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116 Övriga recensioner

Tilas; från en partifientlig, neutral hållning övergick 
den förre till att hänfört applådera hattarnas fram
gångar, skriver Stålmarck. »När hattarna gjorde ge
mensam sak med hovpartiet var det naturligt för de 
kungatrogna att se hattarnas seger som sin egen. Så 
gjorde Daniel Tilas och så gjorde Samuel Oluf.»

Samuel Oluf Tilas har dokumenterat sig som en 
vaken iakttagare i sina rapporter från resan till det 
fjärran Konstantinopel. I sitt åminnelsetal i Utile 
Dulci förklarade Bergklint: »Jag sjelf ej gärna såg at 
Han på snille slöste.» Men Samuel Oluf skrev inte 
som Oxenstierna, fastslår Stålmarck; »mödan var inte 
hans sak; sitt snille lät han blänka fram i snabba 
improvisationer.» Visan var i 1760-talets Stockholm 
en bruksvara men Tilas kunde i sina mest intagande 
dikter anslå en ton som inte förklingat. Carpe diem- 
temat som också Werving turnerade i ett av sina bästa 
poem (»Ach älskom nu i unga åhren») -  är huvudte
mat i några av Tilas dikter. Stålmarck tar fasta härpå 
redan i sin boktitel.

UlfWittrock

Tore Wretö: Ydrekungen. En bok om Leonhard Fred
rik Rääf. Gidlunds bokförlag 1990.

»Vid ångvagnens flykt äger man ingen styrelserätt. 
Intet förstånd, ingen personlig styrka kan begagnas, 
ingen fara avvärjas. Man forslas såsom ett annat 
packgods.»

Leonhard Fredrik Rääfs kanske mest bekanta ytt
rande, fällt i en reservation i statsutskottet mot stats
bidrag till den första järnvägsanläggningen i landet, 
återges med behövlig kommentar i boken Ydrekung
en av litteraturhistorikern Tore Wretö. Vad han velat 
skildra är emellertid inte främst den stockkonserva
tive riksdagsmannens insatser utan mer bortglömda 
sidor av kammarjunkarens liv och verk. Han vill, kort 
sagt, ge Rääf en rättmätig plats i 1800-talets lärdoms
historia, som -  menar han -  trots Fredrik Bööks, 
Henrik Schiicks och den finlandssvenske folkloristen 
Wikmans insatser ännu inte kommit honom till del.

Ett omfattande brev- och arkivmaterial kring den 
nackstyve mannen, bevarat på vitt skilda håll, serve
ras i en lättillgänglig form, som ett stycke tidshistoria 
med en stundom förkrossande detaljrikedom; samti
digt ges utblickar över skilda 1800-talsmiljöer.

Sin första invigning i vad han kallade »sångens 
rosengårdar» fick Rääf i barndomshemmet på To- 
mestorp. Vid vinterkvällens brassken berättades sa
gor och skrock; folkvisan var då ännu levande littera
tur. Som student blev Rääf vän med romantikerna i 
Uppsala, medlem av Vitterhetens vänner och sedan 
av Götiska Förbundet. I huvudstaden gjorde han fli
tigt avskrifter av medeltida manuskript i Riksarkivet. 
I fortsättningen blev hans liv den lärde lantjunkarens, 
som underhöll nära kontakt med andra samlare, his
toriker och fornforskare.

I brev och inlagor skrev han en kärv prosastil och 
visade också i övrigt prov på litterär talang. Men sin 
egentliga insats gjorde han som traditionsbevarare.

Wretö är angelägen att dokumentera de ofta halvt 
anonyma bidrag han lämnade till tidens tryckta sam
lingar av visor, sagor och andra lärda verk. Likaså vill 
Wretö gärna framställa honom som i vissa fall före sin 
tid, som socialhistoriker på arkeologins område, som 
en tidig tvärvetenskapare och miljövän.

Det är alltså med ytterst varsam hand, med omiss
kännlig sympati som Rääfs senaste levnadstecknare 
går till väga. Här och där ger framställningen nästan 
intryck av partsinlaga, när det skildras hur den för
mente »kulturradikalen från Stockholmsåren» (en ka
rakteristik som knappast skulle stå sig i en striktare 
vetenskaplig framställning) förvandlas till patriarken 
på Ydre, försvarare av all gammal god ordning, inklu
sive spöstraffet. Nästan triumferande konstaterar lev- 
nadstecknaren att Rääf, som fått uppbära så mycket 
löje för sin attityd till ångmaskiner och all nyare tek
nik, dock bevisligen någon gång gått ombord på en 
ångbåt för att transporteras hemåt.

»Ge oss Leonhard Fredrik Rääf tillbaka!» utbrast 
en gång Sven Delblanc i dagboksromanen »Åsnebryg- 
ga», trött på industrikapitalismens slätkammade om
budsmän. Genom Tore Wretös försorg har vi verkli
gen fått Rääf tillbaka. Från karikatyren av baksträva- 
ren har han avlägsnat några av de överdrifter som hör 
karikatyrer till; för den eftertänksamme blir det till
räckligt många egenheter kvar hos den senfödde göten 
som byggde sin egen gravhög i iskällaren invid For
näs. Ur det närperspektiv som Wretö anlägger växer 
det fram en människa som omges av både komik och 
tragik -  en vresig fura på den svenska romantikens 
liljeängar.

Carl Fehrman

Gunnar Branded: Strindberg -  ett författarliv. Fjärde 
delen. Hemkomsten -  det nya dramat 1898-1912. 
Alba. Sthlm 1989.

Så har då fjärde och sista delen av Gunnar Brandells 
Strindbergsbiografi fullbordats. Först kom tredje de
len (Paris -  till och från) 1983, därefter med en perio- 
dicitet av två år: andra delen (Borta och hemma) 1985 
och första delen (Läroår och genombrott) 1987. Trots 
att utgivningskronologin har irriterat en del, måste 
det genast slås fast att vi här står inför ett storverk 
inom svensk biografisk forskning -  omfattande drygt 
1 400 sidor, skrivna på ett lättläst och elegant språk. 
Det är dock inte alls märkligt att verket rönt så liten 
uppmärksamhet. Branded är alltid saklig, Försiktig, 
ibland tid synes oengagerad, fri från sensationsmakeri 
och det går ju inte »hem i stugorna». Biografin kom
mer knappast att ge upphov tid några smaskiga roma
ner, pjäser eder filmer om Strindberg. Men här har vi 
äntligen fått en så tillförlitlig källa som möjligt, när vi 
vid ha reda på vad som »egentligen hände». Som mest 
lysande är Branded, när bakgrundsmaterialet är som 
ymnigast och det gäller i allra högsta grad om fjärde 
delen, som ju har förmånen att ha Ockulta dagboken 
som en källa.

Hos Branded får vi möta Strindberg som den »van
liga» människa han säkert var: finkänslig, misstänk




