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Om för romantiken hos N. L. Sjöberg.
A v  Ol ov  W e s t e r l u n d .

Nils Lorens Sjöberg ansågs nnder den gustavianska tiden som en av 
landets bättre poeter. Senare bar han i stort sett avfärdats som en typisk 
men ointressant representant för klassicismen, och hans namn har varit 
på väg att alldeles försvinna nr de litteraturhistoriska handböckerna. 
Det hjälpte inte, att Blanck i Den nordiska renässansen (s. 386 f.) för
klarade, att i ett år 1782 prisbelönat ode av Sjöberg, Jordbrukaren, den 
götiska bondetypen redan är i alla avseenden utbildad. Främst beror 
detta naturligtvis på att dikten för oss inte har något nämnvärt poetiskt 
värde. Men därtill kommer kanske att Blanck säger, att det är i Gyllen
borgs — minst lika prosaiska — Höst-qväde som den svenske lantmannen 
»väl första gången kommer fram i nytt ljus» (a. a. s. 381). Det är svårt 
att förstå hur detta skulle kunna vara riktigt. Gyllenborg skriver i sitt 
företal till diktcykeln Årstiderna, som trycktes år 1786: »Sommar-qvädet 
sammansattes sistledne sommar . . .  Til fyllnad af närvarande Arbete 
öfver årstiderna har Höst-qvädet slutligen blifvit författat.» Jordbrukaren 
bör tydligen vara äldre och Sjöberg har sålunda här gjort en viss ban
brytande insats inom vår förromantik, i den mån man nu kan räkna 
göticismen dit. Men marken var väl beredd för en sådan diktning.

Sjöbergs mest ansedda dikt var Skaldekonsten, som trycktes första 
gången i nr 8 av Stockholms Posten för år 1784. Redan Sylwan har upp
märksammat den i första uppl. av sin biografi över Kellgren (s. 228). 
Nyligen har så Gyllenbåga (Kellgrens rytm, s. 208 ff.) närmare undersökt 
odet. Han anser, att det »kunnat vara den förmedlare av den djärvare 
förromantiken, som man tidigare kanske till en viss grad saknade». Det 
är den frågan som något skulle behandlas i det följande. Sjöberg ger först 
olika exempel på hur människan ursprungligen inte kunde uppfatta na
turens skönhet. En morgon väcker då Apollo upp den förste skalden och 
visar den för honom. Han går därpå igenom andra ämnen som är lämpliga 
att besjunga. Först de religiösa: Gud och skapelsen, de saligas och de osa
ligas boningar. Så inbillningens värld med Olympen och nattens spökerier. 
Sist kommer turen till uppgifter av en mer profan eller vardaglig natur. 
Denna avdelning är inte lika enhetlig som de föregående. Sjöberg tycks 
närmast ha följt den lista på olika diktslag, som finns i Ars poetica, vers 
73—85. För det tidigare partiet kan han knappast ha haft någon mot
svarande förebild. Men någon verklig originalitet kan man inte vänta av 
honom. Det är därför värt att lägga märke till, hur han i sitt inträdestal 
i Svenska Akademien år 1787 slösar med lovorden på de engelska förfat
tarna, framför allt Milton. Här visar Sjöberg direkt, att han kunde upp
skatta också förromantisk diktning. Det är därför sannolikt, att han — lik
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som Kellgren — redan tidigt beundrade Oxenstierna. Den frågan upp
ställer sig då, om han nyåret 1784 kan ha känt till Dagens Stunder. Yi 
vet, att verket var fullbordat år 1785. Man har emellertid påpekat en sak, 
som talar för att det åtminstone delvis har varit klart och känt betydligt 
tidigare. Morgonen — för övrigt kanske också Katten — tycks ha påverkat 
Kellgrens Förtviflan. Ett stycke som hette så lästes upp i Franciskaner- 
orden i januari 1784. Om det är fråga om samma dikt, är Dagens Stunder 
troligen också tidigare än Sjöbergs ode.

Apollo börjar sitt tal med att beskriva soluppgången. Orden är tämligen 
livlösa och stereotypa, men de ansluter sig tydligt till Thomsons kända 
dikt Sommaren (vers 81 ff.). Här finns också alla detaljerna i Sjö
bergs följande skildring av dagen med morgonens fågelsång, middagens 
hetta som blir uthärdbar genom västanvindens och den lummiga lundens 
svalka, och slutligen ett åskväder. Om dess uppkomst heter det: »Men 
molnet skrider, skymmer dagen . . .» Den versen har sin närmaste mot7 
svårighet i Oxenstiernas Middagen: »Flyn! Molnet öfverhöljer dagen — , 
Och blixtar ur dess mörker fly.» Kanske kan en sådan överensstämmelse 
vara tillfällig.

Thomson och Oxenstierna har i samband med soluppgången inlagt 
hymner till världsalltets skapare. Kär ett sådant parti följer hos Sjöberg, 
är det helt olika. Det har också skilts från morgonen genom att verserna 
om middagens väderlek skjutits emellan. Hittills har Skaldekonsten varit 
en naturbeskrivande dikt, nu tar den upp religiösa motiv. Apollo gör 
alltså sin lärjunge hemmastadd även ovan jorden:

Från dina ögon slå den dimma,
Som gör en dödlig syn för klen,
Att se och tåla minsta strimma 
Af den Oändeliges sken;
Må härligheten full och ren 
För dina öppna ögon glimma!
Der sitter Han, det M ajestät------------
Serapherne kring thronen sv ä fva------------

Anslaget är, som Sjöberg själv anmärkt, lånat från Vergilius, närmare be
stämt Eneiden 2, 606 ff., där Yenus låter Eneas se gudarnas kamp mot 
Troja. Samma ställe har kanske Milton också haft i tankarna, då han i 
Det förlorade paradiset (3, 40 ff.) klagar över sin blindhet. Mörker och 
moln utbreder sig ständigt omkring honom. Därför ber han:

Så mycket klarare, du andens Ljus, 
inom mig lys och genomträng var vrå 
av själen: giv mig ögon där, fördriv 
all skymning1 — att jag klart må se och tala 
om ting ej öppnade för dödlig syn.

Han ser den Allsmäktige sitta på sin tron omgiven av änglarna och skåda 
ut över världen. Man kan också hänvisa till början av 5:e boken, då 
Adam en morgon väcker Eva, och de tillsammans prisar Gud. Sjöberg* 
har säkert velat fånga något av den bibliska andan i Miltons epos, och an
tagligen har hans samtida förmått att uppskatta det på ett helt annat sätt 
än vi kan.

1 »mist»
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Så följer några verser om hur Gud låter solen och planeterna uppstå 
ur kaos. Nästa akten i skapelsehistorien beskrives därpå:

Han andas — sjung, hur med hans flägt 
I stela massan lifvet sändes;1 
Passionen, själen, känslan tändes 
Med Gudamaktens andedrägt.

Det är väl troligt, att Sjöberg också här har haft Det förlorade paradiset 
i tankarna. Men han här denna gången utformat de gemensamma motiven 
fullt självständigt. Hos Milton heter det endast (bok 7, 525 ff.), att Gud 
inblåste1 2 livsandan i Adams näsborrar, så att han blev en levande själ. 
I Skaldekonsten har denna handling en vidsträcktare eller åtminstone mer 
preciserad innebörd. Där är det dels livet i sin helhet, dels det mänskliga 
känslolivet, som väckes. Men meningen är något oklar. Sjöbergs avsikt 
var ju att visa, hur människan fick en verklig själ först genom poesien, 
och i inledningen fastslogs med stor styrka, hur känslolös hon tidigare var. 
Här tycks han inte skilja på den ursprungliga och den nya skapelsen utan 
sammanför dem till ett eller också två på varandra följande moment.

Dessa rader har tydligen gjort ett visst intryck på Kellgren. Gyllen- 
båga har påpekat, att det mellan dem och de fyra sista i följande parti 
av Nya Skapelsen finns en likhet i ordvalet, som inte kan bero på en slump:

Död låg Naturen för mitt öga,
Djupt låg hon för min känsla död —
Kom så en flägt ifrån det höga,
Och ljus och lif i verlden böd.
Och ljuset kom och lifvet tändes,
En själ i stela massan f löt . . .

Berättelsen om hur Gud inblåste liv i människan hade hos Sjöberg fått 
sitt innehåll något vidgat. Kellgren överför den till inbillningens värld, 
och ser en själ även i naturen, den stela massan, som i Skaldekonsten en
dast hade fått liv. Samtidigt framkallar han ett starkare intryck av en stor 
kosmisk skapelseakt med hjälp av bibelns ord om ljuset på den första dagen. 
De två första raderna understryker vidden av förändringen genom att med 
sådan kraft inskärpa, hur dött allt var tidigare. Sjöberg kan här knappast 
ha givit någon impuls till naturbesjälningen, och hans skildring av män
niskans pånyttfödelse kan inte ha spelat någon roll i jämförelse med Oxen
stiernas Morgonen. Storheten i skapelseberättelsen har Kellgren lärt sig 
uppskatta genom Det förlorade paradiset och direkt genom bibeln. Mycket 
mer än ett visst inflytande på formen bör inte Skaldekonsten ha haft.

Sjöberg har tagit med ännu ett par exempel på poetiska ämnen, som har 
en förromantisk stämning över sig. Föga märkligt är det första, där han 
ger en tämligen målande bild av helvetet. Hans beundran för Milton räcker 
antagligen som förklaring. Mer överraskande är att han bland de världar, 
som inbillningen skapar, nämner en enslig och sorgsen lund — d. v. s. 
en kyrkogård — där dräpta vålnader uppträder vid midnatt och ropar efter 
hämnd. Då stiger också de förmultnade benen av »Kungen, Skönheten 
och slafven» suckande upp ur sina gravar. För detta parti, som citerats 
av Gyllenbåga, har Sjöberg endast kort tid efter Lidner utnyttjat rent

1 Uttrycket stel massa återfinnes i Thomsons Sommaren (vers 104 ff.).
2 »breath’d»



.skräckromantiska motiv. Hur denna insats skall värderas, beror emellertid 
på om hans dikt är tidigare eller senare än Oxenstiernas Natten i dess 
omarbetade form. Där finner man bl. a. följande scener på en kyrkogård:

Det hufvud jag bland er ur klippans gömma tager,
Var det med myrten krönt, med törnen eller lager?
Har det ett Snilles eld, en Hjeltes anda hyst?
Hvem skiljer här, i val af multna ben bedragen,
Den träl som dött i jern, den skönhet som, lik dagen,

I Fröjas gördel lyst?

I skuggor, som er sorg för mörkrets timmar klagen!
Som flyn ur grafvens djup och fruktan skåda dagen!
Tör hända detta hägn ger edert sällskap frid.
Är det er matta suck, som mig på vädret räcker,
Er lätta sväfningsflägt, som löfvets darrning väcker,

Vid jordens midnattstid?

Om man tillägger, att andra strofer handlar om dråp och hämnd, blir det 
ännu tydligare att det måste finnas ett direkt samband mellan Natten 
och Skaldekonsten. Det är samma stämning och ofta samma ord i båda. 
Sannolikt förhåller det sig så, att Sjöberg har känt till Oxenstiernas dikt. 
När han skulle ge prov på fantasiens skapelser, lånade han ur den några 
karakteristiska drag. På liknande sätt hade han gjort tidigare i sitt ode. 
Förhåller det sig på detta sätt, har han kanske också läst och tagit 
intryck av Middagen och även Morgonen med dess skildring av »det fria 
Snille», som vid solens uppgång stiger ned på jorden.

Frånsett göticismen i Jordbrukaren tycks Sjöbergs enda nämnvärda 
insats som förromantisk diktare vara de delar av Skaldekonsten som in
spirerats av Det förlorade paradiset. Det är tydligt, att han kunde upp
skatta även andra prov på den nya poesien. Men man söker förgäves 
spår därav i hans övriga dikter. Gyllenbåga anför ett längre panteistiskt 
färgat avsnitt ur Atheisten från år 1783, som han anser också visar fram 
mot Nya Skapelsen. Det återgår emellertid i allt väsentligt på Popes 
Essay on Man (l:a episteln vers 267 ff.). I en översättning av Grays 
kyrkogårdselegi finns inte mycket kvar av originalets dystra stämning.
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