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Kring Vitalis’ enslingsdikter
Av Tore Hagst röm

Den traditionella bilden av Erik Sjöberg-Vitalis är i allt väsentligt den 
han själv tecknat i sina »enslingsdikter», Enslingens säng i den stora öknen 
(Dikter, 1819) och Enslingens klagan (Senare dikter, H. 1, 1820). Det är 
här inte fråga om att radikalt förändra denna bild, blott om att i viss 
utsträckning nyansera den genom att med några kommentarer belysa själva 
poemen, vilka hittills mycket litet behandlats. De föreligger inte i hand
skrift, och deras tillkomsthistoria är alldeles okänd. Formellt som innehålls
ligt står de varandra emellertid mycket nära. Det finns anledning tro att 
båda ursprungligen hänför sig till samma tidiga skede i skaldens liv, liksom 
att det trots allt inte är omöjligt att komma till vissa rätt sannolika slut
satser om deras inbördes sammanhang.

Utifrån sett erbjuder enslingsdikternas tolkning inga större svårigheter. 
Med hänsyn till sin allmänna karaktär står de på visst sätt någonstädes 
mellan den lyriska visan och den episka balladen. Deras närmaste formella 
förebild är, som Böök påvisat1, Geijers Odalbonden, vars balladrytm — 
dock modifierad genom fullkomligt fri växling mellan j amber och ana
pester — och ålderdomligt stiliserade språk de övertagit. Genremässigt 
finnes därför en lätt beröring med den historiska typdikten och även med 
»rollpoemet» i Hasselbergs mening* 1 2; härvid får dock beaktas dels att be
röringen är mycket ytlig och huvudsakligen förmedlas genom Odalbonden 
(och Wikingen), dels att enslingen, fattad som »typ», enbart är stämnings- 
eller temperamentstyp. Åt ett annat håll finnes likheter med det mer eller 
mindre elegiskt känslosamma, monologiska självporträtt på vers som fram
träder under förromantiken och påträffas i dikter som Wallins Skaldebref 
till en vän, Ensligheten och Försakelsen, Valerius’ Till ensamheten och 
Choraeus’ Den mjeltsjuke. E tt inslag av sententiös reflexionsdikt (»Den, 
intet på jorden tillhör, /  Han lider ock ingen förlust») har följt med från 
Gei jer. Det är emellertid, på liknande sätt som hos denne, inarbetat i en 
helhet samman med de episka och lyriska elementen. Stoffet ordnas — mer 
eller mindre konsekvent — så, att upplevelsen skall framstå som illustration 
till en obeveklig universell princip om människans maktlöshet i tingens av 
förändringen, den oavlåtliga rörelsen, behärskade värld. Det slutliga och 
viktigaste inflytandet vid enslingsdikternas inre gestaltning får med hänsyn 
till denna uppbyggnad säkert, direkt och indirekt, tillskrivas icke så myc

V italis’ dikter och brev citeras efter Samlade sfcrifter av Erik Sjöberg , utg. av Algot 
Werin, D. 1-2, Sthlm 1926-32 (Svenska vitterhetssamfundet, 12). Med »Werin» åsyftas 
den häri (D. 2) ingående kommentaren.

1 Svenska litteraturens historia, 2, Ny omarb. uppl., 1929, s. 211 f.
2 G. Hasselberg, Bealistisk lyrik, 1923, flerstädes.
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ket en viss genre som i stället en individuell poetisk teknik, Goeth.es, vilken 
sammanväver idé och illustration, allmängiltigt och personligt, episkt och 
lyriskt till skapelser av både omedelbar och symbolisk innebörd. Goethe 
kände Vitalis väl till och nämner honom i ett brev så pass tidigt som hösten 
1816.3 Den opublicerade dikten Skeppsbrottet4, sannolikt från 1817, visar 
intryck från Erlkönig, och ett brev från början av 18195 6 alluderar på Der 
Zauberlehrling. Genom att i Dikter 1819 fullt medvetet placera sin över
sättning av Die Brant von Corinth såsom motstycke till Nicanders i dennes 
debutsamling intagna översättning av Die Gött er Griechenlands har Vitalis 
ådagalagt att han utmärkt väl förstod även sådant hos Goethe som länge 
kunde förbli svårtillgängligt för samtiden i allmänhet. Över huvud har 
hans poesi mottagit många och djupa intryck från den tyske diktaren, väl 
så många som de kanske mera uppmärksammade från Schiller. Beträffande 
enslingsdikterna kan även titlarna ge ett slags anvisning; samma typ åter
finnes hos flera välkända goethepoem. Till sannolika, väsentliga impulser 
genom ett eller två bestämda stycken återkommer jag omedelbart.

I inledningen till Enslingens sång i den stora öknen6 framställes det 
grundläggande omskiftelse- eller förgängelsetemat på följande sätt:

Allt skönt som nppblommar på jordens rund 
Skall i dag eller morgon dö,
Och der rosen rodnar i denna stund 
Snart tumlar sig stormen i snö.

Motivet är ju mycket allmänt. Werin har påpekat anknytningen till 
bibeln; med hänsyn till diktens allmänna hållning kan man också tänka 
på stoisk tradition som en källa.7

Strof två för in temat på diktjagets egna upplevelser:
Hvad med kärlek jag slutit tätt till mitt bröst 
Derfrån som en bölja flytt hän,
Eller som löfven i stormig höst 
I gula hvirflar från trän.

Den karakteristiska bilden med böljan går tillbaka på ett ursprungligen 
heraklitiskt tankemotiv: floden som man icke två gånger kan stiga ned i. 
Strofen fylles emellertid närmast av reminiscenser från Goethes Dauer im 
Wechsel, där tingvärldens föränderlighet framställes på heraklitiskt vis, me
dan »Den Gehalt in deinem Busen /  Und die Form in deinem Geist» säges 
vara det enda beståndande och det således rör sig om samma grundmot
sättning som här hos Vitalis. I den tyska dikten läser man bland annat:

Hielte diesen fruhen Seegen,
Ach nur Eine Stunde fest!
Aber vollen Blutenregen 
Schuttelt schon der laue West.

3 2: 149. — Faustallusionen i PoétisTc vägvisare för herr C. A. Nicander hösten 1814 
(1: 38) åsyftar däremot Klingers Faustroman.

4 1: 39 ff .
5 2: 152. — Werins datering 2: 417 torde vara den riktiga.
6 1: 107 f.
7 Jfr kommentaren 2: 299 f. — För det stoiska t. ex. Marcus AureliusJ Betraktelser 

i sv. övers, av Manderström (1755), systematiskt ordnad med ett kap. kallat Öfwer all 
tings obeständighet och förgänglighet.
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Soll ich mich des Grünen freuen?
Dem ich Schatten erst verdankt;
B ald w ird  S turm  auch das zerstreuen,
W enn es falb im  H erbst geschwankt.

Das gegliederte Gebilde 
Allest ist ein andres nun.
Und was sich, an jener Stelle,
Nun mit deinem Namen nennt,
K am  herbei, wie eine W elle,
TJnd so eilt’s zum E lem ent.8

Konkret illustreras eller exemplifieras sedan omskiftelsen i enslings- 
dikten i stroferna tre till och med sex. Först vänskapens obeständighet:

En vän jag hade; jag gjutit mitt blod,
Om hans blick det begärt af mig.
Men mitt hjertas värma han ej utstod,
Måste bort för att svalka sig.
Då gret jag högt och ropte hans namn:
Min hade han varit en gång.
Hans minne jag endast slöt i min famn 
Och då blef all verlden mig trång.

Den sista raden erinrar om en annan geijersk typdikt, Wikingen, vars 
dynamik säkert haft stor betydelse för utformningen i episk riktning av 
rörelsetemat i Enslingens sång.

Liksom vänskapen sviker också kärleken:
Så kom jag till Sirenernas kust,
Till kärlekens rosenlund.
Der blef en blomma min ögonlust,
Men endast en liten stund.
Så härlig blommade upp min ros,
Och doftet blott kärlek var.
Men en röfvare bladen tog sin kos,
Och lät mig taggarna q var.

Rimmet lust-kust ger en ny association till Wikingen. Man kan lägga 
märke till inledningsraderna i strof fem, vilka halvt skämtsamt parallelli- 
serar »valerianitet» och fosforism.

Strof 1-2 exponerar tesen, strof 3-4 berättar om den första konflikten, 
strof 5-6 om den andra. Den på så vis förberedda kulmen inträffar i stro
ferna sju och åtta, vilka tecknar den sinnesförfattning, den andliga för- 
stening, som blivit resultatet av mötet med livets gyckelspel:

Och min varelse blef så stum och kall,
Som om döden lagt handen derpå.
Dock försmår jag trösten af tårars svall;
Nog gråts det på jorden ändå.
Men mitt öga ler matt, som höstsoln ler 
Öfver öknens ensamhet.
Ny vår man ofta på jorden ser:
Min själ ej af vår mer vet.

8 Goethe, Kleinere Gedichte, Sämmtliche Werke, 4, i: Bibliothek der deutschen Clas- 
siker, Upsala 1813, s. 48 ff .
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Denna kompositionsmässigt centrala »akt» i dramat torde även ha varit 
kärnan vid diktens tillkomst — jag återkommer strax till frågan.

Slutstroferna bringar lösningen. Försteningen, dödskylan, viker, för
änderligheten accepteras, närmast såsom ett heroiskt skådespel, och alla 
krav på verkligheten uppges:

Men när stormen himmel och jord upprör,
Har jag än åt lifvet min lust.
Den, som ingenting på jorden tillhör,
Han lider ock ingen förlust.
Nu går jag på verldens marknadstorg,
Der hvar vara en leksak är.
Jag kan ej få Solen på himmelens borg,
Och jag derför intet begär.

Mycket i slutpartiet är anklang: Gei jer, Goethe, kanske även Wallin 
tycks finnas med.9 Den stoiska attityden är direkt förberedd i skaldens ef- 
terklassiska ungdomsdikter, Fört j enst en, När ödet går fram och andra, 
med deras tunga didaktik, men kan nu uttryckas oändligt mycket konstnär
ligare. Här i slutakten, där poemets grundmotsättning liksom förts fram 
till en både estetiskt och etiskt motiverad lösning, är också stämningsba- 
lansen avgjord. Den är dock mycket labil. Man kan — som Böök och Werin 
— fästa sig vid den kraftfulla eller nästan muntra resignationen. Men får 
man inte dessutom en aning om försakelsens bitterhet, — kanske även om 
att självironien lurar i kulissen? Dikten ger, på det hela taget, ett intryck 
av omsorgsfull utmejsling och medveten, komplicerad koncentration.

Systerdikten Enslingens klagan* 1 ter sig i viktiga avseenden enbart som 
en mera lyrisk variant av Enslingens sång. Även här är inledningen en 
klagan över det flyktiga och onåbara i idealens uppenbarelser:

Jag trampar hvar blomma i lifvets lund;
Ack! ingen bär sanningens namn.
Och som irrsken på grafven i midnattens stund,
Det sköna flyr undan min famn.

Andra strofen har ingen motsvarighet i Enslingens sång. I form av ett 
tilltal av typen siste, viator! innehåller den något som kan tolkas som en 
utomordentligt betydelsefull bikt:

O ! främling, en menska, som jag, du ej är.
Att ej du så är, dig gläd!
Den höga Atlas himmelen bär,
Men han bär dock ej helvetet med.

Stroferna tre till och med fem upptar försteningsmotivet i en brett utförd 
jämförelse — diktens kärna:

Loths hustru! din rysliga lott jag förstår.
Jag såg mig tillbaka, som du.
Derför som en saltstod i öknen jag står,
Jag skall stå der länge ännu.

0 Se kommentaren, där Werin nämner Goethes T rost in Thränen och Vanitas! vani- 
tatum vanitas! — Detaljen med marknadstorget är möjligen hämtad från Wallins Bref 
till en vän (Polymnia 1807): »Ty är jag lugn, när andre kappvis löpa /  På lefnahis 
stora marknadstorg omkring» etc.

1 1: 215 f.
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Jag såg försvinna hvar barndomsfröjd 
Och hvar Engel, som hjertat har,
I flammor och rök mot himmelens höjd,
Och blott aska de lemnade qvar.
Och röd, som afgrunden, stod himmelens rund,
Ack! det var af mitt hjertas blod!
Af min drömverlds brand var han röd. Den stund 
Förstenades jag till stod.

Själva bilden är hämtad från berättelsen i l:a  Mosebok 19:e kap. vers 
24-28, där gamla översättningen lyder:

Tå lät HErren regna swafwel och eld ifrå HErranom af himmelen öfwer Sodom 
och Gomorra.

Och omstörtade them städer i hela then ängden, och all them som i städerna 
bodde, och alt thet på landet wäxt war.

Och hans hustru såg tilbaka, och wardt en saltstod.
Men Abraham stod up om morgonen bittida, på thet rummet ther han förr hade 

stått för HErranom.
Och såg ut emot Sodom och Gomorra, och hela landet i then ängden, och fick se, 

at ther upgick et damm af landet, likasom rök af en ugn.2

Stroferna sex och sju innehåller klagan över ensamhet och sorg, var
efter dikten i str. åtta mynnar ut i ett bittert ironiskt tvivel på den gudom
liga ordningens godhet:

Ack! ohörd förklingar min bedjande röst 
Och osedd faller min tår.
Jag förgås som en blomma i stormig höst 
När af Soln ej mer lif hon får.
Mig törster! men djup är sanningens brunn,
Jag det svalkande vattnet ej når,
Och när ned jag böjer min brinnande mun,
Som för Tantalus, undan det går.
Dock, bristande hjerta, hvi klappar du så?
Du på jorden till svar får blott hån.
Du tänker att höras till himmelen blå;
Men långt är ditupp härifrån.

Allusionerna på Atlas, Lots hustru, den korsfäste frälsaren och Tantalus 
— alltsammans är bilder för ett fängslat och instängt lidande. En religiös 
dikt är Enslingens klagan naturligtvis inte. Den är emellertid det enda 
poem av Vitalis, där ett gammaltestamentligt ämne både spelar en central 
roll och behandlas i allvarlig ton. När skalden senare återvänder till denna 
motivkrets, t. ex. i Konung Pharao eller Jerichos eröfring, är det alltid för 
att parodiera. Lätt burlesk som sägnen om Lots hustru nog i allmänhet ter

2 Sägnen brukade naturligtvis finnas med i tidens bibliska historier. Se t. ex. en av de 
mest använda, J. Hübners Twå gånger twå och femtio utwalda "bibliska historier, utu 
Gamla och N ya testamentet ungdomen til godo sammanskrefna (många uppl.), där de till 
texten hörande frågorna barskt och ingående sysslar med sodomiternas sedefördärv. 
Om »den så kallade Salt-Stoden» jfr även A. F. Büsching, Geographisk beskrifning 
öfwer Palästina, 2:a upl., Sthlm 1784, s. 39 f. —  Att Vitalis skulle ha fått uppslaget 
från den Tertullianus tillskrivna latinska dikten De Sodorna är möjligt men inte 
troligt.
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sig, har den i Enslingens klagan något av samma höghet som den antika 
berättelsen om Niobe, vilken av 1600- och 1700-talens myttolkare ibland 
fördes tillbaka till den bibliska parallellen, vilken knnde uppfattas som en 
förebild.

Werin yttrar i sin kommentar till utgåvan av Vitalis’ samlade skrifter, 
att Enslingens klagan »utgör en pendant till Enslingens sång i den stora 
öknen, med vilken den har versmåttet gemensamt».3 Det är nog inte all
deles omöjligt att precisera sammanhanget mellan styckena. Upplevelsens 
tyngdpunkt ligger i båda poemen i den chock som framkallas av konfronta
tionen med det bedrägliga och undanflyende, ouppnåeliga i tillvaron. Denna 
chock beskrives som en förstening, i Enslingens klagan uttryckligen jäm
förd med den förvandling Loths hustru undergick, i systerdikten antydd 
med drag som visar att samma bild även där föresvävat skalden. Just 
på denna punkt kommer framställningarna utomordentligt nära varandra. 
Om man läser först strof fem i Enslingens klagan och därefter stroferna 
sju och åtta i pendangen får man följande:

Och röd, som af grunden, stod himmelens rund,
Ack! det var af mitt hjertas blod!
Af min drömverlds brand var han röd. Den stund 
Förstenades jag till stod.
Och min varelse blef så stum och kall,
Som om döden lagt handen derpå;
Dock försmår jag trösten af tårars svall:
Nog gråts det på jorden ändå.
Men mitt öga ler matt, som höstsoln ler 
Öfver öknens ensamhet.
Ny vår man ofta på jorden ser:
Min själ ej af vår mer vet.

Fogen märks inte. Det förefaller snarare som om man återställt ett na
turligt och ursprungligt sammanhang.

Hur skall detta förklaras? Naturligtvis kan de båda dikterna mer eller 
mindre samtidigt ha utkristalliserats ur samma, obestämt flytande grupp 
av skisser. Det kan emellertid också förhålla sig så, att de båda strofer, 
som nu tillhör Enslingens sång, flyttats över från en tidigare, okänd ver
sion av Enslingens klagan. Härför talar nog att de i sitt av skalden valda 
sammanhang, trots den centrala roll de där har, liksom ändå bryter av; 
deras tema, försteningen, kontrasterar rätt påfallande mot den i övrigt 
obrutna episka rörelsen i E. s., och man kan ana en kombination av två 
från början självständiga motiv.

Sätter man tillbaka de omdiskuterade stroferna på deras — eventuellt — 
ursprungliga plats i Enslingens klagan och tar man därefter bort denna 
dikts inledningsstrof, som egentligen mera hör ihop med rörelseschemat i 
systerdikten, så får poemet en utomordentligt väl sammanhållen kom
position. I denna hypotetiska tidigare fattning framträder klart en mycket 
distinkt motivkärna. »Enslingen» är naturligtvis från början inte tänkt 
som någon vanlig eremit utan är den bibliska traditionens saltstod, använd 
som symbol.

3 2: 332.
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Omplaceringar av enstaka element förekommer inte sällan i Vitalis’ 
poesi. E tt exempel ger TJnder en sjukdom. Till Laura (Dikter, 1819)4, där 
strof två med förändringar övertagits från en otryckt ungdomsdikt I  april 
18165. Emellertid brukar det då också i själva verket röra sig om grundliga 
omarbetningar av hela dikter: Under en sjukdom är egentligen resultatet 
av en omgestaltning av I april 1816 till en erotisk elegi. Någon rik fantasi 
ägde Vitalis inte och måste därför hushålla med uppslagen — följden blev 
den ofta anmärkta monotonien i hans diktning. Långt och omsorgsfullt ar
bete kunde emellertid ibland mycket starkt förändra den ursprungliga 
versionen. Särskilt tydligt är detta när vi — såsom i fråga om Under en 
sjukdom, Mina önskningar och Gratiernas tempel — har dels en otryckt 
avfattning från 1816, dels en tryckt från 1819. Denna i hög grad tempera- 
mentsgrundade obenägenhet att skilja sig från sina temata har Vitalis själv 
berört i ett brev till vännen C. A. Nicander den 26 februari 1816, där han 
skriver: » ... som jag har den olyckliga vanan att när jag väl börjat ett 
stycke, låta det ligga ett halft år eller mera och vänta på sista handen, hän
der det att för närvarande jag har tio, tolf fragmenter men intet helt 
poeme».6 Mera indirekt framgår samma sak av ett annat uttalande, den 
1 november 1817, varav man får dra den betydelsefulla slutsatsen att han 
vid denna tid hade för avsikt att omarbeta en större del — eller alltsam
mans? — av sin äldre produktion. Han ber nämligen då Nicander »att 
granskande ögna igenom mina skrifter, som blifvit dig med det villkoret 
tillsända. — Jag ville haft dina omdömen snart; ty jag tänker att omarbeta 
dem, med det första. Du har väl minsta delen af dem, men likväl nog för 
att sysselsätta som det synes dina commoda fingrar ett par år.»7 — Dessa 
planer får ses mot bakgrunden av att han tidigare samma år uttryckligen 
tillkännagivit sin övergång till den nya vitterheten.8 Det var kanske inte 
så lätt att gjuta nytt vin i de gamla läglarna. Man har emellertid här ett 
klart besked om att åtskilligt åtminstone i debutsamlingen, kanske även i 
Senare dikter, som inte alls är känt i handskrift, trots detta kan ha en ge- 
nesis som sträcker sig till tiden före 1818.

Tydligt är, om de nyss diskuterade stroferna i Enslingens sång från 
början tillhört någon version av Enslingens klagan, att denna version 
måste ha varit äldre än E. s. i dess nuvarande skick. Den har alltså exis
terat redan före debuten; vi får, i förbigående påpekat, genom detta an
tagande en antydan om varför Enslingens klagan i karaktären så starkt 
avviker från de bevisligen nya styckena i Senare dikter, 1 med deras ljusa, 
trosvisst religiösa klang — den är betydligt tidigare och inte alls repre
sentativ för skaldens stämningar just under våren 1820.

Om man vidare erinrar sig den betydligt mera komplicerade strukturen 
hos Enslingens sång, i vilken saltstodsmotivet blott är en detalj, så före
faller det mycket sannolikt, att Enslingens klagan — i någon form — är 
den primära dikten, medan E. s. är den yngre, framgången ur eller i an-

4 1: 118 ff.
5 1: 85 ff .
6 2: 139.
7 2: 155. — Datum framgår av en upplysning i brevets slut: »I dag orerar Professor 

Bruhn — Måndag Rector Broman», vilket syftar på lutherfesten i Strängnäs 1817 (se: 
Strengnäs S tif  t s-tidning ar, 31 dec. 1817).

8 2: 154.
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slutning till den andra. Med andra ord: urversionen av Enslingens klagan 
har, sedan den någon tid förelegat, ånyo tagits upp och gjorts om för att 
bättre spegla en förändrad psykologisk situation. Resultatet härav har i 
sinom tid blivit dels en i det närmaste helt ny dikt, som av grundkoncep
tionen behållit ett spår i titeln jämte ett par strofer utgörande en episod i 
händelseschemat, dels vissa förändringar i det ursprungliga poemet.

Härmed skulle man vara på det klara med dikternas inbördes ålder och 
sammanhang. Möjligen kan man också få en uppfattning om deras absoluta 
tillkomsttid.

Den enda gång Vitalis själv berör någon av enslingsdikterna är i ett brev 
till en av vännerna, C. O. Berglund, den 29 november 1819: »Här inne- 
lyckt sänder jag dig en poesi, skrifven ungefär i samma stil som ditt bref. 
Men jag vill derför icke, att du skall anse det just precist för en målning 
af min egen sinnesstämning. Så länge jag äger sådana vänner såsom dig 
behöfver jag just icke klaga öfver mina vänners trolöshet, och egentligen 
att tala, är blomman i kärlekens rosenlund en d ik t. . .  Lifvets öden äro en 
småsak. Rikedom, ära makt är en usel härlighet. Jag vet blott ett enda, 
hvarföre det kan löna mödan att lefva. Det är högaktning och kärlek af 
ädla menniskor . . .  I lifvet finnes ej den salighet, hvarom vår ungdom 
drömde; men hvad som en gång låg för oss såsom en morgonrådnad, af- 
lägsnar sig endast och beröfvas oss icke; utan lika skön bör hon ännu vara 
för vårt hjerta som aftonrådnad; Det är blott efter vårt sätt att tala. I 
sjelfva verket är hon blott morgonrådnad för en annan verld. Och der 
finna vi allt skönt, efter hvilket vi i lifvets dalar förgäfves sträcka våra 
armar. Så har jag slutit frid med mig sjelf och lärt mig att sjelfmant 
försaka hvad jag hvarken med lock eller pock kunnat vinna utaf ödet.»9 
Berglund var vid denna tid, sedan något år, adjunkt i Lilla Mellösa för
samling. Han synes ha utmärkt sig för mod och handlingskraft under fält
tåget i Norge 1814, i vilket han deltog som »conscriberad»1, men tycks eljest 
ha varit en lika melankolisk och hypokondrisk natur som Vitalis. Brevet 
är en consolatio från en 25-åring till en 27-åring. Den »poesi» det här rör 
sig om måste såsom Werin påpekat* 2 vara Enslingens sång i den stora 
öknen, varur orden om blomman i kärlekens rosenlund är ett direkt citat. 
Det vore naturligt om skalden i detta humanitära sammanhang velat för 
tillfället blanda bort sin egen pessimism och därför poängterar att dikt är 
dikt. Emellertid är det påfallande hur uttryckligt han tar avstånd från 
poemet »såsom en målning af min egen sinnesstämning». Det finns skäl för 
tolkningen att någon tid förflutit sedan enslingsstämningarna var aktuella. 
Skalden har nu »slutit frid» med sig själv.

Besked om den sinnesförfattning, varur Enslingens sång i den stora 
öknen — och dess pendang — vuxit fram, får man som Werin framhåller3 
snarare i ett annat brev från Vitalis till Berglund. Detta är emellertid oda
terat, och, vad värre är, handskrift saknas. Texten är känd endast genom 
Forselius’ tryck 1873. Forselius säger utan någon motivering att det »san-

B

3

2: 168 f.
Jfr C. O. Bterglund], E tt minne frän ungdomsåren, 1873.
2: 424.
2: 299.
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nolikt» skrivits 1818.4 Werin anser att det »hör nära samman» med det 
nyss anförda brevet från november 1819 och inte kan »vara skrivet så myc
ket tidigare än detta».5 Det återges här för översiktlighetens skull in ex- 
tenso:

Min ömhet i vänskapen, min enthusiam för hvad jag ansett högst på jorden, 
har du likom alla andra menniskor, åt hvilka jag meddelat mig, mött med ett 
med medlidande blandadt löje, hvilket af allt ondt, som mött mig jag aldra minst 
kunnat fördraga. Eller åtminstone med köld*? Och svärmare och fantast och gal
ning har jag alltid hetat, äfven bland dem, som kallat sig för mina vänner. Der- 
före så drog mitt hjerta sig bittida inom sig sjelf; och öfverflödet af denna trå
nande kärlek, om aldrig funnit och aldrig skall finna något föremål, förbränner 
mig långsamt. Derföre, när man log åt ömheten i mina uttryck, sväljde jag ned 
min smärta öfver att ingen menniska skulle förstå mig, och mitt språk blef bittert, 
och jag log åt hela verlden, emedan den förut så bemött mig. Jag var dock stundom 
i början så förtviflad deröfver, att mina drömmar om vänskap och kärlek på jor
den blott vore drömmar, att jag mer än två års tid geck hafvande med det beslutet 
att taga lifvet af mig sjelf. För att öfvertyga mig om sjelf mords tillåtlighet, stu
derade jag den tiden nästan intet annat än stoikernas lära, och Cato var för mig 
nästan en af gud. Efter moget öfvervägande fann jag det icke fullkomligt rätt; 
men den stund jag finner mig allt för svag att bära lifvet, blir jag militär: det 
blef mitt beslut, och jag vill åtminstone med ära förskaffa mig döden, hvilken 
länge varit det ifrigaste målet för alla mina önskningar.

Och ser du? Om ej mitt fädernesland skulle vara i krig, hvilket jag önskar, att 
det ej måtte komma på länge, då går jag i en utländsk makts tjenst, den, hvars 
sak jag anser rättvis: och det vore väl nog, om mitt mod icke skulle locka döden 
till mig. När jag låg sjuk i Upsala, trodde jag mot slutet, att det sista steget icke 
var så långt borta, men jag bedrog mig. Jag vet icke nu sjelf, hurudan jag då 
var, — kroppens lidanden gjorde mig kanske något otålig; men jag hoppas, att du 
aldrig hörde mig yttra fruktan för döden.

En omständighet har förr qvarhållit mig mäktigt vid lifvet. Det var den tanken, 
att jag som författare en gång skulle kunna förskaffa mitt namn något anseende. 
Nu är jag förnuftigare. Jag ser alltför väl, att det icke blir något af dermed, och 
så mycket bekymmerslösare kan jag gå utur lifvet.

Du kan vara öfvertygad, att efter all naturens vanliga ordning jag går åt förr 
än du. Detta må nu lända dig till tröst eller smärta, så är det åtminstone icke 
osannolikt.

Du har en stark konstitution, och hvad din själs lidanden vidkommer, så bero 
de blott utaf kroppen. Är den botad, så är du lika lugn och kall som förr. Jag 
deremot mår alltid bäst i anseende till själen, när jag är sjuk; skulle det synas 
annorlunda, så kommer det deraf, att jag då minst är i stånd att masquera mig. 
Du tycks nu vara i samma belägenhet, som jag alltid varit, sedan jag börjat re
flektera öfver mig sjelf. Men din olycka förgår, när du blir frisk; min fortfar 
alltid. Jag hade icke velat lemna dig denna bekännelse, om icke det bref af dig, 
som jag har i mina händer, vore mig en garanti för att du, åtminstone för mo
mentet, är lika galen som jag.

Du kan häraf hemta en tröst — Solamen miseris socios habuisse malorum. 
Äfven en lära. Den att högre värdera en menniska, som begåfvad med en känslo
full själ, men utan något egentligt föremål att älska, och fullkomligt utan åter- 
kärlek, lifvets högsta vällust, likväl så der temligen vandrar sin bana fram med

4 Samlade skrifter af Vitalis, utg. av C. A. Forselius, 1873, s. 410, not.
5 2: 424, jfr 2: 299: »säkert från samma år».



Kring Vitalis’ enslingsdikter 145

lugn panna och manlig blick, än en stenklippa eller ett fä, som aldrig kände något 
behof af kärlek och derföre alldrig någon smärta.0

Kriterierna för en datering av detta brev är vaga men dock ej få och 
dessutom tämligen samstämmiga. Vi kan betrakta dem i följande ordning.

1. Den enda absolut säkra upplysning texten ger innebär en terminus 
post quem förlagd till omkring 1 juli 1815; Sverige befinner sig nämligen 
för ögonblicket ej i krig.

2. Författaren omtalar såsom något icke alltför avlägset att han legat 
svårt sjuk i Uppsala och därunder — antagligen — besökts av Berglund. 
Enda gången han under 1810-talet drabbades av sjukdom under vistelse i 
Uppsala var, så vitt vi vet, vårterminen 1815.* 7 Berglunds uppsalatid synes 
att döma av tillgängliga källor endast ha räckt från slutet av oktober 1816 
till slutet av vårterminen 1817.8 Samtidigt vistades de två vännerna i sta
den endast under allra sista delen av 1816, då emellertid Vitalis tydligen 
var vid god hälsa. Det är naturligtvis möjligt att Berglund, var han än be
fann sig, rest in till Uppsala för att besöka den sjuke; detta kan ha skett 
även under våren 1815, ehuru han då ännu var gymnasist i Strängnäs. 
Är det sjukdomen 1815 som avses, pekar frånvaron av närmare tidsbe
stämning snarast på att brevet skrivits under senare delen av samma år 
eller i varje fall ej långt efter dess slut.

3. Skribenten har »förr» tänkt sig skola göra lycka som författare men 
har nu alltför väl insett att »det icke blir något af dermed». Ett sådant 
yttrande kan icke ha fällts under senare delen av hösten 1819, eftersom 
Vitalis’ debut hos Bruzelius ägde rum i slutet av december detta år och 
rimligtvis bör ha varit förberedd sedan åtminstone ett par månader.9 10 Man 
skulle möjligen kunna tänka sig att det syftar på olycklig utgång av de
butplaner omtalade vid två tidigare tillfällen, januari 1818 och januari 
1819.1 Emellertid finnes ingenting i andra dokument från sista delen av 
1810-talet som tyder på att Vitalis då på allvar skulle ha tvekat om sina 
möjligheter på parnassen. Sannolikt arbetade han hela tiden efter den 
romantiska omvändelsen 1817 målmedvetet och omsorgsfullt på den debut

0 2: 166 ff.
7 Enligt Södermanlands-Nerikes nations papper i TJUB (TJ. 1013: a l, TJ. 1013: 1)1, 

TJ. 1013: c l och TJ. 1013: d l)  vistades Erik Sjöberg vid universitet v.-t. 1815, h.-t. 1816 
samt fr. o. m. v.-t. 1818. Den av G. Svanberg i Redovisning för en lång lefnad, 1949, 
s. 96 skildrade episoden, då Vitalis 1824 berättat, att arkiater Afzelius »jag tror hela 
nio år förut» givit honom blott tre månader att leva, borde alltså hänföra sig till v.-t. 
1815 (1., möjligen, till h.-t. 1816, varvid brevet ej är äldre än från 1817).

8 Jfr J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation. Biografislca och genealogiska an
teckningar, 1933. Enligt nationsmatrikeln (U. 1013: a l)  inskrevs B. den 28 oktober 
1816. Nationsbetyg utfärdades för honom den 5 juni 1817 ( U. 1013: d l ) ;  han säges då 
vara »sinnad att i Strengnäs Stift antaga Sacros Ordines». Han prästvigdes 10 ok
tober 1818.

0 I sitt Eöretal till Samlade dikter af Vitalis, 1828, s. V III, har Gei jer dels den kända 
uppgiften att Sjöberg tog »sitt Författare-namn» af den dag, då han lemnade sina första 
dikter till tryckning» — dvs. den 27 november. Dels ger han den skenbart häremot 
stridande upplysningen: »Sina första dikter dedicerade han en vacker Decemberqväll 
till Fullmånen.» Detta skulle betyda att dedikationsdikten inte från början var med i 
samlingen — varav man möjligen kunde sluta att V italis1 debut kommit hastigt på.

1 Resp. 2: 163 och 2: 152. — Om dateringen av det sista brevet se kommentaren, 
2: 417.
10 - 5 7 8 5 6 0  Samlaren 1957



146 Tore Hagström

som förverkligades först år 1819, när han äntligen kände sig färdig. Inte 
vid någon av de nämnda tidpunkterna tycks han egentligen ha ansett sitt 
framträdande som omedelbart förestående. En besläktad pessimism träffar 
man däremot i ett brev till skolkamraten C. O. Vougt, som Werin antar ha 
skrivits hösten 1815: »Att jag aldrig nu mera gör någon ting är någon 
ting äfvenledes miserabile ehuru icke imitabile. Hvartill skulle det tjena 
att sönderbråka sin kropp och själ, i synnerhet då skaparen mot mig i 
bägge dessa afseenden varit så hushållsaktig. N ej; kunde jag blott genom 
upphörandet med mina litteraira bemödanden vinna hvad som är af mer 
värde än en fåfäng ära, ett företräde på snillets vägnar, som på sin höjd 
renderar litet beröm och mycket afvund, helsan, skulle jag från denna 
stund aldrig röra en bok. Och hvarföre har jag i min dårskap så kämpat 
att sträfva fram till ett mål, som ödet icke utsett till mitt? Det är ju den 
största tänkbara galenskap på jorden. Nöjd med den obemärktare ring
heten skall jag härefter icke genera mina lyckligare vänner .. .»2

4. Brevet visar sig vid en noggrannare genomläsning inte ha så mycket 
gemensamt i hållningen med det som skrevs den 29 november 1819; man 
får snarare intryck av en till grunden gående olikhet. Novemberbrevet 
hävdar en kristet-religiös — eller platonskt-kristen — tröst (».. . morgon- 
rådnad för en annan verld. Och der finna vi allt skönt, efter hvilket vi i 
lifvets dalar förgäfves sträcka våra armar.»). I det odaterade brevet där
emot söker författaren stöd hos »stoikernas lära». Visserligen kan uttalan
det i början föranleda uppfattningen att detta sysslande med stoisk filo
sofi ligger långt tillbaka i tiden. Går man vidare i texten möter man 
emellertid hela vägen obestämda reminiscenser av stoiska föreställningar: 
». . . jag hoppas, att du aldrig hörde mig yttra fruktan för döden», 
» ... så mycket bekymmerslösare kan jag gå utur lifvet» etc. Sista stycket 
är ur denna synpunkt mest upplysande; här har vi nämligen otvetydigt 
ett eko av antikens debatt om huruvida den vise kan och får känna smärta 
eller bör vara alldeles fri från dylik mänsklig svaghet. Den vise erfar 
smärta och sorg, heter det hos Seneca: »non educo sapientem ex hominum 
numero, nec dolores ab illo, sicut ab aliqua rupe nullum sensum admit- 
tente, submoveo». Men han övervinner dem också (»sentit incommoda, sed 
vincit»). Inte heller Epictetos vill föreställa sig den vise med »bildsto
dens» okänslighet, och hos Diogenes Laertius säges att stoikerna skiljer mel
lan apatien hos den vise, vars sinne äger balans och stadga, och apatien hos 
dåren, vilken blott är känslolös och trög. I alldeles samma anda och med 
alldeles samma bildspråk kräver brevet respekt för den som icke är okänslig 
som »en stenklippa eller ett fä» men likafullt håller ryggen rak. De två 
åren av stoiska studier ligger tydligen inte långt borta. Nu har man emel
lertid för deras placering vissa antydningar i diktningen 1814-1815, vilken 
är genomvävd av stoiska tanketrådar. Hit hör När ödet går fram, För- 
tjensten, Landtmannen i Manhem, Prins Gustaf, På Hällebergs ättstupa; 
Cato införes på central plats i flera av dessa. Även om naturligtvis filo
soferandet här i främsta rummet följer en efterklassisk konvention, så ter 
sig dock förtrogenheten med tankegångarna snarast större än den brukade 
vara. På Hällebergs ättstupa (1815) är det sista av dessa stycken; här in
går göticism, stoicism och suicidalfunderingar en — rätt deklamatorisk — 
förening.

2 2: 136.
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5. E tt tydligt om än ganska bräckligt positivt indicium för brevets tids
bestämning får man fram genom jämförelse med ett annat, skrivet till 
Nicander vid början av mars 1816 i anledning av dennes faders död.3 Här 
står bl. a.:

»Om denna Maros vers är sann:
Solamen miseris socios habuisse malorum.

Då kan jag der bjuda dig en tröst. — Jag är den olyckligaste af oss 
bägge. — Huru? — Tiden skall småningom med sin magiska kraft läka 
ditt sår. — Mot mina finnes ingen läkdom i naturen.»

På samma sätt får Berglund veta att han snart kommer att tillfriskna, 
medan Vitalis’ egen sjukdom är ohjälplig. Även citatet till »tröst» upp
repas. Det påträffas icke på annat håll i bevarade brev eller dikter.

6. Allt detta visar snarare på 1815-16 än 1819 som tillkomsttid för det 
omdiskuterade brevet. Det skulle då ha skrivits under skaldens vistelse i 
Särestad i Västergötland som informator hos prosten Carl Thyselius, som
maren 1815-sommaren 1816. Denna period av Vitalis’ liv synes, som Eskil 
Källquist antytt4, av många anledningar ha bjudit honom svåra påfrest
ningar. Dels blossade hans lungsjukdom upp, ehuru den tydligen aldrig 
blev så farlig som våren 1815 — den första uppsalaterminen — då han av 
arkiater Afzelius dödsdömdes med högst tre månader att leva. Dels hade 
han besvärligheter med familjen Thyselius. Dels, och det betydde kanske 
mest, saknade han oerhört sina gamla vänner i Strängnäs. I breven från 
denna tid utsäges väl detta sistnämnda knappast direkt, men man förstår 
det på övergivenheten, svartsjukan och lättstöttheten. Typiskt är ett brev 
till Nicander den 5 augusti 1815, där denne får uppbära förebråelser i an
ledning av att han vid slutet av vårterminen — efter vad ryktesvis för
ljudits — varit »et hjerta och en själ» med en viss Ericsson, som beskylles 
för »nidingsstrek» och usla tänkesätt.5 I det förut citerade brevet till Vougt 
från hösten 1815 fäster man sig vid en butter misstänksamhet som nästan 
snuddar vid det patologiska: »Nöjd med den obemärktare ringheten skall 
jag hädanefter icke genera mina vänner genom påtrugande af en vänskap, 
som jag långt förr bordt finna icke för dem kunna äga något värde. Den 
smickrande vältalighet hvarmed du späckat ditt sista bref har hos mig 
väckt vämjelse. — Jag har aldrig begärt loftalare öfver mina fel. Så stora 
äro de just icke [heller att] Satiren behöfdes.» Trettondagen 1816 är det 
en annan skolkamrat, C. A. Günther, som råkar illa ut. Till Nicander skri
ver Vitalis då: »Günther har ej ännu uppfyllt det löfte du gaf mig på 
hans vägnar [!]. Jag vill ej förfölja någon med min vänskap, derföre har 
jag icke sedan den tiden skrifvit honom till. Jag vet att jag ej förolämpat 
honom, det har äfven öfvertalt mig att vänta. Att mista en vän, vid hvilken 
mitt hjerta fästat sig med så mycken ömhet och hvilken alltid i detsamma 
ägde ett rum framför mig sjelf är åtminstone i min belägenhet svårt eller 
omöjligt. Att föra med mig ner i grafven . , . vänskapens tröst lättar åt
minstone för hjertat öfvergången till okända öden».6 Sådana utgjutelser

3 2: 140. Werin daterar brevet till den 1 mars 1816, Magnus v. Plåten ( i uppsatsen 
Sjöbergiana, SLT, 1957, s. 101) till den 4 mars samma år. —  Versen är f. ö. ej av 
Virgilius, jfr Werins kommentar.

4 E. Källquist, V ita lis’ västgötadikter, Vestrogothica, 5, 1939, s. 76.
5 2: 128. 0 2: 137.
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och sådana neurotiska stämningar är mycket lika dem vi finner i det oda
terade bekännelsebrevet — detta ger liksom en sammanfattning av vad 
skalden i sin enslighet tyckte sig uppleva eller ha upplevat av vänners 
falskhet eller kallsinnighet. Brevet passar alltså i detta väsentliga avse
ende utomordentligt väl in bland dokumenten från särestadtiden.

Man synes följaktligen, sammanfattningsvis, kunna påstå att en pröv
ning av möjligheterna att datera det här åsyftade brevet ger vid handen 
att texten icke innehåller någonting som direkt talar för datering till 1818 
eller 1819, medan däremot åtskilligt tyder på att det tillkommit under 
särestadvistelsen 1815-16, kanske snarast under början av 1816. Utöver 
vad här ovan berörts finns ytterligare ett och annat som gör det rätt 
osannolikt att brevet skrivits efter 1817 — till exempel den antydda synen 
på författarskapet, vilken har mycket litet att skaffa med romantisk idea
lism. Möjligen — jfr 2 ovan — härrör det från början av 1817.

Brevet är antagligen det mest öppenhjärtiga Sjöberg någonsin skrivit. 
Ändå är det inte alldeles lätt att förstå vad det egentligen handlar om. 
De upplevelser som berörs däri bär prägeln av att tillhöra den tidiga 
ungdomen, efterpuberteten eller de senare tonåren. De får i första hand 
ses mot bakgrunden av de speciella svårigheter detta skede med dess sö
kande, sprängande oro brukar bereda. Det är, bland annat, en tid då kam
ratskap och vänskap spelar en viktig roll. Skall man tro brevet, nådde 
emellertid den unge Sjöbergs känslor på denna punkt en temperatur som 
åtminstone hans strängnäsvänner inte tålde vid — de tyckte han var en 
»svärmare och fantast och galning».

En enda gång före särestadtiden, 1814, fäller Vitalis ett yttrande, som 
går ut på att Nicander bör vara underlmnnig om hans intressen för unga 
flickor.7 Dessa intressen har emellertid, så vitt vi kan se, inte avsatt en enda 
dikt, medan under samma skede poemen till vänner-är rätt så talrika. Hit 
hör t. ex. skaldens möjligtvis äldsta bevarade försök, Minne af d. 28 maji 
1814. Till C. A. Nicander, en tillfällighetsdikt som delvis tycks vara en fri 
översättning efter Baggesen.8 Hans vänskapssvärmeri har i stor utsträck
ning litterära förutsättningar; en bakgrund i antiken — Horatius, Virgi- 
lius, även Ciceros de amicitia — framträder till 1815-16 också rätt tydligt.

Det är emellertid svårt att avgöra hur mycket i den unge Sjöbergs kult 
av vänskapen som kan härledas från adolescensens känsloöversvämningar 
eller tillskrivas mentaliteten under en epok, då som en tysk litteraturhisto
riker uttryckt det gränsen mellan kärlek och vänskap var »viel fliessender 
als heute».9 Fanns det för Vitalis någon gräns? Hans tydligen blott med 
en kraftansträngning övervunna självmordsgrubbel erinrar på något sätt 
om Winckelmanns utveckling under 1740-talet. Även denne led oerhört då 
hans känslor skrämde bort vännerna, och även han sökte — mer eller mindre 
framgångsrikt — tröst hos stoikerna.

7 »Väl var han [Vitalis själv] förr förryckt och rubbad var hans hjerna /  Antingen 
han var kär i någon Strengnäs terna, /  Det, eller . . . » i Dialog emellan en poet och en 
rimmare (1: 10 f.) .

8 I: 3 f. — Jfr Baggesens Til Eelgesen (t. ex. i Samtlige vcerker, 1, Khvn 1801, 
s. 89 ff .) .

0 A. Schier, Die Liehe in der FrühromantiTc mit besonderer Berücksichtigung des 
Bomans, Marburg 1913, s. 177.
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Man kan kanske med visst fog anta att Vitalis, som inte kände något 
om modern sexualforskning, såg annorlunda på sitt problem än vi är böjda 
att göra. Han kunde mångenstädes läsa, att vänskapen är den ädlaste av 
hjärtats rörelser, ja en dygd, förnämligare än kärleken till kvinnan. Om 
han redan under strängnästiden kom till klarhet över något »onormalt» 
drag i sin läggning, så skedde det säkert långsamt — och motvilligt. Ceder- 
blad har emellertid antytt, att den avgörande »livshämningen» hos Vitalis 
enligt hans mening borde förläggas till »ton-åren och skolåren».1

Helt oberoende av bekännelsebrevet till Berglund finns det skäl för 
uppfattningen att särestadepoken betecknat den absoluta bottennivån i Vi
talis7 stämningar under 1810-talet. Kan man nu räkna också det till doku
menten från 1815-16, så blir bilden av en då infallande kris ännu tydligare. 
Visserligen anbefaller källornas knapphet försiktighet med slutsatserna — 
det kan ha funnits mycken melankoli varom vi helt enkelt inte blivit un
derrättade. Ändå är det välmotiverat att tänka sig, att skaldens stämnings
läge på det hela taget under slutet av 1810-talet befunnit sig i stigande för 
att småningom, måhända redan någon gång 1819, efter flera nya erfa
renheter, låta honom nå den sinnesförfattning som röjer sig i vissa poem i 
Senare dikters första häfte — såsom Prolog med dess jublande lyckokänsla: 
»Min själ är glad. Den älska kan och sjunga.»

Det samband Werin funnit mellan biktbrevet och enslingsdikterna be
rörs emellertid principiellt inte av omdateringen. Vad denna visar är att 
»enslingsstämningarna» är äldre än man omedelbart vill tänka sig, att de 
finns utbildade redan 1815-16. Även dikterna borde då — i någon form — 
tillhöra särestadtiden.

Fullföljer man det av Werin inte närmare utförda uppslaget får man ett 
bestämt intryck av att det är Enslingens klagan som har de flesta berö
ringarna med prosatexten. Detta är inte överraskande, eftersom det ur 
andra synpunkter förefaller som om upplevelsen där är ursprungligare och 
starkare, mindre bearbetad, än i systerdikten. Delvis kan stycket te sig som 
en omedelbar poetisering av brevet med även skönjbara fraseologiska över
ensstämmelser. Vi kan uppmärksamma följande:
Brevet: Min ömhet i vänskapen, min enthusiasm för hvad jag ansett högst på jor

den, har du liksom alla andra menniskor åt hvilka jag meddelat mig, mött 
med ett med medlidande blandat löje, hvilket af allt ondt, som mött mig 
jag aldra minst kunnat fördraga.

Dikten: Du på jorden till svar får blott hån.
Brevet: . . .  öfverflödet af denna trånande kärlek, som aldrig funnit och aldrig 

skall finna något föremål, förbränner mig långsamt.
Dikten: Ack! ohörd förklingar min bedjande röst, /  Och osedd faller min tå r /

. . .  /  Jag det svalkande vattnet ej når, /  Och när ned jag böjer min brin
nande mun, /  Som för Tantalus, undan det går.

Sin förmåga att lida behåller diktens jag mitt under försteningen, liksom 
brevskrivaren, trots sitt karska yttre, bevarar »en känslofull själ». Dröm
världens brand, diktens hela innehållet bestämmande huvudhändelse, har 
sin motsvarighet i brevets krossade »drömmar om vänskap och kärlek på 
jorden».

Beröringarna mellan brev och dikt är alltså ganska talande.

1 S. Cederblad i studien V ita lis’ barndom, Samlaren, N. F., 30 (1949), s. 68.
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Enslingens klagan förefaller härmed knnna insättas i ett godtagbart 
kronologiskt och biografiskt-psykologiskt sammanhang. Tolkningen förblir 
emellertid bortom en viss punkt osäker.

Dikten har av vissa skäl att döma tillkommit — eller koncipierats — 
under förra delen av 1816. Vad den speglar är insikten om ett undantags- 
öde, intensifierad efter en lång skilsmässa från de älskade skolkamraterna 
och upplevd med en känslighet skärpt av anpassningssvårigheterna i Säre- 
stad och, inte minst, av den samtidiga ohälsan. — Har den varit med bland 
de »tio, tollf fragmenter» Vitalis hade liggande den 25 februari 1816?

Dess försteningssymbolik ger, som Cederblad påpekat2, en utomordentlig 
bild för en attityd, en fixering, som kännetecknar den vuxne Vitalis både 
psykologiskt och i fråga om det yttre framträdandet. Klart fattad om det 
själsliga träffas denna attityd enligt Cederblad uttalad av skalden själv 
redan i ett brev till Nicander den 10 februari 1815, alltså före särestad- 
tiden — att den vid detta tillfälle karakteriseras som en nedisning är ovä
sentligt. Den är över huvud taget den schizoida själstypens reaktion mot 
överväldigande påfrestningar. Att processen i dikten knutits an just till 
Lots hustru har en naturlig förklaring i skaldens förtrolighet sedan späda 
år med bibeln. »Öknen» är bibelns öken, livets öken, säkert också i någon 
mån västgötaslätten. I sitt brev till Nicander den 5 augusti 1815 klagar 
Vitalis över landsförvisningen från Sörmlands »lustgårdar» till »dessa 
heta klimat, dér ej ens en enbuske växer».3

1 Enslingens klagan, säger Cederblad, »ser skalden med bitter saknad 
tillbaka mot barndomen som mot det förlorade paradiset».4 Även om denna 
barndom, vilket C. antar, blott kan betecknas som »relativt lycklig»5, måste 
den, helt allmänt, på många sätt för den rotlöse, hypersensitive tjugu- 
åringen Vitalis ha tett sig som det fullkomliga lyckoriket — sedan härjat 
av känslornas brand, för evigt förlorat.

Men kan inte tolkningen fördjupas åt ett bestämt håll? Genom dikten 
skälver, särskilt i en strof, vilken är så tung och knapp att uttrycket nästan 
brytes sönder, en våldsam känsla som inte har mycket att göra med roman
tikens vanliga, ljuvt elegiska trånad efter barndomsidyllen:

O ! främling, en menska, som jag, du ej är.
Att ej du så är, dig gläd!
Den höga Atlas himmelen bär,
Men han bär dock ej helvetet med.

Mot den bakgrund bekännelsebrevet och andra dokument ger ligger det 
rätt nära till hands att tolka detta som en förtvivlad klagan över den synd
fullhet en medvetet förstådd — eller blott befarad — homoerotisk läggning 
måste ha inneburit för en yngling som Vitalis med hans strängt kristna 
uppfostran. De bibliska associationerna i dikten får då en djupare me
ning — och hela poemet blir en bikt gripande som få i vår litteratur. Den 
olycka den talar om är inte en stämning, ett töcken som kan lätta och blåsa 
bort med vinden, utan någonting oupplösligt sammanvävt med personlig
hetens innersta fibrer. Glanslösheten snarast framhäver känslans styrka.

2 A. a., s. 67.
3 2: 127 f.
4 A. a.f s. 60.
5 A. a.f s. 66.



Inte ens religionens tröst bjudes — skalden har ännn inte »slutit frid» med 
sig själv.

Enslingens sång i den stora öknen uppvisar — trots att vi naturligtvis 
inte heller här har den ursprungliga fattningen till hands — knappast 
mindre påfallande beröringar med bekännelsebrevet. Främst är det slut
partiet som ger en parallell; både brev och dikt mynnar ut i en skildring 
av hur författaren »så der temligen vandrar sin bana fram med lugn 
panna och manlig blick». Ändå står dikten på grund av de nya motivele
menten friare gentemot brevet. Ur stoffet har under starka litterära influ
enser medelst rörelsetemat utlösts en övervägande episk dikt om världens 
gång. Försteningen, den inkrökta sorgen, tar mindre utrymme. Skalden 
har i Goethes spår sökt sig fram mot harmoni. Vi kan tänka oss att 
stycket utarbetats jämförelsevis sent och troligen inte fått mycket av 
sin definitiva gestalt före den allmänna översynen mot slutet av 1817.

Drömvärldens brand motsvaras i Enslingens sång av två särskilda epi
soder.

Med vännen som »måste bort för att svalka sig» åsyftas kanske i första 
hand en bestämd person, Vitalis ’ under särestadtiden flera gånger om
nämnde skolkamrat C. E. Günther. Denne var tydligen från början en 
intim vän. I januari 1815 sände Vitalis honom en tröstedikt med anledning 
av faderns död.6 Sista gången han förekommer i breven är den 25 maj 1816, 
då Nicander ombedes att besörja en hälsning.7 Därefter tycks han helt för
svinna ur synkretsen. Jag har tidigare citerat en passage som visar hur 
hårt Vitalis tog hans söliga brevskrivning. Det kan förefalla som en oskyl
dig försummelse men var antagligen allt som behövdes för att skapa en 
allmän symbol för vänners köld. Identifikationen torde dock aldrig bli fullt 
viss.

Blomman i kärlekens rosenlund har naturligtvis alltid fattats såsom 
identisk med Vitalis’ drömbildsflicka, »Laura», i de tidigaste dikterna 
kallad »Hilma». Denna Hilma-Laura var, enligt Forselius, som dock aldrig 
uttryckligen nämner hennes namn, Catharina Sophia Thyselius, senare 
gift Lagberg, äldsta dottern till Vitalis’ patron i Särestad, född år 1798 
och vid tiden för de bådas bekantskap således omkring sjutton år gammal.8 
När man redan i Geijers levnadsteckning över Vitalis 1828 finner identifi
kationen antydd, jämte upplysningen att skalden ännu efter tio års skils
mässa »ej utan den märkbaraste rörelse kunde höra talas» om sin ungdoms 
kärlek, så härstammar även detta från Forselius, som själv bör ha kunnat 
iaktta det sistnämnda. Catharina Sophia har säkert åtminstone på senare 
dagar varit fullt på det klara med sin roll i Vitalis’ poesi. Samtida brev

0 Till C. E. Günther, vid dess faders gr af (2: 49 ff .) .
7 2: 147.
8 Samlade sTcrifter af Vitalis, Sthlm 1873, s. XXX f . : »Den äldsta af husets döttrar, 

då sjuttonårig, med utmärkt godt hufvud och en för den tiden mindre vanlig bildning, 
inhemtad under ett längre vistande uti hufvudstadens då mest ansedda pension för 
unga flickor, dertill musikalisk och begåfvad med en vacker sångröst, j ernte ett be
hagligt utseende, älsklig med ett ord i hög grad, blef hans hjertas herrskarinna, till 
hvilken, såsom sin Laura, han diktat så månget af sina skönaste qväden. Blyg, såsom 
han var, och sluten inom sig sjelf, bevarade han emellertid sin känsla helt och hållet 
inom eget bröst. Lyran ensam var hans förtrogna; och föremålet för hans dyrkan, 
änskönt hon feck af honom emottaga en samling af hans poemer, dem han kallade:
7FörsöTc i poesien af Erik Julius Sjöberg’, förstod ej, anade icke ens, att det var 
henne, som hans hängifvenhet tillhörde.»
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eller andra likvärdiga dokument till belysning finns emellertid tydligen 
inte. Hennes enda kända egna uttalande i frågan — hittills obeaktat — 
synes vara det som en mansålder efter särestadepisoden mottogs och senare 
vidareförmedlades av S. A. Hedlund, vilken sammanträffade med henne 
på 1840-talet.

I en artikel i GHT den 17 januari 1894 till hundraårsminnet av Erik 
Sjöbergs födelse skriver Hedlund:

Men hvem var Vitalis’ Laura?
Det hafva många frågat, och så vidt jag vet har hennes namn ej blifvit öppet 

omtaladt. Jag erfor det dock många år efter skaldens död, och detta af hennes 
egen mun.

Det skedde 1845, då på Röfors bruk, ej långt från Arboga, voro samlade tre 
personer, af hvilka hon var en.

Talet föll på Vitalis.
»Men kunde inte mamma ändå tycka om honom något litet?» — hördes det från 

en älsklig, 18-årig flicka med ljusa lockar, Lina L[agberg].
Modern, nu en vördnadsvärd matrona, svarade med sitt vanliga blida leende:
»Jag var ännu så ung, endast 16 år, och förstod ej hans mening. Först den sista 

kvällen, då han vistades i mina föräldrars hem, började jag ana något af hans 
känslor. Han frågade mig, om jag ville taga min harpa och sjunga några af mina 
sånger för honom. Vi gingo ut i trädgården, och han lyssnade uppmärksamt till 
hvad jag sjöng. Då det var slut, kom han fram och tryckte min hand. Den blick 
han då fäste på mig, lät mig dunkelt ana, att han hyste för mig en djupare till- 
gifvenhet än jag vetat af. Jag såg honom ej mer, ty nästa morgon var han bortrest. 
— Han hade först gifvit mig några af sina sånger, hvilka jag ännu har kvar.»

Den som så talade var Vitalis’ »Laura» . . .
Hennes namn var Sofi Thyselius, dotter af prosten i Särestads pastorat. . .  

C. Thyselius . . .

Hedlund påpekar alltså själv att detta är första gången Lauras namn 
uttryckligen röjes. I sak innehåller relationen mycket litet — utom i ett 
avseende: man får veta att det i verkligheten ingenting varit mellan Vitalis 
och hans Laura, kärleken har bara varit en fantasi av skalden. Det visste 
emellertid Forselius, antagligen efter samma källa, redan 1873.

Det kan medges att Lauras identitet trots vad Hedlund anför inte är 
absolut tillfredsställande dokumenterad. Att G. H. Mellin, en av Vitalis’ 
intimaste vänner under uppsalatiden på 1820-talet, inför Ljunggren för
nekat all kännedom om Catharina Sophias roll för skalden9, torde dock inte 
ha avgörande betydelse utan få ses mot bakgrunden av den senares stora 
förtegenhet gentemot även sina närmaste vänner, när han fann sådan av 
nöden.* 1 Det vore, med tanke på relationerna mellan Vitalis och Mellin, 
ganska lättförståeligt om den sistnämnde inte fått höra särskilt mycket 
om tidigare förälskelser. Någon annan kvinna har heller aldrig satts i 
fråga. Särskilt med hänsyn till att enslingsdikterna tycks gå längre till
baka i tiden än man brukat anta, torde det inte behöva föreligga någon an
ledning till tvivel på att »blomman» i Enslingens sång betecknar Catharina 
Sophia Thyselius.

När det i brevet till Berglund den 29 november 1819 heter, att blomman
0 I ett brev tryckt av v. Plåten i SLT, 1957, s. 110 f. — Om Mellin och Vitalis ibid., 

s. 112 ff.
1 Ett belysande drag anföres av Forselius 1873 på tal om Phosphoristerna i Olym

pen (s. L II).
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i kärlekens rosenlund »egentligen att tala, är en dikt», så står ju detta 
egentligen redan i själva poemet: »och doftet blott kärlek var»; blomman 
är bara en »ögonlust». Flickan är ett diktat ideal, en drömbild, en femme- 
ange sådan alla den svenska romantikens diktare, från Franzén till Atter- 
bom, Stagnelius och Nicander, skrivit om. I »Hilma»-diktningen har Vi
talis utvecklat denna idealbild delvis efter Kellgren men närmast efter 
mönster av Elgström (se t. ex. dennes Hilma eller mitt adertonde år), kan
ske även efter Atterbom och Baggesen, vars Til min S0ster han i Säre- 
stad översatte under titeln Till Marylli på dess confirmations dag. Hans 
senare dikter till Laura är lika påtagligt influerade av Hölty och Matthis- 
son. Hos alla dessa förebilder hör drömflickan lika lite hemma i verklig
heten som Hilma-Laura gör. Vitalis’ kärleksdiktning är ända från början 
starkt konventionell — snarare förromantisk än romantisk. Också utanför 
dikterna träffar vi konventionen i form av den tidstypiska, platoniserande 
spiritualistiska kärleksuppfattningen. I det välkända brev som han skrev 
till Nicander den 15 oktober 1817 och i vilket han söker skildra vad kär
leken betytt för honom, föres vi upp i en sfär av den mest eteriska, mest 
serafiska renhet och osinnlighet långt ovan jordens grus.

Egentligen är »röfvaren», som stjäl rosens blad, på sitt vis en lika för
romantisk konception — hans stamträd är detsamma som de »ädla rövar
nas» i Komiska fantasier. Han är naturligtvis inte tänkt som en person 
utan symboliserar de fientliga makter det talas om i det nyssnämnda bre
vet till Nicander:

. .  . korrt var mig drömmen. Ödet och Naturen ställde sig i förening, i full 
rustning på kampplatsen emot mig. De fordrade försakelse. Då blef mig lifvet 
bittert. Mitt hjerta frågade; hvi får jag ej älska. Det suckade och mitt öga gret. 
Då samlade jag min kraft ej till strid; det hade varit oädelt; men till resignation. 
Jag underkastade mina önskningar den eviga ordningen som bjuder öfver mina 
öden.2

Belysning finner vi också i elegien I  april 1816, där även annars mycket 
i bekännelsebrevet och enslingsdikterna går igen:

Ej för mig ifrån en myrtenrot 
Skall en vårvind någon telning locka,
Blomman sorgligt dignar vid min fo t;
När jag sträckt min hand att henne plocka 
Hon med fallen krona i sin vår 
Suckar bort sitt späda lif med vinden.

Tänker skalden måhända här på att hans sjukdom kunde smitta?
Det konventionella, det tidsbundna i uttryck och tankebanor ger oss 

i och för sig knappast anledning att betvivla att Vitalis upplevde sina 
känslor för Hilma och sin sorg när drömmen brast, sin bitterhet mot »Ödet 
och Naturen», just på det sätt han beskriver. Det finns mycket i de många 
kärleksdikterna som talar för att rörelsen var äkta — utrymmet i föreva
rande sammanhang hindrar en närmare utredning. Däremot får vi natur
ligtvis vara medvetna om att hela sagan utspelades på ett plan oåtkomligt 
för andra än skalden själv, och därför i strikt mening saknade realitet. 
Kanske bör vi också, om vi söker ett djupare sammanhang, ifrågasätta

2 2: 160.
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om inte känslan för Hilma i viss utsträckning kan ha dirigerats av viljan, 
av en helt eller delvis omedveten strävan att korrigera »Naturen» ? Vitalis 
erkänner själv att han har en stark »inbillningskraft», ehuruväl han gör en 
annan tillämpning.3 4 — Under alla omständigheter torde en av faktorerna 
vid hans romantiska omvändelse omkring 1817 just ha varit denna person
liga upplevelse av fantasiens och sublimeringens möjligheter; den hjälpte 
honom att bakom tingens värld skymta idéernas.

Att Enslingens sång i den stora öknen jämställer vänskap och kärlek 
såsom former för mänsklig sympati innebär egentligen ingenting som på 
1810-talet var egendomligt. Romantiken, liksom förromantiken, postulerade 
härvidlag ett både — och, som nu ter sig mycket svårrealiserbart. I all
mänhet låg väl känslornas tyngdpunkt på det håll naturen anvisat. I Vitalis’ 
fall finns som vi sett anledning till tvekan härom. För en helhetsbild står 
två möjligheter — eller nyanseringar — till buds.

Det omdaterade bekännelsebrevet till Berglund, jämte senare dokument 
som 1820-talets dikter till Mellin och mannen i månen, förefaller ge en 
överväldigande bevisning för att Vitalis ända från sin uppväxt haft att 
finna sig till rätta med en homosexuell läggning. Enligt vissa psykolo
giska teorier — inte bara Freuds — kan man ur en sådan läggning, om 
den paras med höga etiska ideal och därav följande kraftiga hämningar, 
förklara allt det bundna, bizarra, ibland paranoida i en personlighet som 
Sjöbergs. Kanske är denna förklaring i hans fall den riktiga. I den dunkla 
dikten Tabula votiva daterad Den 19 augusti 1819é, har vi måhända ett 
första vittnesbörd om hur den i åratal tillbakahållna känslan äntligen, i 
någon för oss oåtkomlig erfarenhet, kunnat accepteras, funnit utlopp och 
tillfredsställelse:

Men bedjande för Gud min Engel trädde:
Af sorgen för sin bror mer skön han var.
För min skull himlen lemna honom gladde.
Han kom mer hastigt, än som ljuset far,
Han sina armar vänligt mot mig sträckte,
Och mot hans sköna hjerta sönk jag trygg.
Hans kyss ifrån de döda mig uppväckte:
Pånyttfödd satt jag uppå böljans rygg.

Vad skalden här dubbeltydigt besjunger hör då med i bakgrunden till 
Prolog i Senare dikter, 1. »Min själ är glad. Den älska kan och sjunga.»

Denna ytterligtgående tolkning behöver emellertid inte vara den enda 
tänkbara. Skalden var, kan vi föreställa oss, i allting starkt bunden vid 
omgivningen; hans patetiska frihets- och självständighetsbegär visar genom 
sin blotta förhandenvaro att härur uppkom ett stort generellt problem. 
Omdömet gäller även om hans erotiska liv. I Strängnäs bands han emotio
nellt vid skolkamraterna, i Särestad riktades känslorna platoniskt mot en 
ung flicka, under uppsalatiden i de litterära studentkretsarna ofta ganska 
kvalmiga atmosfär var det återigen de manliga vännerna som blev objekt. 
Det var den sista fasen som gav honom den påtagligaste lyckan. Det »ho
mosexuella» i hans känsloliv är då visserligen resultatet av en i hög grad

3 2: 162.
4 1: 231. Dikten trycktes först i Senare dikters andra häfte (hösten 1820).
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formbar läggning men även och kanske lika mycket betingat av yttre fak
torer. Svärmeriet för »blomman i kärlekens rosenlund», enligt den första 
teorien en härva av fromma självbedrägerier, kanhända ett medel att låta 
drömmaren själv hävda en normalt manlig mänsklighet, blir då något som, 
på sin tid, var lika djupt känt som senare dragningen till mannen i månen 
— eller, i sista hand, till »den bäste vännen».5 Vill man ha en term för 
denna tolkning av Vitalis’ personlighet kan man säga att han var bisexuell 
med ibland starkt framträdande tendens till vad som kallats ideell homo
sexualitet.

Sammanfattar man resultaten av de ovan framställda reflexionerna 
kring Vitalis’ enslingsdikter skulle man få följande huvudpunkter:

1. Bekännelsebrevet till Berglund skrevs 1816, icke 1818 eller 1819.
2. Enslingens klagan har, väsentligen, tillkommit eller åtminstone skis

serats 1816.
3. Enslingens sång i den stora öknen är, trots sitt tidigare publicerings

datum, yngre än syster dikten, kanske från 1817 eller 1818.
4. Skalden befann sig redan 1816 mitt uppe i den djuptgripande kris, 

vars övervinnande — delvis med hjälp av platonsk filosofi — förblev hans 
stora men aldrig fullständigt lösta problem.

Bilden av Vitalis’ ungdomsår blir genom dessa antaganden klarare. Det 
bör emellertid ännu en gång understrykas att källornas knapphet blott 
tillåter hypoteser. Min diskussion är ej heller fullständig.

Sin centrala plats i Vitalis’ poesi behåller dock enslingsdikterna under 
alla omständigheter.

I hur hög grad de är självporträtt har framhållits av många, senast av 
Cederblad. Att det härvidlag inte rör sig om en uppfattning omedvetet på
verkad av reminiscenser från dikterna själva torde framgå av vad en åt
minstone från början alldeles oförvillad observatör meddelat. S. A. Hed
lund beskriver i sin ovan anförda artikel också ett besök han på 1820-talet 
tillsammans med sin fader avlade hos Sjöbergs dåvarande värdfolk.

Vi kommo — skriver han — en dag till Stockholm, jag tror att det var hösten 
1827, och voro en gång bjudna till en anspråkslös familj, som bodde i ett litet hus

5 Att Vitalis ’ erotiska läggning var problematisk har i varje fall redan östergren 
och Ljunggren antytt, v. Platen är emellertid den förste som — i sin flera gånger 
citerade studie i SLT  1957 — använt termen »homosexualitet» (a. a., s. 117) ; han anser 
det dock säkert att skalden »aldrig yppat sina känslor» i verklighetens värld (s. 118). 
Det är svårt att på avstånd och utan säkra källor bedöma en dylik företeelse, vilken i så 
hög grad framför allt måste ses mot bakgrunden av tidens allmänna känslo- och ut- 
trycksvanor. »Es hat Zeiten gegeben», säger Hirschfeld i Die Homosexualität des Man
nes und des Weibes (2. Aufl., Berlin 1920, s. 186), »in denen sich ein starker Freund
schaftsenthusiasmus in Briefen und Versen allgemein zu Zärtlichkeitsausdrücken und 
Anreden verstieg, wie sie gegenwärtig fast nur noch in wirklichen Liebesbriefen und 
Gedichten üblich sind.» Och även en övertygad freudian som Havelock Ellis betonar 
miljöns stora betydelse för individens erotiska utveckling. »A refined and intellectual 
youth with aesthetic tastes, at the University, for instance, surrounded by attractive and 
congenial persons of his own sex, may remain indifferent to women and continue to 
cherish ardent sentimental friendships and admirations, reaching the conclusion that 
he must be an invert by nature. Yet, when he leaves the U niversity. . .  he discovers 
that, after all, he shares the common passions of ordinary humanity.» (Psychology of 
sex, 3rd impr., London 1934, s. 203 f.)
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högt uppe i Kungsholmens bärg (landsfiskalen Arenander, om ej minnet sviker). 
Till måltiden var också inbjuden en husets hyresgäst (han lär ha bott i ett litet 
vindsrum). Han står ännu för mina ögon, med ryggen mot spishällen blek och 
tyst. Så smög sig en hviskning omkring i sällskapet, som förtalde, att det var en 
mycket lärd magister, som hette Sjöberg. Att han var poet, sades e j; men det 
torde hafva ingått i begreppet »lärd magister».

Den bleke, tyste hyresgästen led af lungsot och fördes sedermera till Serafimer- 
lazarettet, där han dog i Mars 1828. —

»Jag skall stå der länge ännn» — enslingen i den stora öknen var Vitalis 
i det sista, eller kanske ännn mera då. Han står där patetiskt skygg och 
ensam, liksom förstenad, så egendomligt främmande, att det väcker sju
åringens förvåning och djupt präglar sig i hans minne.


