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 Nära kyrkan i Gärdslösa porlar det vat-
tendrag som förr hette Fiskbäcken men 
numera tack vare Stagnelii berömda dikt 
”Näcken” är känd som Silverbäcken. Tex-
ten återges på den vackra minnessten 
som i nära anslutning till bäcken och kyr-
kan sattes upp 1991 av Sällskapet Stagne-
lii Vänner. Därmed framhävs ju samban-
det mellan fantasins och verklighetens 
scenerier. Det lär också ha funnits lokala 
traditioner kring näcken i Gärdslösa. 
Barndomsintryckens eventuella betydel-
se för denna och andra dikter av Stagne-
lius är dock ett omdiskuterat och inte helt 
okomplicerat problem.   

Under det senaste halvseklet har littera-
turvetarna alltmer ifrågasatt föreställ-
ningen att diktverk detaljtroget återger 
människor och miljöer ur verkligheten. 
Mot detta traditionella synsätt har in-
vänts att författandet av dikter eller ro-
maner inte gärna kan likställas med att 
måla porträtt efter modell eller fotografe-
ra ute i naturen. För äldre litteraturforsk-
ning var det däremot självklart att utan 
reservationer tolka skönlitteratur biogra-
fiskt. Författarna förutsattes själva ha sett 
och upplevt allt som de beskrev. Den för-
sta stora levnadsteckningen över Stagne-
lius skrevs av den välkände forskaren och 
kritikern Fredrik Böök, och kom ut i en 
första upplaga 1919. Titeln är helt enkelt 
Stagnelius. Liv och dikt. Om ”Näcken” he-
ter det tvärsäkert: ”Knappast skulle Stag-
nelius ha förmått återge den sällsamma 
stämningen, om han icke upplefvat den 
som barn.” 

Några år senare hade Böök däremot bli-
vit mer tveksam. I hans Resa i Sverige 
från Smygehuk till Pajala (1926) ingår ett 
avsnitt om en bilfärd på Öland 1924 i Ca-
dillac av senaste årsmodell. Under resan 
frestas författaren uppfatta varje passe-
rad å eller bäck som den strand där ”pil-
ten i halvslummer tyckte sig höra den 
bladbekrönte Näckens giga”. Böök note-
rar också att det förbryllande nog faktiskt 
finns två silverbäckar i Gärdslösa med an-
språk på att vara ”den riktiga”. I en senare 
upplaga av biografin från 1954 uttrycker 
sig Böök mer försiktigt än han gjorde 
1919: ”Motivet är hämtat ur nordisk folk-
tro och rymmer väl ett minne från barn-
domen på Öland.”

Redan på 1950-talet hävdade lunda-
professorn Staffan Björck som hade växt 
upp i Kalmar, att det inte lönar sig leta ef-
ter ”öländska reminiscenser” i Stagnelius 
diktning. Senaste levnadstecknaren, den 
i oktober avlidne Göran Hägg, menar att 
texterna är ”avsedda som något helt an-
nat än berättelser om vardagsliv på 
Öland”. Även jag ställer mig tveksam in-
för försök att knyta Stagnelius dikter till 
bestämda platser. I samtidens europeiska 
lyrik är det gott om silverbäckar och äl-
vor, och läsintryck har nog betytt mer än 
avlägsna barndomsminnen för att inspi-
rera ”Näcken”. Det betyder inte att jag på 
något sätt vill ifrågasätta placeringen av 
monumentet; alla som passerar denna 
plats måste ju stanna upp och läsa texten 
till ett av de verkliga mästerverken i 
svensk lyrik. Tack vare denna minnes-
sten torde ”Näcken” vara en av vår littera-
turs mest kända dikter.

Man kan jämföra det lyckliga resultatet 
med det så kallade Romeo och Julias hus 

i Verona. Shakespeare själv var aldrig i 
Italien och det berömda kärleksparet har 
inte existerat i sinnevärlden, men turis-
terna i långa led passerar likafullt och fo-
tograferar. Här är alltså sambandet mel-
lan dikt och verklighet obefintligt, men 
några av besökarna lockas säkert att se-
dan läsa dramat eller se det framfört på 
teatern. 

Den sista text som Stagnelius arbetade 
med var det lilla sagospelet Thorsten fis-
kare, ett humoristiskt stycke på blank-
vers (samma versmått som Shakespeare 
använde). Huvudpersonen är småländsk 
fiskare och hamnar under storm på Blå 
Jungfrun, som dock föga liknar verklig-
hetens ö i Kalmarsund. Här bor älvakung 
med drottning, prinsessa och tärna. Staf-
fan Björck anser att spelet om Thorsten 
fiskare bara kan uppfattas som ”en älsk-
värd bagatell”, och mot den karakteristi-
ken är knappast något att invända. I bio-
grafin från 1919 tar Böök emellertid för 
givet att Stagnelius gjort miljöstudier på 
platsen i samband med ”en sommarseg-
lats”. 
Besöket skulle ha gett stoff till autentiska 
beskrivningar av växtlighet och topogra-
fi. Ja Böök går så långt att han finner tyd-
liga minnen från barndomshemmet inar-
betade i den fantasifulla historien.

Uppgiften om skaldens besök på Blå 
Jungfrun härstammar från en samling 
bevarade anekdoter av Stagnelius syster-
son Johan Magnus Wimmerstedt som av 
modern forskning anses mycket opålitli-
ga i sina faktauppgifter; Hägg beskriver 
ironiskt Wimmerstedt som ”Bööks favo-
ritvittne”. 

Intressant nog slår Böök delvis till re-
trätt i biografins senare version 1954, där 
det som tidigare varit ett faktum nu med-
delas med viss reservation : ”det är inte ur 
vägen att tänka på den gamla anekdoten 
att han som gosse, strax efter flyttningen 
till Kalmar, olovandes följde med fiskare i 
hamnar tillbaka till Öland”. 

Den som söker han finner, och Böök 
hittade konkreta bilder från den öländs-
ka barndomen också i de mest fantasiful-
la eller spekulativt filosofiska dikterna. 
En mytologisk scen med havsfru i böljor-
na blir ”säkert en Östersjöbild från Gärds-
lösa”. 

Dikten ”Blott en af hundra stjernors 
tal” nämner Öland i upptakten, men 
ovanligt nog driver Böök här sin tes inte 
som påstående utan som fråga: ”Är det 
icke en realistisk Ölandstafla med luft 
och ljus?” Läsaren är förstås fri att besva-
ra den uppfordrande frågan nekande.    

Lundaprofessorn Olle Holmberg var under 
många år sommarölänning, boende vid 
Horns udde. I hans bok Sex kapitel om 
Stagnelius (1941) åberopas flitigt Wim-
merstedts anekdoter. I dikten ”Till 
Öland” förekommer uttrycket ”lönnars 
skymning”, vilket tidigare använts i en 
text av diktarkollegan Atterbom. Det kan 
ju tyckas visa på rent litterär inspiration, 
men Holmberg skyndar sig påpeka att 
lönnar faktiskt växte även i Stagnelius 
barndomshem. Här leder den biografiska 
tolkningsstrategin till närmast parodiskt 
resultat; vetskapen att Stagnelius min-
sann själv sett lönnar berikar knappast lä-
sarens upplevelse. Dikten innehåller vis-
serligen igenkänneliga landskapsele-
ment, men detta överdrivs av både Böök 
och Holmberg som bortser från att det 
jordiska Öland här ingår i en övergripan-
de metafysisk helhet.

I dikten ”Suckarnes mystär” ingår en 
strof som beskriver hur havet kommer 
”ilande” mot land. Den djupt filosofiska 
dikten syftar knappast till att beskriva 
Östersjön men raderna tolkas genast som 
barndomsintryck, eftersom Holmberg 
kategoriskt hävdar att detta är en dikt 
”som man bara på en ö eller med minnen 
från en ö har kunnat få idén till”. Skepti-
kern kan invända att Gärdslösa prästgård 
inte som Kap Horn eller Goda Hoppsud-
den är belägen vid randen av ett brusande 
hav. Och stockholmaren Strindberg skild-
rade havet med både penna och pensel, 
utan hjälp av barndomsminnen som öbo.   

Om natur och fågelliv på Öland skrev es-
säisten och litteraturkritikern Knut Hag-
berg i många sammanhang. I hans bok 
Linneansk linje (1963) ingår ett avsnitt 
om ”Stagnelius och Gärdslösa”. Hagberg 
går längre än någon annan i sina försök 
att göra skalden till realistisk ölands-
skildrare som öser ur tidiga minnens 
skattkammare. Programmatiskt hävdar 
Hagberg om Stagnelius diktning: ”I högre 
grad än vad hans biografer trott är hans 
naturbeskrivande poesi byggd på barn-
domsintryck från Gärdslösa”. Bevisning-
en är dock inte helt övertygande. Hagberg 
är beredd uppfatta det mesta som utmär-
kande för just Gärdslösa.

Ett bördigt sädesfält anses utan vidare 
höra hemma i skaldens barndom. Om bin 
surrar och hästar galopperar då syftar det 
på Öland. Låt gå för hästarna men biod-
ling förekommer ju på många håll i Sve-
rige. För mig något överraskande ut-
nämns skogsduvan till exklusiv speciali-
tet för Öland, men denna fågel torde vara 
än vanligare i skogrika trakter på fastlan-

det. Själv minns jag dess kurrande lock-
rop från barndomens sörmländska sko-
gar. När de topografiska notiserna inte 
tycks stämma med verkligheten i Gärds-
lösa förklaras det med att intryck från be-
sök i Vickleby tränger sig på. Där bodde 
släktingarna faster Maria och hennes 
make socknens präst, men dessa var bort-
gångna redan då den blivande skalden 
var blott nio år gammal.

Hagberg är inte alltid enig med före-
gångarna. Böök menade att de blommor 
som nämns i Thorsten fiskare var typiska 
just för Blå Jungfrun, och att beskriv-
ningen byggde på botaniska observatio-
ner gjorda vid besök på platsen. Hagberg 
däremot anser att Stagnelius knappast 
landstigit på ön och att sagospelets 
blomsteräng i själva verket är belägen 
nedanför prästgården i Gärdslösa. Fågel-
kännaren Hagberg polemiserar också 
mot Bööks tolkning att de i Thorsten fis-
kare nämnda strandfåglarna är tobis-
grisslor. Det skulle istället röra sig om 
strandskator som är vanliga på Gärdslö-
sas ängar men inte finns på Blå Jungfrun. 
En alternativ tolkning vore förstås att 
Stagnelius bara avsett fåglar i största all-
mänhet, och i så fall är ju försök till exakt 
artbestämning meningslös möda. Be-
skrivningen i sagospelet är så ospecifice-
rat utformad att den nog kan stämma in 
på åtskilliga bevingade djur.   

I Kalmar levde Stagnelius glatt sällskaps-
liv under sin vistelse 1821-1822. Det litte-
rära resultatet blev en svit muntra dikter, 
förvisso anspråkslösa men också med in-
slag av charmerande vardagspoesi. I den-
na kalmaritiska tillfällighetspoesi fram-
träder Stagnelius som den ölandsskildra-
re han sällan är i sin stora diktning. Staf-
fan Björck har framhållit att ett par av 
versstyckena ”nästan är det finaste som 
finns om landskapet sett i stort”. Med 
”landskapet” avses här Öland som av en 
fiktiv pastor från ön presenteras i kärleks-
fulla ordalag. Kniberg heter skaldens al-
ter ego som likt Stagnelius trivs bäst i 
öppna landskap: ”Ur Bälten höjer sig en ö. 
/ Med rätta hon sig Öland kallar, / 
fölskockar tätt dess kullar strö, vred mot 
dess kalkberg vågen svallar. / Knappt 
lämna glesa skogar här / en skugga åt den 
rädda hinden. / Vidöppen hela nejden är / 
för solen och för östanvinden.”

 Den livfulla ”Knibergs Ölandsfärd” är 
skriven till melodin av Fredmans epistel 
79, ”Karon i luren tutar”. Texten erinrar 
också starkt om Bellmans medryckande 
realism och formuleringsglädje. Det bör-
jar raskt och korthugget som i några av 
epistlarna: ”Böljan mot stranden brusar; / 
Vädret dess yta krusar, / Skyarne, like bu-
sar,/ Stå på fästet opp.” Sedan fuktas stru-
pen av morgonsupen, som så ofta hos 
Bellman. I denna dikt lär kroppkakan 
nämnas första gången i svensk dikt: ”Fär-
jan är redan fuller. / Järngrytor, smör, 
kastruller, / Kroppkakor ligga huller / 
Buller om varann!”

Den som skriver poetiskt om kroppka-
kan förtjänar i sanning äretiteln ”Ölands-
Skald”. Och inte nog med det: ölänningen 
Stagnelius är ju en av de allra största 
bland svenska skalder. Om han skrivit på 
ett världsspråk hade han också varit 
världsberömd.     

CONNY  SVENSSON

Rubrikens fråga kan tyckas överflödig, Erik Johan Stagnelius föddes ju i Gärdslösa prästgård 
och levde där tills han 17 år gammal lämnade Öland och med familjen flyttade till Kalmar.  Sin 
öländska dialekt tycks han ha behållit genom hela livet.

Var Stagnelius Ölands-Skald?

I Gärdslösa prästgård levde Erik Johan Stagnelius (1793-1823) under sin uppväxt. Foto: ARKiV 


