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Ett Stagneliusbidrag.
Av A l f  Kjellén.

I en avskriftssamling, »Ur Karl af Kullbergs efterlemnade papper», 
som innehåller åtskilliga, delvis otryckta dikter, noveller, biografiska ar
tiklar m. m. av den mångsidige författaren1, finns det (s. 245—260) en 
uppsats »Erik Johan Stagnelius», som erbjuder ett visst litteraturhisto
riskt intresse. Enligt en uppgift av konstnärinnan Elsa af Kullberg, som 
tidigare haft volymen i sin ägo, har avskriften gjorts av hennes farfar
Johan August af Kullberg, som var författarens bror och övertog hans
litterära kvarlåtenskap, då han dog år 1857.1 2

Det är inte förenat med några större svårigheter att datera detta Stag
neliusbidrag och klarlägga dess ursprung. Som man kan se bl. a. av in
gressen, är det fråga om ett föredrag. Att det var avsett för Kalmarpublik 
framgår av samma ingress liksom av en senare passus (s. 91), där för
fattaren talar om de uppgifter han fått från släktingar »här», dvs. i
Kalmar.

I slutet av föredraget får man veta, att det skulle hållas den 4 april.3 
En genomgång av lokalpressen ger med största sannolikhet vid handen, 
att detta skedde 1851, 28 år efter skaldens död. Fredagen den 4 april detta 
år gavs nämligen en välgörenhetssoaré i staden, varvid Kullberg höll ett 
föredrag.4 Ämnet omnämnes ej i pressen, men det förefaller ju sannolikt, 
att han just den dagen tog upp Stagneliusminnet till behandling. Vad

1 Handskriften tillhör numera major Filip Bergendal, Stockholm. Det är en obunden 
volym i lösa ark (storlek 22 x 18 cm), bestående av 486 sidor. Handstilen i hela volymen är 
densamma (jämför härmed nedan not 2). — Det tryckta materialet i avskriftssamlingen 
tycks huvudsakligen vara hämtat från tidningar, där Kullberg medarbetat. I en del 
fall har avskrivaren(?) tillskrivit denne noveller av Blanche; de ha varit tryckta i 
Freja, där bägge varit flitiga och ofta anonyma medarbetare. Under sådana förhål
landen finnes naturligtvis ett osäkerhetsmoment i antagandet, att Kullberg författat 
den här behandlade artikeln om Stagnelius. Men flera indicier — utom förekomsten i 
avskriftssamlingen — peka i den riktningen, bl. a. den omständigheten, att artikeln 
ganska osökt låter sig bestämmas som ett kronologiskt fixerat föredrag av Kullberg, de 
många hänsyftningarna på Kalmarpublik och Kalmartradition och allusionerna på för
fattarens bekantskap med Nicander. Dessa förhållanden skola nedan beröras i skilda 
sammanhang. Jag har ej funnit någon anledning att i fortsättningen av denna upp
sats framställa Kullbergs författarskap till artikeln som något hypotetiskt.

2 Jfr A. Ahnfelt, Ur K arl af Kullbergs portfölj, 1879, förordet. En jämförelse med 
autografer i Krigsarkivet, Stockholm, ger också ovedersägliga bevis för att Johan August 
af Kullberg är avskrivaren.

3 Stagnelius’ dödsdag enligt vissa uppgifter. Se Böök, Erik Johan Stagnelius, s. 540.
4 Se Kalmar-Posten 2/4 1851 (annons) och 9/4 1851 (notis). Soarén bestod av två före

drag, vilkas innehåll ej omtalas, samt en del sång, tablåer o. dyl. (så vitt man kan se utan 
anknytning till Stagneliusminnet).
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som talar emot hypotesen är den omständigheten, att Kullbergs föredrag 
om Stagnelius förefaller väl långt för att passa in i en soaré med f. ö. 
ganska digert program. Emellertid har jag konstaterat, att Kullberg — att 
döma av lokalpressen — ej höll något annat föredrag den 4 april i Kalmar 
under åren 1841—1857, den tidrymd, som man här kan räkna med.5

I det följande återges fullständigt de biografiska partierna av före
draget, medan de litterära omdömena, som för en nutida läsare ha mindre 
intresse, endast refereras i korthet. Texten börjar sålunda.

Jag återkallar för er mina damer och herrar! namnet af en skald, som här lefvat 
sitt lifs gladaste stunder, som här diktat sina bästa, sina skönaste sånger. En för
fattare, sådan som Stagnelius, tillhör visserligen, i högre mening, hela den bildade 
verlden, men hans minne är dock kärast och dyrbarast på denna punkt, der han 
lefde och verkade, der det unga, knappt medvetna, snillet först pröfvade sina 
vingar, der erinringen ännu för en och annan återkallar hans jordiska bild. Stag
nelius, som snille, har redan rättvist af vårt lands yppersta konstdomare blifvit 
tillerkänd sin höga rang inom Svenska vitterheten. De särskilda skapelserna af 
hans lyra hafva blifvit vägda på den mest granntyckta kritiks guld vigt och sam t
liga, med få undantag, hållit profvet. Det vore således nästan att upprepa det 
redan sagda, att jag här försökte någon karakteristik utselutande af skalden. Det 
är egentligen menniskan, jag här haft för afsigt att skildra, fastän hos varje verk
lig diktarenatur skalden är så införlifvad med menniskan, att den ena icke kan 
framhållas, utan att äfven beröra den andra.

Kullberg framhåller därefter, att Stagnelius föddes i Gärdslösa präst
gård; det är »ett kalt, fult, ödsligt ställe, der ögat förgäfves på den vida 
slätten söker någon angenäm hviloplats». Men här finns dock en storartad 
utsikt över havet, ett panorama, »hvars storhet och majestät alldrig för
nekar sig». Denna utsikt har varit av betydelse för Stagnelius.

Redan tidigt framträdde spåren till den utomordentliga lätthet att fatta, som  
sedan utmärkte gossen och ynglingen. Vid fyra års ålder öfvade han sig på kyrko
gårdens grafstenar i konsten att bestämma bokstäfvernas ljud och namn. — -------
Vägledd af denna sjelfundervisning, ökade Stagnelius på egen hand sitt kunskaps- 
m ått i vidsträcktare mån, än man kunnat förmoda, och gaf derpå ett alla hans an- 
höriga förvånande bevis, då han, af ett fruntimmer förebrådd att han ej kunde 
skrifva, utan särdeles svårighet på ett papper präntade orden: »Otäcka fruntimmer!» 
Understödd af ett utomordentligt minne, gjorde Stagnelius framsteg vida öfver sin 
ålder. Hans systrar läste Fransyska, medan han sjelf sysselsatte sig med latinet, 
men endast genom åhörande inhämtade han det moderna språket, samtidigt med 
det gamla klassiska, som egentligen var hans studium. Man hade gifvit honom en 
informator, en viss Brusenius, men skalden började inom kort tid att i vetandets 
verld bli sin lärare öfvermägtig och han anförtroddes i sina studier nästan u te
slutande åt sin egen ledning.

Skaldens veka, för hvarje mensklig nöd ömmande hjerta klappade redan högt 
och känbart hos barnet. Han var alla fattigas förebedjare och mera än en gång off
rade han alla sina sparpenningar, för att hugsvala dem, som han såg lida. Denna 
innerliga medlidsamhet, denna åtrå att hjelpa, som, utan någon sjelfvisk sidoblick, 
endast hade öga för likars nödställdhet, följde skalden genom lifvet. Då en av

5 Kullberg avled 29/6 1857. Han talar (s. 90) om ecklesiastikdepartementets arkiv. In
struktion för detta departement, som tillkom 1840, utfärdades 16 maj 1840. — Det fram
går av ett otryckt anförande i den ovannämnda volymen, att Kullberg intresserade sig för 
Bildningscirkeln i Kalmar vilken bildades 1848. Men inget av cirkelns sammanträden under 
den angivna tidsperioden hölls 4/4. Om den kalmaritiska bildningscirkelns verksamhet se 
G. G. Hentzell, F a b r ik s -  och h a n tverk sfö ren in g en s i  K a lm a r  K r ö n ik a , 1947, s. 14.
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hans akademiekamrater, under Stagnelii vistande i Uppsala af honom tillgripit en 
större penningesumma och, sedan stölden blifvit uptäckt, nödsakades att skynd
samt lemna staden, skänkte Stagnelius åt flygtingen sin egen kappa, emedan denne, 
utblottad på allt, icke egde något plagg, hvari han kunde anträda den långa åter
resan till sitt hem. Och det enda öfverplagg, som återstod Stagnelius, var emedler- 
tid en temligen tunn syrtut.

Redan i barnaåren utvecklades hos skalden denna böjelse för kontemplation, för 
ensligt och ihärdigt begrundande, som städse var ett utmärkande drag i Stagnelii 
lynne. Mild och fridsam emot alla, sökte han dock ofta ensamheten, för att, helt och 
hållet isolerad från sin yttre omgifning, få lefva uteslutande i idéernas verld. Hans 
älsklingspromenad var en gång uti trädgården å Gärdslösa,hvars längd han ofta 
kunde mäta hundratals gånger, utan att det ringaste bekymra sig om gående eller 
kommande, utan att lemna någon uppmärksamhet åt hvad, som hälst, som till
drog sig omkring honom. Vid ett tillfälle inträffade det till och med att han, för
sänkt i sina funderingar, icke varsnade ett i hans väg befintligt ovanligt djupt och 
vattenfylldt dike, utan störtade deri, ur hvilken fara endast en af hans bröders 
själsnärvaro räddade honom. Vid mognare år utbildade sig denna böjelse för en
samhet till en viss grad af menniskoskygghet.

Vanligen antaga Stagnelii biografer att hans första poetiska utkast datera sig från 
tiden af hans vistelse i Lund. Jag kan genom upplysningar, hvilka jag om denna, 
likasom om förut vidrörda omständigheter, benäget erhållit af hans närmaste, 
bestämdt vederlägga denna uppgift. Första gången, han försökte sig i bunden stil, 
var i ett år 1804 eller 1805 författadt poem till dåvarande biskopen öfver Kalmar 
stift, Vallenstråle (!), som dervid uttryckte både sin förvåning och glädje öfver den 
korrekta tankegång, det välde öfver språket, hvilka i poemet omisskänneligen 
röjde sig

Efter några ord om Stagnelius9 tillfällighetspoesi i familjekretsen fort
sätter Kullberg:

Till Lund anlände Stagnelius om hösten 1810 och tog der med utmärkelse 
studentexamen. Jag nödgas här återigen bestrida en uppgift, som Hammarsköld, i 
sitt »kors på Stagnelii graf», vill göra gällande, den att skalden redan från barnaåren 
fördjupat sig i läsning, med sällsynt flit egnat sig åt bokliga studier. Detta är ett 
misstag. Stagnelius läste visserligen, ty  derförutan skulle han icke kunnat förvärfva 
den höga bildning, hvaraf spåren öfver allt genomskimra i hans skrifter, men han 
läste icke ihärdigt och var ingalunda hvad, man kallar en bokmal. Hans snabba 
fattningsförmåga grep i luften, hans starka minne qvarhöll oförryckt allt hvad, 
han läste och under de djupsinniga meditationer, hvaråt han företrädesvis älskade 
att hängifva sig, drog han näringssafter för själen ur det lästa. Det var detta till 
utseendet vårdslösa sätt att studera, som förmådde Stagnelii broder, sedermera 
häradshöfding på Gottland(I), att, sista terminen af deras gemensamma vistande 
i Upsala, förebrående, yttra sina tvifvel, huruvida skalden skulle kunna draga 
sig igenom kansliexamen, enär han med så mycken håglöshet beredde sig dertill. 
Och emedlertid tog Stagnelius, som synbart läst så ringa, sin examen med utmärkt 
heder.

År 1815 ingick Stagnelius, såsom extraordinarie i Eklesiastikexpeditionen(!) af 
konungens kansli. En af hans fordna kamrater beskrifver honom vid denna tid, 
såsom en man af mindre, än vanlig, kroppsstorlek. E tt tunnt ljust hår ringlade sig 
kring en panna, som ingalunda med sina dimensioner förrådde snillet. Ögat der- 
imot saknade icke lif, och glänste i vissa ögonblick af ett satiriskt uttryck. Dra
gen voro föga regelbundna och ansigtsfärgen sjuklig. Men under denna anspråks
lösa yta  bodde en genius, då knappt anad, nu erkänd för en af de största och skö
naste, hvaröfver vår litteraturhistoria har rätt att vara stolt.

Kullberg redogör sedan för Stagnelius’ framträdande med Wladimir 
den store. »Wladimir gjorde icke det förtjenta uppseende, som han säkert 
under andra förhållanden väckt.» På grund av tidens litterära gräl hade 
nämligen allmänheten blivit led vid »vitter läsning». Vidare nämnes, att 
Stagnelius vann Svenska akademiens andra pris för sin Sång till qvinnan 
i Norden. Detta skedde året därpå (1818).

Ett Stagneliusbidrag
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Samtidigt härmed tjenstgjorde skalden i då varande Eklesiastikexpeditionen, 
hvars chef, den för sitt snille och sina ålderdomsdistraktioner bekante Nils von 
Rosenstein, var en gammal vän till Stagnelii fader. Embetsgöromålen intresserade 
väl icke särdeles den i högre rymder svärmande poeten, som i synnerhet, ehuru han 
egde en vacker och läslig handstil, hyste en lätt förklarlig vämjelse för de förstudier 
i renskrifning, hvarmed man vanligen pröfvar herrar extraordinariers förmåga. E- 
medlertid finnes inom eklesiastikdepartementets arkif flera expeditioner, fattade på 
papperet af Stagnelius och hvilka vittna om den lätthet, hvarmed han visste för
flytta sig från poesiens rymder in på den torra embetsmannaprosans regioner. 
Stagnelii förut åberopade kamrat i eklesiastikexpeditionen har om skalden, under 
denna tid af hans lif meddelat några underrättelser, som må hända icke skola 
sakna intresse.

Stagnelius var vid denna tid ytterligt ombytlig till lynnet. Glädje och nedstämd
het växlade hos honom snabbare, än regn och solsken på en aprilldag(I). Dels är väl 
denna lättrörlighet i sinnet en egendomlighet för personer, hos hvilka inbillnings- 
kraften och känslan utöfva ett öf ver vägande inflytande. Men dels torde också 
orsaken härtill vara att söka i förkänningarna af den olyckliga sjukdom, som seder
mera lade skalden i grafven och hvilka mera, än en gång plötsligen penslade lidan
dets uttryck öfver leendet kring hans läppar. Denna ombytlighet i lynnet åter
verkade äfven på hans omdömen och åsigter, hvilka växlade efter sinnesstäm
ningen för ögonblicket. Det är en bekant anekdot, huru han ena dagen förkla
rade sin Vladimir för ett mästerstycke och den andra dagen för ett hastverk, 
fullt af fel. Många personer sökte vid denna tid hans bekantskap, ty  han var redan 
erkänd som en lysande stj erna på den fosterländska vitterhetens himmel och i 
Svenska lynnet ligger en viss svaghet för stjernor. Men Stagnelius m ötte vanligen 
sådane nyfikna med stel otillgänglighet och deras artighet studsade tillbaka mot 
det kalla lugn, hvarmed han upptog dem. Emedlertid trifdes Stagnelius godt i en 
inskränkt krets af gamla vänner och vid bålen, efter att med dem hafva töm t några 
glas, vaknade hos honom det humoristiska lynne, som, ehuru af yttre och inre 
förhållanden trängdt tillbaka, då med oemotståndlig kraft röjde sig väg i yppigt 
spelande ordlekar, i ej alltid harmlösa, satiriska utflygter, i qvickheter, som, någon 
gång grofva, dock alldrig förnekade sitt ursprung från det verkliga snillet. Under 
hösten 1819 hade kring Stagnelius bildat sig ett litet kotteri, hufvudsakligen Kal- 
marboer, som tvenne dagar i veckan samlade sig på källaren Freden och i hvilken 
förening skalden synes hafva utgjort själen. Till uppförande inom denna slutna 
krets, författade Stagnelius flera små komedier, som, qvickt och litet sm ått giss
lande, berörde tilldragelser och dårskaper för ögonblicket, och vid hvilkas uppfö
rande han sjelf var den ende åskådaren, ty  det öfriga, temligen fåtaliga, sällskapet 
behöfdes oafkortadt för rollbesättningen i dessa dramatiska utkast, af hvilka, efter 
Stagnelii frånfälle, icke något spår förefunnits i hans efterlemnade papper.

Samma ombytlighet i lynnet, som hos Stagnelius ständigt vexlade emellan ljus 
och skugga, kom honom äfven att tidt och ofta söka ombyte af bostad. Under de 
åtta till nio månader af året, som han tillbragte i hufvudstaden —  sommartiden 
vistades han vanligen på Dörby hos sina föräldrar —  hände det någon gång att han 
till fem, sex särskilda gånger vexlade boning. Han var i detta hänseende, så till 
sägandes, beständigt på resande fot. Äfven inom begränsningen af den bostad, det 
(der?) han för tillfället fästat sitt hem, egde han vanligen föga lugn. Han var nästan 
oupphörligt i rörelse, satt eller låg sällan. Då han författade, gick han merändels 
fram och tillbaka, ur och i rum, stadnande ett ögonblick, men fortsatte snart åter, 
lika rastlöst, sin gång, till dess han kände sig fullt herre öfver det ämne, som inspi
rerade honom. Då grep han ett papper, det första, han träffade på, —  man har till 
och med funnit renskrifna expeditioner makulerade dymedelst att skalden på den 
rena yttersidan upptecknat sina poetiska ingifvelser, —  och nedskref vanligen 
ögonblickligt, utan förändringar, utan öfverstrykningar, det i hans hufvud redan 
färdiga poemet. Om man genomgår Stagnelii manuskripter, hvilket dyrbara de- 
positum blifvit af hans närmaste anförvandter öfverlemnadt till Kalmar gymasii- 
bibliothek, förvånas man med rätta öfver den flytande lätthet, hvarmed skalden 
behandlat äfven de svåraste, de mest invecklade versformer.

Härefter övergår Kullberg till att något vidröra »den Stagnelianska 
sångmöns brister»: longörerna, det alltför blomstersmyekade språket och 
den dunkla mysticismen i hans tre häften av »Liljor i Saron» (1821).
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»Hade en mera pålitlig kritisk hand, än Hammarskölds, sofrande gått till
väga med det dyrbara arfvet af Stagnelii litterära qvarlåtenskap, skulle 
åtskilligt utan skada kunnat bortfalla, som nu qvarstår dunkelt och töc
kenhölj dt ---------- .»

Det var vid denna tidpunkt af sitt lif, som måhända skalden, gäckad i sina för
hoppningar på embetsmannabanan, hvilken i Sverge ej heller just kan sägas vara 
strödd med rosor, sjukligt missnöjd med sin ställning i lif vet, fattade ett beslut att 
ingå i Ryssk(!) tjenst. Just nu ligger framför mig ett bref till hans far, hvari han 
utvecklar skälen till denna sin föresats. Det vill synas, som vore anledningen dertill 
egentligen att söka i den rastlösa oro, som orsakad af svåra, kroppsliga lidanden, 
städse förföljde honom.

Ar 1822, vid sin återkomst till hufvudstaden, skänkte Stagnelius den Svenska 
litteraturen en af dess vackraste prydnader: sorgespelet »Backanterna eller Fana
tismen». —

Backanterna var det sista arbete, som Stagnelius sjelf lemnade i allmänhetens 
händer. Skalden, som med yttersta likgilltighet, att icke säga vårdslöshet, behand
lade sina manuskripter, i Stockholm stoppande dem om hvarandra i en säck, och i 
Kalmar slängde dem upp på skåp och kakelugnar, antecknade derå alldrig tiden 
eller dagen, då de blifvit författade, så att man med hänseende till deras kronolo
giska ordning har nästan ingen ledning, särdeles som endast några få, till exempel 
Blenda, genom någon omogenhet i formen förråda en tidigare utvecklingsperiod. 
Emedlertid var det i de ännu otryckta skapelserna af författarens hand, som den 
rikaste skörden för den Svenska litteraturen var ätt inberga.

I fortsättningen utbreder sig Kullberg om den slösande rikedomen och 
mångsidigheten i Stagnelius ’ produktion. Emellertid reagerar han mot »en 
för långt drifven pietet», som kommit utgivaren av Stagnelius’ arbeten 
att medtaga en del alltför sinnliga dikter. De erbjuda »en skärande kon
trast mot den rena, af intet enda jordiskt stoftkorn oskärade kärlek, som 
skalden egnat Amanda----------- .»

Men denna Amanda, som han så skönt besjungit, som han egnat denna under - 
gifna tillbedjande hyllning, öfver hvilken en drottning kunnat vara stolt, som, 
odödliggjord i hans sång, skall everldeligt lefva på ännu ofödda slägtens läppar, 
har hon någonsin funnits i verkligheten, har hon någonsin med en blick, ett leende, 
belönat sin skald, har en tår af rörelse darrat i hennes öga, då hon läst den hän
förande, vackra, till henne ställda invokationen i poemet »Kärleken»; eller var denna 
tjusfulla bild endast en bild af skaldens egen fantasi, en engel, som han flyttat ned 
till jorden, för att inför den nedsjunka i tillbedjan? Många anledningar äro för 
handen att denna Amanda endast var ett luftigt, underskönt barn af skaldens 
inspiration, utan spår till motsvarighet på verklighetens område. Hammarskölds, 
i företalet till Stagnelii samlade skrifter, framkastade förmodan att en olycklig 
kärlek skulle gifvit åt skaldens lyra dess elegiska stämning torde näpperligen vara 
förtjent af något afseende. Hans närmaste slägtingar här och hans få qvarlefvande 
umgängesbekanta i Stockholm instämma deruti att skalden alldrig, så vidt de 
kunnat följa honom, visat spår till någon djupare mera af gjord böjelse för någon 
qvinna, må hända med ett enda undantag för ett fruntimmer af ovanlig fägring, 
barndomsvän till hans systrar. Men denna flamma tändes och slocknade redan i 
skaldens tidigare ungdomsår, innan han ännu hunnit middagshöjden af sin konst
närliga utveckling. Och om man jemnför sången till Amanda med åtskilliga andra, 
till henne ställda inspirationer, torde deraf med temlig visshet kunna slutas att det 
endast är ett ideal, icke någon jordisk qvinna, som skalden i Amanda besjunger, 
att först i Pleromas salar förklarad mötte honom den himmelska skönhet, som han 
på jorden alldrig fick skåda annorlunda, än genom inbillningens fjerrglas.

Deremot fanns här i Kalmar ett medelålders, icke af naturen särdeles rikt 
begåfvadt, fruntimmer, till hvilket Stagnelius ofta addresserade (!) verser af halft 
skämtsamt, halft allvarligt innehåll, ehuru ifrågavarande dam måhända endast 
räknade sig till godo det allvarsamma, utan att lemna tillbörlig uppmärksamhet åt 
det skämtsamma. Emedlertid lär hon funnit sig mycket smickrad af poetens vittra
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uppvaktningar, som emellanåt presenterade sig i eget, emellanåt i andras, namn och 
hvilkas under Stagnelii blomsterspråk dolda ironiska udd hon merendels förbisåg. 
I dessa och dylika, mera enskilda, småstycken lägger Stagnelius i dagen en rikedom  
af humor, som icke lika ymnigt återfinnes i hans tryckta skrifter, der han anslår en 
glad och skämtande tonart, och hvilket sednare förhållande gifvit Hammarsköld 
anledning att, nog förhastadt, fråndömma Stagnelius sinne och anlag för en hu
moristisk uppfattning af menniskorna och tingen. Grannlagenheten förbjuder m ig  
att meddela något af dessa enskildta förhållanden vidrörande poemer, ehuru det yra  
skämt, den spelande qvickhet, som genomgå flertalet af dem, skulle göra en vä l
kommen diversion i ett föredrag, hvarpå måhända åtskilliga af mina värda åhörare 
och åhörarinnor skulle önska ett snart och lyckligt s lu t .-----------

Kullberg övergår till att tala om »den elegiska tonart, som mera eller 
mindre hörbart finnes anslagen uti flertalet af Stagnelii lyriska dik
ter ----------- ». De skärande disharmonierna kunna emellertid förklaras:

Den store skalden led af ett förfärligt organiskt ondt, som, ofta återkommande,, 
gaf honom till pris åt de gräsligaste marter. Hjertat hade förstorats och dess 
väggar på samma gång förtunnats, så att det icke mera egde kraft att utdrifva det 
ditströmmande blodet. Häraf uppstod en qväfvande, oerhördt pinsam känsla, 
som oemotståndligt underkufvade både själ och kropp, jagade den förra till den 
svartaste förtviflan och krökte den sednare, som en mask, under outsägliga qvaL 
Jag har följt denna sjukdoms utveckling hos en annan skald, Karl August Nikan- 
der(!), och varit vittne till de ytterligheter, hvartill detta öfvermått af plåga kan 
föra en annars from och fridsam natur. Det finns två medel, palliativer begge, men 
som bidraga att återbringa blodmassan i jemnvigt, stark, häftig, ansträngande rö
relse och ymnig njutning af starka drycker. Det förra medlet tillitade Stagnelius 
ofta. Jag har hört en af hans ungdomsvänner berätta, huru han en vinterqväll, un
der en af dessa skaldens mörka stunder, följde honom från Kalmar till Dörby, utan 
att dem emellan växlades ett enda ord under den våldsamma gången, utan att  
Stagnelius ett enda ögonblick flyttade den krampaktigt knutna handen från dess 
plats öfver det konvulsifvist (!) klappande hjertat. Men hvem vågar kasta första 
stenen på den olyckliga skalden, om han, plågad ända till förtviflan, dukande under 
för de förfärligaste q val, någon gång tillgrep äfven det andra  medlet, om han i 
drufvans must sökte och fann en ögonblicklig lisa från plågor, som växte ständigt 
nya. Det var denna inre disharmoni, denna sönderslitande kamp i organismens 
innersta delar, som, kanske omedvetet, återspeglade sig i åtskilliga af Stagnelii 
poetiska skapelser, särdeles dem, som äro tillkomna under den omedelbara in 
flytelsen af dessa marter, ty, för att döva dem, tillgrep skalden äfven lyran, i 
hopp att med sångens toner öfverrösta qvalens. Så är till exempel fragmentet till 
skådespelet »Torsten fiskare» af Stagnelius upptecknadt under de sista, förfärligt 
smärtfulla dagarna af hans lif. Man igenkänner väl ännu skalden, men den döende 
skalden. Under det glada skämtet tycker man sig skönja spåret af en söndertryckt 
tår. Men i dessa plågans stunder väcktes äfven någon gång hos den lidande sångaren 
ett blindt begär att förstöra, att omintetgöra sin fantasis skapelser. Så föll operan 
Cydippe, hvaraf nu endast återstå fragmenter, ett offer för denna förstörelsedrift 
och anledningar finnes för handen att flera Stagnelii poemer delat samma öde.

Denna sjukdom, hvartill fröet var skalden medfödt, började dock först under de 
tidigaste åren af hans Stockholmsvistelse att antaga en hotfull, en lynne och fysik 
undergräfvande karaktär. Plågorna fortforo vanligen i några timmar, derefter 
följde en ungefärligen lika lång tid af afmattning och nedstämning. Under detta  
första stadium af sjukdomen yttrade Stagnelius oftast icke ett enda ord, utan be
kämpade, tyst och sluten, sina plågor. Dessa tillväxte dock med de upprepade 
anfallen och redan en längre tid före sin bortgång tyckes han hafva varit öfvertygad 
att hans dagar voro räknade. Då han sista gången afreste från föräldrahemmet till 
Stockholm, yttrade han till sin moder, hvilken under tårar uttalade sina bekymmer 
för hans hälsa: »Hvad gör det? Man måste ju dö förr eller sednare. Icke betyder ett 
år mera eller mindre något!» Tre dagar före sin död inställde sig Stagnelius hos sin 
hyresvärd och erlade liqviden för hyran, ehuru betalningsterminen icke ännu in
fallit och oaktadt all den motsträfvighet, värden visade att i förskott uppbära pen
ningarna. Kort derefter sköt sig en person i huset. Alla trodde att det var den 
sjuklige, besynnerlige poeten, som på detta sätt tagit farväl af lifvet. Man störtade
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in i Stagnelii rum, som, störd i sina grubblerier, höll på att gripa till eldgaffeln, för 
att blifva qvitt de objudna gästerna.

De sista dagarna af sitt lif var Stagnelius mera, än vanligt, sluten inom sig själf, 
otillgänglig äfven för personer, hvilka annars voro honom kära. Det tyckes, som  
han användt de få timmar, som återstodo honom, till ostörd kontemplation. 
Kanske ville han också, med den honom naturliga skygghet, att icke någon skulle 
vara vittne till de lidanden, hvilka för honom utgjorde öfvergången till ett bättre 
l i f . -----------

Stagnelii dödskamp var en mystér emellan honom och Gud, den Gud, som han 
redan i lifvet i sina psalmer serafiskt besjungit. Då hans städerska tidigt på mor
gonen den 4 Aprill 1823 — vi skrifva i dag årsdagen häraf — inträdde i skaldens 
boning, låg han för alltid inslumrad på sin bädd. Det oroliga hjertat hade upphört 
att slå. Martyren hade vunnit segerpalmen. En af Stagnelii vänner, en af de första, 
som vid underrättelsen om skaldens frånfälle, anlände till hans dödsbädd, har yttrat 
till mig: »Detta anlete, icke vackert i lifvet, var skönt i döden. Öfver de oregel
bundna dragen låg fridens och salighetens förklaring. Kring läpparna, icke mera 
konvulsiviskt pressade tillsammans af plågans öfvermått, lekte ett stilla, ett öfver - 
jordiskt leende».

Efter några hänförda ord om Stagnelius poetiska insatser fortsätter 
Kullberg:

Stagnelii jordiska stoft begrofs å St Maria kyrkogård i Stockholm. Det är en 
vänlig, fridsam graf, kring hvilken lummiga träd sträcka sina kronor----------- .

Kullberg slutar med några ord om Stagnelius ’ och Nicanders nära var
andra belägna gravar och om den behagfullt flätade blomsterkrans — hän- 
tydande på en kvinnlig hand — som han själv en gång funnit på den 
förres grav.

Ett Stagneliusbidrag

Karl Kullbergs far, Anders af Kullberg, hörde i viss mån samman med 
en stagneliansk miljö genom att han sedan 1807 var anställd i Kungl. 
Maj:ts kansli och t. o. m. var skaldens överordnade under de sista må
naderna av dennes liv. Anders af Kullberg blev nämligen t. f . statssekre
terare i ecklesiastikexpeditionen den 28 dec. 1822.1 Emellertid har det i 
detta sammanhang större betydelse, att han år 1830 blev biskop Stagnelius’ 
efterträdare och med sin familj flyttade till Kalmar.1 2 Sonen, som nu var 
17 år gammal, kom i kontakt med en levande familjetradition om skalden.

Som författare fick Karl Kullberg ju en helt annan inriktning än Erik 
Johan Stagnelius. Han uppträdde som en respektlös och mondän prosa
författare i det litterära Stockholmslivet, och satiren och den pikanta sede- 
målningen skulle alltid vara betydelsefulla inslag i hans diktning, även 
om filantropiska och sentimentala tonfall alltmer göra sig märkbara i hans 
produktion under det följande decenniet. Stagneliusminnet var dock nå
got, som han respekterade. Han tecknar i Tids-satirer3 bilden av en eländig

1 Se W. Swalin, Bidrag till Kongl. M aj:ts Kanslis 'personalhistoria efter 1809, 1899, s. 19.
2 Ett brev från Carl Ulric Stagnelius — skaldens bror — till modern-biskopinnan 24/7 

1829 återspeglar en stor missräkning över att en ansökan om nådår för henne blivit avsla
gen. I samband härmed ges en mindre smickrande karakteristik av den föredragande stats
sekreteraren, sedermera biskopen af Kullberg. Dessa omständigheter gjorde kanske för
hållandet mellan familjerna till en början något kyligt. Brevet är tryckt av S. Björck 
{Stagnelius och hans Kalmarmiljö, Sv. litt. tidskr., 1939, s. 125 f.)

3 1, 1837, s. 9.
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versmakare, som gör sig skyldig till ett »gudlöst och olofligt plockande af 
Stagnelii Liljor i Saron», som författaren uttrycker sig. Ungefär sam
tidigt — och detta är av större intresse — publicerar han som redaktör av 
Freja en rad delvis otryckta Stagneliusdikter. Eaden inledes med Döds- 
Engelen (1836 nr 13), som försetts med följande upplysande not:

»Wi tro oss göra wåra Läsare ett nöje, då wi efter hand meddela följande poemer 
af E. J. Stagnelius, hwilka icke blifwit upptagna i den store Skaldens samlade 
arbeten, men finnas bland de manuskripter af honom, hwilka ditskänkta af den 
oförgätliges moder, Biskopinnan Stagnelius, förwaras på Kalmar Gymnasii-Bib- 
liotek».4

Av de åtta Stagneliusdikter, som publicerades i Freja5, föreligga nu 
endast fyra handskrifter, därav ingen numera i Kalmar gymnasiebibliotek 
utan alla i Kungl. Biblioteket.6 Det framgår vid en jämförelse, att just 
dessa handskrifter ha begagnats som underlag för Frej atexterna.7 Ännu 
1836 befunno de sig — att döma av tidningens vittnesbörd — i Kalmar 
men ha sedan på ett eller annat sätt hamnat i Stockholm.8 I varje fall-har 
man anledning förmoda, att det är Kullberg, biskopssonen från Kalmar, 
som dragit fram Stagneliusdikterna. Också i sitt föredrag visar han sig 
ganska förtrogen med den stagnelianska manuskriptsamlingen i staden.9

Otvivelaktigt betydde det en hel del för aktualiseringen av Kullbergs 
intresse för skalden, att han på grund av sjuklighet var bosatt i biskops
gården alltsedan 18461 och härigenom kom hembygdens traditioner och 
minnen närmare. Kanske har också Kullbergs speciella sjukdom gjort 
honom mer intresserad av Stagnelius. I ett P M från mitten av 40-talet, 
som finns i Kungl. Bibliotekets Kullbergiana, redogör han i detalj för en 
svår hjärtsjukdom, som drabbat honom 1843 och som icke bara yttrade 
sig i kvävningsattacker o. dyl. symtom utan också medförde svåra psy
kiska lidanden, bl. a. en oro och ängslan, »som gör det omöjligt att syssel

4 Donationen skedde på våren 1831. Se Björck, a. a., s. 128. — Döds-Engelen trycktes 
redan i Calmar-Bladet 30/10 1832, f. ö. i samma version som i Freja 1836, nr 13. Också 
Till månen (Freja 1836 nr 14) var i samma version tidigare tryckt i Calmar-Bladet 1833. Se 
Björck, a. a., s. 128.

5 1836 nr 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24; 1841 nr 83.
6 1836 nr 14, 21, 23, 24. Se om samtliga här nämnda dikter Bööks kommentar i E. J. 

Stagnelius’ Samlade skrifter 5, 1919, s. 8, 76, 84, 95, 109, 112, 184, 230.
7 Samtliga Stagneliusdikter, som ingå i 1836 års Freja (23/10—10/12), finnas också 

i lika version i P. A. Sondéns edition av Stagnelius’ Samlade skrifter 3, 1836. Sondéns 
utgåva är dock senare. Stagnelius’ Samlade skrifter utkommo häftesvis i Utmärkta och 
klassiska vittra arbeten af Svenska författare var 14:e dag (jfr annons i Aftonbladet 13/9 
1836). Så sent som 12/11 annonserades 19:e häftet av samlingsverket. De påtalade 
dikterna trycktes först i 23:e—25:e häftet. Någon vidare annons förekom ej.

8 Man observerar Bööks teori beträffande handskriften Till månen, att den tillhört en 
samling Stagneliushandskrifter, som redan Hammarsköld (död 1827) spolierat. Se Böök, 
Textkritiska problem hos Stagnelius i : Studier, tillägnade Karl W arbur g, 1912, s. 14 ff. En 
gammal proveniensanteckning i Kungl. Bibliotekets handskriftskatalog meddelar emeller
tid, att handskriften härstammar från Hammarskölds och Sondéns samlingar. Det synes 
antagligt, att Frej aredaktionen och därefter Sondén begagnat detta från gymnasiebiblio- 
teket härstammande manus men att det sedan ej återställts, av Sondén. Om de andra hit
hörande handskrifterna i Kungl. Biblioteket finnas ej några proveniensanteckningar.

9 S. 90. Det bör dock anmärkas, att Kullberg felaktigt påstår (s. 91), att Stagnelius 
aldrig daterade sina manuskript.

1 Se Ahnfelt, a. a., s. 51.
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sätta sig med någonting».2 Han säger sig begagna opium för att lindra 
plågorna. Parallellen med Stagnelius7 lidande är ganska påtaglig. Det är 
lättförklarligt, att Kullberg i sitt föredrag om skalden ägnar stort intresse 
åt just dennes sjukdom och olika metoder att få bukt med plågorna.

Då Kullberg höll sitt föredrag om Stagnelius 28 år efter skaldens död 
— som här antagits — voro de tryckta källorna om hans liv ännu icke så 
talrika3, och det är därför relativt lätt att klarlägga de fall, då han icke 
kan ha utgått från källor av denna art utan måste — såvitt han ej fabu
lerar — stödja sig på en muntlig eller i handskrift föreliggande tradition. 
Uppenbart har Kullberg sökt anknytning till sagesmän både i Kalmar och 
Stockholm. Vid beskrivningen av Stagnelius 7 yttre hänvisar han t. ex. till 
»en af hans fordna kamrater i Eklesiastikexpeditionen» (s. 89).4 I 
fråga om Amandaproblemet tar han som sanningsvittnen »hans närmaste 
slägtingar här5 * och hans få qvarlefvande umgängesbekanta i Stockholm» 
(s. 91). Längre fram, då Stagnelius7 sjukdom kommer på tal, åberopar 
han en ungdomsvän till skalden i Kalmartrakten, och när till sist hans 
död beskrives, har han som auktoritet en »af Stagnelii vänner, en af de 
första, som, vid underrättelsen om skaldens frånfälle, anlände till hans 
dödsbädd» (s. 93) — ett meddelande som nog strider mot den vanliga 
traditionen om det stora enslingsskapet i Stockholm. Detta uppbåd av 
vittnen verkade säkerligen imponerande på åhörarna. I vad mån de upp
gifter, som Kullberg säger sig ha fått från dessa sagesmän, äro sannolika, 
kan man endast avgöra genom en jämförelse med det övriga biografiska 
material, som finnes. En sådan undersökning skall här ske, och den göres 
i kronologisk ordning.

I fråga om framställningen av barndomsåren lägger man märke till att 
Kullberg återger den även av Stagnelius7 systerson J. M. Wimmerstedt 
refererade släkttraditionen (a. a., s. 331), huru skalden lärde sig skriva 
och på ett ganska fränt sätt demonstrerade sin nyförvärvade förmåga. 
Endast på en punkt avviker Wimmerstedt i sin något utförligare version 
från Kullberg. Han skriver, att Stagnelius inhämtade dessa lärdomar i 
6—7-årsåldern, medan Kullberg talar om »4 års ålder». Vilken uppgift 
som är sannolikast förefaller svårt att avgöra. I detta sammanhang med
delar Kullberg också några andra notiser (s. 88), som belysa skaldens

Ett Stagneliusbidrag

2 Anders Carlsson af Kullberg, Acta biografica (I k 13:1).
3 De viktigaste voro följande: [L. Hammarsköld], Erik Johan Stagnelius. Ett kors på 

hans graf, 1823, och dennes företal till Stagnelius’ Sami. skrifter, uppl. 1, 1824; G. H. Mel- 
lins (?) uppsats om S. i Svenskt Pantheon 13, 1833; P. A. Sondéns tillägg om S:s liv i den
nes Sami. skr., uppl. 3, 3, 1836; P. D. A. Atterbom, Strödda bidrag till svenska vitterhetens 
häfder, 1848.

4 Flera äro här att välja på. Jfr O. Holmberg (Sex kapitel om Stagnelius, 1941, s. 236) om 
alla kollegor, som skrevo på subskribentlistor, då Stagnelius’ skrifter utgåvos 1824—26. 
Flera voro ännu i livet, då Kullberg vid mitten av 30-talet inträdde i Stockholmslivet. Man 
kan gissa på J. C. Askelöf, som enligt Bottigers vittnesbörd (Sv. Akad: s handl. fr. 1796, 47, 
1872, s. 75) stod Stagnelius nära. Kullberg var 1834 medarbetare i dennes Svenska Minerva. 
Askelöf dog 1848. Om Kullberg och Askelöf se C. Hallendorff i Sv. biogr. lex. 2, s. 362.

5 Fortfarande levde i Kalmar med omnejd en rad medlemmar av Stagnelius’ familj: 
biskopinnan själv (j* 1852), brodern Nils Magnus ( | 1852), systern Catharina Sophia (j* 1882), 
gift med rådmannen G. Engzell ( | 1859) och systern Hedvig Maria (f 1864), gift med kyrko
herde N. H. Wimmerstedt (f 1858). Med tanke på de likheter, som finnas mellan Kullbergs 
meddelanden och de uppgifter, som lämnats av N. H. Wimmerstedts son, J. M. Wimmer
stedt (Biografiska underrättelser om skalden Erik Johan Stagnelius, Nord. Tidskr. 1894), kan
man gissa, att speciellt N. H. Wimmerstedt var Kullbergs sagesman.



intellektuella begåvning. De återfinnas ej i andra källor men äro i och 
för sig icke osannolika.6

Vad Kullberg f . ö. har att berätta om Stagnelius’ barndomsår är av 
mindre intresse.7

Av större betydelse äro de uppgifter, som Kullberg ger oss om skaldens 
Uppsalatid. Han anför en f . ö. alldeles okänd historia om att Stagnelius 
hjälpt en akademikamrat, som bestulit honom, och han spårar i detta sam
manhang en »innerlig medlidsamhet», som följde »skalden genom lifvet» 
(s. 88). I den biografiska litteraturen finnas så vitt jag vet inga antyd
ningar om att Stagnelius skulle ha ägt en så filantropisk känsla, men det 
föreligger ett uttalande av fadern i brev till Hammarsköld8, som ger en lik
nande om också mer dämpad belysning av hans karaktär: den skulle utmär
kas av »sträng rättvisa, godhjertenhet och medlidsamhet». Denna parallell 
tycks ge vid handen, att det ligger ett korn av sanning i Kullbergs karak
teristik på denna punkt. Men man får ej frestas till att gå längre.9 Stag
nelius ’ på en gång skygga och spotska egocentricitet synes ej ha varit 
förenlig med en sentimentalt betonad altruism. Man har intryck av att 
Kullberg överbetonat Stagnelius ’ »medlidsamhet», därför att denna sin
nesriktning hörde till hans eget sociala program.1

Kullberg har en annan uppgift från Stagnelius ’ Uppsalaår, som på ett 
mer övertygande sätt bekräftas. I polemik mot Hammarsköld* i 2 framhåller 
han, att Stagnelius ingalunda var någon »bokmal» (s. 89), men att han 
ändå genom sin snabba fattningsförmåga skaffade sig de vidsträcktaste 
kunskaper. I samband härmed anföres en anekdot om broderns, Carl Ul- 
rics, bekymmer beträffande hans studier. Det är särskilt den sista notisen, 
som synes vara av vikt. Den anföres nämligen också av "Wimmerstedt 
(s. 333 f.), fastän något mer utbroderad. Det torde ej vara något tvivel 
underkastat, att Kullberg här anknutit till den kalmaritiska släkttradi
tionen.3

Det är också på släkttraditionen Kullberg stöder sig, då han i polemik 
mot Hammarskölds teori om Stagnelius ’ olyckliga kärlek och dess bety
delse för hans diktning4 framhåller, att den elegiska stämningen i hans 
poesi icke alls torde ha en sådan grund och att hans Amanda var ett ideal, 
icke »någon jordisk kvinna» (s. 91). Samtidigt betonar han dock, att 
skalden hade ett tycke för en barndomsvän, en flamma, som »slocknade

6 Uppgiften om att Stagnelius skrivit poem till biskop M. G. Wallenstråhle återfinnes för 
första gången i tryck i Sami. skr. 1, Sthlm 1868, s. XI (företal av Eichhorn). — Informatorn 
Brusenius förekommer som B. i Wimmerstedts meddelande (s. 332).

7 Enligt Kullberg var Stagnelius’ favoritpromenad en gång i »trädgården i Gärdslösa». 
Wimmerstedt berättar, att han vandrade på ängarna omkring prästgården (s. 331).

8 Sarnl. skr., uppl. 3, 3, s. 441.
9 Frånvaron av upplysningar om denna händelse i Academiska Consistoriets i Uppsala 

protokoll behöver ej i och för sig innebära en negativ instans mot Kullbergs uppgifter. Det 
förefaller ju ej troligt, att händelsen, om den inträffat, kommit under officiell handläggning
i universitetets rättsliga forum.

1 Se A. Kjellén, Sociala idéer och motiv hos svenska författare 2, 1950, s. 160 ff. — Filantro
piska inslag äro sällsynta i Stagnelius’ diktning. Jfr S. Cederblad, Stagnelius och hans om
givning, 1936, s. 91.

2 Se Erik Johan Stagnelius, s. 6.
3 Mellin ger i sin Lärobok i Svenska litteraturens historia, 1860, samma bild av »ingifvelse» 

och bristande flit (jfr Holmberg, a. a., s. 76). Man kan erinra om att Mellin och Kullberg 
stodo varandra nära under Frejaåren på 30-talet.

4 Stagnelius’ Sarnl. skr., uppl.l, s. 22, not.
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redan i skaldens tidigare ungdomsår». Denna utsago, för vars sannings
halt Kullberg åberopar »hans närmaste slägtingar» och »qvarlefvande 
umgängesbekanta i Stockholm», stämmer rätt väl överens med vittnesbörd, 
som kommit från den wimmerstedtska och den ekmanska traditionskretsen 
i Kalmar.0 Också här återfinnes idén om Amandas obefintlighet liksom 
antydningarna om skaldens svärmeri för en »barndomsvän», Constance 
Magnét; Kullberg nämner taktfullt nog ej namnet.

I sin skildring av Stagnelius’ Stockholmsår åberopar Kullberg som källa 
den nyssnämnda kamraten vid ämbetsverket. Vad han i detta sammanhang 
har att förtälja utgör i stort sett variationer på temata, som återfinnes i 
tidigare tryckta biografier. På några punkter ha dock Kullbergs uppgifter 
ett visst nyhetsvärde.

Av ganska intetsägande art är beskrivningen av Stagnelius’ utseende, 
vilken närmast ansluter sig till den kända artikeln i Svenskt Pantheon, 
där även den bekanta Stagnelius-silhuetten återfinnes. Vad som säges om 
skaldens ombytliga sinnelag hade påpekats av flera biografer men sär
skilt utförligt i nämnda uppsats, vars författare liksom Kullberg anför 
som bevis anekdoten om Stagnelius’ växlande omdömen om Wladimir 
den store.5 6 Lika litet originell är den ganska vidlyftiga framställningen 
av Stagnelius’ rastlösa flyttande från ställe till ställe, varvid han förva
rade sina manuskript i en säck.7 I tryckta biografier fanns det också 
uppgifter om skaldens egenartade vana att ibland skriva ner sina dikter 
på baksidan av någon officiell handling (han brukade sällan göra några 
förändringar eller överstrykningar av det som han skrivit).8 Dessa bekanta 
detaljer ha emellertid sammanfogats med andra, okontrollerbara uppgifter9 
till en bild av författarmödorna (s. 90), vars konkretion är sådan, att den 
kan antas vara inspirerad av direkta, muntliga upplysningar.

Vad umgängeslivet i Stockholm beträffar, karakteriserar Kullberg det 
i stort sett i överensstämmelse med den traditionella bild, som ytterst går 
tillbaka på Hammarskölds framställning: Stagnelius var i allmänhet re
serverad mot sin omgivning men deltog ibland i kollationer med gamla 
vänner och lät då sitt satiriska lynne spela.1 I detta sammanhang lämnar 
emellertid Kullberg några uppgifter, som förefalla rätt sensationella 
(s. 90). Stagnelius skulle i kretsen av kalmariter ha låtit uppföra på 
(Gyllene) Freden ett slags dagsaktuella komedier, som författats av ho
nom själv. Det är en uppgift, som icke spåras på något annat håll.

Onekligen finns det vissa omständigheter, som tala för att denna notis 
är riktig. För det första är det påfallande, att Kullbergs framställning på 
denna punkt är ovanligt klar och precis: han berör deltagarnas ursprung 
och deras insats, han nämner lokalen — mycket bekant i Stagnelius’ bio

Ett Stagneliusbidrag

5 Jfr Böök i Svenslca dagbladet 29/1 1934 om den ekmanska traditionen.
6 A. a., s. 97 f. Kullberg gör här ett tillägg, då han påstår, att många personer vid denna 

tid sökte Stagnelius’ bekantskap. Så torde ej ha varit fallet. Wladimir den store väckte ej 
någon större uppmärksamhet. Se Böök, a. a., s. 199 ff. och 226.

7 Se Svenskt Pantheon, s. 95.
8 Jfr notis av Hammarsköld i Stagnelius’ Sami. skr., uppl. 1, 1, s. 40 och brev från bis

kop Stagnelius 22/3 1824 (Stagnelius’ Sami. skr., uppl. 3, 3, s. 442). Man observerar f. ö., 
att Kullberg var rätt förtrogen med skaldens Kalmarmanuskript.

9 Kullbergs uppgift om det rastlösa promenerandet i rummet återfinnes ej i andra källor. 
En snarlik tradition återges av St. Björck i a. a., s. 133.

1 Jfr Hammarsköld, Erik Johan Stagnelius, s. 6.
7 — 6603 Samlaren 1950
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grafi2 — och tidpunkten. Man kan vidare anföra vissa kända omständig
heter, som synas bestyrka notisens sanningshalt: Stagnelius’ dokumente
rade intresse att skriva för »familjescenen» på biskopsgården3 — en paral
lellföreteelse, om man så vill — för att ej tala om hans allmänna intresse 
för teater, vilket han särskilt lade i dagen under Stockholmsåren. I detta 
sammanhang kunde man även associera antydningarna om komediernas 
innehåll — »litet smått gisslande», berörande »tilldragelser och dårskaper 
för ögonblicket» — med den lokalbetonade, satiriska diktning, som såg 
dagen under skaldens sista uppehåll i Kalmar, en produktion, som Kull
berg också i fortsättningen berör. Det är även mycket betecknande för 
Stagnelius, att det är just en kalmaritisk grupp, som skulle ha samlats 
kring honom på Gyllene Freden. Detta val av vänner stämmer bra överens 
med vad vi veta om hans något exklusiva intresse för personer från hem
bygden, ett intresse, som är särskilt vitsordat från Uppsalatiden.4

Emellertid finns det flera betydelsefulla omständigheter, som ställa den 
intressanta notisen i tvivelaktig dager. Kullberg förlägger de dramatiska 
uppträdena till hösten 1819. Men då hade Stagnelius måhända tjänst
ledighet att döma av tillgängliga källor.5 6 Det är också ett besvärande fak
tum, att dagsaktuella komedier är något alldeles okänt i Stagnelius ’ för
fattarskap. Kullberg har tydligen varit på jakt efter sådana diktalster i 
skaldens litterära kvarlåtenskap men ej funnit något. I viss mån ger han 
dock en förklaring till detta förhållande genom att betona teaterstyckenas 
ofullbordade, efemära karaktär (»dessa dramatiska utkast»).

Jag har här sökt väga skälen pro et contra. Som synes är det utomordent
ligt svårt att uttala en bestämd mening i frågan.

Den intressantaste uppgiften om Stagnelius ’ Stockholmstid har Kullberg 
hämtat från ett brev, som skalden skrev till sin far och där han utvecklade 
sina skäl för att gå i rysk tjänst. Dessa reseplaner ha numera kommit i 
dagen genom Olle Holmbergs upptäckt av ett brev från biskop Stagnelius 
till ärkebiskop Lindblom den 10 okt. 1816.° Den bekymrade fadern talar 
här om sonens desperata planer att söka rysk tjänst i Finland. I brevet 
säger han sig vänta honom hem. Ankomsten torde ej ha skett många dagar 
senare, ty redan den 20 sept. hade Stagnelius tagit ut pass för resa från 
Stockholm till Kalmar.7 Det av Kullberg omnämnda brevet, där skalden 
utvecklar sina reseplaner, torde höra till tiden före avresan till hemorten 
på hösten 1816 — huru långt före är svårt att avgöra.8 Tyvärr får man

2 Böök, Svensk vardag, 1922, s. 85 f.
3 Se Böök, Stagnelius, s. 167.
4 Se Böök, a. a., s. 46 ff. Holmberg nämner några möjliga Ölandskontakter under 

Stockholmstiden (a. a., s. 243).
5 Böök har i a. a. (s. 186) påvisat en »lucka» i Stagnelius’ utkvittering av handlingar från 

kansliet från febr. 1819 till sept. 1820, vilket kunde tyda på frånvaro från staden. Att han i 
varje fall var frånvarande från Stockholm i okt. 1819 framgår av ett brev från biskop 
Stagnelius till Rosenstein (Kungl. Bibl:s berätt., 1919, s. 171). Det är beklagligt, att pass- 
journalen från Stockholm 1819 är förlorad (se Björck, a. a., s. 119).

6 Se Holmberg, a. a., s. 144. Det förtjänar omnämnas, att en av Stagnelius’ kollegor i 
ecklesiastikexpeditionen, protokollsekreteraren Benedikt Lars Santesson, tog avsked från 
sitt ämbete på grund av spelskulder och gick i rysk tjänst (rysk undersåte 1819). Jfr Swalin, 
a. a., s. 238 och G. Anrep, Svenska slägtboken 2, Sthlm 1872, s. 307.

7 Se Björck, a. st., s. 119.
8 Det beror förmodligen på något misstag, då Kullberg daterar brevet till tiden omkr. 

1821. Det förefaller rimligare, att det avsänts till biskop Stagnelius före dennes bekanta 
brev till Lindblom.



99

ej genom Kullbergs skildring full klarhet om huru Stagnelius motiverade 
sina reseplaner inför sin far. Man lägger märke till Kullbergs svävande 
formulering, att det »vill synas», som om »anledningen» därtill egentligen
vore »att söka i den rastlösa oro som ----------- förföljde honom» (s. 91).
Här har man snarast intryck av Kullbergs egna slutsatser än ett referat 
av de ovannämnda skälen.9

Vad som Kullberg har att förmäla om Stagnelius ’ sista Kalmarår är 
ej något direkt nytt för oss, men det bestyrker på intressant sätt, vilket 
levande minne man hade av Stagnelius’ humoristiska insatser i stadens 
sällskapsliv. Några tidigare tryckta källor har Kullberg ej kunnat stöda 
sig på. Diskret nog — man erinrar sig åter soarépubliken — nämner Kull
berg ej namnet på det medelålders ej särskilt begåvade fruntimmer, till 
vilket Stagnelius riktade skämtsamma dikter — »emellanåt i andras 
namn».1 Wimmerstedt, som kommit på ytterligare 40 års avstånd från 
dessa händelser, har varit mindre diskret. Han nämner hennes namn, 
Jenny Hellenstj erna, och redogör utförligt för det glada Kalmarumgänget 
och de dikter, som kommo till. Kullberg har tydligen sett dem i Stagnelius’ 
efterlämnade papper och varit frestad att läsa upp dem till den lokal- 
betonade publikens uppbyggelse.

Mot slutet av föredraget övergår Kullberg till att utförligt skildra 
Stagnelius’ sjukdom. Det är icke lätt att här klarlägga de tryckta biografi
ernas eller traditionskällornas betydelse. Kullberg nämner liksom förfat
taren i Svenskt Pantheon (s. 96) hjärtförstoringen hos Stagnelius, och det 
kunde alltså tänkas, att han fått sin uppfattning om skaldens sjukdom 
från denne biograf, som synes ha spelat en stor roll för den traditionella 
uppfattningen på denna punkt.* 1 2 Här bör man emellertid lägga märke till 
att Kullberg i sin beskrivning av Stagnelius’ hj ärtlidande omtalar en be
stämd symtom — den våldsamma hjärtklappningen — en uppgift, som 
icke återfinnes i några tidigare tryckta källor utan torde gå tillbaka på 
källor av annan art.3 Den ungdomsvän till Stagnelius (Wimmerstedt?), 
som i detta sammanhang åberopas, kanske också har upplyst om de 
sjukdomssymtom av mer allmän natur, som omtalas: anfallens ryt
miska karaktär av kris och avmattning, kvävningskänslorna och den svarta 
förtvivlan under anfallen, vilken ofta yttrade sig som förstörelsebegär.4 
Allt som allt, man har nog intryck av att hjärtfelsteorien, som i viss mån 
avvisats av Holmberg5 och Böök6, något vunnit i styrka genom denna be
skrivning, som så pass detaljerat går in på Stagnelius’ sjukdom och uppen
barligen står i nära kontakt med Kalmartraditionen7.

9 I ingressen till notisen säger Kullberg, att Stagnelius’ förhoppningar på ämbetsmanna
banan gäckats. Måhända återger Kullberg här synpunkter ur brevet. Men klart är det ej.

1 Härmed åsyftas nog bara »Blott en af hundra stjernors tal», ett friarbrev i A. F. Kni- 
bergs namn. Det hade tryckts i Freja, 1841, nr 83. Något manus finns ej numera. Se Bööks
kommentar i Sami. skr. 5, s. 230. 2 Jfr Böök, Stagnelius än en gång, 1942, s. 50 f.

3 Parallellen med Nicanders sjukdom, som Kullberg anför och grundar på egna iakt
tagelser (s. 92) kan sammanställas med det faktum, att Mellin gör en liknande jämförelse 
mellan de bägge skalderna. Se Mellins inledning till Nicanders Sami. dikter 1, 1839, s. VII. 
Det bör dock betonas, att Kullberg hade beröring med Nicander under Frej atiden. Se 
G. Lokrantz, Karl August Nicander, 1939, s. 369.

4 Stagnelius’ förtvivlan nämnes av alla hans biografer. Förstörelsebegäret omtalas för 
första gången i Hammarskölds Erik Johan Stagnelius, s. 6 f.

5 A. a., s. 256 ff. 6 Stagnelius än en gång, s. 50 f.
7 Jfr a. a. i Nord. Tidskr., s. 343.

Ett Stagneliusbidrag



100 Alf Kjellén

Kullberg stöder sig säkerligen på egen erfarenhet, då han talar om de 
bägge »palliativ», som enligt hans mening finnas för att »återbringa blod
massan i jemnvigt»: ansträngande kroppsrörelser och »ymnig njutning af 
starka drycker» (s. 92). Uppenbart ansluter sig Kullberg till den van
liga uppfattningen om Stagnelius8, då han framhåller, att denne tillgrep 
stimulantia för att döva sina smärtor, men man kan även tänka sig ett 
beroende av Kalmartraditionen om att »doktorerna» rent av ordinerade 
alkohol som lindring i skaldens svåra hjärtsjukdom9. Den hastiga kropps
rörelse, som skulle vara det andra palliativet, förefaller onekligen förvå
nande, om Stagnelius skulle vara svårt hjärtsjuk.1 Men å andra sidan 
måste man betona, att skaldens sjukdom tydligen hade starka nervösa in
slag och att därför hastig kroppsrörelse under vissa förhållanden kunde 
verka som en avreagering. Man behöver ej heller räkna med att hans hjärt
sjukdom — utom möjligen mot slutet — var av en sådan beskaffenhet, att 
endast långsam rörelse var möjlig. Den oklara bild vi få av Stagnelius7 
sjukdom beror f. ö. delvis på de dåtida läkarnas osäkra bedömning av 
gränsområdet mellan hjärtsjukdomar och nervösa, framför allt »hypo- 
kondriska» sjukdomar.* 1 2

I skildringen av Stagnelius7 bortgång ansluter sig Kullberg till rela
tionen om hans ensamma död, som för första gången sattes på tryck i upp
satsen i Svenskt Pantheon (s. 101) och som sedan i släkten trängde undan 
en annan version.3 I likhet med denna källa meddelar Kullberg, att Stag
nelius påträffades död i sin säng av städerskan. Man observerar emellertid, 
att Kullberg anger den tidpunkt, då upptäckten gjordes, som »morgonen 
den 4 april 1823» (s. 93). Härmed utsäger han ingenting direkt om det 
dygn, då själva dödsfallet skulle ha inträffat, men det förefaller ju tro
ligt, att hans markerande av ovannämnda datum (»vi skrifva i dag års
dagen häraf») beror på att han vill beteckna det som dödsdagen. Om man 
tolkar Kullbergs uttalande så, synes han på denna punkt vara oberoende 
av den nyssnämnda skriftliga källan, där Stagnelius7 dödsdag uppges som 
den 3 april; han ansluter sig i stället till den uppfattning, som kommer 
till synes i Maria Magdalenas församlingsböcker, där dödsfallet säges ha 
skett den 4 april 1823 (Böök, a. a., s. 540). Kanske var sagesmannen den 
person, som benämnes som »en af de första» vännerna, vilka efter döds
budet ilade till hans bostad. F. ö. synes dennes vittnesmål ej ha något 
större värde: det är högst allmänna iakttagelser om den dödes fridfulla 
och harmoniska utseende, som framställas i slutet av föredraget.4 * *

Denna genomgång ger vid handen, att Kullbergs uppgifter om Stagne-

8 Jfr Hammarsköld, Erik Johan Stagnelius, s. 7 och Svenskt Pantheon, s. 100.
9 Om den ekmanska traditionen Böök i Sv. Dagbl. 29/1 1934.
1 För O. Holmberg blir »den hastande gången» ett argument mot hjärtfelsteorien (a. a.y 

s. 257).
2 C. W. Consbruchs Klinisk handbok uti praktiska läkarekonsten 2, 1815 ger en mycket 

typisk framställning av hypokondri, som bl. a. härledes från ett stört blodomlopp. Trots 
att sjukdomen också yttrar sig i form av hjärtklappning (s. 161), uppräknas bland lind
rande medel ridning (s. 172).

3 Böök, E. J . Stagnelius, s. 542.
4 Anekdoten om Stagnelius’ egenartade uppträdande i sitt logi, då man vid ett tillfälle

trodde, att han var död, återfinnes i Svenskt Pantheon (s. 96). Emellertid förlägger Kullberg
— men ej förf. i Svenskt Pantheon — händelsen till tiden strax före Stagnelius’ död. Detta
gör även Eichhorn (a. a ., s. XXX), som dock uttryckligen anger Svenskt Pantheon som 
sin källa.



101

lins ' Stockholmstid i stor ntsträckning överensstämmer med tidigare 
tryckta källor, framför allt uppsatsen i Svenskt Pantheon. Ur biografisk 
synpunkt är det material värdefullast, som berör Stagnelius, vistelser i hem
bygden. Man finner redan här åtskilliga av de anekdoter och notiser, som 
Wimmerstedt publicerade 40 år senare i sin bekanta uppsats. De beröra 
Stagnelius' studier, hans föregivna kärlek till Amanda, hans ivriga säll
skapsliv under senare år i Kalmar, hans sjukdom för att bara nämna de 
viktigaste ämnena. Det har sagts om Wimmerstedts uppsats, att den be
tydde en brytning med den hyperromantiska synen på skalden genom för
fattarens poängtering av dennes sällskapliga och humoristiska insatser i 
Kalmarlivet.0 Hos Kullberg, som uppenbart ansluter sig nära till den kal- 
maritiska släkttraditionen, finna vi i viss mån samma uppfattning av Stag
nelius. Redan i en kommentar till Frej atrycket av Friar-bref påpekades i 
opposition till Hammarskölds åsikt, att Stagnelius hade »förmåga i det 
rent komiska», och samma syn på skalden kommer igen i accentuerad form 
i föredraget, där det talas om alla enskilda småstycken, som lägga i dagen
»en rikedom af humor, som icke lika ymnigt återfinnes i hans tryckta skrifter, der 
han anslår en glad och skämtande tonart, och hvilket sednare förhållande gifvit 
Hammarsköld anledning att, nog förhastadt, fråndömma Stagnelius sinne och an
lag för en humoristisk uppfattning af menniskorna och tingen» (s. 92).

Överhuvud taget spelar denna komiska ådra en rätt stor roll i det 
Stagneliusporträtt, som Kullberg skisserat.

Kullbergs föredrag, som är skrivet på den klichéfyllda, sentimentala 
prosa, som hörde till 40-talets följetongsmässiga stil, når naturligtvis ej 
ner till de djupast liggande skikten av Stagnelius' väsen. Men Kullberg 
har med sina psykologiska resurser, framför allt ett habilt, rörligt inge- 
nium, gett oss en ganska mångfacetterad bild, full av konkreta smådrag. 
Den Stagnelius vi finna i hans tolkning är ej så avvisande kylig, ej så 
tragiskt sluten i sin metafysiska problematik — den bilden var i de tryckta 
källorna den vanliga — utan tillgängligare med sin sentimentala känslig
het och sin humoristiska ådra. Kullberg har även haft öppen blick för 
rastlösheten, oron, labiliteten i Stagnelius' väsen, han ger goda belägg för 
just dessa drag i hans natur, men de sättas ej i samband med någon tra
gisk slitning mellan sensuell livsbejakelse och asketiskt kristen livsförne- 
kelse. Kanske undvek Kullberg detta tema av hänsyn till släkten och den 
konventionella publiken (man observerar hans fördömande av Stagnelius' 
»sinnliga» poesi). Men för Kullberg har det framför allt varit angeläget 
att teckna konturerna av en sjukdomsbild som bakgrund till Stagnelius’ 
skiftande, oroliga själstillstånd. Författaren har stundom gjort det på ett 
ganska fängslande sä tt; man erinrar sig t. ex. bilden av skalden med den 
krampaktigt knutna handen ovanför det konvulsiviskt klappande hjärtat. 
Det kan ej hjälpas, att skaldens casus genom denna accentuering blivit 
mindre tragiskt gripande än mänskligt ömkansvärt. Men också den nyan
sen kan ha sitt intresse. Man måste beklaga, att Kullbergs föredrag ej 
publicerades redan vid den tidpunkt, då det hölls. Det skulle ha inneburit 
ett värdefullt korrektiv mot vissa hyperromantiska spekulationer kring 
skalden. 5

Ett Stagneliusbidrag

5 Jfr Cederblad, Stagnelius och hans omgivning, s. 231.


