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L E N N A R T  PA G R O T

Almqvist och den romantiska ironien

Bland de termer med vilka litteraturvetenskapen traditionellt arbetar, torde få 
vara lika oklara och svårmanövrerbara som begreppet »den romantiska ironin». 
Orsakerna härtill är många. En är att begreppet delvis utformats av konstfilo
sofer som t. ex. Solger, vilka haft föga intresse för att utnyttja det vid analysen 
av konkreta litterära texter. För den moderne litteraturforskaren däremot kan 
endast ett sådant utnyttjande ge termen något existensberättigande.

Ironibegreppet är i och för sig utomordentligt mångtydigt, och gränsdrag
ningarna gentemot satiren, humorn, komiken, hånlöjet osv. svåra, för att inte 
säga omöjliga, att genomföra. Ännu mera tornar emellertid problemen upp 
sig, när man skall gå ett steg längre och indela ironin i dess olika underav
delningar: verbal, sokratisk, dramatisk, romantisk ironi m. m.

Å andra sidan torde det vara omöjligt att helt slopa termen »romantisk 
ironi», hur frestande en sådan utväg än kan förefalla. Dels existerar den ju 
redan sedan lång tid tillbaka som ett historiskt faktum. Dels har vår egen tids 
litteratur gett den företeelse det här är fråga om förnyad aktualitet och ökat 
behovet av deskriptiva hjälpmedel — det räcker att hänvisa till romanförfattare 
som Gide och Mann, Johnson och Ahlin och dramatiker som Pirandello och 
Brecht, Ionesco och Aspenström.

Det är emellertid tvivelaktigt om det vid ett försök till analys av den roman
tiska ironin som litterär metod — i motsats till såsom filosofisk åskådning ·— 
är mest praktiskt att utgå från någon av nyss nämnda moderna diktare. Det 
mest naturliga är onekligen —  och den vägen har också beträtts av åtskilliga 
forskare —  att koncentrera uppmärksamheten på Friedrich Schlegel, metodens 
förste och väl även främste teoretiker och tillika en av de första som i prak
tiken använde den romantiska ironin. Detta tillvägagångssätt har dock den 
olägenheten att medan den romantiska ironin intar en mycket central plats i 
Schlegels litteratur teori, så spelar den en jämförelsevis mycket mera underord
nad roll i hans diktning, t. ex. i romanen Lucinde. Ingrid Strohschneider-Kohrs, 
som i en nyutkommen avhandling betonar detta, föredrar därför att jämföra 
den schlegelska ironiteorin med sådana diktverk som Tiecks skådespel »Der 
gestiefelte Kater» och Hoffmanns roman »Prinzessin Brambilla». Hon vänder 
sig därvid mot vissa, framför allt anglosachsiska, forskare, som förnekat att 
den ironityp, som finns hos Tieck och Hoffmann, och som bygger på det s. k. 
upphävandet av illusionen, är densamma som åsyftas av Friedrich Schlegel.1

Även om Strohschneider-Kohrs torde ha rätt i sitt sammanställande av Schle
gels teori och Tiecks och Hoffmanns praktik, så faller det av sig självt, att

1 Strohschneider-Kohrs, L, Die romantische Ironie in Theorie und Gestaltung. Tübingen
i960. S. 283.
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det är en betydande fördel, om man kan studera problemet om förhållandet 
mellan teori och praktik inom den romantiska ironin hos en och samma för
fattare. Endast då kan man känna sig något så när säker på att man har att 
göra med ett ömsesidigt beroendeförhållande och inte med mer eller mindre 
tillfälliga paralleller. Ett försök till en sådan undersökning skall här göras 
med avseende på Almqvist, den svenske diktare för vilken den romantiska 
ironien haft störst betydelse.

Gången av undersökningen blir följande. Först behandlas frågan huruvida 
begreppet »humor», sådant det används av Almqvist i en central essä, har 
utformats under intryck av Jean Pauls humoranalyser, eller om det bör om 
inte identifieras med så dock betecknas såsom avhängigt av begreppet »roman
tisk ironi». Sedan starka skäl visat sig tala för det senare av dessa alternativ, 
kan vi övergå till frågan, huruvida vissa karakteristiska drag i Almqvists dikt
ning — och då särskilt i »Amorina» och »slottskrönikan» i Törnrosens bok — 
lämpligen låter sig beskrivas med användande av termen »romantisk ironi». 
Innan denna senare undersökning av diktarens praktik företages, skall emeller
tid en jämförelse göras mellan hans ironi- och humorbegrepp å ena sidan och 
Atterboms å den andra.

De beskrivningar av den romantiska ironien med vilka Almqvists uttalanden 
här kommer att jämföras är samtliga hämtade från skrifter av Friedrich Schlegel, 
däribland även hans först i våra dagar publicerade anteckningsböcker. Möjligt
vis skulle detta kunna föranleda vissa metodiska invändningar, eftersom Alm
qvist dels aldrig kan ha tagit del av dessa notishäften, dels däremot kan ha 
läst även andra av den romantiska ironiens teoretiker t. ex. Solger. Emellertid 
gäller det inte här att fastställa vissa bestämda påverkningsförhållanden utan 
uteslutande att avgöra arten av ett par av de estetiska kategorier med vilka 
Almqvist arbetar. Solger är i sitt författarskap om ironien alltför spekulativ 
och alltför lite intresserad av konkreta litterära problem för att vara litteratur
analytikern till någon större hjälp, och den som utövande ironiker så intres
sante Tieck var en klen och osjälvständig teoretiker.

I. Även om humor
Almqvists i tidskriften Skandia år 1833 tryckta uppsats »Även om Humor, 
och Stil däri» har flera gånger diskuterats av forskningen. Utförligast har Olle 
Holmberg yttrat sig. Han påpekar att Almqvist omväxlande använder termerna 
»humor» och »ironi» för att beteckna en viss typ av konstnärlig framställning 
samt menar, att vad diktaren velat skildra är den romantiska ironin, och att 
uppsatsen Om Humor »väl» är den fullständigaste beskrivning av den roman
tiska ironin, »som över huvud taget från någon av de ursprungligaste utövarna 
givits av fenomenet som doktrin och skolmetod».2 Sitt påstående baserar han 
på det förhållandet, att Almqvist liksom Friedrich Schlegel betonar den oänd
liga agiliteten och den oupphörliga växlingen i den ironiska stilen mellan 
högt och lågt samt skiljer mellan den falska och den sanna ironin likaväl som 
mellan ironin över huvud och satiren. Almqvist framhåller även i likhet med

2 Holmberg, O., C. J. L. Almqvist. Stockholm 1922. S. 59.
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de tyska romantikerna ironins upphöjdhet över sitt ämne, dess benägenhet att 
se allting ur evighetsperspektiv.

Nu förhåller det sig emellertid så att Almqvists tankegångar i den berörda 
uppsatsen delvis går tillbaka på den framställning av humorbegreppet som 
finns i »Vorschule der Ästhetik» (1804) av Jean Paul, en författare vars be
tydelse för Almqvist Holmberg själv understrukit.3 Jean Pauls »humor» och 
Friedrich Schlegels »ironi» påminner om varandra i det avseendet att båda 
företeelserna baseras på den för de tyska romantikerna grundläggande skillna
den mellan ändligt och oändligt, mellan den förgängliga sinnliga världen och 
den i evighet bestående idévärlden. Men, som framhållits av Strohschneider- 
Kohrs,4 tenderar den Jean Paulska humorn, som framför allt är ett sätt att 
leva, en livs- och världsåskådning, att kasta ett försonande, utjämnande skim
mer över denna skillnad, medan den romantiska ironin tvärtom söker aktivisera 
motsatsförhållandet, bringa det till medvetande och använda det som utgångs
punkt för ett från utomestetiska mål befriat, rent konstskapande.

Friedrich Schlegel definierar i ett av sina Lyceumsfragment (1797) »den 
sokratiska ironin» —  detta är det ursprungliga namnet på vad som sedan blev 
»den romantiska ironien» — på följande sätt: »Sie enthält und erregt ein 
Gefühl von dem unauflöslichem Widerstreit des Unbedingten und des Be
dingten, der Unmöglichkeit und Nothwendigkeit einer vollständigen Mittheilung. 
Sie ist die freyeste aller Licenzen, denn durch sie setzt man sich über sich selbst 
weg; und doch auch die gesetzlichste, denn sie ist unbedingt nothwendig. Es 
ist ein sehr gutes Zeichen, wenn die harmonisch Platten gar nicht wissen, wie 
sie diese stete Selbstparodie zu nehmen haben, immer wieder von Neuem 
glauben und misglauben, bis sie schwindlicht werden, den Scherz grade für Ernst, 
und den Ernst für Scherz halten.»5

Motsatsförhållandet mellan det betingade (fenomenet) och det obetingade 
(idén) är alltså oupplösligt. När jaget insett att så är fallet och sin egen makt
löshet, höjer det sig i ironin över sig självt, »parodierande» sig självt. Den 
ironiska verksamheten betecknar därvid på en gång den högsta frihet och den 
högsta lagbundenhet (i enlighet med den fichteska dialektiken, som lär, att 
jaget förverkligar sin frihet genom att följa sin natur).

Enligt Jean Paul utmärks humorn av fyra huvudegenskaper. För det första 
äger den »totalitet», dvs. den riktar sig icke som satiren mot enskilda dårar 
utan mot hela människosläktets dåraktighet.6 För det andra är den »förintande», 
»vernichtend», därför att det orimliga mötet mellan idén och fenomenet tvingar 
förståndet att kapitulera och »fromt nedfalla inför idén»,7 vilken kapitulation 
just äger rum genom humorn. Här framträder ett antirationalistiskt drag, vilket 
också finns hos Almqvist, men saknas hos Schlegel. Humorn är för Jean Paul 
byggd mer på känslan än på intellektet och den utmärks av en känslostämning 
vari ingår både skratt och allvar. Schlegel, däremot, som utgår från den sokra
tiska ironin, och som omformar denna i anslutning till Fichtes rationalistiska

3 A. a., s. 34 ff. (Jfr även Olsson, H., C. J. 
L. Almqvist före Törnrosens bok. Sthlm 1957. 
S. 299.)

4 A. a., s. 149 ff.
5 Schlegel, F., Seine prosaischen Jugend

schriften (ed. Minor). Wien 1882. II, s. 198 
(L. 108).

0 Jean Paul, Werke (ed. Wustmann). Leip
zig u. Wien. u. å. IV, s. 173.

7 A. a., s. 180.
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filosofi, betraktar långt ifrån ironin som en förståndets kapitulation utan talar 
om den som en »Analyse der These und Antithese»8 — uppenbarligen är det 
det ändliga och det oändliga som är tes och antites — samt som en »Synthese 
von Reflexion und Fantasie, von Harmonie und Enthusiasmus».9 Ironi är för 
Schlegel också »logische Schönheit».1

Den schlegelska ironin analyserar kontrasten mellan idévärld och fenomen
värld, medan den Jean Paulska humorn skänker människan fromt lugn och 
inre avspänning efter den patetiska anspänning som upptäckten av kontrasten 
skapar: »Nach jeder pathetischen Anspannung gelüstet der Mensch ordentlich 
nach humoristischer Abspannung.»2

Den tredje huvudegenskapen hos humorn är enligt Jean Paul »försinnli
gande» eller konkretisering. Härmed menas att fenomenvärldens orimlighet en
dast kan framträda med full klarhet, om denna värld framställes med åskådlig 
fyllighet och färgrik mångfald. Viktigare är emellertid i vårt sammanhang den 
fjärde egenskapen, som är »subjektivitet». Enligt Jean Paul är all humoristisk 
poesi subjektiv. Dock anser han att lyriken även på detta område är mest 
subjektiv och eposet minst. Den episka humorn bygger, menar han, på ett 
skenbart objektivt kontrasterande av oförenliga ting, och han reserverar termen 
»ironi» för denna episka humor.3

Medan Jean Paul framhåller, att hos en humorist alltid det egna jaget spelar 
den mest framträdande rollen,4 så syftar den romantiska ironin till en mycket 
hög grad av objektivitet, i det den avser att sätta diktaren i stånd att höja sig 
inte endast över sitt verk utan även över sig själv. Friedrich Schlegel kallar 
ironin »die Stimmung, welche alles übersieht, und sich über alles Bedingte 
unendlich erhebt, auch über eigne Kunst, Tugend, oder Genialität».5

Almqvist å sin sida framhåller om humorn att den »är i bottnen så skonsam, 
att den till det mesta synes en ensak mellan målaren och det avmålade. Humo- 
rismen är därföre till hela sin själ fullkomligt subjektiv, i den mening, att den 
huvudsakligen endast lever och agerar för den avmålades räkning.. .»6 Klart 
framträder här hos den svenske författaren humorns praktiska inriktning, som 
gör den skild från den romantiska ironin. Den subjektivitet Almqvist talar 
om är visserligen en annan än Jean Pauls, men vad dessa båda författare har 
gemensamt är att de båda är intresserade för humorn som försonande livstolk
ning och som moralisk förbättringsmöjlighet. Almqvist är naturligtvis väl med
veten om att Friedrich Schlegel och dennes lärjungar hade avvisat all tendens
litteratur, men den brasklapp han med anledning härav smyger in i sin fram
ställning gör ett föga övertygande intryck: »Jag säger icke, att någon humor 
hade en sådan förbättring till ändamål, efter konsten rör sig utan avsikter; 
men emellertid skadar det icke, om härigenom en seger vinnes hos mången 
individ, som sällan moralen, och minst satiren någonsin kunde hoppas.»7

8 Schlegel, F., Literary Notebooks 1797- 4 A. a., s. 182.
1801 (ed. Eichner). Toronto 1957. S. 93 (N. 5 Jugendschriften II, s. 189 (L. 42).
802). 0 Almqvist, C. J. L., Samlade skrifter 4.

9 A. a., s. 134 (N. 1271). Filosofiska och estetiska avhandlingar. Stock-
1 Jugendschriften II, s. 188 (L. 42). holm 1923. S. 264 f.
2 Jean Paul, a. a., s. 179. 7 A. a., s. 265.
3 A. a., s. 199 ff.
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Skillnaden mellan Friedrich Schlegels metafysiskt-estetiska och Almqvists prak- 
tiskt-moraliska ståndpunkt framträder särskilt klart vid de jämförelser som 
bägge författarna gör mellan satir, humor och ironi. Svensken har mest förakt 
för den förstnämnda av dessa stilarter: »Satiren, huru sken-kvick som helst, är 
därföre alltid en låg genre, i grunden inhuman, i världsmening orättvis, aldrig 
verkande för något stort.»8 Som kontrast härtill skildras sedan »humorismen 
med sin ironi» som visserligen äger en långt större skärpa än satiren, men 
som går till väga så utan bitterhet och utan illvilja att den avmålade ensam 
upptäcker att han är åsyftad och, eftersom han inte har blivit utskämd bland 
medmänniskorna, med glad iver eftersträvar att utplåna de fel, som han genom 
den humoristiska skildringen upptäckt hos sig själv.

Vad Almqvist här har att säga om humorn, är delvis detsamma som tiderna 
igenom anförts till förmån för den opersonliga, icke namngivande satiren. Sär
skilt under 1700-talet har otaliga skribenter upprepat liknande synpunkter på 
det slag av skrivsätt som bäst åstadkommer moralisk förbättring hos dåraktiga 
eller lastbara individer.9 Vad Almqvist betecknar med termen »satir» är det 
som under 1700-talet vanligen gick under namnet »smädeskrift» eller eventu
ellt betecknades som »låg» satir.

1816 förklarade Almqvist i ett tal i Manhemsförbundet »Om poesins när
varande tillstånd i Sverige», att Dalin saknade »geni att sammansätta annat 
än det slags versmakeri, som kallas satirer och som så mycket mindre är poesi, 
som det tvärtom mördar all poesi inom människan och blott går ut på att 
begabba allt i världen utom sig själv».1

Stundom skiljer dock Almqvist mellan en god och en dålig satir. I Hand
lingar till upplysning i Manhemsförbundets historia 1820 (det verk som brukar 
kallas Manhemsförslaget) heter det: »All satyrmålning, som är äkta (ej bitande, 
smädelig, räv-falsk m. m. utan ’en sann uppenbarelse av det nedvändas natur’), 
är ett oundgängligt element i den fullständiga konsten. Också är det blott den 
ädla, rena (i sig själv tragiska) människan, som kan måla den äkta.»2 1844 
drar han, i Monografi, gränsen mellan en oäkta satir, som består i löje eller, 
ännu värre, åtlöje, och en äkta sort, som »sammanfaller med godhet och står 
på sanning»: »Utan denna grund är satiren så slö, äfven med de till utseendet 
qvickaste ordvändningar, att den ej biter det ringaste. . .  Den rätta satiren är 
icke ett jordiskt skratt (allraminst hånskratt): men ett himmelskt leende.»3 Ut
trycket »himmelskt» antyder att nu även satiren, liksom förut ironien och 
humorn, fått en metafysisk dimension.

Mörk och negativ är emellertid satiren: »I allmänhet är det så, att så fort 
Poesin ett skifte framgått positivt . . .  får allmänheten ett mägtigt begät att 
se sakerna ur Nattperspectiv: det är Satyrens tid.» (Brev till Janne Hazelius 
27.4.1825: citerat Olsson a. a. 184.)

Hos Schlegel finner vi en annan satiruppfattning. Den tyske teoretikern har, 
särskilt i sina ungdomsskrifter, en hög uppfattning av den horatianska satiren, 
som för honom sammanhänger med den sokratiska ironi, som Schlegel sätter 
så högt, och vilken han vidareutvecklar i den romantiska ironins form. För

8 A. a., s. 263. 1 SS. 2, s. 15.
9 Pagrot, L., Den klassiska verssatirens teori. 2 A. a., s. 410, n. 1. (Olsson, a. a., s. 240.)

Stockholm 1961. 3 Monografi. Jönköping 1844-45. S. 109.



1 4 0 Lennart Pagrot

att framhäva att det är en »hög» satirform han intresserar sig för använder 
Schlegel vanligen något karakteriserande adjektiv, hämtat ur den idealistiska 
filosofins speciella ordförråd. Så deklarerar han t. ex. att »Sokrates hat transcen- 
dentale Satire»4 och att Suetonius »ist der absoluten Satire am nächsten».5 Sati
ren kallas »Transcendentaler Elegischer Witz»6 och betecknas som »die indi
viduellste und universellste Poesie zugleich».7 Den exakta innebörden av sådana 
yttranden är, som så ofta när det gäller Schlegels aforismer, svår att ange. 
Men att synsättet är ett annat än det som präglar Almqvists uttalanden i samma 
fråga är uppenbart.

Schlegel uppfattar ej heller något egentligt motsatsförhållande mellan satir 
och ironi. »Nichts ist verschiedener als Satire, Polemik und Ironie», börjar vis
serligen ett av hans fragment.8 Men fortsättningen lyder: »Ironie ist über
wundene Selbstpolemik und unendliche Satire im alten Sinne. Die Satire ist 
die Pflegemutter der Polemik: ohne Polemik keine rechte Mystik.» Relationen 
satir-ironi innebär således en stegring snarare än en kontrast. Ett annat frag
ment lyder särskiljande: »Ironie ist philosophisch witzig. Satire classisch witzig 
oder republikanisch (moralisch).»9 Men i andra sammanhang betonar Schlegel 
satirens filosofiska karaktär.1

Hos humorn betonar Schlegel det känslomässiga draget2 (som strider mot 
prägeln av förståndsmässighet hos satir och ironi) samt dragningen mot subjek
tivitet: »Der Humor entspringt aus dem Schein absoluter Willkühr und ten- 
denzirt daher auf Subjektivität.»3 Härmed kan jämföras följande definition: 
»Humor ist absolutirter, falsch tendenzirter romantischer Witz.»4 Den misstro 
som känslomänniskan Almqvist riktar mot den »hjärtlösa» satiren, gäller hos 
Intellektualisten Schlegel den nyckfulla och känslosamma humorn.

Betyder ovanstående att Almqvists humoruppfattning inte har något samband 
med den romantiska ironin eller med nyromantikernas estetik över huvud taget, 
sådan den framträder hos skolans ledande teoretiker, Friedrich Schlegel? Nej, 
inte alls. Om vissa drag i denna humoruppfattning snarast pekar mot Jean 
Paul eller mot 1700-talsdiskussionen kring frågan om satiren borde vara gene
rell eller personlig, så finns det andra som pekar i den romantiska ironins 
riktning.

Om man försöker frilägga det logiska resonemanget i essän »Om Humor», 
kan man få fram följande huvudpunkter:

1. Stilen bör framgå ur innehållet.
2. Innehållet i ett diktverk bör ej vara monotont.

Av premisserna 1. och 2. följer som slutsats:
3. En poetisk stil måste vara omväxlande.

Av ovanstående bör man ej förledas att tro, att Almqvist är anhängare 
av någon form av innehållsestetik. Visserligen gäller hos honom satsen:

4. Den humoristiska konsten skildrar människornas felsteg.
Men det heter också:

4 Literary Notebooks, s. 91 (N. 779). 0 A. a., s. 215 (N. 2172).
5 A. a., s. 79 (N. 655). 1 A. a., s. 116 (N. 1091).
6 A. a., s. 114 (N. 1067). 2 A. a., s. 91, 114 (N. 777, 1067).
7 A. a., s. 115 (N. 1082). 3 A. a., s. 67 (N. 535).
8 A. a., s. 64 (N. 506). 4 A. a., s. 65 (N. 514).
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5. Det viktiga är därvid varken de händelser som skildras, eller formen för 
beskrivningarna, utan arrangemanget av det hela (den dager i vilken de 
skildrade händelserna ställas).
Detta betyder att hos en diktare händelseförlopp och uttryckssätt kan före
falla obscena och anstötliga, men det hela ändå göra ett intryck av renhet 
och höghet. Ex.: Bellman, Shakespeare, Cervantes.
Vilken den dager är i vilken den humoristiska konsten återger tingen, 
framgår av följande sats:

6. Humorn upphöjer det orättvist föraktade och neddrager det utan anledning 
beundrade.
Denna sats bör ju också gälla om moralen, men det finns en skillnad:

7. Moralen verkar utifrån, humorn däremot genom identifikation.
Det mesta Almqvist har att säga om humorn har paradoxens av roman
tikerna så älskade form:

8. Humorn skildrar realistiskt människornas värld men visar samtidigt utöver 
den — mot idealen. Denna dubbla funktion åstadkommes genom ett flitigt 
användande av dubbeltydiga uttryck.

9. Humorn är vänlig och skonsam —  och dock skarp och avslöjande.
10. Humorn är avsiktslös —  och dock lär den oss »med sin ständiga milda 

ironi» att känna oss själva och förvandlar oss.

Almqvist använder många metaforer för att ange humorns karaktär och 
funktion. Han kallar den en spegel, en åska, en höjdens ljungeld, en klar 
stråle ur det absoluta gjuten ned i en individ osv. De två viktigaste metafo
rerna förekommer i essäns början. Almqvist säger där, att det humoristiska 
framställningssättet befinner sig liksom på den fina eggen av en skarpt slipad 
klinga, balanserande mellan tvenne världar. Därefter förklarar han att humorn 
liknar giftet, »vilket i rätt dosis använt såsom läkemedel med makt häver de 
svåraste sjukdomar, men med ringaste tillskott giver döden».5 Den andra av 
dessa bägge bilder anknyter till den medicinska metaforik som tiderna igenom 
karakteriserat debatten om satiren. Men den första bilden har en annan karak
tär. Med den uttrycks visserligen, liksom med den andra, att humoristens konst 
är en svår balansgång mellan ett alltför mycket och ett alltför litet. Men bil
dens väsentliga funktion är en annan. De två världar mellan vilka humorn 
går sin balansgång är främst evighetens värld och sinnenas.

Motsatsen mellan ändligt och oändligt är, som nämnts, förutsättningen för 
uppkomsten av en humor i Jean Pauls mening. Men hos den tyske tänkaren 
syftar humorn till att mildra den oro som människan upplever inför kontrasten 
mellan de ideal hon känner inom sig och den verklighet hon möter med sina 
sinnen. Dess uppgift är att hos både författare och läsare åstadkomma en slags 
psykologisk avspänning, en inre ro. Almqvist däremot väljer, då han vill skildra 
sin syn på humorn, en metafor som ingalunda talar om någon avspänning, 
utan som väcker helt andra associationer.

Förklaringen härtill får man mot slutet av hans uppsats där det sägs att all 
humor till sin verkan är disharmonisk, »sönderbrytande det slags lugn, vari
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en, före avmålningen, befinner sig».6 Nyttan av en sådan sönderbrytning kan 
dock ej bestridas, när det lugn som skakats varit en falsk ro, och efteråt en 
bättre och renare harmoni kan uppstå. Man erinras här om att ironin för 
Schlegel alltid har både en negativ och en positiv effekt: mötet mellan idealet 
och verkligheten orsakar ett tillintetgörande men också en pånyttfödelse.

Almqvist skildrar också med för hans stil utmärkande konkretion hur den 
humoristiska diktens ängel går vid vår sida och tycks oss, läsarna, nästan som 
vår like. De toner vi hör från denne ängel tycks oss ljuda i vårt eget hjärta, 
men snart märker vi, att de samtidigt kommer »såsom himmelsvitt ifrån oss».7 
I ängelns tonart ligger, »vad vi i början knappt anade, en vink åt högra håll, 
den, som vi just behöva». Här betonas humorns dubbelhet på gränsen mellan 
två världar men också den »Höherfiihrung», den lyftning upp mot en högre 
blickpunkt, som är en av den romantiska ironins allra viktigaste egenskaper.

På motsvarande sätt heter det om »den ironiska målningen»8 att den är så 
snarlik originalet att blott något ord med dubbelbetydelse, någon oväntad vänd
ning, gör »att det hela på en gång står hemma i den avmålades hjärta, och 
tillika är oändligt avlägset». Halvsanna och för en oironisk skrivart oegentliga 
uttryck ingå såsom ett huvudelement i framställningar med humor: »de äro 
just en av vingarne för flykten till högre regioner. Genom dem väckes i läsa
rens eller betraktarens sensationer den känslan, att framställningen icke i grun
den har något allvar varken med sitt allvar eller sitt skämt, utan är hemma 
helt annorstädes.» Det heter också om humorn, att hon ser människorna »abso- 
lute — hon ser dem ur det lugna evigas vackra öga, inför vilket ingenting 
skönjes annorlunda än blott för vad det är —  inför vilket således ingen be
nämning, intet enda adjektiv på allvar gäller».9

Om den humoristiskt-ironiska skildringens yttre form står det inte mycket 
i »Om Humor». På tal om denna skildrings egenskap av att på en gång vara 
realistiskt deskriptiv och transcendent, sinnlig och översinnlig, heter det emel
lertid: »Vad som till en stor del giver ironien denna tvåfaldiga egenskap, är 
dess sätt i stilen, att stundom nyttja uttryck av dubbel mening, så väl i resone
manger som skildringar (vilka här sammanfalla, emedan i ironien aldrig något 
resonemang betyder resonemang eller är till för de sanningar och slutsatser, 
det tyckes uppgöra, utan självt endast står som ett skilderi, bildar kolorit i 
läsarens inre värld).»1

Den egenskap i Almqvists stil som det här är fråga om har flera gånger 
påpekats av forskningen. Så nämner t. ex. Henry Olsson denna dubbelhet på 
tal om de inslag i Amorina som gör detta verk mindre trovärdigt: »Till sanno- 
ligheten bidrar ej heller den genomgående ironiska hållningen av verket eller 
det s. k. dubbelironiska betraktelsesättet i vissa scener, varigenom den talandes 
ord komma att innehålla en helt annan mening än vad han själv eller hans 
omgivning veta av.» Olsson framhåller i andra sammanhang det välplanerade 
i dikten, som han anser »knappast innehåller en enda detalj, som ej har en 
meningsfull innebörd», och det torde väl förhålla sig så, att den bristande

6 A. a., s. 266.
7 A. a., s. 261.
8 A. a., s. 262.

9 A. a., s. 263. 
1 A. a., s. 261.
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»sannolikhet», som den humoristiskt-ironiska dubbelheten framkallar — obero
ende av vad effekten blir på läsaren — för Almqvist är fullt medveten och 
avser att förhindra, att en alltför stark realism döljer verkets innerst transcen- 
denta syftning.

Romantikern Almqvist skildrar, som Algot Werin uttrycker det, den vardag
liga verkligheten »icke con amore utan ironiskt»: »Det ligger trots och förakt 
i denna hållning. Den romantiske diktaren, suverän i en upphöjd, av honom 
själv skapad värld, finner lätt mycket i verkligheten smått och pinsamt och 
hämnas genom att gå förbi den eller möter den med ironiens vapen.»2 Roman
tikerna själva skulle väl ha tillbakavisat en sådan syn. De ansåg sig naturligtvis 
inte förkasta verkligheten på grund av självupptagenhet, utan därför att den 
inte höll måtten vid en jämförelse med idealen.

Skillnaden mellan humor och satir är inte för Almqvist uteslutande en skill
nad mellan å ena sidan en bitter, personlig angreppsmetod och å den andra 
en vänlig, opersonlig. Om den människa som avmålats med humoristens men 
ej med satirikerns penna, heter det att han är »ej av jordiska vargar biten, 
men rörd av höjdens ljungeld».3 Humorn inte endast lyfter människan uppåt, 
i en »flykt till högre regioner». Om den gäller också hos Almqvist, liksom 
om den romantiska ironin hos Schlegel, att den endast kan praktiseras av en 
diktare som befinner sig ovan jordelivets ävlan och intressen. Ängeln får gärna 
vandra på jorden men det måste vara en ängel.

Som resultat av det nu sagda framgår, att Almqvists humoruppfattning har 
inspirerats från olika håll. Klarast framträder detta, när det sägs att humorn 
ej har människornas moraliska förbättring som mål, men att det ej skadar 
om denna effekt vinnes. Belysande är också att det dels sägs att den humoris
tiska målningen endast existerar för den avmålades egen räkning, dels att humo- 
rismen uppstår därför att någon inte kan lida »att det i sanning ädla, vackra 
och goda förblandas med inbillade, tomma högheter».4 En slags mötesplats mel
lan två oförenliga ståndpunkter — nämligen att humorn är till för den av
målades resp. för humoristens egen skull — är tankegången att humorn fram
för allt är självironi: den alstrar »det heliga, inre, oskyldiga löjet över sig 
själv, som för det avmålade subjektet är så hälsosamt . . .  men som satiren 
dödar just genom åtlöjet från andra».5

Det är av ett betydande intresse att jämföra Almqvists åsikter om ironi, 
satir och humor med Atterboms ungefär samtidiga uttalanden i samma ämnen, 
både därför att de båda diktarna ömsesidigt påverkade varandra och därför 
att de bägge var influerade av samma tyska auktoriteter, nämligen Friedrich 
Schlegel och Jean Paul.

Atterbom framhåller i sin berömda Idunarecension 1820, att det romantiska 
skådespelet, i motsats till det fransk-klassiska, utgör en blandning av allvar och 
skämt, vilket är en ständig källa till förvåning för de inskränkta smakdomare, 
som tror att tragedien alltid bör vara allvarlig och komedien alltid skämtsam: 
»Det är sant, att i tragedien är allvaret den övervägande huvudtonen, liksom 
i komedien skämtet: men i dramatiken, liksom i naturen, bildar ironien över-

2 Olsson, a. a., s. 217 och s. 209. Werin, A., 3 SS. 4, s. 265.
C. J. L. Almqvist. Realisten och liberalen. 4 A. a., s. 256.
Stockholm 1923. S. 240. 5 A. a., s. 263.
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gångslänken mellan bägge; och en dramatisk dikt, där det ironiska elementet 
alldeles tryter, har ingen gemenskap med sin förebild, med livets och historiens 
gränslösa skådespel.»6 Inte ens grekernas stora tragiska mästare var »blott och 
bart allvarsamma», menar Atterbom. Också hos dem finns ironi.

Den i Idunarecensionen antydda tankegången utvecklade Atterbom utförligt 
i sina senare skrifter. I Poesiens Historia heter det, på tal om den äldre attiska 
komedien, att »det äkta allvarets och det äkta skämtets ständiga, ehuru för 
mängden ofattliga, spelande in i hvartannat utgör, hvad vi kalla Ironi: när vi 
nämligen använda detta ord i sin högsta, sin ädla, sin poetiska betydelse».7 
Orsaken till ironin är »den skapande skönhetens ständiga medvetande af alla 
sina manifestations-vilkors nullitet». Visserligen uppenbarar sig det gudomliga 
i konsten, men på ett ytterligt ofullkomligt sätt, och härav föds den ironiska 
medvetenheten.

Ironin som ett sammanbindande element mellan tragiskt och komiskt är 
enligt Atterbom ett viktigt inslag i både äldre, hednisk, och yngre, kristen, 
dramatik: »I allmänhet är det ironiska elementet (nämligen rätt förstådt) oskilj
aktigt från all sann konstnärs-inspiration: men denna dess egenskap visar sig 
i den dramatiska compositionen företrädesvis; — endast Komanen, sådan den 
af de störste, nyare roman-diktare behandlats, kan i detta afseende stå med 
dramat i något likhetsförhållande. Skillnaden mellan den grekiskt-hedniska och 
den på christendomens grund uppvuxna ny-europeiska dramatikens ironi är blott 
den, att den senares ironi är en mildare; dvs. en mera åt humor lutande, och 
esomoftast i humor öfvergående; då vi nämligen med humor, med humoristisk 
egenskap, beteckna en sådan framställning, der en mångfärgadt fantasi-rik 
skämtsamhet gömmer i sitt innersta en djup elegisk reflexion.»8

Förhållandet mellan ironi och humor behandlar Atterbom i sin Bellmans- 
studie (1852) i Svenska siare och skalder. Han skiljer där mellan den komiska 
diktningens olika arter och talar om »det rent komiska», »det ironiskt-komiska», 
»det satiriskt-komiska»> »det humor is tiskt-komiska» och »det romantiskt-ko- 
miska», vilka arter alla innebär skilda legeringar mellan skämt och allvar. 
Minst märkbart är naturligtvis allvaret i den första typen, medan det däremot 
framträder starkare i ironin, som om den åtföljes av »ett gäckande klander av 
någon dårskap» blir satir. På denna punkt stannade vanligen den antika dikt
ningen, t. ex. hos Horatius med hans »eleganta, med termen persiflering’ be
tecknade miniatyrironi».9 Fogas till den komiska uppfattningen ett elegiskt ele
ment, uppstår den förening av löjen och tårar som utmärker humorn.

När det blir fråga om det romantiskt-komiska, framhåller Atterbom, att vi 
här har nått nära övergången från det komiska till det tragiska och fortsätter: 
»I allmänhet innebär all ironi möjlighet av nyss nämnda övergång; på sina 
högsta grader, till och med begynnelsen därav.»1 Vilken som är den »högsta 
arten av ironi» skildras ett par sidor längre fram. Det är den som framsprungit 
ur en sinnesstämning av resignation. Det är den skapande personlighetens »med 
återhållna tårar mysande självmedömkan, då den från själva sina beundrans
värdaste verk skådar utåt det alltjämt fortfarande avstånd, vari de likafullt

G Atterbom, P. D. A., Valda skrifter V. 8 A. a. II, s. 181 f.
Sthlm 1928. S. 148. (Jfr Olsson, a. a., s. 298.) 9 Valda skrifter IV. Sthlm 1928. S. 466 ff.

7 Poesins historia. Örebro 1861. II, s. 180. 1 A. a., s. 480.
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befinna sig till idéen — till idealet — till gudomligheten».2 Det är med all 
önskvärd tydlighet här fråga om den romantiska ironien, och i en not hänvisas 
också till F. Schlegel, Tieck och Solger. Atterbom menar att denna ironityp 
framträder klart hos Bellman, trots det ringa mått av reflexion, som han finner 
hos denna skald.

1 vissa av Bellmans tidigare dikter finner Atterbom »en till satir övergående 
ironi», medan däremot i andra »ironien redan är röst för denna djupare humor, 
som sedermera, i mån av sin stigande övervikt, genomtränger det ironiska ele
mentet med städse mer elegiska beståndsdelar».3

Så tidigt som 1823 hävdar Atterbom på tal om fru Lenngren, att »den uni
versellt ironiska verldsåsigten . . .  är “hvad vi beteckna med ordet humour»,4 
varefter han frånkänner skaldinnan liksom kvinnokönet i allmänhet denna hu
mor. Vad som gör ironin till humor är den enhetens princip som framgår ur 
det faktum att alla de motsägelser, hugskott och bizarrerier, som ironin av
slöjar i fenomenvärlden, på ett negativt och indirekt sätt vittnar om idévärldens 
höghet. Utan denna ordnande princip blir ironin »en förstörande andlig verlds- 
brand»,5 en blandning av hat och förakt, en sinnesart sådan som hos Goethes 
Mephistopheles och hos vissa Byronhjältar.

Atterbom har en mera skeptisk inställning än Almqvist till ironien, det 
framgår bl. a. av den recension av Törnrosens bok I—III, som han 1834 publi
cerade i Svenska Litteratur-Föreningens Tidning. Här framhåller han, att »intet 
af alla poetiska elementer är så blottställdt för missförstånd, som just ironien». 
»Den äkta konstnärsironien» framställer dels »en de menskliga skröpligheternas 
omedvetna sjelfparodi», dels »ett de menskliga förträffligheternas medvetna små
leende öfver sina anspråk». Hos stora diktare som Shakespeare och Cervantes 
är bägge dessa ironityper förenade. Ironins glättighet bör vara blandad med en 
melankolisk nyans. Almqvist har rätt förstått detta: »Så har ock vår förf. upp
fattat ironiens väsende, och älskar i allmänhet att använda det till en mellan 
sig och de profana uppdragen skiljomur, inom hvilken han undangömmer sitt 
aldraheligaste — det behagliga, det vackra, det ömma, det himmelska — för 
att först pröfva, hvilka bland hans läsare äro invigde eller till invigning mogne, 
och sedan småningom insläppa dem.»6

Dock anser Atterbom att i Törnrosens bok »det ironiska skämtet stundom
framkommer obehörigt». Så är t. ex. fallet, när alltför obetydliga vardagsdetaljer
inblandas i skildringen av patetiska händelseförlopp, såsom då Richard och 
Julianus interfolierar sitt samtal om Magdalenas nedstörtande i forsen med 
anmärkningar om den »spenatsoppa, avredd med ägg, full av spritärter och 
morötter», som de är i färd med att förtära. Samma synpunkt anlade Atterbom 
året därpå i en recension av Drottningens juvelsmycke: »Vi ha lika litet någon
ting emot, att skalden, då och då, blickar med ironi på sig sjelf och sina egna 
skapelser, som att han mellan dem och profanum vulgus uppreser en ironisk 
spetsgård, der hvardagslifvets alla förhållanden äro ställda på hufvudet; men 
äfven vid slik uppnedvändning gifvas gränser, dem man ej utan förvillelse

2 A . a., s. 483 f. 5 A . a. II, s. 5.
3 A . a., s. 490 f. 0 A . a. II, s. 107 f.
4 Litterära karakteristiker. Örebro 1870. II,

s. 6 f.
10 -  6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962
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öfverskrider.»7 Atterbom har haft sinne för ironins karaktär av försvarsåtgärd, 
men däremot ej för den radikala »värdenas omvärdering» som den almqvistska 
ironin också innebär.

Vid en jämförelse mellan estetiska uttalanden av Almqvist och Atterbom 
framgår det att humorbegreppet hos den sistnämnde nästan helt är Jean Paul- 
inspirerat. Atterbom betonar humorns enhet och totalitet men också dess mild
het och det försonande vemodsskimmer, som den kastar över tillvaron. Humorns 
karakteristiska dubbelhet består hos honom i en förening av löjen och tårar. 
Ironins dubbelhet åter bygger enligt Atterbom på en blandning av allvar och 
skämt, samtidigt som ironin också sägs vittna om resignation och självbesinning, 
varför den, när den är som finast, närmar sig till och rentav uppgår i humorn. 
De bägge estetiska kategorierna sammansmälter i själva verket ofta hos Atter
bom. I den mån det upprätthålles någon boskillnad mellan dem, förefaller 
den bestå däri att humorn betraktas som djupare.

Inte heller Almqvist gör någon klar skillnad mellan humor och ironi. Ut
trycket »humorismen med sin ironi» kan kanske sägas tyda på att han betraktar 
det förstnämnda som en livs- och världsåskådning och det sistnämnda som en 
stilkategori, men denna distinktion är ingalunda konsekvent genomförd. Även 
Almqvist framhåller humoristens välvilliga och oegennyttiga hållning till om
givningen, hans på en gång försonande och moralistiska attityd och draget av 
självkritik. Men när han talar om humorns och ironins dubbelhet, så har denna 
tankegång en starkare metafysisk förankring än hos Atterbom och Jean Paul. 
Även för dem är kontrasten mellan idé och fenomen, mellan det oändligas 
och det ändligas världar grundläggande. För Almqvist ligger emellertid den 
humoristiskt-ironiska diktningens dubbelhet just däri att det avmålade sätts i 
förbindelse med bägge världarna och att vid det ändligas möte med det oänd
liga både en förintelse och en pånyttfödelse äger rum. Genom detta skeende 
och genom diktverket lyfts både diktare och läsare upp till en högre stånd
punkt än tidigare, blir delaktiga av en ny insikt i tillvarons hemlighetsfulla 
sammanhang.

II. Amorina
Förhållandet mellan en diktares teori och praktik erbjuder alltid vissa prin
cipiella problem. Sambandet kan t. ex. ofta synas obetydligt eller kanske rentav 
obefintligt, som Almqvist själv förklarar i essän Om Poesi i Sak: »Artisten . . .  
gör på lediga stunder upp theorier som han aldrig följer då han kommer till 
sjelfva arbetet; när han arbetar, följer han någonting, som han aldrig gjort upp. 
Ingenting är således opålitligare att läsa, än hans theorier.»8 Av alldeles samma 
åsikt är på goda grunder moderna litteraturteoretiker som Wellek & Warren, 
vilka motivera sin skepsis med det förhållandet, att »professions of intentions, 
and programs . . .  necessarily borrowing from existing aesthetic formulations, 
may sustain only remote relationship to the actual practice of the artists».9 
Ändå ger naturligtvis ofta en diktares uttalanden i estetiska frågor viktiga led
trådar för förståelsen av hans verk. 1

1 A. a. II, s. 115. 9 Wellek—Warren, Theory of Literature.
8 Monografi. S. 368 f. New York 1956. S. 110.
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Almqvist har, som vi sett, aldrig själv använt termen »romantisk ironi» på 
tal om sitt eget eller andras författarskap. Men hans analyser av den humoris- 
tiskt-ironiska diktens väsen erbjuder viktiga överensstämmelser med Friedrich 
Schlegels på Almqvists tid allmänt kända teorier om den romantiska ironien. 
När man går att söka praktiska tillämpningar inom den almqvistska diktningen 
av skaldens estetiska analyser, vore det emellertid förfelat att uteslutande kon
centrera sig på sådant som kan sägas vittna om romantisk ironi i egentlig 
mening. I »Amorina», som först skall bli vårt undersökningsobjekt, kan man 
se spår av ironi på många plan, varav det humoristiskt-ironiska planet för oss 
givetvis har ett betydande intresse, med tanke på de av tankegångarna i essän 
»Om Humor», som emanerar från Jean Paul. Emellertid är avsikten att visa 
att den fundamentalt ironiska karaktären hos diktverket framträder, om man 
vid analysen begagnar en begreppsapparat, där begreppet »romantisk ironi» spe
lar den centrala rollen, såsom en alla de övriga formerna av ironi i sig inne
slutande och sammanbindande estetisk kategori.

Amorina föreligger som bekant i två versioner, varav den första, ofullbordade, 
är från 1822 och den senare från 3*839. Vid en analys av diktverket, som tar 
sikte på dess estetiska struktur och ej är inriktad på bakomliggande genetiska 
och biografiska sammanhang, ter det sig naturligt att använda sig av den senare, 
fullbordade versionen som utgångspunkt. Essän »Även om humor och stil däri» 
publicerades 1833. Av kronologiska skäl kunde man kanske anföra betänklig
heter mot att använda Almqvists teoretiska åsikter 1833 vid en analys av ett 
diktverk, som fått sin grundläggande utgestaltning minst elva år tidigare. Det 
humorprogram som framläggs i essän antyddes emellertid av författaren redan 
1 oktober 1819 i ett berömt brev till Janne Hazelius. Där finns pläderandet 
för en växlingsrik stil av stundom hög, stundom låg karaktär, och där finns 
också hänvisningar till Shakespeare, Cervantes och Jean Paul som mönster för 
den humoristiskt-ironiske författaren.1

147
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Den enklaste formen av ironisk tvetydighet i Amorina är den som före
kommer t. ex. i samtalen mellan Johannes och Länsman. Länsmannen vet inte 
att den person han påträffar i skogen är samma mördare Johannes, som han 
just är på jakt efter. Johannes förråder ingenting direkt, men hans ord till 
polismannen är ytterst dubbeltydiga. Han säger, att då han nyss såg sig om 
bakåt, så märkte han spår i sanden, som säkert var Johannes. När han ropade 
i skogen, fick han svar med en röst som var Johannes. Han har tittat ned i 
flodens spegel för att försöka få syn på Johannes osv.2

En dubbelmening av denna art fyller knappast någon djupare funktion än 
den att understryka länsmannens enfald och Johannes desperata oräddhet. Föga 
mera komplicerad är den ironi som i satirisk avsikt används för att skildra 
Hovmarskalkinnan och hennes krets på landet. Den höga damen får göra upp 
»ädla planer till mänsklighetens väl». Hon instiftar en orden som går ut på 
att lära flickorna »att sig mot karlar värja», en tanke som hennes dotter kallar

2 SS. 10. Amorina. Stockholm 1929. S. 
1 2 5  f .

1 Olsson, a. a., s. 227 ff.
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»i sanning skön och djärv».3 För att kläcka dessa planer har också i själva 
verket hovmarskalkinnan fått tänka så djupt att hennes vänstra ögonlock börjat 
darra. Ordensstiftandet misslyckas naturligtvis, och flickorna låter gossarna röva 
bort ordenstecknen. Man beslutar då att i stället inrätta ett hospital för pauvres 
honteuses. De belöningar, som tidigare utdelats för flitigt arbete, skall nu skänkas 
sådana fattiga, som är för fina att arbeta, och de, som givits såsom en erkänsla 
för visad dygd, skall tilldelas dem, »vars oskuld känslan överrumplat».4

En liknande typ av ironi förekommer även i samband med satir mot läkare 
och jurister. Intressantare är emellertid den ironiskt-humoristiska teckningen av 
prosten Libius. När denne första gången presenteras för läsaren, är han i färd 
med att skriva en straffpredikan mot menigheten för dess världslighets skull, 
men hans egna tankar vandrar hela tiden iväg till kontoboken och till det be
kymmersamma faktum, att antalet begravningar i hans församlingar förefaller 
att sjunka, med därav följande minskning i hans inkomster. De ironiska kon
trasteffekter som här framkallas stegras ytterligare av att Libius så småningom 
verkligen får ett lik att begrava — sin egen hustrus. Libius sörjer ingalunda 
sin avlidna maka, men hans samtal med dottern Henrika visar dock, att han 
åtminstone i viss mån har sinne för det kusligt ironiska i sammanträffandet: 
»HENRIKA: Begrav! Har du icke ledighet för lik i morgon? Begrav! DOK
TOR LIBIUS: Ledighet för lik i morgon, säger du! Vaba? Har jag ledighet. . .  
Vilket öde regerar här, led . . .  .»5

Den ödets ironi, som Libius här syftar på, och som, när den förekommer i 
diktverk, brukar kallas »tragisk» eller »dramatisk» ironi, är ytterst vanlig i 
Amorina. Hit kan t. ex. räknas det förhållandet att Libius, som är präst och 
därför borde vara den mest förandligade av personerna i boken, i stället är 
den mest jordbundne, och att det är mötet med honom som kommer den efter 
en gudstro förtvivlat sökande Johannes att definitivt tappa tron på tillvaron av 
en högre försyn.

Om grundtonen i skildringen av Libius bör sägas vara ironisk eller humoris
tisk kan vara en smaksak. Hans sätt att uttrycka sig präglas i varje fall i hög 
grad av Jean Pauls uppfattning om den humoristiska stilens sinnlighet och 
konkretion — som ju i sin tur går tillbaka på frodigheten hos Falstaff och 
andra komiska Shakespearehj ältar. När hans hustru dött, anklagar han Henrika 
för att inte ha fällt fem, ja icke ens fyra och en halv tårar. Han förklarar, 
»att när så kära och vördade föremål, som det ifrågavarande, avgå med döden, 
så blir man därav rörd och skakad till sin hälsa».6 Men hos Henrika har han 
inte märkt ens minsta snuva. Han förklarar också, att så länge sorgen efter 
modern inte förmår smälta flickans hjärta och »kläda hennes själs vingar i 
svart», så behöver hon heller inte några finare sorgkläder.

Kontrasten mellan Libius ord och högtravande attityd å ena sidan och hans 
verkliga känslor eller brist på känslor å den andra skapar här en ironisk effekt, 
som ytterligare ökas genom den komiska konkretionen i detaljerna. Av sådant 
och liknande passager skapas dock inte någon som helhet humoristisk människo- 
framställning. Komiken och den enklare form av ironi, som det här är fråga

3 A. a., s. 192 och s. 195. 5 A. a., s. 117.
é A. a., s. 320. Om denna satir jfr Olsson, 0 A. a., s. 154.

a. a., s. 203 f. (även n. 2).
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om, kommer Libius att för läsaren framstå som löjlig och motbjudande, och 
så långt skulle det hela därför snarast kunna karakteriseras som en slags präst
satir. Vad som gör Libius till en humoristisk figur i Jean Pauls och Almqvists 
mening, är det faktum att vi ändå till slut gripes av medlidande med honom 
i all hans yttre och inre vedervärdighet, samtidigt som vi inte ett ögonblick 
kan upphöra att le åt det groteska i hans uppenbarelse. Skapad till att vara 
livsnjutare och förnuftspräglad verklighetsmänniska har han av ödet givits ett 
kall och en maka som hos honom krävt helt andra förutsättningar och egen
skaper. Det är naturligtvis riktigt, som forskningen många gånger framhållit, 
att porträttet av Libius utgör ett angrepp från Almqvists sida på den ytliga 
1700-talsrationalismen. Men å andra sidan innebär skildringen av hans hustru 
och delvis även av Henrika och hennes älskade ett karikatyriskt förlöjligande 
av nyromantiska avarter. Libius innebär fenomenets seger över idén, men i 
enlighet med humorestetikens krav skildras inte denna seger av Almqvist med 
bitterhet och desperation utan med gott humör och försonande komisk verve. 
När Libius mot slutet av sitt liv talar om att komma till ro och »ej evigt sitta 
fast i de mänskliga svagheterna»,7 så är detta komiskt, därför att det är fråga 
om en strävan, som han aldrig kan tänkas fullfölja, om ord som visar hur föga 
han känner sig själv. Men det han säger låter inte som någon elak människas 
ord, och på trots av all idealistisk filosofi klingar det nästan som vis resignation 
i våra öron: »Jag tycker ej om att våldföra människor. Vad är dock omsider 
detta stränga förstånd, som endast vill plåga sig själv och göra andra plågade? 
. . .  Vad är allt detta högmod att hålla noga ordning på sitt liv, och vara en över
sittare? . . .  Min bror lilla, nicka i rolighet om dagen, slumra i rolighet om 
natten . . .  är icke det skapelsens mening att vara säll? . . .  Vad hon kan dröja 
med malagan?»

Innebär inte allt detta, att vi försonas med fenomenet snarare än att lyftas 
upp till en högre insikt om idéns nödvändighet? Den Jean Paulska humorn 
tenderar utan tvivel i den riktningen genom sin starkt positiva karaktär, som 
skiljer den från den romantiska ironin med dess negativa tendens. Frodigheten 
i en människoteckning sådan som den av Libius väcker knappast hos läsaren 
någon avsmak inför det jordiska. Ser man däremot på verket Amorina som 
helhet, blir intrycket ett annat. Då blir det inte humorn utan ironin som blir 
det bestående intrycket, varvid både den dramatiska (tragiska) ironien och den 
i egentlig mening romantiska träder i centrum av uppmärksamheten.

Den romantiska ironiens mest typiska formella egenhet är upphävandet av 
illusionen, sådant detta stildrag framträder t. ex. i Tiecks lustspel och Hoffmanns 
prosaberättelser. Ett litterärt verk syftar i allmänhet till att få läsaren att 
glömma, att det han upplever är litteratur och inte verklighet, dvs. författaren 
vill skapa illusion. Inte så den nyromantiska diktaren. Han förstör i stället 
illusionen genom att understryka sitt verks fiktiva karaktär. En enkel form av 
dylikt illusionsupphävande förekommer i Amorina på det ställe där Henrikas 
späde son Reginald bortsnappas av en örn. Författaren inträder då själv på 
scenen och meddelar läsaren: »Ej någonsin kom Reginald ned därifrån till vår 
dikt igen. Vem vävde hans dunkla öde och hans död? Var se vi hans eviga

7 A. a., s. 295.
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tavlor — — ?»8 Både ordet »dikt» och de följande retoriska frågorna beto
nar här det faktum att människornas dunkla öden i Amorina vävts samman 
av en diktare, fastän denne låtit just Reginalds död förbli höljd i dunkel.

Ett viktigt exempel på den romantiska ironiens illusionsupphävande finns i 
Amorina i den för hela verket centrala scen där Henrika—Amorina samtalar 
med mäster Petrus och Sara. Denna scen är ironisk redan därför att Petrus, 
som skriver på en bok om den såsom ett helgon ansedda Amorina och just 
är på väg för att få möta undergörerskan, när han oväntat träffar på henne, 
tar henne för en enkel torpflicka, som han behandlar med nedlåtande vänlig
het. När Petrus närmare berättar om sin bok, visar det sig emellertid helt 
oväntat, att det måste vara fråga om just det verk — Almqvists Amorina — 
som läsaren har framför sig. Petrus har hunnit till tredje delen, elfte kapitlet 
—  alldeles den plats i Amorina, där han själv förekommer. Han tänker närmast 
skildra helgonets underverk vid Mälaren, vilket också i Almqvists roman är 
det som står först i tur att omtalas. I sin skildring ämnar Petrus även »måla 
av sig själv».9 Han menar att en annan kanske en gång kommer att tävla med 
honom om att behandla samma ämne och därvid nyttja »samma form och gång 
och saker».1 Men i viktiga avseenden — t. ex. kapitelangivelsen —  råder mel
lan Petrus’ och Almqvists böcker inte likhet utan identitet.

Om sin bok omtalar Petrus i några avsnitt som saknas i första upplagan av 
Amorina från 1822, att första delen handlar om helgonets »barndom — ty 
med barndom menar / jag synnerligen denna tid man lever/ i ljuvlig krets 
med älskade föräldrar: /det utgör livets m orgon...». Denna del slutar med 
att modern dödas av ett fallande skåp. Andra delen handlar om Amorinas 
kärleksupplevelse och om hennes ungdom, ty det är »mänskolivets ungdom,/ 
dess middagstid, ja kulmen för dess sol,/ när man i giftastankar går».2

Med detta kan jämföras de motton som samtliga delar av Amorina var för
sedda med i första upplagan 1822 och som (beklagligtvis) togs bort, när verket 
slutgiltigt och efter betydande omarbetning gavs ut 1839. Dessa motton under
stryker, att innehållet i skådespelets första del symboliseras av begrepp som 
»morgon», »vår» och »barndom» —  »Morgonens klara, heliga sken —  o friska, 
vi flyr du? Blid som våren du var, barndomens saliga liv»3 —  i andra delen 
av »middagen», »sommaren» osv. Händelseförloppet, dispositionen och tenden
sen svarar hos Almqvist också alldeles mot vad Petrus skisserar, t. ex. när han 
som orsak till att Amorina förlorar sin älskade anger att »himlen uti tårars 
kval fördränka/ sitt offer ville, och från timlig glädje/ till sig det senapsfröet 
draga upp./ Föraktfull, majestätisk, uppom allt/ förgängligt, sinnligt, har hon 
härav blivit.»4

Om tredje delen av sin bok säger Petrus, att den börjar med att skildra hur 
helgonet instiftar en orden, och att han först i denna del velat skildra sin 
hjältinnas egentliga handlingar:

»Vad hon har gjort, vad gärningar hon gjort?
Nå — detta ock skall i mitt verk få läsas.

8 A. a., s. 336.
9 A. a., s. 244. 
1 A. a., s. 246.

2 A. a., s. 244 f.
3 SS. 3. Sthlm 1921. S. 77.
4 SS. 10, s. 245.
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Det synnerligen tillhör tredje delen, 
ty innan dess hon mest var inom hus, 
jag menar hemma. Nu hon kom i världen.
Då ske ock mänskans händelser egentligt, 
dess gärningar katexochén (men detta 
förstår du ej). Liksom ett skymningsspel, 
ett skuggspel, aftonspel, så äro dessa 
de yttre handlingar man gör i världen, 
mot dessa inre bot- och bättringsstunder, 
som försiggå i fromma livet hemma; 
men det är teologiko-poetiskt 
det här, ja teosofiskt.. .»5

Härmed må jämföras det sköna epigram, som står som motto för tredje 
delen av Almqvists skådespel, första upplagan: »Handlingar nu? . . .  dem afto
nen pratsam samlar —  som hösten frukterna. Aftonens ljus slutar i midnatts- 
skräck.»6

Det förhåller sig tydligen så att de antydningar om den symboliska inne
börden av sin hagiografi som Almqvist i första upplagan ger i det epigramma- 
tiskt gåtfulla mottots form, i den andra upplagan på ett betydligt mera pedan- 
tiskt-komiskt sätt utvecklas av Petrus i hans nedlåtande föreläsning för den 
bondflicka som i själva verket är identisk med det helgon han skriver om. 
Härmed har den romantiska ironien förstärkts, men den finns redan 1822, i 
och med den även då framträdande identiteten mellan Almqvists bok och 
Petrus.

I första upplagan av Amorina finns till tredje delen, tionde kapitlet, en not, 
undertecknad Corydon, som på ett för den romantiska ironien utmärkande paro
diskt sätt granskar orimligheter och inadvertenser — av det mest likgiltiga 
slag — i skådespelet. Här påpekas skämtsamt det missförhållandet, att medan 
tredje delen, enligt sitt motto, utmärks av afton och höst, så utspelas i själva 
verket alla i denna del berättade händelser, fram till tionde kapitlet, under 
sommaren. Corydon förmodar att detta beror på att delen, fortfarande enligt 
sitt motto, skall skildra Amorinas »vandringsbedrifter och handlingar i den 
yttre offentliga världen (vilka här kat’exochän kallas handlingar...)»  vartill be
hövdes »en täck årstid, passande till hyggliga tavlor». Corydon slutar sin not 
med att först beskylla Amorinas författare för obegriplighet och därefter — 
med en karakteristisk omsvängning — kalla honom »en av vår tids allradju- 
paste genier —  och till på köpet, det allra anspråkslösaste».7

När Amorina hör talas om hjältinnan i Petrus helgonberättelse, förstår hon 
inte, att det är hon själv som åsyftas. »Den sälla!», utbrister hon: »O giv, 
att sådan, något litet sådan en gång jag bliva kan!»8 Detta är dramatisk ironi: 
läsaren ler åt Amorina, därför att han vet någonting, som inte hon vet, liksom 
han ler åt Petrus av samma anledning. Romantisk ironi är det däremot, när 
Almqvist låter Petrus som sin egen skapelse beteckna den roman i vilken han

5 A. a., s. 246 f.
0 SS. 3v s. 235.
7 A. a., s. 286 ff. (Om denna not som pa

rodi på Wallmarks recensionsstil jfr Olsson 
a. a., s. 203, där ett eventuellt inflytande på

Almqvists paroditeknik från Stockholmsroman- 
tikernas Wallmarkssatir Markalls sömnlösa nät
ter (1820-21) diskuteras. Almqvist berömde 
C. F. Dahlgren för hans ironi.)

8 SS. 10, s. 247.
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förekommer som en av bifigurerna. När Petrus inte i torpflickan igenkänner 
helgonet, är detta ett ironiskt händelseförlopp inom berättelsefiktionens ram. 
När han däremot uppträder som författare till den bok om Amorina som just 
nått fram till tredje delen, elfte kapitlet, spränger han denna fiktion och flyttar 
läsarens intresse utanför handlingen, till frågan om auktoriteten för det rela
terade. Det är en fråga, som redan tidigare utförligt har behandlats av Alm
qvist, men då i förordet till romanen. Nu tas problemet upp mitt inne i verket 
och ej i form av författarreflexion utan som ett inlägg från en av de uppträ
dande personerna själva.

Vad innebär uttrycket »dramatisk ironi»? Den diskrepans mellan idealet och 
verkligheten, som framhölls av de tyska romantikerna, kom att av dem med 
särskild förkärlek iakttagas vad beträffar världshistoriens gång. När mänskliga 
strävanden omintetgjordes av omständigheternas makt på ett sätt som varit 
omöjligt att förutse, talade de därvid gärna om »ödets ironi». Eftersom konst
verket enligt romantisk uppfattning (Schelling) var ett universum i smått, kom 
detta synsätt snart att begagnas inom estetikens område. Början gjordes med 
analyser av de grekiska tragödernas verk, därav det till en början använda 
uttrycket »tragisk ironi». Den tragiska ironin studerades med särskild iver i 
Sofokles Konung Oidipus, varvid man bl. a. lade märke till det dubbelbottnade 
språket i konungens repliker, med en betydelse för honom själv och en för 
de om utgången av dramat underkunniga åhörarna. (Analyser av Solger m. fl.) 
Denna ironityp, som är vanlig även utanför tragedin och dramat överhuvud 
taget, kallas numera oftast »dramatisk ironi». Den gäller händelser och repliker 
och innebär, att dessa så småningom visar sig ha en annan innebörd än vad 
som först antogs (vanligen av de agerande själva).9

Den dramatiska ironien får hos Almqvist sin inre motivering genom den 
livsuppfattning, som dominerar Amorina, och som karakteriseras av tanken på 
tillvaron som ett ironiskt spel, en ödets besynnerliga lek med människorna. 
Den som får utveckla denna filosofi är en slottspräst, som aldrig förekommer 
direkt i skådespelet, men vars åsikter refereras av krigsrådet Anfelt. Denne 
präst talar om den »ludus fati retortus» som präglar den Falkenburgska ättens 
historia. En hemsk spådom har sagt, att denna ätt skall gå under på ett ohygg
ligt sätt. Men förutsättningen för att spådomen skall gå i uppfyllelse är, att 
ättens medlemmar tror på den, »ty ofta finner man», anmärker Anfelt, »vid
skepelsen endast därigenom bliva sannsagd och bära frukt, att dess vidunder
ligheter tros».1 Just genom att försöka undkomma ödets snaror fastnar män
niskan i dem. Wilhelms och Rudmans far överger deras mor för att undgå 
utsagan om familjens störtande, men genom denna handling åstadkoms kata
strofen. Man igenkänner lätt här en typ av händelseförlopp som är ytterst van
lig i den grekiska tragedin.

Den dramatiska ironien har många uppgifter. Den syftar bl. a. till .att hålla 
samman de olika delarna i ett längre diktverk inbördes och i förhållande till 
helheten. En replik eller en scen i ett diktverk får sin fulla innebörd först sedd 
mot bakgrunden av resten av diktverket, så att t. ex. de första akterna i ett

0 Se ex. Sedgewick,_G. G., Of irony, especi- Alan, The dry mock. Berkeley and Los An- 
ally in drama. Toronto 1948 och Thompson, geles 1948.

1 SS. 10, s. 275.
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skådespel blir begripliga, först när hela dramat är läst. Denna funktion har 
den dramatiska ironin i Amorina, som vimlar av hänsyftningar ·— mer eller 
mindre dolda —  på sådant, som har berättats tidigare eller skall omnämnas 
senare. Som exempel kan nämnas två sedermera strukna passager i första upp
lagan, som båda syfta framåt mot diktverkets slutepisod. I tredje bokens sjunde 
tavla ber Henrika Rudman: »Hör mig, nästa gång/ vi talas, låt det ske uti en 
julle!»2 I femte bokens första tavla förklarar en korp för en narciss, att blom
mans dröm skall sluta, när »ur kalla vågor/ ängeln renad uppgår varm, — 
när/ det oändligt låga sinnet / lossar det oändligt höga — / Tvenne vansinnen 
för jorden, / som, emellan bägge lagd, ej / fattar det oändligt laga, det oänd
ligt höga ej: — när/ bägge sammansjunkande sig/ lossa, skilja, frälsa bägge/ 
evigt från varann».3 Henrikas och Rudmans gemensamma drunkningsdöd före
bådas på dessa ställen: hon är det oändligt höga sinnet och han det oändligt 
låga — och båda blir de till slut lika obegripliga för människorna.

Bakom det estetiska konstgreppet döljer sig tron på tillvarons egen mot
sägelsefullhet. Moderna nykritiker4 har tenderat att uppfatta all ironi som ut
tryck för en ambivalent inställning till omvärlden, en fundamental »tvesyn». 
Detta torde vara oriktigt, när det gäller den didaktiskt och polemiskt inriktade 
sokratiska ironien, men däremot korrekt vad beträffar de dramatiska (tragiska) 
och romantiska ironiformerna.

Enligt Wagener5 är alla forskare på området överens om ätt det finns en
dast två beståndsdelar, som måste finnas med i all ironi, nämligen »1) Das 
Moment des Spottes, 2) Das Moment des Versteckens». Wagener överdriver 
dock enigheten — beroende på att han endast känner till den forskning, som 
bedrivits inom det tyska språkområdet — även om det står klart, att ironin 
sådan den i allmänhet fattas innebär på en gång anfall och försvar, kritik 
och kamouflering. Den sokratiska ironin är övervägande angrepp, den roman
tiska övervägande försvar, men båda dessa moment finns dock med i de flesta 
typer av ironi.

De anglosachsiska forskare som hävdar, att ironi ibland saknar satiriserande 
inslag talar i stället om dess »upptäckande» funktion. Så t. ex. bär ett arbete 
om Jane Austen titeln »Irony as Defense and Discovery».6 Det är särskilt den 
dramatiska ironien, som har denna upptäckarkaraktär. Den beror endast indirekt 
på en särskild attityd hos ironikern. Direkt syftar den till att avslöja en in
kongruens i själva den yttre verkligheten. Den motsvarar vad Jean Paul kallar 
»ironi».7 Kierkegaard säger, att »til den executiva eller, som den og kunde 
kaldes, den dramatiske Ironi hprer ogsaa Naturens Ironi».8

»Ludus fati retortus» illustreras i Amorina på många olika sätt. Ironiskt är 
i hög grad det förhållandet, att den rena Henrika blir orsaken till både sin 
mors och sin älskades samt Libius död och därför kommer att anses såsom

2 SS. 3, s. 269. (Olsson, a. a., s. 217 n. 1.)
3 A. a., s. 417. (Jfr Lamm, M., Studier i 

Almqvists ungdomsdiktning, Uppsala 1915· S. 
171.)

4 Jfr t. ex. Brooks, CL, The well wrought 
urn. London 1949.

5 Wagener, F., Die romantische und die

dialektische Ironie. Arnsberg i Westf. 1931. 
S. 1.

6 Verkets författare är M. Mudrick. Prince- 
ton 1952.

7 Jean Paul, a. a., s. 199 ff.
8 Samlede vcerker. Khvn 1901-1906. XIII. 
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en brottsling, medan den verklige skurken Rudman stiger i ära och makt och 
ännu som sinnessjuk belönas med kraschaner att fästa på — nattrocken. Det 
är sin känsla för den livets ironi, som ligger i sådana händelser, Johannes ut
trycker, när han säger sig längta till fängelset för att få träffa snillen och längre 
fram i berättelsen i samma avsikt beger sig till dårhuset.9 Det har tidigare 
nämnts, att det är fråga om en företeelse, som är medveten t. o. m. för den i 
övrigt aningslöse Libius. För den genomreflekterade brottslingen och sannings
sökaren Johannes står den naturligtvis ännu mera klar. Utanför samhället som 
Johannes befinner sig, är han fri från dess fördomar. Även de hävdvunna 
moraliska begreppen ställer han sig skeptisk mot: »Ty den djupaste djävul är, 
om icke bror, dock säkert kusin med den högste ängel; och då anhörigheten 
är så nära, kan man taga vilse och bör fråga sig för.» Amorina kallar han 
»min oändliga olikhet, min släkting».1

Johannes yttranden gäller förhållanden i den mänskliga och moraliska värl
den. Men även utanför denna driver ironin sitt spel. När Henrikas lille pojke 
har tagits av örnen, och barnets vårdarinna, Lotta, flyr i fasa, gryr morgonen 
och ligger »Guds vinternejder . . .  så klara, vita och tysta, att man skulle vilja 
säga: skönare hava dessa nejder aldrig varit».2 Kontrasten mellan det fasans
fulla, som sker människorna, och naturens skönhet finns på många ställen i 
Amorina. På andra ställen är det fråga om en kontrast mellan de vuxnas värld 
och barnens, så t. ex. i scenen i den lilla landskyrkan på en ö i Mälaren (tredje 
boken, nionde tavlan) och i hela diktverkets slutscen, när barnen bygger lek- 
sakshus och täljer trähästar av spillrorna efter den båt med vilken Henrika 
och Rudman gått under.

Henry Olsson3 har med stöd av Almqvists teoretiska uttalanden i Manhems- 
förslaget visat, att Amorina skall demonstrera de två huvudtendenser, som en
ligt diktaren präglar människolivet: rörelsen uppåt från det jordiska till det 
himmelska och den omvända tendensen i riktning mot det materiella. Den 
första vägen går framför allt Henrika och Wilhelm, den andra Johannes och 
Rudman. Den andra vägen skildras av den komiska dikten och kan leda till 
yttre framgång (Rudman) men vållar andlig undergång. Rudman missförstår 
Kassandras orakelspråk om den lycklige och den olycklige brodern, och spåkvin
nans ord får helt olika betydelse för honom och för den insiktsfulle läsaren 
— återigen ett exempel på dramatisk ironi. Skenbart är Rudman på väg 
uppåt, medan Wilhelm redan gått under. I verkligheten * är den senare genom 
Henrikas inverkan frälst, medan Rudman däremot hamnar i sinnessjukdom och 
mörker.

Med uppfattningen om den jordiska tillvarons motsägelsefullhet och orimlig
het sammanhänger i Amorina ett kompositionellt drag, som många gånger på
pekats, det förhållandet nämligen att i verket hela tiden högt och lågt, komiskt 
och tragiskt, blandas samman till en brokig mångfald. En sådan blandning är 
ju typisk för tidens estetik och ligger till grund för romantikernas humor- och 
ironibegrepp. I Amorina förstärker den i hög grad läsarens intryck av att röra

9 SS. io, s. 335, 376. 
1 A. a., s. 326, 384.

2 A. a., s. 337.
3 Olsson, a. a., s. 237 ff.
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sig i en absurd värld, där ingenting betyder vad det förefaller att betyda, och 
där marken gungar under hans fotter.

Något som mycket bidrar till denna läsarens känsla, är ovissheten om Alm
qvists egen syn på det han skildrar. Som vi såg, hette det i uppsatsen »Om 
Humor», att humoristiska framställningar bl. a. utmärks av att de förefaller 
att i grunden icke ha något allvar varken med sitt allvar eller med sitt skämt. 
Nu är det så, att i Amorina även de mest tragiska och patetiska scener har 
något tvetydigt över sig, som gör att läsaren frågar sig hur de egentligen skall 
uppfattas. Bland de samtida recensenterna fanns det åtminstone en, som i Jo- 
hannesgestalten ville se en parodi på romantikens talrika skräckgestalter.4 Andra 
läsare har funnit skådespelets kärleksskildringar uppstyltade och svåra att ta på 
allvar. Man har menat, att särskilt porträttet av Wilhelm innehåller ironi mot 
Uppsalaromantiken.5 Berättelsen om de älskandes alla missförstånd får också 
stundom någonting komiskt över sig, samtidigt som den passar bra in i hel
hetsbilden i ett skådespel, där förväxlingseffekterna är lika talrika som de 
överraskande sammanträffandena, och där alla personerna rör sig som i en 
dimma, främlingar både för sig själva och för andra.

Henrika finner en mängd flicknamn inristade på en urna i den grotta W il
helm byggt åt henne och tror sig vara bedragen, okunnig om att alla dessa 
namn är smeknamn på henne själv. När det missförståndet har blivit upp
klarat, lovar de båda älskande att till evig tid bevara ett minne av varandra: 
hon en lock från hans hår och han en ros, som hennes mor målat. Båda löftena 
sviks så gott som genast, fast av olika skäl. Hon bränner upp locken, därför 
att hon är rädd att hennes kärlek till Wilhelm genom sin styrka är en orätt 
mot Gud. Han upptäcker vad som hänt, missuppfattar Henrikas åtgärd och 
berövar sig efter en högtravande monolog livet.

Om redan i detta händelseförlopp det parodiska ligger på lur, så blir det 
värre i de två scener, där Henrika längre fram i berättelsen ställs inför vad 
hon tror är Wilhelms vålnad. I den första av dessa scener är det Rudman, 
som har klätt ut sig till sin döde broder för att bättre kunna förföra Henrika, 
en gruvlig plan som också lyckas utmärkt, mycket tack vare att han av en 
tillfällighet råkar få blod på uniformen och därför får lättare att agera vålnad. 
Flickan är helt omisstänksam, även om hon ibland utstöter dubbelbottnade 
repliker av typen: »Din blick har ändrat sig!»6 och efter förförelsen suckar: 
»Du var så lik — men så förfärligt olik.»7

Ännu mera parodisk kan den andra scenen verka, där Henrikas misstag 
beror på en obetydlig tillfällighet. Rudman liknade åtminstone sin bror, men 
den Wilhelm Fyring, som flickan nu, om än motvilligt, uppfattar som sin 
älskades vålnad, har bara förnamnet gemensamt med denne. Dialogen mellan 
de två, där Henrika talar patetisk vers och Fyring platt prosa, är ett motstycke 
till samtalen mellan Libius och hans hustru, tidigare i skådespelet. I bägge 
fallen skapas ett ironiskt dubbelperspektiv av samma typ som hos Cervantes 
i samtalen mellan Don Quijote och Sancho Panza, idealismens representant

6 SS. 10, s. 217.
7 A. a. s. 222.

4 SS. 10, s. 3 (inl.).
5 Olsson, a. a., s. 255.
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och realismens. När Fy ring, som ingalunda avsiktligt framkallar förväxlingen, 
förvånad frågar: »Är jag död? Är jag en vålnad? Jag kan icke begripa det», 
så chockeras Henrika av dessa prosaiska ord — »Ack vilka uttryck — stackars 
Amorina» —  men hon viker inte från sin övertygelse. Till slut flyr Fyring 
förskräckt: »Jag en hamn, ett spöke? Gud, jag skyndar på dörren!», vilket 
Henrika kommenterar sålunda: »O, sista stråle av den sjunkna stjärnan, / fly 
dock ej från mig! Med dig införlivad,/ omkring ditt väsen, om din fot jag 
lindad/ dig evigt föd ja vill uti din avgrund!/ Med tårar, som ej någon sol 
skall torka, /jag dina kval vill skölja bort! Fly, fly ej — .»8

Inför en scen som den mellan Henrika och Fyring kan det vara värt att 
erinra om vilken funktion ironin har enligt den romantiska estetiken: den 
romantiska ironin uppstår vid mötet mellan idé och fenomen, varvid de bägge 
förinta varandra. I denna scen företräder Henrika idén — kärlekens idé ·— 
och inför hennes lidelsefullhet och kompromisslöshet framstår Fyrings ängsliga 
snusförnuft i en dubbelt frånstötande och komisk dager. Men även idén går 
under. Fyrings platta svar kommer Henrikas tirader att te sig löjeväckande 
och parodiska. Hennes känslor må vara hur äkta som helst, genom att dras 
ner i denna sfär och — låt vara av misstag —  riktas mot denna person, smutsas 
de dock och förlorar sin höghet. Det lätta löjet kommer att drabba inte endast 
Henrikas ord till Fyring utan också hennes känslor för Wilhelm, eftersom det 
är honom, som hon tror sig tala till.

Effekten av detta blir i sin tur ett neddragande av den jordiska kärleken 
till förmån för den himmelska, ett huvudmotiv i Amorina. Härigenom uppnås 
också den »Höherfiihrung», vartill den romantiska ironien syftar. Detta är inte 
att tyda så, att Henrika själv skulle inse att kärleken till Wilhelm är henne 
ovärdig och i stället vända sig till Gud. Uppbrännandet av den älskades lock 
är ju ett steg i den riktningen, men ännu i skådespelets slutscen är det Wilhelm 
den drunknande Henrika anropar om räddning: »O hör mig,/ Wilhelm, W il
helm! Hjälp mig! Fräls —  fräls — .»9 Nej, det är läsaren, som genom att en 
tunn slöja av komik lagts över Henrikas jordiska kärlek undgår faran av att 
allt för mycket fascineras av den sinnliga världens erotiska frestelser.1

Måhända kan det förefalla djärvt, om man påstår, att i Amorina inte endast 
Libius utan också t. ex. hjältinnan Henrika-Amorina själv av Almqvist är skild
rad som en humoristisk figur. Emellertid förhåller det sig faktiskt så. Libius 
jordiskhet är uppenbar för alla, därför att författaren vid teckningen av honom 
använt sig av genialt effektiva men dock rätt grova och lågkomiska medel. 
På honom stämmer inte alls, vad som står i essän »Om Humor» angående 
den humorisktiskt ironiska målningen, som verkar genom »ett litet adjektiv med 
dubbel-sens, en halv vändning i turnyren, en emot väntan glad eller sombre 
min i meningens konstruktion».2 Detta stämmer betydligt bättre in på teck
ningen av Henrika, som ju ingalunda är någon komisk figur, men som liksom 
andra människor behöver skildras ur humorns försonande och den romantiska 
ironiens renande och lyftande synvinkel.

På denna punkt har Olle Holmberg deklarerat en helt annan uppfattning.

8 A. a., s. 308 f. (Om Amorina och Don 9 A. a., s. 433.
Quijote jfr Olsson, a. a., s. 301 f.) Lamm, a. a., 1 Jfr Lamm, a. a., s. 178.
s. 171 f. 2 SS. 4, s. 262.
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Han menar, att Almqvist liksom Tieck var av den uppfattningen, att ironien 
måste göra oåterkalleligen halt inför de »i hög och sann mening fromma 
hjärtan, som med sig intet ont veta, intet lyte bär» och att Henrika är en sådan 
natur.3 De citerade orden står mycket riktigt i »Om Humor», och det torde 
vara omöjligt att frånkänna Henrika ett »fromt hjärta». Lika omöjligt är det 
emellertid att förneka, att hjältinnan i Amorina är en person som minst lika 
mycket som de övriga figurerna i boken har gått vilse i fenomenvärldens laby
rinter, desorienterad famlar efter en utgång och förblindas av allsköns skugg
spel. Kontrasten mellan hennes längtan efter det himmelska och hennes fången
skap i det jordiska är ur romantisk synvinkel en självklar utgångspunkt för 
en humoristiskt-ironisk skildring. Henrika är icke helgonet som går sin väg 
rakt fram med blicken hela tiden riktad på det himmelska. Tvärtom misstar 
hon sig ständigt om vägen, och hon vållar genom sin opraktiskhet och klumpig
het —  märk väl: inte genom likgiltighet för människolivet! — långt flera 
olyckor för sig själv och andra än Don Quijote, som hon i mycket liknar.

En rekapitulation kan nu kanske vara på sin plats. Vi har i Amorina funnit 
ironien använd både i den förhånande satirens och den försonande humorns 
tjänst. Vi har funnit, att det i skådespelet finns många exempel på dramatisk 
ironi, så många att de uppträdande personerna kommer att te sig som lekbollar 
för ett ironiskt öde. Vi har också funnit prov på det formella stildrag, som 
är mest utmärkande för den romantiska ironien: upphävandet av illusionen, 
varigenom diktaren pekar på den endast fiktiva karaktären hos sitt verk. Vi 
har i skådespelet funnit inte endast en oupphörlig växling mellan allvar och 
löje, utan även en fundamental tvetydighet, en osäkerhet om vad som är upp
riktigt menat och vad som är parodiskt-ironiskt.

I skenet av detta ter sig mycket av det som forskningen (och den samtida 
kritiken) betraktat som svagheter i Amorina i stället som medvetna formdrag, 
använda i ett visst syfte: nämligen för att förhindra att det litterära konstverket 
Amorina uppnår en alltför hög grad av fastlåsthet. Ett diktverk, präglat av 
»ironi» i den mening vari romantikerna fattade ordet, skall inte vara en tro
värdig skildring av ett hörn av verkligheten lika litet som ett utslag av subjek
tiv känslobikt. Det skall däremot genom en överlägsen estetisk lek med existen
sens alla motsatser och absurditeter och ständigt modifierande sig själv lyfta 
diktaren och läsaren till en insikt —  gestaltad i konstverket som helhet — 
om den oupplösliga antites som präglar tillvaron.

I Gespräch über die Poesie (1800) talade Friedrich Schlegel om denna »Witz 
der romantischen Poesie», som inte består i enskilda kvicka infall, utan som 
visar sig i hela diktverkets konstruktion, och som framträder t. ex. hos Cervantes 
och Shakespeare. Vad han här avser är tydligen den romantiska ironien, och 
att så är fallet blir ännu klarare, när han fortsätter med att karakterisera denna 
slags diktning genom att kalla den »diese künstlich geordnete Verwirrung, 
diese reizende Symmetrie von Widersprüchen, dieser wunderbare ewige Wechsel 
von Enthusiasmus und Ironie, der selbst in den kleinsten Gliedern des Ganzen 
lebt».4 En konstfullt ordnad förvirring, en lockande symmetri av motsatser och

3 Holmberg, a. a., s. 60. Almqvist, SS. 4,
s. 265.

4 Jugendschriften II, s. 361 f.
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en ständig växling mellan patos och ironi är emellertid just vad som präglar 
»Amorina», och det ända in i diktverkets minsta detaljer. Har de konstnärliga 
strävanden som präglar den romantiska ironien någonsin förverkligats i svensk 
diktning så är det här.

Martin Lamm menar, att Almqvist i breven till vännerna överdrev de iro
niska inslagen i Amorina, och att det skulle fordras »en stor portion lättrogen
het» för att anse blandningen av lyckade, poetiska och misslyckade, opoetiska 
partier i diktverket »såsom medvetna herostratiska försök att till ytterlighet 
tillämpa den nyromantiska ironien».5 Almqvist skulle i stället under författar
skapet ha märkt, att han misslyckats med vissa avsnitt, och då i självparodie- 
rande syfte försökt göra dessa till karikatyrbilder av hans egen stil. En sådan 
»stete Selbstparodie»6 är just en av den romantiska ironiens mest utmärkande 
drag, men det torde vara svårt att fastställa, huruvida tendensen i fråga först 
uppkommit som ett försök att rädda »misslyckade» textpartier eller har fun
nits där från början.

Vid tryckningen 1839 försågs Amorina med ett »Utgivarens företal», vari 
diktverket föregives vara författat år 1793 av en självlärd dalayngling, A. Mo- 
rin Anderson, vilken av en gammal gumma hört berättas om en verklig hän
delse, som inträffat 1739. Efter flera år har manuskriptet till diktverket på
träffats av utgivaren, en pedantisk bibliotekarie. Det komiska i denna fiktion 
understryks av den ironiska stilen i förordet. Utgivaren avser att i inledningen 
avhandla icke blott »det förskräckliga själv, utan även dess avarter, dess för
tjänster, dess olika uppträdande hos de gamle, i medeltiden och hos de nyare; 
skillnaden emellan det gräsliga hos tyskarna, fransoserne och engelsmännen, 
samt slutligen karaktären av det självständigt rysliga, som framstår i detta 
arbete».7 Han har ledsnat vid böcker, vilkas titlar han kan utantill allesam
mans. Han beundrar i salig Dumboms anda det snille, som förstått att kring 
det nybyggda Stockholm »anbringa så många härliga perspektiver, så många 
sjöar vart man vänder sig, skogar, dalar och berg utan tal» osv.8

Ibland vet läsaren inte rätt, om framställningen är ironisk eller inte, såsom 
när det sägs, att om man tror, »att människan verkligen lever efter döden, 
vilket varje rent bildad i vår tid, liksom i alla, icke betvivlar, så kan man ock 
svårligen neka möjligheten av avlidnes apparitioner, eller spöken».9 Överhuvud
taget gäller för detta förord att somligt i det är skämt, somligt allvar —  t. ex. 
betraktelserna om frihet och nödvändighet i fallet Johannes —  och det är ofta 
svårt att veta, var gränsen går. Som helhet måste förordet, liksom Corydons 
not i första upplagan av Amorina, ses som ett uttryck för den romantiske 
ironikerns benägenhet att skämta med sitt eget verk och därigenom understryka 
dess fiktiva karaktär.

III. Slottskrönikan
Enligt Olle Holmberg har den romantiska ironiuppfattningen också spelat en 
viktig roll vid tillkomsten av Arimangestalten i sagan om »Ormus och Ariman»

5 Lamm, a. a., s. 194 f.
0 Jugendschriften II, s. 198 (L. 108).
7 SS. 10, s. 6.

A. a., s. 16. 
A. a., s. 10.
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(antagligen från 1823): »Den almqvistske Ariman är den svenske representan
ten av den romantiska ironi, som i sina lössläpptaste former, t. ex. i Tiecks 
lyckligaste ögonblick, växer ut till en genialisk drift med allt som är moraliskt, 
välordnat, förnuftigt och borgerligt.»1

Holmberg tycks förbise att den romantiska ironien till sin intention aldrig 
är blott negativ, att den aldrig är till endast för att »épater le bourgeois». 
Den betecknar knappast heller någon viss livsattityd, och det kan ifrågasättas, 
huruvida det är meningsfullt att alls beteckna en diktad figur som en »roman
tisk ironiker». Vad vi har att göra med är en viss konstnärlig gestaltnings
princip, något som ju också klart framgår av det Schlegelcitat som nyss an
förts.

Naturligtvis är det riktigt att uppfatta Ariman som en representant för 
konstnären, men om hans konstnärliga metod får vi bara veta, att han skräm
mer blommorna till skönhet, vilket inte förefaller att vara något klart uttryck 
för ironikerns arbetssätt. Vad som möjligen är ett ironiskt drag hos Ariman 
är den dubbelhet, som yttrar sig i att han skildras ibland med »en art av vemod 
svävande över munnen»1 2 — »man såg under hans ögon spår till något, som 
målare skulle kalla en tår»3 —  ibland med »ett litet leende, vilket flög som 
en hastig skymning över hans ansikte»4 eller med »en skrattares mun».5 Det 
heter också om hans uppsyn vid ett viktigt tillfälle att »ingen kunde säga, 
om den utgjordes av kallt leende, eller av varmt oändligt allvar».6

Emellertid räcker inte en sådan dubbelhet för att förvandla någon till en 
romantisk ironiker. Det heter också om Ariman, att han »icke lämnat ett 
spår, icke vidtagit någon åtgärd, ej gjort någon handling själv. Men sakernas 
verkliga inre hade vaknat, där han farit förbi.»7 Skall detta fattas så att Ariman 
ur fenomenet framlockar idén, och kan han i så fall sägas fullfölja den roman
tiska ironiens uppgift?

Den första av dessa frågor måste besvaras med ja. Däremot står det vad 
beträffar den andra frågan klart, att Ariman bör fattas som en representant 
för den romantiske konstnären överhuvud taget —  inte speciellt för ironikern. 
Den senares uppgift är inte så mycket att komma idén att framträda som att 
visa på klyftan mellan idén och fenomenet.

Orsaken till att Ariman av forskningen sammanställts med den romantiska 
ironin är, att Almqvist i essän »Om Humor» jämför humoristen-ironikerns till
vägagångssätt med moralistens och om den senares predikningar säger, att de 
är »såsom ett tal ifrån månen skulle låta för jordens inbyggare».8 Eftersom 
Ormus har sin boning på månen, varifrån han dikterar sina för människorna 
obegripliga tvångslagar, så är det rimligen berättigat att uppfatta honom som 
en representant för en sådan trångsynt och utifrån verkande moralism, som 
avses i essän. Men det betyder inte, att hans motpol Ariman är en företrädare 
för den genom identifikation och »Höherfiihrung» segerrika humorismen.

Sedan är det en annan sak, att hela sagan om »Ormus och Ariman» mer 
än kanske något annat verk av Almqvist är genomsyrad av en kvick och

1 Hoimberg, a. a., s. 61 f. 5 A. a., s. 229.
2 SS. 13, s. 202. 0 A. a., s. 215.
3 A. a., s. 214. 7 A. a., s. 230.
4 A. a., s. 203. 8 SS. 4, s. 257.
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bitande, verbal ironi, som, särskilt i avsnitten om Ormus »Gatugångs-regle- 
mente» och »Reskript om regent-insättning», skapat klassiskt avslöjande skild
ringar av byråkratisk förmyndarmentalitet och anpassningsbart rättshyckleri.

Själva grundkonceptionen i diktverket, med den officiella godhetens repre
sentant, Ormus, framställd såsom den egentligen olycksbringande världsmakten, 
präglas ju också av en bitter ironi, som kulminerar i den berömda —  senare 
tillagda — slutfrågan: »Varför är den goda dum — Vårföre den kloka ond 
— Vårföre är allt en trasa — ».9

Det bör kraftigt betonas, att romantisk ironi i människoskildringen fram
träder genom de diktade personernas förhållande till varandra, till läsaren och, 
framför allt, till författaren men ej som en karaktärsegenskap, som de kan äga 
betraktade var och en för sig. En enskild diktad figur kan visserligen inom 
sig rymma »en symmetri av motsatser» och även uppträda på ett stundom 
känslofullt, stundom kallt nyktert sätt. Men endast diktaren, ej den diktade, 
begagnar motsatsspelet till ett konstskapande, som uttrycker tillvarons innebo
ende dualism. Endast som beteckning för den medvetna estetiska leken med 
kontraster kan man rätteligen använda termen »romantisk ironi».

Vad här sagts om Ar iman gäller på motsvarande sätt också om en figur 
som huvudberättaren i Törnrosens bok, Richard Furumo, som företer flera lik
heter med Ariman, och som, även han, av Holmberg1 har satts i förbindelse 
med den romantiska ironien. Den romantiska ironi, som onekligen finns i 
»törnrosverk» som Jaktslottet (1832) och dess följ dberättelser Hinden (1833) 
och Baron Julius K. (1835), sammanhänger, snarare än med Furumogestalten, 
med den för dessa verk utmärkande berättartekniken och kompositionen. De 
bildar tillsammans en romanhandling i traditionell mening, men innehåller också 
en skildring av hur de själva blivit till. Dvs. det är inte här fråga om den 
verkliga tillkomsthistorien, utan om en fiktiv sådan, historien om det diktande 
och berättande kollektivet på herr Hugo Löwenstjernas gods.

Den röda tråd som löper genom de tre delarna i denna romansvit utgörs 
av en kärlekshistoria i tidens stil, behandlande förbindelsen mellan kusinerna 
Aurora och Julianus Löwenstjerna. I den första romanen presenteras läsaren 
för dessa huvudpersoner. Den andra romanen avslutas med förlovning och den 
tredje med bröllop. Men denna intrig spelar kvantitativt en ganska obetydlig 
roll i den »slottskrönika» som romanerna bildar. Större plats upptar då de i 
början ytterst dunkla, senare alltmera utförliga anspelningarna på en annan 
kärlekshistoria i den Löwenstjernska släkten, den som i det förflutna utspelats 
mellan Andreas Löwenstjernas hustru Cecilia och baron Julius K. Men inte 
heller det gradvisa avslöjandet av det förflutna utgör slottskrönikans kärna. 
Denna kärna är i stället själva den psykologiska presentationen och individuali- 
seringen av de olika medlemmarna i familjen L. (plus den utomstående Fu
rumo). Dessa personer är på en gång huvudpersoner i krönikan och tillsam
mans dess författare.

Familje- eller slottskrönikan fingeras uppstå på det sättet, att herr Hugo 
beslutar att, utom de vanliga aftonberättelserna på slottet, »även allt, som till
drog sig i och utom slottet mellan familjens medlemmar eller nejdens invånare,
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skulle antecknas i en egen volym till slotts krönika».2 Detta antecknande an
förtros delvis åt anonyma redaktörer: »Oss — några av de minst märkliga 
individer av hela Jaktslottspersonalen, utmärkte blott genom vår obrottsliga 
tystnad under andres talande, ej ovane för övrigt att linjera upp papper till 
inläggande i snygga sexterner, oförtrutne slutligen i att uppteckna vad vi hört 
och efterfråga vad vi icke hört, samt nog samvetsgranne att med var och en 
kollationera de yttranden och händelser han haft, på det ingen osanning måtte 
gå till eftervärlden — oss, med ett ord, valde herr Hugo till redaktörer; men 
våra namn förtjäna ej vidröras.»

Dessa redaktörer sägs vara tillräckligt oberoende för att omtala både beröm
värda och mindre berömvärda egenskaper hos personerna på slottet. Liksom 
Don Quijote i andra delen av Cervantes roman konfronteras med den första 
delens skildring av hans egna bedrifter, får även herr Hugo läsa om sig själv, 
le och gråta åt sig själv, dock utan att därför förändra sin karaktär: »Det 
mest lysande bevis på hur litet han brytt sig om, när han under läsningen 
någon gång funnit anledning att småskratta åt sitt uppträdande, har han givit 
därigenom, att han det oaktat till vår gemensamma glädje fortfarit att vara 
alldeles densamme som förut», meddelar redaktörerna. Som alla ironiskt-humo- 
ristiskt tecknade gestalter är herr Hugo alltför mycket en karikatyr av en män
niska för att man i hans fall skall kunna tänka sig någon personlighetsut- 
veckling.

Redaktörerna gör också ibland under berättelsens gång inpass som gäller dem 
själva, t. ex. när de om sig anmärker, att de varken är fullkomliga idioter eller 
oöverskinliga ljus,2 3 eller när de liknar sin berättarteknik — metoden att av
bryta skildringen, när nyfikenheten hos läsaren har väckts — vid Ariostos i 
Orlando furioso.4 Men i stort sett träder de i bakgrunden till förmån för de 
egentliga berättarna.

Den främste av dessa är, när det gäller främmande och exotiska ämnen, 
Richard Furumo, men när det gäller själva slottskrönikan, Frans Löwenstjerna.
I Hinden meddelar denne sin far, herr Hugo, följande: »Jag har gjort en sam
ling av händelser, som icke är annat än en fragmentarisk historia om oss själva 
och vad som tilldragit sig vid och efter slottsreparationen, samt vid och efter 
vår farbroders död, ända tills idag. Ja, jag skall riktigt fortsätta allt till denna 
dags utgång, som jag anser för en katastrof, varmed stycket skickligt kan slutas, 
emedan det är min fars födelsedag. — Alltsammans är ett utdrag ur min fars 
allmänna slottskrönika, och har jag redligt kollationerat tal och uttryck med 
var och en person, som haft dem .. .  Detta mitt utdrag har jag uppsatt i tolv 
böcker och kallat en Romaunt. . .  Det hela vill jag giva titel av Hinden — 
antingen, att jag här i stycket lämnar skäl för orsaken, vårföre min far kom
mit att sätta en dylik bibenämning på hela Törnrosens verk under själva huvud
titeln —  eller också emedan, så vitt jag vet, detta djur är av alla det vackraste 
jag vet.»5

Frans ger här en summarisk innehållsförteckning över vad som verkligen 
står i romanen Hinden. Undertiteln till Törnrosens bok — »En irrande hind»
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— förklaras mycket riktigt också i romanen. Samtalet mellan Frans och hans 
far skildras i Hindens tolfte och sista bok. Diskussionen mellan de två rör 
egentligen frågan om de historier, som berättats på slottet, skall tryckas, som 
Frans vill, eller endast bevaras i manuskriptform, som herr Hugo menar. Den 
senare anser, att i modern tid allt för många böcker tryckts, och drömmer om 
ett konstfullt manuskript, som skall förena poesi, teckningar och noter till ett 
slags allkonstverk av det slag, som ofta föresvävade Almqvist och romantikerna. 
Man enas emellertid om en kompromiss, enligt vilken några törnrosberättelser 
i vilka måleri och musik ej ingå, skall få tryckas, och Frans utväljer för detta 
ändamål Jaktslottet, Hermitaget och den av honom själv utarbetade Hinden, 
alltså de stycken som 1833 tillsammans utkom såsom de tre första banden i 
duodesupplagan av Törnrosens bok.

Inför Frans’ beslut ställer sig visserligen hans bror Henrik skeptisk: »Skall 
vår ridå uppdragas? . . .  Kom ihåg, bror, att ridå kunde man derivera av rire 
eller ridere.»6 Men Frans menar, att om deras skrifter utsätts för satiriska an
märkningar, så har de möjlighet att ge betalt med samma mynt: »Nå ja, om 
andra le, så kunna vi även le. Le de åt oss i Stockholm, Uppsala, Öregrund 
och Östhammar (m. fl. städer, se Hartman och Djurberg), så le vi åt dem till
baka i Närke. Eller, för att tala i min fars stil, vi kunna le åt dem i vårt manu
skripts universum.»

Det material Frans och redaktörerna använder vid författandet av slottskröni- 
kan är av mycket varierande slag. Där är tant Eleonoras återgivande av en 
berättelse, som hon en gång, själv dold, hört Richard Furumo föredraga för sin 
hund. Där är den goda tantens egenhändigt författade fortsättning på samma 
berättelse, i en helt annan stilart än Furumos dunkla och antydande, som en 
sådan »teckning utur den verkliga världen», som hon är expert på att giva. 
Där är Andreas Löwenstjernas efterlämnade dagboksanteckningar, vilka dels 
berör det erotiska triangeldrama, som utspelats kring Andreas’ hustru, dels även 
innehåller talrika kommentarer till litteratur (särskilt Goethe), konst och reli
gion. Där är kammartjänaren Jakobs spökhistorier och Ulrika Löwenstjernas 
bearbetning av en italiensk versnovell om Alvina av Savoyen, vars innehåll 
företer egendomliga överensstämmelser med hennes fars levnadsöde. (Denna 
ballad torde Almqvist ha författat åtskilliga år före resten av romanen Hin
den.) Där är den orientaliska saga, som herr Hugo författar, och i vilken han 
gör sin dotter Aurora till huvudperson. Där är vidare (i Baron Julius K.) tant 
Eleonoras Reseminnen från en färd till Östergötland och Västergötland, som 
några av medlemmarna i slottssällskapet företar tillsammans. Där är till slut 
baron Julius’, liksom rivalens postumt publicerade, reseminnen och memoarer.

Effekten av denna disparata materialsamling blir naturligtvis, att de relate
rade händelserna belyses från många olika håll. På samma sätt som i Goethes 
Wilhelm Meister, som varit en av förebilderna för Hinden,7 kommer de age
rande personerna att ständigt omvärderas i läsarens ögon. Ett exempel erbjuder 
fröken Clementine S., som, skildrad av Furumo, är ljuv och vek men förvandlas 
till en tungsint och elak kvinna i tant Eleonoras fortsättning på berättelsen 
om henne. Holmberg8 förklarar denna förvandling så, att det är bilden av Alm
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qvists egen hustru, som så småningom framträder bakom skildringen av Cle- 
mentine. Men bakomliggande biografiska och psykologiska förklaringsgrunder 
av denna art tenderar att undanskymma det faktum, att diktaren mycket väl 
kan ha avsett, att Clementines karaktärsutveckling skall framstå så plötslig 
och inkonsekvent i romanen som den gör, just därför att den är skildrad av 
två olika berättare. Den ene iakttagaren upphäver den andres verklighetsvision 
på ett sätt som sker på många ställen i denna »slottskrönika».

I det triangeldrama, som antyds på många ställen i Hinden, och som utgör 
ett huvudmotiv i Andreas dagboksanteckningar, är baron Julius skurken, som 
stör den äktenskapliga harmonin. En helt annan syn på hans roll i dramat 
får herr Hugo och läsaren efter att ha tagit del av baronens egna memoarer 
i den roman, som bär hans namn. Almqvist utsträcker denna lek med spegel
belysningar även utanför sin egen diktade värld. I Baron Julius K. påträffar 
tant Eleonora, som redan hon är en Fredrika Bremer i miniatyr, mamsell Rönn- 
qvist, jagberättaren i Bremers Presidentens döttrar (1834). De två damerna fin
ner varandra hastigt, men inför de manliga medlemmarna av släkten Löwen- 
stjerna visar mamsell Rönnqvist en viss förskräckthet: »Jag fruktar herrarne 
Löwenstjerna hava en viss förnämhet, en avighet emot allt det ideala i värl
den . . .  en viss, hur skall jag säga? hårdhet, vildhet, köld, sturskhet . . .  kan 
detta ord ursäktas? . . .  Ett begär att förlöjliga det ideala, en skär ironi.. .».9 
När Frans Löwenstjerna svarar henne, att den ironi det här är fråga om gäller 
jorden men aldrig himmelen, så replikerar hon, att himmelen aldrig ironiserar 
jordens fel, endast begråter dem. Vartill Frans genmäler: »Även i ironi är en 
tår.»

Det är ingen tillfällighet, att Frans här accepterar termen ironi som beteck
ning för jaktslottskretsens egenart, inte heller att han förbinder denna ironi 
med sorg. Redan i Jaktslottet talas det om att den »melankoli, som utmärkte 
Andreas lynne, var icke så synbar hos någon av släktens övriga medlemmar, 
men fanns till en del hos dem alla, likväl ofta blandad med ironi och ljusare 
elementer».1

I Moliéreparafrasen Den sansade kritiken (1842) hävdar Lysidas, som är en 
narr, att »det är skratt, som genomgår alla törnrosens fibrer: »leendet sträcker 
sig där så långt, är där så universalt, att jag tror mig kunna uppdaga spår, 
där författaren begabbat till och med sig själv, icke mindre än sina egna ämner. 
Detta är höjden av elakhet: det bevisar det dåligaste hjärta, att icke en gång 
hava sig själv kär.»2 Denne kritiker av Törnrosens bok får emellertid svar av 
Almqvists eget språkrör, Dorante, som omtalar att törnroslivet innefattar en 
förening av gråt och skratt (liksom av musik och måleri): »Men slutligen, 
mine herrar, om jag också skrattar åt mig själv, dels därföre att jag är er like, 
och dels därföre att jag begått den dårskapen att öppna min mun i ert sällskap, 
tron I icke, att jag även då i själva verket gråter över mänskligheten? . . .  Jag 
finner således ingen ren omöjlighet uti, att ett skratt kan givas, som i sig inne
bär gråt, ehuru det här också finnes en hel mängd gott och friskt leende ovanpå 
och över all gråt.»3
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1 SS. 5, s. 15.

2 SS. 15, s. 364.
3 A. a., s. 366.



1 6 4 L e n n a r t  P a g r o t

Ironin som ett nödvändigt korrektiv till det högtidliga och grandiosa fram- 
häves av Frans Löwenstjerna i ett föredrag om Ling, som han håller i herr 
Hugos akademi, och som trycktes 1849 i imperialoktavupplagan av Törnrosens 
bok som ett slags företal till Sviavigamal, som delvis parodierar just Ling. 
(Karakteristiken av denne publicerades dock första gången i Aftonbladet redan 
1839.) Vad Frans har att förebrå Asarnes författare är det ständigt lika pompösa 
tonfallet, som aldrig bry tes av några lättare inslag. Själva Bibeln har annars 
sådana drag, »som vi väl icke vilja kalla muntra, än mindre ironiska, efter 
dessa adjektiver här förmodligen anses opassande», men som dock »sprider 
omkring det hela ett eget och milt nöje»: »Hos Homerus finna vi ock den 
fina ironi, som uträttar, att gudar och gudinnor bliva uthärdeliga, ja, ange
näma att höra och se. Hos Sturleson och nästan i alla våra sagor möter oss 
en andedräkt av sådant i ännu betydligare skala.»4

I den långa kommenterande not, som avslutar duodesupplagan av Jaktslottet, 
diskuterar »redaktörerna», vilken som var herr Hugos mening med namnet 
Fria fantasier, »fästade vid de självironier åt varjehanda håll, som om kvällarne 
föredragits på Jaktslottet».5 I Dialog om sättet att sluta stycken (1835) för
svarar herr Hugo Aristofanes’ ironi — »hos honom levde hat endast mot det 
förfallna i hans tids religion, men icke emot religionen själv» —  och han gör 
det på ett sådant sätt, att det blir klart, att han drar en parallell mellan Furumo 
och Aristofanes. Hos båda yttrar sig »den innerligaste och underbaraste värme» 
stundom genom skämt eller genom tal om skenbart likgiltiga saker.6

Det har hävdats7 att det ironiska draget i Almqvists författarskap, som kom
mer fram sä starkt i Amorina och i Ormus och Ariman, minskar i betydelse 
efter 1820-talets mitt. Sant är också att »slottskrönikan» i Törnrosens bok trots 
allt gör ett enhetligare intryck än t. ex. Amorina, därför att kastningarna mellan 
komik och allvar, satir och sentimentalitet inte längre är så häftiga. Därmed 
kan man också säga att ett väsentligt inslag i den romantiska ironien minskat 
i betydelse hos författaren. Men genom att i krönikan berättarauktoriteten skif
tar så ofta och genom att de olika sagesmännens redogörelser skjuts in i var
andra — Redaktörerna återger Frans återgivande av Eleonoras återgivande av 
Richards berättelse osv. —  som en slags kinesiska askar, skapas en ironisk 
dubbelbelysning av stoffet, som gör läsaren osäker om var författaren själv 
står, om vilka värderingar och faktiska upplysningar, som bör tagas för gott, 
och vilka som är satiriskt menade. Det undflyende, tvetydiga draget i Almqvists 
författarpersonlighet har dragit honom till den romantiska ironien och dess lek 
med speglar, masker och utklädsel av olika slag. Hos de flesta av Jaktslotts- 
sällskapets medlemmar kan man skymta diktarens egna drag. Dessa figurer har 
möjliggjort för Almqvist att uppträda bakom många växlande masker och på 
så sätt få utlopp för olika sidor i sin sällsynt skiftande personlighet. Tillväga
gångssättet är detsamma, som några få år senare skulle användas av Kierke- 
gaard, också han en författare som tagit djupa intryck av den romantiska ironien.

Med herr Hugo uppträder Almqvist som lärdomsälskande pedant. Han är 
en nykter men välvillig människoiakttagare, när han ikläder sig tant Eleonoras
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gestalt. Han är upprorisk och föraktfull med Julianus Löwenstjerna, konciliant 
och positiv med hans kusin Frans. Den fromma melankolin i Andreas’ dag
boksanteckningar är Almqvists egen likaväl som blandningen av ironi och 
mystik hos Furumo. Om alla dessa personer gäller, att de på sätt och vis är 
diktare, representerar olika författartyper, även om endast Furumo kan sägas 
vara exempel på den store romantiske Konstnären och Geniet.

Furumos ironi är på en gång alltomfattande och begränsad. I den av hans 
berättelser som återges av tant Eleonora (det betonas att återgivningen sker »ord 
ifrån ord»)8 är ironin bittert satirisk, särskilt i samband med en »betraktelse 
över mänskligheten i stort».9 Denna betraktelse utgör ett blodigt hån mot alla 
ständigt så populära betraktelser över tillvarons ändamålsenlighet. Bitterheten 
understryks genom en hänvisning till Swift, och den satiriska tekniken har 
övertagits från honom och från Voltaires Candide: »Besinna bör man, att ingen 
betydligare sak gives, än det hela, samt att det bär sig och är lyckligt. För ett 
så stort ändamål får det då icke hjälpa, om ock varenda individ skulle gå 
under. Han kan i sitt lidande vara säll av den känslan, att allt — icke alla, 
efter det egentligen är ingen —  men, att allt är i gott behåll, ljuvt och sällt. 
För övrigt är det överdrivet och falskt, att alla lida för det helas väl, ty det är 
knappt händelsen med stort mer än största delen blott.»1

I andra sammanhang är Furumos ironi muntrare, så t. ex. när han anmärker 
att »Svartå var ett moraliskt hus, och tillät därföre inga andra nöjen än så
dana, som icke mer voro nöjsamma, följaktligen oskadliga».2 Men den står 
där aldrig ensam, begränsas alltid, liksom hos de övriga jaktslottspersonerna, 
av stundom ganska påträngande patetiska tonfall, såsom t. ex. i den berömda 
Magdalena-episoden.3 Furumo tar sig själv och sina idéer alltför mycket på 
allvar för att vara någon renodlad ironiker.

Till de andra ironiformerna i slottskrönikan kommer också den dramatiska 
ironien. Andreas blir bedragen av sin bäste vän. Hans dotter kommer genom 
sin okunnighet om vad den versnovell, som hon översätter, en gång betytt för 
hennes far »att i Harduins person fira sin ätts värsta fiende och med värme 
måla ett kärleksförhållande mellan honom och styckets hjältinna, som säkert 
skulle hava utgjort fröken Ulrikas största avsky, om hon känt syftningen därav».4 
Hans son kommer att ärva moderns älskare. När Julianus möter denne i Baron 
Julius K., känner han väl till baronens föregående genom de berättelser, »som 
Frans förvarat i sin historia om Hinden»,5 och bemöter honom till en början 
med köld. Men baronen gör på sin dödsbädd Julianus till sin universalarvinge 
och blir en välgörare för sonen till den man, som han berövat all glädje i 
livet.

När Julianus kysser sin älskade, förstår han, att just i samma ögonblick 
hans far mottar en helt annan slags kyss: »Huru nära stå ej dödens och livets 
historier, och blinka åt varann med betydelsefulla ögonbryn? De vinka varann 
och de kyssas . . .  mig anar — det anar mig —  höga, förklarade eon! jag vet 
vad en kyss nu är. Det eviga livet, döden, måste hava kysst dig, just nyss hava
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kysst dig, min far! — och blinkande därur har du kysst mig —  och jag ack 
himmel har kysst . . .  den finaste, skäraste blomkalk, som lunden äger.»6

Hinden är en roman, där trots den skenbart lösa kompositionen allting äger 
ett inre samband. Berättelsen om »den lyckliga skytten» övergår i historien 
om »den olyckliga grevinnan», och denna tragiska äktenskapsskildring i sin 
tur leder tematiskt över till romanens bägge huvudintriger, skildringen av An
dreas olyckliga äktenskapshistoria och av förberedelserna för det giftermål, som 
Andreas son står i beredskap att ingå. Trots att Almqvist, såsom särskilt fram
hållits av Werin,7 i Törnrosens bok är på väg mot en mera realistisk litteratur
stil än tidigare — förändringen symboliseras av »reformen», dvs. renoveringen 
av herr Hugos hus — så gäller emellertid här, som det gällde för Amorina, 
att det centrala händelseförloppet är inhöljt i en mystifierande slöja, som till
sammans med växlingarna av berättarauktoriteten — också det ett drag som 
finns i Amorina — skapar osäkerhet om vad som egentligen hänt.

Som exempel härpå kan man ta nyckelepisoden i slottskrönikan: Julius’ bort
förande av Cecilia från Andreas. Denna episod relateras på fyra olika mer eller 
mindre fragmentariska eller symboliska sätt, samtliga sinsemellan motstridiga. 
I Andreas’ anteckningar förekommer svårbegripliga antydningar om en enleve- 
ring genom ett fönster och en ritt, kanske till en hälsobrunn, liksom om ett 
kvarhållande av Cecilia på en gård hos en ung änkefru, en beundrarinna till 
Julius. I balladen om Alvina av Savoyen är Andreas en förhatlig friare, som 
flickan blir bortgift med mot sin vilja, och enleveringen idealiserad, varjämte 
kvarhållandet på slottet vuxit ut till ett huvudtema. Mellan dessa två versioner 
råder också den skillnaden, att hjältinnan i den första återvänder till Andreas, 
i den andra däremot efter döden förenas med älskaren. Den tredje versionen 
berättas av Jakob, som i sin tur hört den av Cecilias kammarpiga. Den för
täljer, hur Julianus en gång, efter moderns död, i en skog möter en flyende 
hind, som liknar hans moder, och som han senare iakttar simmande på en flod: 
»Och gossen tyckte, att hon icke flydde bortåt, utan snarare flydde såsom för 
att komma hem.»8 Hinden möter i sin väg en ljusgrå, genomskinlig gestalt 
och sjunker —  icke längre sökande undflykt —  i floden, medan skepnaden 
växer och till slut med sina armar omfattar hela landet. Tydningen av denna 
berättelse diskuteras av Ulrika och Frans Löwenstjerna, utan att de kommer 
till något resultat, och är, säkert med avsikt, högst dunkel, även om tanken 
på den tröstande Gudafamnen klart framskymtar. I historien förekommer t. ex. 
ett mystiskt slott med ett flammande fönster, som hinden undviker att se åt, 
vilket förmodligen men ej säkert bör syfta på den övergivne Andreas.

Till slut antyds, som tidigare framhållits, Cecilias öde även i Baron Julius K. 
Vi får veta, att Julius blivit Andreas vän genom att rädda de båda makarna 
från döden, och vi får på nytt höra talas om ritten till hälsobrunnen, men 
några klara besked angående triangeldramats förlopp får läsaren inte.

I tidigare romaner av Almqvist som de Walter Scott-påverkade Cypressen 
och Hermitaget från Värmlandstiden — liksom ännu tidigare i Murnis — 
förnekas den jordiska kärlekens möjlighet och förenas de älskande varaktigt

° SS. 5, s. 375- 
7 Werin, a. a., s. 216 ff.

SS. 5, s. 432.
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först i himmelen. I slottskrönikan i Törnrosens bok förefaller en förändring 
ha skett i detta avseende, eftersom Julianus och Auroras äktenskap ingås under 
de bästa förutsättningar och med diktarens tydliga välsignelse. Betyder detta 
att den jordiska verklighet, som förnekades av romantikern Almqvist, och som 
besegrades bl. a. med hjälp av den romantiska ironins glidflykt mellan ändligt 
och oändligt, nu har accepterats? Att man måste besvara denna fråga med 
nej beror på denna mystik, som finns i krönikans hjärtpunkt, i den innersta 
av de kinesiska askarna.

Att berättelsen om den i en hinds gestalt uppträdande Cecilia har central 
karaktär understryks av det faktum, att den roman, som utgör krönikans mitt
parti, bär titeln »Hinden». Samtidigt säger sig ju Frans med denna titel vilja 
förklara, varför hans far kommit att ge hela Törnrosens bok undertiteln »En 
irrande hind». Debatten kring denna titelfråga liksom kring själva törnrostiteln 
— vilken motiveras på flera olika sätt9 — är exempel på den diskussion av 
krönikan själv, som sker inne i krönikan, och därmed på en sådan lek med 
fiktionen, som utmärker den romantiska ironien. Men det är romantisk ironi 
av ett lika väsentligt slag i detta, att det upprullande av det förflutna, som 
de olika berättarna i krönikan företar, får sluta med ett frågetecken och en 
indirekt hänvisning till omöjligheten att bringa klarhet i ett händelseförlopp, 
som hör den ändliga sinnevärlden till.

Mycket i krönikan sker i klart dagsljus, men dess egentlige huvudperson är 
Andreas, trots dennes tidigt timade död, och han är mystiker och ironiker i 
en för Almqvist mycket utmärkande förening.

»Jag tror knappt», säger han i en anteckning, »någon människa är, den icke någon
gång blomstrat i h järtat. . .  Men ofta har det hänt, att . . .  när sorgen begynt giva den 
rätta färgen åt blomman; då har själen ej velat uthärda. Den har då gjort ett nederslag 
över jorden, för att glömma vad som en gång gjorde dess glädje, men sedan, genom 
finhet i känslan, varit orsaken till så bittra stunder. . .  Nu öppnar människan sina ögon 
för allt vad på jorden står att njuta, till ersättning för vad hon måste umbära i det 
höga... Förgäves suckar ännu en svag ton ifrån den undertryckta himmelen . . .  Denna
röst är nu blott såsom kommen ifrån en blek vålnad. Den tillerkännes med leende
hava fullkomligt rätt i allt vad den säger, och åt den inrymmes en liten viss del av
veckan, då den får tillåtelse att fritt yttra allt vad den behagar; varemot man förbe
håller sig, att för övrigt tycka och få göra allt vad man vill. Denna ömsesidiga till- 
låtelse, denna kapitulation med samvetet och den innersta ömheten synes billig, och alla 
förhållanden jämnas. Striderna upphöra, och det ej blott inom människan själv, utan 
ock utom henne med andra människor. Vad är vackrare, än att var och en förlåter 
den andra dess svagheter, och för omaket får behålla sina egna oklandrade? Genom 
en dylik vänlighet uppstår ett allmänt lugn; man arbetar stilla i sin näring, man för- 
kovras och mår väl. Man begynner slutligen att lida brist på ingenting alls — utom 
på det stora och egentliga.»1

Det kan förefalla, som om udden här är riktad mot en livsfilosofi av det 
toleranta slag, som Libius mot slutet av sitt liv gav uttryck åt i Amorina. Men 
Libius har varit fången i jordisk ävlan, innan han resignerade, och porträttet 
av honom kan, som Olsson2 utrett, ses som ett exempel på en sådan humoristisk 
skildring »som annihilerar jordens pretentioner». Vad Andreas vänder sig mot

0 A. a., s. 23 ff. och 473, 479. 2 Olsson, a. a., s. 300.
1 A. a., s. 411 f.
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är däremot sådana människor, som givit upp strävan mot det himmelska, och 
därför är det hos honom inte fråga om den beskedliga humorn utom om bitter 
ironi. Almqvist själv skilde dock, som vi minns, inte på dessa två begrepp.

Andreas hör inte till dem, som sorgen förmår att göra »ett nederslag över 
jorden». Efter sin kär leksbesvikelse och senare efter Cecilias död vänder han 
sig till Thomas a Kempis, som lär honom att plantera åt sig »ett paradis i 
levnadens öcken»,3 och till Kristus. Han förnekar det jordiska och slutar sina 
anteckningar med en bön till sonen Julianus, att denne skall förlåta den som 
givit honom hans existens: »Du är den — jag vet ingen annan — men du 
är den ende, som jag förskräckligt skadat. O min son Julianus, jag har tvungit 
dig att framträda på jorden. När stunderna mörkna för dig — min son — 
min son — om det är dig möjligt, så förlåt mig att du är,»4

Blandningen av mystik och ironi hos Andreas kan bäst förstås mot bak
grunden av vad som står i essän »Om Humor» angående den humoristiskt- 
ironiska diktens speciellt kristna karaktär: » ... många ämnen, förhållanden i 
livet, människoslag och gör omål ligga nu nere i det föraktade, utan att av 
humana grunder böra det; och många andra stå högt, utan rätt förtjänst där
till. En anda av de förras återupphöjande och de senares nedslående, nämligen 
av intet annat motiv än för det rättas och godas skull, är vad som särdeles 
karakteristiskt genomgår den heliga skrift och i synnerhet nya testamentet. 
Samma anda står i grunden av varje äkta humor. Spår av egentlig humor 
har ej funnits hos andra än kristna folk.»5

Detta kristna omvärderande av många värden är det, som Andreas når fram 
till efter sina prövningar, och han uttrycker sin nya ståndpunkt i ett ironiskt 
språk, som understryker hur futila han finner alla jordiska storheter. Jordelivet 
som en skuggtillvaro och ett töcknigt kaos, som gör det svårt att klargöra 
tingens rätta sammanhang — det är fortfarande ofta den verklighetssyn, som 
framträder hos Almqvist, när han författar Andreas anteckningar, Hinden och 
hela slottskrönikan, trots all gemytligheten på herr Hugos slott. Även om 
romanformen är hämtad från Wilhelm Meister, så befinner vi oss närmare 
den hoffmanska spökvärlden än Goethes optimistiska humanism.

Hoffmans berättarkonst utmärks ju av att hos den tyske diktaren vardags
realism och bizarra fantasterier existerar sida vid sida, och att det skräckfyllda 
och övernaturliga har en så mycket större verkningskraft, därför att det — 
t. ex. i Der goldene Topf och Der Sandmann — får uppträda i och kontrastera 
mot ombonade borgerliga miljöer. På samma sätt går det kalla vinddrag av 
skräck genom lugnet och trivseln i Jaktslottskretsen. Som exempel kan nämnas 
det ögonblick, då Julianus tycks vilja knuffa ned Frans i den gamla, mörka 
gruvöppningens svalg — »Nästan stel av fasa slet Frans sig lös från sin 
släkting och ropade: Är du ursinnig, vill du mörda mig? vill du nedstörta mig 
här?»6 —  eller den verkliga mordhandling, som Furumo begår: nedstörtandet 
av Magdalena i forsen. I Hinden skildras hur en liten tiggargosse håller på 
att drunkna i ett träsk och tant Eleonoras ångest under räddningsarbetet: »Jag 
har ej i mitt minne upplevat ett så ohyggligt ögonblick — ett hest läte hördes

3 SS. 5, s. 417.
4 A. a., s. 419.

5 SS. 4, s. 256 f. (Jfr Werin, a. a., s. 237.)
0 SS. 5, s. 33.
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kuttrande komma mitt upp ur själva träsket, och någonstans på avstånd mellan 
mörka halvmultnade stammar, som stodo i vattnet, tyckte jag mig då och då 
se ett stort, brett, svart huvud, likt ett horribelt stort oxhuvud, eller en utter, 
sticka upp, men åter dyka ned under det gröna, tjocka, stilla träskvattnet.»7

Natten efter det att han åhört den tragiska berättelsen om »den olyckliga 
grevinnan» har herr Hugo en skräckfylld dröm, i vilken han jagas av en för
färlig hök och av en svartsjuk kvinna, som till sist skjuter honom en kula 
genom pannan. Efter Andreas död, när stämningen är tryckt på Jaktslottet, 
berättar kammartjänaren Jakob spökhistorier om en mjölnarhustru, som av 
en dräng lockas att mörda sin man, men sedan söndermales av kvarnen, om 
en baron (kanske Julius K.) som får besök av sin döda väninna, och om den 
irrande, förföljda hinden-kvinnan. Andreas berättar i sina anteckningar om 
en sotargosse, som omkommer genom kvävning i en skorsten. Den som av våda 
orsakar hans död visar sig vara hans egen mor! Andreas’ eget livsöde, slutligen, 
liksom baron Julius’, skildras som fyllt av tragik och mystik.

Mot allt detta kontrasterar en intim vardagsskildring, som på Sternes maner 
ibland blir komiskt detaljerad. De två planen — det vardagligas och det ma
kabras två världar —  skär emellertid inte in i varandra på samma oförmedlade 
sätt som hos Hoffman. I Almqvists slottskrönika är skräcken i allmänhet någon
ting, som man berättar om, någonting, som kommer det att pirra behagligt i 
maggroparna under aftonseanserna på Jaktslottet, men som inte är närvarande 
på samma överväldigande sätt som hos den tyske diktaren eller i ett tidigare 
Almqvistverk som Amorina.8 Därför är också overklighetsmomentet i slotts- 
krönikan någonting, som snarare framkommer vid ett grundligt textstudium 
än vid en första genomläsning. Människorna på herr Hugos slott befinner 
sig ur en synpunkt sett i den fulländade tryggheten: befriade från alla eko
nomiska, sociala, politiska eller sexuella privatbekymmer kan de syssla med 
sitt konstutövande och sitt historieberättande. De religiösa, etiska och estetiska 
frågeställningarna berör dem väl, men behandlas på ett tämligen överlägset 
och självklart sätt. Utanför den ö av trygghet på vilken deras stånd och lägg
ning placerat dem finns emellertid faran, och Andreas får uppleva den, be
segrad inom det område, där dessa människor är som mest sårbara: kärleken. 
Hos honom krossas också harmonin — och bryter sig längtan efter det meta
fysiska starkast fram. Också hos Andreas’ barn Julianus och Ulrika och hos 
Furumo finns oron — detta som litteraturhistorikerna brukar kalla byrondraget, 
men som väl i själva verket är ett utslag av en allmänromantisk tendens. Vid 
sidan av dessa gestalter framstår herr Hugo som en sentida ättling av det 
utilistiska 1700-talet och tant Eleonora som en representant för den lika prak
tiskt inriktade 1800-talsliberalismen, medan Frans ter sig som en rätt oproble
matisk karaktär, en företrädare för de mindre sönderslitet disharmoniska med
lemmarna av fosforistkotteriet.9

Det antiintellektualistiska draget hos Almqvist framträder tydligt vid teck
ningen av de yngre medlemmarna av släkten Löwenstjerna. De älskar konst, 
men saknar »tycke för det konstiga»,1 de äger »för liten underbyggnad att

7 A. a., s. 325 f. 9 Jfr Holmberg, a. a., s. 127 f.
8 Om Hoffmanns betydelse för Amorina jfr 1 SS. 5, s. 295.

Olsson, a. a, s. 321 f.
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fattas av annat än det naturvackra» och de framställas såsom obekanta med 
teoretiska och kritiska betraktelser: »Jaktslottets barn hade en tämmelig okun
nighet i det vetenskapliga, och däri låg deras fel: däremot voro de lyckliga, 
vilket ej kan kallas en förtjänst, utan blott var ett undantag ifrån mänsklig
hetens vanliga regel. De lågo ej i den eviga småträta med Gud och hela värl
den, som utgör spetsen av Europas kultur: de hade således kommit efter sin 
tid, och blivit litet gammalmodiga i sällskap med glädjen, som blivit det
samma.»2

Den idealistiska filosofins uppfattning av denna världen som en skenvärld 
delas dock av »Jaktslottets barn», särskilt då av Julianus, som utvecklar pla- 
tonska och indiska tankegångar för sin kusin Frans (liksom han längre fram 
docerar stagneliansk gnosticism för Aurora3): »Men hurudan är denna värld,
0 min Frans? jo, ett nät, ett bedrägligt sken går över det sanna av tingen. 
Naturen, vilken kallas det verkliga, är tvärtom ett täcke, som för våra ögon 
höljer det rätt och evigt verkliga. Hela denna skapelse är hinduernas vackra, 
förföriska Maia — all denna värld är ett flor allenast.»4

Mot denna mörka syn protesterar Frans, men när Angelika Rönnqvist i 
Baron Julius K. för honom utvecklar den likaledes idealistiska tanken, att 
naturen intresserar oss, inte för sin egen skull, utan som en spegel i vilken 
människan kan’skåda den högre, andliga världen, instämmer han ivrigt.5

1 Hoffmans romaner — t. ex. den förut nämnda Der goldene Topf — sam
verkar de illusionsbrytande tricken och spänningen mellan de två verklighets- 
planen till att skapa den ständiga rörelsen och det oupphörliga ifrågasättande, 
som utmärker den romantiska ironien. I Almqvists tidiga diktning och ännu
1 slottskrönikan finns samma tendens, samma förkärlek för det tvetydiga och 
gåtfulla. Obestridligt är dock att marken från början ter sig fastare under 
läsarens förter i Törnrosens bok än i Amorina — bland i sammanhanget tänk
bara konventionella metaforer skulle man gärna tala om fallgropar men ogärna 
om ett gungfly, vilken senare bild däremot vore fullt adekvat för Amori- 
nas del.

Till de stilmedel som Almqvist fortfarande begagnar i slottskrönikan hör 
parodin. För att exemplifiera detta kan man lämpligen välja första »boken» 
i Baron Julius K. Här förekommer två kärlekspar, Aurora och Julianus samt 
Angelika och Frans. De två förstnämnda ungdomarna är romanens huvud
personer, som redan här i dess början prövar varandra och finner, att de bör 
tillhöra varandra för livet. Angelika och Frans däremot skiljs definitivt efter 
sitt första och enda, ömma möte, vilket inte förefaller så förvånansvärt, efter
som hon är åtskilligt äldre än han. Skildringen är symmetriskt uppbyggd, så 
att allt som händer det »rätta» kärleksparet också händer det »orätta»: förir
ringen i skogen vid Djupendal respektive Rå, diktarens apostrofering av sko
gen, som inte bör omtala de älskandes sysselsättningar, den kvarlämnade tril- 
lan osv. Beskrivningen av de ungas kärlekslycka är ingalunda ensidigt roman
tisk utan snarare raljant. De båda samtalar halvt skämtsamt, halvt allvarligt 
om romantikernas från naturens värld hämtade favoritmetaforer, som Julianus 
finner utslitna och vill ersätta med mera realistiska målningar.

2 A. a., s. 296.
3 A. a., s. 373 ff.
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Frans och Angelika samtalar om orsakerna till att naturens skönhet så till
talar människan, och det är ett mycket allvarligt samtal utan varje spår av 
skämtsamhet. Det är också under detta samtal, som Angelika uttrycker sin 
misstänksamhet mot den löwenstjernska ironin. Medan det vad beträffar det 
»rätta» kärleksparet är mannen, Julianus, som dominerar och ger samtalet 
dess inriktning, så är det däremot i det andra fallet Angelika, som tar initia
tivet till de bådas försvinnande från det övriga sällskapet, och som sedan har 
»främsta ordet i resonemanger na».6 Tendensen i Det går an och Araminta 
May att göra den kvinnliga partnern i ett sant kärleksförhållande till den mest 
aktive, hade ännu ej framträtt hos Almqvist, när han skrev Baron Julius K. 
Tvärtom har den initiativrika Angelika någonting komiskt över sig. Hon är 
»ej precist en vacker figur» — det är tant Eleonoras karakteristik — och talar 
själv beskäftigt om att bland människor »är det innehållet, som intar. De be
höva ej alltid hava en så utmärkt skepnad i det yttre.»7

Att hennes äventyr med Frans gör ett parodiskt intryck beror inte bara på 
den genomförda kontrasteringen mot Auroras och Julianus kärlekslycka utan 
naturligtvis också på att Angelika hämtats ur en Fredrika Bremer-roman — 
och en ganska enkel sådan. Direkt parodiering av Bremers romanteknik före
kommer.8 Det finns en scen i Presidentens döttrar, som antyder att presidenten 
friar till mamsell Rönnqvist och får ja, fastän författarinnan skyndar sig att 
dra en slöja över mamsellens och presidentens »ömsesidiga förhoppningar».9 
Till denna scen finns en allusion i Baron Julius K., och när Almqvist dimhöljer 
den slutliga utvecklingen av samma mamsells tête-à-tête med Frans förutsätter 
han, liksom överallt i denna skildring, att läsaren skall ha händelseförloppet 
i Presidentens döttrar i minnet, vilket inte var så mycket begärt, eftersom den 
romanen hade utkommit året före Almqvists och blivit mycket läst och om
diskuterad. Almqvist, som ju ingalunda själv saknade sinne för mystik och 
mystifikationer, roar sig med att i en detalj som denna göra narr av de enklare 
mystifikationer, som tidens »fruntimmersromaner» vimlade av.

Ett annat exempel på parodi i slottskrönikan är de retoriska utsvävningar 
»i orientalisk stil»1 om Yussuf och Zuleika till vilka herr Hugo förleds av 
sin dotters skönhet och sin egen beläsenhet i bl. a. de »Arabiska nätterna». 
Detta avsnitt har anknytning till huvudhandlingen i romanen, eftersom Aurora 
tror, att fadern syftar på hennes eget förhållande till Julianus, men i mycket 
är det ett utslag av Almqvists kärlek till exotiskt ordmåleri.

Särskilt i början av 1820-talet blandade Almqvist på ett för honom utmär
kande sätt romantisk exotism och stämningsbrytande parodiska inslag. Förutom 
i Amorina skedde detta framför allt i Semiramis och i Ormus och Ariman. 
De två sistnämnda verken innehåller parodier på dåtidens vetenskapliga skriv
sätt och ger många skämtsamma källhänvisningar, uppfunna namn och bisarra 
etymologier. Författaren till Semiramis förklarar sig vara mycket språkkunnig:

6 A. a., s. 98.
7 A. a., s. 86, 100.
8 Werin (a. a., s. 228) anser, att Eleonoras 

strumpbyte i Hinden utgör en parodi på Bre
mers »teckningar ur vardagslivet».

0 Bremer, F., Presidentens döttrar. Sthlm

1922. S. 182. Jfr Almqvist, SS. 7, s. 87 och 
106 (96).

1 SS. 7,, s. 437. Ett tredje tänkbart exem
pel är den parodi på Linnés stil, som Karin 
Westman Berg vill se spår av i Eleonoras rese
skildring. (Studier i C. J. L. Almqvists kvinno- 
uppfattning. Upps. 1962, s. 139.)
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»Den mindre spikskrift, man träffar på Persepolis ruiner, såväl som den större, 
vilken Bengala-folket nyttjar på båtarne i Ganges, har räckt oss handen att 
forska i kufiskan; mesopotamiskan är oss känd, och tatarernes fornlämning 
på Azoriska öarna icke obekant. Malajernas dialekt och den rikhaltiga forn- 
persiskan hava givit oss tillgång till urkunder om Kuba, Trinidad och Amazon
floden.» Han har granskat den »samojediska översättningen av marockanska 
psalmboken, som blivit funnen i jorden av hottentotterne nära Kap» och anser 
den vara identisk med den »mexikanska trägårdsbok, om vars tillvarelse och 
beskaffenhet man så länge tvistat, och vilken Clamford omtalar i sin avhand
ling om de ungerska svavelstickorna».2

I Ormus och Ariman är det Ormus »Reglemente om landfördelningen», 
»Gatugångs-reglemente» och »Reskript om regent-insättning», som innehåller 
parodi på kanslistil, geografisk stil m. m. Den långa digressionen om sekrete
rarna, då dessa i satirisk avsikt jämförs med medeltidens tiggarmunkar och 
med zigenarna, rymmer åtskillig parodisk exotism, även den. Man får t. ex. 
veta, att »Zend-Avesta i kapitlet om tidens omätlighet (Serwane-Akarene), rum
mets majestätiska storhet (Baifo) och havets outsäjliga prakt (Dutseran) talar 
på ett uttryckligt sätt om, att Ormus i sin gyldne sal hade hos sig en Knip-nip, 
vilket ord Anquetil säger icke är persiskt. I själva verket är det babyloniskt, 
och skall ännu i Nebukadnezars tid hava betytt murklor i någon sås till fisk 
(enligt andre: fårkött; men orätt).» Alltså hade Ormus hos sig en registrator, 
ty en sådan är viktig i sin uppsyn som en murkla!3

De ständiga hänvisningarna till verkliga eller fiktiva vetenskapliga auktori- 
teter — herr Hugo hänvisar till Riickert och filologen von Hammer —  tjänar 
hos Almqvist flera syften. Någon ökning av trovärdigheten är det inte fråga 
om, utan de många namnen på mer eller mindre obskyra forskare och författare 
— »Herodotus, Berosus, Bellarmin och Tipsocapsus»,4 Moses av Khorene, Khon- 
demir, Firdausi, Zoroaster, Sylvestre de Sacy, Kircher, Scaliger o. a. — skall 
bidraga till att göra läsaren osäker på hur mycket Almqvist har hämtat från 
verkligen existerande källor, och hur mycket som är hans egen uppfinning. 
Dessutom är det ju fråga om hån mot auktoritetsbundna vetenskapsidkare. 
Men stilgreppets ifrågasättande funktion är den viktigaste, eftersom den all
männa estetiska syftningen i dessa skildringar kan sägas vara, att de skall 
uttrycka den suveräne diktarens fria lek med ett historiskt traditionsmaterial.

Samma teknik använder Almqvist, i ett mindre orientaliskt men lika exotiskt 
sammanhang, ännu i det förmodligen på 1840-talet5 författade inledningskapit
let i Sviavigamal. Där skildras Odens svårigheter att uträtta alla de stordåd, 
som sentida historiker, enligt vad han ägde kännedom om genom sin siarblick, 
skulle komma att tillskriva honom. Almqvists redogörelse för Odenforskningen 
genom tiderna är delvis korrekt, delvis fiktiv — det senare är t. ex. fallet, när 
det talas om Odens vistelse som »den vise Dicenaeus hos konung Barobista».6 
På samma sätt som då Fredrika Bremer parodierades genom att en av hennes 
romanjag infördes i Baron Julius K., så möts Oden vid framkomsten till Sverige 
av »själva Asialing», som förklarar att han ämnar kalla samman »Thorre,

2 SS. 13, s. 75. 5 Jfr Sundelöf, H., Almqvists Sviavigamal,
3 A. a., s. 206. Samlaren 1926.
4 A. a., s. 72. 6 SS. 13, s. 31.
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Thiasse, Önderdys, Mjeltbrand, jättar, hartgrepor och tussar, att med stockar, 
stenar, sejdpinnar, fat och grytor möta dig» — allt allusioner till Lings heroiska 
epos Asarne (från 1833).7

Likheterna mellan slottskrönikan och de tidiga 1820-talsverken bör aldrig få 
undanskymma skillnaderna. I det ena fallet en värld av undergörande helgon, 
blodsugande mördare, persiska världsandar och babyloniska prinsessor, av in- 
cestuösa förbindelser och mörkt vansinne. I det andra en förlovningshistoria 
i lantlig svensk högreståndsmiljö, visserligen ingalunda utan sina demoniska 
och tvetydiga ingredienser, såsom vi sett. Utan sådana inslag, det är Almqvists 
mening, skulle skildringen ha blivit platt realistisk och trivial, ungefär som 
tidens fruntimmersromaner.

I sin »Undersökning om huvudskillnaden emellan de gamles vitterhet och 
de nyares; samt om den frågan, huruvida en verkligen ny konst i vår tid är 
å bane» (1826, tr. 1831) förklarar Almqvist, att litteraturen nu har vänt sig 
från »det stora livet» till »det lilla», att eposet med dess härtåg och hjälte
bragder har efterträtts som den viktigaste genren av romanen, som skildrar 
familjelivet. Men sådana familjemålningar kan endast bli poetiska, om de för
enar verklighet och idealitet. Det stora målet, som han inte finner uppnått ens 
hos Goethe och Scott, är en diktning, som visar anblicken av »jordisk hållning, 
stränghet, natur, en viss inre organisk korrekthet: — men allt bestrålat av en 
däröver gjuten himmel».8

I en passage av sin »Undersökning», som ströks vid tryckningen, angav 
Almqvist, att den moderna dramatiken skiljer sig från den antika genom att 
äga »det underbara, man kallat humor»: »Detta är i hemlighet detsamma 
som ton. Genom den humoristiska behandlingen dragés en magisk krets kring 
personerna i konst-stycket; de stå ofta i en helt annan dager, än vad som följer 
av vad de själv säga i sina dialoger. Det är en inre makt, varigenom skalden 
uttalar sig själv, utan att säga ett ord.»9

I uppsatsen »Om Humor» heter det, att i »humoristiska framställningar 
finner man ofta själva berättelsen eller händelserna, som omtalas, icke alls 
vara huvudsaken; men den dager, vari de ställas, utgör det egentliga. Den 
största obetydlighet kan här bliva ett föremål av oändlig vikt genom sitt färg
spel och genom den stämning, som sprides därav över allt omgivande och an
gränsande i stycket.»1 Strävan att ge oändlig vikt åt en skenbar obetydlighet 
framträder helt visst klarare i slottskrönikan än i de tidigare verken, där allt 
som sker är så storslaget eller våldsamt. Det betyder inte att slottskrönikan 
är mera humoristiskt-ironisk än Amorina, utan att författaren utnyttjar andra 
resurser hos humorn än tidigare, söker uppnå det metafysiska perspektivet med 
diskretare medel och skildrar, hur det himmelska ljuset bestrålar en handfast 
jordisk verklighet och upplevs olika av skilda människotemperament, alltifrån 
Richard för vilken jordelivet är en trasa,2 till Hugo, som är så välanpassad i 
tillvaron.

I artikelserien Några drag i Skandia 1833 (där även uppsatsen »Om Humor» 
ingår) finns en betraktelse »Om två slags skrivsätt», som senare omtrycktes i

7 A. a., s. 34 f.
8 SS. 4, s. 194.
9 A. a., s. 398.

1 A. a., s. 255.
2 SS. 13, s. 231.



T74 L e n n a r t  P a g r o t

Dialog om sättet att sluta stycken 1835. De två stilarter, som Almqvist här 
särskiljer, är det direkta skrivsättet och det indirekta, den stil som säger allt, 
och den som ger läsaren en möjlighet till egen fantasiverksamhet med det 
skrivna som grund. Läsaren får i det senare fallet »tråden av författaren, men 
får gå med den på sitt sätt»3 —  dock i den riktning författaren önskar. Det 
är tydligt, att det indirekta skrivsättet just är det, som utmärker den humoristiskt- 
ironiske diktaren, vars målningar alltid pekar utöver sig själva.

Diktaren bör bjuda fragment, som läsaren kan bygga ut till helheter. Ett 
verk och dess betraktare skall vara »två halvheter, som ömsevis upptaga och 
fullända varann».4 Så bör det vara emedan »all varelse av liv nödvändigt är 
ett fragment», ett »amabile fractum». Först genom gemenskapen med andra 
människor blir en människa hel, först genom att möta sin rätte läsare blir ett 
diktverk fulländat.

Ett dylikt lovordande av det litterära fragmentet är ingalunda ovanligt hos 
romantikerna. Friedrich Schlegel har både i teorin och i praktiken — i sina 
Lyceum- och Atheneumfragment — visat sig som en anhängare av den lapida- 
riska och dunkelt suggererande aforismen. I Almqvists slottskrönika är den 
fragmentariska tekniken särskilt påfallande i Andreas’ respektive Julius’ min
nesanteckningar. Dessa tvingar läsaren att läsa mellan raderna, att bläddra fram 
och tillbaka mellan olika textställen — anteckningarna presenteras inte i tids
följd — och framför allt, att sätta den egna fantasin i rörelse. Ofta avbryts 
framställningen av tankstreck, aposiopes eller på annat sätt.

Ett typiskt fragment hos Andreas lyder sålunda: »Vilket brev? vilken novell? 
vilken förklaring? och det vågar Julius — understår sig? —  nalkas? — skriva? 
även muntligt bud — .»5 De omgivande fragmenten lämnar föga upplysning 
om vad det stått i det brev Julius sänt rivalen, och läsaren får spekulera täm
ligen fritt. Ett annat fragment lyder i sin helhet sålunda: »Obegripliga företag! 
otroligt! ja osant!»6 Läsaren kan endast ana, att det är sin hustrus rymning 
Andreas tänker på. Ett tredje fragment7 lyder: »Chalepön to mä filäsaj, Cha- 
lepön de kaj filäsaj! Svårt är — ingen kärlek, svårt är även — kärlek. Stackars 
Anakreon av Teos!» På samma sätt som detta Anakreon-citat infogar Andreas 
många litterära allusioner i sina anteckningar utan att närmare kommentera 
sambandet mellan dem och hans upplevelser.

Julius är mindre litterär än Andreas men inte mindre fragmentarisk: »Jag 
såg på henne —  hon hette Cecilia. Mina tankar, mina känslor, min novell — 
allt har här intet namn.»8 Enleveringen av Cecilia skildras i ett fragment, som 
bär titeln »Åter», och lyder sålunda: »Men jag red åter till Lassåna, ty jag 
ville se den vita hand, som» — varefter fortsättningen är streckad.9

På andra ställen i slottskrönikan är stilen mera utförlig, men någonting 
outsagt lämnas ändå alltid kvar, en antydan om en vidare syftning än den 
bokstavliga. I formellt avseende är krönikan mycket omväxlande, som framgår 
av vad som tidigare sagts om de många olika berättarna. Här finns också samma 
blandning mellan epik, dramatik och lyrik (balladen om Alvina) som i Amo-

3 SS. 4, s. 211. 7 A. a., s. 401.
4 A. a., s. 213. 8 SS. 7, s. 175.
5 SS. 3, s. 413. 9 A. a., s. 176.
6 A. a., s. 416.
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rina, även om prosaromanen nu är den klart framträdande grundformen. Men 
alltsammans präglas av den »künstlich geordnete Verwirrung» — för att an
vända Friedrich Schlegels term — som utmärkte också ungdomsverket. Huvud
skillnaden mellan en familjeroman som Almqvists och de kvinnliga roman
författarnas produkter inom samma genre är, att hos Fredrika Bremer, Sophie 
von Knorring och Emilie Flygare-Carlén allting sägs ut med en stundom 
pedantisk noggrannhet, medan det hos Almqvist alltid återstår en rest av 
tvetydighet och mystik, av romantisk ironi.

Förvisso bottnar detta förhållande ytterst i diktarens egenartade och gåtfulla 
natur. Gunnar Ekelöf har nyligen i en recension av en volym Almqvistbrev1 
pekat på hur kameleontisk Törnrosdiktaren ter sig i sin korrespondens: han 
skiftar ton alltefter vem som är hans adressat för tillfället, och ingenstädes 
finner man samma överallt framträdande självständiga individualitet som t. ex. 
i Strindbergs brev. Kanske har vi här att söka förklaringen till att ingen för
läggare i modern tid känt sig frestad att utge Almqvists hela korrespondens 
— en åtgärd som naturligtvis skulle ha varit till stort gagn för forskningen. 
Vår tid vill se den nakna människan framträda i privatbreven, men Almqvist 
döljer sig bakom tidstypiska masker och attityder, ofta sentimentala, ibland iro
niska, men alltid ogenomträngliga nog för att skydda det innersta i personlig
heten mot nyfikna blickar.

I ljuset av den tragiska utveckling, som ledde fram till giftmordsförsöket 
på v. Scheven, kan det vara frestande att i likhet med Ekelöf se denna hållning 
som neurotisk. Betraktad från ett annat håll — från den komparative litteratur
forskarens synpunkt — inrangerar sig Almqvist i raden av romantikens stora 
ironiker: en Friedrich Schlegel, en Tieck, en Hoffman. Liksom hos den sist
nämnde av dessa tyska författare kan hans romantiska ironi leda över till anti- 
romantik, till realism. Men det är en utveckling, som huvudsakligen tilldrager 
sig under en senare epok i diktarens författarskap än den till vilken de verk 
hör, som behandlats i denna uppsats.

1 B.L.M. 1962. N. 6.


