
SvD onsdag 7 mars 201212 UNDER STRECKET  SEDAN 1918
Redaktör Ludvig Hertzberg
e-post understrecket@svd.se

A
tt Erik Johan Stagnelius 
(1793–1823) är en av de 
främsta diktarna på svens-
ka språket är de flesta 
överens om eller borde i 
varje fall vara det. Han är 

dessutom den ende riktigt fullfjädrade ro-
mantikern, eftersom Almqvist i slutet av 
1830-talet ömsade skrud och blev realist – 
och Atterbom väl mest var mycket skrik, 
lite fjäder. 

Stagnelius dog ung, 29 år gammal, efter 
att tveklöst ha trampat pegasen i botten 
och stegrat sin poesi till himlastormande 
visioner, till hängiven hinsideslängtan och 
stundom nästan hallucinatoriska aningar 
av en översinnlig verklighet. Av romanti-
kens vurm för nyplatonismens idé om det 
Enas emanationer och om att en guda-
gnista kan tändas även i en enskild män-
niskas hjärta, att allt är i allt och att peri-
feri och centrum är allestädes närvaran-
de, överallt och hela tiden, gjorde Stagne-
lius svindlande filosofisk lärodikt: ”Natten 
är dagens mor, Kaos är granne med Gud.” 

Och den apokryfiska gnosticism som 
han stiftade bekantskap med under sin 
första termin som student, i Lund, anam-
made han så grundligt att han i sin syn-
kretistiska religiositet inte gjorde någon 
större skillnad mellan Orfeus och Kristus 
utan såg alla gudomligheter, dem på 
Olympen och dem i Bibeln, som samma 
andas barn och som bröder till såväl Byt-
hos som Oden. I versdramat ”Bacchanter-
na” gör han sig till talesman för en radikal 
”religionsblandning”, för att låna ett träf-
fande uttryck från Göran Häggs ”I Världs-
furstens harem. Erik Johan Stagnelius och 
hans tid” (2007). Stagnelius låter sin Orfe-
us säga: ”Vi dyrka samma gudom, blott 
med skilda namn.”

Nu har Stagnelius Samlade skrifter pu-
blicerats i Svenska Akademiens klassiker-
serie, som utges av bokförlaget Atlantis. 
Utgåvan omfattar fem vackra volymer. 
Kommentarer, fotnoter och textkritiska 
anmärkningar är i varje band utförda av 
Paula Henrikson, som för några år sedan 
disputerade på en avhandling om Stagne-
lius dramatik, den som han blev mest upp-
märksammad för i sin egen samtid, men 
som senare ganska snart kom i skuggan av 
hans lyrik. 

Den första utgåvan av Stagnelius ”Sam-
lade Skrifter” publicerades strax efter hans 
död. Det var Lorenzo Hammarsköld som, 
med visst motsträvigt bistånd av skaldens 
misstrogne far, gav ut Stagnelius dittills 
kända verk i tre volymer (1824–1826). I ut-
gåvan ingår ”Liljor i Saron” jämte annat 
som Stagnelius själv redan hade låtit trycka 
på egen bekostnad, men framför allt fylls 
den av verk som dittills funnits bara i den 
säck med manuskript som hittades i det på-
vra hyresrum på Södermalm där Stagneli-
us blev funnen död i sin säng. Säcken sän-
des till biskop Magnus Stagnelius i Kalmar, 
poetens far, och till honom skrev Hammar-
sköld och frågade om sonen hade efterläm-
nat opublicerade manuskript. Det hade 
han, i stora mängder! Men biskopen skick-
ade inte alltihop till Stockholm, och en del 
av det han sände tog han sig friheten att 
först bearbeta en aning, så att det inte skul-
le framstå som alltför hädiskt eller chocke-
rande. Famös är den ändring han gjorde i 
en av sonens mest kända dikter, ”Till För-
ruttnelsen”, den dödsbesatta dikt som på 
spänstigt stigande versfötter förenar Eros 
och Thanatos så effektfullt som det aldrig 
vare sig förr eller senare har gjorts i svensk 
litteratur. Den första strofen lyder:

Förruttnelse! hasta, o älskade Brud!
  Att bädda vårt ensliga läger!
Förskjuten av världen, förskjuten av Gud
  Blott dig till förhoppning jag äger.

I den tredje raden hade den fromme fa-
dern ryckt in och ändrat till: ”Förskjuten 
av världen, men icke av Gud”. Och så fick 

det därför stå i dikten, då den publicerades 
första gången av Lorenzo Hammarsköld.

Inte ens Fredrik Böök vädrar någon 
större sympati för gubben Stagnelius i sin 
stora biografi (1954) över den geniale so-
nen. Direkt skoningslös mot biskopen är 
Göran Hägg, som beskriver honom som 
träaktig och kärlekslöst sträng. 
Hägg tillgriper en modern glosa 
för att förklara den känslo-
mässiga iskylan; det var en 
”dysfunktionell familj”. Det 
har också spekulerats en del 
i varifrån skalden ärvde sin 
poetiska talang. Att det inte 
kan ha varit från den men-
talt fyrkantige fadern är Böök 
och Hägg överens om. Ändå 
kan jag inte låta bli att fästa mig 
vid att den ändring som gjorts i ”Till 
Förruttnelsen” – och som anses vara av fa-
derns hand – trots allt vittnar om verstek-
nisk precision. Lägg märke till att fadern 
har respekterat versmetern och infogat 
exakt likadana ljudelement som han har 
tagit bort. Versfötterna i dikten är intakta 
efter hans ingrepp: jamb, anapest, ana-
pest, anapest. Det är fullt begripligt att Lo-
renzo Hammarsköld inte anade oråd.

”Hammarspik” var det öknamn som 
Esaias Tegnér försåg Hammarsköld med. 
Tegnér avskydde romantikerna, dessa 
”morgonrodnadens stridsmän”. I Aurora-
förbundet var Hammarsköld en central 
gestalt, vid sidan av härföraren Atterbom. 
Stagnelius stod utanför den romantiska 
kamarillan och utanför varje annan litte-
rär gruppering, men Tegnér drog honom 
över samma sylvassa kam som han drog 
de organiserade romantikerna. Han mot-
arbetade Stagnelius och såg till att denne  
i en av Svenska Akademiens pristävlingar 
blev förbigången av en medelmåtta. 

Men ”Hammarspik” har återupprättats 
av senare bedömare. Några menar, mest 
energiskt Göran Hägg, att Hammarsköld 
med sin utgivning av Stagnelius ”Samlade 
Skrifter” gjorde en av den romantiska epo-
kens allra viktigaste litterära insatser. ”He-
der åt Hammarspik!” utropar Hägg, och 
tillägger: ”I generositet mot en mer begå-
vad konkurrent är Hammarskölds omdö-
men och insats något nästan unikt i svensk 
litteraturhistoria.”

När Stagnelius samlade skrifter utgavs 
andra gången, 1911–1919, då i fem band, var 
det Fredrik Böök som ombesörjde ede-
ringen och gjorde en herkulisk insats både 
som insamlare av outgivna handskrifter 
och som textkritisk granskare. Hos Böök 
är Stagnelius för första gången inte bara 
”förskjuten av världen” utan också ”för-
skjuten av Gud”. Den textkritiska renove-
ringen blev grundligt gjord, men vissa 
smärre tveksamheter dröjde kvar. 1956 
 utbröt en lärd strid om ett kommatecken  
i dikten ”Endymion”. Det var Böök själv 
som ansåg att ett komma borde infogas 
 efter ”Rosenkransade Brud” i den första av 
de tre följande raderna:

Rosenkransade Brud på saffransbädden
Unna herden att ostörd
Drömma sin himmelska dröm.

I handskriften hade Stagnelius kanske 
slarvat med interpunktionen, tänkte sig 

Böök, och ville tillföra ett kommatecken 
för att få dikten i samklang med sin 

egen tolkning av ”saffransbäd-
den” som en fruktbarhetssym-
bol och som själva platsen för 
herdens kärleksmöte med 
mångudinnan. Enligt Böök 
skulle alltså ”saffransbäd-
den” vara ett kärleksläger; 
ordet bör hänföras till den 

senare delen av satsen, unge-
fär så här: unna herden på saff-

ransbädden att drömma ostörd. 
Mot denna tolkning vände sig en rad 

skribenter, mest framgångsrik av dem den 
unge Bengt Holmqvist, som inte trodde att 
Stagnelius hade slarvat med kommate-
ringen utan att frasen ”på saffransbädden” 
i själva verket bör bindas samman med 
”Rosenkransade Brud”. I så fall, hävdade 
Holmqvist, är det heller inte fråga om ett 
kärleksmöte med mångudinnan utan med 
morgonrodnadens gudinna Eos, som, en-
ligt flera antika källor, sover på sin make 
Tithonos av soluppgången gulfärgade 
bädd. 

D
etta kommatecken, skri-
ver Paula Henrikson i sin 
kommentar i femte ban-
det av ”Samlade skrifter”, 
har ”nog blivit det mest 
omdiskuterade komma-

tecknet i svensk litteraturhistoria”. Javisst, 
detta tvisteämne fick vi studenter fördjupa 
oss i redan under den första terminen, när 
vi började läsa litteraturvetenskap i Lund  
i början av 1970-talet.

Om någon så småningom kan beslå 
Paula Henrikson med några fel vågar jag 
inte gissa. Själv har jag i mina spaningar 
efter sådana inte funnit ett enda, men om-
sider uppdagar experterna förmodligen 
ett eller annat. Man kan redan nu ändå 
vara bergsäker på att detta inte kommer 
att kunna rubba vårt förtroende för Paula 
Henrikson särskilt mycket. Hennes kom-
mentarer och ordförklaringar är föredöm-
ligt välgjorda. Hon har i sina kommenta-
rer assimilerat den Stagneliusforskning 
som har utförts efter 1920. Dessutom har 
hon gjort sig mödan att lokalisera de av 
Stagnelius handskrifter som har skiftat 
ägare; på nytt har hon noggrant gått ige-
nom hela det samlade textmaterialet. 

Akademiledamoten Anders Olsson har 
i första bandet skrivit ett fint förord till 
dessa ”Samlade skrifter”. Han betonar 
Stagnelius självtillit som diktare, att den-
ne trots sina tillkortakommanden i varda-
gens värld hela tiden verkar ha drivits av 
en förlitan på Ordet, på det skapelseord 
som sätter världarna i rullning och som 
kan vinna en svag men ändå underbar 

genklang i den utvalde diktarens bröst. 
Olsson poängterar att Stagnelius i sina 
verk uppvisar ”en okuvlig stolthet som 
diktare”. Det är en motbild till den vanli-
gaste uppfattningen om Stagnelius, den 
som betonar poetens alkoholism och opi-
ummissbruk och i hans skönt formfullän-
dade vers ser ett slags freudiansk sublime-
ring eller ett kompensationsfenomen. An-
ders Olsson lär vara i färd med att skriva 
en bok om Stagnelius. Det finns goda skäl 
att se fram emot den.

T
ills vidare är mitt förslag att 
vi ska unna oss att läsa ”Stag-
nelius samlade skrifter” pa-
rallellt med Göran Häggs  
”I Världsfurstens harem”. 
Det är vad jag själv har gjort 

i ett par månader, under alltmer stegrad 
beundran för Stagnelius stundtals svind-
lande djupsinne och alltid ofelbara vers-
tekniska virtuositet, men också med tillta-
gande respekt för Hägg och stor tacksam-
het till honom för den livfulla skildring 
han ger av Stagnelius. Någon regelrätt bio-
grafi är det inte och skulle heller inte kun-
nat vara det, eftersom de biografiska käl-
lorna är få och att vi därför inte kan veta 
så mycket om Stagnelius som person, men 
det vi kan veta något om tar Hägg upp och 
ger därtill en rad väl underbyggda speku-
lationer och inte minst en imponerande 
kulturhistorisk rundmålning av Stagne-
lius samtid. Till de etablerade källorna 
 fogar Hägg, i den unge Bööks efterföljd, en 
roman av Samuel Fryxell, ”Pehrsmässe-
färden” (1824). Det är en roman som på 
grund av sin osedlighet blev förbjuden och 
indragen strax efter tryckningen och som 
numera existerar i bara en handfull exem-
plar. I denna tydligen ganska groteska be-
rättelse är Stagnelius, som var supbroder 
med Fryxell under sina studentår i Upp-
sala, möjligen förebild för porträttet av 
”poeten Zirkelström”, en vinglig suput 
med vältalig svada.

C J L Almqvist, som under några år var 
kollega med Stagnelius som kansliskrivare, 
skrev konstigt nog inte en rad om sin jämn-
årige skaldebror (båda var födda 1793). En 
enda gång steg Stagnelius ut i ljuset och 
blev sedd av sina samtida och sedan be-
skriven av dem för eftervärlden. Det var 
Erik Gustaf Geijer och hans hustru Anna 
Lisa som träffade honom i september 
1822. I ett brev till Malla Silfverstolpe skri-
ver Anna Lisa Geijer om Stagnelius: ”han 
är liderlig – du kan ej tro hur drucken hela 
hans gestalt annoncerade sig – hvar bor 
geniet i en så förfallen otreflig hydda?” 
Hennes make blev aningen mindre chock-
erad och beskriver Stagnelius mera med-
lidsamt i ett brev till Atterbom: ”Stagneli-
us är en genialisk, men besynnerlig, lurf-
vig, burschikos varelse. Varm, men oklar 
och aldra mest rasande fantastisk, då han 
bemödar sig att tala kallt förstånd. Till häl-
san synes han mig tyvärr redan vara för-
störd och hans diet lär ej vara den bästa.”

Ett halvår senare, den 3 april 1823, hitta-
des Erik Johan Stagnelius död i sin säng. 
Han jordfästes i en fattiggrav på Maria 
kyrkogård. Gravplatsen markerades med 
en plankbit.

Svindlande 
diktare granne 
med kaos
STAGNELIUS  I fem vackra band med intressant förord 
och föredömliga kommentarer möter vi den genialiska dik-
taren Erik Johan Stagnelius i helfigur. Utgåvan ger delvis en 
motbild till schablonen om den missbrukande diktaren. 
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