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Recensioner

B e r n h a r d  Ta r sc h y s , Talis Qualis studentpoeten. Miljö- och idéhisto
riska studier. Akad. avh. (Stockholms Högskola), Sthlm 1949.

I den välskrivna och intressanta avhandling, som härmed föreligger, har för
fattaren tecknat en bild av Talis Qualis, studentskalden och studentpolitikern i 
1830- och 40-talens Lund. Man kan ur en synpunkt beklaga ämnets begränsning, 
då det litterärt sett mest värdefulla i Strandbergs produktion utan tvivel tillhör 
ett senare skede. Men å andra sidan erbjuder just hans författarskap under ti
digare år problem av miljöhistoriskt och framför allt idéhistoriskt intresse. Mot
taglig för opinionens vindkast — man tänker särskilt på övergången från tegnérism 
till hegelianism — var Talis Qualis på samma gång en ledargestalt med sitt strid
bara temperament och sitt auktoritativa grepp över radikala kretsar i Lund.

Vid behandlingen av sin uppgift har Tarschys kunnat stödja sig på en Strand - 
bergslitteratur, som i stort sett har den officiella eller vänskapsfulla minnesteck
ningens prägel och endast undantagsvis1 ställer vetenskapliga problem. Tarschys 
har samvetsgrant redogjort för sitt förhållande till denna litteratur1 2, liksom han 
på ett mycket vederhäftigt sätt citerat sitt omfattande källmaterial. Man kan 
endast beklaga, att viktiga hänvisningar i noterna ibland fått alltför lakonisk 
formulering.

Avhandlingens komposition ansluter sig till den litteraturhistoriska monografiens 
traditionella uppläggning. Ett inledningskapitel om »släkt, barndomsmiljö, skolår» 
får bilda den miljö- och personhistoriska bakgrunden för det följande kapitlet »Gym
nasistlyrik», och på samma sätt blir framställningen av Lundamiljön (kap. 3) ett 
fundament för analysen av Talis Qualis’ litterära verksamhet under de år han vista
des i staden. Hans utveckling som skald sammanfattas under de karakteriserande 
kapitelrubrikerna »Svärmiska år» (kap. 4) och »Den kämpande diktaren» (kap. 5). 
Skiljelinjen mellan dessa stadier markeras av de hegelianska tankarnas genombrott, 
vilket kronologiskt fixeras till tiden omkring 1842. Möjligen kunde man anmärka 
mot denna komposition, att viktiga utvecklingssammanhang ibland avklippas 
genom kronologiskt avgränsande synpunkter. Jämför behandlingen av gymnasist- 
lyriken (kap. 2) och av den sentimentala poesi, som Talis Qualis skrev under sina 
första Lundaår (kap. 4: 1)! Det är sant, att vissa biografiska, topografiska etc. 
anknytningar kunna motivera, att diktningen i det förra och det senare fallet 
behandlas i skilda kapitel. Men mer väsentlig synes den omständigheten vara — 
antydd av förf. (s. 42) — att ej något fast gränsmärke finnes. Sammanhanget 
skulle nog ha blivit klarare, om Strandbergs sentimentala, ofta pekoralistiska 
ungdomspoesi behandlats som en enhet. Nu avbryts sambandet genom långa 
mellanliggande partier. Ett liknande exempel erbjuder analysen av Hegelinfly- 
tandet. I kap. 3 får man en snabbskiss av hegelianismen som ett viktigt inslag i 
Lundaatmosfären; problemet återkommer vid genomgången av Hans Jansson- 
sången (i slutet av kap. 4) för att slutligen svälla ut till en bred exposé i kap. 5 —- 
f. ö. avhandlingens centrala kapitel — där hegelianismens fulla genombrott i 
Strandbergs tankevärld närmare undersökes (jfr s. 226 ff.). Det hade nog varit

1 Jfr spec. G. Hultin, Genombrottet i Strandbergs ungdomsdiktning i: Göteborgs högskolas 
årsskrift 1922: 1.

2 I sin gruppering av Strandbergs ungdomsdikter ansluter sig förf. till Hultin (s. 42). 
Jfr också — som ett annat ex. — omnämnandet av olika skribenter, som antytt ett infly
tande från Hegel på Strandberg (s. 219); i avhandlingen har detta inflytande blivit en 
huvudtes.
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överskådligare, om de första ansatserna till Hegelinspiration i Strandbergs dikt
ning behandlats i samband med hans fullt utbildade idéprogram i Hegels anda.

Man gör också en annan kritisk reflexion vid ett studium av kompositionen. 
Tarschys är påfallande utförlig vid behandlingen av Talis Qualis’ rätt schablon
mässiga gymnasistlyrik och hans likaledes ganska underhaltiga sentimentala 
produkter under de »svärmiska åren». I jämförelse härmed blir sonettsamlingen 
Vilda rosor från 1848 knapphändigt avfärdad (s. 329-332). Det är sant, att denna 
diktsamling utkom, sedan Talis Qualis lämnat Lund, och att den därför — for
mellt sett — ej kan hänföras till »studentpoeten». Men det förefaller dock riktigare 
att betrakta sonettsamlingen som kulminationspunkten av den politiska linjen 
i Talis Qualis’ lyrik under 40-talet. Den borde ej avfärdas med en summarisk ka
rakteristik.

Som forskartyp framträder författaren framför allt som person-, kultur- och 
idéhistoriker. Tack vare sin breda beläsenhet — icke minst i tidens tidningar — 
och goda arkivkännedom har han på många sätt kunnat komplettera och fördjupa 
den traditionella bilden av Talis Qualis och hans miljö. Genom att kritiskt samman
ställa en rad tidstypiska detaljer har Tarschys sålunda skänkt oss en konkret bild 
av det Lund, som skulle vara av så stor betydelse för Strandbergs utveckling. 
Ibland har man emellertid det intrycket, att författaren något väl mycket uppe
håller sig vid den yttre ramen. Denna anmärkning kunde t. ex. riktas mot beskriv
ningen av Akademiska föreningen i Lund (s. 77 ff.), vars organisation, läsrum och 
sammankomster skildras väl utförligt, låt vara att detta var en dekorativ bakgrund 
för Talis Qualis’ verksamhet som studentpolitiker. Å andra sidan kunde författa
rens redogörelse för den andliga atmosfären i Lund omkr. 1840 på vissa punkter 
ha gjorts något fylligare. Jag skall bara taga ett exempel. Tarschys talar helt 
allmänt (s. 160) om danska och tyska studentrörelser som eggande förebilder för 
lundensiska studiosi.1 Men han tar ej ställning till problemet, om den nya student- 
typ, som börjar göra sig gällande i Lund — liberalt-politiskt engagerad, med på
tagliga böjelser för kollektiv, aktiv opinionsbildning etc. — som socialpsykologisk 
företeelse hör ihop med tyska Burschenschaften och danska radikala studentrörel
ser. Det förtjänar i detta sammanhang påpekas, att förbindelselinjerna med aka
demiskt idéliv i Köpenhamn kunde ha belysts bättre. Några exempel! Den av 
Strandberg beundrade och översatte Herwegh uppmärksammades tidigare i 
Faedrelandet och Corsaren1 2, och det kända slagordet Qa ira 9a ira — begagnat som 
agitatorisk titel på en Talis Qualis-dikt — var motto i Goldsmiths Corsaren.3 Tar
schys återger själv en notis, som belyser den otåliga spänning, varmed man på 
studenthåll inväntade varje nytt nummer av Corsaren (s. 82). Kanske kunde 
denna notis — liksom andra av liknande art — ha gett anledning till en kom- 
perativ undersökning av Köpenhamns och Lunds studentliberalism.

Författarens vakna blick för alla associationer med den yttre verkligheten ut
märker också hans diktanalyser. Han söker gärna klarlägga den reella bakgrunden, 
och med sitt spårsinne når han ofta utmärkta resultat. Man måste beundra den 
skicklighet, varmed Tarschys lyckats fastställa t. ex. det biografiska underlaget 
till prosaskisserna Nattstycken. Tack vare ingående personhistoriska och topo
grafiska studier har författaren kunnat klarlägga vilken tragisk provinshistoria 
som ligger under det bisarra verket.

Denna tolkningsmetod — som framför allt tar sikte på verklighetsunderlaget 
— måste naturligtvis tillämpas med stor försiktighet, särskilt då det gäller scha
blonmässiga dikter. Det förefaller, som om Tarschys med sitt nyktra forskarsinne 
en och annan gång vågade sig ut på osäker mark, när det är fråga om att använda 
denna metod. Man kan taga som exempel hypotesen, att man i en schablonmässigt 
naturbeskrivande dikt som Vårmorgonen (SV 1 , s. 56) skulle skymta »landskapet 
kring norra Vättern» (s. 1 1 0 ). Talis Qualis har här sammanfört en rad idylliska 
och pittoreska klichéer i guterad efterromantisk stil utan att reflektera över om 
de riktigt smälte samman: den forsande kaskaden från klippan, sjön med sina

1 Jfr s. 82 och 190. Andre opponenten fil. mag. V. Scharp berörde denna fråga vid 
disputationen.

2 O. Borchsenius (Fra Fyrrene 1, Khvn 1878, s. 271) omtalar, att denne skald »strax 
i Begyndeisen af Fyrrene» fick sina översättare i dessa tidningar.

3 Motto fr. o. m. nr 27: 1840. Strandbergs dikt från 1842, i Sami. vitterh. arbeten 1, 
Sthlm 1917, s. 193. Då ej annat anges, citeras denna uppl. (SV).
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svanar, den klara bäcken, de daggvåta ängarna och i bakgrunden fjället »med 
sin hatt». Det kanske finns några enstaka konkret uppfattade detaljer i dikten, men 
de förefalla för obetydliga för att motivera omdömet, att landskapet vid Vättern 
skymtar i densamma. En liknande anmärkning kan t. ex. göras mot Tarschys’ 
uppfattning av Vintrens ankomst (SV 1 , s. 53), som han berör i samma avsnitt.

*

De psykologiska problemen ha ej i så hög grad fångat författarens intresse. Han 
har visserligen i olika sammanhang berört karakteristiska drag hos den unge Talis 
Qualis — särskilt vid skildringen av släkten (kap. 1) — men man saknar en syntes, 
en sammanfattande framställning. En sådan resumé synes desto mer motiverad, 
som man här och var spårar ett mer realistiskt grepp om skaldens personlighet än 
man finner hos föregående minnestecknare, som mer eller mindre släta över osym
patiska — eller i varje fall mörka — drag hos honom. Tarschys har belyst Strand
bergs depressioner, han ger bevis på hans övermodiga uppträdande, han illustrerar 
med många exempel hans överliggarvanor i Lund o. s. v.

Kanske borde dock Strandbergs intensitet ha betonats mer i avhandlingen. 
Det är signifikativt för Tarschys’ uppfattning, att han i anslutning till Hilma 
Angered-Strandbergs självbiografiska roman Lydia Vik (1904) spårar Talis Qualis’ 
andliga frändskap med Vikar, d. v. s. Strandbergar, »fyllda av god borgerlighet 
med dragning mot en kylig korrekthet och nästan byråkratisk stringens» (s. 2 ). 
Han citerar vidare ur Angered-Strandbergs bok: »Visserligen sjöngo flera Vikar 
sånger till ära för Liberté och Justice . . . men det måtte varit så, att de omskapande 
idéerna med sina djärfva slagord blott utgjort ett åtråvärdt ämne för hjärnor, 
som evigt trängtade att skapa. Ty ingen Vik hade veterligt gjort insatser i sin tids 
frihetskamp, icke ens genom manligt uttalade ord vid tillfällen, då ord varit lik
tydiga med gärning.» Tarschys kringgärdar sin tillämpning på skalden med en 
reservation: »Omdömet är överdrivet i fråga om Talis Qualis, men det är trots 
allt ej helt oriktigt» (s. 3). Man kan dock diskutera, om skalden någonsin sjönk 
ner i en sådan rosmersholmsk livsförlamning. I varje fall passar analysen föga 
in på bilden av Strandberg-studentpoeten, som trots sina perioder av depression 
visade en helt annan aktivitet än någonsin dessa Vikar i Hilma Angered-Strand- 
bergs fin-de-siécle-betonade roman.

Det hade varit önskvärt, att författaren mer strukit under det drag av bur
dus frejdighet, som slog så an på Talis Qualis’ studentkamrater. Han har ej citerat 
det lilla, i detta avseende — också med sin korthuggna fraseologi — belysande själv
porträtt, som Talis Qualis gett i ett opublicerat brev till C. J. Bergman, vilken var 
missnöjd med vännens uraktlåtenhet att svara på ett brev: »Jag framträder sjelf, 
krusar icke, smickrar icke, utan förklarar rätt fram: banna mig! du har rätt dertill; 
men sedan — räck mig din hand! Jag har rätt dertill. Se så i Guds namn, nu är 
min afbön gjord.»1 Lika betecknande för Talis Qualis är den bekanta anekdoten 
i A. O. Lindfors’ Ord- och Bilduppsats 1904 om hur skalden vid ett tillfälle ackom- 
pagnerade sin diktuppläsning med knytnävarna, så att den närvarande kronprin
sen flyttade sig undan (s. 214). Denna anekdot, som ej förefaller otrolig, kunde 
ha återberättats som ett typiskt exempel på Strandbergs temperament.

Härmed kommer jag fram till frågan om en psykisk faktor, som något uppmärk
sammats av Tarschys men kunde ha belysts på ett skarpare och allsidigare sätt. 
En del lynnesdrag hos Talis Qualis — hans utomordentliga ömtålighet för kritik 
från press och överordnade, hans lust att spela överlägsen, hans barnsliga håg att 
bli hyllad, t. ex. under den bekanta resan i Blekinge — allt detta sammanhänger 
tydligen med hans utvecklade självhävdelsebegär. Tarschys har berört dessa 
olika reaktioner, men han har ej diskuterat deras samband med denna centrala 
psykiska faktor. När han vid ett tillfälle nämner ordet »självhävdelse» i samband 
med Talis Qualis, sker det betecknande nog med ett inskränkande omdöme: »Strand
berg är deklamatör, förkunnare av allmänteser, tänds snarare av idéer och ord 
än av psykiska förnimmelser eller självhävdelsens komplicerade känsloupplevelser» 
(s. 134). I och för sig finns det ingenting att anmärka mot denna sats, men den 
fordrar som komplettering ett klarläggande av den roll, som självhävdelsen fak
tiskt spelade hos Talis Qualis. Synpunkter från modern djuppsykologi skulle

1 8.10. 1842, K.B.
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utan tvivel — i flera avseenden — kunna klarlägga Strandbergs personliga egenart, 
såsom den framträder i hans reaktioner mot yttervärlden och i hans diktning.

Viktor Rydberg har i ett koncept till sitt Strandbergstal1 dragit fram några 
dikter, som belysa ett hithörande psykiskt konfliktläge. Rydberg betonar inled
ningsvis, att Talis Qualis med den politiska hållning han visade hade brutit med 
de maktägande och stängt de banor, som leda till bärgning och utmärkelser 
i statens tjänst. Mot bakgrunden av detta förhållande behandlar R. Fattigdom 
och rikedom i Sånger i pansar (SV I, s. 234). Här kontrasteras de maktägandes 
underdånige tjänare, vars hela tillvaro är välordnad och vars längtan koncentrerar 
sig till den ynkliga drömmen om »en enda liten stjärna», och frihetssvärmaren, 
som i all sin fattigdom har en inre rikedom, då han diktar om »en himmel full av 
stjärnor.» En variation av samma motiv — också påpekad av Rydberg — åter
finnes i diktcykeln Drömbilder (2, SV 1, s. 262): här skildras den revolutionära 
skalden, som reagerar inför det medlidande, som i rättegångssalen strömmar emot 
honom på grund av hans fattigdom. Han finner det vara kränkande, att hans 
upproriska känslor skulle ursäktas på grund av hans nöd. Tarschys har snuddat 
vid det psykologiska problemet, då han apropå dessa dikter (s. 2 0 1 ) talar om att 
Strandberg försvarar »sitt Tyrtaiosideal» mot »avkylande klokskap». Men det 
förefaller något allmänt abstrakt. Det skulle säkert vara givande att tolka skal
dens Tyrtaiosideal — med dess avvisande förakt för materiella bevekelsegrunder 
och motiv — som en yttring av en självhävdelse, som bl. a. påverkats av kon
flikter med överordnade1 2 och insinuationer om lycksökeri, vilka den fattige skalden 
fick höra. Som en kommentar kan man studera Strandbergs svar på A. Cronholms 
beskyllning, att han sökte sin lycka i Lund (Bilaga till Lunds Weckoblad 18.3. 
1840): »En beskyllning om lycksökeri (höjden af all uselhet) är, enligt förf. (!) 
öfwertygelse, af den swåra beskaffenhet, att den wäl tarfvar en bewisning»3. Talis 
Qualis’ ömtåliga värnande om sin integritet som person och skald är ett för honom 
karakteristiskt drag och av betydelse för hans diktning.

Genom att klarlägga självhävdelsens roll i skilda sammanhang får man också 
en mer nyanserad uppfattning av Strandbergs demokratiska idéliv. I avhandlingen 
blir just detta ett ledmotiv. Författaren slår fast, att skilda impulser redan tidigt 
förde Talis Qualis fram till en sådan livsåskådning: »miljö, beläsenhet och fostran» 
hade »givit honom vissa historiska och samhälleliga ideal, naturliga för en liberal 
inriktning och demokratisk livsuppfattning» (s. 61). Emellertid har man anledning 
att taga ad notam O. Sylwans tyvärr ej närmare motiverade omdöme, att Talis 
Qualis’ »ungdoms liberalism» icke varit »demokratisk».4 Kanske kunde man for
mulera omdömet så, att Strandberg med alla sina demokratiska idéer hade alltför 
starkt utvecklad känsla av sin intellektuella överlägsenhet, av sin kapacitet som 
opinionens borne ledare för att nå folkliga kontakter. Härtill kom den sociala 
avskärmning, som hörde samman med intrycket av att tillhöra en privilegierad 
samhällsgrupp som studenterna. Ett tecken härpå är den förtrytelse över gesäl
lernas uppträdande mot studenterna, som Talis Qualis lägger i dagen i några brev 
1840.5 Tarschys har ej berört skaldens reaktion i denna sak — den kunde ha satts 
in i ett psykologiskt och socialt sammanhang.

*
Som framgår av författarens förord, har han medvetet underlåtit att ge en sti

listisk analys av det diktmateria], som behandlas i avhandlingen. Det kan dock 
noteras, att han, särskilt i fråga om den tidigare sentimentala lyriken, lämnat flera 
viktiga bidrag på detta forskningsområde. Jag antecknar bl. a. några goda iakt
tagelser om H. C. Andersen- och Almquistpåverkan.

Det finns emellertid ett stilistiskt problemkomplex — frågan om de poetiska 
symbolerna — som med all rätt bör beaktas i litteraturpsykologiska och idéhisto

1 V. Rydbergssamlingen 35: 1, s. 11 (KB). Förkortat i Sv. ak: s handl. ifrån 1796, 
d. 53, s. 137 f.

2 Belysande äro Strandbergs egenartade metoder att skaffa sig nationsbetyg 1847, 
se upps. av E. Ljunggren i Skåne 1927, s. 174 f.

3 Tarschys antyder endast, att detta och liknande angrepp »beto djupt» (s. 200).
4 Svenska litteraturens historia 2, Sthlm 1929, s. 458.
5 Se brev från Strandberg till H. Sätherberg 31.10. 1840 (Riksark.) och till C. Lénström 

27.10. 1840 (KB).
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riska undersökningar. I Talis Qualis’ fall är just symbolbildningen ett mycket tack
samt objekt, då han allt ifrån ungdomsåren rör sig med en rad relativt fasta sym
boler, vilkas utnyttjande i skilda sammanhang erbjuder ett stort intresse. Tarschys 
har berört blixtens och stormens innebörd i hans diktning (se s. 115), han har 
också antytt den betydelse, som Strandbergs uppväxt i kontakt med kyrkan hade 
för hans symbolvärld (s. 43). Författaren antyder bl. a. kyrkklockornas betydelse 
för Talis Qualis’ diktning. Men man kunde ha önskat, att han mer ingående belyst 
de sakrala symbolernas skiftande, problematiska användning i dennes idévärld. 
Naturligtvis förekommer i Strandbergs religiösa ungdomspoesi »kyrkan» eller »temp
let» som ett konkret uttryck för andakt, religiös lyftning. Men i en dikt som En 
syn (1842, SV 1 , s. 195) blir kyrkan med alla sina traditionella attribut, den 
blänkande klockan i tornet, de kopparklädda portarna och den skinande dopfunten, 
en helig kultplats, ägnad reaktionens offer. Med en radikal, nästan blasfemisk 
omtolkning av det sakrala temat låter skalden dopfunten vara fylld till randen 
av revolutionärernas röda blod. Vilka motiv ligga bakom detta utnyttjande av 
kyrkosymbolen i den radikala idékampens tjänst? Vilka associationer ha vid 
ett annat tillfälle (Drömbilder 6 , SV 1 , s. 268) gett skalden anledning att göra en 
poetiskt skön »kyrka» i naturen till valplats för en förbittrad strid, symboliserande 
livets oförnuftiga maktkamp?

Ur idésynpunkt äro naturligtvis de litterära impulserna från andra författare 
av stort intresse, och Tarschys har också studerat dessa spörsmål. Man saknar 
dock en närmare belysning av Strandbergs förhållande till vissa politiskt betonade 
tyska skalder och 1830-talets patriotiska och liberala diktning i Sverige. Tarschys 
har visserligen sysslat med frågan om Herweghs betydelse för Talis Qualis, men 
man finner icke några anknytningar till den liberale Freiligrath, om vars roll 
för Strandberg Tarschys anför följande minnesanteckning av A. Krieger: »Saavel 
Ljunggren som Strandberg levede för (!) 1848 på (!) rysshatet og svaermede for 
Herwegh, Freiligrath og Hallische Jahrbiicher» (s. 245). En sammanställning 
av t. ex. Strandbergs Utvandraren (SV 1 , s. 2 2 1 ) — ett tidigt exempel på en senare 
allt vanligare genre — och Freiligraths emigrationspoesi kunde nog ha varit av 
intresse.1 Ett annat tyskt namn, som Tarschys går förbi, är Riickert, och likväl 
antyder både Student-Bladet och Helios den tacksamhetsskuld, vari författaren 
av Sånger i pansar stod till den skald, som diktat Geharnischte Sonetten (jfr s. 328 
f-)-

Mer påfallande är emellertid det bristande intresse, som författaren visat i 
fråga om 30-talets svenska politiska lyrik. Man lägger märke till knapphändigheten 
i Tarschys’ resumé över motiven i Ridderstads politiska lyrik (s. 154 f.) och ändå 
tycks han värdera dennes dikter så högt som tidstypisk företeelse att de enligt 
hans mening borde bli föremål för en litteraturhistorisk undersökning av »mo
dernare slag».

Jag nämner dessa nationellt och liberalt inställda författare för att belysa ett 
drag i Talis Qualis’ idépolitik, som enligt min mening ej tillräckligt blivit accen
tuerat i Tarschys’ bok: den förståelse för själva kriget — visserligen ideellt moti
verat men dock framträdande i all sin brutalitet — som observeras hos skalden.1 2 
Det finns en del citat ur Strandbergs brev som visa, hur hans idealitet väl kunde 
förenas med hänsynslös aktivism. I en ociterad brevpassage från 1848, då det 
dansk-tyska kriget brutit ut, heter det t. ex.3: »Nu måste passion sättas emot passion. 
Djeflarne skola skratta deråt och rättvisan och humaniteten skola gråta, men 
saken kan nu ej hjelpas». Man kan ej helt skriva dessa uttryck på de retoriska 
överdrifternas konto.

Tarschys har en viss benägenhet för att släta över Talis Qualis’ utgjutelser av 
krigisk och revolutionär karaktär. Det är sålunda betecknande för hans fram
ställning, att Talis Qualis’ frihetslyrik framträder i något humaniserad gestalt. 
Man kan välja som exempel författarens analys av Strandbergs Fältrop (SV 1, 
s. 100 f.). Det säges om »hämnaren» i denna dikt (Tarschys, a. a., s. 171), att han 
grundlägger det nya »icke i uppbrusande pöbelyra utan med förnuftets och lagens 
eviga rätt», och i fortsättningen gör Tarschys en vidare utblick: »Det är ett fram

1 Jfr »Die Auswanderer» i Gedichte 183# (Gesamm. Dichtungen, Lpg 1898, s. 11 f.).
2 Antydes av Fr. Böök, Esaias Tegnér 1, Sthlm 1917, s. 329.
3 Till Ljunggren 19.5. 1848. Avskrift hos B. Tarschys.
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trädande drag i den svenska liberalismen, att den städse (kurs. här) för lägens talan 
emot regimen och i godtycket ser despotismens farligaste attribut» (s. 172). Jag 
förnekar ej, att detta rationella och rättsbetonade drag gör sig gällande i Strand
bergs frihetsdikter, men man bör också starkt betona den ofta glödande entu
siasm för revolutionär handling, som på ett motsägelsefullt sätt förknippas med 
känslan för lagens och ordningens värden. Den liberala aktivitetens symboliska 
gestalt i Fältrop — »hämnaren», »stridsfalken» — »pekar» på ordningen och lagen, 
han »rodnar för självsvåldet», men samtidigt uppmanas han att »doppa» sin »sen- 
fulla vinge i blod».

Det hade varit en uppgift att närmare utreda de miljö- och idéhistoriska förut
sättningarna för Strandbergs entusiasm för krig och revolutionär gärning; hans 
poesi utgör ibland en sorts motstycke till hattarnas krigsdiktning och en del akti- 
vistisk lyrik i början av innevarande sekel.

Jag kan här bara ge några antydningar om bakgrunden till Strandbergs upp
fattning. Det har kanske spelat en viss roll — säkerligen underordnad — att fadern 
under några år var intresserad militär (han avancerade snabbt till kapten), och 
sedan höll fast vid minnena från fälttåget i Tyskland, såsom framgår av bevarade 
exercisreglementen och kompanilistor.1 Man kunde också nämna i förbigående, att 
stiftstaden Strängnäs, som prästsonen väl hade kontakt med även efter skoltiden, 
var centrum för Arndtpropaganda genom boktryckare C. E. Ekmarck.1 2 I dennes 
Kateches för Skandinaviens krigare (1834), en bearbetning efter Arndts Kurzer 
Katechismus fur teutsche Soldaten, kunde Talis Qualis finna en ideell uppfattning 
av kriget, kombinerad med tron på Skandinaviens mission som frihetens bålverk 
(jfr företalet). Här har man ett konkret exempel på kontakten mellan 30-talets 
liberala patriotism i Sverige och en tysk aktivism med rötter i befrielsekrigens 
frisinnade nationalism.3

Den ekmarckska katekesens ord om det rättmätiga kriget mot tyrannerna4 är 
i viss mån en »skandinavisk» variation av ett vanligt tema i den tyska 1800-tals- 
nationalismen: talet om det tyska folkets världshistoriska mission (Fichte, Görres 
m. fl. ) .5 Icke sällan riktades där udden mot Ryssland. Så är t. ex. fallet i en skrift 
av Arndt, som bearbetades på svenska under titeln Några ord om Skandinavien och 
dess närvarande förhållanden och som föredrogs på Skandinaviska sällskapet i 
Uppsala 1844.6 Det är inte utan intresse att i detta sammanhang nämna den av 
Strandberg beundrade Herwegh. Är det inte symtomatiskt, att Talis Qualis just 
översatte Herweghs starkt ryssfientliga och krigsentusiastiska dikt Der sterbende 
Trompeter, som f. ö. lämnat spår efter sig i hans diktning?7 Ur denna allmänna 
synpunkt är det lika karakteristiskt, att Strandberg, då han skrev sin hyllnings
dikt till kronprins Karl (SV 1 , s. 244), i viss mån utformade den efter mönstret 
av Herweghs An den König von Preussen, vars aktivistiska grundton och ryss- 
fientlighet säkerligen eggat honom.8

För att förstå den inställning till kriget, som i hög grad sätter sin prägel på 
Strandbergs politiska lyrik under 40-talet, måste man också — som antytts — 
ta hänsyn till den svenska lyrik, som bär de s.k. kadettpoeternas signatur. Hos 
dessa dilettantiska 30-talsskalder — C. A. Adlersparre, W. von Braun och C. F. 
Ridderstad — finner man en typisk förening av abstrakt humanitets- och frihets- 
patos och uppenbar förtjusning över krigets blodiga äventyr. Det är typiska offi-

1 Agnar Strandbergs saml.
2 Se U. Willers, Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser, Upps. 1945, s. 456 f.
3 Om dess förhärligande av kriget se en orientering av Fr. Böök, Esaias Tegnér, s. 327, 

et passim. Om Hegels stora förståelse för krigets ideella moment se H. Glockner, Hegel- 
Lexikon 3, Stuttg. 1938, s. 1302 f.

4 Jfr t. ex. s. 10: »Ty den, som tyranner bekämpar, är en helig man, och den, som öfwer- 
mod afwärjer, utöfwar ett af Gud anförtrodt kall. Detta är det krig, hwilket Herranom 
behagar, detta är det blod, hwars droppar Gud i himmelen väljer.»

5 Se t. ex. R. Michels, Der Patriotismus, 1929, s. 23 ff. Jfr Fr. Meinecke, Weltburgertum 
und Nationalstaat, Miinchen 1915, s. 278 f.

6 Se s. 23 et passim. Jfr en notis i Nya Skånska Correspondenten, 13.4. 1844.
7 P. Hallström, Carl Wilhelm August Strandberg (Talis Qualis), Sthlm 1915, s. 102.
8 Hallström (a. a. s. 112) har bara påpekat, att dikten i »stämning och form» ansluter 

sig till Herweghs poem.
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cersdrömmar, ett slags kompensation för uteblivna hjältedater på slagfälten1; 
från exercisslättens trista övningar längtade man ut till de stora bragderna. Mest 
påminner Strandberg i detta avseende om Ridderstad. Dennes inledningsdikt i 
Tids- och krigsbilder 1837 verkar som en förövning till Sånger i pansar:

Församlen Er! För Er min Sångmö träder,
Ej blott med myrth och ros,
Ty hon är väpnad nu i pansar-kläder,
Med spjut och sköld, som en Valkyria tros.

I tafatt form finns i Ridderstads dikthäfte en stor del av de motiv, som skulle 
utvecklas i Strandbergs aktivistiska 40-tals repertoar: krigardödens härlighet1 2, 
revanschen mot Ryssland3, Sveriges mission som frihetsland, kunglighetens skyl
dighet att gå i spetsen för den liberala kampen mot despotismens fästen etc .4

Rysshatet, vars samband med Strandbergs aktivism har blivit föremål för 
några kompletterande anmärkningar, blir — som Tarschys framhåller (s. 305 f.) — 
det viktigaste inslaget i hans skandinavism. Författaren har på ett utmärkt sätt 
analyserat den optimistiska hegelianska tankevärld, som bildar bakgrunden till 
Strandbergs naiva önsketänkande, då han drömmer om lätt vunna segrar över rys
sarna och återförening med finnarna, »bröderna, de kära» (Vaticinium). Tarschys 
har också påpekat, att Talis Qualis’ svärmiska återföreningsidéer illa rimmade 
samman med den finländska opinionen, som uppenbart var »ganska kylig mot 
Sverige» (s. 319). Kanske borde dock detta omdöme något nyanserats. Det är 
sant, att vida kretsar i Finland — särskilt fennomanerna (jfr s. 309) — icke önskade 
någon återförening med Sverige, men skandinavismen vann dock genklang i Fin
land, låt vara att hänsyn till den mäktiga grannen i öster tvang till utomordentlig 
försiktighet i skriftliga och muntliga uttalanden.5 Man har desto större anledning 
att framhålla detta, som Strandberg i sin egen tidning Nya Skånska Corresponden- 
ten (17.8. 1844) tagit in en artikel (sign. -n), som belyser dessa sympatier för skan
dinavismen. Här skildras ett sammanträffande med några finländska sjöofficerare 
på en rysk flotteskader, som låg vid Helsingör. Antydningar i en Hälsingborgs- 
tidning om att svenska hjärtan klappade under ryska uniformer, hade haft till 
följd, att de förbjudits göra en tripp över till Sverige.6 I Nya Skånska Correspon- 
denten heter det, att deras ögon »lågade» vid tanken på den växande student- 
skandinavismen; man kunde ej ta miste på deras sympatier. Dessa aktuella hän
delser i Skåne och Danmark stimulerade naturligtvis Strandbergs alltför naiva 
förhoppningar på Finland.

En annan fråga, som hör samman med det skandinavistiska problemkomplexet, 
gäller hans inställning till det sles vigska problemet. Hans reaktion vid det dansk- 
tyska krigets utbrott 1848 var ju utomordentligt temperamentsfull, men hurudana 
voro tidigare hans känslor för skandinavismens dansk-nationella angelägenhet? 
Tarschys, som haft sin uppmärksamhet riktad på problemet, har från tiden före 
1848 ej funnit något bevarat, vilket belyser Strandbergs uppfattning om Slesvig- 
frågan (s. 320). En sådan brist kan knappast vara någon tillfällighet, den måste 
tyda på ett ljumt intresse för hithörande problem.7 Hur skall man då förklara

1 Klart kommer detta till uttryck i Ridderstads Helsning från Tummelplatsen (i 
Ungdomsbilder, Sthlm 1838, s. 30).

2 T. ex. Friskt mod kamrater.
3 T. ex. Till Grefwe Carl Ridderstolpe.
4 T. ex. H. K. H. Kronprinsen.
5 Se härom spec. en icke omnämnd uppsats, R. Johansson, Skandinavismen i Finland 

(Hist. och litt. studier 6 i Skrifter utg. av Sv. Litt. sällsk. i Finland). De ryska ministerrap
porterna från Stockholm till Petersburg ge ett livligt intryck av den misstänksamhet, 
varmed man på detta håll följde skandinavismens utveckling och dess anknytningar i 
Finland. Någon direkt reaktion inför Strandbergs ryssfientlighet kan dock ej spåras. 
Se kopior i det s. k. »ryska filmarkivet», Riksarkivet.

6 Jfr notis i Nyare Hälsingborgs-Posten 16.8. 1844, där det talas om det hjärtliga mot
tagandet av finländsk sjömilitär i Hälsingborg: »det förekom oss såsom ett mottagande 
af nära anförwandter, hwilka, såsom fallna i röfwarehänder, man länge begråtit, såsom 
för alltid förlorade».

7 Hos en del andra liberala akademiker fanns det fr. o. m. 1845 en ganska livlig sym
pati för Danmark i Slesvigfrågan. Se A. Holmberg, Skandinavismen i Sverige vid 1800- 
talets mitt (1843-1863), Gbg 1946, s. 116 ff.
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Strandbergs reserverade inställning till danskarnas hjärteangelägenhet? Man 
kan naturligtvis hänvisa till hans uppslukande intresse för Sverige-Finland-Ryss- 
land. Men måhända borde man också ta med i räkningen en annan faktor, som ej 
har diskuterats i just detta sammanhang: Strandbergs förhållande till Tyskland 
eller i varje fall till tyskheten. Man kunde — synes det mig ■— associera Strand
bergs svala intresse för Slesvigsaken med hans starka förståelse för den tyska 
kulturen. Tarschys har själv refererat (s. 246) ett mycket karakteristiskt doku
ment, en artikel i Nya Skånska Correspondenten 24.8. 1844, där Talis Qualis med 
anledning av en grupp tyska studenters besök i Lund anknyter till E. G. Afze- 
lius’ nästan pangermanska perspektiv.1 Talis Qualis konstruerar en syntes av 
»den germanska andens praktiska sida», representerad av de nordiska folken, och 
den teoretiska, företrädd av Tyskland. Med kännedom om dessa sympatier för
står man bättre den våldsamma indignation, som grep Strandberg vid krigsut
brottet 1848, och som tog sig drastiska uttryck i breven till Ljunggren. Hans indig
nation bottnar icke minst i den besvikelse han kände inför tyskarnas uppträdande. 
»Nu hyser jag förakt för tyskarna» — skriver han 15.5. 1848 — och fortsätter med 
några rader, som ytterligare belyser hans känslobetonade benägenhet för total 
omvärdering: »Det måste vara ett underligt infall af vår herre, att han låtit en 
Kant, en Fichte, en Börne födas midt ibland ett sådant menageri».

Genom Strandbergs hela författarskap går patriotismen som en röd tråd. För
fattaren har genom anknytning till olika litterära dokument följt dess utveckling 
från civistiskt färgade idéer till mer konkret nationalism med djupare förankring 
i natur och folk. Kanske hade denna utveckling framträtt klarare, om författaren 
visat större benägenhet för synteser och resuméer. Nu sönderfaller ämnet i olika 
detaljproblem, behandlade i skilda sammanhang. Det splittrar något intrycket.

Det förefaller också, som om studiet av Strandbergs patiotism kunde ha för
djupats i fråga om en punkt, historicismens roll för hans tankeliv — betraktad 
som fenomen i hans utveckling. Man har intrycket av att intresset för det för
gångna släppte greppet över skalden, då han alltmer engagerades i nuets och fram
tidens problem. Han kunde visserligen frångå den utvecklingslinjen i Ett ord 
till farväl (SV 1, s. 209) — skrivet för studentmötet i Uppsala 1843 — där han 
manar fram fädernas skuggor ur högarna som vittnen till det löfte, som avlagts. 
Men i allmänhet var han vid den tiden relativt avvisande mot minnena, som enligt 
hans mening gjorde oss passiva och håglösa. Från en något senare tidpunkt finns 
ett dokument — en uppsats i kalendern Norden 1851 — som ger ett tidskarakteris - 
tiskt perspektiv åt Strandbergs inställning redan i början av 40-talet. Det fram
går av denna artikel av honom1 2, att han som Lundastudent kände sig mer i kon
takt med nuet än de mer historiskt orienterade Uppsalastudenterna3:

»Om Uppsala studentlif liknar floden, som genom tallskogen flyter förbi borgar 
och runohällar, så liknar studentlifvet i Lund en ström, som i täta språng dansar 
muntert fram genom glada landskap. Allvarsamt ligger Uppsala, härskande öfver 
en minnesrik slätt, omgifven af våra äldsta fosterländska minnen, Lund deremot 
står på nyare grund midt i den rikaste, mest leende natur.»

Denna tillspetsade kontrast av Uppsala och Lund — fångad i ett par effektfulla 
symboler — säger oss något om motsättningen mellan Strandbergs käcka fram- 
tidsmusik och de historiska deklamationer, som så ofta återfinnas i Uppsalapoe- 
ternas, särskilt Malmströms och Nyboms, skandina vist iska diktning.

I samband härmed kan man nämna Strandbergs dikt Fornforskaren (SV 1,

1 Liknande idéer om skandinavisk-tyskt närmande hos O. P. Sturzen-Becker 1844 
(se J. Danstrup, Den politiske Skandinavisme i Perioden 1836-50, Scandia 1944, s. 229). 
En berättelse av »Direktionen af de resande Uppsalastudenterna» rörande studentmötet i 
Köpenhamn 1845 belyser svårigheten för de på samma gång dansk- och tyskorienterade 
att smälta den tyska Slesvigpolitiken. Man skyllde på att det ej var hela det tyska folket, 
som gick till angrepp, utan en fraktion inom hertigdömet. Se Berättelse om Studenttågen 
sommaren 1845, Upps. 1846, s. 223. — Några allmänna synpunkter på pangermanismen 
vid 1800-talets början ger W. Carlgren i Nordens enhet i traditionen (Nord. Tidskr. 1937, 
s. 287).

2 Sthlm 1850, s. 64. Uppsatsen, som handlar om studentliv i Lund, har ej citerats 
av Tarschys. O. Sylwan (Fyrtiotalets student, Sthlm 1914, s. 108) anger felaktigt årtal 
(1848) för kalendern.

3 Jfr om konservatismens starkare ställning i Uppsala Tarschys, a. a., s. 66.
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s. 255) — ej behandlad av Tarschys — där han ger en karikatyrartad bild av tidens 
arkeologi. Han skildrar den stackars fomforskaren, som står i sommarhettan 
och letar efter svärd och runor i sina »ättekullar». Denne gläder sig barnsligt åt 
varje fynd han gör, om det också bara är några bitar:

Men tro mig, du, i ättekullars sand 
Sin stora dagbok Saga aldrig skriver.

Det fosterländska arvet kan man aldrig finna där utan i nationalmedvetandet:

Grip i din egen barm; och lever ej 
Det sökta där, du finner ingenstädes 
Den gamla nordiskhetens konterfej.

Dikten publicerades 1845, några år efter att den nordiska arkeologien fått ett 
starkt uppsving genom Lundapr of essom Sven Nilssons epokgörande arbete Skan
dinaviska nordens urinvånare (1838-43), där han tillämpade naturvetenskapliga 
metoder på detta område. Sådana studier f öreföl lo utan tvivel Strandberg alltför 
närsynta och föga nyttiga för den nordiska saken. Hans livliga och otåliga ingenium, 
hans konstnärsfantasi fascinerades istället av de hegelianskt färgade framtids
drömmar, som vällde fram ur hans nationella medvetande.

I min kritik av Tarschys avhandling har jag huvudsakligen sökt komplettera 
de synpunkter, som han anlägger på ämnet. Den har framförallt gällt uppfatt
ningen om Strandbergs personlighet och hans kontakt med svensk och tysk fri- 
hetsdiktning. Mot Tarschys’ metoder och forskningsresultat synes man ej kunna 
göra några vägande anmärkningar. De präglas av kringsynthet och balanserat om
döme.

A lf Kjellén.

H e lg e  Gu l l b e r g , Stil- och manuslcriptstudier till Gösta Berlings saga. 
Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Handlingar. 
Sjätte följden. Ser. A. Band 3. N:o 6. Göteborg 1948.

Med sin -undersökning Stil- och manuskriptstudier till Gösta Berlings saga har 
Helge Gullberg lagt en av grundstenarna till kommande Lagerlöf sforskning. — 
Om man undantager Gunnar Ahlströms arbete Den underbara resan samt Nils 
Afzelius’ omsorgsfullt kommenterade utgåva Från skilda tider 1- 2 , så har tidi
gare ytterst ringa arbete nedlagts på vederhäftiga och noggranna undersökningar 
av Selma Lagerlöfs verk. Selma Lagerlöfs-forskningen har fram till våra dagar 
ingalunda varit omhuldad eller på modet. Kanske man delvis kan finna förkla
ringen härtill i Rubows reflexion inför H. C. Andersens diktning, då han fastslår, 
att sagan nästan alltid haft de bokligt bildade mot sig. Men helt räcker denna 
förklaring väl ej, när man grubblar över svenskarnas svala intresse för Selma 
Lagerlöfs produktion, som dock är så mångskiftande.

Oviljan mot att börja i botten vid en undersökning av Selma Lagerlöfs verk 
torde väl också ha bidragit till lagerlöfsforskningens sena start. Helge Gullberg 
har dock i sitt arbete gripit sig an denna första större uppgift — klarläggandet 
av presentupplagans tillblivelse. Härtill har han fogat en undersökning av en 
tidigare otryckt version av den fullständiga upplagans två sista kapitel.

Med tanke på de ytterst sparsamma källor, som stå till buds för en utredning 
av detta tidigaste skede i Selma, Lagerlöfs prosadiktning, är uppgiften ingalunda 
lätt. Före sin död återkrävde Selma Lagerlöf den brevsamling, som skulle ha 
skänkt de bästa upplysningarna, nämligen korrespondensen med Matilda Wide- 
gren, hennes närmaste litterära förtrogna under denna tid. Även andra brev
samlingar, som kunde ha spritt ljus över problemen äro otillgängliga. Därtill 
kommer Selma Lagerlöfs senare ofta oklara och motsägande uttalanden om 
debutverkets tillblivelse, vilka ej underlätta ett klarläggande.

Selma Lagerlöfs författarskap utvisar ett ständigt sökande fram till den slut
giltiga sant konstnärliga formen. Hos henne förmå ej ’canzonerna springa hel
stöpta fram på läpparna’, så som hon berättar, att de göra för Siciliens innevå


