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Kring Stagnelius’ kärlekshistoria.
A v  B e r n h a r d  R i s b e r g .

1 .

Att den framträdande plats, som den personliga kärlekskänslan intar 
i Stagnelius’ diktning, sammanhänger med vissa ingripande så väl yttre 
som inre erfarenheter och avgöranden i det verkliga livet, kan näppeli
gen av någon helt avvisas. Något dylikt vore en allt för stor psykologisk 
orimlighet.

Ingen som yttrat sig i frågan har heller förnekat att Stagnelius haft 
ett »ungdomstycke». Icke ens systersonen häradshövding Wimmerstedt, 
som förklarar det »meningslöst att tala om en obesvarad eller eljest olyck
lig kärlek såsom grund för hans dystra världsåskådning», fördöljer detta. 
Ordet »ungdomstycke» är hans, och han nämner i sina 1894 offentliggjorda 
»Biografiska underrättelser»1 uttryckligen föremålet: »Constance Mag- 
nét, sedermera gift friherrinna Hummerhielm», som, född i febr. 1796, 
var nära 2 x/2 år yngre än vår skald.

Ovisshet har däremot rått om, vem som Stagnelius månde ha avsett 
under namnet »Amanda» i ett rätt stort antal av sina dikter, där hon för
härligas och dyrkas, men också i de flesta av dem framställes såsom den 
där försmått hans hyllning och avvisat hans kärlek.

Böök har emellertid i sin epokgörande Stagneliusmonografi (1919), 
bland annat på grund av ett par svårtolkade ställen i Amandadikterna, 
antagit, att Amandagestalten är i egentligaste mening »diktad» som ut
tryck för Stagnelius’ kärlekslängtan och dess besvikelse, låt vara att lian 
kan ha format dess yttre efter en levande modell.1 2 Schuck synes i senaste 
uppl. av Svensk Litteraturhistoria (1929) luta åt samma mening.

Å andra sidan har lektor Sven Cederblad, som sedan 1920-talet ivrigt 
ägnat sig åt Stagneliusstudier, i anslutning till Albert Nilsson velat be
stämt hävda, att Amanda, som t. ex. tilltalas »stolta flicka», måste be
teckna en verklig person, och att Stagnelius’ djupa förtvivlan över, att 
hon »ej förstått» eller »velat förstå» honom utan »vänt sig från honom med 
förakt», såsom det heter i »Afsked från lifvet», omöjligen kunnat gälla en 
självskapad fantasifigur.

I en uppsats (i Samlaren 1925) trodde han sig också kunna identifiera 
Amanda med en mycket ung flicka, Fredrika Almgren, dotter till en fin- 
landsfödd fänriksänka, som med sina barn bodde i samma anspråkslösa 
söderhus som Stagnelius under dennes första Stockholmsvistelse 1815— 
16. Enligt likalydande trovärdiga uppgifter skulle han nämligen, medan

1 I Nordisk Tidskr. 1894, s. 342.
2 Se s. 256 ff.



han bodde där, varit förtjust i denna enligt traditionen mycket vackra 
flicka.

Senare, i »Stagnelius och hans omgivning» (1936), har Cederblad emel
lertid frångått denna med hänsyn till omständigheterna icke särdeles över- 
tygande teori1 och med stöd av nya eller tidigare icke tillräckligt upp
märksammade utsagor, däribland ett från två håll bestyrkt yttrande av 
skaldens mor en längre tid efter dennes frånfälle samt meddelanden från 
avkomlingar till Constance Hummerhielm1 2, ansett sig kunna ge gåtan 
den utan tvivel mest närliggande lösningen. Denna innebär att ingen 
annan än den förtjusande, fint bildade unga flicka, för vilken Stagnelius 
i sin ungdom enligt samstämmande uppgifter haft ett tycke, var det kvinn
liga väsen, som trots kärleksdrömmens bedräglighet alltjämt stod för 
hans själ såsom det högsta jordiska kvinnoidealet, även sedan hon till
hörde en annan.

Om man än är villig att godta denna sista, redan från synpunkten av 
föremålets värdighet mycket rimliga identifikation, så måste man dock 
säga, att ännu stor dunkelhet råder så väl i fråga om tiden och platsen 
för och hela förloppet av denna förälskelse som beträffande tillkomsten 
av Amandabeteckningen och den därmed förbundna hänförda hyllningen 
av namnets ägarinna samt slutligen omständigheterna vid kärleksför- 
hoppningarnas definitiva gäckande. Därjämte förtjänar undersökas, 
om namnet Amanda kunnat tilläggas mer än en person och om en dikt 
med annat namn på kärleksföremålet verkligen kan gälla samma person 
eller hänför sig till någon annan, och vad detta betyder för skaldens 
kärlekshistoria.

Här skall därför försökas att, jämte utredandet av dessa sista mer 
speciella spörsmål, till dess hållbarhet pröva åsikten om Amanda såsom 
det poetiska namnet på Constance Magnét-Hummerhielm.

2 .

I sitt ovannämnda arbete skriver Cederblad3: »Under de följande som
rarna [efter 1812] har också antagligen Erik Johan Stagnelius, student se
dan 1811, sett den vackra flickan Constance så gott som varje dag. Tro
ligen har han sett henne förr.»

Detta sista förefaller ej blott troligt, utan bör väl anses för tämligen 
givet. Cederblad förbigår emellertid helt och hållet den tidigare bekant
skapen utan att ens göra ett försök att fastställa, när, var och hur den 
skulle ha knutits. Det synes dock nödvändigt att till en början gå när
mare in på denna fråga, för så vifct kärlekshistorien i dess hela samman
hang skall kunna klarläggas.

Att ett sammanträffande skulle ha kunnat äga rum, så länge famil
jen Stagnelius hade sitt hem i Gärdslösa kyrkoherdeboställe vid Ölands 
ostkust söder om Borgholm och familjen Magnét var bosatt i Tokebo i
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1 Cederblads skrift s. 122. Denna skrift avses i det följande, när endast sida hos Ce
derblad citeras.

2 Se särskilt en artikel i Stockh. Dagbl. 6/7 1913 Hvem var Stagnelius’ Amanda?, av 
hennes dotterson G. Thalberg, som 1875 — samma år som han blev student — hört sin 
mor och sina mostrar berätta härom.

3 S. 31 f.
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Åby socken drygt 2 mil norr om Kalmar och l l/2 mil från kusten, alltså 
under tiden före 1810, kan ej tänkas.

Däremot kunde de unga ha mötts snart nog efter biskopsfamiljens 
flyttning till Kalmar våren 1810. Förste lantmätaren Jakob Magnét 
hade naturligtvis ej sällan ärenden till stifts- och residensstaden, och en
ligt dåtida vanor var det ofrånkomligt att en fashionabel person i trak
ten vid första tillfälle uppvaktade biskopen och då väl också brukade 
presenteras för biskopinnan. Själv en sällskaplig och behaglig man blev 
han säkerligen med största intresse välkomnad av denna likaledes i hög 
grad sällskapliga dam. Och då hans enda dotter var född samma år 
som biskopsfamiljens yngsta, fann hon det säkerligen alldeles särskilt 
lämpligt att hennes egen fjortonåriga dotter Hedvig Maria, vars sex år 
äldre syster väl ej befattade sig så mycket med den yngre, och den en
samma Constance på Tokebo finge bli förtrogna vänner. Magnéts andra 
fru, några år yngre än biskopinnan, borde också såsom varande av hög
adlig börd, om än på sidolinjen, bli ett trevligt sällskap för biskopinnan, 
som själv i unga år haft anställning hos och omhuldats av en högadlig 
familj. Det synes därför naturligt att familjen Magnét inbjöds att snart 
gästa biskopens prästgård i prebendesocknen Dörby nära en mil väster 
om Kalmar, där för somrarna ett lantligt hem nu inreddes som ersätt
ning för det på Öland lämnade. Och så träffades Erik Johan och Con
stance för första gången troligtvis sommaren 1810 i Dörby. Detta be
kräftas också av en dotterson till Constance, impressarion G. Thalberg, 
på grund av hans mors och mostrars uppgifter om vad de själva hört.1 
Att denna första bekantskap skulle lett till ett mera förtroligt förhållande 
mellan de unga eller rent av en förälskelse från hans sida, är emellertid 
obevisat. Bottiger använder i en teckning av Stagnelius uttrycket »en 
leksyster» om Constance, och Böök talar t. o. m. om »en barndomsför- 
älskelse», varigenom bekantskapen tycks föras tillbaka till Ölandstiden. 
Men den snart sjuttonårige Erik Johan, som aldrig haft några lekkamra
ter utan blott levat tillsammans med sina böcker och sina ensamma fan
tasier, var säkerligen alldeles obekväm för barnlekar och saknade samti
digt umgängesvana för ett kavaljersak tigt närmande. Den väluppfostrade 
Constance å sin sida tog i den främmande omgivningen och enligt den 
tidens seder naturligtvis intet som helst initiativ och höll sig väl särskilt 
till hans systers sällskap.

Det finns i hela Stagnelius’ diktning ej heller någon som helst antydan 
om något dylikt svärmeri för någon flicka under hans tidiga ungdomsår, 
såsom jag i det följande skall närmare uppvisa. Ett avgörande bevis 
häremot är redan, att den unge skalden i dikter från 1813 och v. t. 1814 
alltjämt ger uttryck åt en kärlekslängtan, för vilken han säger sig ha 
hoppats men ej lyckats finna något bestämt föremål. Skulle alltså bekant
skapen med Constance vid denna tid ej vidare berört honom? Och skulle 
han överhuvud ej haft tillfälle att bevittna hennes utveckling under 
denna tid? Detta kräver en undersökning, varvid till en början Stagne
lius’ många saknadsfyllda dikter om den lyckliga barndomen i hemmet 
på Öland må tas i betraktande.

Bland dem märkas särskilt »Återblick på barndomen», »Till Skönhe-

1 I nyssnämnda artikel.
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ten» och »Barndomsminne» från hans tidigare diktarperiod samt ett större 
parti i det självbiografiska »Afsked från lifvet» av senare datum. I alla 
beskriver han utförligt hemmets omgivningar, där han vår och sommar 
strövade omkring eller låg i gräset och därvid njöt av allt vackert, som 
tedde sig för hans blickar på och ovan jorden. Man får också bevittna, 
hur hans livliga fantasi låter vänliga väsen uppenbara sig för den ensamme 
svärmaren — han saknade ju jämnåriga kamrater. I from andakt tyc
ker han sol och stjärnor vara en hälsning från Gud, och senare efter be
kantskapen med den nordiska och antika mytologien föreställer han sig 
omgiven av mytens gestalter, älvor och näcken samt sånggudinnan och 
kärleksgudinnan, som omhulda honom. »Begär och känslor växte» och 
hoppet låter honom ana en säll framtid. Han drömmer om att finna en 
trofast vän, om att vinna skaldeära och framför allt om att ernå kärleks
lycka. Hans erotiskt inställda fantasi förespeglar honom ett ideal av 
kvinnlig skönhet, av himmelsk kärlek, än i gestalten av en enkel herdinna, 
än av en rikt smyckad förnäm flicka, och han tilltalar denna drömbild: 
»O, hur lycklig du mig gjorde!» Men som avslutning på dessa skildringar 
kommer alltid en klagan över hur besviken han senare blivit, när han 
trädde ut i den kalla, »brottsliga» världen d. v. s. efter flyttningen till 
Kalmar. Och han utropar slutligen i »Till Skönheten»: »Farväl då, Skugg
bild!»

Samma tankar genomgå Elegi 18131; men först här nämnes också or
det »brud», dock ingalunda som en verklig person. Strofen lyder i sin 
första version:

Som Bose stadigt vid Herröds sida 
En vän jag trodde med tröst mig bida 

I lifvets sorg,
En brud förlofvad åt mina öden 
Som Thora fager och öm i döden 

Som Ingeborg.

Alltså en fager och öm brud, förlofvad (d. v. s. utlovad, av himlen får 
man tänka, jfr »det förlofvade landet») åt honom för hans framtid trodde 
han vänta honom. På liknande sätt och ännu tydligare uttrycker han 
sig i en annan »Elegi», troligen också från 18131 2, där han skildrar vad 
hoppet målat för honom, men som han nu »med blygd» finner endast ha 
varit »återskenet af hans fantasi»:

Tärnans kyssar, vänskaps hulda möte,
Bygdens frid och snillets lagerkrans —
Allt mig löftes — för mitt sträkta sköte 
Allt försvann som meteorens glans.

Under pällen, krönt af silfverstjärnor,
Ingen Hilma, rodnande och säll,
Svär mig trohet o. s. v.

Att märka är här uttrycket »ingen Hilma»; det är således ej fråga om 
något visst föremål för hans kärlek, som han benämner Hilma. Namnet, 
väl lånat från Kellgrens »Den nya skapelsen» eller Elgströms kärleks
dikter och även eljest använt i Stagnelius’ tidigare produktion som namn

1 Sami. skr. af E. J . Stagnelius utg. af Fr. Böök (från 1911) 1, 252 ff. I det följande 
citeras denna uppl. blott Böök.

2 Böök 1, 225 ff.
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på en diktad älskarinna, sbår här otvetydigt för ett helt ob estä m t kär- 
leksföremål, som ännn ej framträtt i verkligheten, men som han dröm
mer om såsom sin blivande maka (»under pällen»):

Inom mig den verld af sällhet myste
Som jag dårligt sökte utom mig.

Någon tanke på Constance såsom den »lovade» bruden kan varken upp
spåras här eller i någon annan dikt från de första skaldeåren.

Kan då verkligen Erik Johans kontakt med Constance tilläventyrs 
ha varit i det hela avbruten eller åtminstone helt flyktig under de när
maste åren efter 1810? Låt se. Magnét sålde 1811 Tokebo och flyttade 
själv med familj detta år till en sydligare plats i socknen, Åby kyrkby 
n:r 11, där familjen hade en tillfällig bostad. Det förefaller ganska tro
ligt, att denna flyttning till närheten av kyrkan och prästgården, om den 
ej orsakats av, så dock fallit sig läglig för Constances förberedelse till 
den första nattvarden genom den ansedde gamle prosten i Åby Bothén, 
och att hon därför stannat i hemmet denna sommar. Man använde före 
folkskolornas inrättande lång beredelsetid för nattvardsungdomen. Av 
en Upplandsprästs dagbok från 1843 (då 1842 års beslut om obligatorisk 
folkskola ännu ej hunnit tillämpas), har jag inhämtat att i hans försam
ling konfirmation och första nattvardsgång efter läsning under den före
gående delen av året ägde rum först den 3 och 10 september.

Sedan emellertid ägaren av herrgården Tingbyberg, som fågelvägen 
ligger blott en eller annan kilometer från Dörby dåvarande biskopsbo- 
ställe, i juni 1811 avlidit, hade den inköpts av Magnét, och familjen flyt
tade dit (i mars) 1812, varigenom, helt säkert enligt de båda familjerna 
Stagnelius’ och Magnéts önskan, ett nära och förtroligt umgänge mel
lan dem i hög grad underlättades. J. H. Simonsson utmålar också i sin 
doktorsavhandling1 i livliga färger, huru Erik Johan denna sommar 
hade »en tid af salig hänryckning» genom sin uppflammande kärlek till 
Constance. Detta är dock en helt grundlös gissning. Erik Johan hade 
hösten 1811 med sin två år äldre bror Carl Ulrik avgått till akademien 
i Lund, och tidigt på våren 1812 hade båda överflyttat till Uppsala, där 
de kvarblevo över sommaren, såsom framgår av ett brev från fadern 
till ärkebiskop Lindblom från slutet av november.1 2 Först under jul
ferierna 1812—13 (om han då var hemma för att »recreera sig» enligt 
biskopens brev) hade således de båda unga kunnat träffas i Kalmar el
ler Tingbyberg. Wimmerstedt presenterar också Constance såsom »dot
tern i en familj, som var granne till den Stagneliska under dennas som
marvistelse på Dörby», och förlägger alltså Stagnelius’ »tycke» till familjen 
Magnéts Dörbytid. Vid denna tid fanns hos Magnéts, tydligen som in
formator för den unge sonen, en annan ung man, en nära två år äldre ku
sin till Erik Johan, vid namn Carl Duse. De båda kusinerna inskrevos i 
Kalmar nations i Uppsala album samma dag, men kort därefter återvände 
Duse till hemorten och kvarstannade där hos Magnéts till höstterminen 
1813. Med så mycken ungdom i de båda familjerna var väl en närmare 
förtrolighet mellan Erik Johan och Constance ej tänkbar under vinter
umgänget inomhus. Året 1813 medförde också en omvälvning i det Mag-

1 E. J . Stagnelius lif och dikt 1, 1909, s. 118 ff.
2 Citerat av prof. O. Holmberg i Samlaren 1936, s. 63.
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nétska hemmet. Den ny utnämnde kaptenen Erik Johan Hummerhielm 
ingick enligt egen anteckning — den 8 mars förlovning med Con
stance Magnét.1

Hummerhielm skulle strax efter ut i kriget i Tyskland, och antagligen 
ville han dessförinnan försäkra sig om, att den nu sjuttonåriga Constance, 
som han i hemlighet utkorat till sin blivande maka, ej under hans från
varo komme att fästa sig vid någon annan. Både den nyexaminerade 
Carl Ulrik Stagnelius och Duse (som senare blev präst) kunde han möj
ligen misstänka, men knappt Erik Johan, åtminstone om han haft till
fälle att iaktta honom. Det är dock föga troligt, att denna förlovning, 
som väl i hast anordnats, kanske mera enligt föräldrarnas vilja än den 
utan tvivel överraskade Constances egen, nu också utan vidare eklatera- 
des. Fästmannens liv och hälsa kunde ej garanteras under ett så vittut- 
seende fälttåg som det förestående, och att bli fästmansänka vore en föga 
tilltalande utsikt. Detta bör ha gjort, att saken tills vidare fick förbli 
hemlig. I varje fall märks ingen inverkan av händelsen på Stagnelius’ 
diktning från 1813.

Det vore också möjligt, att de båda unga ej alls sågo varandra heller 
under sommaren detta år. Att Constance hade åtnjutit den mest fullän
dade uppfostran, framhålles i alla källor.1 2 Thalberg skriver bl. a.: »Hen
nes talanger i synnerhet i musik och sång utvecklades; hon hade en utom
ordentligt sympatisk och välklingande sångstämma och ägnade sitt största 
intresse åt sångens konst.» Skulle utom undervisning i alla läsämnen, i 
dans och vad i övrigt hörde till ett mondänt uppträdande också sång
utbildningen kunnat försiggå uteslutande i hemmet? Husförhörslängderna 
ge inga bestämda upplysningar ens om guvernanter i huset. Två efter 
varandra anställda »mamseller» synas ha varit husmamseller; en sådan 
var då för tiden oumbärlig i ett bättre hus. Man skulle därför kunna gissa, 
att Constance efter förlovningen under en tid fått fullborda särskilt sin 
musikaliska utbildning och sin sällskapliga uppfostran i huvudstaden.

Härigenom kunde det nu osökt förklaras, att den unge skalden vid sin 
hemkomst efter avlagd examen i juni 1814 skulle överraskas och helt 
bländas av den nu fullt utvecklade, av skönhet och behag strålande, av 
kvinnliga talanger, ett glatt väsen och ett känsligt sinne utmärkta ader- 
tonåringen, ett »tjusfullt» förkroppsligande av den idealbild av den »lovade» 
bruden som han länge burit inom sig. Att han nu blev ohjälpligt förälskad, 
kunde ej undgås.

Alldeles säkert var det också först nu som han ägnade föremålet för 
sin uppflammande passion en hänförd dyrkan i dikter, där han gav henne 
namnet Amanda och vilka hon enligt familjetraditionen3, återgiven av 
Bottiger och Wimmerstedt, brände före sitt giftermål. Namnet Amanda 
— »den älskansvärda» — kan Stagnelius ha hämtat från Wielands »Oberon», 
då han vid denna tid torde ha studerat Wieland som förebild för sin episka 
dikt »Blenda». (Oberon hade just 1813 utkommit i Uppsalaserien »Biblio- 
thek der deutschen Klassiker».) Säkert har den undersköna prinsessans 
hängivna kärlek till den tappre paladinen Huon gjort starkt intryck på 
Stagnelius och verkat som en uppmuntrande förebild för hans egen situa

Kring Stagnelius’ kärlekshistoria

1 Simonsson åberopar härför (s. 128) en anteckning av Hummerhielm själv.
2 Cederblacl s. 35. 3 Cederblad s. 93.
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tion och härvid också hennes namn som ett löfte om genkärlek. Själv 
kallar han sina hyllningsdikter för »rökverk på hennes altare», »offereld 
som han tändt» m. m. dylikt.

Det har av flere beklagats, att dessa hyllningsdikter äro förlorade. 
Men det är ganska troligt att två av dem utgöras av de visserligen ej i 
manuskript bevarade men alltså väl i en senare gjord renskrift direkt till 
sättning avlämnade styckena »Näktergalen» och »Näktergalen och rosen».1 
Skickligt nog återger Stagnelius i huvuddelen av dessa blott den gamla 
österländska symboldikten om näktergalens kärlek till rosen för att först 
på slutet tillämpa denna på sin egen kärlek till den som han nu nämner 
»Amanda». I den förra av dikterna låter han denna kärlek ha en viss ut
sikt att bli besvarad. De sista raderna lyda nämligen:

Flicka, jag har skapad blifvit 
Endast för att prisa dig.
Jag kan älska, jag kan sjunga —
Fordra icke mer af mig.

I den andra, där näktergalens känslor för rosen mera utförligt och 
vältaligt och på slutet direkt2 framföras, är han i sin tillämpning på 
Amanda redan blygsammare:

Dock, o hulda, om min lyra 
Äger blott en ton, som hinner 
Till din själ, — en ton, som lockar 
Perlor ur ditt sköna öga,
O, då brann på hjertats altar 
Ej min rökelse förgäfves.

Helt säkert syftar på dessa och andra eventuellt till Constance riktade 
dikter den senare raden av ett distikon i Stagnelius’ främst ställda, 1815 
daterade elegi från hans första månader i Stockholm med dess verb i 
förfluten tid:

Jag till m itt eget fördärf har skådat en skönare Tärna.
Henne Amanda blygt nämnde min bäfvande sång.3

Märk här utom imperfektformen »nämnde» de vördsamma orden »blygt» 
och »bäfvande». Snart hade den förälskade unge mannen dock måst 
finna att hans hyllning kyligt och bestämt avvisades, såsom han i detalj 
beskriver i »Afsked till lifvet» — helt naturligt, eftersom hon var, om än 
hemligt, förlovad. I »Mina önskningar»4, som utan tvivel härstammar 
från samma vistelse i hemmet, skildrar han i Gessners stil den idylliska 
levnad, som han ville be till himlen att få föra som make till Amanda 
»i en af skogar kransad dal» ända till livets slut. Men i den sista strofen 
bekänner han för sig själv omöjligheten av dessa böners uppfyllelse och 
utbrister under tårar:

Förgäfves mina böner låga —
När fyllde Ödet hjertats kraf?
Allena skall jag öknen tåga,

_  Allena sofva i min graf.
1 Böök 2, 32 f., 33 ff.
2 Det är ej österlandets näktergal som, fallande ur sin roll, nämner rosen Amanda 

(så Böök Monogr., s. 252), utan diktaren tar själv till orda med: »Så, förtrollande 
Amanda, äfven jag» o. s. v.

3 Böök 1, 199. Cederblad har förut påpekat detta imperfektum (s. 94).
4 Böök 1, 133 ff.
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Också den berömda hyllningsdikten »Amanda», som slntar med ett 
liknande förtvivlat ntbrott, bör vara från ungefär samma tid.1

Det är alltså tydligt att Stagnelius vid denna tidpunkt, före och kort 
efter avresan till Stockholm, hade fullt klart för sig, ej blott att hans kär
lek försmåddes utan också att den älskade var bunden vid en annan. 
Kapten Hummerhielm, som efter det tyska fälttåget med den övriga 
svenska hären direkt sändes till Norge, var just vid denna tid äntligen åter
kommen till Kalmar välbehållen, om än — enligt Thalberg — med en svår 
reumatism. Passjournalen i Kalmar visar nämligen att han den 19 febr. 
1815 i sällskap med sin blivande svärfar reste till Stockholm — kanske 
bland annat för att köpa förlovningsringar och fästmanspresenter?

3.
Det torde här vara på sin plats att närmare gå in på, vad Stagnelius 

överhuvud må kunna tänkas ha skrivit med avgjord hänsyftning på 
Constance Magnét som föremål för sin ömma låga.

Man vill då i första hand citera omarbetningen från 1815 av den här 
förut citerade strofen i Elegi 1813, som fått denna form:

På vreda böljor, i mörka skogen 
En vän mig följde som Bose trogen.

Hvad brödrapar!
En brud jag hade som Ragnars däjlig,
Som Hjalmars trogen — ack! outsäjlig 

Vår kärlek var.

De sista raderna synas vid första blicken kunna syfta på en ungdoms- 
brud, och då rimligtvis på Constance från och med 1810.1 2 Men vid 
närmare eftertänkande förflyktigas en dylik föreställning. Ända till 
och med denna strof skildrar ju vår unge skald sina barndomsintryck 
från Öland. Skulle han här avvikit från ämnet och kommit in på Kalmar- 
tiden? Helt säkert vill omarbetningen liksom i fråga om brödraparet 
också beträffande bruden — varvid de båda »trogen» dock tjäna att för
stärka kontrasten — ej säga annat än den ursprungliga versionen och 
blott mer pregnant (och med undvikande av »förlofvad» i dess föråldrade 
betydelse) uttrycka vad hans fantasi låtit honom se och uppleva som ett 
framtidsperspektiv, alldeles som i dikten »Idealet», där han till och med 
i fantasien, eller som det heter: »i diktens förtrollande dalar», upplever 
sitt bröllop och sin bosättning, men omedelbart nödgas för sig själv er
känna overkligheten av allt detta.

Här i »Elegi» (1813—1815) säger Stagnelius sig också i barndomsnejden 
ha »sett» älvor och kämpar i dryckessalen och »hört» Gubben i Floden och 
klangen av festpokalen. På samma sätt »hade» han en däjlig brud. Och 
på liknande sätt som i »Idealet» avbryter han plötsligt med ett erkännande 
av den verklighet som är, då dikten skrevs (1813):

Min dag är bister! — En vän ej stöder 
Min qualda skullra3, en Brud ej glöder 

i Skaldens famn.
1 Böök 1, 150.
2 Cederblad har verkligen fått för sig (se s. 81 och 86 ff.) att omarbetningen av »Elegi» 

med uppgiften att både hans och hans bruds kärlek var »outsäjlig» syftar på hans för
hållande till Constance, utan att dock söka fixera tiden härför.

3 Han hade nu från v.t. 1813 ej heller längre brodern som stöd.
3 — 41332. Samlaren 1941.
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Samma motsättning erbjuder stycket »Till Skönheten»1, där den unge 
skalden förtäljer, huru idealet »stod upp förklaradt vid fantasiens féeri» 
såsom »en Quinna, skönast ibland Tärnor»:

Jag ville störta i dess öppna famn,
Men ack! hon flycktade, en luftig hamn.

Ännu en liknande personifikation eller, om man vill, allegori av kärleks
drömmen från Ölandstiden möter i en av de tidigare stroferna av dikten 
»Till Öland»2, som lyder:

Där går m itt hjärtas ideal 
I skötet af en fridsam dal, —
Med rosenhy och svarta lockar 
Hon däjlig går och blommor plockar.

Simonsson förledes också nära nog att i denna strof tro en verklig 
person åsyftad, då han skriver3: »Kanske dessa sista verser kunna tyda 
på, att det var mer än blotta fantasier, och att han alltså fattats af de för
sta ynglingaårens svärmiska förälskelse» o. s. v. Man avstår lugnt från 
att söka spåra upp den av honom tänkta »mörklockiga ölandsflickan», 
då man några strofer längre fram i dikten läser:

Här vandrar än kring blomsterland,
I popplars skjul, vid källors rand 
Af liljor prydd och snöhvitt siden,
Min fordna syster —  Samvetsfriden,

en kvinnlig gestalt, som sedan talar hela 11, av milda förebråelser fyllda 
strofer, vari hon till sist betecknar sig själv som den egentliga drömda 
älskarinnan.

Jag kommer nu till det enda ställe som till nöds kunde tänkas avse 
Constances täcka uppenbarelse, medan båda ännu vore helt unga, näm
ligen början av en strof i den akademiska tävlingsdikten »Sång till Quin- 
norna i Horden» från 1818. Det är strof 334:

Mig tjusade en ljusfull hamn 
I barndomslifvets sälla dagar.
H vi blef den ej —  o Ödets lagar! —
Till verklighet i älskarns famn?
Skön var min brud, ack! skön som dagen,
När, daggig om sitt gyllne hår 
Ur sjöar af chrystall hon går, —
Frisk som en ros i perlregn t vagen.

Denna utgjutelse i och för sig  synes ju, lika väl som de här förut 
anförda ställena i tidigare dikter, böra gälla den fantasibild, den »hamn» 
(jfr »en luftig hamn» i »Till Skönheten» och »den ljusa hamn» om fantasi
bilden av Kamilla i »Den sofvande herdinnan»), som framträtt för hans 
inre blick. De båda följande stroferna visa emellertid, att det där är 
fråga om en verklig person. De lyda så:

Än lekande hon zittran slog,
Än, festligt prydd af blomsterkransen,
Hon tjusfull sväfvade i dansen 

___________ Och glädje kring sin trollkrets log.

1 Böök 1, 278 ff. 2 Böök 2, 190 ff. 3 Anf. arb. s. 61. 4 Böök 2, 12 ff.
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Dock skönast var hon, när hon fällde,
I nödens hydda, ömkans tår.
Då, svidande af nya sår,
Med ökad kraft mitt hjerta svällde.
Min var hon, min i fordna dar,
Nu endast min i mina sånger.
Jag såg den hulda tusen gånger,
Men aldrig, aldrig min hon var.
Din hand! — jag vill den ej begära.
Se! törnet uddas på min stig.
Att bjuda, älskade! åt dig,
Jag har ej lycka, har ej ära.

Denna person har alltså talang att spela och dansa, så att hon för
tjusar hela omgivningen, och samtidigt ett för nödställda medlidsamt 
hjärta. Han har »sett den hulda tusen gånger» och skulle velat begära 
hennes hand, om han icke känt sig ovärdig härtill. Att detta måste gälla 
en vuxen ungmö är tydligt, och hon kan ingen annan vara än Constance 
— såsom också allmänt antagits —, och uppenbarligen sedan han från 
sommaren 1814, då han avlagt sin examen och då de bodde så nära var
andra, fick se henne kanske nära nog dagligen, om han — såsom han 
säkert ytterst gärna gjorde — följde systern hem till väninnan eller Con
stance kom till de båda syskonen i prebendeprästgården. Då hade det för 
Erik Johan också i sanning varit »en tid av salig hänryckning», om han 
funnit sina känslor besvarade, något som han kanske till en början sökte 
inbilla sig tack vare det vänskapligt förtroliga bemötande han, icke minst 
för systerns skull, säkerligen rönte. Helt visst är det också till denna 
sommar och den närmast följande tiden som man har att förlägga det 
»ungdomstycke» — han hade ju ännu ej uppnått myndig ålder — som 
Wimmerstedt erkänner honom ha haft för Constance, när Magnétska 
familjen var granne med den Stagneliska, och som »han icke dolde för sina 
förtrognaste», det vill väl närmast säga systern. Att han ej öppet uttalade 
sina känslor för föremålet, såsom Wimmerstedt också försäkrar, ett ut
talande som samtidigt innebär, att hon var gammal nog för att tänkas 
få motta en kärleksförklaring, må man ha all anledning att tro. I sin 
»Sång till Quinnorna i Norden» framhåller Stagnelius den nordiske älska
rens blyghet i detta avseende:

Af hjelplös kärlek älskarn lågar,
Förr’n han sin flamma ana tör:
Han tusen marter lida bör,
Förr’n han sin kärlek stamma vågar.

Detta låter helt självupplevat. Men den förälskade Erik Johan lät 
Constance åtminstone ana, vad han kände, genom att tillägna henne 
dikter under namnet Amanda. Huruvida hon då, åtminstone till en 
början, kunde uppfatta dessa dikter som vackra fantasiprodukter utan 
tillämpning på henne själv, undandrar sig vårt bedömande. Men att 
han senare, när han fann sig »försmådd» och hon längre fram blivit gift 
med en annan, ingalunda utbasunade för andra sin bittra besvikelse, för
står man utan vidare, och det härav föranledda förnekandet av en kärleks
sorg i Stagnelius’ liv1, saknar allt värde.

1 Wimmerstedt, anf. upps. s. 342. Också fadern förnekar detta i ett brev efter sonens 
död, givetvis av obekantskap om sonens inre värld.
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Den hemlighet hans hjerta trycker,
Ej vänskapen från honom rycker,

heter det också i sången till Nordens kvinnor, fast hemligheten i dikten 
endast avser kärleken till den tärna nordmannen kan hoppas få ja av.

Men det är tid att återgå till sammanhanget mellan de två senare stro
ferna och den första av de här förut citerade ur tävlings dikten. Att märka 
är då, att strof 2 börjar med »hon». Det kan således ej vara tal om en ny 
person, utan pronominet måste gälla en förut nämnd. Skall man således 
ändå nödgas tänka att den »ljusfulla hamnen under barndomslivets sälla 
dagar», som nämnes i början av strof 1, måste vara Constance, då som 
minst fjortonårig? Ingalunda.1 »Barndomslivets sälla dagar» tillhörde 
för honom Ölandshemmet, och de båda raderna gälla utan all fråga också 
här hans kärleksdröms fantasiskepnad under uppväxtåren. »Hamnen» 
kallas ju »den» i den följande vemodiga sucken: Varför blev den, denna 
skuggbild, ej till verklighet? En människa, som ju är verklig, kan natur
ligtvis ej b li till verklighet, men väl en fantasibild. »I älskarns famn» 
betyder: genom att jag (längre fram som vuxen) fick famna en älskad 
flicka. Därvid tänker han om ed elb art på Constance, och henne kallar 
han då i strofens senare hälft »sin brud», nämligen den han hoppats få 
äga. Och så kommer i nästa strof »hon» såsom beteckning för Constance. 
Sammanhanget är härmed klarlagt.

Den sista strofen av de tre kan emellertid, såsom den är tryckt i Ham
marskölds edition, omöjligen vara felfri, eftersom rad 1 och 4 äro oför
enliga; den logiskt klare Stagnelius1 2 kunde i en tävlingsskrift i Svenska 
Akademien omöjligen ha gjort sig skyldig till något sådant. Redan rad 1 
och 2 visa en språklig oegentlighet och två sakliga oriktigheter: i rad 2 
måste, tvunget nog, underförstås »är hon», rad 1 är osann, eftersom Con
stance aldrig varit hans i verkligheten, såsom också mycket riktigt sägs 
i rad 4, och rad 2 med sitt nu är också osann, eftersom han ej två år efter 
hennes giftermål 1816, rimligtvis i sånger kunnat kalla henne »sin» och i 
varje fall ej efterlämnat några sådana sånger. Däremot har han i en av 
sina äldre elegier3, som av prof. Holmberg anses ha tillkommit hösten 
1815, just framställt Amanda som sin brud »i drömmen»:

Fåfängt, Amanda! min sång Du försmår, mitt brinnande hjärta, 
Fåfängt skilja oss åt Alper och brusande haf,

Mild som en Ängel ändå omsväfvar Du evigt min tanke,
Flicka! min ömma Brud är Du i drömmen ändå.

Den tredje strofens förra hälft blir emellertid i alla avseenden tillfreds
ställande, om man antar att Nu är tryckfel (skrivfel, läsfel eller sättfel) 
i st. f. Men. Rad 2 anspelar då bl. a. just på nu citerade verser från 1815. 
Och rad 1 strider då ej längre mot rad 4, men båda få en viss pikant färg 
genom förhållandet till varandra.4

1 Denna uppfattning, som prof. Holmberg i brev till mig hävdat och som klarar upp 
sammanhanget, har av mig här närmare utvecklats.

2 Böök framhåller också i »Stagneliusfiguren» (Stridsmän och sångare, uppl. 2, s. 186) 
»hans litterära stilkonsts osvikliga logik».

3 Böök 1, 213 (n:r XII).
4 I denna dikt finns i första trycket två andra fel, näml. i v. 54 hörde i st. f. Icörde 

och i v. 235 Nu  (genom »smitta» från Nu  i v. 237) i st. f. Snart, båda riktiga i ett 
(t. o. m. v. 256) bevarat koncept, men meningslösa i trycket, alldeles som Nu här på 
stället (i v. 282).
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Strofens senare hälft är formad som direkt tal i närvarande tid, medan 
allt det övriga, som rör denna »brud», berättas i förfluten tid. Redan i 
den första av de tre stroferna framställes en retorisk fråga, varför »ödet 
fogade det så», att den »ljusfulla hamnen», drömmen om en skön och öm 
brud, ej senare fick bli till verklighet. Svaret ges nu genom att skenbart 
citera ett direkt yttrande till den som brud tänkta flickan, vari han öd
mjukt framhåller sin ovärdighet. Skälet är vägande, men att därtill kom
mer ett ännu starkare, nämligen att hennes sinne är (d. v. s. var) vänt 
från honom till en annan, kunde han ej gärna ge plats i den akademiska 
dikten på annat sätt än genom att med en suck hänvisa till »Ödets lagar».

Härmed får alltså Constance under hennes tidigare år före 1814 anses 
definitivt avförd från en plats i Stagnelius’ d ik tn in g .

4.
Det finns dock verkligen ett annat ej oviktigt hithörande dokument av 

Stagnelius’ hand, nämligen ett tillfälligt bevarat odaterat brev från Upp
sala till hans syster, uppenbarligen den yngre, såsom svar på ett andra 
brev från henne, sedan de senast skildes. Svaret utvisar, att brodern 
blivit smickrad och erfarit »en flyktig känsla av nöje» av en slutpassus i 
brevet. »Denna känsla lämnade dock snart rum för andra mer förnuftiga», 
och han har »bestämt det icke så alldeles oskyldiga brefvet åt lågorna.» 
Säg uppriktigt, fortsätter han: »Hvilken Demon ingaf Dig att skrifva på 
det sättet?1 Är det ens möjligt1?» »Och vore det ock möjligt eller till och 
med ägde ett sken av sanning, hvad angick det mig1? Tro icke att jag är 
fåfäng.» — »Tro ej heller att jag är barnslig nog för att roas af leksaker0?» 
Upsala ligger ju 50 mil från Dörby, och på det avståndet förbleknar min
net, säger han i mer poetiska vändningar, till villka jag återkommer. 
I ett P. S. hälsar han slutligen från ressällskapet [till Uppsala] och säger 
sig kunna »berätta åtskilliga intressanta uttryck» av »den vackra röd
blommiga Ynglingen» i sällskapet, om han »ej fruktade att för mycket 
smickra den quinnliga fåfängan» hos henne. Detta P. S. belyser i viss mån 
vad som sagts i systerns brev och vill tydligt nog låta det sagda framstå 
såsom blott en komplimang.

Att det i systerns brev också gäller ett P. S. med en hälsning, givet
vis då från Constance, kan man därför ta för givet, och till denna häls
ning måste ha anknutit sig något yttrande av systern, som varit smick
rande för honom och berett honom nöje, men på vars riktighet han hade 
skäl att tvivla. I varje fall var han, heter det, förståndig nog att ej fästa 
något vidare avseende vid den smickrande utlåtelsen.

Vad kan systern ha skrivit, som visserligen är smickrande för honom, 
om det vore sant och om han vore fåfäng, men som en demon måste ha 
ingivit henne och som gör brevet så farligt, att det bör brännas upp1? 
Det är svårt att värja sig för den gissningen att systern sagt sig av Con- 
stances yttranden förstå att hon mycket uppskattade Erik Johan och ej 
alls tyckte illa om honom, eller något i den vägen, ett uttalande som nog

1 Skulle denna här något tillgjorda fras vara en replik eller ett citat från ett ställe i 
»Kriget» (Böök 1, 239), som lyder: »Hvad Demon dig ingaf för ära och namn Att 
sällhetens sköte och lugnet försaka?» Detta »ode» är daterat 1813 och tydligen till
kommet före sommaren, vilket skulle kunna tyda på att också brevet förskriver sig 
från v.t. 1813.



kunde ha framkallats av en förebrående förmodan av väninnan om mot
satsen.

Viktigt är nu att söka utreda, när denna brevväxling kan ha ägt rum. 
Böök tror1 att Stagnelius’ brev är »skrivet under hösten eller förvintern, 
då Stagnelius tyckes se tillbaka på en förfluten angenäm sommar», när 
han påminner om, att han befinner sig i Upsala 50 mil från Dörby, och 
därefter tillägger: »Ah! glest blomstra i frånvarons vinter minnets eter
neller» samt citerar ett verspar:

Man börjar glömma bort att dagens stjärna brunnit,
När vintrens långa natt oss vant vid lampans sken.

Denna patetiska utgjutelse förefaller dock nästan snarare tyda på en 
sen vintertid t. ex. en februaridag, då solen går ned ungefär lika tidigt 
som kring 1 november. I Dörby sammanträffade de unga givetvis också 
en eller annan gång under jullovet. I varje fall var Stagnelius under sin 
Uppsalatid blott en sommar, sommaren 1813, i hemmet; sommaren förut 
var han, som redan nämnt, kvar i Uppsala.

Fäster man avseende vid, att handstilen i detta Stagnelius’ brev enligt 
Bööks uppgift är tidig, och att systerns meddelande tydligen verkat över
raskande på brodern och framstår som ett initiativ från Constance genom 
systern, blir man böjd att förlägga skriftväxlingen till v. t. 1813 före 
Constances förlovning. Vid sammanträffandet med henne under jul
ferierna kort förut blev väl nittonåringen ställd i skuggan av de två år 
äldre ungherrarna, den nyexaminerade, som »älskvärd» betecknade bro
dern och informatorn Duse, och drog sig då — det vore likt honom — 
inom sitt skal, kanske på ett iögonfallande sätt. Hans ouppmärksamhet 
kan Constance då ha uppfattat som ett sårande förbiseende — hon var nu 
nära sitt sjuttonde år — och med en aning kvinnligt koketteri ha sänt 
honom, utan att mena något synnerligt därmed, en hjärtlig hälsning, 
tolkad av systern som en antydan om ett visst intresse från Constances 
sida.

Vid denna tid — kort före förlovningen — var Constance också säkert 
hemma. Men var hon det under den följande tiden? Se ovan (sid. 31). 
Var hon emellertid hemma, eventuellt återkommen efter en utbildningstid, 
senhösten 1813 och skulle Hedvig Maria verkligen avsänt det ifrågavarande 
brevet till brodern vid denna tidpunkt, så var det visserligen bra dum
dristigt av henne att skriva sådant, ty man får väl anta, att hon så små
ningom under tysthetslöfte hade fått veta hemligheten med förlovningen. 
Men då hennes bror tydligen ej hade minsta aning härom, så kvarstår 
dock i själva huvudsaken orubbat mitt ovan förda resonemang om hans 
brevs innebörd, ja detta även om systerns brev skulle förskrivit sig från 
februari 1814.

Stagnelius hade nämligen ännu v. t. 1814 i Uppsala ingalunda funnit 
något bestämt föremål för sin kärlekslängtan. Detta visar t. ex. canzonen 
»Till Bacchus», daterad 18142, där det i strof 2 heter:

Jag fåfängt Venus mina rökverk tänder 
Och mången eldsuck skickar 
Från skaldekällans vågor

___________ A tt fridlös irra  o m k r in g  h a f och  lä n d er .
1 5, 489. 2 Böök 1, 285.
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Han syftar tydligt nog på sin »Hymn till Venus», daterad 18131, där 
följande önskan uttalas:

Att i D itt tempel nöjets segersång 
Jag ock fick höja, äfven jag en gång 
Med glädjens rosor af Din hand bekrönas!

Så mycket synes under alla omständigheter vara tydligt att Erik Johan, 
när han mottog systerns brev, ännu ej var förälskad i Constance. Han 
hade annars ej av hennes meddelande kunnat erfara blott ett flyktigt nöje, 
som snart lämnade rum för den förnuftiga inställningen, att det hela 
»ej angick honom».

5 .

Här finner jag det lämpligt att bemöta den på två särskilda diktställen 
hos Stagnelius stödda åsikten att Amandanamnet först tillkommit under 
hans vistelse i Stockholm (från våren 1815) och att det därför ej kan 
syfta på någon kvinnlig bekantskap före denna tid.

Det ena stället förefinnes i den flere gånger nämnda långa dikten »Af- 
sked från lifvet»2, som med sin förtvivlade stämning och sin dödslängtan 
torde förskriva sig från 1817 eller allra senast början av 1818. Efter en 
högpoetisk skildring av de tidiga ynglingaårens ijuva framtidsförhopp
ningar om kärlekslycka börjar en ny avdelning på följande sätt:

Ack! för sent för detta hjerta,
Ke’n af plågorna förkrossadt,
Stod det hulda idealet,
I förklaradt helgonskimmer 
Med Amanda fram i verlden.
Hulda, jordiska Gudinna!
Mera däglig än Olympens 
Alla strålande Gudinnor,
Alla änglar hos Gud Fader!
Blott ditt namn jag vågar nämna,
Ej det ljus, som himmelskt strålar 
Ur det blåa ögonparet o. s. v.

Det är de första raderna härav, som ansetts förlägga Amanda-upp- 
levelsen till en mera sen tid. Emellertid var Erik Johan redan 1812 sjuk 
enligt faderns brev till ärkebiskopen, där det heter3: »Den mesta tiden 
[sedan ankomsten till Upsala i april] ha sönerna varit sjuka, i synnerhet 
den yngre [d. v. s. Erik Johan]. — Jag ville hafva honom till Academicus 
[d. v. s. filosofie magister och akademisk lärare], men hans hälsa, säger 
han, står ej ut med det grälet och stilla sittandet. — Kan ske reser han 
hem till Jul, för att recreera hälsan.»

Vilken sjukdom detta kan ha varit, är ej gott att gissa. Att den ej 
skulle hindra en kortare tids studier, är tydligt. Det kan möjligen ha 
varit malaria (»frossa»), en på den tiden hos oss gängse sjukdom i kust
trakterna vid Östersjön, som härjade särskilt just under 1800-talets början 
med en kulmen fram till 1812. Möjligen kan också sjukdomen hos Erik 
Johan ha inneburit en förkänning av den åkomma, som framträdde våren

1 Böök 1, 265. 2 Böök 2, 37 ff. 3 Se Samlaren 1936, s. 63.
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1814. Vid denna tid hade han, som bekant, till sin besvikelse måst avstå 
från förhoppningarna att utmärka sig i kriget mot Norge, i det att han 
inom kort »för sin svaga hälsas skull» frikallades från den exercis han 
liksom de andra »proskriberade» studenterna hade börjat genomgå. Om 
det var en svårare hjärtåkomma, som då under de ovana kroppsansträng
ningarna framträdde, kan visserligen ej bestämt avgöras. Redan i sin 
här förut refererade elegi från 1813 klagar emellertid Stagnelius över att 
»en vän ej stöder hans kvalda skullra». Hans djupa nedstämdhet, ja, 
förkrosselse över sin sjuklighet präglar i förening med dödstankar flere 
av hans äldre dikter t. ex. de 1814 daterade »Hymn», »Till Äran» och 
»Högtidssång», alla tre helt visst från Uppsalatiden. I den sistnämnda 
heter det:

Hvem skulle, Svea! vid ditt väl 
Ej egna plågor rättvist glömma?

Till samma tid hör också en »Elegi»1, där han förutser sin död, och 
dikten »Sjuklingens aftonpsalm» framställer honom sängliggande i plågor:

Ack! sömnens vallmo skall ej kransa 
Den bädd, där plågans törne gror.

Stycket är visserligen daterat 1815, men då det uppenbarligen allu- 
derar på en eftersommar under lantvistelse och Stagnelius befann sig i 
Stockholm från våren 1815 till hösten 1816, är årtalet helt visst en fel
skrivning för 1814 eller rent av 1813, beroende på att renskriften ägde rum 
just hösten 1815.1 2 Ingen dikt i denna grupp är eljest yngre än 1814.

Om nu, såsom högst troligt synes, Constance först sommaren 1814, 
en då fullt utvecklad förtrollande ungmö, »framstod» för Stagnelius gu- 
dinnelik såsom »det hulda kvinnoidealet» och han då också gav henne 
namnet Amanda, så överensstämma de förut citerade raderna ur »Afsked» 
förträffligt med den yttre verkligheten.

Det andra stället, som skulle tyda på Amanda som en Stockholms- 
bekantskap, förekommer i Stagnelius’ säkerligen sista samt på samma 
gång skönaste och finaste Amandadikt, »Landsbygden»3, troligen från 
sommaren 1820 under hans vistelse i hemmet mellan febr. 1819 till början 
av okt. 1820. Efter att ha bekänt att ägandet av Amandas hand »i fordna 
dagar» varit hans drömda himmel, ja, hans falska religion, bjuder han 
henne nu att följa sig ut i den blommande naturen »i fridens hembygd» 
för att få höra honom uttala sin nya känsloinställning. Hans jordiska 
kärlek är nu övervunnen; de äro nu båda blott Guds fromma rena barn. 
Och han fortsätter:

Med flärdens lyra jag ej mer dig helsar.
Flydd är den tid, då hvarje träd i skogen,
Då nymferna i Mälarns alla grottor 
Genljudade, vid harpans klang, Amanda!
Och jord och himmel buro hennes drag.
Bräckt är den lyra, hvilken du besjälat.

1 Böök 1, 225 ff.
Också n:r »XVI» i denna avdelning (Böök 1, 37) har i manuskriptet feldateringen 

1815 i st. f. 1814.
3 Böök 2, 140 ff.
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Ja, sköna Helgon! ej till flärdens lekar,
Nej, till betraktelsens och fridens sabbath,
Jag bjuder dig i gröna tempelsalar 
I bygdens fa m n .-------------------------------------

Det är orden »Mälarns grottor» som ansetts visa, att Amanda fanns i 
Stockholm. Därvid har förbisetts, att den som går nt i naturen för att 
utgjuta sina kärlekskänslor eller sin saknad, väl i regeln har den älskade 
långt borta.

Detta motiv odlades redan i antiken. Så framför den av Stagnelius 
högt skattade och delvis översatte Propertius i en elegi (I 18) en dylik 
utgjutelse, vars början må anföras i min egen tolkning:

Här dock jag funnit en tyst och enslig plats för min klagan!
Endast sefirerna bo här i den ödsliga lund.

Här ostraffat jag får utgjuta min hemliga smärta,
' kunna blott klippor och trän tiga med vad som förtros.

Och elegien slutar med en vers, varpå Stagnelius’ versrad om ekots 
återgivande av namnet Amanda, nära nog synes kallterad:

»Cynthia» svara mig skall ekot i ödsliga berg.

Och för att övergå till våra förhållanden känner Kellgren allra bäst, 
huru Hilmas bild återstrålar ur allt, när han är »från henne tagen», och 
Vitalis låter sin hyllning framföras med vinden, »från fjärran strand» till 
Laura. Det kunde anföras flere exempel för att påvisa, hur given just 
Amandas avlägsenhet från Stockholm och dess omgivningar måste vara 
i diktsammanhanget. I en elegi (XII)1 från hösten 1815 heter det ju 
också:

Fåfängt, Amanda! min sång du försmår, mitt brinnande hjärta,
Fåfängt skilja oss åt Alper och brusande haf.

De skiljande hindren förefalla starkt överdrivna. Men Stagnelius kallar 
också en höjd i barndomshemmets grannskap för »fjäll» i sin elegi 1813, 
där han beskriver hur han sorgfri lopp

Vid flodens bräddar, i skumma lunden,
På fjellets topp.

Kolmården kunde då också få benämningen »Alper». Sörmlänningen 
Sätherberg låter ju vintern rasa ut och ängarna ligga blomstersmyekade 
»bland våra fjällar».

Observeras bör vidare, att här i »Landsbygden» tydligt anspelas på dikten 
»Amanda» (från 1815), när versen »jord och himmel buro hennes [Amandas] 
drag», betecknas såsom en ton från »flärdens lyra». Slutligen må påpekas, 
att friherrinnan Hummerhielm, när »Landsbygden» skrevs, var varmt 
religiöst sinnad1 2 och således för egen del bort sentera dess innehåll och 
syfte.

En fröken Sjögren, dotterdotter till friherrinnan, har också hundra ar 
efter Stagnelius’ död i tidningen Barometern under rubriken »Stagnelius’

1 Böök 1, 213.
2 Cederblad s. 29 och 36.
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Amanda» bl. a. detaljerat berättat1, huru han en gång under vistelsen 
hemma fått »infallet att vilja återse Constance som gift» och fått sina 
systrar med sig på denna tvåmilafärd en morgon. Man kom fram, då 
familjen just drack sitt kaffe. Stagnelius föredrog nu dock en promenad 
framför kaffedrickning; men efter den, heter det, »väckte den älskvärda 
värdinnan det förslaget att hon och deras ärade gäst på tu man hand skulle 
intaga kaffe m. m.» Detta sista betyder då, att hon förstod, att han hade 
något särskilt på hjärtat. Kanske gällde detta just överlämnandet av 
»Landsbygden», eller hade han måhända kort förut redan sänt henne dikten. 
Och han ville nu i vilketdera fallet som helst få ett hjärterent, kristligt 
vänskapsförhållande mellan dem beseglat. Man kan förstå att detta skulle 
för honom kännas som en mycket önskvärd och lycklig avslutning på 
hans långa, av hänförd fåfäng dyrkan och bittra kval kännetecknade 
kärlekshistoria. Man kan av artikeln samt respass sluta sig till, att detta 
besök bör ha ägt rum i slutet av september 1820.

6 .

Jag kommer nu slutligen till de detaljfrågor, som jag inledningsvis 
omnämnt. Den ena gäller, huruvida Stagnelius under namnet Amanda 
kan ha åsyftat mer än en person. Detta synes redan i och för sig osanno
likt, eftersom hon, och endast hon, av honom framställes som en varelse 
av nära nog gudomligt mått, vars namn det väl bort kännas som ett 
helgerån att tillägga någon annan. Vem kan tänka sig att Dante under 
Beatrice eller Petrarca och — för att ta ett anspråkslösare men mer 
närliggande exempel — Vitalis under Laura menat än en än en annan 
person? Och vidare skiljer sig hos Stagnelius denna själsliga, ofta som 
dyrkan betecknade kärlek — hon hade ju, som han själv säger, »besjälat» 
hans lyra — himmelsvitt från de massor av sinnligt erotiska älskogsmotiv 
i visartade och pastorala målningar under skiftande bådo manliga och 
kvinnliga namn samt några gånger i form av egna utgjutelser, vilka till
sammans utgöra en huvuddel av hans lyrik. Visserligen innehålla ett- 
par av de tidigare Amandadikterna också antydningar om gemensamma 
ömhetsbetygelser, men det gäller då hans dröm och hopp att i henne vinna 
livsledsagerskan, såsom i »Mina önskningar». Denna på en gång innerliga 
och förandligade kärlekstyp, som uteslutande möter i Amandadikterna, 
synes mig vara ett avgörande bevis för att dessa ägnats ett enda och ena
stående föremål.

Också de, som tilläventyrs föreställa sig, att Amanda blott är en av 
Stagnelius formad fantasibild av det åtrådda men aldrig nådda kvinno
idealet, måste ju mena att Amandasångerna avse just detta ideal och så
ledes alla gälla ett och samma personifierade objekt i dettas och hans 
egna föreställda särskilda lägen.

Den andra specialfrågan — huruvida Stagnelius använt något annat 
namn på den person, som annars kallas Amanda — står givetvis i när
maste relation till den första frågan, vars besvarande innebar att »Amanda» 
överallt måste anses betyda Constance Magnét-Hummerhielm. Av där

Cederblacl s. 29 f.
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vid anförda skäl måste därför enligt min mening redan a priori även detta 
ifrågasatta namnombyte avvisas.

Egentligen rör det sig härvid blott om en enda dikt och ett enda namn, 
nämligen dikten »Till Zulima»1, som förekommer i en 1819 renskriven 
och med romerska siffror t. o. m. XX numrerad serie. Av numren efter 
III och före X saknas dock hela fem stycken och förra delen av ett sjätte. 
I stället har numret XIII dubblerats, i det att det tilldelats så väl »Till 
Zulima» som det föregående stycket »Till sånggudinnan», förmodligen 
genom misstag.1 2 Eller skulle, sedan de övriga 20 i koncept numrerats, 
»Till Zulima» inskjutits vid renskrivningen och därvid erhållit samma 
nummer som det föregående stycket, för att de efterföljande numren ej 
skulle behöva ändras?

Lektor Cederblad har nu i sitt senaste arbete3 ansett det för »högst 
sannolikt» att »Till Zulima» avser Constance - Amanda, och prof. Holm
berg menar4, att »Zulima» antingen kan vara »en ny benämning på mam
sell Magnét» eller också visar att Stagnelius senare »varit sin kärlek till 
Amanda otrogen» och »vänt sin glöd mot någon annan». Att man över
huvud fallit på tanken att Zulima kunde beteckna samma person som 
Amanda, beror väl — fast det ej särskilt utsagts — därpå, att gruppen 
»Erotiska sånger»5 innehåller flere rent personliga dokument och spe
ciellt två Amandadikter, »Mina önskningar» och »Amanda». Alla de be
varade äro dock ej erotiska — »Vinteraftonen» är en dryckessång bland 
»bröder», och av de övriga mer eller mindre erotiskt färgade styckena 
verka visorna I—II likaledes som sällskapssånger, vari skalden manar 
en »yngling» att i sin ungdom, innan ålderdomen hindrar njutningen, ägna 
sig åt kärlek och dans (n:r I) eller sång, vin och flickor (n:r II). Man blir 
påmind om Fru Lenngrens och Franzéns visor av likartad typ. Även 
»Drömmen» (n:r XII) verkar, med sitt »råd» till en yngling att passa på 
att som ung »drömma sin rosen dröm», som avsedd för en kamratkrets. 
X:r X »Till dårskapen» är en ren imitation efter de antika eller antikise
rande anakreontiska dikterna, kanske en frukt av Tranérs föreläsningar 
i Uppsala, och just »Till Zulima», varom strax mera, är byggd på motiv 
i Ovidius’ och Propertius’ elegier. Den beh övd e således ej på grund av 
sin placering vara stödd på personlig erfarenhet.

Cederblad och Holmberg ha emellertid framhållit, den förre att »ut
trycket med sin sensuella realism är mera omedelbart patetiskt i Till 
Zulima än i någon annan dikt» till Amanda, och den senare att »den har 
mycket starkare verklighetsfläkt än [Amandadikten] Mina önskningar».

Häremot kan påpekas, att sistnämnda dikt blott är en utmålning av 
önskat samliv med Amanda fram till levnadens slut, något påminnande 
om Valerius’ bearbetning efter tyskan »Min sista önskan» (och avfattad 
på likartat versmått), medan »Till Zulima» utgör ett till föremålet direkt 
riktat övertalningsförsök i ivrig böneform, som borde kräva »patetiska 
uttryck» för att göra tillbörlig effekt. Jag citerar till belysning första och 
sista strofen:

1 Böök 1, 139.
2 Böök har ändrat numreringen till överensstämmelse med de bevarade styckenas antal.
3 Cederblad s. 106.
4 Samlaren 1939, s. 135.
5 Böök 1, 126—152.
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Olympiska Flicka! ej bönernas makt,
Ej brinnande sucken din genkärlek tänder. 
Från älskarens kyssar med iskallt förakt 
D itt strålande anlet, o grymma! Du vänder 
Och skjuter tillbaka hans flämtande bröst 
Och unnar hans qual ej en droppa af tröst!

Ja, älskade Flicka! ej dårligt försmå 
Den gudabelöning dig Sångaren bjuder.
Ej vintrarnes makt på hans kärlek skall rå,
Hans ömma teorb genom åldrarne ljuder.
O! vika dock gif för hans lågande bön!
En krona af stjernor skall blifva din lön.

Förvånande är, att ett dylikt påträngande, av rena våldstendenser 
beledsagat frieri kunnat tänkas gälla Amanda, det över alla andra kvin
nor höjda kvinnliga ideal, som, att döma av dikterna om och till henne, 
Stagnelius aldrig vågat närma sig med annat än inom sig burna önsk
ningar och förhoppningar och till det yttre med undergiven dyrkan och 
»blyga» och »bävande» hyllningsdikter. Det har ju också med stöd av 
samtida källor hävdats att han aldrig direkt yppat sina ömma känslor 
för Constance, och detta förefaller högst sannolikt, helst som vid den tid
punkt det gäller någon tydlig uppmuntran från hennes sida ej gärna 
bort kunna ifrågakomma.

Vad som ytterligare måste helt utesluta tanken på att Zulima här 
skulle företräda Constance - Amanda, är användandet i de mellanlig
gande stroferna av vissa motiv i romersk erotisk diktning, passande till 
eller om kurtisaner. Här blott några antydningar om dessa.

Ett vanligt bekymmer är, att de sköna måste vinnas med dyra pre
senter, »siden och pärlor och guld», som dock, säger Ovidius, äro förgäng
liga och bräckliga ting; däremot

oförgängligt det är, ryktet som sångerna ge.

Stagnelius har själv översatt en elegi av Propertius, varur ett verspar 
— här i mer ordagrann tolkning — lyder:

Säll är den tärna, som blev i mina dikter beprisad.
Minnesvård över din skönhet vart kväde skall bli.

Ofta anföras också i dylikt sammanhang berömda mytiska eller verkliga 
kvinnors namn.

Ett annat ofta förekommande, men mindre smickrande övertalnings- 
medel är att på ett avskräckande sätt utmåla ålderdomen, då kärlekens 
tid är förbi. Ur sista elegien i Propertius’ tredje bok må exempelvis an
föras ett par verser:

Måtte dig drabba med år av förakt och förgätenhet åldern!
Tänk på den tid, då du all fägring förlorat, och rys.

(E. Janzons tolkning.)

Går man nu tillbaka till Stagnelius’ dikt, måste man inse hur oerhört 
taktlöst det skulle varit att (i strof 2), om än indirekt, antyda att enda 
dottern i en välbärgad, kanske förmögen grannfamilj skulle kunnat vin
nas genom presenter av samma slag som Roms lätta damer, därtill un
der bifogande av det närgångna smickret om hennes »runda förbländande
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kropp», som borde prydas därmed. Ingenstädes i dikterna till och om 
Amanda tillåter honom vördnaden för detta änglalika kvinnoideal att 
utsträcka målningen av hennes kroppsliga behag längre än till ansiktet: 
det mörka håret, de blå ögonen — Constances strålande ögon voro be
römda — och de rosiga kinderna.

Allra plumpast — såsom avseende Constance - Amanda — och i den 
dåvarande situationen rent komiskt verkar det, om hon (enligt strof 3) 
skulle hetas »förgäves blomstra» med fortsättningen:

Föraktad lik högtidens vissnade krans 
Du enslig skall tråna, i stundande tider.

Stagnelius skulle således förutsätta, att den förtjusande Constance ej 
skulle bli gift eller ens få någon annan beundrare, om hon ej bönhörde 
honom! Och då dikten säkerligen är författad i Stockholm 1815, måste 
han ju redan veta, att hennes giftermål är förestående.

Att denna dikt såsom flere andra blott är en studie efter antik diktning, 
skulle, med hänsyn till vad som nu anförts, förefalla mycket sannolikt. 
Å andra sidan verkar nog scenen i strof 1, raderna 3—5, så levande som 
möjligt. Man ser det hela framför sig: flämtande av iver och åtrå söker 
skalden famna och kyssa den yppiga lätt klädda skönheten, medan hon 
vrider bort huvudet och med händerna mot hans bröst skjuter honom 
ifrån sig, med en spotsk min ordlöst visande honom sin motvilja. Vis
serligen hade Stagnelius även enligt faderns vitsord en »stor imaginations- 
förmåga», tillräckligt livlig för att kunna dikta särdeles åskådliga scener. 
Men denna scen innebär verkligen detaljer, som knappast kunna blott 
imagineras, och jag är därför mycket böjd för att ansluta mig till Holm
bergs eventuella antagande, att Stagnelius enligt denna dikts vittnes
börd »vänt sin glöd till någon annan» än Amanda och sålunda — i viss 
mening — »varit sin kärlek till Amanda otrogen». Hur det förhåller sig 
med detta sista, skall jag söka närmare utreda i slutpartiet av denna 
uppsats. Här skall jag blott försöksvis framlägga en lösning av frågan, 
vem som Stagnelius kan ha velat vinna under Zulimas namn.

Jag nämnde inledningsvis, att Cederblad en tid trodde att Amanda- 
namnet gällde en ung flicka, Fredrika Almgren, som Stagnelius under 
sin första Stockholmstid hade tillfälle att ofta se, då han bodde i samma 
hus samt förmodligen hyrde sitt rum av modern. Cederblad hade näm
ligen på grund av noggranna och väl bestyrkta uppgifter och fakta ut
rönt, att den unge skalden ansetts förälskad i denna flicka, och han hade 
genom en hennes brorsdotter, som ännu var i livet, erfarit1 att Stagne
lius umgåtts i fasterns hus och t. o. m. skulle ha friat till dottern.

Det kan ej nekas, att »Till Zulima» skulle passa ganska bra som en kär
leksförklaring till denna flicka, tillika innebärande ett frieri, vilket lig
ger i versen:

Ej vintrarnes makt på hans [sångarens] kärlek skall rå.

En mycket ung flicka i ett torftigt hem kunde ju rimligtvis tänkas bli 
förledd av dyrbara presenter att svara ja. I beklagad brist på sådana 
lockas hon nu i stället med en överdriven poetisk utmålning av hans 
vers hyllning som »en gudabelöning», den där skulle föreviga hennes —

1 Se Samlaren 1925, s. 103.
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diktade! — namn, på samma sätt som sköna kannor i längst förflutna 
tider odödliggjorts av stora skalder. Helt ovetande om alla dessa be
römda citerade namn och om vershyllningars påstådda storartade be
tydelse, kunde ju det troskyldiga flickebarnet tänkas bli överväldigad av 
dylika smickrande utsikter, som däremot ej kunnat väntas göra intryck 
på den fyra år äldre, mer upplysta och omdömesgilla Constance. Också 
varningen för möjligheten att i en framtid få gå förbisedd och »tråna» 
skulle väl kunnat fresta den fattiga flickan till att nu begagna sig av det 
erbjudna tillfället att få en fästman ur högre stånd. (I själva verket dog 
hon ogift.) Då för tiden blevo flickor ej sällan t. o. m. gifta vid 15 års 
ålder; så var exempelvis fallet med en av Bellmans systrar. Och skulle 
någon — jag tror att Cederblad nu hör till dem — finna en femtonåring 
ej nog mogen för att kunna komplimenteras för sin »runda förbländande 
kropp», så tänker han kanske på våra dagars ofta taniga överklassflickor. 
Flickor, som från späd ålder dagligen i hemmet utföra alla slags sysslor, 
utveckla sig ofta tidigt. Bellman slickar sig om munnen i en visa (Fr. 
Sång 7) vid tanken på »femton års flicka och fuller pokal».

Cederblad erinrade också 1925 om en elegi av Stagnelius från denna 
tid, där han försäkrar att om himlen skänkte honom »en ung förförisk 
blomstrande Flicka», vars »hjärta vore värdigt att älskas» av honom, 
skulle hon gärna få vara av ringaste härkomst och sakna all — vad man 
nu skulle kalla — överklassuppfostran.1 Man tycker (med Cederblad 
av 1925), att denna utgjutelse nästan verkar som direkt framkallad av 
hans böjelse för den unga vackra Fredrika Almgren.

Slutligen kan Stagnelius’ val av namnet Zulima, som väl närmast är 
hämtat från Kellgrens av kärlekstrånad fyllda dikt »Saknaden», tillika 
ha ett visst signifikativt syfte. Zulima är ett österländskt namn och lilla 
Fredrikas båda föräldrar ledde sin härkomst från Finland och voro födda 
där. Flickan var således i viss mening av österländsk börd, vilket ej hel
ler motsades av hennes »korpsvarta hår» och fylliga figur.

Om nu dikten »Till Zulima» verkligen åsyftade denna eller möjligen 
någon annan stockholmsflicka, kan man då med professor Holmberg säga, 
att Stagnelius härigenom varit sin kärlek till Amanda otrogen? Det vore 
dock att av den unge skalden fordra mer än som annars kan fordras av 
en som fått avslag. Han har aldrig lovat trohet, och hon som måst av
visa honom skulle väl bara blivit glad, om han kunnat knyta en förbin
delse på annat håll.

I detta sammanhang synes det emellertid behövligt att ta upp frågan 
om förenligheten av denna och eventuellt andra förälskelser efter Stagne
lius’ flyttning till Stockholm med bevarandet under lång tid av hans stora 
ideella kärlek till Amanda - Constance. Härom nu slutligen några be
traktelser.

7.
Till en början må erinras om det ofta förekommande faktum att den 

första kärleken kvarstår långt, långt efteråt som ett ljuvt, ja, heligt minne 
både hos manliga och kvinnliga parter, vare sig de blivit gifta på annat 
håll eller förblivit ogifta.

1 Böök 1, 212.
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Även bland våra skalder kan man finna likheter med Stagnelius’ fall. 
För Vitalis var visserligen den sjuttonåriga kyrkoherdedottern från 1815 
både hans första och enda kärlek, om vilken han senare skrev till sin vän 
Mcander, i samma anda som Stagnelius uttrycker i dikter: »Min fantasi 
förhöjde kvinnans bild till en ängels och under denna form älskar jag 
henne ännu.» Runeberg inledde sitt idyllepos »Hanna» med en dikt »Till 
den första kärleken», där han tänker denna under bilden av en stjärna 
och bl. a. säger till denna:

----------— »Bortom molnet log din blick,
och bortom dagens bländsken brann du klar, 
och bortom graven skall du lysa än.»

Men han var efter det första tycket förälskad flere gånger före och efter 
sitt giftermål. Den lättfärdige W. von Braun hyste en djup, för hans fat
tigdoms skull ej bekänd, men i hemlighet besvarad kärlek till sin kusin 
Ebba v. Braun. Henne sörjde han efter hennes död i unga år hela sitt 
återstående liv som sitt hjärtas brud, och på henne tänkte han i sin dikt 
»Qvinnoögat».

Också Levertin erbjuder på det område, som är i fråga, en ovedersäg
lig parallell till Stagnelius. Kär han — genom döden — mist sin stora 
kärleks föremål och i djupaste sorg hyllar hennes minne under namnet 
Beatrice, bekänner han samtidigt sitt sinnelags syndfullhet, omtalar allt 
sitt blods sång om kvinnor, både döda och levande, av olika typ — fyra 
typer skildras — som han ej fått älska och fördömer i en annan dikt den 
häxa som förtrollat honom med sin skönhet.1 Och en magistral belys
ning av kärlekslivets dubbelhet ger han i raderna1 2:

D itt blod kan sjunga hett om hedniskt rus,
Cybeledyrkan i Valpurgisnatten, 
men i ditt hjärta står ett altarljus 
och doftar av Marias vigda vatten.

Böök har emellertid betonat3, att »Stagnelius, om någon, öppet erkänt 
sitt begärs utpräglat polygama natur», och anser på grund härav föga 
troligt, att »hans kärlek skulle varit riktad på en bestämd individ» under 
pseudonymen Amanda. Denna vore blott en symbol. Det måste dock 
härtill anmärkas, att det för en polygam natur borde varit ännu mer 
stridande mot dess tendenser att i inbillningen skapa sig ett idealt, troget 
fasthållet föremål för en översvinnlig kärlek än att, trots sin läggning, en 
gång dock gripas av passion för ett levande alldeles särskilt tjusande före
mål, vars bild sedermera kvarstår för hans själ som den dyrkans värdaste 
av alla kvinnor.

Men var Stagnelius verkligen av naturen  polygamiskt anlagd? I 
sina barndoms- och tidiga ungdomsdrömmar av erotisk art, sådana 
han senare skildrar dem, var han helt upptagen av tanken på en kvinn
lig idealgestalt som sin blivande brud för livet. Under studenttiden för
dömer han lustan och lasten och uppställer som värn mot dem religionen 
och hoppet om salighet efter döden i stycken med titlar som dessa: »Dygde-
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1 Se stycken i Legender och visor.
2 Därs. i »Mardi-gras».
3 Monografien s. 25.
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lära», »Vällustens förakt», »Längtan efter det himmelska». När han i 
andra ger starkt uttryck åt sin ouppfyllda kärlekslängtan, gäller det en 
brud, kring vars liv han »trofast lindar armen».1 Och efter att ha mött 
»Amanda» utmålar han i »Mina önskningar», huru han tänker att hans 
Hy  skulle förflyta vid hennes sida; men. då hoppet härom nu svikit, blir 
sluttanken i en — kanske senare tillagd? — sista strof:

A lle n a  skall jag öknen tåga,
A lle n a  sofva i min graf.

Någon tanke på om b y tta  föremål finnes ingenstädes inom denna ti
digare produktion, och ett ursprungligt polygamt anlag måste man där
för säkerligen frånkänna Stagnelius, hur förhärskande kärleksåtrån än 
må ha varit i hans själsläggning. Utan betydelse är väl ej heller den teo
retiska ståndpunkt, som han senare intar i en prosaanteckning2, att »för
nuftet endast under formen av äktenskapskärlek kan gilla de bägge kö
nens förening».

När Stagnelius, sviken på sin Amandadröm, våren 1815 kommer till 
Stockholm, blir emellertid hans på en gång kärlekstörstande och skön- 
hetsälskande sinne överväldigat av all den kvinnliga fägring som möter 
honom på gatan och i vinstugan, på teatern och i danssalen. Och nu 
hoppas han tydligen att finna ett annat, om än ej lika värdigt, föremål 
att älska och bli älskad av, såsom hans hjärta kräver.

Särskilt två dikter från denna tid, »Till Venus»3 och »Den vandrande 
riddaren»4 (daterad 1815), där Stagnelius uppräknar till utseende och 
sinnesläggning olika typer av sköna flickor, av vilka var och en är ägnad 
att väcka hans »kärleksifver», ha förmodligen i främsta rummet uppfat
tats som bevis på hans polygama naturell. T. o. m. Cederblad, som ju 
anser Amanda betyda Constance Magnét och samtidigt mot Böök beto
nar att »hans kärleksåtrå ytterst gäller en enda»5, talar sedan6 om hans 
»polygama tendenser» och hans »obehärskade utbrott av polygam åtrå 
i Stockholmsdikterna av år 1815». I själva verket vill nog Stagnelius 
egentligen, blott i konkret bildstil, säga, att hans val ej är begränsat till 
någon viss föredragen kvinnlig skönhetstyp, om blott någon enda, av vad 
typ hon vara må, vill älska honom tillbaka — det är detta sista som 
med hans yttre är den stora frågan, varom han numera är sorgligt med
veten. Han har kanske redan sökt vinna »Zulima» och misslyckats, och 
fortfarande gäller säkerligen vad han tidigare så ivrigt bett om i »Till 
Venus»:7

O gyllne Venus! mig en Flicka gif,
E n  bland de m ånga! —  om dess änglalif 
Med trofast kärlek skall jag linda armen 
Och dö i kyssar på den hulda barmen.

Icke ens den elegi, vars början nu skall citeras8, behöver innebära 
åtrå efter flere kvinnors gunst:

Allt sen människor först bebygde den blomstrande Jorden 
Ingen dödlig som jag brunnit af kärlekens eld.

Dock för en enda, retande Mö m itt hjärta ej klappar,

1 Böök 1, 232. 2 Böök 4, 320. 3 Böök 1, 147. 4 Böök 1, 320.
5 Cederblad s. 121. 6 Cederblad s. 127. 7 Böök 1, 148. 8 Böök 3, 380 f.
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Vid sin triumfvagn en icke i kedjor mig läst.
Hårdare, Bröder! m itt öde är. Jag älskar dem alla,

Alla i féiska band snärja min fladdrande själ.

I motsats till detta hårda öde prisar han sedan den man, som älskat 
och vunnit en älskande flicka — detta i likhet med Propertius i hans 
första elegi — och fortsätter:

Skickelsen ej åt mig den himmelska lyckan bestämde,

skildrar hur han avundas ett älskande par, som han efter en teaterföre
ställning ser smyga till kärlekens fest, och utropar:

Ack! det sällhetsbegär som fräter m itt glödande hjärta 
Alldrig på jorden det skall fyllas och ända m itt qual.

Elegien, som påtagligen är av ett tidigt datum (sommaren eller hösten 
1815), förråder ungefär samma uppfattning som i de förutnämnda sång
erna om olika lockande kvinnotyper, nämligen hans sorg över att, trots 
sitt glödande kärleksbegär, som väckes var gång han ser något skönt i 
kvinnoväg, dock aldrig kunna vinna en enda, just vad som dock alltjämt 
varit hans hjärtas dröm.

För övrigt kan Stagnelius’ skildring av olika kvinnotyper, som alla 
äro skickade att tjusa honom, sägas utgöra en imitation efter de romerska 
elegikerna. Ovidius ägnar en hel elegi i »Amores» (II: 4) åt en liknande 
lista, där han t. ex. i v. 33—44 nämner följande skilda egenskaper: lång, 
kort; enkel, prydd; ljuslätt, mörklätt; svarthårig, guldhårig; späd, mogen. 
Ungefär samma typvariationer nämner också Propertius i slutet av en 
elegi (II: 25). Och ej långt efter Stagnelius utmålar på liknande sätt 
Runeberg i dikten »Behagen», huru han bland »flickornas skara» skulle 
vilja välja den skönaste, men »ständigt sviktar i valet» på grund av deras 
sk ifta n d e  behag, av vilka fyra nämnas. Slutet blir då: »O, finge jag kyssa 
dem alla!»

Ej heller de vis- och idyllartade dikter, där Stagnelius »con amore» 
låter en rad olikbenämnda flickor och unga män ge ett vältaligt utlopp åt 
sina känslor inför eller vid ett, ofta intimt, kärleksmöte, behöva anses 
tyda på polygam läggning hos författaren. De skildra ett visst tillfälle, 
men avse ej därför utan vidare en tillfällig lös förbindelse, som en annan 
gång har ett annat föremål, därtill få förälskelserna ett alltför varmt ut
tryck. Ej sällan sägs det också uttryckligen, att det är fråga om ett var
aktigt kärleksförhållande. I »Inbjudningar» till en flicka från »Epikuréern 
och Platonikern» vill den senare döende skåda i hennes blick, och även den 
förre bedyrar:

Blott en högtid skall vår lefnad vara.

När i »De täflande skalderna» kungen belönar Moschus, som sjungit om 
Chloé, vilken han »svurit evig tro», så betonar han också att belöningen 
gäller sången om »trogna hjärtans» låga. Damon önskar att döden skall 
finna honom i famnen på Chloé, och i »Brudnatten» svära Alexis och 
Maria en dyr ed att bli varandra trogna. I flere stycken hägrar också 
äktenskapet. En herde bjuder i en »Idyll» Thilda sin hand och sin hydda. 
Och i »Jägarens stunder» 2. säger jägaren till sin »maka»:

4 —41332. Samlaren 1941.
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Dig, o Dora! ingen qvinna 
Från min kärlek skilja kan.

I den utförliga pastorala dikten »Kärleken och landet»1, som särskilt 
intimt skildrar en hel dags upplevelser, är detta blott ett avsnitt av det 
lyckliga kärleksfyllda liv i deras hydda på landet som herden Lysander 
och hans Hilma föra och varom denne själv berättar för en annan herde 
Alexis. Att det gäller en äktenskaplig förbindelse, om också ej beseglad 
genom vigsel — dikten är ju byggd på antika förebilder; Lysander och 
Alexis äro antika herdenamn —, ligger i att han kallar Hilma »en älskad 
maka» och deras läger »Hymens rosenbädd». I hans mun lägger också Stag- 
nelius sådana starka ord, som äro vanliga hos honom, då han tänker sig 
en levnadslång kärlekslycka för egen del:

--------Till Kjuserskan jag hör med själ och kropp:
O, gåfve i dess famn jag ock min anda opp!

Skulle stycken, som blott utmynna i en kärleksnatt, anses som bevis 
på läggning för mångkvinneri, skulle väl också Runeberg råka ut för 
samma omdöme för sin dikt »Den älskande», där han utmålar Selmas 
väntan på älskaren väl så »läckert» som Stagnelius t. ex. Mathildas i 
»Väntan». Dylika fantasibilder vittna väl om ett starkt sinnligt-erotiskt 
temperament, men ej därför om polygama tendenser.

Det må också erinras om, att ett flertal av Stagnelius’ romanser för
härliga trogen kärlek, såsom »Mathilda», »Skyddsängeln», »Skridskofesten», 
»Selim», eller fördöma trolöshet, såsom »Den svartsjuke», »Talismanen», 
»Den öfvergifna».

Som ett ej oviktigt dokument från Stagnelius’ senare tid rörande hans 
ställning till kärlekslivet får ej heller glömmas en orubricerad dikt1 2, som 
börjar:

Kom, sköna Flicka! lät oss bägge stiga 
I dalen ner.

Guds Ängel, våren, skall oss mildt där viga.
Hvad önska mer?

Den tänkes framförd en vårkväll ute i en lantlig natur, medan växt
världen med sitt rökverk, näktergalen med sin psalm och vinden och 
bäcken under andäktigt hämmande av sitt sus och sorl sympatiskt be
vittna,

När evig trohet vi hvarannan svära,
När kyssens ljud

Beseglar löftet och Serafer bära 
Vår Ed till Gud.

Det är, som synes, fråga om en religiöst betonad trolovning, dock tänkt 
som en vigsel utan kyrkligt bistånd. Stagnelius befann sig i hembygden 
alla vårarna 1817—20. Manuskriptet kan dock, av vissa tecken att döma, 
ej vara senare än våren 1819; å andra sidan kan dikten ur innehållssyn
punkt knappast vara så tidig som från våren 1818. Den tillhör nämligen 
tydligt nog Stagnelius’ på religiöst tvivel och tröstlös sinnesstämning 
följande panteistiskt färgade religiösa period. Denna torde visserligen ha

1 Böök 1, 153 ff.
2 Böök 1, 303.
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inletts före 1819, men diktens trygga optimistiska ton, som tyder på vun
nen fast övertygelse, gör dess tillkomst redan våren 1818 osannolik. I 
varje fall förskriver den sig från en tidpunkt, då Stagnelius ännu icke 
— såsom i »Uppoffringen», »Kärleken» och »Landsbygden» — avsagt sig 
all jordisk kärlek; men nu vill han åtminstone helga den monogama tro
heten under jordelivet genom att anknyta den till en deistisk naturreligion. 
Att någon objektiv verklighet skulle ligga bakom denna dikt, är väl ute
slutet. Den kan ha utlösts av den omgivande naturen, som erinrar om 
Dörbys belägenhet.

8 .

Skulle alltså, när allt kommer omkring — så lär väl en eller annan 
fråga — påståendet om Stagnelius’ polygama naturell vara ogrundat? 
Ja, i vad det gäller hans ursprungliga läggning eller hans senare princi
piella åskådning eller hans mer subjektiva erotiska dikter, vilkas innebörd, 
vid sidan av en hänförd dyrkan av kvinnoskönheten, djupast består i en 
oavlåtlig längtan efter att vinna på en gång en tjusande älskarinna och 
en öm livsledsagerska.

Sedan emellertid alla hans försök att nå detta mål befunnits fåfänga, 
har han ej längre mäktat kuva sin sexuella drift och omsider, säkerligen 
ej utan vedervilja, tagit och måst taga sin tillflykt till den fala könsgemen- 
skapen, såsom även Wimmerstedt i sina biografiska underrättelser med 
omskrivande vändningar betygar.1 Då nu denne samtidigt betecknar 
dessa »sinlighetens segrar» som »tillfälliga» och menar att de »måste hafva 
framkallat grymma slitningar i hans inre andliga lif med dess höga ideala 
grundriktning», då misstar man sig kanske ej heller allt för mycket, om 
man räknar den i hans hjärta djupt förankrade kärleken till Constance - 
Amanda som medverkande till den ånger över sin orenhet som han bekän
ner och den bön han i en dikt1 2 ställer till det Människovordna Ordet om 
rening. Denna bikt tillhör den tid, då han tillkämpat sig en ny religiös tro 
och tillika ålagt sig att föra ett asketiskt liv. Att han på längden ej för
mådde hålla denna föresats, är omvittnat genom uttalanden av bekym
rade vänner. Skulle man kunna tänka att också detta återfall i fördärv
liga vanor skulle ha något sammanhang med hans förhållande till Con
stance? Nämligen så, att den hållhake, som tidigare låg i hans kvarboende 
kärlek till henne, brustit, sedan han förklarat denna jordiska kärlek helt 
övervunnen och blott en kristlig vänskap bestående dem emellan enligt 
dikten »Landsbygden»? Detta är väl ändå att gå för långt i tron på Aman
das betydelse för Stagnelius’ själsliv och livsföring även i negativ riktning. 
Så mycket synes dock vara ovedersägligt att den stora kärleken till Con
stance Magnét-Hummerhielm under kryptonymen Amanda måste upp
fattas ej blott som den fasta medelpunkten i hans känsloliv under en 
följd av år, utan även som i viss mening periferiskt omgripande detta, 
först såsom det uppfattade förverkligandet av det från barndomen 
drömda och anade jordiska kvinnoidealet och slutligen från hans teo
sofiska period såsom symbolen här på jorden av dess himmelska mot
svarighet före och efter jordelivet.

1 Nord. Tidskr. 1894, s. 342.
2 Böök 2, 68 ff.
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Det finns ingenting att invända mot en nyligen bekantgjord anteck
ning1 av änkan efter en doktor Ekman, vilken verkade som provinsial
läkare i Kalmar från senare delen av 1820-talet och var husläkare hos 
Stagnelius’ svåger Engzell. Hon refererar nämligen ett yttrande av skal
den, förmodligen från hans senare år, i följande form: »Han sade sjelf 
att han i henne [den han kallade Amanda] såg ett ideal af hela qvinno- 
könet, det skönaste ideal som fans, icke blott på jorden utan i himlen.» 
(Han lät henne således finnas på jorden.)

I det föregående tror jag mig ha slutgiltigt uppvisat att Stagnelius’ 
erotiska dikt och liv på intet sätt svära mot de från flere håll lämnade 
uppgifter, att Constance Magnét-Hummerhielm verkligen var den kvinna 
han under namnet Amanda har förhärligat och dyrkat. Man synes då 
också ha rätt att anse detta som ett faktum.

I den mån min uppsats i övrigt — vid saknad av säkra fakta — är 
stödd på eller understödd av antaganden och skäl som blott kunna ha 
en större eller mindre sannolikhet för sig, gör jag självsagt ej anspråk på 
att ha åstadkommit mera än några —■ som jag hoppas, tänkvärda — 
bidrag till diskussionen kring Stagnelius’ kärlekshistoria.

1 Böök i en unclerstreckare i Sv. Dagbl. d. 29 jan. 1934.


