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Vitalis’ barndom
Av Sven Cederblad.

I ett brev till en f. d. skolkamrat Claes Yougt (II, s. 142) kallar sig 
Erik Sjöberg en »stackare», på »bvars födelse ingen mild planet nedblic
kade». Han utlägger detta påstående med bistert humoristiska ord: 
»Plutus — Ymnighetens horn m: m: äro saker, som jag blott känner af 
Eomerska och Grekiska skalder.» Möjligen inlade brevskrivaren även 
en mera bokstavlig mening i sina ord till kamraten: måhända hade han 
någon kännedom om de tragiska omständigheterna före och vid sin fö
delse. Den enda kvinna, som biträdde hans mor vid detta tillfälle, Anna 
Ersdotter, har berättat härom för Carl Adolf Forselius, som (s. xvm ff.)  
med sedvanlig omständlighet återgivit hennes framställning. Den upp
rörande historien om hur den av sin mor och sina syskon mitt i vintern 
förjagade prästdottern Beata Sara Broling födde sin son den 14 jan. 1794 
å Blackbols ödetorp i Ludgo socken, Södermanland, behöver inte här 
återberättas. Sedermera infann sig fadern, Erik Ersson, »trolofvade 
drängen», såsom han kallas i Ludgo församlings dopbok och av berät- 
tarinnan, »hvarpå, efter förutgången kyrkotagning, vigsel förrättades; 
hvilket enligt kyrkobokens intygande skedde den 8 Februari 1794» (For
selius, s. X X II).

Senare under året finner man familjen bokförd i Trosa stadsförsamlings 
husförhörslängd 1785-97 såsom bosatt i fjärde roten av stadens åtta. 
Fadern bär där namnet Eric Ericsson Sjöberg.

Trosa var även den tiden den ojämförligt minsta staden i Söderman
land med sina 479 invånare år 1800 och 522 år 1825, då poeten Sjöberg 
återsåg staden efter sjutton års frånvaro. Den var ett mellanting mel
lan ett fiskläge och en jordbrukande by. Frappant är för övrigt det stora

Understöd ur Längmanska och Humanistiska fonderna har varit värdefulla bidrag 
vid utarbetandet av en bok om Vitalis.

Vitalis-citaten är återgivna efter Samlade skrifter av Erik Sjöberg, utg. av Algot Werin 
(Sv. vitterhetssamfundets uppl., 1926-27).

Efter samma upplaga citeras Geijers Företal.
C. A. Forselius’ Förord till Samlade Skrifter af Vitalis (1873), en samvetsgrant gjord 

om också stundom något för apologetisk levnadsteckning över vännen skalden, citeras 
Forselius.

Likaså citeras G. H. Mellins levnadsteckning över Vitalis i Svenskt Pantheon (1832) 
häft. 3, Mellin. Även denna biografi synes vara rätt tillförlitlig; såsom grundad på en 
personlig bekantskap med Vitalis har den också här och var en viss konkretion och käns
lighet i detaljen, som ger förnimmelse av att man genom dess förmedling kommer poe
ten nära.
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antalet skomakare ock skräddare i den lilla staden, 1825 resp. 8 och 10, 
sammanlagt överträffande varje annan länsstads.1 Familjen Sjöbergs 
närmaste grannar var fiskare eller skräddare, varom husförhörslängderna 
upplyser.

Stället, där familjen Sjöberg tog in, synes ha varit lantligt och lum
migt; med åren blev det antagligen förfallet. Det framgår av de lako
niska ordalagen i ett brev av den 19 juli 1825 från Erik Sjöberg d. y. 
till systern Ulrika (II, s. 201). Han berättar från sitt besök på platsen: 
»Våra föräldrars hus är alldeles nedrifvet och ombygdt; träd och buskar 
i trädgården borthuggna och den är förvandlad till äng.» I det huset 
hade familjen bott, ända tills den år 1808 avflyttade till gården Björke- 
torp i Stigtomta socken i mellersta Södermanland.1 2

Barnantalet växte. Det måste ha blivit trängre i stugan. En son, 
Johan, född den 4 jan. 1796, dog tidigt. År 1797 föddes dottern Anna 
Ulrica, 1804 Eva Christina.

Med vilket arbete familjefadern försörjt sin familj är inte fullt klart. 
Ludgo församlings dopbok 1794 kallar honom för »Drängen Erik Ers- 
son i Trosa Stad» (Forselius s. xxi), i husförhörslängden för Trosa före 
1798 saknar Eric Ericsson Sjöberg varje titel eller yrkesbeteckning. Mel- 
lin har (s. 9) uppgivit, att han »flyttat till Trosa som fiskare». I dopbo
ken för 1796 kallas han för första gången »borgare», liksom senare i alla 
husförhör slängder från och med 1798. Vad hans burskap betytt i fråga 
om ökade rättigheter och skyldigheter samt stigande socialt anseende 
är inte så lätt att säga. Medlemsskapet i stadens borgerskap skilde ho
nom i varje fall från s. k. »öfriga invånare», vilken kategori åtminstone 
under en senare tid dock utgjorde en obetydlig minoritet av stadsbefolk
ningen.3 I husförhörslängderna står vanligen en »borgares» yrke närmare 
specificerat, t. ex. med »borgare fiskare», »borgare skräddare» o. s. v., 
men detta har aldrig hänt i den äldre Sjöbergs fall. Antagligen har denne 
livnärt sig med tillfälligt grovarbete.

Med kroppsarbete fastän av annat slag skaffade sig fadern Erik Sjö
berg sitt uppehälle på gården Björketorp.

Det finns ett vittnesbörd om att gymnasisten Erik Sjöberg uppfattat 
sin faders samhällsställning som deklasserande. I den Förtekning pä stu
derande ungdom vid Kongl. Trivial-scJiolan i Strengnäs, som under Sjöbergs 
skoltid utkom i tryck varje år, står fadern angiven som »borgare i Trosa» 
även under år 1809, sedan han redan föregående år avflyttat till Stig
tomta. Detta kan dock bero på ett förbiseende. Mera avgörande är lik
väl, att i matrikeln för Strängnäs gymnasium fadern står upptagen som 
»Landtbrukare i Stigtomta», fastän mantalsuppgiften kallar honom 
»dräng» och dödboken »arbetskarl». Forselius, som (ss. xxiv  och xxv) 
lämnat dessa uppgifter, har en viss möda att få dem att stämma 
överens.

Om faderns karaktär vet man mycket litet med säkerhet. Av några

1 Uppgifterna om Trosa är hämtade ur Carl af Forsell, Statistik öfver städerna i Sve
rige, 1828, Sthlm 1831.

2 Forselius angiver flyttningsåret som »1807 eller åtminstone 1808» (s. xxiv, not 1). 
Trosa stadsförsamlings husförhörslängd uppger dock klart året 1808.

3 För år 1825 uppger Forsell (a. a., s. x l ) »borgareståndets» siffra till 431, »öfrige» 
invånare till 66.
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ord av Geijer, som nedan anföras, framgår dock, att han visat sig bård 
ocb oförstående mot sin vetgirige son, som likväl förstått att gäcka bans 
försök att bindra gossens första studier.

Erik Sjöbergs far dog enligt Forselius (s. xxv, noten) av »gikt» (?) den 8 
juli 1810. Vid denna tidpunkt kan sonen Erik ba varit bemma i Stig- 
tomta, men ban kan också ba »konditionerat» på annat båll eller vistats 
bos sin frände på mödernet, prosten Adolf Lundgren i Husby-Oppunda, 
hos vilken ban enligt Geijer (s. xi) åtnjöt enskild undervisning om som
rarna. Forselius förmodar med rätt eller orätt, att först efter faderns 
död en fullständig försoning inträtt mellan dennes bustru ocb bennes 
släkt. Huru sonen tagit dödsfallet är icke känt. I varje fall är Vitalis 
den ende av sina stora samtida inom litteraturen, som aldrig i sin dikt 
nämnt någon av sina föräldrar. Sin fader omtalar han endast i ett brev 
(II, s. 165). Särskilt iögonenfallande ocb mycket sägande ter sig bans 
tystnad vid två tillfällen, då det legat snubblande nära till bands, att 
ban på vers eller prosa nämnt ett ord om förlusten av fadern. Het var 
då bans vänner Guntber ocb Mcander miste sina fäder. Till den förre 
skrev ban tröstedikten Till G. F. Gilnther, vid dess Faders graf (I, s. 49), 
där ban i allmänna ordalag talar om livets ocb lyckans förgängligbet, 
utan att antyda, att ban själv lidit en liknande förlust, till den senare 
sände ban samma poem omarbetat, ocb ett brev (II, s. 140), vari ban, 
som annars så lätt kom att tänka på sig själv, likaså förbigår sin egen 
faders bortgång.

Erik Sjöbergs förhållande till sin far undandrar sig alla mera bestämda 
omdömen. Hock må man inte underskatta dess betydelse: vad en män
niska förtiger ocb outsagt pressar tillbaka i sitt sinne bar mången gång 
starkare efterverkningar än sådant som bon talar om. Man kan ana, att 
den attityd av omedgörligbet, som den vuxne Vitalis kom att intaga till 
människorna ocb livet, är en fortsättning på gossens ocb ynglingens ur
sprungliga trotsinställning till fadern.

Föga mer känner man om poetens mor. He svåra lidanden, som den 
av sin familj förskjutna prästdottern bar måst genomgå, och deklasse- 
ringen bör ba stärkt henne i bennes kristna tro. När bon i sin övergiven
het väntade sin nedkomst, »gjorde bon intet annat än grät ocb läste i 
Psalmboken» (Forselius, s. xxi). I Trosa stadsförsamlings sockenstäm- 
moprotokoll för den 4 maj 1800 lyder § 11: »Madam Sjöberg, som vårdat 
Enkan Bergbolts i fattighuset till dess död, får ytterligare för sitt besvär 
1 Ed 16 s. ocb de efter den döda befintlige klädespersedlar.» Vården av 
den gamla bar väl inte varit enbart förestavad av tanken på lönen utan 
får nog främst tolkas som ett vittnesbörd om ett gott bjärta.

Det är säkerligen inte minst ett resultat av bennes uppfostran ocb 
första undervisning, att Vitalis i sin diktning visar sig mer än någon an
nan samtida förtrogen, att inte säga förtrolig med bibelns, ej minst gamla 
testamentets gestalter. Denna förtroligbet kan följas tillbaka ända till 
bans barndom. Mellin bar lämnat ett talande belägg härpå (s. 9):

Han formade, som barn gerna pläga, bilder af lera och uppförde med dem  
skådespel, vid hvilka han höll långa samtal och tal, sedan han kallat dem efter 
de personer, han lärt känna ur Bibliska Historien. Isynnerhet figurerade Holo- 
fernes på hans barnsliga skådebana, ehuru som en helt annan hjelte, än ban se
dermera målade honom i ett af sina komiska poemer.
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Geijer skriver (s. xix):
Sedan hans mor dog, år 1823, hade han kännt sig allt mer ensam i lifvet. Han 

var detta modershjerta — det enda, som för honom klappade på jorden —  med 
den ömmaste, gränslösaste kärlek tillgifven, delte med den gamla modren sina små 
tillgångar och försummade aldrig att, så länge hon lefde, göra, oftast till fots, 
sina vallfarter till Södermanland för att besöka henne.

Efter moderns död besökte han hennes grav på Husby-Oppunda kyrko
gård. Om sin saknad och sitt besök har han berättat i två brev till sys
tern Ulrica (II, ss. 194, 201), där han också berör den smärtsamma för
lusten av en kusin, Christina Rosenius (Werins kommentar, s. 438).1 
Sjöberg skriver till sin »Älskade Syster» d. 6 aug. 1824:

D itt sista bref har framkommit, i hvilket Du underrättar mig om vår kusins
skilsmässa från denna verlden, hvilken äfven har kostat på m ig .-------------Jag
har nu sedan jag sist var hemma förlorat två älskade anhöriga; men Guds vilja 
är den bästa.

Sjöberg har undertecknat sina brev till systern med »Din trogne och 
tillgifne Broder». Det är nog mer än en fras. Hans förhållande till sys
tern synes ha varit gott. Detsamma kan också sägas om hans förbin
delse med den yngsta systern Eva Christina. Hon står i Husby-Oppunda 
husförhörslängd 1774-83 upptagen som »huspiga» i prästgården, där hon 
»tjente» under åren 1824-26. Om sitt besök där berättar Sjöberg i ett 
brev till Ulrica från Uppsala den 19 juli 1825: »Eva mådde bra, men jag 
fick endast tala vid henne om qvällarne, sedan jag gått ner på min sof- 
kammare.» Mellan raderna kan man nog utläsa ett visst missnöje med att 
systerns lägre sociala ställning på detta sätt markerades av släktingarna. 
Denna aning blir till visshet, då man i ovannämnda husförhörslängd 
finner följande anteckning: »Här Vitalis var i Prestgården bland främ
mande och hon inkom för uppassning, gick han alltid till och kysste 
henne.» (Det tillägges också: »Hon blef förmodel. 26 27 gift med stall
drängen Ad. Pehrsson f. 1799.») — Med sin rörande gest, på olika sätt 
hedrande för både honom och systern, har Vitalis inte endast velat visa 
sin broderskärlek utan också utåt demonstrera sin sociala solidaritet med 
systern. En sedan barndomen delad fattigdom enar syskon.

Hemmet var fattigt. Häri överensstämmer hans tre ovan nämnda 
levnadstecknare. Enligt Mellin (s. 8) skall gossen ha måst »släpa bränsle 
ur skogen åt sin fattiga mor, som ej hade råd att köpa sådant».

Vitalis’ biografer är också eniga i att framhålla huru ödesdigert nöden 
inverkade på förhållandena i hemmet och på gossens fysiska och psyki
ska utveckling, men varierar temat olika. Mellin anser (ibidem), att den 
»hårdhet, som vanligtvis utmärker de fattigas uppfostran, och är en na
turlig följd af nöden, som retar deras lynnen och härdar deras känslor, 
måste djupt verka på ett hjerta, som naturen bildat så ömt och känslo
fullt som Sjöbergs». I fortsättningen utvecklar han, hurusom denna 
hårdhet och umbärandena måste göra Erik Sjöberg van att lita till sig

1 Enligt Werins kommentar skulle Christina Rosenius ha dött år 1824 i lungsot. Hon 
var dotter till en moster till Sjöberg. Detta tycks tyda på att hans egen lungsot var ett 
mödernearv.
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själv, inbunden, sträv och tvungen. — Forselius betonar, att fattigdo
men måste inverka menligt på gossens hälsa, helst som han tycktes ha 
fått »bröstets svaghet i arf» (s. xxn). Han finner det också »troligt, att 
i ett äktenskap, der skillnaden i makarnes uppfostran och bildningsgrad 
icke kunde vara annat än betydlig, den husliga lyckan, oafsedt armodet, 
icke just varit stor». — Geijer slutligen skiiver efter att ha framhållit 
hemmets torftighet och gossens kroppsliga svaghet (s. x): »Med bekym
mer såg fadren hans oförmåga till kroppsarbete, hans brinnande lust för 
läsning, som tillfridsställdes ur lånta böcker, hvilka förgäfves undan
gömdes, under det näfver och täljda spånor ofta måste företräda pappe
rets ställe, vid hans skriföfningar.»

Den skillnad i uppfostran och bildningsgrad, som Forselius på goda 
grunder antager ha förefunnits mellan Erik Sjöbergs far och mor, be
styrkes av husförhörslängdernas vittnesmål. Hustrun har nämligen ge
nomgående högre vitsord än mannen för sin förmåga att läsa i bok och 
i katekes.

En annan allvarlig olikhet makarna emellan är åldersskillnaden. Beata 
Sara Broling, född 1760, var nämligen sex år äldre än sin man.

I ett brev till vännen Mcander (II, s. 137), daterat trettondagen 1816, 
har också Sjöberg, som snart skulle fylla 22 år, bedömt sitt förflutna 
liv med skoningslös skärpa:

Lifvets öden hafva för mig blott varit en sammanhängande kedja af allt hvad 
tanken finner svårt och fruktansvärdt. Jag ser tillbaka på dem utan ånger, ej 
utan fasa . . .

Den helhetsbild av Vitalis’ barndom, som liksom komponerar sig själv, 
om man tar del av detta uttalande och biografiernas uppgifter, är ove
dersägligen mörk. Man får intrycket av att pilten är predestinerad till 
det liv i fattigdom och av hopplös kamp för existensen, som skulle falla 
på hans livslott.

Men är denna bild helt sann*? Man kan fråga, om de som tecknat bil
den inte — i strid mot vanligt kompositionssätt — samlat skuggorna 
i stället för ljuset kring centrum och centralfiguren. Har de inte också 
sett och tytt Vitalis’ barndom som första akten i en tragedi'? Geijer t. ex. 
tolkade som bekant författarnamnet som sammansatt av Vita och Lis, 
vilket utmärkte »en lefnad, som i sjelfva verket var en oupphörlig tvist 
med verlden och ödet» (s. x i i ). Även Mellin betraktade i Schillers anda 
»den ädle skalden Vitalis’ lefnad och död» som en strid av det slag, som 
en stor ande utkämpar mot »naturen eller ödet» och som föres till seger 
om inte förr så i döden: »Väl sätter ofta ödet stora själar på eldprof, men 
snillet har en Gudakraft inom sig, som vinner genom mödor, vexer genom 
strider» (ss. 6, 7).1

Sällan är nu ett människoliv, om än aldrig så tragiskt, stiliserat och kom
ponerat som en regelrätt tragedi — även om en biografi kan vara det — 
och det gäller också om Vitalis’ liv och barndom.

Vidare är att märka att Forselius’ och Mellins uttalanden om nödens 
och den olika bildningsnivåns ödesdigra inverkan på äktenskapet blott

1 Det är betecknande, att Mellin hopat de tragiska elementen i sin skildring av Vita
lis som barn, medan han i ett annat sammanhang (ss. 29, 30) nämner ett och annat som 
kan ställa dennes barndomstid i en annan dager; härom mera i det följande.
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är förmodanden, visserligen i och för sig sannolika men inte grundade 
på utsagor från Sjöberg själv eller någon annan vittnesgill person.

Mest avseende bör man, synes det mig, fästa vid Geijers kategoriska 
ord om faderns bekymmer inför gossens läslust och om att denne för
gäves sökt gömma de lånade böckerna. Det visar att pojken haft det 
svårt. Det kan också vara så i hem, där föräldrarna har mindre av bok
ligt vetande, än deras son förvärvar, att denne fjärmar sig från dem för 
varje blad, han vänder i sin bok. Att den yngre Sjöberg redan tidigt över
träffat sina föräldrar i fråga om vissa kunskaper, därom ger husförhörs- 
längden för åren 1803-07 (08) besked. Liksom sin mor har han högsta vits
ord för läsning »uti Bok» och i katekes samt i motsats till henne för sin 
förmåga att besvara spörsmål, medan hans far har högsta betyg endast för 
katekeskunskap. Men sonen har läst både symbolum Athanasianum och 
hustavlan, och har för sina kunskaper härutinnan fått näst högsta vitsord 
(i margen står »studerar»), varemot föräldrarna i likhet med de allra flesta 
av Trosas övriga inbyggare betecknats som okunniga på området. I den 
följande husförhörslängden har Sjöbergs gynnare och lärare, kyrkoherde 
Forsberg, i kolumnerna för katekesen, athanasianska symbolum, hustavlan 
och »spörsmål» skrivit ordet »studerar» bredvid Sjöbergs namn; kort och 
gott utsäger det, att sonen går vidare på sin egen väg, den som skulle 
leda honom långt bort från fadern. Härvid har han rönt uppmuntran 
från annat håll.

De bittra ord slutligen, som ovan anförts efter Sjöbergs brev till M- 
cander, är uttalade under de svåraste yttre förhållanden och under en 
period av djup depression. Man kan ifrågasätta, om inte Sjöberg färgat 
omdömet om sitt liv alltför mörkt och uttryckt sig alltför generaliserande. 
Troligen har han inte heller särskilt tänkt på sin barndom. I varje fall 
motsäges de av andra yttranden av Sjöberg om samma tid. Dessa för
vandlar uppfattningen av hans barndom till ett icke lättlöst problem.

Det är ett faktum, förbisett av Vitalis’ levnadstecknare, att poeten 
i sin diktning genomgående kännetecknat sin barndom som lycklig. Har 
denna syn på den första åldern inga stöd i verklighet och upplevelse?

Ingenstädes i sina Försök i Poesien (1814-16) talar Vitalis om sina 
barnaår. Det är först efter det romantiska genombrottet och en lång
varig och svårartad kris under senare halvåret 1815 och åren därefter 
som hans poesi blir elegiskt tillbakablickande — förut har den helt rört 
sig inom nuets krets — och hans tanke uppsöker barndomen. Denna 
stämning får sitt första fulltoniga uttryck i Barndomsminnen (I, s. 135), 
som ingår i de Dikter, varmed Erik Sjöberg under sitt ny t agna författar
namn Vitalis debuterade i december 1819. Som en trött och samtidigt 
otålig människa uppsöker han minnet av barndomen:

Låt upp din port, du minnets underverld!
Jag flyr till dig uti en salig smärta.
Låt upp din port, om än jag är det värd,
A tt hvila må hos dig m itt trötta hjerta.
Jag minnas vill, hur jag en Engel var;
Hur syskonenglar mig bland blommor smekte:
Båd’ vår och vinter glädje åt mig bar:
All verlden, som ett barn, omkring mig lekte.



Vitalis’ barndom 59

Själv lekte han också i världen som ett barn, varom dikten har mera 
att berätta och vartill är anledning att återkomma.

I den Prolog (I, s. 174), som inleder första häftet av Vitalis’ Senare 
dikter, giver han sin återvunna tro och sin därmed förenade lyckostäm- 
ning ord i en försäkran om att barndomssinnet kommit åter:

Ty än du lefver, fromma barndoms-sinne!
Med tro och kärlek uti skaldens bröst.

Denna och flera andra dikter ger hänförda uttryck åt hans glädje över 
att naturen åter uppenbarar sig för honom med samma givmilda vänlig
het och överväldigande rikedom som i hans barndom. I Vårsolen (I, s. 175) 
har han, när han beskriver lärkans tvekan i valet mellan den blå himlen 
och den gröna jorden vackert föregripit Felicias underbara sång över 
samma motiv i Lycksalighetens ö, andra äventyret.1 Det sker med ord 
som dessa:

Hvarje andedrag, som in jag andas,
Ljuft är, som en kyss af den jag älskar,
Allt omkring mig lefver, blommar, sjunger,
Som uti min egen blomsterålder.
Allting älskar mig; ur purpurkalken 
Gjuter blomman ut åt mig sitt rökverk.
Mellan himlen blå och gröna jorden 
Sväfvar lärkan tvekande och vet ej,
Hvar det skönast är, hvart hon skall flyga,
Och mig helsar vänligen i toner.

I Tabula Votiva (I, s. 231) berättar Vitalis, huru han räddats ur sjö
nöd, han vill ge uttryck åt sin tacksamhet mot den fader, som tronar 
»högt öfver smärtans boning», och åt sin nya livskänsla. Skildringen av 
hur naturen kommer honom till mötes i all sin levande och blommande 
fullhet kulminerar i raden:

Ack! allt var skönt, som mina barndomsminnen.

Ur Höstbetraktelser (I, s. 180) kan anföras:
Och Solen sken med samma ljufva klarhet 
Som in uti m itt barndomsöga blickat.

Vitalis’ känslor under åren 1819-20 pendlade mellan en lyckostäm- 
ning, vuxen ur en romantiskt religiös upplevelse av samstämdhet med 
tillvaron, och en ödslig förtvivlan. Båda dessa livsstämningar har för 
hans medvetande aktualiserat barndomstiden, den förra genom sin lik

1 Här åsyftas den sång, som börjar med stroferna:
Ögon! hvem är mera skön, 
Hvem mera huld af de två: 
jorden, så tjusande grön? 
himlen, så tjusande blå?

Slår jag i väljande qval, 
blickarne upp eller ner: 
hvem kan väl göra ett val, 
himmel och jord! mellan er?
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het med »blomsterålderns» lyckokänsla, den senare genom kontrasten 
mellan förr och nu.

I Enslingens Tclagan (I, s. 215) ser skalden med bitter saknad tillbaka 
mot barndomen som mot det förlorade paradiset:

Jag såg försvinna hvar barndomsfröjd 
Och hvar Engel, som hjertat har,
I flammor och rök mot himmelens höjd,
Och blott aska de lemnade qvar.

Den Kämpandes Sång (I, s. 240) beskriver, hnr skalden i en stolt men 
ofruktbar pose vänder glädjen ryggen. Glädjen framstår dock alltjämt 
som knuten till barndomen:

Fröjd! jag dig saknat från min barndomstimma:
Härefter ock min själ föraktar dig.
Gack, falska barndomsvän, att barnen smeka:
En man blott värdigt kan med blixten leka.

Det är blott i en enda dikt, som Vitalis mera utförligt och ingående 
dröjer vid hur det verkligen var i hans barndom. Det är i den förut om
talade Barndomsminnen. Detta är nästan det enda poem, där han berät
tar, huru han med tiden förändrades av livet.1 En gång hade han en 
flicka som lekkamrat och han njöt av livet:

Så mången salig blomsterstund jag njöt,
Frisk, som en vårvind, i det fria, gröna.
För mig sjöng fågeln, rosen vällukt gjöt;
För mig var himlen klar och log den sköna.

Nästa versrad börjar dock med ett »men»:
Men tiden kom och blåste med sin mund 
Och grumlade för mig min bild i floden,
Och tårar quällde ur m itt hjertas grund,
Tills ödet gjort mig kall och hård som stoden.

Det är fåfängt att söka återkalla barndomstiden, fastslår han i föl
jande strof. Poemets sista konstaterar förändringen:

Nu lifvet, vredgadt, manar mig till strid 
Och dödens Engel dröjer att mig frälsa.
Min sköna flicka och min barndomsfrid 
Blott stundom på mig uti drömmen helsa.

När man går att undersöka i vad mån Vitalis’ egen skildring av sin 
barndom, diametralt motsatt den som givits av hans levnadstecknare, 
motsvaras av verkligheten, finns det många faktorer att ta hänsyn till.

Först är att märka, att alldeles bortsett från att minnet är böjt för 
att försköna, låg det i Vitalis’ deprimerade psykiska utgångsläge en ten
dens till att idealisera det förflutna.

En varning för att utan vidare ta Vitalis’ skildring för god ger det fak- 
tum, att den svenska barndomspoesien alltid varit i hög grad bestämd

1 I dikten Anderöster (II, s. 16), tryckt 1825, berör han dock förändringen i personliga 
tonfall, om också mera flyktigt.
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av dagens litterära mod. Det gäller både om den romantiska, som, före
bådad av Franzén och i mindre mån fru Lenngren, fick sin bestämda 
och bestämmande karaktär av Atterbom, och om den naturalistiska, som 
utgått från Strindbergs Tjänstekvinnans son. Ingendera håller sig tätt 
till verkligheten. Snarast är den romantiserande minst fjärmad från 
denna. Den går från Fanny-sångerna ända till skildringarna av Mår- 
backa och Olshammar fram i den poetiska realismens tecken. Atterboms 
Minnesrunor ger säkerligen en mera verklighetstrogen bild av skaldens 
hem och föräldrar än svartmålningen i Tjänstekvinnans son. Detta ute
sluter inte, att sådant som varit »lågt» i Atterboms barndomsmiljö är 
utmönstrat i hans dikter om denna tid och att ett och annat kan vara 
romantiskt utsmyckat.1

Atterbom angav tonen för fosforisternas poesier om barndomen — det 
var egentligen endast Hedborn, som lyckades finna och hålla sin egen 
ton, som dock inte på något sätt skar mot de andras sång — Atterbom 
har också betydelsefullt påverkat Stagnelius och — Vitalis.1 2

Som nu Atterbom med sina dikter om barndomstiden i själva verket 
erövrat ett nytt område från verkligheten åt poesien, är det knappast 
troligt, att han med sitt exempel lett Vitalis’ fantasi alltför långt bort 
från livets realiteter, tvärtom han har nog öppnat den yngre poetens 
ögon för vad som i dennes skatt av minnen från de första levnadsåren 
kunde utmyntas i poetisk form. Vid utgestaltningen av motiven har 
dock det gängse litterära modet att arrangera spelat in. Saken kan exem
plifieras.

Liksom Atterbom — och Hedborn — har Vitalis haft en s. k. »barn- 
domsbrud», han har liksom gossen Atterbom (poemet Carolina i Poetisk 
kalender 1816) plockat smultron med henne, har skurit hennes namn i 
lönnens bark, liksom hon hans, har av henne förts in i sin »riddarsal» 
o. s. v. Vid första ögonkastet verkar Vitalis’ Barndomsminnen som fos- 
foristisk schablon, men inte vid närmare påseende. Det finns en viss 
omedelbar friskhet i skildringen, som gör ett autentiskt intryck. Tag 
t. ex. de båda poeternas skildring av smultronen! Atterbom berättar, 
hur den lilla flickan delat med sig av sin »smultronskatt» (Carolina), hur 
han själv, då båda voro små, gav henne »rosor och smultronbär» (Vand
rarns aftonvisa, Poetisk Kalender 1820). Hos Vitalis går det inte riktigt 
till på samma sätt. Hans skildring verkar inte heller så litterärt stilise
rad som den äldre diktarens3:

Än sträckte täflande vi ut vår hand 
Till skogens fulla röda smultrontufva,
Och bären lågo i sin sköna brand,
Uti vår skäppa, doftande och ljufva . . .

1 Carl Santesson har mera framhävt de konventionellt litterära dragen i Atterboms 
dikter om Carolina (Atterboms ungdomsdiktning, 1920, ss. 183 ff.), Fredrik Vetterlund de 
»små drag af påtaglig verklighet midt i den annars idealiserade stilen», som också finns 
i samma dikter (t. ex. i Från nyromantikens dagar, 1907, ss. 14 ff.). I sin studie Från 
Atterboms ungdomsår (Sami. 1922, ss. 18 ff.) har Ruben G:son Berg givit, som det före
faller mig, goda skäl för sin mening, att biografisk verklighet låge bakom Atterboms 
Carolina-dikter.

2 Vitalis’ beroende av Atterbom har in i minsta detalj fastställts av Werin i kom
mentaren (s. 309).

3 Se härom Santesson, a. a., ss. 207 ff!
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Dessa skäppans doftande smultron har nog gossen plockat i skogen, 
innan poeten fann smultron i Poetisk Kalender.1 Troligt är dock, att 
skäppans bär aldrig fått plats i Vitalis’ Barndomsminnen, om inte Atter- 
bom förut upptäckt motivets idylliska charm.

Annat i dikten smakar mer av litterär tradition och konvention. Man 
kan ha sina dubier om namnen i lönnens bark, om också Vitalis till motivet 
knutit vemodiga reflexioner och önskningar av helt personlig art. Och 
när man läser om flickan, som flög som västanvinden, och om alla utan 
större svårighet erövrade kyssar, grips man av en viss undran, om inte 
dikten i detta fall är underbarare än verkligheten.

Men Vitalis’ Barndomsminnen kan också uppvisa några episoder, som 
genom sin konkretion och sin sannolikhet förråder att poeten här berät
tar om sådant som han i verkligheten varit med om. Han talar t. ex. 
om hur han betedde sig, när han såg sin flicka komma flygande:

Då lade jag mot gräset ned min kind 
Och låtsade ej höra henne komma.

Han har nog också som pojke byggt de »små palats», varom han ordar
strofen:

Och när om våren grönskade den ek,
Som svalkande vår lekplan öfverskyggde,
Utaf ruiner, i förtrolig lek,
Vi små palats i hennes skugga byggde.
Min flicka troget mig tillhanda gick 
Och byggnadsämnen flitigt till mig förde:
Och kraft och mod från hennes munn jag fick,
Då jag min konst berömd af henne hörde.

Glädjen över flickans beundran verkar både pojkaktig och Sjöbergsk. 
Också beskrivningen av leken bär en prägel av verklighet. Den följande 
strofen, som skildrar, hur barnen går in i sitt trånga palats, vilket för 
den vuxne ter sig som hans barndoms saknade »riddarsal», glider likväl 
med varje rad allt närmare Atterboms fördrömda vemod och riddar- 
r omantik.

Har nu Vitalis i Barndomsminnen skildrat sina barnaårs lekar, ungefär 
som de verkligen lektes, så måste väl också hans lilla lekkamrat ha sprungit 
omkring i Trosatrakten under hans barndom. Det är kanske rent av inte 
alldeles omöjligt att leta sig fram till vem hon varit.

Vitalis’ Barndomsminnen ger i detta fall endast få hållpunkter. Han 
antyder dock, att hon med tiden glömt honom. Först omtalar han, hur 
de i barken ristat varandras namn, »de skönaste för oss bekanta», och 
fortsätter:

Der växte se’n mitt namn och stort det blef.
Ack, om det så växt i min flickas hjerta!
Men lönnens tårar, då hon namnet skref,
De voro profetior om min smärta.

I diktens slutstrof nämner han, att det endast är i drömmen, som 
hans »sköna flicka» och hans »barndomsfrid» hälsar på, varefter han i 
elegiskt stämda rader återkommer till namnen i barken:

1 Påverkan från Vandrarns aftonvisa är osannolik redan av kronologiska skäl.
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Dock från det trädet som mitt hjerta minns,
Der våra namn i barken sig förmäla,
Vill, när i lifvet ingen blomma finns,
Jag med en tår de vissna bladen stjäla.

Med dessa något dunkla ord har han väl velat säga, att han som en 
sista tröst ärnar uppsöka minnet av sin barndomskärlek och även plat
sen för den. Måhända var det i bl. a. den avsikten, som han under som
maren 1825 besökte sin barndomsstad Trosa. Mellin uppgiver (s. 30), 
att han gärna begav sig till hembygden, »der hans anseende gällde så
som anhörig och menniska, men der man icke hade begrepp om hans 
höga värde, som Litteratör». Det säges i fortsättningen:

När han under den sista af sina vandringar besökte sin fosterstad, såg han med 
rörelse sin moders lilla trädgård utlagd till gräsvall, och fann ingen af alla sina 
barndomsvänner ännu oförändrad, mer än en hustru, som varit hans lekkamrat. 
Hon ensam nämnde honom med ett namn, som här, bland minnena ur hans 
barnår, var honom kärare, än hvilken compliment som hälst: Erik Sjöberg, utan 
vidare tillägg.

Man kan förmoda — mer än en gissning kan det inte bli, om den också 
måste te sig som högst sannolik — att denna förtrogna lekkamrat från 
barndomen, som gift sig med en annan, är identisk med den lilla flicka, 
som gossen lekte med, men som glömde honom. •

Till punkt och pricka stämmer Mellins skildring överens med vad Sjö
berg själv berättat i brev till sin yngre syster Ulrica d. 19 juli 1825. Dock 
märker man föga av den rörelse, som Mellin talar om; i stället är tonen 
en smula raljant, när han redogör för sitt besök i »den stora och märk
värdiga staden Trosa» (II, s. 201). Man skulle eljest kunna tro, att Mel
lin använt detta brev som underlag för sin framställning. Sjöberg om
talar, huru Trosa och Trosa-borna förändrats och hur hans föräldrars 
hus rivits. I motsvarande sammanhang till Mellins här citerade passus 
föreligger några rader om hur han hälsade på »hos Stina Lisa Malm som 
emottog mig hyggligast af alla trosaboarne; hon är nu gift med en skräd
dare Bergström, har en gosse, mår bra och bad mycket helsa dig».

Kyrkböckerna i Trosa stadsförsamling lägger intet som helst hinder 
i vägen för teorien, att denna tydligen förtrogna vän till syskonen Sjö
berg är identisk med den flicka, som berömde Eriks skicklighet som 
byggmästare, och den f. d. lekkamrat och hustru, som utan vidare kal
lade honom Erik Sjöberg. Hon var född i Trosa den 23 november 1795 
och alltså drygt halvtannat år yngre än skalden. Från år 1800 var hen
nes familj bosatt i samma rote (nr 4 av stadens åtta) som familjen Sjö
berg och är i husförhörslängderna efter år 1802 bokförd omedelbart efter 
familjen Sjöberg. Med andra ord familjerna måste ha varit nära gran
nar. Den 29 dec. 1821 vigdes borgardottern Stina Lisa Malm med borga
ren Johan Eric Bergström och fick med honom den 7 april 1825 sonen 
Johan Fredric, som alltså bör ha legat i vaggan, när barndomsvännen kom 
på besök.1

1 Om Stina Lisa Malm må tilläggas, att hennes far var »postföraren» Jonas Malm, 
som under några år var kyrkvärd i församlingen, att hon hade en äldre och en yngre 
bror, upptagna i husförhörslängderna och båda omnämnda i Sjöbergs brev av den 19 
juli till systern, att hon hade den största läs- och katekeskunnigheten av sina syskon, 
liksom Erik Sjöberg bland sina. För övrigt talar Sjöberg i sitt brev till systern om grann-
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Denna lilla undersökning har haft till syfte att avslöja, vad som är 
uppdiktat eller övertaget och vad som är verklighetsbetonat i Vitalis* 
poetiserande skildring av sin barndom. Som slutresultat torde ha fram
gått, att — med reservation för en eller annan detalj — poeten hållit sig 
ganska nära sin egen barndoms upplevelse av verkligheten. Det har 
varit betydelsefullt för Vitalis att Atterbom med sin Invigning (Phos- 
phoros 1810) och sina Minnesrunor skapat den självbiografiska lyriska 
dikten om barndomen. Men den romantiske skaldens betydelse ligger 
inte i att han stundom devierat den yngre poetens fantasi från verklig
heten utan i att han eggat Vitalis, som inte alls ägde Atterboms så att 
säga fantiserande minne, till att omplantera stycken ur verkligheten i 
sin poesi, liksom t. ex. Tieck lät även vildvuxna blommor få plats i sin 
»Garten der Poesie».

Har nu Vitalis tämligen troget återgivit sina barndomsminnen i de
taljer, så är det väl troligt, att han även i stort sett riktigt framhävt sina 
gosseårs syn på detta skede av livet, när han gång på gång i sin lyrik kal
lat sin barndom lycklig.

Erik Sjöberg saknade förvisso inte heller glädjeämnen under sin upp
växttid. Han har inte såsom Viktor Eydberg, som i sin lyrik mest av 
alla romantiserat barndomstiden, behövt tillvarata en enstaka flyktig 
solglimt under en fattig och mörk barndom (Träsnittet i psalmboken).

Han har ägt en barnatro och därmed den känsla av trygghet i tillvaron r 
som en sådan skänker. Det framgår med full klarhet av redan anförda 
citat ur dikter från åren 1819-20. Det är väl också helt naturligt med 
tanke på att hans mor var prästdotter och att de som först upptäckte 
hans begåvning var prästmän.

Även om Eriks far med bekymmer såg hans svaga kroppskrafter och 
hans håg för läsning, så fanns det andra, som uppmuntrade honom och 
har hedern av att hä möjliggjort hans fortsatta studier. Det var skol
mästaren i Trosa, hovpredikanten Kling, vilken enligt Geijer (s. x) åstad
kom det sammanskott, som satte Erik Sjöberg i stånd att fortsätta sina 
studier vid Strängnäs trivialskola, och kyrkoherden i staden, Gustaf 
Forsberg, som gav honom hans första undervisning i latin. Forselius, 
som står för uppgiften (s. xxm ), förmedlar i anknytning härtill den näs
tan enda i någon mån konkreta beskrivning, som vi har av gossen Erik 
Sjöberg. »Gubben Forsberg» brukade berätta, att han endast en enda 
gång behövt rätta gossen under de latinska läsövningarna. »Och en af 
läraren med saktmod framställd fråga var då nog att bringa den känslige 
lärjungen till sjelfrättelse, på samma gång förlägenheten öfver felet dref 
honom blodet uppåt kinderna.»

I Trosa fanns en skola, en s. k. pedagogi, som förestods av hovpredi
kant Kling. Enligt Forselius (s. xxn, noten) skulle dock Erik Sjöbergs 
namn saknas i skolans matrikel, varför den undervisning, han åtnjutit 
av Kling, varit enskild. I så fall har han som barn gått miste om möj
ligheten att få sina egenheter avslipade genom lärares uppsikt och um
gänge med skolkamrater.
barnen, som varit deras lekkamrater en gång i tiden, om Pehr Lundberg, antagligen 
identisk med kyrkböckernas Peter Lundberg, son av borgaren Anders Lundberg och 
född 1799, och om grannen fiskaren Ekbergs pojke Anders, m. fl.
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Att Erik Sjöberg under sina sista Trosa-år åtnjöt »matdagar» hos väl
mående borgare i staden (Forselius, ibidem), vittnar inte bara om den 
ytterliga fattigdomen i hans hem ntan också om att gossen hade mycket 
lättare att vinna hjärtan än den vnxne.

Detta bekräftas också av vad Sjöberg berättar om sitt besök i hem
staden i det ovan nämnda brevet till systern. Han tog sitt kvarter hos 
prosten Forsberg och var »mycket välkommen». Det tycks han för öv
rigt ha varit överallt där han hälsade på: hos hovpredikanten Kling, som 
han hörde göra »ett förbannadt halloh» i predikstolen och som »gift sig 
på sin höga ålderdom med en femton års flicka», hos madame Taxell, 
änka efter rådmannen, hos Pehr Lundberg, som blivit postmästare och 
stadskassör, hos madam Ekberg, som satt vid sitt fönster, när han gick 
förbi och »klappade åt» honom och trakterade honom, när han väl kom
mit in.1 Dock blev han, som nämnt, allra »hyggligast» mottagen av Stina 
Lisa Bergström, född Malm.

Erik Sjöberg var inte som Stagnelins från början en enstöring, han 
blev det. Endast i sin hemstad och sin hembygd tycks han som äldre ha 
känt sig välkommen och varit otvungen.

Att bo i den tidens Trosa var detsamma som att bo på landet. För 
barn är det en lycka att få växa upp på landsbygden. Även de fattigaste 
lantbarn har en större och präktigare lekstuga än stadsbarn av aldrig så 
förmögna föräldrar. De minns också sin barndoms trakt som vacker, 
såsom ju också Vitalis gjorde. Böök har fäst sig vid vilken stor roll blom
morna och »blomman» spelar i Vitalis’ diktning.1 2 Det ter sig förklarligare, 
om man tänker på att blommorna ofta för fattiga barn på landet får er
sätta leksaker. Så är i viss mån fallet i Vitalis’ Barndomsminnen. Det 
är påfallande, att i denna dikt som andra (Prolog, Vårsolen, Anderöster) 
blommotivet är nära förknippat med hans barndomsminnen. Han kal
lade också gärna barndomstiden för sin »blomsterålder» (I, s. 176, II, 
s. 19).

Erik Sjöberg har också, som vi sett, trots all den hjälp han tidigt måst 
lämna i hemmet, fått leka med andra barn och som andra barn. Han har 
också lekt på sitt eget sätt. Mellin berättar (s. 9):

Han visade, redan som barn, en ovanlig fattningsgåfva och en liflighet i fan
tasien, som hans studier sedan utbildade till klarhet. Hans lekar voro utmärkta 
af något eget, hvarur redan det groende fröet till hans snille främst ack.

Mellin kan sedan klart belysa detta påstående genom den ovan an
förda historien om de bibliska skådespel, som gossen lät sina lerfigurer 
utföra.

Det påminner mycket om en annan fantasirik gosse, som med större 
sceniska resurser komponerade och utförde liknande skådespel och lät

1 Rådmannens änka hette Taxell enligt kyrkböckerna, inte »Vaxell», som felaktigt 
står tryckt i Vitterhetssamfundets upplaga. Sjöberg berättar för systern, att »rådman
nen är död och dottern gift med Anders Ekberg, som nu sköter qvarnen». Detta bestyr
kes av kyrkböckerna. »Mjölnaren och rådmannen» Taxell, född 1754, var gift med Anna 
Maria Söderberg, född 1762, och deras dotter, född 1801, bar namnet Anna Cathrina. — 
Madam Ekberg, mor till Anders Ekberg och hustru till »borgaren och fiskaren» Pehr 
Ekberg, upptäckte nog Sjöberg, när han såg på sina föräldrars förändrade tomt. Hus- 
förhörslängden visar nämligen, att Ekbergs och Sjöbergs var nära grannar.

2 Svenska litteraturens historia, 2, ss. 215 ff.



66 Sven Cederblad

sin Wilhelm Meister göra sammaledes: Johann Wolfgang Goethe. Denne 
framhåller också i sin Dichtung und Wahrheit, huru den teatraliska leken 
starkt befordrat hans förmåga av uppfinning, inbillning och framställning. 
I Vitalis’ fall blev det inte så. Trots att han förlagt så mycket av sin dikt 
till drömmens värld, rycker han endast sällan läsaren med sig dit. Fan
tasien blev aldrig hans starka sida. Den tar sig torftig ut vid sidan av 
den fabulering, som blommar i Lycksalighetens ö, eller den vittomspän
nande exotismen i Törnrosens bok. Oblida yttre förhållanden har nog 
stäckt hans inbillning. Det är inte så lätt att fantisera fritt och fjärr- 
syftande, när ekonomiska bekymmer, en hungrig mage eller ett oeldat 
rum ständigt återkallar till verkligheten.

Inte heller den dramatiska talang, som röjer sig i de av Mellin refere
rade bibelspelen, har kommit till någon rikare utveckling i hans förfat
tarskap.

Leken med lerfigurerna kan också förråda ett begär att styra och 
ställa, att spela försyn och öde.

Så mycket mera sant som varsel för framtiden verkar vad som Geijer 
(s. x) och Mellin (s. 10) haft att förtälja om Erik Sjöbergs satiriska brev
växling med en jämnårig Trosa-pojke. »De båda kämparne» utbytte 
sina stridsskrifter »på öfverenskommen tid och ort» enligt Geijer, »på 
bron i staden» efter Mellin, som med sin konkreta uppgift dels visar, att 
han inte skriver av Geijer, dels uppkallar bilden av det lilla samhället 
grupperat kring Trosa-ån. — Satiren skulle alltid ligga väl till för hans 
röst.

Det har visat sig att i analysen Erik Sjöbergs barndom och pojkens 
karaktär inte kunnat särhållas. I båda fallen har framträtt motsägel
ser, som kräver förklaring, problem, som fordrar lösning.

Motsägelsen mellan Sjöbergs svartmålning av sitt liv i brevet tretton
dagen 1816 och hans lovsånger till barndomen i hans lyrik från och med 
1819 kan till en del förklaras redan genom en hänvisning till den växlande 
subjektivitet, varmed väl så gott som varenda vuxen människa betrak
tar sin första levnadstid. Det har också visats, att han i sin uppfattning 
och skildring av barndomen tillägnat sig inte bara Atterboms uttrycks
sätt utan även mycket av hans synsätt. Detta innebar, att han såg detta 
skede i en försonande dager och utvalde det ljust lyckobetonade till poe
tisk behandling. Tilläggas kan att mellan 1816 och 1819 ligger svåra år 
av Vitalis’ liv. I jämförelse med detta skede och även den tidigare ung
domen, måste barndomstiden framstå som relativt lycklig, vilket den nog 
också var.

Vad beträffar motsättningen mellan hans levnadstecknares mörka syn 
på hans första levnadsöden och hans egen karakteristik av barndomen 
som en lycklig tid, så måste slutsatsen dragas, att varken ordet »lycklig» 
eller »olycklig» duger som en sammanfattande beteckning för hans barn
dom.

Vad som är säkert, är att Erik Sjöberg från sitt livs begynnelse varit 
vanlottad i socialt och ekonomiskt hänseende. Tidigt har han fått lära 
känna vad hård fostran, hunger, trångboddhet och ansträngande kropps
arbete vill säga.

Som gosse var dock Sjöberg förskonad från vidrigheter, som senare
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skulle pina honom: han har inte behövt känna sig plågad av sin oäkta 
börd, ej heller av känslan att vara deklasserad — tvärtom kunde han 
nog på goda grunder anse sig som nummer ett bland sina jämnåriga — 
inte heller torde han under pojkåren ha känt samma obehag som senare 
av att äta andras bröd och stå i tacksamhetsskuld eller av sin tafatthet 
i sällskap.

Även av dessa skäl har Vitalis kunnat finna sin barndom relativt lyck
lig — tonvikten vilar lika stark på »relativt» som på »lycklig».

Men när har allt detta nämnda, som delvis är orsaker till, delvis symp
tom av en stark livshämning, inträtt i hans liv? Eedan före ton-åren?

På sin omgivning gjorde den vuxne Vitalis intrycket av att vara in
krökt i sig själv, förhårdnad, förstelnad. Han har också själv känt sig 
sådan. Både andra och han själv har använt samma bild för att uttrycka 
saken: han har liknats och liknat sig själv vid en bildstod. Wilhelm Fred
rik Palmblad har i Biografiskt lexikon berättat om hur Vitalis invitera
des till fosforisternas tebjudningar; han deltog nästan icke alls i samta
let »utan satt stum, sluten och orörlig som en bild i ett soffhörn» . . .  — 
I Enslingens Tclagan (I, s. 215) lyckönskar han »främlingen» till att denne 
icke är som han själv och liknar sig vid Loths hustru, som såg sig till
baka mot det brinnande Sodom:

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.

Första gången träffas denna försteningsprocess, denna nedisning klart 
fattad av Erik Sjöberg själv i ett brev till Mcander den 10 februari 1815. 
Han omtalar att han varit ute men »ej blifvit varse annat än is, lika hård, 
som den hvilken slutit till mitt hjerta för menskligheten».

Enligt Forselius (s. xxvm ) skulle vid ett tillfälle en av Sjöbergs lärare i 
Strängnäs ha rutit till honom: »Du är för gammal att längre vara pojke» 
och fått till svar: »Pojke — det har jag aldrig varit.» Månne det inte i 
dessa ynglingens ord döljer sig en karakteristik av honom själv som 
barn? Men detta är kanhända att pressa i hastigt mod uttalade ord för 
hårt. Dock synes en strof i hans personliga dikt Natursonen (II, s. 11) 
tala för en sådan tolkning:

En man jag var i min ålders vår,
Och joller jag aldrig förstod,
Och förvandlar tiden än hy och hår,
Han förvandlar ej lynne och mod.

Likväl är att märka, att diktens självbiografi är starkt stiliserad.
Man undrar, om Vitalis någonsin varit en pojke som andra. Törhända 

bar han redan som gosse detta drag av något spänt, brådmoget, av ett 
alltför stort och ständigt allvar, som man finner hos barn som alltför 
tidigt blivit alltför nära bekanta med fattigdom, nöd och hårdhet. Skäl 
kan anföras både för och emot.

Mera avseende än vid Natursonens tillrättalagda skildring bör man 
nog trots allt fästa vid Vitalis’ förut anförda försäkringar, att han en 
gång känt sig både lycklig, frisk och fri, innan »tiden kom och blåste
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med sin mund» och innan ödet gjort honom »kall och hård som stoden» 
(Barndomsminnen). Han har fått leka i Guds fria natur, han har fått 
läsa utan att känna skolans tvång. Han var nog inget tidigt hämmat 
barn. Även om han under sina uppväxtår i Trosa fått vissa märken, 
var han dock inte märkt för hela sitt återstående liv. Det är psykolo
giskt rimligare att förlägga den allvarliga livshämningen till senare ske
den av hans liv, dess början till ton-åren och skolåren.

I mina följande studier skall göras ett försök att följa Vitalis’ utveck
ling fram till originalitet som människa och i andra hand som skald. 
Härvid gives flera tillfällen att återkomma till livshämmande inre och 
yttre upplevelser.

Trots stoffets sparsamhet kan man hos Vitalis’ som gosse skymta vissa 
bestämda drag: han var begåvad, vaken och vetgirig, så att han väckte 
äldre personers uppmärksamhet, fantiserande, känslig och kritisk på en 
gång, ambitiös, framåtsträvande, ivrig att göra sig gällande, lysten efter 
beundran och beröm.

Dessa drag tyder snarast på en stor vitalitet, vissa av dem varslar 
också om en i yttre måtto lyckligare framtid än den som skulle bli hans. I

I mars 1807 inskrevs Erik Sjöberg som lärjunge i Strängnäs trivial
skola, följande år flyttade familjen till Stigtomta. Härmed begynner 
ett nytt skede i hans liv, skarpt avgränsat från barndomstiden.


