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Esaias Tegnér och magnetismen

I och med fyndet av det kompendium i fysik, som den unge stu
denten Es. Tegnér egenhändigt skrivit omkring år 1800 i samband 
med förberedelser till filosofie kandidatexamen, har det blivit möj
ligt att spåra några av de omedelbara källorna till det rika fysika
liska vetande, som kommer till synes i skaldens bildspråk. Mycket 
låter sig även direkt hänföras till de talrika förhör i matematik, 
fysik, astronomi, kemi o. s. v., som han i egenskap av filosofiska 
fakultetens notarie hade att övervara och protokollföra under en 
följd av år efter 1803.

Tegnér examinerades den 15 maj 1802 av Prof. Pehr Tegman. 
Studiekursen för denne omfattade matematik (även något differential- 
och integralkalkyl, då kallad »fluxionskalkyl», samt fysik1) och ele- 
menterna av astronomi).

Den gåtfulla magnetiska kraften har tilltalat diktaren, ty vi finna 
den representerad i olika bilder från vitt skilda år av hans levnad. 
Första gången Tegnér egenhändigt noterar något angående magnetis
men är veterligen i det ovan nämnda kompendiet (se bild 1). Där de
monstreras »Newtons 3:6 Rörelse Lag: Verkan och motverkan äro 
lika» med en rad experiment, bl. a. följande: »Man lade en Magnet 
i ena vigtskålen af en Balance och fylde den andra med jernkulor tils 
Balancen stod lika. Sedan satte man en jernnyckel under Magneten, då 
den vigtskålen, hvaruti Magneten låg, drogs neder. Man ömsade sedan 
om och lade nycklen i skålen och satte Magneten under, och man såg 
då äfven denna vigtskål sänkas.»

Längre fram i fysik-kompendiet har Tegnér ett helt kapitel »Om 
Magnetiska Kraften», som omfattar 13 kvartosidor text. Inledningen 
är märkvärdig:

»Magneten är en naturlig sammansättning af Jern, olja och salt. 
Chemici ha funnit detta både synthetice och analytice, d. ä. både då 
de sammansatt Jern, olja och salt ha de fått en Magnet, och då de 
uplöst en Magnet ha de fått Jern, olja och salt.»

Dessa uppgifter, som lämnats av Professor Tegman, har denne i 
sin tur hämtat från äldre läroböcker.2) Något spår i Tegnérs skrifter 
har magnetens olja och salt lyckligtvis icke lämnat.

78
1) Se närmare Lychnos 1938 s. 372—387.
2) T. ex. P. van Mussdhenbroek, Inledning til Naturkunnigheten, Stockholm och 
Upsala 1747. § 501.
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Bild i Ur Esaias Tegnérs kompendium i fysik: Demonstration av Newtons j:e 
rörelselag med hjälp av en magnet.

Kompendiet behandlar vidare magnetens historia och egenskaper, 
huvudsakligen enligt Musschenbroek och Nollet.3) Vi fästa oss vid 
några speciella uppgifter, som ha intresse i det följande. Tegnér har 
bl. a. noterat:

»Liksom Jordklotet har Magneten sin ^Tquator, som ligger midt 
emellan bägge Polerne och hvars alla puncter, om stenen vore en 
sphasr, vore lika långt ifrån Polerne. Denna ^Equator är vinkelrätt 
emot Magnetens Meridian, d. ä. et Plan, som går genom Magnetens 
Poler. Denna Magnet-Meridian är nu här i Lund omkring 170 ifrån
Norr strecket, men annorlunda på andra ställen och tider.-----------
Du Fais berättar en besynnerlighet om en klocka i Marseille. Denna 
klocka hade legat emot 500 år på sin jernstång, och, som man hade 
smort hennes axel med olja, så hade denna tildragit sig åtskilliga par
tiklar. Denna samlade massa kring dess axel drog til sig jern, skal ha
varit så hård som Magnet, och äfven haft dess utseende.------- —
Man tror, at det skall förhålla sig så med Magnetens dragningskraft, 
som med Attraction i allmänhet, at den nämligen är i et omvändt 
förhållande af Afståndens Qvadrater. Newton satte det som Cuberna 
öfver distancerne, och andre annorlunda.» — Som bekant äro båda

3) Nollet, Lefons de Physique expérimentale, rekommenderades av Tegman. Många 
upplagor, 7 ed. Paris 1771 behandlar »1’Aimant» i i9:e lektionen. 79
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uppgifterna riktiga; för en enstaka pol gäller den kvadratiska lagen, 
för en bipol och på något avstånd, den kubiska.

. . . »Dess kraft går genom de fastaste kroppar, t. ex. guldet. 
Denna kraft communiceras med jernet, ej blott då detta rörer ome- 
delbarligen Magneten, utan äfven då Jernet är blott innom Magne
tens verkningskrets . . . Man har förr talat om hela Magnetberg, 
som skulle ha dragit skepp ur sin kosa. Sådane har man velat finna i 
Florens. Men detta är en skepparedikt. . . Det är aldeles ogrundadt 
at Mahomets kista i Mecca skulle sväfva af och an, uppehållen af en 
Magnet. En Magnet af en sådan kraft ha aldrig våra Physici kunnat 
finna.» — Sedan följer anvisning att tillverka artificiella magneter, 
dessas egenskaper, vidare kompassens historia. — Hur en naturlig 
magnet bör armeras visas av en teckning i marginalen (se bild 2).

»Compassens Missvisning, declinatio, består däri at Magnetnålen 
icke visar åt Norr, utan i näst intilliggande väderstreck . . . Compas
sens missvisning är nödvändig at känna för en sjöman, emedan man 
annars ej kan veta i hvad väderstreck man seglar. Detta är ganska 
svårt at bestämma i anseende til Declinationens förändringar. Decli- 
nationen ändrar sig på hvart år, öfver hufvud tagit, 8 til 9r. De äldsta 
observationer på Compassen äro gjorda i Paris 1550, då missvis
ningen där var 8° ostlig, men år 1770 var den på samma ställe 20 
västlig, . . . Men Declinationen ändrar sig icke blott för hvart år, 
utan ock för olika dagar, för olikhet i väderlek, m. m. Ja, Norrsken 
förvillar ibland så aldeles Magnetnålen, at hon ej vet hvar hon skall 
stadna.» — Härefter behandlas Halleys magnetiska karta från år 
1700, dess förtjänster och fel, vidare Dodsons karta av 1744 och 
Zegollströms av 1755. Vidare behandlas inklinationen och dess varia
tioner samt bl. a. Whistons, Musschenbroeks, Celsius’ och Ekebergs 
bidrag till problemets behandling. De »Hypotheser, som man gjort 
sig, för at förklara Magnetens verkningar», refereras i anslutning till 
namnen Nollet, Cartesius, Halley och Euler. Kapitlet avslutas med: 
. . . »Magnetiska Polerne tros flyttas, och anser Euler m. fl. detta för 
orsaken til Magnetens förändringar. Han, liksom Krassenstein, gissar 
at rörelsen vid Magneten förorsakas af electriska krafter. Hvad den 
dageliga rörelsen angår, så förklara de den af solens verkan och luf
tens olika temperatur. — Materia Magnetica sträcker sig visst utom 
Jorden rätt långt, så at kanske, som de bäste Physici tro, Norrskenet 
är en verkan af denna materia.»

Det är ganska förbluffande att läsa om en förmodad samverkan80
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Bild 2. Ur Esaias Tegnérs kompendium i fysik: Armering av en naturlig magnet.

mellan magnetiska och elektriska krafter — jämte norrskenet — långt 
innan örsted gjort sitt bekanta experiment med magnetnålen.

Efterleta vi nu magnetismens inverkan på Tegnérs diktning, ob
servera vi främst några ställen, som beröra kompassen och dess miss
visning. Vid Magisterpromotionen 1829 säger Tegnér:

---------- månskifte i Häfderna är det,
vädret är växlande då, och magnetnålen irrar kring skifvan.
Skall hon ej föra Er vill, så förstån missvisningens gradtal-----------

En tysk forskare Heller ansåg sig år 1800 ha konstaterat ett sam
band mellan jordmagnetismen och månens »ålder». Ett noggrannare 
studium av fenomenet utfördes 1839 av Kreil.

Missvisningen nämnes även i ett brev till Martina von Schwerin 
(2/5 1828), där Tegnér talar om en gemensam vän: »För honom är 
verkeligen all compass i lifvet förlorad, och han seglar endast efter 
missvisning». När Tegnérs son Lars Gustaf konfirmerades (1830) 
fick han en bibel och följande anvisning: 81
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Utöfver djup, som tvenne verldar skilja, 
dig lede stjernan odh magnetens nål! 
Förståndets klarhet och en säker vilja, 
två goda styrmän till hvart jordiskt mål!

Dikten »Stjernan» börjar:

öfver kärleks haf min julle 
sam förutan hamn och mål, 
och hvar stranden finnas skulle 
lärde ej Magnetens nål.

Att magnetism och kärlek lämpligen associeras, ligger i sakens 
natur. Cecilia Bååth-Holmberg anför i »Morfars bok» en Tegnér- 
dikt, som börjar:

Vid nattens stjärnor och vid dagens sol 
af trånad blott till dig mitt hjärta tändes: 
det är en darrande magnet, som vändes 
med evig längtan till sin sökta pol.

Under Lunda-tiden skrev Tegnér en skämtdikt, vari nämnes:

Ja! Sängens elldiga magnet 
oss alla mystiskt till sig drager, 
och eger mer lycksalighet 
än Chresi guld och Caesars lager.

När Tegnér på äldre dagar färdas sjöledes söderut — på väg till 
vårdanstalten i Schleswig — har han ännu en gång anledning att 
tänka på järn och stål och gör följande reflektion:

allt magnetiskt hör till Norden, 
magnetism är maktens herrskarord.

Efter återkomsten (1841) skriver han en lång dedikationsdikt, ett 
skaldebrev, till Konungen och nämner för sista gången magnetens nål:

Odh sångmön följer troget sina hjeltar 
och varnande hon visar dem sitt mål.
Hur vildt som stormen också vågen vältar, 
det står dock upprätt som magnetens nål 
och pekar till den stjerna opp som tältar 
i blå paulun och ingen rubbning tål.
En dunkel drift styr henne, ej bevisning, 
och Sångarens instinkt vet icke af missvisning.

82
Det finnes en annan slags »magnetism», som dock icke har något 

annat än namnet gemensamt med den fysikaliska. Den »animala mag-
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netismen» var mycket aktuell i Sverige i början av 1800-talet. En av 
Tegnérs vänner i Lund, C. G. Schönbeck, docent i fysik 1812, medi
cine doktor 1818, praktiserade med framgång hypnotisk behandling 
både av sig själv och andra och detta särskilt under början av 1820- 
talet.4) Helt säkert har Schönbeck talat med Tegnér om »animal 
magnetism», som på den tiden ansågs förknippad med den fysikaliska 
magnetismen på något sätt. Spår härav finna vi på ett par ställen i 
Tegnérs brev. Till Martina von Schwerin skriver han (2/9 1820): 
»Jag tror dock att den gjort bäst som försofvit vårt sista vittra 
Decennium. För min del har jag väl sofvit dervid, men dock störd 
af obehagliga drömmar. Tiden i allmänhet är magnetiserad. Vi lefva 
icke när hon vaknar.» — Och till C. P. Hagberg skriver han (11/4 
1822): »Vi hoppas att denne sistnämnde [Greve Löwenhjelm] är in
kallad för att magnetisera sina Herrar Embetsbröder, i hopp att de i 
sömn torde tala och handla litet förnuftigare än i sitt vakande till
stånd.»

De citerade exemplen på Tegnérs förtrogenhet med ett speciellt 
kapitel av fysiken bekräfta vad man finner vid en allmännare under
sökning, nämligen att han tillgodogjort sig allt, som för en icke-fack- 
man kunde vara värt att veta. Och vi skulle vid ett sådant noggran
nare studium även snart konstatera, att Tegnérs geniala personlig
het ännu efter ett århundrade utövar en permanent magnetisk drag
ningskraft på en var, som närmar sig honom.

4) En kusin till C. G. Schönbeck refererar händelserna i sina memoarer: »Prelater», 
utg. av H. Schönbeck, Stockholm 1927. 83




