningarna under bosättningens år 
lade han ned i sitt första stora moraliserande diktverk, Emili eller en afton
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i Lappland (färdig 1802). Professorshemmet i Åbo är där förvandlat 
till ett prästhem i höga Norden, dit en vid lyx och människovimmel van 
Stockholmsflicka mot sin fars vilja följer sitt hjärtas utkorade. Hon finner 
sällheten i ett anspråkslöst »lagom» vid vagga och garn. Senare tillägnade 
han dikten åt sin andra hustru, och försäkrade, att hon, som var bruks- 
patronsdotter och Stockholmsdam, skulle följt med till Lappland, om det 
krävts av henne. »Emili» består av enformiga resonemang och gäller med 
skäl som vändpunkten nedåt på Franzéns diktarbana men är jämte Leo
polds Eglé och Annett för lång tid framåt det fylligaste uttrycket för 
svensk medelklassideologi, typiskt inte minst däri att det förhärligar 
landsbygden.

Får staden förbli stad, så är det nästan alltid dess obehagliga sidor, som 
framhävas. Staden i största allmänhet, med »vexlarns bank» och andra 
frestelser för lycksökaren, sätts som kontrast mot den sanna lyckan på 
den ärvda tegen i Landtlifvet, ett av Franzéns bidrag till tidens outsinliga 
ström av dikter om jordbrukets välsignelse. I »Lidona eller tidens flärd» 
försökte han i Adlersparres tidskrift en vidlyftig uppgörelse med mon
dän lyxtillvaro i Stockholm.

I Åbo tidningar, som Franzén en följd av år redigerade och försökte 
göra mer lättläst än den var under Porthans regim, fick han anledning 
att göra sin satir aktuell och lokalbetonad. Julafton 1801 fingo åboborna 
en moralkaka på temat den gamla goda tiden. Under en högkonjunktur 
för den neutrala handeln ivrar Franzén lika katonskt som Tengström 
sjutton år tidigare mot sedefördärv. Han brännmärker nutidsborgarens 
illojala affärsmetoder, osakkunniga maktlystnad — mannen vid sylen 
vill styra — och lust att lysa med lyx och betitlade mågar. Som vi sett 
var Franzéns sympati för rika med aristokratien befryndade borgare av 
typen Bremer ganska måttlig. En annan i Åbo aktuell ståndsmotsättning 
berörs i ett epigram 1797 om ett hovrättsråd, som skryter med sina adliga 
anor och blir avsnoppad av en kollega, vars far varit svinaherde.

Trots sin benägenhet att drömma sig bort från staden har Franzén ej 
kunnat alldeles undgå att beröra dess verkan på honom, när han biktade 
sina personliga stämningar — hans egentliga insats som poet. Denna 
verkan syns honom i regel hämmande för de stämningar han vill odla. 
I Hemnöjet eller menuetten får stora sällskaps stelhet och hets ett nyp 
för att hemmets stilla fred skall få en desto varmare ton. Inte ens studie
tillvaron går fri från att användas som kontrast till ett hemliv i anda och 
sanning. I De moderlösa ger han efter den första hustruns död sina barn 
ett löfte att leka med dem; hittills har han försummat dem för boken. 
De lärda in corpore äro alls inte respektingivande i ett poem vid en väl- 
görenhetsfest 1800. De och deras lärosal få heta ruggiga. Stadens damer 
slippa däremot denna gång att satiriseras för sin fåfänga. Med ett litet 
stänk av beskedlig ironi prisas de tvärtom för sin ambition att klä sig till 
grekinnor; deras närvaro hjälper skaldens fantasi att förvandla den fall
färdiga lokalen till ett joniskt tempel.

Det torde vara enda gången de franzenska gratierna skrida över ett 
namngivet golv. I sällskapsvisorna finnas de med, leende vid glas och 
klavér, och sällskapsvisorna'voro väl i första hand avsedda för umgänges
livet i Åbo, ehuru de sakna lokalisering, som genren i regel gör. Så avog
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mot stora tillställningar som Franzén gör sig i hemidyllerna, var han i 
verkligheten inte. Vi veta t. ex.; att han föredrog sedesam dans framför 
kortspel, som i Jusleens ögon varit ett bevis på förfining. Ända till det 
måttliga rnset sträckte han sin tolerans, och champagnen, som i hans sa
tirer är en sinnebild för lyx, fick till sist ge sitt namn åt en av hans dryc
kesvisor och har tagits till symbol för andan i dem till skillnad från punsch
odören hos Valerius. Ännu större är avståndet till Wadmans brännvinsdof- 
tande nöjeskult. Det är svårt att inte i dessa individuella nyanser också se 
nyanser av borgerligt sällskapsliv i olika städer. Franzén kunde appellera 
till en mer kultiverad publik än Wadman. Med sin dämpade livsglädje är o 
hans visor ett tecken på att den stad han bebodde var mer värd för honom 
än han i sitt lantlivssvärmeri ville medge. Detta deras vittnesbörd är vis
serligen i allmänhet indirekt. Men han har skrivit en Studentvisa, som 
fått tydlig lokalfärg. Didaktiken gör sig bred i den, den kan kallas en 
lektion i goda seder vid boken, på gatan och i balsalen. Studenten kan 
gärna gå »till en dans från Porthan», han skall varken vara pedant eller 
sprätt, han skall akta sig för att ha bokdamm på fracken, undvika slags
mål i gränderna, inte spela kort och veta att gratierna fly ruset. När 
denna måttlighetspredikan en gång griper till en mytologisk bild — att 
Bacchus på tunnan inte är bror till Febus — avslöjar den tydligt sitt ny
humanistiska ursprung. Man erinrar sig då, att Tegnér konsekvent höll 
sig högt över trivialiteternas värld i sin hälsning till Febi söner vid Lunds 
universitet. De väntande livsuppgifterna, som Tegnér kallar en kamp för 
ljuset, specificerar Franzén mycket prosaiskt: köpman, knekt eller präst. 
Det var inte många köpmän, som förberedde sig för sitt kall vid något 
svenskt universitet i början av 1800-talet, men antagandet att så skedde, 
var minst malplacerat i Åbo, och honnören är något av en avbön i munnen 
på en köpmansson, som svikit Mercurius för Febus.

Då och då lyser det i Franzéns poesi fram glimtar av sympati för stads
livets möjligheter att närma människor till varandra. I en av sina äldsta 
och mest realistiska barnskildringar — skrivna i tävlan med Tengström 
liksom sällskapsvisorna — har han slutat en beskrivning av ett kyrko
besök med en gatubild: en liten kokett flicka ligger i ett fönster och räknar 
de gånger hennes beundrare går förbi (De små). I Slädpartiet har Franzén 
behandlat samma motiv som Tegnér senare tog upp i Vintern i Skåne, 
och han gör det utan att som Tegnér sväva ut och låta sina stämningar 
lämna stad och nutidsliv. Dikten har förslagsvis satts i samband med 
Franzéns flyktiga förälskelse i Vasa, och bortsett från en löst vidhängd, 
senare struken vemodig slutmeditation går den lättrörde poeten helt och 
hållet upp i en ljus och glad feststämning. Utfärden både börjar och slu
tar i en stad utan att den smutskastas. Tvärtom genljuder den glatt av 
hovtramp, när färden startas, och de åkande välkomnas vid återkomsten 
av glimmande fönster och rök ur skorstenarna.

Dessa halvt ofrivilliga vittnesbörd om trivsel i städer leda över till en 
grupp dikter, där borgerligt arbetsliv prisas, utan att attityden pålagts 
skalden av yttre hänsyn. Stor är gruppen inte, och för att inte vilseleda 
bör jag förutskicka att exemplen på illa undertryckt aversion mot nyttans 
krav äro lättare att sammanställa. Det är nog att nämna allegorien Floden 
och bäcken, där plikten att dra kvarnhjul dödar bäckens lekande visor. 
Det har sagts att Franzén älskade den stilla orörda inlandsnaturen och
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fasade för det upprörda havet (Castrén). En av hans allra första dikter 
biktar en intensiv skräck för storm och skeppsbrott. Men på hemresan 
över Nordsjön 1796 har han skrivit en frejdig visa om vädren som blåsa 
bort bekymren. Strax efter hemkomsten publicerade han en Ny års visa 
om vad han såg och hörde i sitt fönster. Segel ute på havet inger honom 
tacksam trygghet över att ha sitt arbete i en lugn vrå och ej veta av tidens 
gång »om ej i tornet der», men slutstrofen sträcker sig mot vår och isloss
ning. I den ursprungliga versionen stanna vårtankarna i skogssus och 
bäckars sång, men när han senare omarbetade dikten har handelsstadens 
ton trängt in i den lockande musiken:

hamnens stoj och lundens sång
förkunna: det är vår.

Barndomsår och mannaår i sjöstäder hade alltså trots allt inte gått 
alldeles spårlöst förbi. Det fanns en tunn åder av äventyrslust i hans 
lynne. Bikt flödade den inte. Handelsskeppen följde honom inte, då hans 
poesi tog last som nådde eftervärlden. Då var han en pojke med en lek- 
saksdrake, som steg upp i himlen från en blomsteräng.

När Franzén sjuttiofyraårig såg tillbaka på sitt liv, förstod han inte, 
hur han, som haft bodar med tjärtunnor till lekplats, kunnat bli poet. 
Samma förvåning har av en modern forskare uttryckts så, att Franzéns 
utvecklingsgång är ett hån mot läran om miljöns avgörande betydelse 
(Lamm). Man fordrar då för mycket eller tillämpar läran för snävt. 
Undantag, betingade t. ex. av kroppskonstitution — Franzéns flickaktiga 
spädhet — måste man räkna med. Bli undantagen många, visar detta att 
miljön varit för svag att kunna behärska idélivet hos dem, som från början 
hört hemma i den. Det vill då säga: en större eller starkare miljö tar dem 
om hand. Just detta inträffar i stad efter stad i Sverige mellan 1760- och 
1840-talet. Städernas inflytande utplånas av landsbygdens. Fallet Franzén 
är en anomali, när det ses från Uleåborgs synvinkel, men det faller under 
en regel, som gäller för hela landet. Den lilla staden vid Bottniska viken 
med sina uppemot 80 köpmän må ha varit livlig och snabbt framåtgående 
i hans barndom, men den kunde icke bestämma hans rörelseriktning. 
Agrara ideal tog honom fången, liksom alla andra diktare av hans genera
tion. Skall man närmare förklara hur lantboidealet in konkreto gestaltades, 
är det skäl att erinra sig prästernas stora övervikt över köpmännen i Uleå
borgs län. Om en sådan präst handlar Emili. Efter professorstiden i Åbo 
blev Franzén lantpräst i Kumla i Närke.

Själva ompräglingen skedde i Åbo, och som vi sett sutto gamla märken 
kvar under de nya stämplarna. Man märker också tydligt särdrag, beting
ade av en stadsmiljö, som väl ofta repellerade men någon gång attraherade. 
Stadsfientligheten är mindre utpräglad hos Franzén än hos hans samtida 
på väg från upplysningen till romantik. Och vad som är viktigast, denna 
romantik har ett vänligare förhållande till verkligheten hos honom än 
hos det stora flertalet av hans kolleger.

Den folkliga och personliga franzenska lyriken var den enda dikt värd 
namnet, som genomlevde järnåren under 1800-talets första årtionde utan 
att alldeles förtorka. Sedan fru Lenngrens medarbetarskap sinat i Stock
holmsposten och Läsning i blandade ämnen upphört, var Åbo tidning



vårt lands enda publikation med konsekvent litterär hållning. Utan en 
monark, som lockade till sig de bästa diktarbegåvningarna, uthärdade 
inte huvudstaden konkurrensen från den kulturellt bäst utrustade lands
ortsstaden, och varken det intellektualistiska Uppsala eller det sentimen
tala Lund var ännu redo att skicka protagonister ut på arenan.

En smula av Franzéns viston, men mycket av den abstrakta didaktik, 
som klavband leopoldeleverna i Stockholm ännu mera än Franzén, känne
tecknar den halvt finskt, halvt svenskt uppfostrade Michael Choraeus. 
Franzén har i företalet till en edition av Choraeus’ Samlade skaldestycken 
beklagat det didaktiska draget och lämnat några biografiska notiser, som 
belysa akademikerns isolering från det borgerliga livet. Choraeus’ far 
var präst i Kristina och en bror blev köpman och rådman där. Vid faderns 
död skickades Mikael till domprosten Fant i Västerås, en avlägsen släk
ting. I Västerås var det första han gjorde att gå upp i domkyrkotornet 
— senare en symbol för Bottigers borgarförakt. Choraeus studerade i 
Uppsala, därifrån förde han med sig likgiltighet för »hvardagslifvet» och 
när han som informator i köpmansfamiljer kom tillbaka till finska små
städer — Jakobstad och Gamla Karleby — lät han studentens övermod 
flöda ut i satir mot borgare och deras döttrar, vilka förtjänat bättre. Allt 
enligt Franzén, som i sitt avståndstagande bevisar sin relativa borgarvän- 
lighet. Choraeus blev sedan informator hos adel i och nära Åbo, och säll
skapspoesi av honom i denna situation ger goda belägg för den fortskri
dande ståndsutjämningen i ämbetsmannakretsar. Men distansen från 
verkligheten fortfor och tog sig, säger Franzén, nu uttryck i sentimentala 
elegier. Choraeus kan tala rörd och verkligt rörande om jorden och jord
brukaren. Men medan han besjunger fröjderna i lundar och på stränder 
vid Runsala utanför Åbo, har han blott en avvisande rad om »stadens 
kärva lekar». En dikt till Tengström, hans gynnare vid universitetet till
sammans med Porthan och Franzén, formar sig till en familjeidyll utan 
vare sig stads- eller landsmiljö. I »Det åldriga templet» har han gjort en av 
de mest deciderat fromma förromantiska betraktelserna över det pro
fana, gudsförgätna livets intighet, och anslaget är betecknande för den 
pånyttfödda religiositetens lätthet att i dåtidens svenska samhälle finna 
expressiva bilder: högt över hyddorna höjer sig templet. Är det Västerås’ 
katedral eller Åbos eller en vanlig landskyrka? De abstrakta ordalagen 
tillåta inget svar på den frågan, och den intresserade säkerligen inte för
fattaren. Högromantiken stod för dörren. Även Tegnér och Atterbom, 
ja, t. o. m. Geijer besjöng kyrkors världsfrånvända ro i motsats mot 
trivial timlig ävlan (Tornväktaren, Lycksalighetens ö, Kattvandraren.)

Choraeus dog 1806, just som han efter några års Stockholmsvistelse 
skulle blivit teologie professor i Åbo. Han avslutar, om man räknar poli
tiskt, de svenska diktarnas rad i Finland.
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Åborealismen dödades inte av romantiken, och händelserna 1808—09 
gjorde inte slut på dess betydelse för Sveriges litteratur.

Sedan Franzén bytt ut sin professur i Åbo mot ett stort landspastorat 
i Sverige, gick hans litterära utveckling huvudsakligen i romantisk rikt
ning. Han skrev innerliga och ljusskimrande psalmer, och Selmas »dotter»



Medelklassrealism II 87

Fanny blev personifikationen av en till ytterlighet förandligad kärlekspoesi. 
Samtidigt gav han utlopp åt sitt verklighetsintresse i omständliga histo
riska versberättelser. Det nya han skrev betydde dock mindre än minnet 
av hans ungdomsdiktning. Den skänkte honom en aktad mellanställning 
mellan de båda kämpande lägren. Fosforisterna mer än gillade hans be
klagande, att Choraeus’ poesi var så didaktisk. Att Franzén själv kom
promissat med den akademiska smaken var vad de anmärkte mot Det 
nya Edens sångare, den enda av de äldre diktarna, som de erkände släkt
skap med. Det slags stillsamma realism, Franzén odlat, hade romantikerna 
ingenting emot, fast de inte kunde åstadkomma någon själv. Om Emili 
helt och hållet varit en beskrivande idyll som Voss* Louise — utan så 
mycket moraliserande resonemang — skulle Atterbom varit mera nöjd 
med den. Vid ett besök hos Franzén i Kumla tyckte han sig finna präst- 
gårdsidyllen förverkligad. Tegnér tillägnade Franzén Kronbruden och 
kallade denna sin enda stora verklighetsskildring en blomma vuxen på 
Franzéns mark. Med en som det förefaller uppriktig uppskattning av 
Franzén var Tegnér klart medveten om artskillnaden mellan honom och 
sig själv, som orden om styltorna och strumplästen visar. Motsatsen mel
lan Tegnér och Franzén uttryckte Wallin mera ceremoniöst i sin dedika
tion till dem båda av sina Vitterhetsarbeten 1821; han kallade Tegnérs 
poesi en sol mellan stormmoln, Franzéns en vårlig äng. Dessa hyllningar 
av samtida visa egentligen blott, att den romantiska generationens stora 
rikssvenska skalder hade sinne för en poesi, som var i grunden olik deras 
egen. Den finska verklighetsälskarens stund kom, sedan den akademiska 
förnämheten gått i graven med Leopold, sedan tegnerismens och fosforis
mens himmelsflykt börjat dala. Som sekreterare i Svenska akademien fick 
han 1831 ge den borgerliga romanens svenska pionjär, Fredrika Bremer, 
en utmärkelse. Leopold hade tjugu år tidigare motsatt sig att Cederborghs 
låga skrivart uppmuntrades av Svenska akademien.

Franzéns sista och värdefullaste gåva till den svenska realismens be
fordran är ingenting som han själv skrivit utan den hjälp han gav Fredrika 
Bremer. Hjälpen låg nära till hands, ty båda kommo från Åbo.

*

Vi ha mött Fredrika Bremers farfar bland de borgare, vilkas rikedom 
underlättade ståndsutjämningen i Åbo i slutet av 1700-talet. Själv var 
han immigrant från Västerås men hans båda hustrur härstammade från 
aboensiska borgarsläkter, som upprätthöllo intima förbindelser med 
universitetsvärlden. Fredrikas farmor var på mödernet en Wittfoth. 
Som änka drev hon på 1790-talet stora affärer och uppträdde som kul
turintresserad donator. Porthan umgicks i hennes hus och berättar i sina 
brev om hennes skepps öden, om hennes många gäster och om hennes fri
kostiga gåvor till allmännyttiga ändamål. Om hennes son Carl Fredrik 
hade han inte så höga tankar, och Franzén, som utsågs till den unge han- 
delsfurstens följeslagare på en resa företagen för att skingra sinnesför
virrade idéer, hade som vi hört anmärkningar att göra mot sin principals 
höga later. Dock gav Porthan Carl Fredrik Bremer i uppdrag att köpa 
ett historiskt arbete på genomresa i Stockholm, och Franzén räknades 
livet ut som vän i det bremerska hemmet, sedan reskamraten liksom han 
själv definitivt flyttat över Bottenhavet.
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Bremers överflyttning skedde 1804, då Fredrika var tre år, och hennes 
minnen av landsortsstadens köpmansmiljö var så gott som obefintliga. 
Faderns sätt att vara har svårligen stärkt minnesgodheten. Ty den rike 
brukspatronen — hans arv omfattade också bruk och han tog den an
sedda titeln — etablerade sig i huvudstaden inte som köpman utan som 
aspirant på en position i den fina världen. Om hans affärer veta vi blott 
att han köpte två stora adelsgods utanför Stockholm, en lönande penning
placering men i det ena fallet, då han behöll godset, framför allt ett sätt 
att bli delaktig av adelsmannens livsföring. Samma syfte tjänade dött
rarnas uppfostran till väldresserade och sylfidiska baldockor. De fingo 
dock också åhöra högläsning, bl. a. av historisk lektyr, som fadern delade 
Porthans smak för. Hoppet om fina giftermål förverkligades inte, familjen 
fick nöja sig med de adliga förbindelser, den knutit i föregående genera
tion och som den fortfarande hade glädje av, särskilt svågerskapet med 
Wrede. Fredrika gjorde uppror mot hela förnämhetskulten. Naturhinder, 
hennes fulhet och ett påstridigt lynne, hjälpte henne på väg, men drillen 
var tydligen så krampaktigt ansträngd, att upproret låg nära till hands 
även för en normalare natur som hennes syster Charlotte. Till köpmans- 
borgerligheten hittade hon inte tillbaka. Det umgänge, som var hennes 
värld fram till debuten, bestod övervägande av släktingar och vänner från 
familjens finska tid, ämbetsmän och lantjunkare, och så Franzén. 1825 
flyttade han till Stockholm som kyrkoherde i Klara. Så som hans väns 
dotter, kanske överdrivet, tecknar sin ungdoms martyrium, var reglemen
terad kyla och andligt mörker hennes lott. I varje fall kan man ej upp
täcka några personliga intellektuella impulser, som trängt innanför mu
rarna, utom dem som Franzén kunnat förmedla. Han var en ljuspunkt 
och en värmekälla. Hon brann av beundran för den medelklasstyp, han 
förhärligat och som äldre företrädde, den bildade prästen.

I sin första roman, Familjen H, låter hon en ung flicka, som har drag 
av henne själv, slå upp sin förlovning med en ytlig adelsman och bli om
tänksam hustru åt en vördnadsvärd lantpräst och professor. Deras äk- 
tenskapsidyll avslutar romanen. Det har både påståtts och bestritts, att 
Fredrika Bremer och Franzén — som vid det laget blev änkling på nytt 
och såg sig om efter en tredje hustru — hade tankar på att gifta sig med 
varandra. Även om det inte var så, är Fredrikas glädje över att få fantisera 
kring en sådan möjlighet uppenbar. Att Franzén valde en annan maka 
och flyttade som biskop <till Norrland, avkylde henne inte. Hennes andra 
romanserie, Presidentens döttrar — Nina, utmynnar i en apoteos av en 
norrlandspräst och hans enkla hem. Av ståndsfördomar och andra kom
plikationer skiljs han från en stockholmsk societetsskönhet, som älskar 
honom in i döden. Det är samma sociala kontrast och samma klerikala 
lantlivsdemokratism som i lappmarkseposet Emili, fast upplösningen är 
tragisk. Också sina kvinnoideal har Fredrika Bremer fått av Franzén. 
De äro två, den älskliga Selma, eller rättare den eteriska och drömmande 
Fanny, och »denna matmor, denna vän». En rad forskare, senast Ehnmark, 
ha framhållit likheten. Den stod klar redan för samtiden, och Franzén 
återgäldade sin lärjunges beundran med en hyllning, som betonade rea
lismen: »En spegel är din dikt av det som är.» Blott en ingående kompara
tiv analys, som väger Franzéns inflytande i förhållande till andra förfat
tares, kan ge en riktig föreställning om hans centrala roll. Romanläsning
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har försett Fredrika Bremer med karaktärstyper och händelseschemata. 
Familjen H har hämtat den erotiska konvenansens moral nr en primär- 
källa, Richardsons Sir Charles Grandison (Ehnmark). Det borgerliga 
gentlemannaidealet är där in i minsta detalj utarbetat. Borgarens ambi
tion att vara fin, belevad och behärskad som en adelsman utan adels
mannens övermod har fött ett stelt dygdemönster, och den kvinna, som 
passar till hans pendang, är så väluppfostrad att hon utan lidelse, av hög
aktning, ja, med självövervinnelse räcker handen till äktenskap. Denna 
typ av nobiliserad borgare gick och stod i patron Bremers våning, och 
hans dotters första roman är anlagd som handledning i konvenansäkten
skapets konst, närmast avsedd för hennes syster, när denna tvekade 
något för mycket på vägen från förlovning till bröllop. Men var Fredrika 
konventionell för sin systers del, så var hon det inte för sin egen, och som 
vi hört slutar romanen med en till följd av ideella motiv uppslagen kon
ventionell förlovning. Romantiken låg mellan Richardson och Fredrika 
Bremer, romantiken i dess förtroendeingivande franzenska utformning.

I den yttre realismen har utan tvivel fru Lenngren varit den bästa läro
mästaren — när det talas glatt och lustigt om kök och handarbete och spet
sigt om societetslivet. Men själva den mjuka hematmosfären, balanserande 
på gränsen mellan skälmsk småtrevlighet och hjärtnupen känslosamhet, 
mellan brådmogen frågvishet och barnslig omedvetenhet, är omisskänn
ligt franzensk. Människor så helt absorberade av hemmets små och stora 
problem och övertygade om att de kunna lösas i en anda av fromt sam
förstånd har ingen utom han kunnat lära henne teckna.

Dock är inte den ljusa hemstämningen så självklart naturlig hos lär
jungen som hos läraren. Franzén hämtade stoffet till sina hemidyller 
från en miljö, som var hans egen, låt vara att han flyttade den från staden 
till landet. Fredrika Bremer måste flytta både socialt och geografiskt, när 
hon lät sina romaner utmynna i prästgårdsidyller. De hade önskedröm
mens liv, inte verklighetens. Visserligen ansträngde hon sig att låta 
beskäftiga husmamseller sprida hemtrevnad i stockholmshus, stora och 
kalla som hennes eget, och i sommarnöjesslott, som voro föga varmare. 
Hon kunde inte dölja, att hon växt upp i ett disharmoniskt hem. Dess 
problematik var på visst sätt individualpsykologiskt betingad — när 
far och dotter satte hårt mot hårt — men konflikten fick sitt innehåll 
av att hon förnekade det mondäna liv, föräldrarna bejakade. När hon 
sökte i sin diktning gestalta dessa erfarenheter, som voro Franzén full
komligt främmande, växte hon från honom och blev mer romantisk än 
han, särskilt i de tragiska försakelsescenerna i slutet av Nina. En strid
barare idealist än Franzén, lundensaren Böklin, hade då gripit in i hennes 
liv och hennes tänkesätt.

Ännu längre bort från Franzéns sfär fördes hon genom intim bekant
skap med svensk och norsk lantadels liv. Den kom med avspänning och 
gjorde henne i Grannarne till realist på bredare bas än förut. Ma chére 
mére är en större och mustigare gestalt än Franzén skulle kunnat skapa, 
om han skrivit romaner, men Ma chére mére och hennes storhushåll är 
inte allt i romanen. Den innehåller också personer och scener, som äro 
hans andas barn. Fransiska, brevromanens fingerade författarinna, och 
hennes skyddsling Serena äro solstrålar i var sitt lilla hem. Inte bara som 
förut enstaka personer och abstrakta ideal utan en i detalj tecknad miljö
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har här medelklassprägel. Trivsel och värme lånas inte längre från en 
husmamsell ur en lägre samhällsklass, utan strömmar ut från husmodern 
själv. Det är en nyhet hos Fredrika Bremer. I kapitlen om den nygifta 
Franciska har vår första i djupare mening realistiska roman absorberat 
den franzenska lyrikens hemidyll. Erotiken är sval, hyggligt samförstånd 
i  matsal och salong viktigare, och hjälpsamhet mot grannar och vänner 
den mest tidsödande sysselsättningen. Husfadern är läkare, inte präst, 
men ett självtaget själasörjarkall står i centrum av intresset. Penningens 
roll är inte bortglömd. Författarinnan har synbart bemödat sig att visa 
sitt sinne för ekonomiska bekymmer, fast hon själv inte hade några. 
Berövad sitt sparkapital blir läkaren tvungen att inskränka sitt hushåll 
och flytta från ett lantställe, som han dittills bebott, till en liten små- 
stadsvåning. Franciska strider heroiskt för att göra den trivsam, men 
deklasseringen i staden avhjälps av mannens styvmor Ma chére mére, 
man flyttar åter ut på landet och den unga familjens tillvaro flyter sam
man med släktingars herrgårdsliv. Ett annat, ännu mera tafatt försök 
att skildra småstadens medelklass är Serenas historia. Hennes morfar är 
en åldrig köpman i den lilla staden, och det är ingen gräns på de uppoff
ringar hon gör för den gamle mannen. I någon annan funktion än som 
objekt för flickans omsorger får man inte se köpmannen, utom då borgarna 
hylla sin patriark vid hans guldbröllop. Han är lika livlös som adels
damen Ma chére mére är levande. Givetvis får också han till sist en till
flykt på landsbygden, i det den milda Serena gifter sig med Ma chére méres 
vilde son, som bereder hennes morföräldrar ett nytt hem på sitt gods.

Så ådagalägger Åbopatriciernas ättling sitt främlingskap gentemot 
städernas borgerskap och sin dragning mot landsbygdens överklass. Hen
nes medelklassvärmeri blev blodlöst som Franzéns. Han hade själv gjort 
sitt val mellan affärsmannens och den lärdes liv. En motsvarande av- 
görelse är icke känd ur Fredrika Bremers biografi. Hennes far hade valt 
henne in i överklassen, rentierernas överklass. En väg till den klerikala 
medelklassen stod öppen för henne, när ett giftermål med Böklin var en 
möjlighet. Hon stängde själv denna väg. Hennes realism passerade kort 
därefter sin höjdpunkt. Hon fortfor att vara en mondän storstadsbo utan 
personlig rapport med de sociala ideal hon hyllade. Hon fortfor likväl att 
predika dem.

»Hemmet» är en långdragen variation på den franzenska hemideali
seringens tema utan friskheten i Franciskapartierna i Grannarne. Alldeles 
utan betydelse för handlingen, karaktärsteckningen och miljöskildringen 
är det, att hemmet är en ämbetsmans och förlagts till en stad. Familje
fadern, som tituleras lagman, är gift med en kvinna ur en rik familj, och 
hon är inte fullt tillfredsställd med att tänka ut matsedel och passa teet. 
TJtom hustruns resignation är romanens psykologiska innehåll uppfostran 
av barn, särdeles välartade — inte ens problembarnet Petrea, ett själv
porträtt och det enda av boken, som lever, är utan den självuppgiv ande 
godhet som anstår en Fannyättling. Den oborgerliga och bildningsdyr- 
kande inställningen förnekar sig inte. En obildad ofrälse godsägare duger 
inte till man åt en av döttrarna, men väl en informator, som dessutom 
ett ögonblick tros vara föremål för moderns intresse. En gammal läkare 
med titeln assessor spelar cynisk bitvarg men avslöjar sig som idealisten
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framför andra och belönas med lagmanshemmets skönaste dotter i över
ensstämmelse med det hämmade könsurval, som var Fredrika Bremers i 
ännu högre grad än tidens.

Ännu i hennes tendensromaner från 1840- och 1850-talet märker man 
den franzenska idylltonen. De sätta överklass- och fadersvälde under 
debatt och röra om i både storstadens och småstadens liv men skygga 
tillbaka för genomgripande nyheter och föra inte verklighetsskildringen 
framåt. Hur ofta än Fredrika Bremer föresatte sig att låta hårda reali
teter, även ekonomiska, avgöra livsödena, föll hon lika ofta för frestelsen 
att göra hemmet till den trygga hamnen bortom alla bekymmer. Efter 
den öppna skildringen av en faders förtryck och en dotters martyrium i 
Hertha kom »Fader och dotter» med en skönmålning av familjebanden. 
Femtio år och mera efter det Franzén drog bort från Uleåborg och skrev 
»Till de hemmavarande», fortfor hans trogna lärjunge att på trots av egna 
erfarenheter förkunna den gränslösa hemsolidaritetens milda lära. Hon 
blev världsberömd på denna förkunnelse. Inga familjeromaner, som 
skrevos före henne — inte ens Goldsmiths prästgårdsnovell — isolera 
familjelivet och driva upp hemtemperaturen så som hennes. Därför kändes 
hennes diktning som en nyhet även i de anglosaxiska länderna, som gjort 
hemskildringen till ett grundmotiv i romanen. Borgerligt nykter och dock 
undandragen penningjakten, upptagen av älskliga små vardagsomsorger 
och dock ständigt beredd att skaka dem av sig och bli överjordiskt upp
offrande, så vandrar de första svenska romanernas kvinna sitt segertåg 
genom världslitteraturen.

Den rörliga förmögenhetens medelklass idealiserar sig själv ända till 
oigenkännlighet i dessa romaner, förnekar sitt privatlivs beroende av pen
ningen och låtsar att hemmet är en isolerad värld, lyft ut ur konkurrensens, 
de egoistiska beräkningarnas sammanhang. Hos läsarna var denna dröm
tillvaro kanske mest ett lekfullt tidsfördriv, hos författarinnan var den 
naivt allvar. Fredrika Bremers insats i romanens internationella historia 
har sin upprinnelse i de finska småstädernas säregna, av agrar och klerikal 
övermakt märkta medelklassanda. Den hölls vid liv hos den stockholmska 
överklassdamen emedan hon inte tillät några nya genomgripande upp
levelser tränga ut hennes ungdoms bindning vid Franzéns gemytligt- 
eteriska människoideal.

*

Hemma i Sverige blev den realistiska romanen inte den ledande konst
formen under Fredrika Bremers livstid. Hennes intensiva men yrvakna 
intellektuella ambition räckte inte att övervinna den akademiska este
tikens motstånd. Inte heller lyckades hennes enklare utrustade med
systrars ohämmat flödande pennor eller den nedåtgående Almquists ark- 
fyllnad och Onkel Adams och ännu sämre manliga författares andraplans- 
prestationer skänka den nya genren verkligt anseende. Ännu Rydbergs 
följetongsromaner från 1850-talet bära märkbara spår av nödtvång och 
nonchalans, vidare övergick han tidigt från samtidsskildring till historiska 
romaner, och först i efterhand fingo dessa del av det obestridda anseende, 
deras författare på 1870-talet förvärvade sig genom essäer och lyrik.

Poesien förblev det förnämsta konstnärliga uttrycksmedlet. Prosa- 
Tealismen i romanens form ställdes i skuggan av poetisk realism. Den
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ledande ställning, som inte tillerkändes Fredrika Bremer, intogs av Rune
berg. Åbo traditionen grep ännu en sista gång avgörande in i den riks
svenska litteraturens utveckling.

Den politiska skilsmässan från Sverige 1809 förde inte med sig någon 
fundamental ändring av de finska samhällsförhållandena. Men den häm
made eller åtminstone fördröjde en utveckling, som just i Finland varit 
mera markant än på andra håll inom 1700-talets svenska rike. Adelns 
tillbakagång och den ofrälse medelklassens frammarsch hade ingenstädes 
varit så tydlig som i den östra riksdelen. I någon mån berodde det på att 
utgångsläget varit ålderdomligare än väster- och söderut. Därför var ett 
bakslag en näraliggande möjlighet. Det har hävdats, att en målmedveten 
adlig reaktion varit en faktor vid lösgörandet från Sverige och anslutningen 
till Ryssland. Utan att gå in på denna svårlösta fråga och över huvud 
på en vittutseende jämförelse mellan de socialekonomiska förändringarna 
i å ena sidan Sverige, å andra sidan Finland, kan man med åberopande 
av påtagliga fakta lätt nog konstatera, att Finland betydligt längre behöll 
karaktären av agrarsamhälle. Den första privatbanken grundades 30 
år senare än hos oss, på 1860-talet. Modern storindustri hade då börjat 
komma i gång. Men städernas invånare utgjorde ännu blott 6 °/o av 
befolkningen och jordbrukarna ha ända fram till nutiden behållit sin 
majoritet (60 % 1939). Att ståndsindelningen efter det den avskaffats i 
Sveriges riksdag, ägde bestånd 50 år i den finska lantdagen, hade alltså 
inre betingelser, även om trycket från det ryska självhärskardömet var 
den viktigaste orsaken till dröjsmålet.

Vill man jämföra samhällslivets återspegling i skönlitteraturen i de båda 
länderna, måste man ta hänsyn till en viktig politisk olikhet. Yttrande
friheten, som i Sverige erkändes i grundlagen 1809 och trots indragnings- 
makten i praktiken möjliggjorde en särdeles ogenerad diskussion om 
sociala spörsmål, t. ex. ståndssamhällets nackdelar, var i Finland kring
skuren av en censur, som tidvis kännbart hämmade den öppna samhälls
debatten.

Åbo hade de första åren efter 1809 både skada och nytta av den ryska 
annektionen. Administrationens centrum förlädes omedelbart till Hel
singfors. Universitetet försågs däremot rikligt med ekonomiska resurser 
och utvidgades. Den politiska spänning, som trots alla lojalitetsförsäk- 
ringar fanns, tog sig uttryck i studentoroligheter. De visa, hur ömtåliga 
alla sociala relationer blivit även om de ärvts från det gamla svenska 
ståndssamhället. Strider mellan studenter och borgare väckte den aldrig 
till ömsesidig belåtenhet lösta frågan om studenters skyldighet att svara 
inför vanlig domstol. Studenternas särrättigheter erkändes genom en 
kejserlig ukas men inte desto mindre vändes den akademiska självrådig
heten i demonstrationer mot rysk militär. Umgänget mellan adel, lärda 
och borgare fortgick som förr. Ärkebiskop Tengström hörde icke till de 
modiga ofrälse, som gjort svårigheter vid anslutningen till Ryssland, han 
hade tvärtom gjort vad han kunnat för att uppmuntra till underdånighet 
mot de nya makthavarna. Men hos yngre akademiker förmäldes roman
tiska böjelser med politisk och social oppositionslust. När den djärvaste 
av dem, A. I. Arwidsson, gjorde sig misshaglig och flyttade över till Sve
rige, räknades ett försmädligt yttrande av honom om officerare som en för
kastlig handling. 1827 härjades Åbo av en eldsvåda, som utplånade större
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delen av staden. Det gav de ryska myndigheterna en välkommen anled
ning att nu flytta universitetet, liksom förut den centrala förvaltningen, 
till det från Sverige vända Helsingfors.

*

Ett agrarsamhälle, ännu primitivare än Finlands verkliga, tecknas i 
alla Eunebergs diktverk om samtida eller nyss förflutet finskt liv. Goda 
år ge bonden uppehälle, missväxtår ge honom döden eller tiggarpåsen, 
om inte hans jämlikar eller bättre ställda ingripa. Förnöjsamheten och 
självständigheten äro dygder, som Euneberg prisar, men utan villigheten 
att ge och ta mot hjälp skulle medlemmarna av det samhälle, han förhärli
gar, inte kunna existera. Gamle Pistols kärlek till ensamheten i skogs
kojan är ett undantag, och även för honom spelar patriarkalisk omvård
nad en roll. Herremannen tar välvilligt hand om sina underlydande och 
om nödställda främmande. Motsatsen mellan rik och fattig förlorar sin 
udd i storhushållens vida famn. Ur Nadeschda kan möjligen social kritik 
riktad mot adelsstolthet och livegenskap läsas fram, men trots all frän 
ovilja mot höga potentaters fel och lovorden åt berömmelsen »utan höga 
anors lån» i Fänrik Ståls sägner är varken där eller i hexametersdikterna 
det patriarkaliska underordningsförhållandets berättigande satt i fråga. 
Det är en självklar förutsättning för krigskamratskap mellan befäl och 
meniga, för jaktkamratskap mellan herrskapsfolk och bondfolk. Herr
gården och dess torp äro i Elgskyttarne en organiskt sluten värld, som 
nödens spöke inte besöker. Inom agrarsamhällets ram tolererar skalden 
välbefinnande, ja rikedom. Eespekten för fyllda skålar och skåp är pro
grammatisk, t. o. m. forcerad i Elgskyttarne. Det är en klar avvikelse 
från romantisk översvinnlighet, som duperade samtiden, länge även efter
världen. Numera är det lätt att se, att han är minst lika mycket sig 
själv, när han som en äkta romantiker i sin erotiska lyrik offrar rike
domen för kärleken och i sin krigslyrik sätter ära och ung död över lycka 
och långt liv.

Jämvikt mellan de båda tendenserna råder i Hanna. Den unga präst
dottern presenteras sittande i vävstolen. Hon avvisar en rik gammal 
friare. Den student, hon i ställer väljer i ett ögonblick av instinktiv in
givelse och från sommarnattens svärmeri tar med sig in till en väntande 
kvällsvard och faderns välsignelse, kommer efter allt att döma att kunna 
förse henne med livets nödtorft i samma behagligt måttliga doser som 
hennes far gjort. Det diskuteras aldrig, det underförstås. Känslor och 
ekonomi befinna sig i förutbestämd harmoni i den samhällsklass hon 
och hennes brors studiekamrat tillhöra. Det är medelklass, som Söder- 
hjelm framhåller, närmare bestämt klerikal medelklass, levande i lantlig 
avskildhet. Med finare konstnärlig takt har Euneberg i Hanna utformat 
det samhällsideal, Franzén med närgången förnumstighet uppställde i 
Emili. Att Hannas författare mer helhjärtat än någon samtida rikssvensk 
diktare gjorde prästgårdsidyllens sak till sin, beror i sista hand på att den 
agrara ekonomien levde kvar mer ograverad i Finland än i Sverige. Eune
bergs personliga förhållanden ge emellertid särskild relief åt detta hans 
konserveringsarbete.

Eunebergs kärlek till det finska inlandet grundlädes, som han själv ut
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tryckligen erkänt, under en tvåårig vistelse som informator i SaarijärvL 
Den blev bestämmande för hans val av ämnen och för idealbildningen i 
hans inflytelserikaste diktning från Bonden Pavo till Fänrik Stål. Och 
dock var den det enda längre avbrottet i en tillvaro, som började, fort
satte och ändades i kuststäder. I sin uppsats om Saarijärvi har han ställt 
inlandsbon och kustbon som kontraster mot varandra och utan tvekan 
givit inlandsbon företrädet. Hur kom det sig, att han till den grad för
nekade sin egen miljö?

Ett svar på denna fråga är, att Runebergs uppväxtförhållanden måste 
ha gett honom olust gentemot köpstädernas levnadsförhållanden. Medan 
han var skolpojke, flyttades han ned i de medellösas kategori. Hans far, en 
kofferdikapten, blev sjuk och fick svårt att försörja sin familj. Denna 
personliga deklassering sammanföll till tiden med att fredskrisen efter 
Napoleonskrigen drabbade hans hemort, Jakobstad. Fast den var en av 
de minsta bottniska städerna, hade den liksom de större fått utrikeshandel 
under Gustav III och haft välmående, även bildade köpmän (Söderhjelm). 
Nu gingo tullintäkterna ned våldsamt, med 3/4 från 1815 till 1819. Det 
var visserligen en övergående depression men den tedde sig, som vi skola 
finna, för Runeberg såsom en avgörande förändring.

Medan Franzén avstod från en förmögen firmaarvtagares framtid och 
fick med sig existensmedel, när han valde den lärda banan, lämnade Rune
berg bakom sig misär, som det gällde för honom att på egen hand ta sig 
upp ur. Hans släkt hade kommit från prästkallet till profana medelklass
yrken och hans far hade gått till sjöss från universitetsstudier i Åbo. 
Hans val av levnadsbana säger därför mindre än Franzéns om lärdomens 
lockelse. Inte heller utstakades hans bana av fysiska defekter eller and
lig brådmogenhet. Om något skilde honom från en ordinärt skötsam skol
pojke och student var det en jägares och fiskares lust för friluftsliv. I 
Uleåborg och Yasa, dit Jakobstads brist på latinskola förde honom, och 
under den första tiden i Åbo är detta hans enda originalitet. Ännu efter 
återkomsten från Saarijärvi är hans poesi en provkarta av osmälta och 
disparata litterära intryck, de färskaste Tegnérs svällande bildspråk och 
Stagnelius’ patetiska självbespegling. Då förde honom en av de släkt- 
skapsförbindelser, som knöto samman finska borgare och präster, vid 
tiden för Åbo brand till hans släkting ärkebiskop Tengströms prebende- 
prästgård Pargas, först som informator, sedan som fästman åt Fredrika 
Tengström, ärkebiskopens boksynta och poesiälskande brorsdotter. Hos 
Tengström, Kellgrens kamrat i Aurora, Porthans kollega, Franzéns men
tor, drogs nu Runeberg in i den litterära Åbotraditionen från 1700-talet 
(Söderhjelm, Lindbäck). Han leddes in på den linje, som skulle bli huvud
linjen i hans diktkonst, en stiliserad realism (Castrén).

Förstudier till de båda första realistiska mästerverken gjordes i Åbo 
och Pargas, en jaktskildring, som blev Elgskyttarne och en prästgårds- 
skildring, som blev Hanna. Det sist nämnda förarbetet, Midsommarfesten, 
söker redan ge den lantliga hemtrevnads- och helgstämningen i den defi
nitiva dikten och polemiserar direkt mot stadens lyx och flärd. Knappt 
har Runeberg kommit in i den klerikala miljön, förrän han är färdig att 
besjunga den. Det litterära mönstret, Voss’ Louise, hämtades ut från Åbo 
till Pargas, och det är av mindre betydelse, om Runeberg själv läst det 
eller inte. Innan Hanna blev färdig, hade han i varje fall läst Hermann
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und Dorothea. Dess livsbejakande erotik blommar i Hanna, och dess 
glädje åt ägodelar har frigjort berättarflödet i Elgskyttarne — de finska 
torparna och bönderna tala med samma välbehag om äring och visthu& 
som Goethes jordbrukande småstadsborgare. Yerklighetsintresset i den 
tyska klassicismen, som Tegnér inte fick inre kontakt med, var nära släkt 
med den äldre Åbohumanismen och blev en avgörande litterär upplevelse 
för Runeberg. Man får dock inte förbise, att den verkli^étskärlek, det här 
gäller, inte var ovillkorlig utan bearbetade sitt stoff i en bestämd rikt
ning. Runeberg kallade det att förklara verkligheten.

Stadsmotiv handplagg och svordomar i en skolsal, krogliv, simpel 
kurtis — behandlar Runeberg grovkornigt i en bellmansimitation, en lenn- 
grensk sedesatir och parodier på Fritjofs saga. Det är dikter, som höra 
till de osjälvständiga stilövningarnas tid. Under Pargastiden eftersträvar 
Runeberg en helt annan art av realism. Han betonar inte längre vul
gariteten, understryker tvärtom det tilltalande, av idealitet burna, som 
kan dras fram ur stoffet utan att göra våld på det. Men han lyckas inte 
få ut mycket ur stadens liv.

»Färd från Åbo» heter en ståtlig dikt enligt denna metod, där Runeberg 
konkret och precist tecknar iakttagen verklighet. De första stroferna ge 
en livlig bild av lantfolk i Åbo hamn, därefter följa stämningsmättade 
skärgårdsbilder och slutstrofen antyder den kärlekslycka, som väntar 
skalden i Pargas. Uppbrottet från staden och landets behag hade behand
lats av Porthan och av Tengström, och variationer av motivet med samma 
pastorala grundstämning hade Franzén och Choraeus gjort. Runeberg 
anspelar på Choraeusminnena i Runsala, och det är inte uteslutet, att 
även Tengströms skärgårdsidyll varit aktuell för honom. Men mera på
tagligt än någon av föregångarna anknyter Runeberg direkt till Rom
skildraren och Romhataren Horatius. Från Horatius har en kommen
tator velat härleda en »ädel realism» i dikten och åsyftar därmed ett grund
element i Runebergs poetiska teknik, hans strävan att förenkla verklig
heten (Estlander). I Färd från Åbo har denna stilsträvan haft en förvir
rande verkan. Det talas om »stolt prål», om dånande vagnar och fulla 
torg. Denna karakteristik, som passar bättre på Horatius’ Rom än Rune
bergs Åbo, blir rent av hånfull, när man betänker att flertalet av sta
dens hus 1827 lades i aska. Man kan icke upplösa denna dissonans så,, 
att dikten delvis skrivits före branden. Ty de personliga förhållanden 
den anspelar på, förelågo ej förrän efter branden, framkallades rent av 
genom den. Även om dikten skrivits i repriser, har slutredaktionen dock 
verkställts sedan det stolta Åbo var ett vemodigt minne. I brev ger 
Runeberg branden de katastrofala dimensioner, den hade i verkligheten. 
Men en sådan händelse hörde tydligen enligt hans estetiska teori till de 
oväsentligheter, som kunde utmönstras, när diktaren sovrade verkligheten. 
Den typiska staden har buller, ståt och trängsel, alltså kan det ödelagda 
Åbo skildras så.

Färd från Åbo blev för poeten Runeberg ett avsked från staden över 
huvud. Varken Helsingfors, dit han följde universitetet vid dess flyttning, 
eller Borgå ha inspirerat några betydande dikter. Det är begripligt, att 
Helsingfors inte stimulerade, ty de lärda från Åbo, som tvångsförflyttats. 
dit, synas så länge Runeberg var kvar ha levat avskilda, utan att absor
beras av den nya huvudstadens sällskapsliv (Söderhjelm). Runeberg
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kolliderade med de ryska makthavarna och hade motigheter i sin aka
demiska karriär. I Borgå fann han sig däremot snabbt tillrätta med 
kolleger och med oakademiskt nmgänge. Det enda poetiskt intressanta 
vittnesbördet därom är dock en dikt om en god väns resa till Helsingfors. 
En noggrann skildring av den långsamma starten, bevittnad av Borgås 
namngivna original, tar fasta på samma flegmatiska ro som Otto von 
Fieandt, men tål ingen jämförelse med detta mästerverk. Snarare kan den 
ställas i paritet med Stagnelius’ roligheter om kalmaritiska lnstigkurrar. 
Dikten är en improvisation för vänkretsen, däri lik Tegnérs Barnsängen, 
men betydligt stämningsfattigare. Ännu mer kommer denna och andra 
tillfällighetsdikter av Buneberg till korta, om de läggas vid sidan av 
Franzéns bikter från sitt hemliv i Åbo.

Lika konkret som Buneberg är, när han i sin lyrik låter naturen och 
lantligt arbetsliv ackompagnera kärleksstämningar, lika abstrakt blir 
han de få gånger han gör en stadsmiljö till ram. En sådan dikt som Serenad 
kan slutledningsvis förläggas till Helsingfors under förlovningstiden, men 
dess situation är betydligt ogripbarare än Tegnérs kärleksförklaring tvärs 
över gatan till fru Palm. På romantikens vanliga sätt låter Buneberg 
staden tjäna till kontrast mot landsbygdens sunda liv. Bondpojken äter 
hellre barkbröd och hoppas på bättre skörd nästa år än han tar tjänst i 
en stad, där inte fjället, mon och flickans vallhorn finns — där människans 
liv är som ett vinddrivet moln (Bondgossen).

Två Legender visa, att Buneberg, liksom före honom Tegnér och efter 
honom Bydberg var så mycket klassiker-historiker, att forna tiders av
lägsna stadsliv villigare än nutidens näraliggande formade sig till uttryck 
för hans människointresse. I den ena av dessa legender går atenaren 
Krysantos kring på torgen och bevisar därmed, att han inte är en livs- 
förnekande asket. I den andra parafraseras ett kärnord av Luther: en 
smeds arbete är, fast det stör en from grannes morgonandakt, en gudi be
haglig gärning.

Går man över till epiken, finner man i Elgskyttarne ryska gårdfari- 
handlare skryta över rikedomen på mynt och varor i Arkangelsk. Deras 
tölpiga frestelser är förspillda på den fattiga Hedda. »Vårt lands» pate
tiska försäkran att guldmoln i det blå ingenting betyda för finnen, är in
kapslad i komik i ryssepisoderna i Elgskyttarne. Ännu mer allvar gömmer 
sig bakom de barocka scener, vilka utspelas, när tiggaren Aron gör ett 
sådant stadsbesök, som föresvävade den svältande i Bondgossen. Liksom 
denna dikt är bondeeposet skrivet med aktuell missväxt och nöd för 
ögonen. Aron har fått lämna husgeråd och kor till skatteindrivaren och 
har sett de sina dö av svält. Han inbillar sig, att stadsborna ha stort till
tagna åkerlotter och utöva välgörenhet i motsvarande utsträckning och 
ställer sin tiggarfärd till dem. Han blir föremål för en gatsopares och en 
hop gatpojkars drift, slår vilt omkring sig, sätts i arrest tillsammans med 
tjuvar, rymmer och blir efterlyst. Men ute i bygden anmäler ingen honom, 
han undfägnas med mat så att han kan spricka, han spelar giga på Heddas 
bröllop och får en tillflykt på herrgården. Så görs bondens fasa för staden 
och lantbornas inbördes hjälpsamhet till ett memento för tanklösa och 
själviska stadsbor.

I Hanna är staden så gästvänlig man kan begära men blir därför inte 
mer sympatisk. En vacker prästdotter kommer till Åbo, fjäsas av offi
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cerare och deras vederlikar, förvandlas till en kapriciös baldrottning, och 
det behövs en björnaktig prästson från landet för att kvinnlig hängivenhet 
ska vakna till liv hos den bortskämda skönheten.

I Fänrik Ståls sägner är stadens roll om möjligt ännu mer blygsam än i 
diktverken om fredligt liv. Fänrikens marknadsminne är den enda av 
sägnerna, som ger en något så när tydlig bild av en stadsmiljö. Denna har 
en enda uppgift i diktens ekonomi, att förbereda sluteffekten, de båda 
krigarnas förening. Berättaren ser folk och varor utan glädje och vill 
ingenting köpa. Han lyssnar på invalidens sång från en trappa, och han 
har till sällskap ett par trasiga pojkar och en student. I den gamles hatt 
ge de flesta ingenting. Med det lilla en och annan gett kommer gubben 
fram till den kraschanprydde generalens vagn. I det ögonblick denne 
slår slantarna ut över torget, är stadstristessen stegrad till bristnings
gränsen. När han i nästa ögonblick bjuder fattiglappen en plats vid sin 
sida i vagnen och ett hem till döddagar, har åter, som i Elgskyttarne, varm 
patriarkalisk samhörighet triumferat över den kyliga likgiltighet staden 
har att bjuda, med eller utan allmosor. För att Runeberg skall kunna 
gilla köpenskap, måste den adlas av krigsmansanda, hos Lotta Svärd, 
som mäter ut supar efter kundernas tapperhet och inte efter deras solvens. 
Föraktet för samhällets ekonomiska värdeskala har fått paradoxal till
spetsning i Nummer Femton Stolt. Den försvarslöse, d. v. s. lösdrivaren, 
har ingenting att skämmas för sedan han gjort sig värd att bära en soldats 
blodiga kläder. Den vapenlösa bragd, som besjungs i Landshöfdingen, 
utförs i ett ämbetsrum och består i att trotsa en med våld hotande fiende, 
är alltså inte en fredlig gärning utanför krigets område och inte ett exempel 
på produktivt arbete. När Runeberg i Vårt land ser tillbaka på fädernas 
kulturgärning, ger han »tanken» och plogen rum vid sidan av svärdet, men 
borgarens insats är inte ihågkommen med någon symbol.

*

Allt det sagda gäller Runeberg som poet. Han var också prosaist, och 
som sådan sysslade han ganska mycket med städer. Han röjer därmed att 
stadslivet var ett stoff, som egentligen låg närmare tillhands för honom 
än lantlivsskildringen. Ändringar i manuskripten till Elgskyttarne visa, 
vilken möda det kostade honom att vara exakt ifråga om en torpares hus- 
geråd. Kunskap om stadsmiljö hade han däremot till skänks. Ändå 
har han inte alls lyckats med att bearbeta detta stoff. Därför att tid- 
ningspubliken började bli van vid noveller, skrev han dylika när han på 
1830-talet redigerade Helsingfors Morgonblad. De samlades i bokform 
sedan läsarna lärt sig att med beundran anamma varje småsak av den 
store författaren. Bar de inte hans namn, skulle de inte förtjäna att 
nämnas. Förmågan att göra en vardagshändelse enkelt stor och menings
full har inte följt Runeberg från versen till prosan. I en pedantisk och 
pretentiös stil berättar han omständligt om bagateller, ibland kuriösa, 
oftare enbart triviala. Det konstnärliga värdet är ringa, men psykologiskt 
och sociologiskt ha de små berättelserna stort intresse.

»Den väntande» behandlar en situation, som måste ha varit full av barn
domsminnen för en sjökaptens son: sjöstadsbor speja i en klockstapel efter 
skepp hemvändande från utlandet; alla äro löjliga utom en hustru, som
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inte förtröttas att vänta sin man. I början av »Lurendrejaren» sägs den 
tid vara försvunnen, då städerna i norra Finland sände ut stora skepp 
med solida varor till Medelhavet och andra avlägsna trakter. Nu däremot 
är smyghandel med små kustbåtar, förda av fiskare, det vanliga. Trots 
denna borgerligt nyktra och moraliserande ingress skildrar novellen med 
tydligt välbehag en smugglarskutas dödsföraktande manöver. I en tredje 
novell med stadsmotiv håller sig Runeberg på landbacken men är därför 
inte mer positivt borgerlig. »Eldsvådan» bygger på skolminnen från Vasa. 
Skolpojkar organiserade på lek i militära förband med general och trum
slagare angripa en bagares får, döda i misshugg en gumse, få smaka kar
basen, när bagaren vädjat till rektor, och hämnas genom att jaga bagaren 
ur sömnen och ut på gatan med falskt alarm om eldsvåda. Runeberg 
sparar inga medel att framställa den förfördelade bagaren som en löjlig 
och osympatisk figur. Detta är vad vår största realist före åtti-talet kunde 
åstadkomma, när han, bondelivets förstående skildrare, presenterar en 
borgare:

»Herr Gyllendeg hade redan hunnit över sitt sextionde år, och hans hår 
var grått av ålder, ej blott av mjöl. I fyratio år hade han varit bagare på 
orten, och han älskade att inblanda i sitt tal denna sin berömmelse. Folket 
påstod honom vara stenrik, och säkert var, att han icke saknat bröd. 
Aldrig kunde väl den jul-kuse, han i sin ungdom bakade som mästerstycke 
och i anledning varav han trodde sig skapad till mycket mer än bagare i 
en småstad, aldrig kunde väl den i fyllighet, mjällhet och glans mäta sig 
med sin fader och upphovsman. Sitt goda hull, som i övrigt var det mest 
imposanta i hans väsen, hade han småningom skaffat sig genom — »be
kymmer och förargelser». Läsaren förvånas; men hans eget påstående var, 
att sådana utgjorde hans dagliga kost. Onekligt är, att de tjänade honom 
till retningsmedel för appetiten, och därför, så ofta han ville göra sig en 
rätt god måltid eller eljest kände olust och äckel, gick han på förhand ned 
i sin verkstad och tog sig en förargelse.»

Bagarens plågoandar skolpojkarna framställas däremot som små hjäl
tar. Stridsställningen mellan lärdomens yngsta adepter och penningens 
män är en självfallen sak för Runeberg. Skolans dominerande roll i sta
den, som varken var »grann eller stor», är angiven i novellens inledning. 
Skolhuset höjer sig över den övriga bebyggelsen som en magister över sin 
klass, och när fönstren stå öppna, hörs en agad elevs skrik till de fyra tull
portarna.

För en gångs skull behandlar Runeberg det liv han själv levt som pojke 
och fortfor att leva som man. Han gör det osäkert och trevande. Han 
liksom ber om ursäkt för sitt ämnes obetydlighet och försöker hjälpa upp 
saken med sökta betraktelser. Han saknar Ödmanns stolthet över att utan 
och innan känna ett stycke småstadsverklighet och glädje över att få dela 
med sig av sitt vetande. Hans realism kom inte till rätta med en sådan 
uppgift och erkände inte dess full viktighet. Erfarenheterna av stad och 
hav ha i stället närt hans romantiska böjelser. De tre novellernas motiv 
ha, fullkomligt förvandlade, smälts in i hans poesi. I ett idyllepigram vänta 
tre flickor på tre kaptener för att få ge dem sin kärlek; all vardaglighet 
är i denna version av »Den väntande» bortstruken; klockstapeln är »ett 
torn». Och Oihonna väntar i ett högt torn Hjalmar, sina drömmars osedde 
hjälte från havet. Havets laglöshet, som Österbottens lurendrejande
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fiskare gjort Runeberg bekant med, bar absorberats av vikingaromantiken 
hos Hjalmar. Och slutligen är pojkars uppror mot vedertagen sed och 
deras bestraffning höjd upp från 1800-talsskolans sfär till sagans storhet 
i kraftmätningen mellan Fjalar och hans son.

Sådana transformeringar äro vanliga i all diktning. Det egendomliga 
är att Runeberg behöll kontakt med verkligheten, när han besjöng lands
bygd, som han kortvarigt besökt, men släppte kontakten, när han gjorde 
dikt av stadens liv, som var det normala för honom. Det normala för 
hans folk var lantliv, och denna regel blev bestämmande för honom.

(Avslutning och noter i en följande årgång.)


