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Recensioner

Sv e r k e r  E k  & Å k e -H tjgo H ansson .: Dikter i Stockholms Posten 
1778—1781 hibliografiskt förtecknade. Gbg 1948. 165 (1) s. (Göteborgs 
högskolas årsskrift. 54 (1948):4.)

För över 40 år sedan debuterade Sverker Ek i Samlaren med »Bidrag till känne
domen om Kellgrens kritiska verksamhet i Stockholms Posten från och med år 
1790». Trots den mindre vanliga mångsidigheten i sitt litteraturhistoriska för
fattarskap har Ek aldrig släppt sitt första ämne ur sikte: i den nu nära fullbordade 
stora Kellgrensupplagan har han lagt ned resultatet av decenniers forskningar. 
Under arbetet med den har han känt behov att motivera sina många nya attribu- 
tioner mer ingående än kommentarens ram skulle ha tillåtit, vilket icke kunde 
ske utan kritisk siktning av hela innehållet i Stockholms Posten under Kellgrens 
tid. Då man, som Ek säger, »på den tiden fäste särskilt avseende vid poemer», så 
har man många fler exakta författaruppgifter om den poetiska än om den prosaiska 
delen av tidningen, och han har därför tillsvidare inskränkt sig till att behandla 
de ur bibliografisk synpunkt mer lönande dikterna. Första delen av den reso
nerande bibliografi som han nu med biträde av Åke-Hugo Hanson har utgivit 
omfattar tiden 1778-1781 och har tillägnats J. Viktor Johansson, som med sitt 
arbete om Extra Posten har åstadkommit vår allsidigaste tidningsmonografi.

Endast en så sällsynt god kännare av hela det slutande 1700-talets litteratur 
skulle ha kunnat nå så påtagliga resultat. Källorna har varit många: diktsam
lingar och diktförteckningar, inte bara av de båda främsta medarbetarna, Kellgren 
och fru Lenngren, som ensamma har levererat icke mindre än en femtedel av denna 
första periods diktbestånd, utan också av andra och tredje rangens poeter, vidare 
de andra tidningarnas spalter, i främsta rummet Porthans Åbo Tidningar fr. o. m. 
1773, som tämligen hänsynslöst plundrades av huvudstadskollegan, och slutligen 
brevväxlingar och andra handskriftliga källor. Eks livliga kombinationsförmåga 
har lett honom på spår som icke många andra forskare skulle ha slagit in på. Även  
om en del slutsatser kanske icke kommer att stå sig, så har den bibliografiska upp
röjningen lämnat betydande och förblivande resultat.

I  företalet har Ek med utgångspunkt från de nya författarbestämningarna och 
med stöd av sina egna tidigare undersökningar av Kellgrens och fru Lenngrens 
prosabidrag tecknat den tidigaste Stockholms Postens historia. Med aktgivande 
på alla samstämmande fakta anser han sig kunna fastslå vissa periodindelningar. 
Fr. o. m. jultiden 1779 hade Kellgren ledningen av dikturvalet och från nyåret 
1780 av hela tidningen. Det ser ut, som om han under senare hälften av 1779 
alldeles hade tänkt ta sin hand från tidningen. Även fru Lenngren börjar på allvar 
i tidningen på nyåret 1780. Den närmaste anledningen till det halvårslånga av 
brottet i Kellgrens medverkan var helt enkelt den att han icke vistades i Stock
holm: han bodde då på Meijerfeldts gods Stora Sundby. En avgörande roll spelade 
också en schism mellan tidningens utgivare, boktryckaren Holmberg, och hans när
maste man Schildt å ena sidan och bladets ledande författare Kellgren och makarna 
Lenngren å den andra på grund av ett par mot de senares vetande införda bidrag 
av J. G. Halldin, som föranledde åtal. Holmberg kunde emellertid inte undvara 
sina litterära medarbetare, och slutligen reglerades förhållandet dem emellan. 
Under tidningens första nio månader sätter den illiterate Holmberg i huvudsak 
sin prägel på redigeringen, som utmärks av en »kritiklös tolerans», till vilken  
Kellgrens urskillning och konsekvens står i skarpaste motsats. Vers var en nöd
vändighetsvara i en dåtida tidning: det gällde att skaffa ersättning för uteblivna 
bidrag, och sålunda kom Holmberg att torgföra »ett rikhaltigt men osorterat vers
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lager». Under hans enväldiga ledning infördes begravningsdikter och rojalistiska 
hyllningskväden av samma slag som Kellgren sedermera med sådan obarmhärtighet 
skulle håna. Högre stod de dikter som lämnades av Gustaf von Paykull —  enligt 
Leopolds träffande yttrande »en av de första ibland Sveriges medelmåttiga poeter». 
Han var den poetiska huvudleverantören under Kellgrens bortovaro, men bidrog 
också senare med en del dikter. Ännu intressantare är att Bellman och Lidner, 
som på den tiden knappast uppskattades av Kellgren, blev medarbetare. Bell- 
mans organ var annars sedan gammalt Pheiffers Dagligt Allehanda. Till de värde
fullaste fynd som har kommit i dagen genom den grundliga inventeringen hör 
upptäckten av tre fullständigt okända dikter av Bellman. Det är egentligen 
ganska genant för Bellmansforskningen att dessa till på köpet så karakteristiska 
smådikter under så lång tid har kunnat dölja sig bakom sin anonymitet i dåtidens 
främsta tidning. De har jämte två andra dikter, som redan är kända från Carléns 
och Eichhorns upplagor, tryckts om i ett bihang. Om en av dem, straffdikten mot 
fänrik Morian »I Monomotapa jag på ett värdshus satt» är att säga att den omöj
ligt kan vara av Bellman, trots att äktheten hittills aldrig har bestritts, alltsedan 
Atterbom publicerade den i Svenska siare och skalder. Atterbom uppger visser
ligen att den i Blads samlingar skulle ha tillagts Bellman, men dessa är numera 
förkomna, och författaruppgiften saknas i alla kända handskrifter. Stilen är helt 
främmande för Bellman. Den har en snärtighet som han saknar, och den visar 
inga för honom verkligt karakteristiska drag. Olof Byström väckte först m itt 
tvivel på författarskapet, och jag måste omedelbart ge honom rätt.

Till det icke minst värdefulla i bibliografien hör att vissa dikter på fullt säkra 
grunder frånkänns Kellgren: »Saga» (14/6 1779), som av G. Lindstén och »Du lilla 
glada bäck» (11/1 1781), som av V. Söderberg förut tillskrevs Kellgren, visas nu 
tillhöra Johan Wellander, och »Öfver en blomma» (18/6 1779), som Hjertén hänförde 
till Kellgren, återförvisas nu till sin ursprungliga anonymitet. Icke mindre än 
66 nummer i förteckningen tillskrivs Kellgren, fastän det i flera fall sker med 
tvekan. Vad fru Lenngren beträffar, så nämns hon gissnings vis och i mera all
männa ordalag på tal om nr 547. Att komma till verklig visshet i sådana fall, 
är så gott som omöjligt, men man har ibland svårt att avhålla sig från att gissa. 
För min del ser jag väl så stora likheter med hennes epigrammatiska teknik i ett 
epigram som detta (5/12 1780):

Man sagt om unga Mamsell Lisa, 
at hon fått missfall nu igen:
Men det är lögn och det kan jag bewisa,
Som wet at gossen lefwer än.

Och epigrammet »Til Fru Lisetta —» (29/7 1780) kan gott ha skrivits av den då 
ännu ogifta författarinnan till Theconseillen:

Det hushållswett hwaraf du skryter 
Mig ringa tankar om dig ger,
Så länge man med ömkan ser,
At annat wet t dig ständigt tryter.

Kellgren lyckades icke alltid hålla den poetiska avdelningen på den högsta 
nivån: även under den stränge smakdomarens egid godtogs åtskilligt fyllnads- 
gods av tvivelaktigt slag. Rimmare som aktören Didric Gabriel Björn, dussinpoe
ten Simmingsköld och den för sina förbindelser med fru Lenngren och Hedborn 
kände poetiserande lantjunkaren Schmiterlöw hör till de flitigaste fabrikanterna. 
Många författare trotsar alltjämt försöken att röja deras under anonymitet eller 
bakom signatur dolda författarskap. En sådan ouppklarad signatur är *** S, 
som läses under 10 dikter. Till Simmingsköld hänför Ek tre med N. D. signerade 
dikter. Trots den skarpsinniga bevisföringen, som också sträcker sig till abbrevia- 
turen K -k  (som identifieras som Kolbäck) ställer jag mig tvivlande. Det lär nog 
höra till de ytterliga undantagen under denna tid att slutbokstäverna i namnet 
på sådant sätt brukas som signatur. (Har f. ö. icke nr 104, som har gemensam  
adressat, också samma författare?)

Den mycket givande bibliografien avslutas med avtryck av några av de bättre 
dikterna av Bellman, Wellander och Paykull jämte de lustiga anonyma utrikes- 
nyheterna i »salig Gubbens» stil. (I »Ode öfwer snillets förtal» av Paykull (str. 3 r. 4)
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bör ett meningsstörande tryckfel rättas, som dock har övertagits från tidningen: 
värde bör vara vörde.)

Eftersom utgivarna möjligen kan och vill ta hänsyn till anmälarens synpunkter 
och rättelseförslag i kommande delar, så vill jag slutligen komma med några 
anmärkningar av formell natur. Man saknar en signatur- och pseudonymförteck
ning. En sådan kan lämpligen upprättas när hela verket föreligger färdigt. En  
förteckning över första raden är oumbärlig men incipit borde också anges vid varje 
nummer i bibliografien — nu sker det mera slumpvis. Dikterna bör upptas i strängt 
kronologisk ordning med hänvisning mellan sammanhörande dikter i stället för 
att som nu, utan större följdriktighet, brytas ut ur tidsföljden och föras tillsam 
mans i grupper. Termen särtryck  används på ett stötande sätt i betydelsen Själv
ständigt utgivet tryck’. Korrekt definieras ordet i den svenska bearbetningen 
av Svend Dahls Försök till en ordbok för boksamlare (1946) med »artikel eller 
kapitel ur en tidskrift eller bok, som försetts med eget omslag och häftats för sig, 
ibland med egen paginering». I den nyfunna Bellmansdikten »Jeanne Marie med 
gröna stubben» uppfattas sista ordet felaktigt som författarnamn: detta »Oui» 
hör intimt ihop med dikten, vartill det är knutet som rimord. Bellman har aldrig 
undertecknat en dikt på liknande sätt.

Det arbete som de båda utgivarna har lagt ner på att lösa de svåra författar- 
frågorna är imponerande. Alla tänkbara utvägar har försökts. Trots åtskilliga 
ansträngningar har anmälaren icke på en enda punkt lyckats komplettera deras 
rikhaltiga upplysningar om författarna. Naturligtvis kan man genom lyckliga 
fynd och metodisk forskning så småningom komma ännu längre. D et verk som  
här har anmälts är en god grund att bygga vidare på, och det kommer säkert att 
stimulera till fortsatta undersökningar.

N ils  A fzelius.

T o rsten  E k l u n d : Tjänstekvinnans son. En 'psykologisk, Strindbergs- 
studie. Akad. avh. Stockholms Högskola, Stockholm 1948.

En litteraturhistoriker avslutade i första numret av »Samtid och Framtid» 1949 
en granskning av den litteratur om Strindberg, som tillkommit i samband med 100- 
årsjubileet, med följande ord: »Man kan dock ej bortse från att något direkt nytt 
inte framkommit. Forskningen tycks ännu stå och stampa på samma fläck.»

Med »nytt» avsåg kritikern tydligen i första hand framläggandet av tidigare 
okänt primärmaterial. Han hade rätt, i så fall. Det är inte så m ycket av okända 
brevsamlingar, nya biografiska uppgifter eller icke bekanta manuskript som dykt 
upp. Och när så skett, har de nya fynden lagrats på de tidigare med ungefär lika 
förstrött intresse som när strömmingsfiskaren efter att ha fyllt båten med några 
ton fisk langar in en spann sprattlande eftersläntrare.

I själva verket torde den tid vara förbi, då en strindbergsforskares hjärta hade 
skäl att bulta av spänning vid upptäckten av nytt primärmaterial. Man känner 
så enormt många bitar i jättepuzzlet »Strindbergs liv och verk» att en eller annan 
nyupptäckt bit i form av brev eller biografica inte har stora utsikter att åstad
komma någon revolution inom strindbergsforskningen, hur värdefull som komplet
tering den än kan vara. Man frågar sig om litteraturhistorien överhuvud taget 
kan uppvisa ett mer belagt liv än Strindbergs.

Nej, intresset inom strindbergsforskningen har förskjutits mot sekundärmateria
let, mot bearbetningarna av det väldiga stoff som samlats, mot analyserna, sam 
manställningarna och jämförelserna, överblickarna över de strindbergska verkens 
öden och strindbergsforskningens egen historia. I dessa avseenden har ganska 
mycket n ytt framkommit i samband med jubileet. Så pass mycket att man på sina 
håll djärvts påstå, att forskningen tagit det andra stora klivet, sen Martin Lamm  
med »Strindbergs dramer» tog det första i m itten av 20-talet.

De flesta nyheterna har Torsten Eklund sörjt för genom sin omfångsrika psyko
logiska strindbergsstudie »Tjänstekvinnans son».

Samlarens bibliografier har vittnat om med vilken svindlande hast högen av  
litteratur om Strindberg och hans verk vuxit för varje år. Det har blivit allt 
svårare att verkligen behärska strindbergsmaterialet. Torsten Eklund är den 
första forskare, som kunnat kombinera sin ambition att teckna ett vetenskapligt 
nyanserat psykologiskt strindbergsporträtt med en gedigen, på fint kritiskt om 
döme fotad kännedom om allt för forskningen värdefullt strindbergsmaterial.


