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Den nya Blondel.
En motivarabesk.

Av C a r l  S a n t e s s o n .

Den nya Blondel skrevs någon gång före slutet av 1814 och infördes i 
Poetisk kalender för år 1815. Det är en dikt om Atterboms barndom, 
olik de många andra han ägnat samma ämneskrets, delvis lätt spefull i 
tonläget, delvis bevingad av hans renaste lyriska patos. E tt bestämt rum i 
den atterbomska minnespoesiens historia intager dikten även därigenom 
att den tillkom vid en tidpunkt då skalden mer och mer medvetet vänder 
sig mot sin uppväxtmiljö och söker förklara, hur han formats och vad 
som gjort hans diktning så ytterligt självbespeglande; han grundlägger 
nu, litet annorlunda sagt, sin biografiska legend. Vittnesbörd om denna 
koncentration inåt och bortåt finnas åtskilliga både på vers och prosa. 
Jag nämner här två exempel på det senare slaget, passande ej minst 
emedan de kronologiskt omrama Den nya Blondel: det märkliga brevet 
till Geijer den 25 januari 1814 och en passus i företalet till folkvisesam- 
lingen Nordmansharpan (Poetisk kalender för år 1816, s. XLI, XLII), 
vari Atterbom tämligen salvelsefullt beskriver sin tidigaste bildningsgång 
under ensamma och läshungriga barndomsår.1

För ett fåtal litterärt bevandrade stod det väl från början klart, att 
Den nya Blondel byggde på ett lånat uppslag och att själva titeln halft 
om halft bekände detta. Till de vetande hörde i varje fall Hammarsköld 
som i en recension i Swensk Literatur-Tidning (23 sept. 1815) påpekade, 
att dikten var »en ganska lycklig imitation efter Goethes lilla täcka poem: 
Der neue Amadis» samt rentav ordade om de båda skaldestyckenas jäm
bördighet.

Der neue Amadis, Atterboms förebild, fullbordades senast år 1774 och 
söker sig tillbaka till den ännu unge Goethes barndom. Ensam, innestängd 
flyr gossen till »goldne Phantasie» och trollar med hennes bistånd fram 
en brokig följd heroiska och amorösa äventyr, tills hans sagoprinsessa 
plötsligt svinner undan. En bit erinring, allvarlig i botten men dessemel
lan naivt pojkkaxig på sitt spelade vis, bräddad av scener och figuranter 
som förefalla enkom skapade för det minimala perspektivet på dock
teatern i hemmet i Frankfurt. Att draget av ironi jämte annat orienterar 
poemet mot Wielands komiska epos Der neue Amadis (1771) och den 
franska fesagan har Goethe-filologien noga noterat.2

1 Brevet till Geijer citeras och analyseras hos G. Axberger, Den unge Atterbom, 1936, 
s. 218, 219.

2 Se Goethe, Sämtliche Werlce, Jubiläums-Ausgabe, Stuttgart und Berlin u. å., Bd 1, 
s. 303.
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Imiterandet, den bokliga och sekundära ingivelse som alltför ofta dra
ger ned Atterboms skaldskap, är följaktligen det första faktum man upp
märksammar vid Den nya Blondel. Å andra sidan återfann vår romantiker 
så mycket av sitt eget gosse jag i Goethes dikt att iden att variera dess 
tema säkerligen tvingade sig på honom med nödvändighetens makt. Så
lunda föddes Den nya Blondel, ett nytt, personligt mönster på en fond 
av gemensam grundupplevelse och övertagen fabulering och tillika ett 
poem som litteraturhistoriskt mäter förskjutningen från förromantiskt 
1700-tal till fullt utslagen romantik.

Goethe var stadsbon, patriciersonen, Atterbom lantbarnet från det lilla 
prästhemmet. Hans omdiktning av Der neue Amadis rymmer därför ej 
endast en bekännelse om fantasiens livsmakt och de tidigaste mötena med 
den fiktionsverklighet sagor och böcker öppnade för honom, den leder 
också självmant läsaren ur Goethes slutna rum ut i barndomslandskap et, 
det mjukt kuperade, lövrika, ensamma och ändock vänliga stycke natur 
där poesien alltjämt tyckes bida i den sommargröna terrängen. Samma 
Pålsbo-sceneri hade Atterbom förut besjungit flerstädes. Det skymtar 
bakom ett tungt sorgflor i Minnesrunor (Phosphoros 1812) och visualiseras 
elegiskt i Fågel blå-fragmentet (Poetisk kalender för år 1814). Men ännu 
fattades någonting: den omedelbara, definitiva, lyriska förklaringen av 
den älskade nejden. Först med Den nya Blondels inledningsstrof står 
detta nya fram med ens i sin enhet utav milt friluftsmåleri och besjälad 
återblick:

Der de ljusa björkar stå 
På en enslig höjd,
Såg jag först Auroras kind,
Såg jag först för stilla vind 
Silfverböljan gå,
Mellan ängar böjd.

Övar man estetisk detaljkritik, och när det gäller en så ojämn poet som 
Atterbom blir detta mer och mindre ett tvång, synes det mig oemotsägligt, 
att anslaget

Der de ljusa björkar stå 
På en enslig höjd,

hör till de ojämförliga stråkdragen i svensk romantik. Man kan vända sig 
mot det förflutna och skönja släkttycket med den spröda ordkonst, vari
genom Franzén i unga år nyskapade en naturbild, eller skrida ett sekel 
framåt till Pär Lagerkvists naivistiska knapphet, det finnes ändå i dessa 
genialt enkla rader en vila, en andakt och en rymdverkan vilka liksom 
fixera landskapssynen på en fjärrbelägen, tidlös bakgrund och som en
samma äro Atterboms. Trots den förfinade och smekande sensibilitet, den 
kräsenhet i epitet- och färgval inledningsstrof en därjämte uppvisar, be
varar dock Den nya Blondel såsom helhet föregångarens avsiktligt spar
samma uttrycksmedel. Genom oregelbundna kast vid rimflätningen hade 
Goethe illuderat och lätt ironiserat ett barns sätt att fabla, och Atterbom 
upptar på ett par ställen liknande grepp för att förläna den i gossefan
tasierna försjunkne poeten något av samma barnsliga, smått tafatta röst
läge. Strofbildningen kommer härvid, främst på grund av vissa långt från
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varandra skilda rim, att gå miste om det eljest för honom så karakteris
tiska melodiska fallet, versen talar snarare än den sjunger.

Efter den första strofens originella upptakt försvinner hemlandskapet 
helt ur dikten, och fortsättningen närmar sig alltmer Der neue Amadis, 
dock under avvikelser både av självskildrande och berättande art. Fadern, 
förtäljer Atterbom, satte gamla sagor i gossens hand och tände därmed 
fantasiens låga i hans sinne.3 Dagdrömmarna föra honom då ut på här
nadståg »igenom skog och hed», och troll och resar stupa för hans blanka 
spjut. Detta minner om Goethe men väl så mycket om någonting hjärtligt 
och hemmasvenskt, Hedborns klassiska »Ute blåser sommarvind» (Poe
tisk kalender för år 1813), vaggvisan i folkviseton, där far

Rider öfver berg och mo,
Trollet att förstöra,

och »liten kind» mognar för liknande hjältefärder. Vi befinna oss precis 
på den punkt i vår romantiks utveckling, då romansen och balladen åter
upptagas och en ny anda fyller de gamla motiven. Inte för inte är Den 
nya Blondel årsbarn med första delen av Geijers och Afzelius’ Svenska 
folkvisor från forntiden, inledd av Geijers företal (1814), och har Den 
lilla kolargossen till granne i kalendern.

Ridderlig bravad blossar upp till erotiskt svärmeri, när en blåögd och 
guldhårig konungadotter härpå gör sin entré i poemet. Efter föregående 
närmanden, lika galanta som blyga, följer hon tillbedjaren på korståg till 
det heliga landet — ett moment som saknar motsvarighet hos Goethe. 
Hastigt dunstar dock prinsessan bort, och gossen, hennes riddare, står 
övergiven och undrande på den tomma drömscenen; bara en cittra är kvar 
i hans hand. Formellt mycket likartat hade Der neue Amadis mynnat ut i 
en rad vilsna frågor. Men Atterbom tar ett steg utöver Goethe, varigenom 
han höjer sin dikt till ett för denne främmande medvetenhetsplan. Citt- 
ran i gossehanden, helt okänd för Goethes poem, sinnebildar nu bandet 
mellan det sagolystna barnet och den vuxne diktaren, en annan och dock 
densamme. Det är den tjugufemårige Atterbom vars röst vi höra i Den 
nya Blondeis slutstrof i det ögonblick han samlar sig till ett personligt 
överslag och leder fabuleringen åter mot dess källa med de sköna ver
serna:

Ensam är Du hos mig qvar,
Trogna Fantasi!
Ännu klingar i min barm,
Lika frisk och lika varm 
Själens melodi,
Evigt ung och klar.

Inbillningskraften betyder här någonting annat och mer än en lust
fylld förmåga att trolla undan vardagens enformighet genom tänkta 
äventyr och exotiska utsikter; Goethes »goldne Phantasie» har fått en 
utpräglat romantisk jagbetoning. Ur jämförelsen mellan förr och nu stiger

3 I det nyssnämnda brevet till Geijer uttrycker Atterbom samma förhållande mera 
realistiskt. »Min Far», skriver han, »en man af en from, huslig och något passif cha- 
rakter, skaffade mig stugan full af sagor och gamla krönikor och lät mig föröfrigt 
hushålla dermed som jag ville.»



102 Carl Santesson

i en våg av sjungande lycka förvissningen om lyrikerkallets värde och 
varaktighet, den pietet mot en goda makters gåva som så genuint atter- 
bomskt lyser fram i tilltalet »Trogna Fantasi !»

Varför valde Atterbom titeln Den nye BlondeU Svaret på denna fråga 
ges, skulle jag tro, korteligen av författarnamnet Friedrich de La Motte 
Fouqué. En blick på poemets senare hälft avslöjar nämligen, att Atterbom 
på Goethes barnkammardrömmerier inympat Fouqués riddar- och truba
durromantik, alltunder det han förminskar den till lustig näpenhet — 
med det infantila väsensdraget hos Fouqué till oberäknad hjälp! Om 
Blondel själv — historiskt en ryktbar trouvère från 1100-talets slut — 
och hans ställning inom Fouqués verk blir snart tillfälle att tala.

När Atterbom, sannolikt på hösten 1814 under en period av stigande 
livsmod, nedskrev Den nya Blondel, hade han och hans Uppsalakrets re
dan något år levat i ett sannskyldigt Fouqué-rus. I täten vacklade den 
annars sansade Palmblad, som i dialogen Öfver romanen (Phosphoros 1812, 
utkommen 1813) proklamerade, att den romantiska världen förmedelst 
Der Zaulerring (1812), denna gudomliga skapelse, triumferande upp
stigit på diktens himmel och romanens genre därmed fulländat cirkeln av 
sin själavandring. Atterbom dröjde ej länge att sekundera honom utan 
siade i Ehrensvärd-anmärkningarna (Phosphoros 1813, utkommen 1814) 
om en konstens tredje blomningstid, vars härolder voro Novalis och Fouqué. 
Att utvecklingen under sitt lopp bistert överkorsade Atterboms gull- 
åldersschema och att portalfigurerna till det vardande litteraturtemplet 
så illa som möjligt balanserade varandra, behöver knappast framhävas. 
Novalis bortrycktes tidigt, ett sällsynt ungdomslöfte ; Fouqué fick däremot 
i årtionden överleva en modeförfattares efemära berömmelse. Närmare be
sett hade han, redan då Atterbom fällde värderingen härovan, efter Nibe- 
lungentrilogien Der Held des Nordens (1810) och lyckokastet TJndine 
(1811) inlett ilmarschen mot mångskriveriet och machverken med förakt 
och glömska till obarmhärtiga följesvenner på vägen nedåt. Av dylika 
oroande tecken märkte dock uppsaliensarna i förstone ingenting, tvärtom 
synes deras svärmeri för Fouqué ha kulminerat hösten 1815. Palmblad 
rapporterar då (3 okt.) för Hammarsköld, att han förvärvat Alwin (1808) 
och Der Held des Nordens, medan Atterbom, måhända som en följd av 
denna stimulerande lektyr, kort efteråt nära nog exploderar i ett brev 
till Christian Molbech (20 okt.). »Fouqué», utropar han, »är nu annars 
min afgud. En sådan skald, Bror! fins hvarken i Danmark eller Sverige. 
Han är Poesiens närvarande Héros.»4 Ytterligare några veckor och turen 
att vara entusiastisk har kommit till Palmblad: »Nu lefva [vi] i en him
mel. Våra aftnar är ett litet sällskap af goda vänner samlade, och då läses 
Fouqués Nya Skrifter och kosteligt Vin drickes» (till Hammarsköld 7 
nov.). Under samma höstdagar fördes också via boklån och högläsning 
den tyske romantikerns popularitet vidare till de litterärt tongivande 
hemmen i staden. I slutet av oktober hörde således Malla Silfverstolpe 
nästan var afton Atterbom läsa högt ur Fouqués roman Alwin hos famil
jen d ’Albedyhll. »Så roligt hade hon ej haft på länge!», lyder hennes 
förtjusta omdöme. (Memoarer, D. 2, s. 257.) Fosforisthövdingen och de

4 Atterboms brev finnes i Det Kongelige Bibliothek, Köpenhamn, Palmblads i den 
hammarsköldska korrespondensen på K. B. H. Frykenstedts påstående (Atterboms sago
spel Lycksalighetens ö, 1951, s. 315), att Atterboms brev skrevs år 1813 är ett misstag.
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tvenne kvinnliga skönandarna, den lättrörda Malla och den högaristokra
tiska, dilettanterande Charlotte d ’Albedyhll, samtliga äro de smittade 
av en suggestion vars styrka vi numera ha svårt att fatta.5

Men det må vara tid att sammanställa Den nya Blondel med Der 
Zauberring, ty från denna ryktesomstrålade bok kommer utan tvekan 
Blondelfiguren eller kanske riktigare namnet Blondel. Härifrån stamma 
även de korstågsbilder som flyktigt draga förbi i två strofer av det atter- 
bomska poemet. Av traditionens Blondel — presenterad såsom »der beste 
Minstrel in allen englischen Landen, und König Richard Löwenherzens 
Busenfreund» — får man i Der Z aub erring se jämförelsevis litet. Han 
visar sig summa tvenne gånger, först i händelsernas början, sedan i slut
sidornas apoteos. Präktigt utstyrd, på en vit, väluppfostrad häst färdas 
han vid det förra tillfället bland spridda korsfararskaror, spelande mitt 
under ritten på sin blanka cittra. När vi sedermera åter skåda honom uti 
romanens final, där dess flesta överlevande huvudpersoner församlas, är 
hans apparition ändå mera glänsande och förhöj es ytterligare medelst 
välberäknade regikonster till en fullkomlig uppenbarelse. Bedårande 
cittertoner fylla luften, och sjungande nalkas trubaduren på den vita 
hästen, tills han möter blicken i skarpt belyst närbild. »Ein grüner Sam
metmantel umfloss die Bildung des holden Jünglings, dessen Antlitz in 
unbeschreiblicher Lieblichkeit aus dem dichten Spitzenkragen herauf- 
blühete, fast weiblich, nur dass ein schönes, blondes Bärtchen über der 
Lippe lag; er hatte sein artiges Thierlein angehalten, sah vergnüglich in 
den hellen Fackelkreis hinein, und schlug noch immer dabei die Zither, 
welche ihm an einer reichen goldnen Kette vor der Brust hing.» Hur skulle 
Atterbom »med all åsbobondens grannlåtssmak» (Feilitzen »Robinson») 
kunnat motstå en dylik finpolerad modeplansch?

Alltnog, Blondel hyllas och hyllar och kväder, medan han travar bort i 
den månskensdränkta sommarnatten, några verser om riddarlivets här
lighet. Liksom Novalis och Tieck dyrkar Fouqué medeltiden, som de ideali
serar han poesien och den farande sångaren. Tyvärr stannar dock hans 
allmänna begreppsvärld på en intellektuellt omogen kavalleriofficers nivå, 
på samma gång hans litterära kultur föga höjer sig över 1700-talets, 
av skräck och häxerier mättade s. k. trivialroman, och som en trivialroman, 
överdragen av romantisk fernissa, etiketteras väl även Der Zaiiberring 
lämpligast. Visst går det ännu att läsa denna bleknade underhållningssak 
med vänligt överseende, uppleva spökrafflets behag och svagt road följa 
händelsernas snabba, nästan filmatiska förflyttning mellan växlande geo
grafiska miljöer. Men eljest, vilken brist på substans i romanen, vilken 
förtunning av dess berättarstoff till idel yta, sken och simili, skönjbar 
ej minst i den barnsliga förtjusningen i dräkter och rustningar, vapen 
och hästar. Omöjliga äro också de människor som irra omkring i Fouqués

5 Också Gei jer har ägnat Alwin ett visst intresse, det visar ett brev från honom till 
Atterbom (10 april 1818) vari han erinrar sig, att Fouqué »på något ställe låter Jak. 
Böhme säga ’Euch Poeten hat der Erdgeist besonders lieb’». Stället i fråga återfinnes 
i Alwin (Bd 2, s. 268), för övrigt en av Fouqués bättre romaner. Då Frykenstedt (a. a., 
s. 2, 3, 315) gör gällande, att Atterbom snart blev färdig med Fouqué, håller detta 
blott endels streck. Visserligen följdes den första förtrollningen av ett bakslag, särskilt 
märkbart i det av Frykenstedt uppmärksammade brevet till Euphrosyne (22 maj 1819). 
Men i många stycken förblev Atterbom Fouqué trogen; dramat Sigurd der Schlangen- 
tödter, i trilogien Der Held des Nordens, upphörde han t. ex. aldrig att beundra.
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förfalskade medeltid: hjältar, ömsom stridsvilda, ömsom gråtmilda, och 
hjältinnor, fagra likt dockor, tillhopa påminnande om de löjeväckande 
graverade figurerna i epokens damkalendrar och Taschenbücher.

Skärvorna från Atterboms Fouquéläsning märkas tydligast i Den nya 
Blondeis sjunde strof. Den lyder sålunda:

Och på hvita gångarn flög 
Hon med mig i fält;
Följde vigda fanans lopp,
Slogo under lagrar opp 
Våra silkestält,
I en Emirs park.

Småleende återser man en serie ingredienser från Der Zaulerring: den 
ofrånkomliga vita hästen, korsbaneret, sidentältet samt emiren. Den siste 
bär i romanen namnet Nnreddin och visar sig vara en ädel och impone
rande oriental, klädd i de finaste kostymer Fouqués garderob tillhanda
håller och småningom döpt utav självaste påven i Rom. I nästföljande 
strof påminner bara ett ord omisskänligt om Der Zaul)erring, och det 
är »damascener-sabeln»; vapnet har hos Fouqué både reell och symbolisk 
betydelse. Eljest hamnar två rader längre fram det älskande unga paret 
under »Jordanens palmer», vilket leder oss utanför romanens geografiska 
råmärken.

Härmed äro dock ej alla intryck från Fouqué uttömda. En komponent 
återstår: Blondels och varenda skaldande Fouqué-figurs ständiga attribut, 
cittran. I Der neue Amadis saknades denna alldeles, i Den nya Blondel 
nämnes den inte mindre än tre gånger. Att citterklinket kom att härja 
så elakartat bland romantikerna vid 1800-talets ingång berodde nog mest 
på Tiecks konstnärsroman Franz Sternbalds Wanderungen (1798), men 
Fouqué universaliserade, kunde man säga, instrumentet och lät det 
obesvärat ljuda i skilda tider och länder, understundom i skäligen ovän
tade belägenheter. Överallt där den tyska romantikens modeström flyter 
fram, höras sedan knäppningarna på cittran. E tt flertal slående exempel 
på detta musicerande bjuder som bekant Lycksalighetens ö, varest ita
lienaren Florio6 är citterspelare till professionen, prinsessan Svanhvit 
klagar sin »Stilla, o stilla!» till ackompagnemang av den cittra Astolf 
skänkt henne och Felicia själv, annars en drottning utav lyrans välde, 
ibland trakterar lutan och ibland »en glänsande cittra». Stundom få vi 
därjämte åskådliga bevis för huru intimt litteratur och tidsverklighet i 
dessa sammanhang kunde kopiera varandra. Hit hör ej minst ett ställe i 
det brev från Atterbom till systern Beate Sophie (3 juni 1814) där skal
den porträtterar sin förnäma väninna friherrinnan d ’Albedyhll och rundar 
av bilden till en empirinteriör så stilren som gärna möjligt. »När hon 
hvilar sig», beskriver brevet, »brukar hon merendels promenera fram och 
åter i sitt cabinett med sin cittra hängd öfver axeln, och under det då 
hennes fingrar glida öfver strängarna, ser hon verkligen ut som en sång
gudinna.»7

6 Då H. Frykenstedt (a. a., s. 61) talar om »den provensalske trubaduren Florio», 
ar detta klart felaktigt, även om trubadurlynnet inte saknas hos figuren.

7 Se Hedvig Atterbom-Svenson, Eleonora Charlotta d ’Albedyhll och fosforisterna. 
Ord och hild 1913, s. 645.



Den nya Blondel 105

Säkert var det ävenledes Fouqué som stämde cittran i Den nya Blondel. 
Redan året innan hade Fågel blå-fragmentet — intressant också därför 
att det visar de första, snabba reflexerna från Der Zauberring i Atter- 
boms diktning — filosoferat subtilt om en trubadur och dennes cittra.8 
»Qvällen på min cittra sken», sjunger nu gossen i vårt poem och penslar 
en passant en karakteristisk fouquésk glansbild. Och då hans prinsessa 
till slut blir borta, frågar han sig, om hon endast varit en dröm:

Cittran i min hand 
Likväl än jag har? —

Romanens Blondel har en yrkesbröder, trubaduren Aleard, och citatet 
ovan erinrar helt lätt om vad denne yttrar i en ensam vemodsstund: »nur 
Freundin Zither ist mir geblieben». Samhörigheten med instrumentet är 
ju ett gemensamhetsdrag för hela skaran av Minnesänger, spelmän och 
improviserande riddare hos Fouqué. Men under det att denne merendels 
stannar vid enbart sentimentala och dekorativa verkningar, lyfter Atter- 
bom i Den nya Blondels slutstrofer cittran till en symbol för diktarfan- 
tasiens magi. Hur cittermotivet, förenat med trubadurgestalten, härefter 
utvecklas i Atterboms poesi illustreras bäst av programdikten Sångarlott 
(Poetisk kalender för år 1816), ett år senare än Den nya Blondel och pla
cerad såsom inledning till »fornsångerna» i Nordmansharpan. Också här 
gör sig Fouqué starkt påm int; den klichémässiga medeltidsbilden, ett glät
tat och sötaktigt oljetryck, är väsentligen hans, och ett svagt eko från 
Alwin låter sig till och med avlyssnas.9 Medelpunkten i Sångarlott är 
emellertid den anonyme trubaduren, som citterspelande tågar in på skåde
platsen och, sedan han förklarat arten av sitt sångarkall, alltjämt citter
spelande fortsätter vandringen mot den heliga graven. Genom att Atter- 
bom till övervägande del fattar trubadurens typ poesihistoriskt, blir citt
ran nu ej främst en sinnebild för inbillningens kraft och sällhet. Den 
förvandlas fastmer till medeltidsromantikens allomfattande skaldiska em
blem, ett tonande medium för chevaleriets fejd och amour, liksom i vidare 
mening för ideal, livshållning och dikttradition under denna ålder:

Jag bär i cittrans gömma 
Den fordna fromma tid,
Från sagans gullflod strömma 
Lycksalighet och frid.

Endast Den nya Blondels första och sista strof bär, därom behöver ingen 
tveka, en betydande lyrikers signum. De mellanliggande stroferna ha * i

8 Vetterlund har i avhandlingen Atterboms sagospel Fågel Blå ( l : a  avd., 1902, s. 37) 
påpekat, att växelsången mellan Florinna och den blå fågeln återgår på en dialog i 
Der Zauberring. Palmblads brev till Hammarsköld den 4 dec. 1813 jämte Palmblads och 
Atterboms gemensamma brev till densamme den 12 dec. s. å. belysa bokens genombrott
i Uppsala. Också Malla Silfverstolpe läste på senhösten 1813 »denna vackra roman». 
Om Fouqué märk vidare G. Ljunggren, SvensTca vitterhetens häfder. D. 5, s. 62 ff .

0 Se Alwin. Fin Boman in zwei Bänden von Bellegrin, Bd 2, Berlin 1808, s. 183, 181 
och Sångarlott, strof 21. Naturligtvis får citter- och trubadurväsendet hos Atterbom ej 
ensidigt skrivas på Fouqués räkning. Redan romansen Kyrkogården (Phosphoros 1810) 
företer t. ex. följande svårsmälta medeltidstavla:

Så söng Trubaduren i Hertigens sal,
En tår på gullsträngarna låg.
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långtifrån samma specifika vikt; de äro ej bara ställvis en aning pretiösa 
utan även mer eller mindre bundna vid den goetheska förlagan och Fouqués 
kvasiromantik.1 Trots detta lever i dem ett outplånligt atterbomskt barna
sinne, en gemytets åder som kanske bäst verifieras, om man ställer Den 
nya Blondel bredvid den fem år senare dikten Barnballetten (Poetisk 
kalender för år 1820), en hågkomst från Atterboms vistelse i Wien och 
ett bland de många utslagen av hans rent konstitutiva förälskelse i dimi
nutiva formvärldar. Gripen identifierar han sig själv med de små figu- 
ranterna i deras agerande:

O! hur varmt jag ville,
Alnshög, fjäderlätt,
I ert sälla gille 
Välja lefnadssätt!
Spela tusen drömmar 
För mig sjelf och andra,
Krigisk mellan strömmar,
Skog och borgar vandra;
Storma bergtrolls-muren 
Med mitt silfversvärd,
Och ur jungfruburen 
Hämta vådans gärd.

De inbillningsväsen gossen en gång sällskapat med möta här den vuxne, 
materialiserade till yttre verklighet på ett scengolv. Och som en barn
domens bergtagne kan han åter för några korta stunder ge sig hän åt 
sagans narri och snärjas i dess ljuva villor. Barnballetten är ett kriterium 
på äktheten i den känsla som tidigare fyllde Den nya Blondel.

1 Som bekant släppte inte Atterbom helt Blondelfiguren med vårt kalenderpoem. Ur 
Fouqués Bichard und Blondel. Sage (Taschenbuch der Sagen und Legenden, 1817) räd
dade han den enda ljuspunkten i denna dramatiserade uselhet, några sentimentala men 
renklingande strofer, som Blondel sjunger; de spela ju sedermera en viss roll för stjärn- 
kören i LycTc salighet ens ö. Det kan även nämnas, att Blondel figurerar i dikten Befrier- 
sTcan (1825). Då Phantasus här gör larm bland de tysta invånarna i poesiens borg, 
hojtas både trubaduren och hans konungslige herre upp ur vilan. Att Rikard Lejon
hjärta tillika »componerat en melodi af den mest veka och trånande beskaffenhet» 
(Nordmansharpan, s. xlvii) fann Atterbom förtjust i Fr. Schlegels Geschichte der alten 
und neuen Litteratur, 7 :e föreläsningen.


