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Inledning 
 
Den följande undersökningen kommer att behandla Esaias Tegnér (1782–1846). Tegnér var under 

sin livstid en stor kulturpersonlighet i 1800-talets Sverige. Han var bl.a. docent i estetik, professor 

i grekiska, präst, biskop, ledamot i Svenska akademin, medlem i det Götiska förbundet, riksdags-

man och nationalskald. 

 I Tegnérs litterära produktion finns det olika ämnen att sätta under forskningens 

förstoringsglas. Och det har funnits en rik tradition av att göra detta. För att leda oss in på vad den 

här undersökningen ska göra vill jag lyfta den inledande strofen ur dikten ”Det Eviga” och att vi 

fäster blicken vid ordet våld: 

 
Väl formar den starke med svärdet sin verld, 

väl flyga som örnar hans rykten; 

men någon gång brytes det vandrande svärd 

och örnarne fällas i flygten. 

Hvad våldet må skapa är vanskligt och kort, 

det dör som en stormvind i öcknen bort.1 

 

Den första meningen fungerar som en uppbyggnad till den andra meningen, som konkretiserar 

kärnan av det som sades i den första. Kärnan av budskapet är att det som våldet skapar är förgäng-

ligt, ohållbart och tillfälligt – våldet förmår inte att skapa något evigt. Våld intar plats som huvud-

ord. 

Användningen av våld sker på ett konkret sätt, med en tydlig innebörd, i en av Teg-

nérs mest kända dikter. Vid närmare läsning börjar olika frågor uppenbara sig. Vad är det som 

faktiskt avses med våldet i denna strof? Vilken typ av våld är det, som Tegnér hänvisar till, som 

inte förmår skapa något evigt? Är det samma våldsbegrepp som återkommer senare i den tredje 

strofen?  

 
Det rätta är evigt: ej rotas der ut 

från jorden dess trampade lilja. 

Eröfrar det onda all verlden till slut 

så kan du det rätta dock vilja. 

 
1 ”Det Eviga”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, red. Ewert Wrangel & Fredrik Böök, Stockholm: Nordstedts 1919, s. 
25. 
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Förföljs det utom dig med list och våld, 

sin fristad det har i ditt bröst fördold.2 

 

Vad är det som Tegnér menar när han skriver ”våld”? Med den här uppsatsen vill jag ta tillfället att 

försöka besvara några av dessa frågor; med andra ord vill jag undersöka våldsbegreppet hos Esaias 

Tegnér. 

 

Syfte och frågeställning 
I mötet med äldre texter är det inte ovanligt att vi läser dem utifrån vår egen erfarenhet. Denna 

erfarenhet beror på var vi bor i världen, av tiden vi lever i, och av våra personliga upplevelser. Det 

ter sig väldigt lätt att vi därför läser in saker i en text som inte nödvändigtvis fanns där till att börja 

med. Denna typ av läsning är per se inte dålig, utan den kan ofta bidra till att uppdaga nya insikter 

om texten ifråga. Den föreliggande uppsatsen kommer dock att vara en ingående undersökning av 

våldsbegrepp hos Tegnér. Syftet med min undersökning kräver att jag vänder på detta förhållande 

och istället låter texten få läsas på sina egna villkor. Detta tillåter mig att se på hur begreppet våld 

används och vad det betyder i Tegnérs historiska och språkliga sammanhang, utan att jag går in 

med en slutsats på förhand. Genom detta kommer min uppsats kunna utröna våldsbegreppet hos 

Tegnér; hur det uppfattas, hur han resonerade och vilket värde han la i begreppet. Undersökningen 

tar därför fasta på ett antal frågeställningar: Vad är det som Tegnér avser med våld? Hur behandlar 

han begreppet? Vad har begreppet för dimensioner – är det en nyanserad eller en platt förståelse? 

Sker det någon form av utveckling av begreppet med tiden? I sådana fall hur och vad är det som 

förändras? 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Undersökningens perspektiv är filologiskt. Den specifika teorin jag utgår ifrån är den ”nya filologi” 

som Helge Jordheim presenterar i Läsningens vetenskap.3 Teorin lämpar sig för den kommande 

undersökningen genom att den syftar till att studera språket ur ett historiskt perspektiv. En filo-

logisk läsning, i Jordheims mening, förutsätter att språket är ett historiskt betingat objekt. Språket 

är inte stabilt, det kan inte förmedla ”överhistoriska sanningar”, för att språket är något som är, i 

sig, historiskt.4 I varje möte med en text möter vi en historisk text. Det innebär att när vi läser 

 
2 Ibid. 
3 Jordheims nya filologi bygger på två stora teoretiska utvecklingar, som lämpligen behandlas i varsitt kapitel. Den 
ena är ”Det filologiska paradigmet” och den andra en omläsning av Ferdinand de Saussure och den språkliga vänd-
ningen. Utifrån dessa stöper han ut det ny filologiska studiet. Helge Jordheim, Läsningens vetenskap. Utkast till en ny filo-
logi, Sten Andersson (övers.), Gråbo: Anthropos 2003, s. 27–80, 81–126. 
4 Ibid., s. 251. 
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texter, går vi in i läsningen med föreställningar, uppfattningar och ett språk som är specifikt för den 

tid som vi lever i, och texten vi läser innehåller specifika föreställningar, uppfattningar och ett språk 

som är specifikt för den tiden som texten kom till i. 

Det här betyder inte att en text omöjligen kan läsas och tolkas med en betydelse som 

kan ha relevans för oss idag, men det betyder att vi måste förhålla oss till att våra föreställningar 

inte nödvändigtvis hamnar i linje med den betydelse som texten hade för sin ursprungliga författare. 

Att språket är historiskt är inte något som tvingas på språket, utan det är en faktor som följer av 

nödvändighet ur ”reflektioner över språkets egen historicitet”.5 Jordheim vidareutvecklar: ”Om vi 

uppfattar språket som i grunden historiskt, där historien utkristalliseras i språkets alla beståndsdelar 

– dess semantik, syntax och pragmatik – blir språket självt ett exempel på och inte något som 

överskrider det tidsavstånd som skiljer oss från texterna.”6 Det här betyder flera saker, och den 

viktigaste punkten har att göra med vårt möte med den historiska texten. Vi kan inte förutsätta att 

vi som läsare kan använda texten för att nå en gemensam mening. Varje tolkning av en text måste 

börja i dess språk: ”Filologin är en disciplin som strävar efter att läsa historiska texter med utgångs-

punkt i hur språket som finns i dessa texter ingår i en växelverkan med den omgivande historien.”7 

Språket och historien står i en ömsesidig relation till varandra. 

 Jordheim presenterar tre teoretiker som han menar anammar ett nytt filologiskt 

grundperspektiv i sina olika teoribildningar: Reinhardt Koselleck (begreppshistoria), Michel 

Foucault (diskursanalys) och Quentin Skinner (talhandlingsteori).8 Han påpekar att dessa tre är 

väldigt olika och att de kommer från olika skolor och vetenskapstraditioner. Men kärnan i det 

arbete som de utför är av ny filologisk art: genom att de placerar språk och historia i centrum. I 

undersökningen kommer jag att bruka perspektiv hämtade från Koselleck, men inte från Foucault 

eller Skinner. Foucaults diskursanalys lämpar sig för många olika sorters analyser, men eftersom 

denna uppsats ämnar se till hur våldsbegreppet fungerar hos Esaias Tegnér, alltså ett specifikt be-

grepps användning hos en specifik författare, bedömer jag att hans teori lämpar sig mindre i detta 

sammanhang. Quentin Skinners talhandlingsteori var ursprungligen en del av den teoretiska grun-

den. Talhandlingsteorin skulle ha kunnat bidra med ett retoriskt perspektiv för att kunna centrali-

sera de olika texterna inom en retorisk situation, och därmed kunna fånga hur Tegnér brukar olika 

idéer för olika situationer för att uppnå olika mål. Men i den här undersökningen gör jag bedöm-

ningen att utgå uteslutande från Koselleck, då jag centraliserar undersökningen kring ett specifikt 

begrepp, och ett specifikt användande av det begreppet. 

 
5 Ibid., s. 251. 
6 Ibid. 
7 Ibid., s. 252. 
8 Alla tre behandlas utförligt i varsitt avsnitt. För Koselleck, se ibid., s. 154–185; för Foucault, se ibid., s. 185–215; 
och för Skinner, se ibid., s. 216–250. 
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 Reinhardt Kosellecks begreppshistoria är intresserad av begreppens historia. Istället 

för att teckna en civilisations uppgång, utveckling och fall, ser begreppshistorien på begreppens 

uppgång, utveckling/förändring och (i vissa fall) dess fall. Kärnan i teorin är att kunna återskapa 

hur språkliga rörelser sker i samband med att historiska erfarenheter äger rum och hur detta tecknas 

i begreppen. Det är en syntes mellan historia och språk, som utkristalliserar sig i ett begrepp. Men 

vad är ett begrepp? Koselleck gör skillnad på ord och begrepp. Skillnaden och relationen där emel-

lan formulerar Jordheim på följande vis: 

 
Ett begrepp är alltid ett ord, men ett ord är inte alltid ett begrepp. Bägge är meningsbärande, dels genom sitt 

intenderade innehåll, dels genom sin talade eller skrivna kontext, den historiska situationen, vilket gör att de 

med nödvändighet är mångtydiga. Men medan ordet kan göras entydigt genom tolkning, måste begreppet – 

för att kunna vara ett begrepp – förbli mångtydigt.9 

 

Ett begrepp är ett ord och ett begrepp på samma gång. Det som skiljer dem är en semantisk di-

stinktion.10 Begreppets ord har alltså en definition, som går att slå upp i en ordbok, samtidigt som 

begreppet har en mångfacetterad betydelse som skapas i och med språkets koppling till historien. 

T.ex. när begreppet ”stat” används i Carl J.L. Almqvists Det går an och sedan när det förekommer 

i titeln på Ebba Gröns cover på ”Staten och kapitalet” har de samma ordmässiga betydelse.11 Men 

den begreppsmässiga betydelsen skiljer sig, och detta beror på diverse historiska faktorer. Begrep-

pets betydelse – den semantiska betydelsen – beror på när och hur begreppet används och hur 

begreppet har använts innan.12 

Detta perspektiv tillåter mig att se våld som ett begrepp, vilket gör att undersök-

ningen kan ta avstamp i ordet för att sedan utröna dess begreppsmässiga betydelse utifrån hur 

begreppet används av Tegnér. Det bör noteras att den följande begreppshistoriska undersökningen 

skiljer sig från en traditionell: där det enbart är begreppet som står i centrum. En traditionell under-

sökning ser därför på hur begreppet används i flera sammanhang över en längre tid. Här kommer 

jag att se på begreppet inom ramen av Tegnérs diktning, jag rör mig således med ett begränsat 

perspektiv. Detta bedömer jag inte som något negativt, men avvikande. Avvägningen är nödvändig 

för att uppfylla uppsatsens syfte och för att kunna besvara frågeställningarna. 

 

 
9 Ibid., s. 168. 
10 Ibid., s. 167.  
11 Carl J.L. Almqvist, Samlade verk 22. Det går an, red. Johan Svedjedal, Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet 2011 
(litteraturbanken), s. 35; Ebba Grön, ”Staten och kapitalet”, 1987. 
12 Jordheim 2003, s. 134–136, 138–142. 
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Material, metod och disposition 
Materialet för min undersökning är texter där Tegnér brukar begreppet våld. Urvalet för dessa 

texter görs utifrån Esaias Tegnérs Samlade skrifter utgivna av Ewert Wrangel och Fredrik Böök (1918–

1925).13 Upplagan är kronologisk ordnad och varje band är uppdelat i tre partier: dikter, prosaiska 

texter (tal, predikningar och uppsatser), och brev. Upplagan täcker inte hela Tegnérs författarskap, 

t.ex. är inte alla brev eller prosaiska texter inkluderade. Undersökningen kommer att använda upp-

lagan som grund för urvalet av material, eftersom den innehåller författarens allra viktigaste litterära 

verk. Att upplagan är begränsad bidrar till att ge uppsatsen en hanterlig mängd material. Urvalet av 

texter som en genomsökning av upplagan ger, är tillräckligt för min undersökning. 

 Det metodiska tillvägagångssättet för att utvinna alla de textuella platser där våld fö-

rekommer sker i den digitaliserade versionen som återfinns på Projekt Runeberg.14 På sidan kan 

man ladda ner samlingen som txt.filer, vilket skapar en råfil som enbart består av text. I ett txt-

dokument går det att göra ordsökningar, där vi får fram hur många gånger ett ord förekommer – 

inkluderat alla dess böjningar. Sammanlagt ger en genomsökning av samtliga band oss ett urval av 

121 ställen där olika böjningar av våld används. När vi delar upp dessa per del och per genre får vi 

följande uppställning. 

 

 Dikter Prosa Brev Totalt per del: 

Första delen 

(1798–1807) 

21 0 0 21 

Andra delen 

(1808–1816) 

10 7 2 19 

Tredje delen 

(1817–1821) 

2 4 0 6 

Fjärde delen 

(1822–1824) 

0 7 6 13 

Femte delen 

(1825–1826) 

4 11 5 20 

Sjätte delen 

(1827–1830) 

0 14 4 18 

 
13 Samlingen består av totalt tio band, men i undersökningen brukar jag endast nio stycken. Detta är för att det tionde 
bandet innehåller diverse odaterade texter, medan de andra nio är upplagda i kronologisk ordning. Sedan finns det 
inte en tillgänglig digitaliserad utgåva av det tionde bandet. På grund av detta utesluts det tionde bandet. Esaias Tegnér 
Samlade skrifter I–IX, red. Ewert Wrangel & Fredrik Böök, Stockholm: Nordstedts 1918–1925. 
14 Projekt Runberg, ”Esaias Tegnérs Samlade skrifter. Ny kritisk upplaga, kronologiskt ordnad”, http://rune-
berg.org/tegnersam/, (2021-01-03). 
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Sjunde delen 

(1831–1835) 

0 4 5 9 

Åttonde delen 

(1836–1839) 

0 3 2 5 

Nionde delen 

(1840–1846) 

7 2 1 10 

Totalt per genre: 44 52 25  

    Sammanlagt: 121 

 

De former av våld som förekommer är följande: Våld, våldet, våldets, våldsamt, våldsamhet, våld-

samheter, våldsam, våldsamma, våldsammaste, våldsammare, våldsman, våldskräktare, våldskraf-

ten, våldtaga, våldtagna, våldtägt, allvåldiges, envåldsmakt, envåldskung, sjelfsvåld, sjelfsvåldet, 

sjelfsvåldigt, och embetsmannavåld. 

 Jag kommer inte att behandla samtliga 121, utan jag begränsar mig till dikterna. I 

dikterna får våldet ta en central roll, vilket inte är fallet i de andra generna. Tegnérs diktning är ofta 

didaktisk och reflekterande (speciellt den mellan 1798–1807), vilket gör att när en sak, teori eller 

begrepp används i dikten tillåts det att ingå i en större undersökande helhet. I de prosaiska texterna, 

och i ännu högre grad i breven, ingår våld oftast som ett begreppsfärgat ord för att framföra en 

annan mening, och sätts sällan under närmare betraktelse. 

Denna avvägning ger ett material av 44 användningar av våld i 30 dikter, och följande 

former av våld återfinns: Våld, våldet, våldets, våldsamt, våldsman, våldskraften, envåldsmakt, en-

våldskung och sjelfsvåld. Av detta urval kommer jag även att utesluta formerna: envåldsmakt, en-

våldskung och sjelfsvåld, då jag anser att dessa hänvisar till andra begrepp som inte är relevant för 

uppsatsens syfte. Sedan kommer jag att utesluta dikterna från 1840–1846. Detta gör jag för att 

våldet som förekommer i dessa dikter inte bidrar med något nytt/nyanserande, utan ekar samma 

kärna från dikterna mellan 1808–1826.15 Detta lämnar mig med ett material bestående av 37 an-

vändningar av våld i 24 dikter. 

 Analysens metod kommer att vara en närläsning som tar hänsyn till uppsatsens kom-

parativa underlag. Jag ämnar inte göra 24 individuella närläsningar av 24 dikters helheter, utan äm-

nar att ur dessa dikter fokusera på stroferna i vilket en böjning av våld används. Det blir en närläs-

ning av 24 ställen. Givetvis kommer inte de partier som ligger utanför den valda delen av dikten att 

 
15 Tegnér når sin litterära höjdpunkt under 1808–1826, det är under den tiden som de flesta av hans största verk 
skrivs. Den senare diktningen präglas av en ”stagnation” i innehåll och nyskapande kraft, vilket delvis kan anföras till 
diktarens erfarenheter av psykisk ohälsa under sina senare år (mellan 1840–1841 var han inlagd på ett mentalsjukhus i 
Schleswig). Se, t.ex. Fredrik Böök, Esaias Tegnér 2, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1946, s. 316–390. 



 9 

ignoreras, utan i analysen kommer jag komplettera där jag anser det nödvändigt med partier från 

diktens övriga delar. 

 Metodens natur innebär att försöka ligga så nära texten som möjligt. Detta betyder 

att oklarheter i det valda stället ska redas ut. För att utröna våldets begreppsmässiga betydelse kom-

mer metoden att se till hur begreppet används, vilket görs genom att kolla på sammanhang, egen-

skaper och vilka syskonbegrepp som återkommer tillsammans med våldsbegreppet. 

 Uppsatsens analys kommer att disponeras under 2 rubriker utefter dikternas krono-

logi. Under ”I: 1799–1807” kommer den tidiga diktningen mellan 1799–1807 behandlas och under 

”II: 1807–1825” kommer den mognade tidens diktning från åren 1807–1825 att behandlas.16 

 

Tidigare forskning 
Tegnérforskningen är ett omfattande område inom svensk litteraturvetenskap. Efter Tegnérs bort-

gång 1846 fram tills mitten på 1900-talet var Tegnérforskningen en del av den litteraturhistoriska 

parnassen – det är främst undersökningar från denna period jag använder. Senare under den andra 

hälften av 1900-talet och under 2000-talet har Tegnér inte upplevt samma typ av uppsving som 

t.ex. Stagnelius eller Almqvist. Det finns således ingen som tidigare har genomfört en semantisk 

historiskanalys på författarskapet. Därför har det lett mig till att fokusera på tidigare forskning som 

kan ge mig en övergripande bild av Tegnérs författarskap, hans biografi och om romantiken. 

 Josua Mjöberg undersöker Tegnérs ungdomsstil i sin avhandling Stilstudier i Tegnérs 

ungdomsdiktning.17 Mjöberg tecknar en djupgående stilistisk analys på Tegnérs innehåll (som figurer 

och troper) och hans form (rim och vers), för att teckna hans utveckling från den franskklassiska 

stilen, till stöpandet av en personlig stil – under inflytandet av tyska idealister. Mjöbergs avhandling 

ger undersökningen en grundläggande förståelse av den gustavianska (franskklassiska) tradition 

som Tegnér växte upp med, och hur han utvecklas med den och ifrån den. Detta hjälper oss att 

förstå mycket av den tidiga diktens innehåll och form.18 Den gustavianska traditionen gav företräde 

 
16 Under första rubriken behandlas dikterna ”Vid tidningen om Bonapartes död”, ”Til Conductören Herr Christian 
Lundberg och Demoiselle Gustava Carolina Centerwall den 22 Martii 1801”, ”Öfver lifvets plågor och tröst”, ”Mar-
tin Luther”, ”Til den Trolösa”, ”Ynglingens sotsång”, ”Ungdomen”, ”Jean Jacques Rousseau”, ”Långfredagen”, 
”Kulturen”, ”Elden”, ”Klosterruinerna”, ”Till Hennes Majestät Drottningen”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert 
Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1918. 

Under den andra rubriken behandlas dikterna ”Krigssång för Landtvärnet”, ”Det Eviga”, ”Svea 
(1811)”, ”Svea (1812)”, ”Romresan”, ”Till Louise Faxe”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, Ewert Wrangel & Fredrik 
Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1919; ”Vid Skånska Hofrättens invigning”, Esaias Tegnér Samlade skrifter III, 
Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1920; ”[Frithiofs saga] Kung Bele och Thorsten Vi-
kingsson.”, ”[Frithiofs saga] Balders Bål.”, ”[Frithiofs saga] Frithiof går i landsflykt.”, ”[Frithiofs saga] Försoningen.”, 
Esaias Tegnér Samlade skrifter V, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1921. 
17 Josua Mjöberg, Stilstudier i Tegnérs ungdomsdiktning, (Göteborgs Högskolas årsskrift 18:1), (diss. Göteborg), Wetter-
ren & Kerber 1911. 
18 Ibid., s. 44–49. 
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till delarna över helheten, estetiska verkningar var som ett salt man kunde sprida ut i en dikt, och 

det var vanligt att man gav hommage till sina influenser/kollegor genom att efterbilda deras texter.19  

Carl Santesson studerar Tegnérs ”reflexionsdiktning”.20 Flera av dikterna som San-

tesson behandlar behandlas också av Mjöberg, men Santesson behandlar dessa mycket mera ingå-

ende. På så sätt bidrar han med att ge undersökningen ett djupare perspektiv på den tidiga peri-

odens diktning. Hans studie går på djupet med dikternas influenser och ämnen. Santesson sam-

manfattar studiens syfte i sin inledning: ”Ännu torde dock en del återstå att säga om denna tidiga 

reflexionsdiktning, hvilken, inriktad som den är på stora och betydelsefulla lifsfrågor, klarare än 

ungdomstidens öfriga poetiska produktion återspeglar sin upphofsmans andliga och litterära ut-

vecklingsgång.”21  

Albert Nilsson spårar filosofiska influenser hos Tegnér i en föravhandling till en ut-

gåva av Esaias Tegnérs estetiska och filosofiska skrifter.22 Nilsson spårar specifikt tyska idealistiska influ-

enser (Schiller, Kant och Schelling) och ger en inblick i Tegnérs uppfattning och införlivande av 

den Kant-Schillerska estetiken i sin egen uppfattning om skönhet.23 Han visar hur Tegnér anammar 

den tyska idealismen i sitt tankesätt och dikt. Denna avhandling kan också sägas vara ett förspel till 

hans senare Svensk romantik. Den platonska strömningen.24 I denna klargör Nilsson flera romantikers 

influens från den platonska traditionen. Han tar fasta på att Tegnér fått en avgörande påverkan 

från Schiller och Kant i sin idealism. Tegnér ser människan som varelse av både sinnevärlden och 

idévärlden.25 Den senare är den oföränderliga världen som innehåller urbilderna och de absoluta 

värdenormerna av vilken sinnevärlden endast är en avbild.26 Ur detta hämtar Tegnér efter idéerna 

om det sanna, det rätta och det sköna – med stöd från Kant – och anger detta som ”den ideella 

kulturens ledstjärnor”.27 

Algot Werin tecknar – vad han själv kallar – Tegnérs mogna period, som börjar med 

”Det Eviga” och sträcker sig fram tills att han vigs till biskop 1826.28 Werin gör en litteraturhistorisk 

undersökning på flera av Tegnérs allra viktigaste dikter; dikter som också ingår i materialet för min 

analys. Man kan säga att han tillsammans med Böök tar över facklan efter Mjöberg och Santesson 

för dikterna mellan 1807–1825. 

 
19 Ibid., 24–25, 23–31. 
20 Carl Santesson, ”Tegnérs reflexionsdiktning 1801–1806”, Tegnér Studier 1–2, (Litteraturhistoriska seminariet, Upp-
sala universitet. Meddelanden, 1), Uppsala: Akademiska boktryckeriet 1913. 
21 Ibid., s. 1. 
22 Albert Nilsson, ”Tegnérs estetiska och filosofiska studier”, Esaias Tegnér Filosofiska och Estetiska skrifter, red. Albert 
Nilsson & Bert Möller, Stockholm: Nordstedts 1913, s. 1–141. 
23 Ibid., s. 72–73. 
24 Albert Nilsson, Svensk romantik. Den Platonska strömningen, Lund: Gleerups 1916. 
25 Ibid., s. 307. 
26 Ibid., s. 9. 
27 Ibid., s. 307. 
28 Algot Werin, Esaias Tegnér. Från Det eviga till Mjältsjukan, Lund: Gleerups 1934. 
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Fredrik Böök har i sin biografi på två band tecknat en utförlig genomgång av Tegnérs 

liv. 29 Biografin innehåller dels ett biografiskt värde som berättar om Tegnérs liv från början till slut. 

Men samtidigt återkommer Böök med flera nedslag i Tegnérs litterära utveckling, där han utförligt 

går igenom flera dikter, tal, riksdagsprotokoll och gör en grundlig undersökning av Frithiofs Saga.30 

Böök sammanfattar flera av Tegnérs litterära influenser: Schiller, Kant, Ossian, Homeros, 

Oehlenschläger, Leopold, och lord Byron. 

Den undersökning som faller närmast i tiden är Horace Engdahls kapitel om Tegnér 

i Den romantiska texten.31 Engdahls avhandling anses vara en reaktion på att romantikstudiet ofta 

”svävat iväg” med att se diverse texter som bevis på olika filosofiska världsuppfattningar. Han 

angriper den svenska romantiken med utgångspunkt i texten: ”Romantikens gränsöverskridande 

energi kommer att frigöras först när vi läser den som texter och inte som världsåskådning.”32 Han 

använder sig av en blandad analysmetod indelad i tre nivåer: poetik (strukturell-retorisk analys), 

hermeneutik (medvetandekritisk analys), och litteraturhistoria (systemanalys).33 I vårt fall bidrar 

undersökningen med att Engdahl gör belysande nedslag och tecknar våldet och dess koppling till 

tiden i ”Det Eviga”.34 

 Anton Blancks avhandling Den nordiska renässansen tillåter en bred ingång för att förstå 

detaljer om den romantiska tiden och varför det fornnordiska konceptet förekommer som ett hu-

vudtema bland flera romantikers diktning.35 Med utgångspunkt i Montesquieu ritar han upp en 

förståelsemässig bas för att förstå den historiska vändningen, som Koselleck kallar för Sattelzeit.36 

Här börjar man intressera sig för hur delarna påverkar historien. Detta tar sig i uttryck av hur t.ex. 

klimatet kan ha en inverkan på den kultur och den litteratur som uppstår på ett ställe. Detta kan 

återkopplas till det filologiska paradigmets vändning mot historien.37 Denna vändning får konse-

kvensen att man inser att det plötsligt inte bara finns en antik historia, utan flera historier: en antik, 

en keltisk, en kinesisk, och en fornnordisk, osv. Blanck utför en kombinerad undersökning utifrån 

Montesquieus historiska studium tillsammans med Rousseaus uppfattning om naturmänniskan och 

 
29 Fredrik Böök, Esaias Tegnér 1&2, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1946. 
30 Fredrik Böök, Esaias Tegnér 1, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1946, s. 287–409. 
31 Horace Engdahl, ”Guden kommer”, Den romantiska texten, (diss. Stockholm 1987): Albert Bonniers förlag 1986, s. 
217–263. 
32 Ibid., s. 9. 
33 Ibid., s, 299. 
34 Ibid., s. 257–261. 
35 Anton Blanck, Den nordiska renässansen. En undersökning av den ”götiska” poesins allmänna och inhemska förutsättningar, 
(diss) Uppsala: Albert Bonniers förlag 1911. 
36 Sattelzeit är en term som betecknar tiden mellan 1750–1850. Under denna tid sker en temporalisering av historien 
– och således begreppen – genom att avståndet till det förflutna och framtiden ökar. Begrepp, historia och kultur 
som tidigare varit statiska och innehaft en kontinuerlig natur förlorades. Det skapades ett påtagligt avstånd till både 
det som tidigare varit, och det som skulle komma. Detta gör att samtiden upplevdes som en övergångsperiod. Jord-
heim 2004, s. 141. 
37 Ibid., ”Det Filologiska paradigmet”, s. 27–80. 
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tecknar sedan den förromantiska strömningen i 1700-talets Europa, specifikt inriktar han sig på 

hur det fornnordiska tecknas och skildras runt om på kontinenten och i England innan han till slut 

når Sverige. 

 

Analys 
 
För att kunna utröna den begreppsmässiga betydelsen av våld, kommer vi först behöva en grund 

att stå på, genom att se hur våld används i det svenska språket. Våld har två huvudsakliga använd-

ningar. Den första är att våld är ett tillstånd, där dess betydelse är synonymt med makt.38 T.ex. ”han 

var i hennes våld”. Den andra användningen är mera mångfacetterad genom att den tecknar våldet 

som en handling: våldet betecknar förhållandet av att använda kraft för att orättmätigt skada, utöva 

påtryckning på, tvång mot, makt över någon, för att skada eller påverka någon/något.39 Sedan kan 

våld förekomma i en adjektivböjning (t.ex. våldsam) som oftast har en förstärkande effekt.40 

 

I: 1799–1807 
 
Negativt, tillfälligt och känsloladdat. 
Det första stället där våld förekommer är i ”Vid tidningen om Bonapartes död”, som är en av 

Tegnérs tidigaste dikter.41 Denna användning är signifikant då den – redan i detta tidiga stadium av 

Tegnérs bana – tar fasta på en av våldets centrala dimensioner:  

 
Men misstro dock den stod, som fruktan reste blott, 

Den stod, som nu ditt hopp med minnets bländverk tjusar; 

Men räds en dag en hand, som drar af dina brott 

Den mantel, smickret gaf, och våldets stoder grusar.42  

 

 
38 Svenska Akademiens Ordbok, ”Våld”,  https://www.saob.se/artikel/?seek=v%C3%A5ld&pz=1 (publicerad 2019). 
39 Ibid. 
40 Svenska Akademiens Ordbok, ”Våldsam”, https://www.saob.se/artikel/?unik=V_1583-0180.630W&pz=3 (publice-
rad 2019). 
41 Den skrevs 1799 då ”alla tidningar uppfylldes med falska berättelser om [Napoleon] Bonapartes död”, se ”Vid Tid-
ningen om Bonapartes död”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: 
Nordstedts 1918, s. 3. 
42 Ibid., s. 5. 
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Här framför Tegnér en kritik av Napoleonväldet,43 samtidigt som han använder våldet i en genitiv-

metafor – alltså en metafor som påpekar att det är en metafor, vilket är kännetecknade i den gus-

tavianska retoriken.44 Att våldet används på detta sätt är anmärkningsvärt. Dels för att det är ett 

tydligt tecken på att vi befinner oss i Tegnérs tidiga stadium som diktare, men också att våldet inte 

uttryckligen framhålls som en ren personifikation, alltså en självständig enhet. Våldet får vara ab-

strakt, samtidigt som det har egenskaper som tyder på att det är autonomt – agerande på egen 

verksamhet. 

 En hand rycker bort smickrets mantel från brotten, under manteln blottas ”våldets 

stoder” som ”grusas” vid avsaknaden av mantelns skydd. Det betyder flera saker. Först noterar vi 

att våldet har något. Våldet äger saker, i detta fall ”stoder”.45 Ägandet är en viktig aspekt då det hör 

ihop med att våldet ingår i en genitivmetafor: våldet är ett abstrakt koncept, men det har en inver-

kan genom sitt ägande. Den andra implikationen följer på detta, genom att vi ser till vad som sker 

med det som ägs av våldet: det försvinner; det är tillfälligt. Här grusas ”våldets stoder”, efter att 

manteln av smicker har dragits undan. Våldet står här i en beroendeställning till smicker.46 Det här 

visar att våldet – och dess ägodelar – är i behov av att döljas, för när manteln dras undan tillåts 

blicken se våldet för vad det egentligen är. Resultatet: att stoderna grusas. Våldet – och det som 

hör till det – är tillfälligt för att det bygger på lögner – det står på en negativ grund. 

 Dikterna ”Til Conductören Herr Christian Lundberg och Demosielle Gustava Caro-

lina Centerwall den 22 Martii 1801”, ”Martin Luther” och ”Til den Trolösa ” ger samma tillfälliga 

bild av våldet.47 I den första framträder ännu en av våldets ägodelar: ”Alla våldets hinder” bryts av 

brudens ”ljufva allmagtshand”. I den andra framställer Tegnér Martin Luther och hur han befriar 

kristendomen genom att han satte sitt ”bröst mot Vantrons våld” som en ”förmur”.48 I den tredje 

är det ”dödens våld” som människan undviker genom att ge sin kärlek till Gud.49 

 
43 Till en början kan det tyckas paradoxalt att Tegnér fäller en sådan här typ av kritik mot Napoleon, då han var en 
beundrare av denne. Algot Werin framhåller att detta är av anledning att Tegnérs beundran är av en mera realistisk 
art, vilket är varför han inte räds att påpeka det som är negativt. Se, Werin 1934, s. 127. 
44 Rolf Hillman diskuterar detta i sin undersökning av den gustavianska retoriken, se Rolf Hillman Gustaviansk reto-
rik: stilstudier i Svenska akademiens med stora priset belönade äreminnen 1786-1803, (diss. Stockholm), Lund: Svenska bokför-
laget 1962. (På grund av den rådande läget i samhället har jag varit förhindrad till att kunna specificera exakt sida). 
45 Alternativt går det också att säga att våldet kan vara en ”oskiljaktig del” av denna sak. Att de anförda stoderna inte 
bara ägs av våldet, utan att våldet är en del av dem. 
46 Smicker betecknar ord/tal som dels kan ha en positiv eller negativ innebörd. I den negativa innebörden finns det 
en inställsamhet, eller att man töjer på sanningen för att höja upp någon eller något. Se. Svenska Akademiens Ordbok, 
”Smicker”, https://www.saob.se/artikel/?seek=smicker&pz=1 (publicerad 1929). 
47 Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1918, s. 12–13, 25–26, 
52–53. 
48 ”Martin Luther”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1918, s. 25. 
49 ”Till de Trolösa”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1918, s. 52. 
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Våldet skiljer sig litet mellan dessa ställen: hos den första framträder våldet som ett 

substantiv – återigen i en genitivmetafor – med ägande över flera hinder; i den andra och tredje är 

våld synonymt med ”makt” och tecknas först som Vantrons – Vantron ska i dikten beteckna Ka-

tolska kyrkan – sedan som dödens makt. Men trots dessa skillnader är våldet i alla fallen tillfälligt: 

Bruden bryter alla våldets hinder, Martin Luther befriar kristendomen ur Vantrons våld, och männi-

skan undviker dödens våld genom sin kärlek till Gud. Hur går det att undvika våldet? Bruden kan 

bryta våldet genom ”dygden i Ert [brudens] bröst”, Luthers handling ger kristendomen frihet från 

katolska kyrkan, och Människan i ”Till den trolösa” tar sig ur våldet genom att hon en gång bekänt 

kärlek till Gud. Vi ser hur Tegnér knyter varje besegrare till delar av sin idealistiska åskådning: ”Til 

Conductören[…]”, ”Martin Luther” och ”Til de Trolösa” knyter an till hans idealistiska-kristna 

grundhållning.50 Brudens, Luthers och människans handlingar verkar för den ideella kulturens tre-

enighet: det sanna, det rätta och det sköna. Våldet å andra sidan kopplas till vantro och hinder. Det 

visar i sig varför Bruden, Luther och människan kan besegra den: våldet hör ihop med saker som 

är svaga och falska (lögner och hinder), och det gör att det blir svagt för det som är sant och evigt. 

Våldet kan sägas höra till idévärldens motsats, alltså sinnevärlden. 

 Som vi har sett kopplas våld ihop med negativa ord: ”Vantro”, ”döden”, ”hinder”, 

och ”smicker”. Bilden vi får är negativ, och den är återkommande i flera av dikterna. ”Klosterrui-

nerna” tecknar våldet som en del av tidens förstörande kraft: 

 
Dess murar nitet fogat fast ihop, 

men sekler trängde sig med våld emellan.51  

 

Murarna hade, en gång i tiden, uppgiften att skydda klostret: ”Från dessa murar skyggde våld och 

brott […]”52 Våldet, som skulle skyddas mot, kopplas till brott, som betyder att något är sönder-

brutet.53 När frågan ställs om det var frid som bodde i skuggornas själ, är det bara livets klagan som 

vet, ”och smärtans tecken i sitt våld det äger”.54 Bilden vi får är att våldet hör ihop med tiden, och 

används för att förvittra, bryter sönder, och blir således en del av smärtan. Denna koppling görs 

grövre i ”Till Hennes Majestät Drottningen” där våldet är något som ”rustar sig till mord och 

krig”.55 Här tar Tegnér fasta på våldets koppling till krig – en koppling som kommer växa i och 

 
50 Nilsson 1913, s. 70, 75.  
51 ”Klosterruinerna”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1918, s. 173. 
52 Ibid. 
53 Svenska Akademiens Ordbok, ”Brott”, https://www.saob.se/artikel/?seek=brott&pz=1 (publicerad 1922). 
54 ”Klosterruinerna”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1918, s. 174. 
55 ”Till Hennes Majestät Drottningen”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stock-
holm: Nordstedts 1918, s. 226. 
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med tiden. Och i ”Öfver lifvets plågor och tröst” hör våld till ”nödvändighetens makt” som alla på 

jorden – d.v.s. sinnevärlden – behöver lyda under, och att försöka kämpa emot detta ökar dess 

makt över människan: 

 
Af all Naturen som vi känne 

Lydt är Nödvändighetens tvång: 

Din vanmagt tror sig trotsa henne 

I dina ödens bundna gång. 

Då hennes våld din svaghet sporde, 

Ditt högmod, städs med den i strid […]56 

 

Senare i samma dikt förekommer adjektivböjningen ”våldsamt”: 

 
Men då passionen våldsamt ryter, 

Och plågans födes, evigt ny, 

Hvad är den dygd hvarmed du skryter? 

Et strå, som stormens vrede bryter, 

En suck ibland Volcaners gny.57 

 

Det är passionen som brister fram på ett våldsamt sätt – alltså med mycket kraft, eller intensivt, i 

likhet med en naturkraft.58 Våld används här som en förstärkare. Passionen ryter våldsamt som ett 

djur. Att våld koppas ihop med ett rytande ger bilden av att passionen bryter fram olovligt, hän-

synslöst och djuriskt. Våldet får en koppling till ett sinnestillstånd av djurisk/naturlig art och kopp-

las samtidigt till en kraftfull utgjutning av känslor. Dessa kopplingar är också negativa kopplingar, 

genom att det gör att plågan föds som ”evigt ny”.  

 Den djuriska kopplingen knyter våldet till ett förbipasserat stadie, vilket är något 

som återkommer i dikterna ”Jean Jacques Rousseau” och ”Långfredagen”. I den första ser vi sam-

manslutningen ”Våldskraften” som skildras som antites till rationalismen/upplysningen.59 

 
Då Du [Upplysningen] bygger folken ett varande skjul 

Mot fördomens hot, mot Passionernas yra; 

 
56 ”Öfver lifvets plågor och tröst”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: 
Nordstedts 1918, s. 21. 
57 Ibid., s. 23. 
58 Svenska Akademiens Ordbok, ”Våldsam”, https://www.saob.se/artikel/?unik=V_1583-0180.630W&pz=3 (publice-
rad 2019). 
59 Detta med stöd ur att Tegner hämtar upplysningsprogrammet som dikten ger ton åt från Nils von Rosenstein 
(1752–1824), som var en ivrig upplysningshyllare, se Santesson 1913, s. 115, 102. 
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Och rycker från Våldskraften verldsödets hjul 

Med rättvisa händer att styra? —60 

 

Våldskraften är det som styrt världen innan upplysningen. Detta styre har hört ihop med ”fördo-

mar” och ”passionerna”, vilket tecknar styret som lögnaktigt och med samma känsloutgjutning vi 

såg i ”Öfver lifvets plågor och tröst”. Styret är i antites till ett rationalistiskt, där tanken och det 

klara regerar. ”Långfredagen” för fram ett liknande program för uppställningen av våldet, men 

byter ut Rousseau mot Kristendomen. Människans urtillstånd skildras: ”Kring jorden rasade ett 

vrångt och blodigt slägte, / Med våldet blott till rätt, med hatet blott till vän.”61 Människan är här 

inte mer än ett av de andra djuren. Genom att hon har våldet ”till rätt” är det alltså våldet som är 

sammanfattningen av de regler som gäller för hennes samlevnad.62 Dessa regler blir således en slags 

frånvaro av regler: samlevnaden är tillfällig, negativ och fördomar/passioner bestämmer. 

 

Reflektioner, nyansering och bildskapande 
Tegnérs tidiga diktning tecknar ett våldsbegrepp som har återkommande aspekter. Våldet är något 

som sker i sinnevärlden, i antites till idévärlden. Detta har konsekvensen att våldets skapelser eller 

ägodelar inte förmår att hålla, utan de är till sin natur tillfälliga. Det bidrar till att våldet skildras i 

samband med negativa krafter, och är i flera fall beroende av dem (lögn, svaghet, död, förtryck); 

deras gemensamma nämnare är att de är begränsade till den sinnliga världen. Våldet tar sig ganska 

konkreta former: det är en del av ett oreglerat utbrott av känslor, det antar mönster från ett förbi-

passerat tillstånd, och det är något som går att besegra ifall man knyter an till den ideella kulturens 

treenighet. 

Den tidiga diktningen gör något som utmärker den: det finns utrymme för reflektion. 

Strax här nedanför kommer jag visa hur Tegnér sätter våldet under reflektion. Ingen av dikterna 

tar sig uttryckligen formen av en ”essä över våldet”. Men de följande dikterna är av en reflekterande 

art, vilket gör att alla delarna som ingår i dikten ingår i olika typer av resonemang och nyanseringar.63 

Våldet ingår i flera av dessa, och det visar på en vilja eller en ambition att tänka kring våldet. Dikter 

som gås igenom nedanför är ”Ynglingens sotsång”, ”Ungdomen”, ”Kulturen”, och ”Elden”. 

 
60 ”Jean Jacques Rousseau”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: 
Nordstedts 1918, s. 136. 
61 ”Långfredagen”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1918, s. 143.  
62 Rätt har flera olika betydelser. Här går det att konstatera att det rör sig om en substantivform, dels av samman-
hanget och dels ur att Mjöberg påpekar att substantiv är härskande hos Tegnérs tidiga diktning, se Mjöberg 1911, s. 
96–105; för betydelse av rätt, se Svenska Akademiens Ordbok, ”Rätt”, https://www.saob.se/artikel/?unik=R_3993-
0021.hImh&pz=5 (publicerad 1961). 
63 Samtliga av dikterna ingår som en del av ”Tegnérs reflektionsdiktning”, vilka Santesson undersöker, se Santesson 
1913, s. 17–32, 33–40, 82–113, 128–139. 
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”Ynglingens sotsång” tecknar människans tidiga stadium: 

 
Hur usel gick hon först, Instinktens ledbarn än, 

At söka, irrande, sin näring i en öken, 

Med våldet blott till rätt, med hatet blott till vän […]64  

 

Vi känner igen bilderna från ”Långfredagen”. Människan är sökande och djurisk, våldet har hon 

”till rätt”. Tegnér skildrar våldet som en del av människan redan från ett tidigt stadium, och våldet 

är en del av hennes utveckling: 

 
Hvad storhet vann hon sen, hvad lidande och brott, 

I samfund skockad hop af våldet och behofven, 

Då stater växte opp, förskämda vildar blott, 

Som plundra sina barn, och slitas sen om rofen […]65 
 

Det vi ser är att samfundet som staterna växter ur är en sammanslagning av våld och behov, och 

människan är som förskämda vildar som dödar sina egna barn. ”Storheter” är inte synonymt med 

en positiv klang. Här används ”storhet” ironiskt genom att direkt följas upp med ”lidande och 

brott”, vilket visar att det är dessa två saker som blir storheter med en utveckling med avsaknad av 

en högre mening. Våldet tecknas här ihop med både lidande och brott, men närmast till behoven. 

Detta visar på att människans utveckling har präglats av frånvaro av samhörighet till de högre 

idéerna, vilket är varför människan är ”förskämda vildar blott”. 

 Tegnér tecknar våldet som en intim del av människan och hennes historia. Våldet 

har tagit plats och varit delaktigt i att bidra till människans utveckling, vilket har inneburit ett stor-

slaget lidande samtidigt som de resulterat i stater och samhällets grundande. När människan inte 

har en anknytning till de högre idéerna, är våldet där och leder henne. 

Men i ”Ynglingens sotsång” visar Tegnér ett hopp för förändring: möjligheten att 

skapa en koppling till idéerna: ”När knyter friden då sitt fasta brödraband? / När ödes draken ut 

som vaktar sanningsskatten?”66 Det går att byta ut våldet och behoven mot fred och sanning – två 

saker som vi tidigare visat hör till de eviga idéerna. Men det som står i vägen, skriver Tegnér är att 

”Ännu är menskans rätt en boll i våldets hand, / Dess ljus blott stjernfall än uti den långa natten.”67 

 
64 ”Ynglingens sotsång”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1918, s. 74. 
65 Ibid. 
66  Ibid. 
67 Ljuset är en återkommande symbol för att beteckna idéen, den brukas redan hos Platon, se Nilsson 1916, s. 313. 
För citat, se ”Ynglingens sotsång”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: 
Nordstedts 1918, s. 74. 
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Detta beskriver ett särskilt förhållande. Våldet har inte en hundraprocentig kontroll över hela män-

niskans tillvaro, bilden visar istället att människans omgivning i hög grad är präglad av våldet. Vål-

det kan kasta iväg människan i vilken riktning som helst. Men bilden är transitorisk: efter att den 

mänskliga bollen blivit kastad så kommer den att stanna upp, för eller senare; det finns en frigörelse 

från tillståndet. Detta tecknar flera implikationer för våldet. När våldet kan kasta människan i vilken 

riktning som helst, så betyder det att hon kan bli kastad i en riktning mot det ”sanna, rätta och 

sköna”; det visar att människan inte har kontroll över våldet när det brukas, utan att det är tvärt 

om; och det visar att våldet är ett tillfälligt tillstånd. Detta sätter i spel våldets negativa klang och 

det befäster våldet som en tillfällig del av människan, som inte är negativ till sin natur.  

 ”Ynglingen sotsång” visar på en nyanserad förståelse på människans relation till våld. 

Det är och har varit en del av alla människor, som kan och har brukats för olika ändamål. Det har 

funnits med människan från början. Men det har en tillfällig dimension, och en dag kommer för-

nuftet att vinna och släppa människan fri ur våldets hand: ”Förnuftets segerdag på våldsmän och 

på dårar!”68 

Våldet i ”Ungdomen” används som fienden till de svaga: 

 
Svaghet skall du skydda, våldet slå, 

Återge den skörd som sveket röfvat; 

Bröders tack förtjena, men försmå, 

Nöjd med minnet af den dygd du öfvat.69 

 

Vi återser föreställningen från ”Yngligens sotsång”: att våldet är något som existerar inom männi-

skan, som en del av henne som kan brukas medvetet eller omedvetet. Den unge och dygdige ska 

skydda de som utsätts för våld från de som brukar det. Våldet är något som andra måste skyddas 

emot, specifikt i dikten är det de svaga som ska skyddas. Våldet är förbundet med svek, för genom 

att besegra våldet kan den unge återge skörden som sveket rövat bort. Det visar att våldet för-

trycker, medans svek (lögner) stjäl. Vi måste rikta ögonen åt att dikten tecknar en särskild bild: den 

unge ska besegra våldet genom att slå det. Våldet ska slåss emot. Detta implicerar att den unge 

måste bruka våld mot våld. Men genom att det ena våldet tecknas som ”slå”, och att det innehar 

kraften att besegra våldet och motverka sveket, är det något annorlunda. Det implicita våld som 

tecknas med ”slå” härrör från att kämpa för något ”dygdigt”, i detta fall att kämpa för de svaga – 

alltså något evigt. 

 
68 ”Ynglingens sotsång” Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1918, s. 74 
69 ”Ungdomen”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1918, 
s. 82. 
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I ”Kulturen” förekommer våld i samband med en referens till korstågen – som fram-

ställs med en övervägande negativ syn, för att reflektionen är hämtad från Schiller.70 Tegnér skriver: 

 
Öfver Östern än Kulturens dager 

Lik en halfskymd aftonstjerna stod. 

Och till bytes Europa tager 

Hennes ljus för sina söners blod. 

Seder, barn för hvilka våldet viker, 

I sin linda följa hem med dem: 

Bättre rof än Helgonens reliker, 

Bättre än din thron, Jerusalem!71 

 

Korstågen kan göra många saker, som att göra intrång i flera andra länder och slakta människor. 

Men våldet viker sig för sederna, de är som barn som våldet inte förmår att skada. Istället får dessa 

seder följa med dem tillbaka. Vi kan förklara varför våldet viker sig för den österländska (läs: antika) 

kulturen, det är för att den är kopplad till de eviga idéerna. Våldet förmår inte att besegra och erövra 

dem, utan viker sig istället för dem. Och att dessa seder får följa med tillbaka till Europa tecknas 

som något övervägande positivt, då det är bättre än allt annat som korstågen annars kunde hämta: 

”Bättre rof än Helgonens reliker, / Bättre än din thron, Jerusalem!”. Våldet är del av något positivt, 

det är med och återställer en koppling till idévärlden. 

 När våld förekommer senare i ”Kulturen” är det som en del av en antitetisk mening, 

den slutgiltiga striden ska äga rum mellan det goda och det onda: ”Mellan ljus och mörker, våld 

och rätt”.72 Ljuset – idéerna, Gud, religionen – ställs mot mörker – det dunkla, helvetet, sinnevärl-

den –, våld – känslor, frånvaron av regler – ställs mot rätt – lagar, regler för människors levnad. 

Det finns en lans att dra för att dessa poler ska slåss mot varandra i all evighet, det är därför de 

ställs mot varandra i den slutgiltiga striden. Men det är värt att påpeka att det inte rör sig om ett 

uteslutande antitetiskt förhållande mellan dessa poler: den första raden av strofen lyder: ”Nej, en 

dag skall likväl sluta striden”. En dag ska komma och sluta striden mellan de påstådda antiteserna. 

Att sluta en strid handlar inte om att deras förhållande ska lösas upp, och att den ena vinner över 

den andra. Utan sluta betyder dels att stänga, men också att förena.73 Ljuset ska inte vinna över 

mörkret, våldet ska inte besegras av rätten, då för att de hör tillsammans som sidorna på ett mynt.  

 
70 Santesson, s. 89. 
71 ”Kulturen”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1918, s. 
151. 
72 Ibid., s. 155. 
73 Svenska Akademiens Ordbok, ”Sluta”,  https://www.saob.se/artikel/?unik=S_06727-0195.the7&pz=3 (publicerad 
1977). 
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När våldet tecknas i ”Elden” sker detta i en tegnérsk uppradning av bilder, vilket 

skapar en mångskiftande bild:  

 
Säg oss, säg oss är du ej den samma 

Känd som himlens eller snillets flamma. 

I en sol som i en Leopold. 

När Vesuvens barm, när hjeltens ryter 

Är det icke samma kraft som bryter 

Ut med samma våld? 74 

 

Det är en brinnande bild vi möter. Vi ser himlen och snillets flamma, i en sol som i en Leopold, 

Vesuvius bröst, hjältens rytande. Tegnér frågar om det inte är samma kraft som förekommer i dessa 

bilder, och då är det en kraft som bryter ut med ”samma våld”. Kraften som avses har att göra med 

att skönheten har ett preexisterande ursprung, och att det finns inom oss.75 Våldet används här 

som frånkopplat positiva och negativa effekter. Här används våldet som ett beskrivande substantiv: 

våldets känslomässiga styrka höjer upp styrkan hos skönhetens kraft som återfinns i himmelns och 

snillets flamma, hos Leopold, i vulkanen Vesuvius och i hjältens vrål. Detta är anmärkningsvärt 

eftersom vi nu ser våldet – som tidigare gång på gång tecknats tillsammans med ord som lidande, 

svek, lögner och död – tillsammans i ett förhållande till en av den ideella kulturens pelare: skön-

heten. 

 

II: 1808–1825 
 

För att förstå flera aspekter av de dikter som kommer att behandlas under denna rubrik, måste vi 

kort ta upp några viktiga händelser i dåtidens politik och i Tegnérs personliga liv. Europa är under 

1805–1815 involverat i Napoleonkrigen. Det är ett ostabilt och våldsamt klimat som råder. Sverige 

går under den här tiden igenom en stor kris. Först förlorar man östra delen av riket – d.v.s. Finland 

– till Ryssland under finska kriget (1808–1809), vilket betraktades som nationell förödmjukelse och 

ledde till att Gustav IV Adolf avsattes 1809. Han ersätts med Jean Baptiste Bernadotte, alltså Karl 

XIV Johan 1810. Omsättningen leder till en stor del förändringar, men den mest omtumlande är 

1812 års politik. Denna politik innebar flera saker, men kärnan i dess utrikespolitik var en allians 

med Ryssland mot Napoleon – vilket kan tes paradoxalt, och upplevas som en slags underkastelse. 

 
74 ”Elden”, Esaias Tegnér Samlade skrifter I, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1918, s. 161. 
75 Preexistensläran är en platonsk tanke som sysselsatte Herder, Goethe och Schiller och är en av romantikens åter-
kommande tankar. Se, Nilsson 1913, s. 92–93. 
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Tegnér befinner sig i allt detta i en speciell position. Han har växt upp med den gustavianska trad-

itionen och var tidigt en anhängare av det liberala programmet som företräddes av den franska 

revolutionen; i det privata finner han sig själv för det mesta på Frankrikes och Napoleons sida.76 

 På det personliga planet markerar perioden 1808–1811 en skiftning: Tegnérs karriär 

tar fart på allvar.77 Han får nationellt genomslag med ”Krigssång för Landtvärnet” 1808.78 Han 

skriver ”Det Eviga” 1810, som benämns som hans första fullständiga dikt.79 1812 blir ett stort år: 

han blir medlem i Götiska förbundet, han utnämns till professor i grekiska och prästvigs, och sam-

tidigt belönas han med Svenska Akademiens stora pris för dikten ”Svea” som han skickade in året 

innan. 1818 väljs han in i Svenska Akademien på plats 8 och efterträder Johan Gabriel Oxenstierna. 

Och 1825 avslutar han arbetet på sitt magnum opus Frithiofs saga. Dikterna han skriver under denna 

period antar en verkligt tegnérsk stil, som har en romantisk prägel bl.a. tack vare hans studier av 

den tyska idealismen (Kant, Schiller, Schelling, Herder).80 

 Det är viktigt att förstå det ostabila läget i dåtidens nationella och internationella 

politiska klimat, eftersom flera av Tegnérs dikter från denna tid alluderar och kommenterar på detta 

läge. I vårt fall blir detta viktigt att ha i åtanke, eftersom vi tidigare sett en koppling mellan våld och 

krig. Krisen och krigen är en stor historisk faktor som påverkar Tegnérs användning av begreppet 

våld. Vi börjar i hans sång för lantvärnet. 

 

Ondskan 
 

”Krigssång för Landtvärnet” är en patriotisk sång, och får sin inspiration ur en ”fosterlandskärlek, 

[och] längtan efter förlossande handling och dåd”.81 Handskriften till dikten lämnas över samtidigt 

som Sveaborg faller och nederlaget vid Oravais inträffar.82 Böök påpekar att Tegnér använder sig 

av ett Schillerskt tema i dikten: att två nationer slås om ensamt ägande av världen.83 Det finns 

således en slags republikansk frihetsanda i dikten, vars sceneri också hämtas från Schillers Wilhelm 

Tell: ”Det är lantvärnet, som hos Tegnér övertagit Wilhelm Tells roll, och i sluttablån, där det jub-

lande lantfolket måleriskt grupperas i dans och lek, urskiljer man tydligt den schweiziska festritua-

len, som gick igen i Rousseaus broderskapsfantasier och franska revolutionens medborgarfester.”84 

När våldet först träder in, ser vi ett nalkande våld:  

 
76 Böök 1946, s. 124–129. 
77 Mjöberg 1911, s. 37–39. 
78 Nilsson 1913, s. 19. 
79 Werin 1934, s. 7. 
80 Böök 1946, 139. 
81 Ibid., s. 135. 
82 Ibid., s. 134. 
83 Ibid., s. 137. 
84 Ibid. 
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Ack! ett folk af stilla herdar bodde 

vi lycksaliga i okänd Nord. 

Uppå fädrens fält vår föda grodde, 

och i fädrens dalar sprang vår hjord. 

Våldets slagtningar oss brydde föga, 

liksom åskor hörda långt ifrån. 

Men de nalkas, och med blodigt öga 

tittar Kriget ner på fjällens son.85 

 

En utopi hotas av utomstående makter. I det ”okända Nord” bor ett folk av herdar, som bor på 

sina ”fädrens fält” och ”fädrens dalar”. De verkar bo där fridfullt, eftersom ”Våldets slagtningar” 

inte bekymrade dem. Våldet skildras i samband med ”slagtningar” (slakt) – ett grymt obarmhärtigt 

dödande.86 Våldet blir således påfallande grymt och alluderar till det krig som pågick ute på konti-

nenten. Men det har inte nått in i utopin än, våldet är som ”åskor hörda långt ifrån”. Slakten är 

dock på väg: ”Men de nalkas, och med blodigt öga / tittar Kriget ner på fjällens son.” Vi finner här 

en explicit koppling mellan våld och krig, genom att formuleringen ”de nalkas” används. Det ska 

avse ”våldets slagtningar” som tecknas ihop med det blodiga ögat, som ”Kriget” använder för att 

se ner på ”fjällens son”. Därmed kopplas våld samman med både blod och krig. 

Lantvärnssången konceptualiserar ett våld som är intimt sammankopplat till slakt, 

blod och krig. Sammankopplingen sker via att kriget personifieras: kriget ser med sitt blodiga öga, 

och det är kriget som kommer med våldets slakt. De tecknas som en del av samma kropp. Kriget, 

slakten, blodet och våldet är något okänt för det folk som bor i utopin. Detta fyller ett nationellt 

syfte: folket (svenskarna) hämtar inspiration från Rousseaus naturmänniska och tecknas som goda, 

harmoniska och boende i en oproblematisk miljö, medan problemen (kriget, slakten, blodet och 

våldet) kommer utifrån, från kontinenten. Tegnér ställer upp en igenkännbar dikotomi: vårt folk är 

goda, fienderna är onda. Anmärkningsvärt är att det enbart är svenskarna som skildras som ett folk, 

fienden är ett personifierat krig. Fienden är inte bara motståndare, utan även omänskliga och onda. 

Och den rousseauanska bilden som används för att teckna folket framhäver bilden av att de är fria 

från våld. Bilden av svenskarna som dikten ger är att de befinner sig i ett urtillstånd. Vi kan således 

kan se dikotomin i andra termer: svenskarna står för idéerna, fienden står för sinnevärlden. Våld 

tecknas inte hos svenskarna, för att Tegnér tecknar dem i ett ideellt tillstånd. 

”Det eviga” är dikten där våldet får sin mest framträdande plats:  

 
85 ”Krigssång för Landtvärnet”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: 
Nordstedts, s. 14. 
86 Svenska Akademiens Ordbok, ”Slaktning”, https://www.saob.se/artikel/?seek=slaktning&pz=2, (publicerad 1976). 
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Väl formar den starke med svärdet sin verld, 

väl flyga som örnar hans rykten; 

men någon gång brytes det vandrande svärd 

och örnarne fällas i flygten. 

Hvad våldet må skapa är vanskligt och kort, 

det dör som en stormvind i öcknen bort.87 

 

Dikten är Tegnérs kommentar till Napoleonväldet.88 Han ”siar” om Napoleons fall.89 Dikten visar 

på en nyanserad syn på omgivningens politiska omvälvningar. Redan 1804 då Napoleon kröntes 

till kejsare vittnar Tegnér om att ceremonin var en fars och revolutionen varit en lång tragedi, detta 

på grund av, som Werin skriver: ”Idolen, som under några år för Tegnér framstått i ljuset av en 

filantropisk och pacifistisk åskådning, var nu fallen, och det skulle dröja länge innan den fick sin 

upphöjda karaktär, då romantiskt-heroiskt förklarad.”90 Den starke är Napoleon, och han formar 

Europa med sitt svärd; alltså med våld. Men det som skapas med våldet förmår, vilket dikten ex-

plicit konstaterar, inte att skapa något evigt: det kan endast bli ”vanskligt och kort”. 

 Här ser vi väldigt tydligt att Tegnérs syn på våldet har utkristalliserats, användningen 

är konkret och vi ser hur det passar in i hans övergripande världssyn: våldet är tillfälligt för att det 

inte är kopplat till idéerna. Det är varför Tegnér avslutar dikten med följande uppmaning:  

 
Så fatta all sanning, så våga allt rätt, 

och bilda det sköna med glädje. 

De tre dö ej ut bland menskors ätt, 

och till dem från tiden vi vädje. 

Hvad tiden dig gaf må du ge igen, 

blott det eviga bor i ditt hjerta än.91  

 

Det sanna, det rätta och det sköna nämns explicit, och det är de som inte dör ut ”bland menskors 

ätt”. Vi ser att ”Det Eviga” skiljer sig markant från de dikterna vi behandlat under första rubriken. 

Här förekommer inte längre någon omfattande reflektion av franskklassiskt drag, utan dikten är 

rakt på sak, tilltalet är säkert – nästan proklamerande.92  ”Det Eviga” är inte som en vanlig politisk 

 
87 ”Det Eviga”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, red. Ewert Wrangel & Fredrik Böök, Stockholm: Nordstedts 1919, s. 
25. 
88 Werin 1934, s. 46. 
89 Böök 1946, s. 145. 
90 Werin 1934, s. 26. 
91 ”Det Eviga”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1919, s. 
26. 
92 Werin 1934, s. 7. 
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dikt. Böök skriver: ”den rör sig i en annan, högre sfär, som står i motsats till den sinnevärld, där 

Napoleon hade sin varelse och firade sina triumfer”.93 Napoleon nämns inte vid namn, ”den starke” 

fångar istället in alla typer av stora krigsförare av olika slag, detta ger dikten ett allmänmänskligt 

värde: att den talar om saker som är applicerbara på hela mänskligheten. Det allmänmänskliga till-

talet byggs vidare på genom att Napoleons herravälde inte diskuteras utförligt, utan det formuleras 

med att han formar världen med sitt svärd.  

Huvudkärnan i Tegnérs dikt är att våldet är förgängligt, att det är den ideala kulturens 

treenighet som förmår skapa evighet. Evigheten är våldets motsats, och med evighet avser dikten 

en ”universell subjektivitet”, att det är ”att vila på en kollektiv norm av stor varaktighet”.94 Evig-

heten vilar inte på att bli uppburen av en övernaturlig kraft, utan det är de deltagande subjekten – 

människorna – som kan bära den. Evigheten och våldet kommer således båda från människan, 

men de jobbar för olika delar av henne. Våldet är en kraft som jobbar mot treenigheten, vilket den 

gör genom att den agerar utifrån människan, men aldrig inåt: 

 
Det rätta är evigt: ej rotas der ut 

från jorden dess trampade lilja. 

Eröfrar det onda all verlden till slut 

så kan du det rätta dock vilja. 

Förföljs det utom dig med list och våld, 

sin fristad det har i ditt bröst fördold.95 

 

Våldet kan försöka utplåna det eviga genom förföljelse tillsammans med list – förmågan att vinna 

ett mål med slughet och felaktiga medel.96 Men evigheten går inte att utrota, på grund av den rums-

liga skillnaden: det rätta, sköna och sanna ligger i människan, där det är en del av idévärlden. Våldet 

är utanför – det är sinnligt – och kan inte komma åt och förstöra det eviga. Då är förtryck det enda 

som återstår. Detta är varför människan kan göra det som är rätt, trots att hon är förföljd av våld 

och list. Tegnér hyllar en kulturidealism som tror starkt på den nämnda treenigheten som ”tran-

cendenta idéer i kantisk eller platonsk mening”.97 Idéerna finns alltid där, men de kan bara förverk-

ligas ur subjektet. 

 
93 Böök 1946, s. 144–145. 
94 Engdahl 1986, s. 260. 
95 ”Det Eviga”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, red. Ewert Wrangel & Fredrik Böök, Stockholm: Nordstedts 1919, s. 
25. 
96 Våldet förekommer i ett liknande kompanjonskap med list i tillfällighetsdikten ”Till Louise Faxe”, där använd-
ningen sker med ett humoristiskt och hyperboliskt tonläge, se ”Till Louise Faxe”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, 
Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1919, s. 171. För definition av list, se Svenska Akademi-
ens Ordbok, ”List”, https://www.saob.se/artikel/?unik=L_0799-0067.i43R&pz=3 (publicerad 1940). 
97 Werin 1934, s. 44. 
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Våldet skildras som en antites till det rätta, goda och sanna. I ”Det Eviga” har en 

förvandling ägt rum, som suddat bort våldets nyanseringar: 

 
Våldet är enbart ont och inte ett nödvändigt redskap för någon världsande eller evolution. Det sägs intet om 

att någon idé skulle ”förverkliga sig” under historiens gång. Våldet kommer och går, och det är bara den med-

vetna viljan till motstånd som räddar idealen och låter rättvisan återuppstå i politisk handling.98 

 

Våldet har blivit ont. Föreställningen syns också i ”Krigssång för Landtvärnet” där våldet är bidra-

gande för att teckna fienden som ond. Men här är det våldet, i sig, som framställs som en kraft av 

uteslutande ondska, genom att det är meningslöst. Våldet blir ont, på grund av att det inte bildar 

någon mening, för att allt som det förmår att bilda är tillfälligt:  

 
De onda makterna är nära förbundna med begreppet ”tiden” i textens betydelsevärld – som ofta hos Tegnér. 

Förfall genom tidens åverkan är en annan form av våld, eller bättre: våldet är en momentan förtätning av ti-

den oupphörliga förstörelseverk. Textens djupstruktur är ett dubbelt och konfliktladdat associationsfält: be-

ständighet, växt, värme, förvandling står mot nedbrytning, glömska, ruin. Alltså liv mot död.99 

 

Våld förkroppsligat av tiden såg vi tidigare i ”Klosterruinerna”, där tiden trängt igenom murarna 

med våld. Vi ser att våldet uttryckligen vill glömma den tidigare anförda universella subjektiviteten 

i ”Vid skånska hofrättens invigning” där det står: 

 
Glöm ej hvad våldet blott vill glömma, 

de ädlas tröst, de visas bud: 

På jorden måste menskor dömma, 

men öfver stjernor dömmer [sic] Gud.100 

 

Tiden syns även i samband till våld i dikten ”Romresan” där rösterna A och B diskuterar Rom, där 

den förste ifrågasätter den senares önska att åka till dit: ”Rom är öde”, säger A, men B svarar: 

 
Konsten nog sin ätthög vaktar, 

Och den eviga föraktar 

tidens våld, barbarers rån. 

Anden lefver bland reliker, 

och det höga minnet viker 

 
98 Engdahl 1986, s. 260. 
99 Ibid., s. 261. 
100 ”Vid skånska hofrättens invigning”, Esaias Tegnér Samlade skrifter III, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stock-
holm: Nordstedts 1920, s. 132. 
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ej derfrån.101 
  

Tegnér har i ”Det Eviga” bestämt sig och den tidiga diktningens reflektioner har suddats bort. Vi 

ser hur de tidiga aspekterna av våldet (tillfälligheten, känslostormen, det sinnliga, förstörelsen och 

lidande) sammangjuts och utkristalliseras till ett ondskefullt våld. 

 I de nästa två dikterna, ”Svea (1811)” och ”Svea (1812)” ser vi hur denna ondskefulla 

bild återupprepar sig.102 När våld först används i ”Svea (1811)” är det i ett sammanhang som skildrar 

det svenska folket och dess motståndare: 

 
Här vandre fri och stolt, bland fjellarna en ätt, 

som sjelfmant ger sin pligt, och kräfver ut sin rätt, 

och sin enfald vis, uti sitt armod ärad 

omfamnar faran glad, och döden oförfärad. — 

Så vexte fordom opp bland tallarna en Slägt 

som kufvat Österns våld och Söderns bäfvan väckt. 

O! Sveas fordna dar, o! Fädrens gudaminnen!103 

 

Det är återigen en estetisk idealism vi ser: ätten som vandrar bland fjällen är fria och stolta, de gör 

sin plikt och kräver sin rätt, och är beredda att möta faran och döden med glädje och utan rädsla.104 

Dikten är en blandning av både antikt och götiskt stoff och fyller framför allt ett nationellt syfte av 

enighet – och ibland tankar på revansch.105 Släktskapet till ”Krigssång för Landtvärnet” blir påtaglig 

i skildringen av ett utopiskt folk, men folket som skildras i ”Svea (1811)” är krigiskt. Folket har 

också ”kufvat Österns våld och Söderns bäfvan väckt”. Det nationella syftet ser vi av den världs-

politiska kontexten, då Sverige befann sig i ett utsatt ställe: förlusten mot Ryssland i finska kriget 

och militärkuppen 1809. ”Östern” i dikten står för Ryssland. Sverige förlorade mot Ryssland och 

genomgår ett maktskifte, det kan tänkas råda en allmän förödmjukelse i landet. När Tegnér således 

skriver att folket kuvat ”Österns” våld kan detta tänkas vara just för detta enande syfte, för att när 

 
101 ”Romresan”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1919, 
s. 115. 
102 Anledningen till att det finns två versioner är för att när versionen från 1811 skickades in till Svenska Akademien 
som tävlingsskrift, fick Tegnér tillbaka den med uppmaningen att den skulle vinna stora priset ifall texten genomgick 
några ändringar. Dessa ändringar grundade sig främst på det osäkra politiska läget, eftersom dikten är av en sådan 
raljerande art att den skulle kunna tolkas som en uppmaning till revansch mot Ryssland. Akademien ville inte ge stora 
priset till något som potentiellt kunde ha realpolitiska konsekvenser. Versionen från 1812 är således den omarbetade 
versionen – och den innehåller en extra användning av våld. ”Kommentarer till dikterna”, Esaias Tegnér Samlade skrif-
ter II, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1919, s. 488, 492. 
103 ”Svea (1811)”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1919, 
s. 63–64. 
104 Böök 1946, s. 227. 
105 Werin 1934, s. 110–117. 
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inget land explicit skrivs ut kan en läsare fylla i ”Östern” med vilken seger som helst som ägde rum 

öster om Sverige. 

Våldet skildras specifikt som något utomstående. Folket i Sverige brukar inte våld, 

utan kuvar det. Våldet har kommit utifrån men har blivit avvärjt. Det är intressant att ord som död 

och fara, som använts i samband med våld, här istället används för att höja upp det egna folket. 

Denna bild förstärks när våld förekommer för andra gången: 

 
Du sofver, Svea Folk, på branten af en afgrund. 

Men Våld och Barbari, och rotadt Hat och Afund 

de vaka omkring dig. O väckte dig min röst!106 

 

Sveriges folk sover ”på branten af en afgrund”, ”Våld och Barbari” och ”Hat och Afund” cirkulerar 

sakta omkring dem. Bilden är lik den vi sett i ”Krigssång för Landtvärnet””. Det som bytts ut är 

att folket i ”Svea (1811)” sover. Detta är viktigt. I ”Krigssång för Landtvärnet” tecknas bilden av 

ett folk i ett urtillstånd, vilket gör att deras relation till våldet är främmande: det är något som ligger 

långt borta. Här är det ett sovande folk, de vilar och väntar på att väckas för att ta itu med de 

kringliggande farorna. Detta är också till ett nationellt syfte, och hör ihop med ”enandet”. Bilden 

ska visa ett folk som är beredda och redo att ta itu med en kommande fara. Våldet används som 

en del av den antitetiska byggnaden gott–ont. Detta syns allra tydligast genom att Tegnér beskriver 

det som omger ”Svea folk”: Våld, barbari, hat och avund.  

 ”Svea (1812)” är våldsammare än ”Svea (1811)”. De första två användningarna är 

närmast identiska till versionen från 1811. Skillnaden är en intressant omformulering vid den andra 

användningen: 

 
Du sofver, Svea folk! Hvem vill din hvila rubba? 

Men sveket med sin dolk, men våldet med sin klubba, 

de vaka omkring dig. O väckte dig min sång 

med djup af grafvens röst, med dån af åskans gång!107 

 

”Våld och Barbari” och ”Hat och Afund” har bytts ut mot ”sveket med sin dolk” och ”våldet med 

sin klubba”. De abstrakta begreppen minskar i antal, men antar starkare personifikation genom att 

de tilldelas vapen. Att sveket får med en dolk alluderar till att ”hugga någon i ryggen”, en vedertagen 

 
106 ”Svea (1811)” Esaias Tegnér Samlade skrifter II, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1919, 
s. 66. 
107 ”Svea (1812)”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1919, 
s. 77. 



 28 

bild för svek. Våldet får en klubba, vilket markerar tidigare nämnda tankegångar. Klubban består, 

i sin enklaste form, av en ”kraftig träpåk vars ena ända är förtjockad till en klump”.108 Det är ett 

enkelt vapen som inte kräver en särskilt stor skicklighet att bruka. Konkretiserar vi bilden träder 

aspekter av våldets natur fram: klubban är ett primitivt och enkelt vapen, som inte kräver större 

skicklighet i sitt bruk eller i sin konstruktion – till skillnad från t.ex. en lans eller svärd med tillhö-

rande sköld. Det kan tänkas antas att en klubba brukas bäst då den svingas med kontrollerad ilska. 

När våldet får bära en klubba kommunicerar det att våldet är till sin natur något som är enkelt och 

okomplicerat i nedsatt bemärkelse, alltså att det är dumt, ogenomtänkt och framförallt inte arbetar 

för en högre idé. Klubban målar upp bilden av att våldet är primitivt, enkelt och barbariskt. Att 

våldet och sveket tilldelas vapen bygger samma antitetiska bild av gott–ont från ”Svea (1811)”, 

genom att Svea folk sover och förblir obeväpnat. Att det som är gott skildras utan vapen ser vi i 

första användningen i ”Vid skånska hofrättens invigning”, där tinget (d.v.s. hovrätten) är platsen 

där våldet är ”förutan klinga”, alltså utan svärd.109 

 Det nya ”våldet” tas upp i samband med ett kaosartat Europa:  

 
Eröfrare gå fram, som jordskalf, genom verlden. 

Europas gamla form ej längre hålla vill, 

den nya skapelsen med svärdet yxas till. 

Hvad throner störtas om! Hvad riken sönderstyckas! 

Förtrycket näms försvar, och rätt är det som lyckas. 

Tror du dig ensam trygg? Så är ej våldets art.110 

 

Här kommenterar Tegnér hur människor agerar i den upprivna situationen: i ett ostabilt läge är det 

”förtryck” som sätts försvar, och att ”det som lyckas” är det som får vara rätt. Istället för att be-

känna sig till de högre idéerna, regredierar människan till sinnevärlden. Han visar således att män-

niskan flyr in i sig egna värld för att söka trygghet. 

 Våldets ondska tar sig här en intressant form. Våldet är en kraft som brukas okon-

trollerat i samband med känslomässig kraftutgjutning. Detta åstadkommer förödelse av olika slag. 

Förödelsen ska ses inom ramen för Tegnérs idealism: det eviga är det som ger sken av de högre 

idéerna som förkroppsligas i treenigheten det rätta, det sköna och det sanna. Ondskan är motsatsen 

 
108 Svenska Akademiens Ordbok, ”Klubba”, https://www.saob.se/artikel/?unik=K_1317-0071.Jq37&pz=3 (publicerad 
1936). 
109 ”Vid skånska hofrättens invigning”, Esaias Tegnér Samlade skrifter III, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stock-
holm: Nordstedts 1920, s. 131; för definition av klinga, se Svenska Akademiens Ordbok, ”Klinga”, 
https://www.saob.se/artikel/?unik=K_1101-0196.O271&pz=3 (publicerad 1936). 
110 ”Svea (1812)”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1919, 
s. 78. 
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till idéerna, det är något som tjänar människans egocentriska intressen som finns begränsade till 

sinnevärlden. Vad detta parti visar är att på samma sätt som människan kan bekänna sig till det 

eviga, så kan hon bekänna sig till våldet. Detta visar återigen att våldet är något som finns i männi-

skan, på ett liknande sätt som idéerna. I detta kaotiskt skildrade parti skildras hur människan sluter 

sig från idéerna till våldet, det är varför förtryck sätts upp till försvar, och det rätta ersätts med det 

som fungerar. Bilden är övergång. Skillnaden är att övergången är till våldet; människan sluter sig 

till sinnevärlden. Det är en begränsning som gör henne frånvarande, osäker och ensam.  

Vad betyder det när Tegnér frågar ”Tror du dig ensam trygg?” och svarar med: ”Så 

är ej våldets art.” Vidgar vi vyerna och ser ”Svea (1812)” i form av länder får vi ett svar på detta. 

Dikten skildrar hur Sverige först sluter sig och sätter upp ett försvar till det härjar omkring henne, 

med hoppet att det ska försvinna. Tryggheten som skapas ur detta är artificiell, genom att Sverige 

ställer sig utanför kriget mot Napoleon, hon ignorerar problemet. När tryggheten bryts av frågan 

”Tror du dig ensam trygg?” och följs upp med med ”Så är ej våldets art” för Tegnér resonemanget 

att Sverige inte kan stå utanför kaoset.  

 
Var viss, det [våldet] klappar ock uppå din fjällport snart. 

Betänksamt ödet står, med griffeln höjd, att rista 

i kopparn in vår dom, den eviga, den sista. 

Ett ögonblick ännu! Det plånar ut, med köld, 

de nötta kronorna, o Svea, från din sköld. 

Upp, ännu är det tid att deras helgdom berga, 

än har du kung och stat och grafvar till att värja, 

och vålnan af ett namn som minnets stolthet gör. 

Kan du ej rädda dem, så kan du dö derför. —111 [Min kursivering] 

 

Han för ett försvar för 1812 års politik och menar att Sverige måste agera – även om det innebär 

en allians med Ryssland. Att gömma och sluta sig fungerar inte när prövningarna för det eviga står 

runt hörnet, för även om Sverige misslyckas – och inte kan ”rädda dem” – så är det enligt Tegnér 

bättre att försöka och ”dö derför”. 

 

Frithiofs saga 
Frithiofs saga är göticismens epos på vers och ett av de viktigaste verken inom det svenska 1800-

talet. Dess helhet kan sägas vara en syntes mellan det nationella och det kosmopolitiska, det klas-

 
111 ”Svea (1812)”, Esaias Tegnér Samlade skrifter II, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 1919, 
s. 78. 
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siska och romantiska, det svenska och det grekiska. Verket står som ett resultat av den förroman-

tiska vändningen mot den egna historiens gestalter och den senare romantisk-klassiska föreningen 

av den egna historien med den klassiska kanonen. Anton Blanck skriver i Den nordiska renässansen 

om hur Tegnérs göticistiska romantik är ett fullbordat resultat av detta förromantiska program: 

 
Det blev dock Tegnér, som skulle utnyttja Geijers stora uppslag, och Tegnér var framför allt klassikern, helle-

nen. ”Fritjofs saga” blev det mest storslagna uttrycket för denna strävan att gjuta barbariskt innehåll i klassisk 

form, som vi först mött hos Gray. Tegnér är en lyssnade, europeisk representant för den litterära kosmopolit-

ismen, för syntesen av klassiskt och romantiskt.112 

 

Frithiofs saga är en text som inte är särskilt ”våldsam” om man ser det rent kvantitativt, då det 

förekommer fyra användningar av våld i substantivform fördelade på fyra romanser: ”II. Kung 

Bele och Thorsten Vikingsson”, ”XIII. Balders Bål”, ”XIV. Frithiof går i landsflykt”, och ”XXIV. 

Försoningen”.  

I romans II är det Thorsten Vikingsson som ger råd till sin son Frithiof, och han gör 

detta efter att Kung Bele givit råd till sina söner Helge och Halvdan. Råden som Thorsten ger sin 

son ekar välkända tankegångar:  

 
Hög kraft är Gudars gåfva, men, Frithiof, mins 

Att styrkan båtar föga der vett ej finns.113 

 

Hög kraft är en gåva från Gud, styrka kommer från att följa de eviga idéerna. Styrkan ”båtar föga” 

– tjänar lite till –114 om det inte finns ”vett”. Detta betyder att styrka inte är nog i sig själv, och det 

är denna tanke som Tegnér kopplar till våldet: 

 
Tolfmannakraft har björnen, af en man slagen, 

mot svärdshugg hålles skölden, mot våldet lagen.115 

 

Meningen om styrka och vett iscensätts med tre snabbt följande bilder: björnen med styrkan av 

tolv män, besegras av en man; mot flera svärdshugg, skyddar en sköld; och våldet besegras av lagen. 

Kärnan i bilderna får sitt fullständiga uttryck i den sista. Våldet är okategoriserad ondska, vi har sett 

 
112 Blanck 1911, s. 432. 
113 ”Frithiofs saga”, Esaias Tegnér Samlade skrifter V, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1920, s. 16. 
114 Svenska Akademiens Ordbok, ”Båta”, https://www.saob.se/artikel/?unik=B_4693-0070.9J93&pz=5 (publicerad 
1924). 
115 ”Frithiofs saga”, Esaias Tegnér Samlade skrifter V, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1920, s. 16. 
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hur den saknar uttrycklig koppling till något evigt. Den har således ingen riktning, inget mål, dess 

syfte är inget och därför kan den bara förstöra. Här sätts våldets styrka på prov och besegras: våldet 

kan ha styrkan av tolv män, av flera svärdshugg, eller ett krig. Men denna styrka blir genast för-

gänglig mot lagens sköld. Lagen är reglerna, ljuset, det rätta, det sköna och det eviga. Styrkan hos 

en man, som håller lagen vid sin sida, kan besegra våldet – även fast detta är ”starkare” än honom 

till antalet. I detta ser vi också en paradox, som ekat tidigare: björnen blir slagen av mannen. Med 

andra ord: våldet blir besegrat av våld. Detta implicerar att det fortfarande finns en typ av våld som 

accepteras. Genom att det accepteras, slutar det vara våld. Bilden blir därför att mannen inte brukar 

våld för att besegra björnen, utan han brukar ”det eviga” för att slå tillbaka mot den.  

 Våldet är meningslöst. Det är anledningen till att det ökar med svek; att det kopplas 

ihop med ord som smicker, lidande, list, krig, blod och döden. I dessa syskonbegrepp tecknas en 

gemensam meningslös tillvaro. I romans XIII anför Frithiof våld som en aktiv aktör i att stjäla en 

ring. Frithiof utropar: 

 
Ej för dig, så vidt jag vet, 

smiddes han [ringen] av Vaulunder. 

Våldet rånade, jungfrun gret, 

bort med nidingsfunder! —116 
 

Våldet rånar ringen och får jungfrun att gråta. Här ser vi en styrka hos våldet: det förmår vara en 

aktiv del av stjälandet, utan den skulle inte det vara möjligt att röva bort ringen. Det har också en 

emotionell inverkan genom att jungfrun börjar att gråta. Båda av vilka är något som Frithiof ställer 

sig tvärt emot, genom att han utropar ”bort med nidningsfunder!” 117 Men det är just våldets avsak-

nad av mening som gör det utsatt för minsta meningsfulla handling. I romans XIV ”Frithiof går i 

landsflykt” använder Frithiof mening som motkraft till våld. Han står och väger om han ska kasta 

sin lans in i Helge, som nyss trillat efter att ha spänt sin båge för hårt:  

 
Men Frithiof väger 

sin lans och säger: 

”En dödsörn bär 

jag bunden här. 

Om ut den flöge 

 
116 ”Frithiofs saga”, Esaias Tegnér Samlade skrifter V, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1920, s. 99. 
117 En niding är en person som begått en avskyvärd handling, och ett nidingsfund är ett av nidingens påfund. Se, 
Svenska Akademins Ordbok, ”Nidningsfunder”, https://www.saob.se/artikel/?seek=nidingsfun-
der&pz=2#U_N445_101058 (publicerad 1947). 
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då låge höge 

kungsnidning fälld 

för våld och väld.118 

 

Ifall Frithiof skulle kasta sin lans skulle Helge dö. Men dödandet skulle då skett för ”våld och väld”. 

Våld slås ihop med väld, som är en gammal stavning av ordet välde som betyder att härska över 

någon.119 Frithiof menar att mordet på Helge i detta sammanhang inte är rättfärdigat, för det skulle 

enbart ske för ”våld och väld”. Helge skulle falla för Frithiofs förmåga att ta kontroll över den 

utsatta situationen som han befinner sig i, mordet skulle ske för att Frithiof är i egenskap av att ha 

ett tillfälligt ”välde” i situationen som skulle tillåta honom att utgjuta en obetänkt känslobaserad 

kraft för att genomborra Helge med sin lans. Men Frithiof kastar inte sin lans, han utropar istället:  

 
Men frukta icke, 

min lans ej dricke 

den feges blod. 

Han [lansen] är för god 

för de bedrifter. 

På runogrifter 

han ristas må, 

men icke på 

de nidningsstänger 

der ditt namn hänger. 

[…] ett mål 

mer högt än detta 

vill jag mig sätta. 

Gif akt hur vidt 

det gör från ditt.120 

 

Frithiof faller inte ner i den obetänkta frestelsen av våldet som situationen gett upphov till, utan 

han upprätthåller ett hjälteideal. Han intar positionen av lagen, han håller upp skölden för det rätta, 

och besegrar frestelsen av att bruka en ”tolfmannakraft” som han likväl kunde ha gjort, för att han 

bekänner sig till ett mål som är högre än detta: nämligen det rätta. 

 
118 ”Frithiofs saga”, Esaias Tegnér Samlade skrifter V, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1920, s. 107. 
119Svenska Akademins Ordbok, ”Välde”, https://www.saob.se/artikel/?unik=V_2025-0014.Y938&pz=3 (publicerad 
2019). 
120 ”Frithiofs saga”, Esaias Tegnér Samlade skrifter V, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1920, s. 108. 
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 Slutligen är det Baldersprästen som använder våld, vilket sker i samband med att han 

återberättar Baldersmyten.121 I Frithiofs saga står Balder som en fornnordisk Jesus, och i myten är 

det Loke som lurar Balders blinde bror Höder att skjuta honom med en pil gjord av mistel – den 

enda växten som inte hade lovat att inte skada Balder. Lokes svek mot Balder väcker våldet: 

 
Beställsam träder Loke, frestarn, fram alltjemnt 

och styr den blindes mördarhand, och spjutet far 

i Valhalls kärlek, i den unge Balders bröst. 

Då vaknar Hatet, Våldet springer opp till rof, 

och hungrig stryker svärdets ulf kring berg och dal, 

och drakar simma vilda öfver blodig våg.122 

 

Det är sveket som får Hatet att vakna, och får Våldet att uppstå. Mordet är en representation för 

en oärlighet och ett svek mot det som är rent, rätt, skönt och sant. Mordet på Balder kan sägas vara 

ett svek mot idéerna, eftersom Balder var en figur som var universellt god och högt aktad av alla 

de andra gudarna. Det är sveket, som Loke genomför, som får våldet att resa sig. Därmed får vi 

kronan på våldets utveckling. Vad vi ser här är att sveket, oärlighet, och våld väcks när de eviga 

idéerna är frånvarande – i detta ställ vaknar de så fort Balder dödats. Baldersmyten används som 

en metafor för hur våldet uppkommer, frånvaro av evigheten: meningslösheten. 

 

Sammanfattning 
 

I Tegnérs diktning kan vi se ett framträdande våldsbegrepp. Tegnérs våld avser det onda i tillvaron, 

det som bryter ner och förstör. Redan i den tidiga perioden behandlas begreppets grunder, som 

kommer att utvecklas med tiden. Våldet är tillfälligt, negativt och en del av människans tidiga sta-

dium i utvecklingen. Dess utgjutelser tar sig form av känsloladdade stormar, i motsättning till en 

klar rationalistisk syn på tillvaron; en frånvaro av regler, således i motsats till rätt/förnuft. Våldet 

fördunklar och förstör redan i detta tidiga parti. Men det är samtidigt ett begrepp som Tegnér sätter 

under betraktelse: han ser det som laddat, som något kraftfullt. Trots att det visserligen skapar 

storslaget lidande och förtryck, har våldet haft positiva konsekvenser. Det viker sig för den antika 

kulturen och för dennas idéer tillbaka till övriga Europa. 

 Det sker sedan en påtaglig utveckling: När Tegnér mognar som diktare, och med att 

det realpolitiska läget omkring honom förändras, så kan vi tydligt se att våldsbegreppet skiftar med 

 
121 Se, t.ex. ”Balder”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Balder (2021-01-03). 
122 ”Frithiofs saga”, Esaias Tegnér Samlade skrifter V, Ewert Wrangel & Fredrik Böök (red.), Stockholm: Nordstedts 
1920, s. 154. 
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det. Det förhårdnar, stöps ut och kristalliseras. Bort försvinner de betänksamma reflektionerna av 

våldets konsekvenser. Syskonbegreppen blir krigiska. Våldet går från tillfälligt, negativt och käns-

loladdat, till att vara meningslöst, ondskefullt, ensamt, och präglat av en avsaknad till någon som 

helst högre mening. Detta tyder på att Tegnér går från en nyanserad och betänkande, till mer be-

fästande och proklamerande hållning. Han har tänkt och kommit fram till slutsatser, vi ser resulta-

ten. I den tidiga dikten ser vi den tänkande processen, i den mognade ser vi slutsatserna. Under-

sökningens frågeställningar betraktas därmed som besvarade.  

 Jag har behandlat Tegnérs våldsbegrepp. I arbetet med en uppsats förhåller man sig 

ständigt till olika begränsningar, gällande material, teori eller metod. Utöver dessa begränsningar 

finns både tillfälle och möjlighet för ytterligare undersökningar. Undersökningen har här kunnat 

visa på ett genomtänkt våldsbegrepp som sker genomgående och utvecklande i en avsmalnad del 

av Tegnérs författarskap. Det skulle vara intressant att se närmare på de syskonbegrepp som under-

sökningen stött på. Vad är svaghet enligt Tegnér? Hur kopplas olika vapen till det övergripande 

våldsbegreppet i Frithiofs saga? Det finns också en rik möjlighet att vidga vyerna: att se på Tegnérs 

övriga produktion: hur behandlas våldet i hans brevväxling? Eller i hans föreläsningar? Ett förslag 

på en större undersökning som uppstått under arbetet har varit att ta tillfället för att genomföra en 

traditionell begreppshistorisk undersökning på våld i hela den svenska romantiska tidsperioden. 

Vad är det för uppfattning av våld som bildas under perioden 1780–1850? Finns det ett romantiskt 

våld? Om det gör det, utgår detta från en gustavianskt grund? Går det att skilja på ett gustavianskt 

och ett romantiskt våld? 
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