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Förord

När det nu blivit dags att avsluta min på samma gång alltför långa och alltför
korta sysselsättning med de svenska romantikernas medeltidsuppfattning ger det
mig ett kärkommet tillfälle att rikta ett stort och varmt tack till några av de
personer som på ett eller annat sätt stått mig bi genom åren:

Min huvudhandledare Karin Johannisson, som varit en idealisk vägledare
genom avhandlingsförfattandets svåröverskådliga labyrint. Hon har gett mig
förtroendet att själv välja vägar att utforska, men har alltid funnits till hands för
att med råd och dåd hjälpa mig att komma framåt. Under slutskedet av arbetet
har hon med osvikligt intresse läst och framfört insiktsfull kritik av otaliga
versioner av partier av avhandlingen.

Min biträdande handledare Magnus Nyman, som med glimten i ögat ständigt
har varit redo att leverera konstruktiva och kvalificerade kommentarer till mina

texter.

Mats Persson, som med stort engagemang har följt mina förehavanden
alltsedan jag började på A-kursen och utan vilken det snarare hade varit en D-
uppsats än en doktorsavhandling som hade lagts fram nu.

Gunnar Eriksson, som likaledes har ägnat ett aktivt intresse åt mitt arbete och
frikostigt ställt sina kunskaper om den svenska romantiken till mitt förfogande.

Alla nuvarande och före detta doktorandkollegor, som vid seminarier och
privata samtal har framfört värdefulla synpunkter på mina texter. Mina tankar
går främst till Karin Folkeson och Hanna Östholm, vilka ägnat sig åt studier av

ungefär samma tidsperiod.
Karin Bergsten, som varit mig behjälplig i allehanda praktiska ärenden och

som inte ens när hon för femtonde gången fick visa mig hur man beter sig för att
få institutionens kopieringsapparat att framställa kopior visade minsta tecken till
en annars förståelig irritation.

Petra Söderlund, som på ett konstruktivt sätt agerade opponent vid min
slutventilering.

Göransson-Sandviken-stiftelsen och Kungl. Humanistiska Vetenskaps-
Samfundet, som tilldelat mig generösa stipendier.

Gamle vännen Roger Wiberg — för övrigt den person som en gång i tiden
gjorde mig medveten om att det existerar ett ämne som kallas idé- och
lärdomshistoria — som tog sig tid att ge mitt rådbråkande av det engelska
språket en så grundlig överarbetning att jag bitvis inte kände igen den text jag
fick tillbaka.



Mitt största och varmaste tack går dock till mina föräldrar Anders och
Margaretha och min bror Mikael, vilka alltid har bistått mig på alla upptänkliga
sätt. Min mamma har ensam korrekturläst hela avhandlingen med en

noggrannhet som inte står någon efter — i den mån korrekturfel återfinns i
texten har de med all sannolikhet tillkommit i samband med mina sista

finputsningar.

Denna avhandling tillägnas Anders, Margaretha och Mikael, utan vilka den
inte skulle ha tillkommit.
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Inledning

Den gamla och den nya romantiken

I den inflytelserika skriften Die romantische Schule (1835) frågar sig Heinrich
Heine: "Men vad var den romantiska skolan i Tyskland?" Till skillnad från det
stora flertalet av alla författare som senare har försökt besvara samma fråga
svävar han inte det minsta på målet. I en ton som inte tål någon motsägelse
fastslår han: "Den var ingenting annat än återuppväckandet av medeltidens
poesi, sådan denna hade manifesterat sig i dess sånger, bild- och byggnadsverk, i
konsten och livet.'" Att Heine inte var någon vän av den romantiska skolans
förmenta återuppväckande av medeltiden framgår bland annat när han behandlar
Ludwig Tiecks tyska översättning av Cervantes' Don Quijote de la Mancha.
Efter att ha komplimenterat översättningens kongenialitet tillfogar han nämligen:

Det är lustigt nog, att just den romantiska skolan har gett oss den bästa
översättningen av en bok, i vilken dess egen narraktighet på det mest roande sätt
blir genomhäcklad. För denna skola var ju fången i samma galenskap, som också
eldade den ädle manchanen till alla hans narraktigheter; också den ville åter
restaurera det medeltida ridderskapet, också den ville åter kalla tillbaka en bortdöd
förflutenhet till livet.2

Det bör noteras att Die romantische Schule är en polemisk skrift med allt vad
detta innebär av ensidigheter och överdrifter, men samtidigt måste det inskärpas
att flera senare historiker har beskrivit de tyska romantikernas förhållningssätt
till medeltiden på liknande sätt. I den moderna litteraturen på området behandlas
dock frågan i betydligt mer nyanserade termer och numera förekommer det
knappast några seriösa försök att definiera romantiken med utgångspunkt från

1 "Was war aber die romantische Schule in Deutschland?" "Sie war nichts änders als die

Wiedererweckung der Poesie des Mittelalters, wie sie sich in dessen Liedern, Bild- und
Bauwerken, in Kunst und Leben manifestiert hatte." Heinrich Heine, Werke IV, herausgegeben
von Helmut Schanze (Frankfurt am Main, 1968), 168.

2 "SpaBhaft genug ist es, daB gerade die romantische Schule uns die beste Ubersetzung eines
Buches geliefert hat, worin ihre eigne Narrheit am ergötzlichsten durchgehechelt wird. Denn
diese Schule war ja von demselben Wahnsinn befangen, der auch den edlen Manchaner zu allén
seinen Narrheiten begeisterte; auch sie wollte das mittelalterliche Rittertum wieder restaurieren;
auch sie wollte eine abgestorbene Vergangenheit wieder ins Leben rufen." Ibidem, 231. Det kan
nämnas att Cervantes' roman värderades mycket högt av romantikerna i Tyskland och Sverige.
Angående den senare gruppen, se Göran Lundstedt, Don Quijote och skuggan, Scripta Sancti
Petri (Stockholm/Lund, 1986), 9—20.
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idealiseringen av medeltiden.3
Med detta är givetvis inte sagt att de tyska romantikernas förhållningssätt till

medeltiden skulle vara en fråga utan betydelse. Redan av en kortfattad
redogörelse för romantikbegreppets historia framgår tydligt att så inte är fallet.4
Vid mitten av 1600-talet började begreppet "romantisk" förekomma i flera
europeiska språk i den grundläggande betydelsen "som i romanerna" eller "som
i romanserna" och i den överförda betydelsen "overklig" eller "överdriven". De
ifrågavarande romanerna och romanserna var de många berättelserna om olika
riddares sällsamma äventyr och dessa uppfattades alltså som mer eller mindre
overkliga och överdrivna. Redan från början förelåg således i själva begreppet
romantik en anknytning till medeltiden.

När de tyska författare som i dag kallas för romantiker tog upp begreppet
under 1790-talet skedde det i anslutning till det tidigare språkbruket, om än med
den viktiga skillnaden att de använde det som ett uttryck för erkännande och inte
för klander. Mot antikens klassiska konst ställde de upp medeltidens och nya
tidens romantiska konst som principiellt annorlunda men i sitt slag lika
berättigad och värdefull. Tills vidare förknippades dock begreppet i första hand
med medeltiden när det användes med syftning på en tidsperiod, men efter hand
som det fylldes med alltmer innehåll av olika slag blev denna koppling alltmer
löslig.

Av stor vikt för den successiva betydelseförskjutningen var även att
romantikernas kritiker under 1800-talets första decennier började kalla dem
romantiker i ett försök att utnyttja begreppets ursprungliga pejorativa innebörd.
Det namn under vilket denna skola har gått till historien tillkom med andra ord
som en speglosa, men trots detta kan det inte sägas vara missvisande: begreppet
romantik var — som Arthur O. Lovejoy påpekar — romantikernas schibbolet.5
Även utan den terminologiska förbindelsen mellan romantiken och medeltiden
hade också romantikernas intresse för epoken varit alltför framträdande för att
kunna förbises. I sina såväl poetiska som historiska skrifter återkommer de jämt
och ständigt till den och därför är det inte alls förvånande att Heine och många
efter honom har menat sig finna det utmärkande för den tyska romantiken just i
medeltidsintresset.

3 Se exempelvis forskningsöversikten i Ira Kasperowski, Mittelalterrezeption im Werk des
Novalis, Hermaea: Germanistisehe Forschungen, Neue Folge 74 (Tiibingen, 1994), 4—11.

4 Det följande baseras på Arthur O. Lovejoy, Essays in the History of Ideas (Baltimore,
1948), 183 — 206 och Ernst Behler, "Romantik, das Romantische", Joachim Ritter & Karlfried
Griinder (utgivare), Historisches Wörterbuch der Philosophie VIII (Basel, 1992), spalt
1076-1086.

5 Lovejoy (1948), 183.
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När de svenska romantikerna trädde fram inför den läsande allmänheten

omkring 1810 stod det för alla som ägde någon kännedom om den samtida tyska
litteraturen genast klart att de hade tagit starka intryck av denna. Redan på ett
tidigt stadium riktade också deras motståndare den senare många gånger
upprepade anklagelsen för "tyskeri" mot dem.6 I viss utsträckning kom samma

argument både för och mot romantiken som hade framförts i Tyskland att

upprepas i Sverige. Ett exempel utgörs just av beskyllningen mot romantikerna
för att eftersträva ett återuppväckande av medeltiden. Bland de svenska
romantikernas ivrigaste vedersakare märks publicisten Per Adam Wallmark och
i en artikel med den talande titeln "Förmärkas inom vår litteratur några
symtomer af en viss utländsk skolas regressiva bemödanden, och hvilka äro de?"
(1817) fastslår han att romantikerna går så långt i sin förkärlek för medeltiden att
de "i offentliga skrifter öfverlemnar sig åt sina lifliga förhoppningar om dess
återkomst och sina önskningar att dertill kunna bidraga".7 Emellertid måste det
understrykas att anklagelser av detta slag inte var så vanligt förekommande i den
svenska miljön. Det förefaller inte heller som om någon på allvar skulle ha
försökt definiera den svenska romantiken utifrån medeltidsintresset.

Visserligen kan frågan om medeltiden inte beskrivas som ett centrum i den
svenska romantiken, men icke desto mindre kan det sägas att den intog en viktig
position inom densamma. Liksom i Tyskland fanns det också i Sverige redan i
terminologin en nära förbindelse mellan romantiken och medeltiden.8 När Per
Daniel Amadeus Atterbom i "C. A. Ehrensvärds lära om skönhet och konst"

(1813) skriver om "det romantiska tidehvarfvet" är det med andra ord
medeltiden han åsyftar.9 Den betydelseförskjutning romantikbegreppet
genomgick i den tyska litteraturen kom dock att avspeglas även i den svenska.

6 Det kan observeras att Atterbom ironiserar över denna anklagelse i en så pass tidig skrift
som "Rimmarbandet" (1810). Se Per Daniel Amadeus Atterbom, Rimmarbandet, en satirisk pjäs
med inledning och kommentarer utgiven av Louise Vinge, Svenska författare utgivna av
Svenska Vitterhetssamfundet XXIV (Stockholm, 1992), 62, 68.

7 Allmänna Journalen 1817, N:o 64 (opaginerad).
8 I Sverige har romantikbegreppets historia inte blivit föremål för några mer ingående

undersökningar. Den enda special studien är Gunnar Reinhard, "'Romanesk', 'romantisk',
'romantik' i svensk litteratur till omkring 1810", Samlaren: Tidskrift för svensk
litteraturhistorisk forskning 1945 (1946), 77— 88. Tyvärr avslutar Reinhard framställningen vid
tidpunkten för romantikernas framträdande. Ett värdefullt hjälpmedel vid studiet av den
efterföljande perioden utgörs av Ordbok över svenska språket XXII, utgiven av Svenska
Akademien (Lund, 1959), spalterna R 2413 —R 2420.

9 Phosphoros 1813, 365. För andra exempel i Atterboms skrifter, se Per Daniel Amadeus
Atterbom, Studier till philosophiens historia och system I, Skrifter 1 (Upsala, 1835), 336 och
idem, Poesiens historia I —IV, [utgiven av Elis Wilhelm Lindblad] Samlade skrifter i obunden
stil 2 (Örebro, 1861- 1862), IV, 16 f, 34 f.
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En fråga som aldrig ägnats någon uppmärksamhet är när de svenska
romantikerna började kallas för romantiker. Förmodligen är anledningen till det
bristande intresset den synbara självklarheten i benämningen. Även om varken
de själva eller deras samtida till att börja med omtalade dem som romantiker, så
var trots allt romantik hela tiden deras lösenord. Stegvis kom också den tyska
beteckningen att vinna inträde i den svenska kulturmiljön. I ett brev till Lorenzo
Hammarsköld av den 8 mars 1813 använder den danske författaren Christian

Molbech i ett sammanhang uttrycket "Sveriges unga, jäsande romantiker".10
Detta är ett av de första exemplen där de svenska romantikerna på ett otvetydigt
sätt klassificeras som sådana. Även om det föreligger ytterligare ett antal relativt
tidiga belägg för en dylik rubricering förefaller det som om beteckningen först
under 1830-talet skulle ha börjat bli fast etablerad.

Att romantikerna åsattes detta namn medförde inledningsvis inte att

romantikbegreppets anknytning till medeltiden upplöstes. Ett skämtsamt
exempel på detta erbjuds i Carl Jonas Love Almqvists Hinden (1833), där frågan
ställs om det verkligen är rätt att kalla en hund romantisk, "efter han icke levde i
medeltiden, utan närmare tillhörde oss och vårt sekel".11 Andra författare hyste
inte några sådana betänkligheter, utan använde romantikbegreppet i samband
med såväl medeltiden som samtiden. Intressant är i sammanhanget Carl Julius
Lénströms Svenska poesiens historia (1839—1840), där benämningen "den
romantiska skolan" vid flera tillfällen nyttjas om kretsen kring Atterbom, men

där rubriken "Det romantiska Tidehvarfvet" står över avsnittet om medeltiden.12

Med andra ord rådde vid denna tid viss tvetydighet i fråga om

romantikbegreppets kronologiska tillämpning. Det fanns både en gammal och en

ny romantik och förhållandet mellan dessa båda var inte helt lätt att överblicka.

Syfte och utgångspunkter

Ämnet för den föreliggande avhandlingen är de svenska romantikernas
10 "Sverriges unge, giaerende Romantikere". Morten Borup (utgivare), Christian Molbechs

Brevveksling med Svenske Forfattere og Videnskabsmcend I, udgivet af Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab (Kpbenhavn/Lund, 1956), 95. Se även Hammarskölds svarsbrev av den 26 april
1813. Ibidem, 99.

11 Carl Jonas Love Almqvist, Samlade skrifter II, IV —V, första fullständiga upplagan, med
inledningar, varianter och anmärkningar, under redaktion av Fredrik Böök, utgiven av Olle
Holmberg, Josua Mjöberg, Emil Olsson och Algot Werin (Stockholm, 1920—1926), V, 300 f.

12 Se Carl Julius Lénström, Svenska poesiens historia I —II (Örebro, 1839—1840), I, 29, 65;
II, 377.
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medeltidsuppfattning, sådan den kommer till uttryck i såväl historieskrivningen
som skönlitteraturen. Det grundläggande syftet är att ge en övergripande
framställning av deras syn på epoken, dock utan några anspråk på fullständighet.
Tyngdpunkten ligger på vad som kan kallas de principiella aspekterna av
medel tidsuppfattningen. Vad som lyfts fram är med andra ord inte
romantikernas åsikter om enskilda medeltida händelser och karaktärer, utan

deras tolkning av den bakomliggande innebörd som de fann avspeglad i de
faktiska historiska fenomenen. Störst uppmärksamhet ägnas därvid åt deras
inställning i frågor som rör religionens roll i medeltidens historia, vilket
motiveras av att detta problemområde utgör både medelpunkten och det mest
omstridda inslaget i deras bild av epoken.

Emellertid är målsättningen inte enbart att beskriva medeltidsuppfattningen,
utan även att sätta in den i dess tidssammanhang. Det begrepp romantikerna
gjorde sig om medeltiden står i nära samband med deras ståndpunkter i en rad av

samtidens såväl teoretiska som praktiska stridsfrågor, inte minst med vissa
inslag i synen på historien, på historieskrivningen och på det moraliska och
politiska tillståndet i deras omvärld. En viktig föresats är också att med hjälp av
romantikernas medeltidsuppfattning belysa några utmärkande drag både i deras
historieuppfattning i stort och i deras tänkande över huvud taget.

Som framgår av den korta historiken över romantikbegreppet blev författarna
som kallades för romantiker därigenom förbundna med medeltiden. Detta kan
inte sägas vara alldeles missvisande, för i några avseenden betraktade de
verkligen epoken som ett eftersträvansvärt ideal. En frågeställning som

genomlöper hela framställningen är följdriktigt varför de svenska romantikerna
uppfattade medeltiden på det sätt som de gjorde och vad deras uppfattning om

epoken säger om dem själva och deras egen tid. Avhandlingen kretsar på så sätt
kring skärningspunkten mellan ett då och ett nu, mellan medeltiden och det
tidiga 1800-talet, mellan den gamla och den nya romantiken. Vad som skall
påvisas är alltså hur bilden av ett förflutet tar form i en samtid.

Den teoretiska utgångspunkten för studien utgörs av den bland dagens
historiker allmänt omfattade övertygelsen att historien inte skriver sig själv utan

skapas och omskapas av eftervärlden utifrån dess skiftande behov.13 Med detta är

givetvis inte sagt att det rör sig om en konstruktion som kan uppföras hur som
helst. De historiska källorna sätter gränser för vad som kan påstås av en

historiker som önskar bli tagen på allvar, även om den närmare beskaffenheten

13 Denna övertygelse möter även hos historiker som tar bestämt avstånd från mer

långtgående relativistiska betraktelsesätt. Se exempelvis Richard J. Evans, Till historiens
försvar, (engelska originalet 1997| översättning Ingemar Karlsson (Stockholm, 2000), 99.
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av dessa gränser nästan alltid är omtvistad. Vare sig det sker medvetet eller
omedvetet sätter dock den sentide betraktarens bedömning av den egna tidens
andliga och materiella behov ofrånkomligen en prägel på hans eller hennes
förhållningssätt till det förflutna. En skildring av historien handlar alltid på
samma gång om den samtid i vilken den tillkommit, låt sedan vara att det i
många fall endast är i en högst trivial mening. Kanske bör det här påpekas att
den föreliggande avhandlingen naturligtvis inte utgör något undantag från den
allmänna regeln.14 Sysselsättningen med historien har en ideologisk dimension,
där det förgångna tas i bruk — för att låna Sven-Eric Liedmans beskrivning av
den ideologiska användningen av vetenskapen i allmänhet — "för att bekräfta
eller stärka eller förändra försanthåilanden, värderingar och normer gällande
värld och människor, religion och konst, politik och moral och allt annat som

kommer i mänsklig väg".15 Ett annat sätt att uttrycka detta är att kampen om
historien ingår som ett led i kampen om framtiden.

Under de senaste decennierna har historien visat sig vara ett mycket effektivt
vapen i en lång rad konflikter av olika slag.16 Händelser som ägde rum långt
tillbaka i det förflutna har av olika grupper utnyttjats för att rättfärdiga deras
strävanden i det närvarande. Forna segrar har framhållits som maningar till
efterföljd och forna nederlag som maningar till upprättelse. Vissa inslag i det
förgångna har tilldelats en symbolisk betydelse och blivit till samlingspunkter
som större grupper kunnat sluta upp omkring. En sådan ideologisk användning
av historien utgör givetvis inte ett tidigare okänt fenomen. Medeltidens
receptionshistoria visar tydligt att så inte är fallet, även om den utgör ett exempel
på hur man gjort bruk av historien i strider som snarare har utkämpats i tankens
än i sinnenas värld.

Alltsedan man under renässansen först började tala om en medeltid har
epoken fungerat som en referenspunkt i debatter om tillståndet i samtiden. Den
har spelat rollen av ett exempel på vad som bör antingen undvikas eller
eftersträvas när riktlinjerna för framtiden har dragits upp. Speciellt tydligt blev

14 Med David Lowenthals ord: "Historians who abjure former biases now fancy themselves
less prone to bias; recognizing forerunners' flaws, they suppose their own less serious. But this is
an illusion common to every generation. We readily spot the now outgrown motives and
circumstances that shaped past historians' views; we remain blind to present conditions that only
our successors will be able to detect and correct." David Lowenthal, The Heritage Crusade and
the Spoils ofHistory (1996; Cambridge, 1998), 111.

15 Sven-Eric Liedman, "Humanistiska forskningstraditioner i Sverige: Kritiska och historiska
perspektiv", Thomas Förser (utgivare), Humaniora på undantag? Humanistiska
forskningstraditioner i Sverige, Kontrakurs (Stockholm, 1978), 28 f.

16 Se exempelvis Thomas Hylland Eriksen, Historia, myt och identitet, |norska originalet
1996] översättning Steve Sem-Sandberg (Stockholm, 1996).
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detta när upplysningsfilosoferna definierade sin position delvis genom

anslutningen till antiken och avståndstagandet från medeltiden.17 För dem ingick
kritiken av "den mörka medeltiden" som ett led i kritiken av den samtida kyrkan
och religiositeten. På ett motsvarande sätt definierade romantikerna sin position
delvis genom anslutningen till medeltiden och avståndstagandet från
upplysningen. I deras försvar av medeltiden är den samtidskritiska dimensionen
lika framträdande som i upplysningsfilosofernas angrepp mot epoken, men

enligt romantikernas mening var problemet i samtiden inte övertro utan tvärtom
otro. Som redan framgått är också en av de huvudsakliga målsättningarna med
avhandlingen att klarlägga hur romantikernas bild av medeltiden tog form i ett

växelspel mellan deras upplevelse av den förflutna och den närvarande
verkligheten.

Den metodologiska startpunkten för undersökningen återfinns i ambitionen
att förstå de svenska romantikerna på deras egna villkor snarare än utifrån några
moderna teoribildningar — självklart har dock även sådana avsatt vissa spår i
texten.18 Med tanke på infallsvinkeln kan avhandlingen sägas befinna sig inom
ramarna för vad som har kommit att kallas "den nordströmska traditionen".19

Med en många gånger anförd formulering beskriver Johan Nordström
lärdomshistorikerns grundläggande uppgift som "att med rekonstruerande
fantasi intränga i tidens vetenskapliga intressen och åskådningar från dess egna

utgångspunkter och söka förstå dem som betydelsefulla verkligheter i
kulturlivets olika kretsar och i det nationella livets större sammanhang".20 En
strävan mot ett mål av sådant slag ligger också bakom denna avhandling, även
om det är med vissa förbehåll, vilka det snart blir tillfälle att ta upp.

Naturligtvis var Nordström inte den förste som gav uttryck åt tankarna att det
förflutna bör bedömas utifrån dess egna förutsättningar och att det föreligger ett
samband mellan vetenskapen och det omgivande samhället. Bland annat hade
han föregångare i de tyska och svenska romantikerna, i vilkas skrifter båda dessa

17 Denna beskrivning av upplysningsfilosoferna baseras på Peter Gay, som i sitt omfångsrika
verk om upplysningen till och med använder filosofernas förhållningssätt till antiken och
medeltiden som framställningens strukturerande princip. Se Peter Gay, The Enlightenment: An
Interpretation — The Rise of Modern Paganism (1966; New York & London, 1995), xi &
passim och idem, The Enlightenment: An Interpretation — The Science of Freedom (1969; New
York & London, 1996), passim.

18 Ur ett sådant perspektiv blir för övrigt frågan hur romantikernas bild av medeltiden
förhåller sig till den moderna medeltidsforskningen av underordnat intresse och den tas inte
heller upp i framställningen.

19 Angående denna tradition, se Tore Frängsmyr (utgivare), Nordström och hans skola:
Bakgrund — nuläge — utveckling, Skrifter 17 (Uppsala, 1997).

20 Johan Nordström, De yverbornes ö: Sextonhundratalsstudier (Stockholm, 1934), 93.
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tankar möter på många ställen. Även utanför de romantiska kretsarna hade
uppfattningen att situationen i samtiden sätter en prägel på förhållningssättet till
historien många förespråkare under det sena 1700- och tidiga 1800-talet.2'

Exempelvis låter Goethe i den första delen av Faust (1808) sin hjälte rikta
skarp kritik mot historieskrivningen och det råder knappast någon tvekan om att
han använder denne som sitt språkrör i frågan. Efter att Faust lyssnat till sin
famulus Wagners förnumstiga tal om det nöjsamma i att försätta sig i olika tiders
anda, invänder han med en trött suck:

Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit
Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln.
Was ihr den Geist der Zeiten heifit,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.22

Det är svårt att avgöra vilken räckvidd Goethe ger åt Fausts förklaring att det
som kallas för tidernas anda i själva verket endast är en spegling av historikernas
anda, om han avser att rikta ett slag endast mot den historieskrivning som inte
betraktar det förflutna i ljuset av dess egna förutsättningar eller om han avser att
fastslå ett faktum rörande naturen av all historieskrivning över huvud taget. Med
utgångspunkt från de diskussioner om historieskrivningen som pågick bland
Goethes samtida är det möjligt att argumentera för båda slagen av tolkningar.

De citerade verserna föreligger ordagrant redan i Goethes så kallade
"Urfaust" (senast 1775), diktad vid samma tid som hans vän Johann Gottfried
von Herder publicerade Auch eine Philosophie der Geschichte (1774), där kravet
att det förflutna måste bedömas på dess egna villkor reses.23 Till grund för
Herders fordran på en förståelse av de forna tiderna inifrån ligger bland annat
hans övertygelse om människans historicitet, det vill säga övertygelsen att
människan förändras samtidigt med den kultur hon lever i. Av detta antagande

21 För övrigt fanns en medvetenhet om historikerns tidsbundenhet redan inom den tyska
senupplysningen, med företrädare som Johann Christoph Gatterer och August Ludwig Schlözer.
Se Mats Persson, "Upplysningen och historismen: Utsikt över ett forskningsläge", Lychnos:
Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2000, 72 ff. Värt att observera är att bröderna Schlegel
under ungdomen studerade för Gatterer och Schlözer i Göttingen. Se Edith Höltenschmidt, Die
Mittelalter-Rezeption der Bräder Schlegel (Paderborn, 2000), 13 f.

22 Johann Wolfgang von Goethe, Werke in zehn Bänden III, X, herausgegeben von Reinhard
Buchwald, Bibliothek Deutscher Klassiker (Olten, Stuttgart & Salzburg, sine anno), X, 25. I
Viktor Rydbergs svenska tolkning från 1876 lyder de citerade verserna: "Ack, den förflutna tiden
är, min vän, / en bok, med sju sigill förseglad. / De orda om den tidens ande — gott! / Det är de
herrars egen ande blott, / vari en gången tid är speglad." Idem, Skrifter i urval I, IX, under
redaktion av Allan Bergstrand (Stockholm, 1932), I, 295.

23 Angående versernas lydelse i "Urfaust", se Goethe, Werke, III, 497 f.
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följer ett metodologiskt problem som alltifrån Herders dagar har intagit en
framträdande plats i diskussionen om historieskrivningen. Om människan är
bunden av den kultur hon lever i så gäller detta naturligtvis även om historikern
och i så fall är det svårt att förklara på vilket sätt just denne skulle kunna frigöra
sig från den egna kulturen för att i stället förstå en annan kultur inifrån. Enligt
Herder står lösningen på problemet att finna i fördjupade studier av den
främmande kulturen. Han menar att historikerns egen kultur skjuts i bakgrunden
i takt med att denne tränger djupare in i den främmande kulturen.24

I praktiken har historiker ända fram till i dag arbetat på detta sätt, men någon
tillfredsställande teoretisk lösning på problemet utgör Herders rekommendation
om arbetssätt givetvis inte. Svårigheterna med att finna en sådan lösning har
också kommit att framstå allt klarare ju mer uppmärksamhet som har ägnats åt
problemet. Mycket belysande är därvid Hans-Georg Gadamers utläggningar om
förståelsen av andra tiders texter i Wahrheit und Methode (1960). Med en många
gånger anförd formulering fastslår han att "man förstår annorlunda, i den mån
man över huvud taget förstår \25 Enligt Gadamers mening är detta ingalunda av

ondo, utan han framhåller tvärtom att avståndet i tid innebär "en positiv och
produktiv möjlighet för förståelsen", det vill säga för det slag av förståelse som
han beskriver med hjälp av den välkända bilden av en sammansmältning av

horisonter.261 en läsares möte med texter från det förflutna kan ett samtal uppstå,
vari en nutida och en dåtida synkrets ingår förening med varandra. Resultatet
blir i så fall en förståelse som når utöver såväl den nutida som den dåtida

synkretsen, vilket mycket förenklat är innebörden av påståendet att förståelse
innebär att förstå annorlunda.27

Mot bakgrund av de moderna undersökningarna av den historiska
förståelsens natur är det naturligtvis orimligt att göra anspråk på att förstå
exempelvis romantikerna på det sätt som de förstod sig själva, men detta är inte
heller vad som här avses med att förstå romantikerna på deras egna villkor. Den
bild av romantikerna som utmålas i avhandlingen är en annan än den som de
gjorde av sig själva, men det är en bild i vilken de förhoppningsvis skulle ha
känt igen sina anleten, eftersom den i första hand tar fasta på drag som de själva

24 Se Frederick C. Beiser, The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte
(Cambridge, Massachusetts & London, 1987), 144f.

25 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval, [tyska originalet 1960] urval, inledning
och översättning av Arne Melberg (Göteborg, 1997), 143.

26 Ibidem, 144.
27 För en utförligare presentation av Gadamers uppfattning i frågan, se Georgia Warnke,

Hans-Georg Gadamer: Hermeneutik, tradition och förnuft, [engelska originalet 1987]
översättning av Joachim Retzlaff (Göteborg, 1995), 19—59.
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angav som karakteristiska. Emellertid tillförs även vissa drag som de inte själva
lade märke till, utan som framträder först ur den utanförstående betraktarens

synvinkel. Redan att tala om romantikernas idealisering av medeltiden innebär
givetvis att lämna deras egen utsiktspunkt.

Som ovan framhållits var de dock inte främmande för det betraktelsesätt som

här anläggs på historien, det vill säga tanken att historien inte skriver sig själv
utan skapas och omskapas av eftervärlden utifrån dess skiftande behov. Det
skulle till och med kunna hävdas att det är möjligt att hämta inspiration till en

studie av detta slag ur deras egna skrifter. Intressanta exempel på hur
romantikerna själva kunde uttala sig om historikerns förhållande till historien
återfinns bland annat hos Erik Gustaf Geijer. I Föreläsningar öfver menniskans
historia (postumt utgiven 1856) menar han sig kunna leda i bevis "att det nya
och överraskande ej allenast ligger framom, utan lika mycket bakom oss, så att
det nya i det förflutna fullt svarar mot det nya i framtiden". Detta följs av den
viktiga förklaringen: "Historien är ej någonting redan gjort, utan göres i varje
ögonblick; ja, detsamma gäller till och med om det förflutna självt, emedan
människan oupphörligen ser sin utveckling under allt högre synpunkt."28
Emellertid måste det understrykas att det hos Geijer inte är frågan om någon
relativism i modern mening. Vad han anser är i stället att det finns en absolut
historisk sanning, men att den endast kan nås stegvis i takt med historiens
fortsatta förlopp. Att han själv inte var i besittning av den slutgiltiga sanningen
stod fullkomligt klart för honom, för enligt hans uppfattning var den endast känd
av Gud. Ur människans synpunkt kommer med andra ord det förflutna ätt vara

inbegripet i förändring ända till tidernas slut. Med utgångspunkt från exempel
som detta kan det fastslås att romantikerna — åtminstone i teorin — var

medvetna om att de sanningar om det förflutna som de presenterade skulle
komma att förlora sin giltighet när en ny eftervärld ännu en gång omskapade
historien.

Någonting de också insåg var att det finns en ideologisk dimension i
sysselsättningen med det förflutna. I deras egna historiska verk är den
dimensionen mycket framträdande, vilket bland annat sammanhänger med deras
föreställningar om den historiska utvecklingen som en organisk process. De
menade att det förgångna fortsätter att verka i det närvarande och att en

människa för att förstå både sitt jag och sin tid måste äga kunskap om hur de
blivit till vad de är. I föreläsningen "Om historiens nytta" (1820) framhåller
Geijer att studiet av det förflutna är liktydigt med "att ur vårt eget inre till fullt

28 Erik Gustaf Geijer, Samlade skrifter I — XIII, ny ökad upplaga ordnad i tidsföljd,
genomsedd av John Landquist (Stockholm, 1923—1931), X, 109.
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medvetande utveckla den historia, som vi, utan att kanske själva ha särdeles
därpå tänkt, omföra med oss; det är att så lära förstå oss själva".29 Helt
följdriktigt hävdar han också att det är i sitt eget folks historia som en människa
finner svaret på frågan vilka plikter som åligger henne.30 För romantikerna var
det närmast en självklarhet att kännedomen om de forna tiderna skulle brukas till
fromma för de kommande. Bland dem gjordes inte alls någon hemlighet av att
det bakom historieskrivningen fanns motiv av ideologiskt slag, men detta
innebär givetvis inte att deras sysselsättning med det förgångna skulle kunna
reduceras till en fråga enbart om ideologi.

Utan tvivel hade romantikerna för det mesta det goda uppsåtet att säga saker
om det förflutna som i någon mening var sanna. Förvisso hade de — liksom
många andra historiker både före och efter deras tid — en tendens att i historien
återfinna just det som de ville finna. Medvetet eller omedvetet lade de materialet
till rätta för att det skulle passa till deras uppfattning om hur det förflutna borde
ha gestaltat sig. Även i de fall då detta skedde medvetet torde det sällan ha varit
frågan om någonting de själva uppfattade som bedrägerier. Oftare rörde det sig
snarare om att de tillät sig att jämka på sanningen i det lilla för att just
därigenom så mycket starkare kunna befästa vad de ansåg som sanningen i det
stora. Med andra ord utesluter antagandet att romantikerna som regel handlade i
god tro ingalunda att olika former av behov på avgörande sätt kommit att ingripa
i deras sysselsättning med historien. Ibland är det också möjligt att ana en

spänning mellan vad de skulle ha velat säga och vad de faktiskt tyckte sig kunna
säga. Särskilt i deras skildringar av den svenska medeltiden märks det tydligt att
deras historiska kunskaper om epoken inte tillät dem att göra det ideologiska
bruk av den som annars skulle ha varit mest gynnsamt för deras sak.

Dock måste det understrykas att romantikernas medeltidsuppfattning inte
enbart kom till uttryck i historieskrivningen utan även i konsten — företrädesvis
i skönlitteraturen — och givetvis erbjöd de olika medierna skilda möjligheter i
fråga om den ideologiska användningen av historien. I de konstnärliga
gestaltningarna hade de friheten att om de så önskade kunna bortse från allt som
stod hindrande i vägen för deras vision av det förflutna, det vill säga friheten att
låta den ideologiska tendensen framträda i en renodlad utformning. Att betrakta
romantikernas konstnärliga gestaltningar av medeltiden som enbart dikt i
betydelsen fria fantasier vore ett misstag. Som de uppfattade förhållandet hade
även dikten ett kunskapsvärde — föreställningen om en konst för konstens egen
skull är främmande för deras estetik — och när de gjorde det förflutna till

29 Ibidem, III, 16.
30 Ibidem, III, 25.
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föremål för poetisk behandling eftersträvade de som regel en form av historisk
sanning — i kapitlet "Historien och konsten" utreds naturen av denna sanning
närmare.

Definitioner

Ambitionen att i första hand förstå de svenska romantikerna på deras egna
villkor avspeglas i det sätt på vilket olika begrepp hanteras. Så långt det är

möjligt används begrepp på ett sätt som motsvarar språkbruket i romantikernas
samtid. Detta medför att innebörden av en del begrepp blir något flytande, men

eftersom innebörden i dessa fall faktiskt var flytande hos romantikerna själva,
skulle angivandet av mer strikta definitioner göra visst våld på källmaterialet.
Anslutningen till det dåtida språkbruket resulterar dock även i att några begrepp
får en mer bestämd mening än vad de har i dag. Så är bland annat fallet i fråga
om romantikbegreppet, som här används i en mer avgränsad betydelse än vad
som annars är brukligt i modern historieskrivning. Även om romantikerna som

regel inte blev omtalade som sådana i sin samtid fanns det ändå ett
romantikbegrepp som ägde tillämpning på situationen inom tidens kulturliv och
det är detta som skall utvecklas i det följande.

Att definiera "romantik" och "romantiker" erbjuder många och välkända
svårigheter. En klassisk diskussion av frågan återfinns i en föreläsning som
Arthur O. Lovejoy höll 1923. Efter en exemplifiering av de många varandra
uteslutande betydelser i vilka olika personer talat om romantik konstaterar han
utmanande: "Ordet 'romantik' har kommit att betyda så många saker att det i sig
självt inte betyder någonting."31 En av hans rekommendationer för att
åstadkomma större terminologisk klarhet är att använda ordet romantik i pluralis
för att på så sätt göra skillnad mellan olika former av romantik — en

rekommendation som dock skulle medföra ett annat slag av språklig oklarhet om

den följdes i svenska texter.
Oenigheten om hur romantiken lämpligen bör definieras har ingalunda

minskat sedan 1923. Mycket betecknande är Horace Engdahls ord från 1986:
"Romantiken finns inte, men den kan uppfinnas och det kan vara givande att

göra det."32 Det finns inte några utsikter att uppnå allmänt samförstånd om en

31 "The word 'romantic' has come to mean so many things that, by itself, it means nothing."
Lovejoy (1948), 232.

32 Horace Engdahl, Den romantiska texten: En essä i nio avsnitt (Stockholm, 1986), 7.
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viss definition av begreppet romantik inom en överskådlig framtid. I själva
verket är det tveksamt om detta är någonting att beklaga, eftersom det innebär en

möjlighet att definiera på ett sätt som är anpassat efter det sammanhang för
vilket definitionen är avsedd. Exempelvis vore en bestämning av romantik av det
slag som Engdahl använder — det vill säga att betrakta romantiken som "en
familj av texter" utmärkta av ett visst "skrivsätt" — lika obrukbar i denna

avhandling som den bestämning som här används skulle ha varit för honom.33
Det romantikbegrepp som används här utgår som sagt från situationen inom

det dåtida kulturlivet. Till att börja med kan det fastslås att begreppet används i
samband med en skola i löslig mening och dess företrädare i Tyskland och
Sverige — det är alltså vare sig frågan om en epok eller om hela Europa. Bland
de tyska företrädarna för denna skola märks i första hand August Wilhelm
Schlegel (1767-1845), Friedrich Schlegel (1772-1829), Novalis (Friedrich
von Hardenberg, 1772—1801) och Friedrich Schelling (1775—1854) — alltså
den grupp som brukar omtalas som Jenaromantikerna. Till de ledande svenska
representanterna hör Erik Gustaf Geijer (1783 — 1847), Lorenzo Hammarsköld
(1785-1827), Vilhelm Fredrik Palmblad (1788-1852) och Per Daniel
Amadeus Atterbom (1790—1855) — med andra ord den krets som ofta går
under beteckningen Nya skolan. Delvis växte denna skola fram ur de båda
litterära sällskapen Auroraförbundet — stiftat som Musis Amici i Uppsala 1807
— och Pro Joco — stiftat i Stockholm 1809 — även om dessa

sammanslutningar inte kom att spela någon mer framträdande roll i romantikens
fortsatta historia. När kretsen framträdde inför allmänheten var det emellertid

som en sammanhållen grupp med gemensamma publikationer som Polyfem
(1809—1812), Phosphoros (1810—1813), Poetisk kalender (1812—1822) och
Svensk Literatur-Tidning (1813—1824), där de flesta bidragen endast var

undertecknade med signaturer eller också var helt osignerade.34
I Palmblads första brev, daterat den 17 mars 1810, till den då för honom

ännu inte personligen bekante Johan Christoffer Askelöf, utgivaren av Polyfem,
heter det betecknande: "Det är ett osynligt band, som bör förena hvarje
nitälskare för det sanna och goda, och de, som sträfva åt ett gemensamt (mål)

33 Ibidem, 8.
34 Angående kretsen som en sammanhållen grupp och dess strävan att visa sig som en sådan,

se främst Louise Vinge, Morgonrodnadens stridsmän: Epokbildningen som motiv i svensk
romantik 1807—1821, Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 73 (Lund, 1978), 16 f
och Petra Söderlund, Romantik och förnuft: V. F. Palmblads förlag 1810—1830, Skrifter utgivna
av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 43
(Hedemora, 2000), 203- 207.
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böra i tätt slutna leder framgå förenade."35 Till att börja med tycks verkligen en
anda av detta slag ha varit rådande inom Nya skolan, även om det inte tog alltför
lång tid innan olika spänningar började bli märkbara. Givetvis fördes de också
närmare varandra av den våldsamma polemik som inleddes genast vid deras
första framträdande omkring 1810. Den vittra fejden mellan Gamla och Nya
skolan drog upp en tydlig skiljelinje genom det dåtida kulturlivet. På den ena

sidan stod företrädarna för den franskt präglade smak som hade sitt starkaste
fäste i Svenska Akademien och på den andra representanterna för de tyskt
inspirerade ideal som hade sina mest entusiastiska talesmän i kretsen kring de
nämnda publikationerna. Den tillspetsade situationen medför att det är
förhållandevis lätt att avgöra vilka författare som bör räknas till det romantiska
lägret under den tid striden varade.

Under 1820-talets början upphörde fejden, men i stor utsträckning höll
gruppen samman även fortsättningsvis. En del författare som inte hade varit med
när sammandrabbningarna var som häftigast slöt sig också till kretsen vid senare

tidpunkter, däribland Adolph Törneros (1794—1839). Dessutom fanns flera
författare som stod fria i förhållande till Nya skolan, men som ivrade för
likartade idéer, såsom Carl Jonas Love Almqvist (1793—1866) och Erik Johan

Stagnelius (1793 — 1823). Även sådana personer inkluderas naturligtvis i det
romantikbegrepp som används här, vilket alltså baseras både på de konkreta
gruppbildningarna och på de förespråkade idéerna.

Några ord fordras här om Geijers ställning inom Nya skolan, eftersom han
inte på samma självklara sätt som exempelvis Atterbom kan räknas som en av

dess representanter.36 Före 1812 tycks Geijer inte ha haft några kontakter med
den övriga romantikerkretsen, men det året blev han vän med Atterbom och
snart därefter med flera av de andra inom kretsen. Vid samma tid började han
också lämna bidrag till de romantiska publikationerna, vilket medförde att han
inom Gamla skolan kom att betraktas som en företrädare för Nya skolan. En
viktig fråga är givetvis hur Geijer själv uppfattade sitt förhållande till denna
skola. Vid flera olika tidpunkter uttalade han sig faktiskt på ett mycket kritiskt
sätt om den.37 Emellertid står det trots allt klart att han kände samhörighet med
den, vilket inte minst framgår av ett upprört brev som han den 5 december 1815
skrev till Jacob Adlerbeth. Vad som ligger bakom hans upprördhet är

35 Gudmund Frunck (utgivare), Bref rörande Nya skolans historia 1810—1811, med
anmärkningar. Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet (Upsala, 1886—1891), 27.

36 Den utförligaste behandlingen av denna fråga återfinns i John Landquist, Erik Gustav
Geijer: Hans levnad och verk (Stockholm, 1924), 166—180.

37 Se exempelvis Geijer (1923- 1931), XIII, 210 f, 530.
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myndigheternas ingripande mot Svensk Literatur-Tidning med anledning av ett
av Atterboms mer häftiga utfall mot Svenska Akademien i allmänhet och Carl
Gustaf af Leopold i synnerhet.381 brevet skriver Geijer att han inte betvivlar att
detta kommar att få konsekvenser även för honom själv, "ty jag vet det jag anses

för en af den nya skolans koryfeer". Visserligen ser han inte på sig själv som en

sådan, men "om det skulle komma till en förklaring ämnar jag minst nu dölja, att

jag i de mästa fall är af samma tanka med de unga män som man anser så farliga,
och ämnar genom ingen capitulation, ingen feghet, ingen lögn köpa mig syssla
och bergning".39 Till någon sådan förklaring behövde det aldrig komma, men

frågan är om inte förklaringen i brevet ger den bästa sammanfattningen av

Geijers förhållande till Nya skolan. Vad som dock till sist fäller avgörandet
rörande hans tillhörighet till denna är att han på de avgörande punkterna
förespråkade samma läror som dess övriga företrädare.

Såväl dåtida som sentida betraktare har i första hand förknippat den svenska
romantiken med en reformering av skönlitteraturen och förvisso utgör en sådan
det mest synliga inslaget i romantikernas verksamhet. Själva tillmätte de också
frågan om litteraturens förnyande en avgörande betydelse, vilket bland annat
framgår av Palmblads recension av Hammarskölds Stridsfrågan i vår litteratur
(1819). Som en bakgrund till granskningen av broschyren anger Palmblad vad
han uppfattar som romantikernas största förtjänster och den andra punkten han
tar upp är den i hans ögon förundransvärda utveckling som den svenska
vitterheten hade genomgått under 1810-talets lopp.40 För romantikerna var

emellertid frambringandet av en bättre litteratur snarare ett medel till
förverkligandet av betydligt mer vittsvävande planer än ett mål i sig självt. Vad
Palmblad i sitt bokslut över Nya skolan lyfter fram som den första punkten är
betecknande nog det religiösa uppvaknande han tycker sig ha kunnat iakttaga i
samtiden.41 Visserligen kopplar Palmblad i recensionen inte uttryckligen
samman den vittra förnyelsen med det religiösa uppvaknandet, men förekomsten
av en sådan förbindelse poängteras i gengäld i desto fler andra texter som utgick
från romantikerkretsen.

När Atterbom i "Preliminarier till en poetik" (1811) avger vad som är en av

romantikernas ståtligaste programförklaringar över huvud taget, intar tanken på
ett samband mellan vitterheten och religionen en framträdande plats. Han

38 Angående detta ingripande, se Gustaf Ljunggren, Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf
III.s död IV-V (Lund, 1890-1895), V, 21-27.

39 Geijer (1923-1931), XIII, 276.
40 Svensk Literatur-Tidning 1819, spalt 434 f.
41

Ibidem, spalt 434.
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förutspår att alla skrifter en gång kommer att bli "Belles Lettres och alla läsare
Bellettrister", vilket kommer att ske i och med att konsten återtar "sin uräldsta
charakter: populär teosofi och sinlig religion".42 Det mål som han och hans
kamrater strävar mot beskriver han därefter i följande ordalag:

Att bereda en framtid, då menniskan, allmänt hunnen till fulländad sjelfkännedom,
harmoniskt njutande alla sina krafter, finner Gud i sitt inre och salighet i naturen,
och under en musikalisk vexling af sköna lefnadsförhållanden tilländabringar
tillvarelsens gudstjenst: detta är de så kallade nya litteratörernes syftemål, och
framför alla den halfguds, som genom en utomordentlig förening af stora
egenskaper, dem verlden hos andra Filosofer beundrat spridda, egentligen skapat
den nyare litteraturen och till Sanningens blifvande tempel lagt en oförgänglig
grund. Man bör då icke längre förundra sig att Polemiken förvandlats från ett
ceremoniellt duellerande till ett verkligt fäktande om lif och död. Tidens litterära,
liksom dess politiska, krigskonst kämpar ej om småsaker och ej med sparsamma,

flegmatiska kraftyttringar. Det är nemligen icke nu fråga om, att ändra en eller
annan liten mening inom empiriens rymd, att utbyta en likgiltig hypothes emot en
annan, att ett steg längre följa med sin tid (som det heter) på någon längesedan
föreskrifven bana o. s. v. — : det är en total omvexling af kunskaps-organer, en ny

utvecklings process i den förnuftiga verldsprincipen, en ny uppenbarelse af det
Eviga, som förbränner den föregående ofullkomliga gestalten och i alla rigtningar
af vettenskap och konst arbetar att dana en ny.43

Visserligen måste det understrykas att detta är en minst sagt extrem formulering
av romantikernas program — en som Geijer med all säkerhet inte hade varit
villig att ställa sig bakom — men i målsättningen att bereda en ny framtid
förenades de alla. Som kommer att framgå av senare kapitel i avhandlingen hade
även medeltiden en roll att spela i detta sammanhang. Vad romantikerna
hoppades av de kommande tiderna var i korthet att den sedan länge brustna
harmonin mellan naturen, människan och gudomligheten skulle återställas på en

högre nivå. I den samtida tyska idealistiska filosofin, i första hand i den av

Atterbom apostroferade halvguden Schellings utformning, fann de detta
återställande förebådat. Det var med utgångspunkt från den nya filosofin som

romantikerna utvecklade sitt program.
Litteraturhistorikern M. H. Abrams sätter den engelska och tyska romantiken

i samband med sekulariseringsprocessen. Enligt hans mening kännetecknades
romantikerna i dessa länder av en strävan att ge en religiöst grundad traditionell
föreställningsvärld en ny underbyggnad, så att den skulle kunna föras vidare
under de förändrade omständigheter som rådde efter upplysningen.44 I denna

42 Phosphoros 1811, 569 f.
43 Ibidem, 570.
44 Se M. H. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic

Literature, Norton Library (1971; New York & London, 1973), 13, 66 & passim.



avhandling anläggs samma övergripande betraktelsesätt på den svenska
romantiken.45 Enkelt uttryckt försökte alltså de svenska romantikerna att rädda
den kristna föreställningsvärlden genom att med filosofins hjälp ge den ett
vetenskapligt stöd mot upplysningsfilosofernas kritik — själva skulle de dock
snarare ha omtalat sin målsättning som att försvara den sanna religionen mot
missförstånd och villfarelser.

I Geijers stora uppgörelse med upplysningen i Om falsk och sann

upplysning med afseende på religionen (1811) heter det betecknande nog att
man "skulle kunna säga att, om religionen stöder sig vid uppenbarelsen av en

gudomlig lära, filosofien ej är annat än människans beständiga bemödande att
för sig själv förklara och uppenbara denna uppenbarelse".46 Det är strävan att så
långt det är möjligt förklara den gudomliga läran som utgör kärnan i
romantikernas program och det är deras allmänna uppslutning omkring detta
som gör det motiverat att tala om dem som en skola i löslig mening. Därvid
måste dock ordet löslig understrykas, eftersom det ingalunda är frågan om någon
skola i formell mening. Snarare kan denna definition av romantikerna jämföras
med Peter Gays välkända definition av upplysningsfilosoferna som en familj,
där de olika medlemmarna visserligen på många sätt skiljer sig från varandra,
men ändå förenas omkring ett grundläggande program.47 Vad som gör att termen
skola här har föredragits är att Nya skolan sedan länge är ett väl inarbetat uttryck
inom den svenska romantikforskningen.

Ett kapitel i avhandlingen är ägnat åt romantikernas bestämning av

medeltiden som epok. Därför kan frågan om den tidsmässiga definitionen av

densamma här tas upp på ett mycket summariskt sätt. Som regel angav de det
västromerska rikets fall och folkvandringarna — för svenskt vidkommande
kristendomens antagande — som epokens inledning och reformationen som dess
avslutning. De menade att denna period hade utmärkts av en kultur med vissa
särpräglade drag och att det var uppkomsten och undergången av denna kultur
som utgjorde epokens gränsmarkörer. I framställningen görs alltså samma

kronologiska avgränsning av medeltiden som i romantikernas skrifter.
Med romantikernas medeltidsuppfattning avses helt enkelt de föreställningar

romantikerna gjorde sig om medeltiden som en epok i det förflutna,

45 Tidigare har de svenska romantikerna beskrivits på ett liknande sätt i Jacob Kulling, "Den
svenska romantikens religiösa utveckling: Några konturer", Samlaren: Tidskrift för svensk
litteraturhistorisk forskning 1936, 1—58.

46 Geijer (1923—1931), I, 172.
47 Se Gay (1995), 3 — 8. På den svenska miljön har för övrigt Gays definition av

upplysningen tillämpats i Tore Frängsmyr, Sökandet efter upplysningen: En essä om 1700-
talets svenska kulturdebatt (Stockholm, 1993).



föreställningar som snarare utgör ett löst sammanhållet idékomplex än en fast
uppsättning doktriner. Naturligtvis vore det möjligt att anlägga andra perspektiv
på medeltidsuppfattningen, vilket bland annat Staffan Källströms bok om
modernismen och medeltidsidealiseringen visar. Utgångspunkten för hans studie
är en distinktion mellan medeltiden som "epok" och som "tankefigur", enkelt
uttryckt mellan en historisk verklighet och en idealiserad bild av densamma, en

bild som "har lite eller inget att göra med hur livet gestaltade sig för de
människor som levde under detta tidsskede i Europas historia".48 Den medeltid
som är aktuell i denna avhandling skulle i stor utsträckning kunna beskrivas som

en tankefigur i denna mening, men här görs inte någon skillnad mellan
medeltiden och bilden av densamma. Som flera gånger framhållits är ambitionen
att i första hand förstå romantikerna på deras egna villkor och i deras ögon
framstod föremålet för deras medeltidsuppfattning som en epok och inte som en

tankefigur.

Avgränsningar och disposition

Det är knappast möjligt att på ett meningsfullt sätt behandla samtliga enskilda
romantikers medeltidsuppfattning i en och samma avhandling. Av den
anledningen används i första hand Atterbom och i andra hand Geijer som en

form av typexempel, utifrån vilka andra romantiker tas upp mer kortfattat. De
viktigaste orsakerna till detta val är dels att de båda hör till tidens mest

tongivande författare, dels att de närmade sig medeltiden från olika
utgångspunkter — Atterbom från en övervägande estetisk och Geijer från en

övervägande historisk — och därigenom kan tjäna till att klargöra spännvidden i
romantikernas medeltidsuppfattning.49 Hos Atterbom förekommer betydligt mer

av idealbildning omkring medeltiden, vilket gör att han i föreliggande
sammanhang tilldrar sig ett större intresse, men Geijer utgör ett viktigt korrektiv
till en annars alltför ensidig bild av hela romantikerkretsens inställning till

48 Se Staffan Källström, Framtidens katedral: Medeltidsdröm och utopisk modernism
(Stockholm, 2000), 12 ff.

49 Dock bör det observeras att historiska ämnen intog en framträdande plats i Atterboms
akademiska karriär vid Uppsala universitet: 1821 utnämndes han till docent i historia, 1824 till
adjunkt i filosofi, 1828 till professor i teoretisk filosofi och 1835 till professor i estetik och
modern litteratur — snarast motsvarande litteraturhistoria. Geijers bana vid samma universitet
omfattade enbart tjänster inom historieämnet: 1810 utnämndes han till docent, 1815 till extra
ordinarie adjunkt och 1817 till professor.
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epoken.
Möjligtvis skulle de båda kunna sägas representera ytterpunkterna på en

skala, över vilken de andra romantikerna fördelar sig relativt jämnt. Skillnaderna
till trots finns dock på de avgörande punkterna en grundläggande
överensstämmelse mellan Atterboms och Geijers syn på medeltiden. De inslag i
medeltidsuppfattningen som förenar dessa båda i många avseenden så olikartade
författare tilldrar sig ett speciellt intresse, eftersom det kan antas att sådana
inslag just därför är representativa för romantikerkretsen i stort.

Det löst sammanhållna idékomplex som utgjorde romantikernas
medeltidsuppfattning lämnade naturligtvis utrymme för många olika
ståndpunkter i förhållande till medeltiden. Hos flera av de enskilda romantikerna
går det också att över tid följa mer eller mindre tydliga förskjutningar i
förhållningssättet till epoken. I Atterboms senare skrifter märks att hans
ungdomliga entusiasm över medeltiden svalnat något. Hos Geijer förekommer
betydligt mer genomgripande omsvängningar i synen på epoken. Förenklat kan
det sägas att han till att börja med framträdde som en representant för
upplysningens medel tidsuppfattning och först från och med 1810-talet blev en
för romantikens. Efter hans så kallade "avfall" 1838 blev slutligen hans kritiska
synpunkter på medeltiden ännu en gång mer markerade.50 Även de övriga
romantikerna omprövade i varierande utsträckning sina tidigare
ställningstaganden.

Avhandlingens kronologiska tyngdpunkt ligger på 1810- och 1820-talen, det
vill säga de decennier då romantikernas idéer stod i centrum av den allmänna
kulturdebatten. Emellertid är det inte frågan om någon strikt avgränsning, utan

många skrifter tillkomna både före och efter denna period tas också upp till
granskning. Genomgående behandlas de svenska romantikerna ur ett

komparativt perspektiv med de tyska och i fråga om de senare används främst
Friedrich Schlegel som typexempel. Förvisso hämtade de svenska romantikerna
inspiration även från författare av andra nationaliteter, men det råder inte någon
tvekan om att tyskarna var den enskilt viktigaste gruppen. Att på grundval av

detta beskriva den svenska romantiken som en försenad upprepning av den tyska
vore dock förhastat. De svenska romantikerna verkade under helt andra

förutsättningar och på många sätt avspeglas detta i deras göranden och låtanden.
Även om de övertog de grundläggande idéerna från de tyska romantikerna, så
kom det an på dem själva att omforma och tillämpa dessa i enlighet med de nya

omständigheterna.

50 Se Bengt Henningsson, Geijer som historiker, Studia Historiea Upsaliensia V
(Stockholm, 1961), 267-296.
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Förhållandet mellan de tyska och svenska romantikerna kan klargöras med
hjälp av det avsnitt i Atterboms polemiska artikel "Svar på någonting, som
kallas 'Insändt'" (1816) där han bemöter anklagelserna som hade riktats mot
honom själv och hans meningsfränder för att vara blinda efterföljare till
Schelling. I själva verket ger hans svar på dessa beskyllningar en god
föreställning om de svenska romantikernas relation till de tyska i allmänhet.51
Enligt Atterbom har det i alla tider funnits fler älskare av filosofi än vad det har
funnits filosofer och av den anledningen menar han att det är fullkomligt
naturligt att de många alltid förhåller sig till de få på samma sätt som lärjungarna
till en mästare. Utifrån detta fastslår han att man av lärjungarna inte kan fordra
någon annan originalitet "än att de lifligt uppfatta och med organiskt sinne på
det särskilda lämpa de allmänna regulativa principer, hvilkas första upptäckt
endast kan tillhöra män, som Naturen frambringar i sina inspirationsstunder".52
För Atterbom framstår den ideale lärjungen ingalunda som "en slafvisk och
oredig efterpladdrare", utan tvärtemot som "en sjelfständig commentator": "Allt
beror här, icke på att han begagnar lärarens termer, utan på huru han begagnar
dem."53 Det kan sägas att det var i egenskap av självständiga kommentatorer som

de svenska romantikerna tog sig an de tyska romantikernas läror. Dock måste
det inskärpas att de själva inte uppfattade sig som lärjungar i någon mer egentlig
mening. I sin artikel tar Atterbom bestämt avstånd från beteckningen
schellingianism och hävdar att det är orimligt att namnge ett filosofiskt system
efter den individ "som först uppfattade dess synpunkt".54 Om systemet
överensstämmer med verkligheten har personen som först presenterade det i
själva verket inte skapat någonting nytt, utan endast beskrivit någonting som
varit okänt men funnits till sedan tidigare. Under alla omständigheter är
systemets sanning på intet sätt beroende av den enskilde individen. Det var
utifrån detta perspektiv de svenska romantikerna betraktade sin relation till de
tyska: de såg sig inte som förkämpar för dessas läror, utan som förkämpar för
sanningen.

Med detta skall dock inte förnekas att de tillmätte sina tyska föregångares
ord en särskild vikt. Under ungdomen ägnade de dessa en i många fall devot
veneration och även om de med tidens gång intog en alltmer självständig
hållning övergav de aldrig helt de forna känslorna av

51 Av Holger Frykenstedt har detta svar tidigare använts för att karakterisera Atterboms
förhållande till Schellings filosofi. Se Holger Frykenstedt, Atterboms livs- och världsåskådning
i belysning av den transcendentala idealismen I —II (Lund, 1951-1952), I, 10 f.

52 Svensk Literatur-Tidning 1816, spalt 51.
53 Ibidem, spalt 52 f.
54 Ibidem, spalt 50.
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högaktning.55 Emellertid är det tveksamt om det ens under deras ungdomsår är
motiverat att beskriva dem som rena epigoner, eftersom de redan då strävade
efter att utveckla sig till självständiga kommentatorer, för att därigenom bli i
stånd att lämna egna bidrag till det sanna vetandets fullkomnande.
Komparationerna mellan de tyska och svenska romantikerna tjänar dels till att
förtydliga relationen mellan de båda grupperna, dels till att klargöra den
intellektuella bakgrunden till de svenska romantikernas medeltidsuppfattning.

Med detta har det blivit tillfälle att i korthet redogöra för avhandlingens
disposition. I de tre första kapitlen behandlas frågor som gäller romantikernas
historieuppfattning i stort. Avsikten med dessa kapitel är att på samma gång
utreda några grundläggande inslag i deras syn på historien och några av

förutsättningarna för deras syn på medeltiden. "Historien och samtiden" handlar
om romantikernas upplevelse av ett moraliskt och politiskt sammanbrott i deras
egen samtid och följderna av detta för deras förhållningssätt till det förflutna. I
"Historien och filosofin" ges en presentation av de bärande tankarna i tidens
historiefilosofi. Vad som tas upp i "Historien och konsten" är det nära samband
som under perioden fanns mellan historieskrivningen och de skönlitterära
gestaltningarna av historien.

I de fyra efterföljande kapitlen är det medeltidsuppfattningen som står i
uppmärksamhetens centrum och genomgående är det dess principiella sidor som
fokuseras. "Medeltiden som epok" innehåller en utredning av romantikernas
bestämning av medeltiden i dess egenskap av historisk epok. Ämnet för
"Medeltidens inledning" är romantikernas syn på det skede då forntiden
övergick i medeltiden och deras tolkning av religionens roll i denna process. I
"Medeltidens höjdpunkt" behandlas romantikernas uppfattning om vad de ansåg
vara de mest utmärkande inslagen i den fullt utbildade medeltida kulturen samt
deras mening om denna kulturs upplösning i samband med reformationen.
"Striden om katolicismen och medeltiden" kretsar kring polemiken som under
1810-talets senare hälft fördes angående värderingen av dessa fenomen samt
konsekvenserna av polemiken för romantikernas medeltidsuppfattning. I det
avslutande kapitlet "Ideologi och vetenskap" knyts trådarna från den föregående

55 En föreställning om känslorna bland de unga romantikerna ges av det bråk som uppstod
inom den stockholmska romantikerkretsen sommaren 1810, sedan Carl Adolph Agardh uttalat
sig på ett vanvördigt sätt om Friedrich Schlegel och Friedrich Ast. I ett brev till Hammarsköld av
den 6 juli förklarar Askelöf att han aldrig mer kan återfå sitt förtroende för Agardh, "emedan han
så påtagligt tillkännagifvit, att han efter omständigheterna leker med heliga känslor". Frunck
(1886—1891), 92. Se vidare ibidem, 51, 81, 86 f. Jämför Gustaf Ljunggren (1890—1895), IV,
83 (not), Gunnar Eriksson, Elias Fries och den romantiska biologien, Lychnos-Bibliotek 20
(Uppsala, 1962), 130 f och Bengt Wallerius, Carl Adolph Agardh: Romantikern — Politikern:
Tiden i Lund (till 1835) (Göteborg, 1975), 14.



framställningen samman i en diskussion om relationen mellan vad som i dag
skulle kallas ideologiska och vetenskapliga element i romantikernas
medeltidsuppfattning.

Käll- och forskningsöversikt

Källmaterialet som ligger till grund för avhandlingen är av förhållandevis
skiftande karaktär. De båda grundläggande kategorierna utgörs av

medeltidsskildringarna inom historieskrivningen och skönlitteraturen. Vid sidan
av dessa kategorier finns en lång rad texter av olika slag, vilka innehåller partier
som handlar om medeltiden eller som på andra sätt är av relevans för
medeltidsuppfattningen. Främst rör det sig om filosofiska och politiska skrifter,
artiklar och recensioner, brev och tal. Med andra ord är källmaterialet något
oformligt och det skall här inskärpas att det inte har varit möjligt att uppnå en

fullständig täckning av alla källor som skulle kunna innehålla någonting av
intresse. Exempelvis har större delen av det opublicerade handskriftsmaterialet
omkring romantikerna måst utelämnas. Med undantag av tre föreläsningsserier,
en av Atterbom och två av Geijer, är det uteslutande tryckta källor som använts.
Som redan framgått har också Atterboms och Geijers skrifter ställts i centrum av

uppmärksamheten.
Avhandlingen i dess helhet har inte byggts upp med utgångspunkt från vissa

enskilda texter — inom avgränsade partier intar däremot sådana i många fall en

mycket framträdande ställning — men givetvis är det några texter som åberopas
oftare än de övriga. Beträffande det tyska materialet gäller detta främst om

Friedrich Schlegels föreläsningsserier Uber die neuere Geschichte (1811) och
Geschichte der alten und neuen Literatur (1815). I den förra behandlas den

europeiska historien under perioden från folkvandringarna till det slutande 1700-
talet och i den senare världslitteraturens historia från antiken till det begynnande
1800-talet. Båda dessa verk var välkända bland tidens svenska författare, inte
minst bland romantikerna.56

En text av Atterbom som används vid upprepade tillfällen är recensionen i

56 Det kan noteras att de 1813 och 1816 utkom som band ett och två av Schlegels Werke i
Bibliothek der deutschen Klassiker — en av Emanuel Bruzelius och Sven Peter Leffler utgiven
serie av eftertryck av tyska böcker, vilken utgavs i Uppsala mellan 1811 och 1821. Senare
överfördes de också till svenska — Uber die neuere Geschichte av Jonas Svedbom som Öfver
den nyare historien (1822) och Geschichte der alten und neuen Literatur av Fredrik Wennberg
som Den äldre och nyare literaturens historia (1838—1839).



Phosphoros av Friedrich Asts Öfversigt afpoesiens historia (1810), i vilken han
ger sin tidigaste — visserligen korta men innehållsrika — karakteristik av den
medeltida diktningens anda.57 Stor uppmärksamhet ägnas också åt hans
omfattande recension i Svensk Literatur-Tidning av det åttonde häftet av Iduna
(1820), där han lämnar en förhållandevis utförlig beskrivning av de egenskaper
han finner utmärkande för den medeltida kulturen. Ännu större utrymme ägnas
dock åt hans föreläsningsserie "Öfversigt af korstågens historia" (1822).58 Från
början hade Atterbom för avsikt att i föreläsningarna presentera samtliga
korståg, men de inledande historiefilosofiska överläggningarna och redogörelsen
för det första korståget växte ut till ett sådant omfång att detta var allt han
lyckades behandla under den termin han förfogade över. Vidare intas en viktig
roll i framställningen av hans filosofiska huvudverk Studier till philosophiens
historia och system (1835), som på olika sätt belyser inslag i hans historie- och
medeltidsuppfattning. Av Atterboms senare arbeten är det främst
föreläsningsserien Poesiens historia (postumt utgiven 1861 — 1862), med dess
utförliga framställning av den medeltida diktningen, som tilldrar sig intresse.
Föreläsningarna hölls vid tre tillfällen mellan 1836 och 1848 och de
omarbetades inför varje framförande — den publicerade versionen är den sista.59
Det poetiska verk av Atterbom som ägnas störst uppmärksamhet är det
ofullbordade medeltida sagospelet Fågel Blå, vilket han påbörjade redan 1811
och med jämna mellanrum återvände till under resten av livet.60

Den tidigaste av Geijers skrifter som lyfts fram är prisskriften "Äreminne
öfver riksföreståndaren Sten Sture den äldre", nedtecknad 1803 och tryckt i

57 Det recenserade verket är Hammarskölds svenska översättning av det avslutande partiet i
Asts System der Kunstlehre oder Lehr- und Handbuch der Aesthetik zu Vorlesungen und zum

Privatgebrauch entworfen (1805).
56 Angående denna föreläsningsserie måste ett par anmärkningar göras. Titeln som används

här är den som Atterbom själv anger på manuskriptets andra sida — det lösa och söndriga
titelbladet, skrivet av en annan hand, bär påskriften "Föreläsningar vid Upsala Universitet under
[f]örordnandet att förestå professuren i Historia (1822? under Geijers rektorat?) om Korstågens
Historia". Manuskriptet består av elva häften av varierande omfång samt några lösa blad.
Häftena är numrerade, men däremot är inte sidorna paginerade. De sidnummer som anges i
noterna återfinns således inte i manuskriptet, utan måste räknas fram. Se Per Daniel Amadeus
Atterbom, "Öfversigt af korstågens historia" I —XI, 1822 (KB, D. 139).

59 Se Lars Gustafsson, Estetik i förvandling: Estetik och litteraturhistoria i Uppsala från P.
D. A. Atterbom till B. E. Malmström, Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum 16
(Uppsala, 1986), 45.

60 Under Atterboms livstid utkom fragment av Fågel Blå i Poetisk kalender för år 1814,
Brage og Idun (1839), Mimer (1839) och Nordstjernan (1843). Efter hans död utgavs de
utarbetade delarna tillsammans med det fullständiga prosautkastet från 1818 som band tre av
hans samlade dikter 1858. Se Fredrik Vetterlund, Atterboms sagospel Fågel Blå I—II, Lunds
Universitets Årsskrift, Band 37—38 (Lund, 1902), passim.



Svenska Akademiens Handlingar 1807, i vilken han för första gången tar upp

medeltiden, dock med helt annan tendens än när han senare återvände till ämnet.

En mer framskjuten ställning intar "Föreläsningar öfver Skandinaviens historia
under katolska tiden" (1815—1816) och "Föreläsningar öfver medeltidens
historia" (1818). I dessa båda föreläsningsserier lämnar Geijer brett upplagda
skildringar av medeltidens historia i Skandinavien respektive Europa. Till hans
oftast åberopade verk hör också Svenska folkets historia (1832—1836) med dess
framställning av den svenska medeltiden. Ytterligare ett arbete som ägnas stor

uppmärksamhet är Föreläsningar öfver menniskans historia (postumt utgiven
1856), en historiefilosofisk föreläsningsserie som Geijer höll 1841 till 1842.

Förutom de nämnda skrifterna används även många andra — såväl med
Atterbom eller Geijer som med helt andra författare som upphovsmän — men att
här räkna upp fler skulle föra alltför långt åt sidan. Innan andra frågor tas upp
måste emellertid en anmärkning göras angående tidningsmaterialet. Som redan
påpekats är innehållet i romantikernas periodiska publikationer i stor
utsträckning anonymt. I många fall har dock skribenterna senare kunnat
identifieras, främst med hjälp av romantikernas brevväxling. De attribueringar
som görs i avhandlingen grundar sig helt på uppgifter som återfinns i den
föreliggande litteraturen om romantiken.61

Vad gäller utgåvorna som begagnas citeras Atterbom i första hand efter de av

Elis Wilhelm Eindblad redigerade Samlade dikter 1—6 (1854—1863) och
Samlade skrifter i obunden stil 1—7 (1859—1870).62 Sammanlagt omfattar
denna utgåva 24 volymer, men ett par av Atterboms större verk — mest
märkbart Studier till philosophiens historia och system — och ett stort antal av

hans artiklar och recensioner har utelämnats, varför de citeras efter de

ursprungliga publikationerna. Så sker även med en del av hans dikter, eftersom
han vid olika tillfällen omarbetade många av dem grundligt — främst inför
utgivningen av Samlade dikter (1837—1838) — och Lindblad genomgående har
låtit trycka den sista versionen. Av Geijers samlade skrifter föreligger tre olika
editioner och här utnyttjas den senaste, redigerad av John Landquist och
publicerad i 13 volymer mellan 1923 och 1931. Angående övriga citat bör det

61 Av störst betydelse är därvid Gustaf Ljunggren (1890—1895), passim, Torsten Ljunggren,
Lorenzo Hammarsköld som kritiker med särskild hänsyn till hans förhållande till Tegnér (Lund,
1952), passim och Söderlund (2000), 348-365 & passim.

62 Dock redigerade Atterbom själv de två första volymerna av Samlade dikter, vilka utgörs
av den andra upplagan av Lycksalighetens ö. Vid sidan av Lindblads utgåva är den av Fredrik
Böök ombesörjda Valda skrifter I —VI (1927—1929) den mest omfattande. 1992 påbörjade
Svenska Vitterhetssamfundet en kritisk edition under redaktion av Louise Vinge, men ännu har
endast den första volymen, innehållande "Rimmarbandet" (1810), publicerats.
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påpekas att även sådana som är hämtade ur verk författade på andra språk i den
löpande texten anförs på svenska — undantag görs dock för citat på vers. I
första hand används föreliggande översättningar — med företräde för nyare —

och i andra hand egna — varvid originalets text återfinns i noterna. Alla former
av framhävningar av ord eller uttryck i de skrifter som citeras anges här i kursiv
stil. Vidare har en försiktig modernisering av stavningen företagits i citat ur

svenskspråkiga skrifter tryckta i frakturstil: "w" har skrivits som "v" och "B"
som "ss".

Som redan framskymtat har de tyska romantikernas medeltidsuppfattning
tilldragit sig stor uppmärksamhet inom forskningen. I äldre verk utmålas deras
förhållningssätt till epoken ofta i Heines efterföljd som utmärkt av en i det
närmaste reservationslös beundran, en beskrivning som bland annat gäller om

Gottfried Salomons Das Mittelalter als Ideal in der Romantik (1922). Denna
något ensidiga bild har i den moderna forskningen ersatts av en mer nyanserad,
där uppmärksamheten fästs vid såväl romantikernas idealisering av medeltiden
som vid de gränser idealiseringen trots allt hade. Deras medeltidsuppfattning har
också bemötts med allt större respekt i takt med att deras i vissa fall mycket
omfattande historiska studier av epoken klarlagts. Samtidigt har romantikernas
beroende av äldre författare som på olika sätt föregripit deras syn på medeltiden
blivit allt tydligare. Ett gott exempel på den moderna forskningen utgörs av

Edith Höltenschmidts omfångsrika Die Mittelalter-Rezeption der Bräder
Schlegel (2000).

De svenska romantikernas medeltidsuppfattning har visserligen inte blivit
föremål för några specialstudier, men det finns ändå mycket att hämta i den
föreliggande litteraturen. I fråga om medeltidsuppfattningen är det främst två
arbeten som måste framhållas: Bengt Henningssons Geijer som historiker (1961)
och Bo Grandiens Drömmen om medeltiden: Carl Georg Brunius som

byggmästare och idéförmedlare (1974). I Henningssons avhandling återfinns en

grundlig analys av framställningen av medeltiden i Geijers olika historiska verk.
Vad den föreliggande avhandlingen tillför bilden av Geijer som

medeltidshistoriker är huvudsakligen att den sätter in hans insats i ett större
historiskt sammanhang. Ämnet för Grandiens avhandling är Carl Georg Brunius
— professor i grekiska i Lund, men även verksam som arkitekt och
konsthistoriker — och dennes medeltidsinspirerade arkitektur, vilken behandlas
mot bakgrund av medeltidsintresset i stort under den första hälften av 1800-talet.

Nämnas bör också Bengt Thordemans Attitudes to the Heritage (1964) —

den första volymen i samlingsverket Medieval Wooden Sculpture in Sweden —

som innehåller ett avsnitt om romantikernas syn på medeltidens bildande konst.
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Kortare partier om romantikernas medeltidsuppfattning står även att finna i flera
arbeten om den götiska strömningen, bland annat i Anton Blancks Geijers
götiska diktning (1918), Greta Hedins Manhemsförbundet: Ett bidrag till
göticismens och den yngre romantikens historia (1928) och Gunnar Lokrantz'
Karl August Nicander (1939).

Ytterligare ett verk som måste uppmärksammas är Staffan Källströms ovan

omnämnda bok Framtidens katedral: Medeltidsdröm och utopisk modernism
(2000). Den publicerades vid en tidpunkt då större delen av denna avhandling
redan förelåg i en preliminär version, vilket gör att det är desto mer
tillfredsställande att kunna konstatera förekomsten av vissa överensstämmelser.

Såväl Källströms kronologiska som geografiska fokus är ett helt annat än det
som är aktuellt här, men hans studie erbjuder ett intressant jämförelsematerial,
inte minst eftersom han anser att vad han kallar "meningsförlustens dimension"
utgör "den fond mot vilken medeltidsidealiseringen utspelas".63 Det är i princip
samma övergripande perspektiv som i denna avhandling anläggs på de svenska
romantikernas medeltidsuppfattning.

I litteraturen om den svenska romantiken berörs frågan om

medeltidsuppfattningen på många ställen, men vanligen sker det endast i
förbigående i diskussioner av andra teman. Till större delen rör det sig om
allmänt hållna konstateranden av innebörden att romantikerna idealiserade

medeltiden eftersom de var missnöjda med situationen i samtiden.64 Givetvis är
det inte enbart vad olika forskare har skrivit om romantikernas

medeltidsuppfattning som varit av betydelse för denna avhandling. Mycket
värdefull ledning till förståelsen av romantikernas åskådning och förhållanden
har hämtats ur en lång rad arbeten, varav endast några kan omnämnas i det
följande.

Ett utmärkt hjälpmedel vid alla slag av studier av den svenska romantiken
utgörs av den mycket utförliga redogörelsen för händelseförloppet i striden
mellan Gamla och Nya skolan i fjärde och femte volymerna av Gustaf
Ljunggrens annalistiska verk Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död
(1873 — 1895). Bland senare arbeten som presenterar en helhetsbild av
romantikerna märks i främsta rummet femte volymen av Henrik Schiicks och
Karl Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria (tredje, fullständigt
omarbetade upplagan 1926—1930).

En fråga med stor relevans för denna avhandling behandlas i Louise Vinges

83 Källström (2000), 197.
m Se exempelvis Edvard Rodhe, Geijer och samhället: En studie i svensk tradition

(Stockholm, 1942), 25 ff.
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Morgonrodnadens stridsmän: Epokbildningen som motiv i svensk romantik
1807—1821 (1978). Vinge granskar striden mellan Gamla och Nya skolan med
utgångspunkt från romantikernas föreställningar om sig själva som

grundläggarna av en ny epok i historien — som förebådarna av den gudomliga
urpoesins återställande — och hon framhåller betydelsen av deras tankar om att
förnyelsen delvis skulle tillvägabringas genom ett återknytande till det förflutna.
Emellertid går hon inte närmare in på de filosofiska aspekterna av frågan eller
— med undantag av vissa inslag i litteraturhistorien — på innehållet i
romantikernas tolkning av de forna epokerna.

Den grundläggande biografiska studien över Atterbom är Elisabeth
Tykessons Atterbom: En levnadsteckning (1954), en skildring av hans liv och
verk från födelsen till döden. Ett starkt biografiskt inslag finns också i arbeten
som Carl Santessons Atterboms ungdomsdiktning (1920) och Gunnar Axbergers
Den unge Atterbom: Psykologiska problem i hans liv och diktning 1806-1819
(1936). Hos Santesson återfinns ett par avsnitt där Atterboms syn på medeltiden
tas upp utifrån några av hans ungdomsverk. En fråga som Axberger ägnar en

utläggning är Atterboms upplevelse av den kristne riddaren som ett ideal att
efterlikna.

I Holger Frykenstedts båda verk Atterboms kunskapsuppfattning: Dess
betydelse för hans livs- och världsåskådning och dess sammanhang med den
transcendentala idealismen (1949) samt Atterboms livs- och världsåskådning i
belysning av den transcendentala idealismen (1951 — 1952) ägnas Atterboms
filosofiska åskådning ingående granskningar. Samme forskares avhandling
Atterboms sagospel Lycksalighetens ö: En poesiens historia och en tragedi över
fantasien i belysning av romantikens litteraturhistoria, filosofi, estetik och
mytologi (1951) innehåller flera partier där Atterboms uppfattning om den
medeltida diktningen diskuteras.

Atterboms verksamhet som litteraturhistoriker behandlas i Jacob Kullings
Atterboms "Svenska siare och skalder": En undersökning av hans
litteraturhistoriska forskning (1931) och i ett kapitel i Lars Gustafssons Estetik
i förvandling: Estetik och litteraturhistoria i Uppsala från P. D. A. Atterbom till
B. E. Malmström (1986). Visserligen ägnas hans sysselsättning med den
medeltida diktningen inte någon större uppmärksamhet i dessa arbeten, men de
innehåller mycket av betydelse för förståelsen av hans historieskrivning över
huvud taget.

De senast publicerade mer omfattande studierna av Atterbom är Otto
Fischers Tecknets tragedi: Symbol och allegori i P. D. A. Atterboms sagospel
Lycksalighetens ö (1998) och Anders Perssons "Personam vid sitt bröst, en



stjernkrönt Qvinna": Jungfru- och moderstematiken hos C. J. L. Almqvist och
P. D. A. Atterbom (1998). Såväl i Fischers framställning av Atterboms syn på
förhållandet mellan symbol och allegori som i Perssons utläggningar om hans
inställning till jungfru Maria, återfinns flera inslag som belyser vissa aspekter av
hans medeltidsuppfattning.

Standardbiografin över Geijer utgörs av John Landquists Erik Gustav
Geijer: Hans levnad och verk (1924), som innehåller en brett upplagd skildring
av hans verksamhet inom olika områden.65 Till de mest inflytelserika verken om

Geijer hör vidare Carl Arvid Hesslers Geijer som politiker (1937—1947) ocn
Elsa Norbergs Geijers väg från romantik till realism (1944). En fråga som

Hessler tar upp rör sambandet mellan Geijers politiska ståndpunkter och hans
medeltidsuppfattning. I Norbergs granskning av den successiva förskjutningen
från idealism till realism i Geijers åskådning klargörs många inslag i hans
tänkande. Hos de nämnda forskarna behandlas Geijers historieskrivning med
varierande grad av utförlighet, men den enda större special studien av frågan är
Henningssons redan omnämnda avhandling. Till de nyaste böckerna om Geijer
hör Anders Ehnmarks personligt hållna Minnets hemlighet: En bok om Erik
Gustaf Geijer (1999), som bland annat innehåller flera iakttagelser angående
hans historieskrivning, och Anders Lundahls Erik Gustaf Geijer — Filosofen
(1999), vilken rymmer en detaljerad analys av hans filosofi. Efter dessa har även
Lennart Hedwalls Tonsättaren Erik Gustaf Geijer: En musikalisk biografi
(2001) publicerats, en ingående behandling av Geijers verksamhet som

kompositör och musiker.
De övriga författarna som ägnas mest uppmärksamhet i denna avhandling

har inte tilldragit sig lika stort intresse som Atterbom och Geijer i den tidigare
forskningen. Hammarsköld har blivit föremål för en avhandling, Torsten
Ljunggrens Lorenzo Hammarsköld som kritiker med särskild hänsyn till hans
förhållande till Tegnér (1952), vari flera av hans recensioner av böcker om

medeltiden samt hans egna historiska verk presenteras. Palmblads verksamhet
som förläggare och boktryckare granskas i Petra Söderlunds Romantik och
förnuft: V. F. Palmblads förlag 1810—1830 (2000), som också belyser många
inslag i striden mellan Gamla och Nya skolan ur ett litteratursociologiskt
perspektiv.

65 Landquist har även utgivit den något mer populärt hållna biografin Geijer: En
levnadsteckning (1954).
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Historien och samtiden

"Det tidehvarf i hvilket vi lefva, skall ännu i de aflägsnaste århundraden förete
sig såsom ett af de märkvärdigaste och utomordentligaste, som verldshistorien
någonsin hade att uppvisa", försäkrar Friedrich Schlegel trosvisst i
föreläsningsserien Uber die neuere Geschichte (1811).1 Övertygelsen om att
leva i ett så märkvärdigt och utomordentligt tidevarv fyllde honom dock inte
enbart med stolthet, utan även — och kanske ännu mer — med oro. Att så var

fallet märks inte minst när han talar om hur den sentide betraktarens känslor

förändras vid övergången från de äldre till de nyare tiderna, från att ha varit
glada och upphöjda till att i stället bli allvarsamma och kärva. Efter att ha
framhållit hur de senaste århundradenas historia är sammankedjad med
samtidens händelser fortsätter han med ett ödesmättat tonfall:

Likasom när bistra moln plötsligt förmörka den klara himmelen, eller som vid den
hotande stillheten före stormvädret, så uppfylles bröstet med ängslig väntan, när vi se,
huru de gamla banden allt mer lossas, och under det förvillande skenet af en ny bildning
och frihet, af skonsamhet och fred, i det inre något fruktansvärdt förbereder sig, alla
händelser i osynlig sammankedning tränga sig fram mot ett stort, farfullt och
oundvikligt öde, som utan uppehåll bortrycker allt med sig i sin svängning.2

Det var mot bakgrund av stämningar av detta slag som romantikernas
medeltidsuppfattning tog form.

Vad kapitlet handlar om är hur romantikerna bedömde det politiska och
moraliska tillståndet i deras egen tid och vilka övergripande konsekvenser detta
fick för deras historieuppfattning i allmänhet och medeltidsuppfattning i
synnerhet. Som kommer att påvisas bestämdes deras uppfattning om samtiden i
stor utsträckning av deras tolkning av franska revolutionen och
upplysningsfilosofin och det är kring tolkningen av dessa fenomen som

framställningen byggs upp.

När Schlegel ursprungligen höll sin föreläsningsserie i Wien 1810 befann
han sig mitt inne i ett mycket dramatiskt skede i den europeiska historien.3 Inte
alltför långt tillbaka i tiden låg franska revolutionen och just då stod Napoleon

1 Friedrich Schlegel, Öfver den nyare historien: Föreläsningar hållna i Wien år 1810, [tyska
originalet 1811 ] öfversättning [av Jonas Svedbom] (Hernösand, 1822), 330.

2 Ibidem, 560.
3 För översikter över periodens historia, se exempelvis George Rudé, Det revolutionära

Europa 1783—1815, [engelska originalet 1964| översättning av Svante Hansson, Aldusserien
198 (Stockholm, 1967) och Eric Hobsbawm, Revolutionens tidsålder, [engelska originalet 1962]
översättning av Jaak Talvend, fackgranskning av Thorsten Nybom (Stockholm, 1979).



på höjden av sin makt. Efter de fem koalitionskrig som hade utkämpats mellan
1792 och 1809 behärskade Napoleons Frankrike direkt eller indirekt en stor del
av den europeiska kontinenten och till de stater som hade underkuvats hörde
bland andra Preussen och Österrike.4 1810 var det svårt att förutsäga framtiden
även om det för många var uppenbart att de förhållanden som då rådde inte
skulle komma att bli bestående. Med Napoleons katastrofala fälttåg i Ryssland
1812 vände slutligen krigslyckan och under de båda koalitionskrig som fördes
mellan 1813 och 1815 kom hans välde att brytas upp och störta samman. Efter
Napoleons fall vidtog en ny period i Europas historia och i mycket präglades den
av en strävan efter att så långt som möjligt restaurera de politiska förhållanden
som hade varit rådande före franska revolutionens utbrott. Under den långvariga
fredskongressen i Wien 1814 till 1815 var detta en av principerna som styrde
förhandlingarna. Över huvud taget bar stormakternas politik en reaktionär prägel
under den efterföljande tiden. Bland annat tog sig detta uttryck i de ryska,
preussiska och österrikiska furstarnas stiftande av Heliga alliansen 1815. Med
undantag av påven och sultanen anslöt sig alla europeiska furstar till alliansen
vid senare tidpunkter. Därvid förband de sig att regera i enlighet med den kristna
trons principer och att bistå varandra med att bevara freden och religionen.
Emellertid hade omvälvningarna varit alltför genomgripande för att världen
någonsin skulle kunna bli densamma igen.

Över hela Europa följde människor det dramatiska skeendet med stort
intresse. De tyska romantikernas reaktioner på händelseförloppet i Frankrike
inordnar sig i flertalet fall i en utvecklingskurva som möter hos många aV deras
samtida, en kurva som går från hänförelse över besvikelse till fientlighet.5 Några
av dem — däribland Schlegel — kom till slut att intaga en närmast reaktionär
ståndpunkt. Av stor betydelse i sammanhanget var givetvis de tyska staternas
underkuvande och resning. I romantikerna hade den nationella strömning som

bredde ut sig i spåren av dessa händelser ivriga företrädare.6 På olika sätt kom
deras historieuppfattning att präglas av den politiska utvecklingen under
revolutions-, napoleon- och restaurationstiden. I anslutning till de redan anförda

4 Värt att notera är att året innan Schlegel höll sin föreläsningsserie i Wien hade en fred
slutits mellan Österrike och Frankrike i det sydväst om huvudstaden belägna lustslottet
Schönbrunn, varvid Österrike hade förlorat hundratusen kvadratkilometer land och tre och en

halv miljoner invånare.
5 Angående de tyska romantikernas politiska utveckling, se Frederick C. Beiser,

Enlightenment, Revolution, and Romanticism: The Genesis of Modern German Political
Thought, 1790—1800 (Cambridge Massachusetts, London England, 1992), 222—278.

6 Angående tidens nationalistiska ideologi, se Elie Kedourie, Nationalismen: En studie av
nationalismen som ideologi, |engelska originalet 1960] inledning av Sverker Sörlin, översättning
av Margareta Eklöf (Stockholm, 1995).
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orden om det närvarande tidevarvet som ett av de märkvärdigaste och
utomordentligaste i världshistorien, frågar sig Schlegel hur någon skulle kunna
undvika att anställa betraktelser över samtiden: "Hvem ville icke gerna med
klarhet känna det inre sammanhanget och den förborgade grunden till så
utomordentliga fenomener; icke gerna vara i stånd att gissa den gång, som den
menskliga anden i denna allmänna skakning bör taga och skall taga?"7 Det var

verkligen många som försökte besvara frågor av detta slag och på olika sätt
spelade deras svar en betydelsefull roll i tidens kulturdebatt.

Av de politiska händelserna var det utan tvekan revolutionen som väckte
störst uppseende och fick mest långtgående följder för debatten.8 Även om det
dagliga livet utanför Frankrikes gränser påverkades mer av krigen, så knöts de
principiella frågorna i första hand till revolutionen. För generationen av

författare som upplevde skeendet från och med 1789 var — med M. H. Abrams
ord — "franska revolutionens löfte och tragedi ett dominerande, faktiskt ett
besatt intresse".9 I mångas ögon framstod hela det politiska händelseförloppet
under den efterföljande perioden som en fortgående kamp för och mot
revolutionens ideal av frihet, jämlikhet och broderskap. Naturligtvis var det inte
enbart med franska revolutionen som dessa ideal var förbundna. När

revolutionen i Frankrike utbröt hade revolutionen i Amerika redan bringats till
ett slut, men av lätt insedda anledningar kom händelserna i Frankrike att ställa
händelserna i Amerika i skuggan.

Emellertid stod det klart för många att franska revolutionen inte var att
betrakta som ett isolerat fenomen. I Philosophie der Geschichte (1828) hävdar
Schlegel till och med att det egentligen är orättvist att tala om franska
revolutionen, eftersom det i själva verket var frågan om "en politisk sjukdom, ett
hela tidhvarfvets epidemiska folkslidande". Med detta vill han dock inte förneka
att Frankrike utgjorde "förödelsens hufvudsakliga medelpunkt och allmänna
härd". Enligt hans bedömning har napoleon- och restaurationstiden ingalunda
medfört utrotandet av den förhärjande smittan, vilken han diagnostiserar som

7 Friedrich Schlegel (1822), 330.
8 Angående debatten om revolutionen, se Alice Gérard, Franska revolutionen: Myter och

tolkningar 1789—1970, [franska originalet 1970J till svenska av Roland Edwardsson
(Stockholm, 1973), Janos Perényi, Revolutionsuppfattningens anatomi: 1848 års revolutioner i
svensk debatt, Studia Historica Upsaliensia 108 (Uppsala, 1979), 26—46 och idem, "Den franska
revolutionen i 1800-talets politiska medvetande", Ronny Ambjörnsson & Sverker Ek (utgivare),
Franska revolutionen — bilder och myter, Demokratiskt bibliotek (Stockholm, 1989), 68 — 88.

9 "the promise and tragedy of the French Revolution was a dominant, indeed an obsessive
concern. Abrams (1973), 328.



"det politiska afguderiet".10 Här framstår franska revolutionen som det klaraste
uttrycket för en både i tid och rum betydligt mer omfattande process. För
Schlegel tedde sig den verkliga krisen ingalunda som lyckligt överstånden i och
med Napoleons fall. Snarare tänkte han sig händelserna mellan 1789 och 1815
som enskilda slag i ett krig som inte hade bringats till ett slut, utan avlösts av ett
tillfälligt stillestånd. I Philosophie des Lebens (1828) förklarar han att "vår tids
kamp" handlar om "den gudomliga sanningen" och att denna kamp ännu inte har
avslutats med det slutgiltiga nederlaget för "lögnens ande":

Om nu denna osanningens och förstörelsens jätteande redan i vaggan var stark
nog, att strypa tvänne verldsdelar, hvad skulle icke först ske, om den bevilljade
tidrymden af lugn åter förflöte obegagnad, och samma lögnens och förstörelsens
ande, i vida större skapnad och utrustad med helt olika magiska krafter, finge
spelrum, att under en mycket längre period söndertrampa jorden med jernfötter?"

Att det till synes rådde lugn på ytan innebar således inte att det slutliga
avgörandet ännu hade ägt rum på djupet.

Det finns motsvarigheter till de beskrivningar av den egna tiden som

Schlegel lämnar i sina skrifter, hos en lång rad med honom samtida författare.121
likhet med Schlegel var det många som upplevde det som om världen höll på att
störta samman inför deras ögon. Känslan av ett sammanbrott av en politisk och
moralisk ordning tycks ha varit förhållandevis allmänt omfattad bland tidens
författare. Nära förknippad med denna känsla är också den vanligt
förekommande tanken på samtiden som en avgörande brytningstid i
världshistorien. Förvisso rådde delade meningar huruvida det rörde sig om en

brytning till det bättre eller sämre, men de flesta som uttalade sig i frågan var

under alla omständigheter överens om att det rörde sig om en helt avgörande
brytning, alldeles oavsett hur de sedan värderade den. Givetvis är de tyska
romantikerna och deras samtida inte de enda som har talat om den egna perioden
i termer av sammanbrott och brytningstid. Före det sena 1700-talet tycks en

sådan bild av samtiden visserligen inte ha varit alltför vanligt förekommande,

10 Friedrich Schlegel, Historiens philosophi: Aderton föreläsningar, hållna i Wien, 1828
I—II, |tyska originalet 1828] öfversättning af Johan Christoffer Flodman (Stockholm, 1841), II,
262. Se även idem (1822), 631 f.

11 Friedrich Schlegel, Lifvets philosophi: Femton föreläsningar hållna i Wien 1827, [tyska
originalet 1828] öfversatta af Jacob Ekelund, med ett företal af P. D. A. Atterbom (Stockholm,
1834), 205 ff.

12 Se exempelvis Abrams (1973), 329—334.
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men därefter möter den i gengäld desto oftare.13 Emellertid medför inte detta att
romantikernas uppfattning om samtiden blir av mindre vikt för förståelsen av
dem och deras tid. Att många människor efter Schlegel har oroats av tillståndet i
sin samtid, gör inte hans oro mindre verklig.

Nästan allt som i det föregående har sagts om stämningarna bland de tyska
romantikerna äger lika stor giltighet för de svenska romantikerna. I likhet med
Schlegel använde representanterna för Nya skolan i många fall mycket
dramatiska formuleringar när de talade om samtidshistorien. Ett gott exempel
utgörs av det tal Geijer höll i Uppsala vid firandet av 300-årsjubileet av
reformationen 1817. Efter att ha omnämnt den dyrköpta förmån det innebär att
leva i den närvarande tiden fortsätter han med att förklara: "Ty vilken har liknat
den i att inom kort rymd innefatta mycket? Ha ej människorna i dessa dagars
brytningar i själva verket omlevat århundraden? Och vad är efter dessa
brytningar — som väckte oss med tordönsljudet av en ramlande värld — vad är,

säger jag, mera såsom det varit haver? Förändringen är lätteligen större, än vi
ens tro och förmoda."14 Samma bild av samtiden möter även hos många
författare som stod utanför romantikernas krets. En text som därvid förtjänar att
uppmärksammas är det tal Tegnér höll i Lund vid jubileet av reformationen. I ett
avsnitt av talet anslår Tegnér samma tongångar som Geijer och fastslår med
eftertryck: "Att verlden för närvarande befinner sig i en afgörande brytning till
lif eller död, till ljus eller mörker, att vi lefva i en vändpunkt af historien, att vi,
med ett ord, bygge på en volkan, som jäser inunder oss: derom öfvertygar oss

den flyktigaste uppmärksamhet och volkanens utbrott, som vi till en del
öfverlefvat."15

Av vad Geijer och Tegnér har att säga om samtidshistorien i andra partier av

talen framgår tydligt att de värderar denna på helt olika sätt. Exempelvis intar de
i fråga om franska revolutionen i det närmaste motsatta ståndpunkter. Emellertid

13 Enligt Reinhart Koselleck börjar föreställningen om den egna tiden som betecknande en

övergång till någonting verkligt nytt i världshistorien att vinna spridning först mot slutet av
1700-talet. Se Reinhart Koselleck, "Das achtzehnte Jahrhundert als Beginn der Neuzeit",
Reinhart Herzog & Reinhart Koselleck (utgivare), Epochenschwelle und Epochenbewusstsein
(Munchen, 1987), 274-281.

14 Geijer (1923—1931), II, 384. För övrigt hade Geijer karakteriserat den egna tiden på ett
liknande sätt redan i ett brev till Tegnér av den 19 november 1805. Det heter i detta: "Sömnen
har ej fattat det menskliga sinnet som du säger, du må hålla dig efter orden: stormen har fattat
det. Ett sådant krig ha ej många öfverlefvat. Det är en crisis för oss alla. Det 300 års gamla
systemet tycks vilja falla. Godt och ondt står i Guds hand; men för sömn blir sörgdt. Man sofver
under ruiner tungt nog." Ibidem, XIII, 206 f. Tyvärr har det brev som Geijer här besvarar gått
förlorat.

15 Esaias Tegnér, Samlade skrifter II —III, V—VI, ny kritisk upplaga, kronologiskt ordnad,
utgifven af Ewert Wrangel och Fredrik Böök (Stockholm, 1919—1924), III, 146.



hindras de inte av detta från att beskriva den egna tiden på ett snarlikt sätt. I stor
utsträckning är det samma politiska händelser som varit bestämmande för såväl
deras som Schlegels beskrivningar av samtiden. Att händelserna i det övriga
Europa var av helt avgörande betydelse för Sverige var uppenbart för alla som

följde utvecklingen. I det tal Geijer höll när han installerades som professor i
historia 1817 fäster han mycket stor vikt vid hur allt hänger samman med
vartannat i den närvarande tiden, en tid i vilken "så förundransvärt det lägsta
förbundits med det högsta, att även den ringaste ryckts utanför sitt skumma
hems väggar och sina små enskilda näringsomsorger och med förvåning ser sig
försatta på världshistoriens stora scen". Just detta är vad som enligt hans mening
framför allt utmärker samtiden: "Redan är den europeiska republiken så färdig,
att om man sårat en lem, hela kroppen känner det. Men om hela kroppen brinner
i feber, skulle den då kunna hållas borta från de enskilda lemmarna?'"6 Såväl
Geijers som Tegnérs tal vid jubileet för reformationen tyder också på att det
främst var franska revolutionen och dess följdverkningar som låg bakom de
svenska författarnas övertygelse att de befann sig vid en epokgörande vändpunkt
i världshistorien. För en betraktare erbjöd annars även den svenska historien
under perioden från mordet på Gustav III 1792 till unionen med Norge 1814
flera nog så tänkvärda händelser.17 På ett eller annat sätt kan dock världspolitiken
sättas i samband med flera av dessa, vilket inte minst gäller om 1809 års
händelser.

Vid freden i Tilsit 1807 hade Frankrike och Ryssland delat in Europa i två
intressesfärer, varigenom Ryssland fått fria händer i fråga om Finland. I februari
1808 marscherade ryska trupper över finska gränsen och när vapenstillestånd
slöts i december samma år behärskade Ryssland hela Finland. Med det
huvudsakliga motivet att förhindra Gustav IV Adolf från att fortsätta kriget
genomfördes statskuppen i mars 1809. Två veckor senare avsade sig Gustav IV
Adolf kronan och nio månader senare lämnade han för alltid landet. För att

Sverige skulle få en laglig regering med rätt att sluta fred måste landet få en ny

författning. I maj 1809 inkallades ständerna och redan i juni antogs den nya

regeringsformen, varigenom Sverige blev en konstitutionell monarki. Sedan
hertig Karl erkänt regeringsformen hyllades han som kung under namnet Karl
XIII. I september samma år slöts freden i Fredrikshamn, den hårdaste freden i
Sveriges historia. Både Finland och Åland gick förlorade, mer än en tredjedel av

rikets areal och mer än en fjärdedel av dess befolkning.

16 Geijer (1923- 1931), II, 363 f.
17 För en översikt över periodens historia, se Gunvor Grenholm (utgivare), Den svenska

historien VII—Vill (Stockholm, 1968).
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Valet av Karl XIII till kung hade inte löst frågan om tronföljden, eftersom
denne var kommen till åren och saknade legitima barn. Sedan den tronföljare
som först utsetts — den danske prinsen Kristian August av Augustenburg —

avlidit, valdes i stället i augusti 1810 den franske marskalken Jean Baptiste
Bernadotte under namnet Karl Johan. Den nye tronföljaren var alltså en av

Napoleons män och bakom valet låg också en förhoppning om att ett närmande
därigenom skulle kunna ske mellan Sverige och Frankrike. Snart visade det sig
dock att resultatet i stället blev det motsatta. För att befästa sin ställning i det nya

hemlandet eftersträvade Karl Johan en utrikespolitisk framgång och huruvida
denna överensstämde med franska intressen var för honom av underordnad vikt.

1812 ingick således Sverige en allians med Ryssland och 1813 till 1814 deltog
landet i den sjätte koalitionen mot Frankrike och lyckades därigenom förvärva
Norge.

I likhet med de tyska romantikerna intresserade sig också de svenska för det
politiska skeendet.18 Att i korthet sammanfatta deras politiska utveckling
erbjuder vissa svårigheter, eftersom de individuella variationerna är betydande.
Enligt Gunnar Heckscher var romantikerna omkring 1809 genomgående
"oppositionella i sin grundinställning till icke blott litterära utan även politiska
traditioner och makthavare".19 Som belägg för detta omdöme framhåller han
särskilt Per Elgströms och Hammarskölds positiva inställning till statskuppen.
Emellertid gjorde Atterbom och Palmblad till att börja med en helt annan

bedömning av denna händelse.20 Värt att observera är också att stadgarna för
Musis Amici av år 1808 innehöll en paragraf, där det fastslås att en ledamot,
som i skrift uttalar sig på ett sårande sätt om bland annat regeringen, "uteslutes,
såsom en föraktlig varelse, ur sällskapets gemenskap".21

18 De svenska romantikernas politiska utveckling har inte blivit föremål för några
övergripande studier. Det närmaste man kommer en sådan är Gunnar Heckscher, Svensk
konservatism före representationsreformen I—II, Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga
föreningen i Uppsala IX, XVII (Uppsala & Stockholm, 1939—1943), I, 90—111. I fråga om
enskilda romantiker föreligger dock ett flertal ingående studier. Se främst Carl Arvid Hessler,
Geijer som politiker I — II (Stockholm, 1937—1947), Rodhe (1942), Gunnar Balgård, Carl
Jonas Love Almqvist — Samhällsvisionären (Stockholm, 1973) och Kurt Aspelin, "Det
europeiska missnöjet": Samhällsanalys och historiespekulation: Studier i C. J. L. Almqvists
författarskap åren kring 1840 (Stockholm, 1979).

19 Heckscher (1939-1943), I, 91.
20 Se Carl Wilhelm Bottiger, Aurora-förbundet i Upsala: Litteraturhistorisk skildring

(Stockholm, 1874), 205 f, 210 f, 213 f, 216, 235 f, 291 f och Sigvard Magnusson, Det
romantiska genombrottet i Auroraförbundet ur idéhistorisk synpunkt (Stockholm, 1936),
60-64,211 f.

21 Bottiger (1874), 101.1 Auroraförbundets stadgar återfinns för övrigt en motsvarande, men
mildrad bestämmelse. Se ibidem, 134.



Med tiden kom dock alla romantikerna att sluta upp kring den nya regimen
och den nya författningen. Flera av kretsens skalder diktade också mer eller
mindre översvallande hyllningar till Karl Johan, även om det i en del fall
givetvis är tveksamt om de offentliga lovorden verkligen svarar mot
upphovsmännens privata åsikter. Av Atterbom besjöngs den nye hjältekonungen
bland annat i "Krigssång" (1813).22 Onekligen ställs Atterboms hyllningar i ett

något annat ljus om de betraktas mot bakgrund av innehållet i ett brev som han
från Miinchen skrev till Geijer den 22 december 1817. Han berättar att han tagit
varje tillfälle i akt att lovorda Karl Johan och Oskar i Tyskland, men tillfogar
genast:

Gud vet, att jag, hvad den förre angår, icke handlar så af personlig böjelse —

tvärtom, jag kommer förmodligen aldrig att till honom fatta något rigtigt
förtroende — men af klar öfvertygelse, att det stora hela af Sveriges väl, såvida
detta framförallt består i sjelfständighet och ordhållighet, fordrar hans
bibehållande. Dessutom låter det icke neka sig, att han gjort mycket för vårt
fädernesland. Af Oscar deremot väntar jag, att han skall bli en fullkomligt Svensk
förste [...]. Jag tillhör helt och hållet den Thronföljare-ätts sak, hvilken nationen af
fritt val utkorat.23

Det är svårt att avgöra om en motivering av detta slag även ligger bakom
Atterboms senare lovord över Karl Johan eller om han kom att ändra

uppfattning. Oavsett hur det förhåller sig därmed kan det dock konstateras att
han allt framgent fortsatte göra vad som stod i hans makt för att utbreda dennes
ära. När han i "Om vissa recensenten tillhöriga läror i philosophi, ästhetik och
politik" (1827) försöker besvara frågan vad en fosforist är, skriver han bland
annat att det är "en man, som försvarar constitutionen af år 1809; som älskar vår

Konung och hans Son".24 Förvisso är detta knappast vad som i dag förknippas
med en fosforist, men mot bakgrund av innehållet i deras skrifter är det en fullt
berättigad beskrivning.

Ett viktigt inslag i det politiska livet under perioden efter förlusten av

Finland var den nationella strömningen, vilken kom att få ett av sina starkaste
fästen i det 1811 stiftade Götiska förbundet, med Geijer som en av de mest

22 Selduna IV (1813), 76 f.
23 Per Daniel Amadeus Atterbom, Minnen från Tyskland och Italien I —II, [utgivna av Elis

Wilhelm Lindblad| Samlade skrifter i obunden stil 1 (Örebro, 1859), I, 135 f.
24 Svea X: 2 (1827), 202.
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tongivande företrädarna.25 Många menade att situationen krävde ett nationellt
uppvaknande och bland de ivrigaste förespråkarna för den uppfattningen märks
flera av romantikerna. Till de tidigaste uttrycken för detta uppvaknande hör Per
Elgströms broschyr Om ett stort, ett patriotiskt tänkesätt (1810), skriven med
anledning av freden i Fredrikshamn. Med stort allvar i rösten utbrister Elgström:
"Än åt vår fosterjord rädda någon förhoppning af befrielse; och må hvarje
svensk, glömsk af sina farhågor, försvara det hem, som än är hans och, när han
tvekar i valet mellan träldomen och döden, gestalterna af hans försvunna fäder
framställa sig för hans syn och vid sina blottade ärr och lagrade hjessor besvärja
honom: Var oss värdig/"26

Alla romantikerna uppfylldes visserligen inte av ett lika överväldigande
nationellt patos som Elgström, men hans känslor delades ändå av flera i den
övriga kretsen. Exempelvis inleds Atterboms recension av Elgströms broschyr
med en principförklaring där det bland annat heter: "Ty vi fördölja ingalunda
idealet för vår ärelystnad, eller målet för det nit, som skall stämpla vår lefnad
och hvars medvetande engång skall förljufva vår dödsbädd. Vi påminna oss

nemligen en ålder, då Sverige ännu var Svears rike, och vi vilja, om ej mer,

åtminstone upplifva dess minne."21 Huruvida förklaringens "vi" bör tolkas som

medarbetarna i Phosphoros eller som hela Nya skolan är inte riktigt klart —

Atterbom börjar med att tala i namn av de förra och övergår sedan till att tala i
namn av de senare. Oavsett vad Atterbom avsåg med detta "vi" kan det dock
konstateras att det fanns ett berättigande för att låta det omfatta hela den svenska
romantikerkretsen. Nationalistiska tongångar anslås inte enbart i
uppsalaromantikernas Phosphoros, utan även i stockholmsromantikernas
Polyfem.28 När Atterbom senare såg tillbaka på Nya skolans dagar uppfattade
han dess målsättning på samma sätt som i principförklaringen i Phosphoros. I
hans minnesteckning över Törneros i den postuma utgåvan av dennes Bref och
dagboksanteckningar (1840—1842) heter det således att ett av skolans
huvudsyften var "att göra Sveriges vitterhet och vetenskap delaktiga af den
högsinta nationalstämning, som nyss, i samma riktning, hade framkallat den just

25 Angående den nationella strömningen omkring 1809, se Greta Hedin,
Manhemsförbundet: Ett bidrag till göticismens och den yngre romantikens historia, Göteborgs
Högskolas Årsskrift XXXIV 1928: 1 (Göteborg, 1928), 1—44. Angående Götiska förbundet, se

Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet I —II (1972—1982). Angående Geijer och den nationella
strömningen, se Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex sekler
(Stockholm, 2000), 115-171.

26 Per Elgström & Georg Ingelgren, Samlade vitterhetsarbeten [utgivna av Per HanselliJ
(Upsala, 1860), 234 f.

27 Phosphoros 1810, 41.
28 Se Vinge (1978), 74 f.
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då i sin rikaste blomning stående tyska litteraturens mönsterbilder".29
Trots hyllningar till Karl Johan och den svenska nationen deltog inte

romantikerna under 1810-talet i någon större utsträckning i de politiska
stridigheterna, utan de ägnade i stället krafterna åt de litterära och filosofiska
fejderna. Delvis var detta ett resultat av rent taktiska överväganden, eftersom det
var förenat med viss fara — främst i form av indragna tidningar — att ge sig in i
den politiska debatten.30 Emellertid var det även en följd av att flertalet av

romantikerna helt enkelt bedömde den litterära och filosofiska kampen som mer

avgörande. I jämförelse med den omvälvning de ville genomföra uppfattade de
en politisk omgestaltning av samhället som ett tämligen blygsamt företag.
Därvid är innehållet i ett brev från Atterbom till meningsfränden Samuel
Hedborn den 29 februari 1808 mycket belysande. Den unge Atterbom förklarar i
brevet att utsikten att dö i förtid till följd av "en oafbruten sinnesspänning" inte
bekymrar honom, eftersom han hoppas få dö i vetskap om att "ännu efter sekler
högaktas och älskas af efterverldens ädlaste menniskor; ty sådant är det odödliga
namn, hvarefter vi längta; den odödlighet, hvilken Napoleoner efterfamla, är af
helt annan och vida oädlare beskaffenhet".31 Detta är visserligen ett exempel som
saknar motstycke även hos Atterbom själv vid senare tidpunkter, men i fråga om

rangordningen han gör av olika slag av strävanden är det förhållandevis
representativt för romantikerkretsen. Några av romantikerna, inte minst Geijer,
intresserade sig sig dock på ett helt annat sätt för de politiska frågorna för dagen.

Vid ingången till 1820-talet började också flera av romantikerna ingripa mer

aktivt i den politiska debatten. De hade fått en starkare social position än tidigare
och kände sannolikt inte längre samma oro för att deras skriverier skulle kunna
väcka myndigheternas misshag. Minst lika viktigt var emellertid att
stridslinjerna i tidens kulturliv hade börjat förändras. Striden mellan Gamla och
Nya skolan var på väg att biläggas och i viss utsträckning förenades till och med
de tidigare motståndarna i kampen mot en ny fiende: den framväxande
liberalismen med fäste i tidens press.32 Med en träffande bild konstaterar
Heckscher att idémotsättningarna ändrar karaktär omkring 1820: "Dessförinnan

29 Per Daniel Amadeus Atterbom, Minnesteckningar och tal I—II, |utgivna av Elis Wilhelm
Lindblad] Samlade skrifter i obunden stil 6 (Örebro, 1869), II, 271.

30 Se Söderlund (2000), 110, 187 f. För en ingående studie av periodens tryckfrihetspolitik,
se Stig Boberg, Carl XIV Johan och tryckfriheten 1810—1844 (Göteborg, 1989).

31 Bottiger (1874), 90 f.
32 För en översiktlig framställning av den svenska liberalismen under perioden 1809 till

1850, se Johan Norberg, Den svenska liberalismens historia (Stockholm, 1998), 70— 130. För en
mer ingående granskning av tidens press, se Cecilia Rosengren, Tidevarvets bättre genius:
Föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl Johanstidens Sverige (Stockholm/Stehag,
1999).
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hette det: för eller mot romantiken? därefter: för eller mot liberalismen?"33 En

del av romantikerna såg kampen mot den nya fienden som en naturlig
fortsättning på kampen mot upplysningsfilosofin. I Atterboms och Palmblads
gemensamt författade "Öfversigt af Sveriges nuvarande dagblads-literatur"
(1821) heter det således, att den teori som förfäktas av "våra vanliga Tidnings-
författare" i själva verket endast är "en ny upplaga, en i grunden vattenspädd
uppkokning af det slags visdom, som för några decennier sedan plägade
förkunna sina orakler under namnet Upplysning, men som egentligen består i en

själlös, ihålig, öfvermodig protestantism emot allt det Högsta i lif och
bildning".34 För Atterbom framstod också den historiska skola det började talas
om vid samma tid som en vidareutveckling av Nya skolan.35 Bland de ledande
företrädarna för Historiska skolan fanns dock flera personer, som tidigare
antingen hade ställt sig vid sidan av striden mellan Gamla och Nya skolan —

såsom Samuel Grubbe — eller också hade intagit en fientlig hållning till Nya
skolan — såsom Hans Järta.36

Vad som förenade dem var framför allt övertygelsen om betydelsen av det
historiska sammanhanget och den organiska växten i ett samhälles utveckling:
mot revolution satte de evolution. De underströk nogsamt att denna uppfattning
inte alls innebar att allt som var gammalt skulle bevaras, en uppfattning de
däremot tillskrev tyska och franska reaktionärer, med vilka de inte ville
förknippas. Till skillnad från flera av de tyska romantikerna var det ingen av de
svenska som blev reaktionär i mer egentlig mening. Med Henry Olsson går det
att konstatera: "Deras författningsteorier syfta i allmänhet icke utanför den
konstitutionella ramen, och deras historiskt-politiska konstruktioner utmynna
oftast i en absolutisering av 1809 års författningsschema, monarki med
ständer."37 Den politiska situationen i Sverige, en konstitutionell monarki med en

kung som valts efter en statskupp, medförde också att en reaktionär ståndpunkt
paradoxalt nog skulle ha framstått som en revolutionär ståndpunkt.38

Det finns skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid franska revolutionen i
fråga om de svenska romantikernas politiska utveckling. Enligt Janos Perényi

33 Heckscher (1939-1943), I, 251.
34 Svensk Literatur-Tidning 1821, spalt 749.
35 Se Per Daniel Amadeus Atterbom, Ästhetiska afhandlingar, [utgivna av Elis Wilhelm

Lindblad] Samlade skrifter i obunden stil 5 (Örebro, 1866), 223 (not) och idem (1869), II, 272.
Angående uppkomsten av beteckningen Historiska skolan, se Rodhe (1942), 323 — 330.

36 Den utförligaste framställningen om Historiska skolan utgörs av Heckscher (1939—1943).
37 Henry Olsson, C. J. L. Almqvistföre Törnrosens bok (Stockholm, 1927), 178 f.
38 Jämför Svante Nordin, Romantikens fdosofi: Svensk idealism från Höijer till

hegelianerna (Lund, 1987), 215.
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tycks — ordet är Perényis — "föreställningarna om 1789 års revolution [...] ha
präglat det ideologisk-politiska medvetandet överhuvud i Sverige under större
delen av 1800-talet".39 Det tordönsljud av en ramlande värld, vilket Geijer talar
om i det tidigare citatet, gav upphov till ekon som rullade vidare långt in på
1800-talet. Att två personer som i Sverige år 1817 högtidlighåller 300-årsminnet
av reformationen, oberoende av varandra utlägger sina meningar om franska
revolutionen är i sig mycket talande. Emellertid stod de tyska och svenska
romantikerna inte i samma förhållande till revolutionen, vilket bland annat

sammanhänger med att de tillhörde olika generationer.40 De svenska
romantikerna föddes helt enkelt vid en för sen tidpunkt för att hinna uppleva den
första hänförelsen över revolutionens utbrott.41 För dem var inte heller

revolutionen utan Napoleons bana den avgörande ungdomsupplevelsen. Även
för dem var dock revolutionen mycket betydelsefull: i den såg de ursprunget till
det efterföljande skeendet.

Ovan framhölls att många europeiska författare betraktade hela den politiska
utvecklingen i det sena 1700- och tidiga 1800-talet som en fortsatt strid om

revolutionens ideal. I den svenska litteraturen från den aktuella perioden
återfinns ett flertal exempel på ett sådant synsätt. Med sedvanligt drastiska
formuleringar utropar Tegnér i jubelfesttalet att de som föreställer sig att
revolutionen är avslutad har bedragit sig: "Endast hennes yrsel är slutad: hon har
sofvit ruset af sig, och med full sansning och lugna blickar går hon ännu fram
genom historien."42 När Geijer uttalar sig i ämnet uttrycker han sig med större

39 Perényi (1979), 9.
40 Levnadsåren för några av de ledande tyska romantikerna är: August Wilhelm Schlegel

1767—1845, Friedrich Schlegel 1772—1829, Novalis 1772—1801, Tieck 1773—1853,
Wackenroder 1773—1798 och Schelling 1775—1854. Detta kan kontrasteras mot levnadsåren
för några av de ledande svenska romantikerna: Elgström 1781 — 1810, Geijer 1783—1847,
Hammarsköld 1785—1827, Palmblad 1788—1852, Atterbom 1790—1855 och Almqvist
1793-1866.

41 Att döma av vad Geijer berättar om sin barndom i Minnen (1834) förefaller dock han ha
kommit i kontakt med den ursprungliga entusiasmen. Bland annat skriver han: "Det är
besynnerligt, att blott föra med sig det grundligaste intryck av lycka, från 80- och 90-talen i förra
seklet, då världen skakades i sina grundfästen, så att den bävar än. Man kände det ej i den
nämnda ändan av världen |Värmland], eller betraktade skådespelet, såsom jag eldkvastarna ur

smedjeskorstenen. Krig och välvningar på vederbörligt avstånd låta njuta sig som en efterrätt vid
en middag. |—] Förskräckta voro vi ej. De vackra talen i franska Nationalförsamlingen, så
mycket som därav genljöd långt bort i skogen, gjorde oss ett oändligt nöje." Geijer
(1923-1931), VII, 314.

42 Esaias Tegnér (1919—1924), III, 164. Tegnér gav för övrigt uttryck åt samma uppfattning
om revolutionen vid flera andra tillfällen. I ett brev till Frans Michael Franzén av den 24 februari
1827 skriver han exempelvis: "Fransyska Revolutionen är och blir den egentliga roten hvarur
verldshistorien hädanefter kommer att vexa opp, i Europa åtminstone". Ibidem, VI, 404.
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försiktighet, vilket bland annat gäller om när han i jubelfesttalet ställer frågan
om de revolutionära utbrotten är över eller inte, men endast besvarar den med:

"Nog av; vi leva redan i en helt och hållet förändrad värld."43 Av allt att döma
bör dessa ord tolkas som ett reserverat men i alla fall jakande svar på frågan.
Trots detta är det uppenbart att Geijer tillmäter revolutionen en helt avgörande
betydelse för den efterföljande tiden. I hans många betraktelser över det
närvarande spelar revolutionen för det mesta en central roll. Exempelvis skriver
han i "Betraktelser i afseende på de nordiska mythernes användande i skön
konst" (1818):

Sedan de brusande böljorna begynt lägga sig, är, vid utsikten över den stora
förstörelse, som ägt rum, och vars vidd man ännu är långt ifrån att kunna överse,
det väl en naturlig känsla, att man i många stycken åter finner sig vara nybörjare;
nämligen så, som man kan vara det med århundradens erfarenhet. Det är även
naturligt, att denna samma erfarenhet skall mångfaldiga önskningarne och
försöken i fråga om att åter inrätta det närvarande tillståndet.44

Även om Geijer alltså tycks förutsätta att revolutionen är avslutad, så innebär
inte detta att han menar att dess verkningar upphört. Hur Atterbom ställde sig till
frågan framgår med önskvärd tydlighet av Studier till philosophiens historia
och system (1835). Med en välfunnen ordvits skriver han där om "de i sin början
utomordentliga, i sin fortsättning nästan blott oordentliga tilldragelser, hvilkas
oafbrutna kedja utgör vårt tidehvarfs historia; tilldragelser af en temligen
entonigt fortlarmande revolution".*5

Varför franska revolutionen kom att tillmätas så stor betydelse är inte alls
svårt att förklara. Det torde inte vare någon större överdrift att hävda att den på
ett eller annat sätt fick följder inom nästan alla områden av det mänskliga livet.
Inte minst kom den att spela en mycket viktig roll i fråga om förhållningssättet
till det förflutna. Med revolutionen intrummades budskapet om historiens
verklighet, om att det som är inte alltid kommer att vara.46 På kort tid bröt den så
kallade bestående ordningen fullständigt samman i en av Europas mäktigaste
monarkier. När detta var möjligt kunde nästan vad som helst förväntas av

43 Geijer (1923-1931), 11,388.
44

Ibidem, I, 429.
45 Atterbom (1835), 359. Liknande beskrivningar återkommer i flera av Atterboms senare

skrifter. Se exempelvis idem, Svenska siare och skalder eller Grunddragen af svenska
vitterhetens häfder intill och med Gustaf III:s tidehvarf I —VI, 11841 — 1855) andra upplagan,
lutgiven av Elis Wilhelm Lindblad] Samlade skrifter i obunden stil 3 (Örebro, 1862—1863), V,
135.

46 Se exempelvis Victor Zmegac, "Der Aufstieg des Historismus in Geschichtsphilosophie,
Ästhetik und Literatur", Erika Wischer (utgivare), Propyläen Geschichte der Literatur:
Literatur und Gesellschaft der westlichen Welt IV (Berlin, 1988), 304 f.



framtiden. Med hänvisning till revolutionerna i Amerika och Frankrike fastslår
Thomas Paine i The Rights of Man (1791 — 1792): "Av vad vi nu kunna se, bör
intet slag av reform i politikens värld betraktas som osannolikt. Detta är en

Revolutionernas tidsålder, där allt kan eftersökas."47 För Paine var detta ett hopp,
för andra var det i stället ett hot.

Under det sena 1700- och tidiga 1800-talet genomgick revolutionsbegreppet
en välkänd förändring.48 Tidigare motiverades revolutioner vanligen med
hänvisning till hävdvunna rättigheter. Helt i enlighet med termens betydelse
inom astronomin uppfattades en revolution som en återgång till en äldre ordning.
Ännu i fråga om amerikanska revolutionen förhöll det sig delvis på detta sätt —

enligt revolutionärerna hade Georg III förbrutit sig mot författningen av 1688.
Emellertid bröt franska revolutionen i det närmaste fullständigt med denna
tradition. Rättigheterna som de franska revolutionärerna åberopade hade inte
föreskrivits av historien utan av förnuftet. Vad revolutionärerna strävade efter

var inte heller att återställa en äldre ordning utan att skapa en ny. Allt efter som

revolutionen fortskred var det allt fler som insåg att de stod inför ett på många
sätt nytt fenomen. Mycket träffande skriver Paine i The Rights ofMan:

Det som fordom kallades Revolutioner, var föga mer än utbyten av personer, eller
ändringar i lokala förhållanden. De uppkommo och svunno likt allmänna
angelägenheter, och i deras tillvaro eller öde fanns intet, som kunde utöva något
inflytande bortom den ort, där de uppstått. Men vad vi nu skåda i världen, genom
de Amerikanska och Franska Revolutionerna, är en förnyelse av tingens ordning,
ett system av grundsatser lika allmänneliga som sanningen och människans
existens, sammanfogande moral med politisk lycka och nationellt välstånd.49

Franska revolutionen syftade inte till någonting mindre än skapandet av en ny
värld och i viss mening lyckades verkligen detta storslagna företag.

Många av revolutionärerna var själva medvetna om den historiska roll de
spelade och en del av dem ansåg till och med att det var nödvändigt att utplåna
spåren av den gamla världen.50 Till och med i fråga om rummet och tiden ville

47 Thomas Paine, Människans rättigheter, [engelska originalet 1791 —1792] i svensk
översättning av Thomas Warburton, med en introduktion av Leif Eriksson, Demokratiskt
bibliotek (Stockholm, 1992), 190.

48 Se Peter Calvert, Revolution: Revolutionsbegreppets historia, [engelska originalet 1970]
översättning av Svante Hansson, W&Wserien 287 (Stockholm, 1971), 60—70.

49 Paine (1992), 187.
50 Se Michel Vovelle, Revolutionens mentalitet: Samhälle och tänkande under franska

revolutionen, [franska originalet 19851 översättning av Jan Stolpe (Stockholm, 1988), 100 ff och
Lars Kleberg, "Revolutionens symbolspråk i Frankrike och Ryssland", Ronny Ambjörnsson &
Sverker Ek (utgivare), Franska revolutionen — bilder och myter, Demokratiskt bibliotek
(Stockholm, 1989), 89-108.
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man börja om från början: orter fick nya namn och den franska
revolutionskalendern infördes. På andra områden tog sig uppgörelsen med det
förflutna ännu mer handfasta uttryck. Folkmassor slog bokstavligen sönder delar
av det franska kulturarvet, de lade monument över den gamla världen i ruiner
som hämnd för århundraden av lidna oförrätter. Överallt ställdes det gamla mot
det nya. För att låna Lars Klebergs ord: "Nya namn, nya högtidsdagar, en ny

tideräkning — allt skulle tjäna syftet att påminna medborgarna och
medborgarinnorna att de levde i EN NY TID."51

Emellertid kom revolutionärernas brytning med historien att på flera olika
sätt dra förnyad uppmärksamhet till det förflutna. En del fransmän reagerade
starkt mot vandalismen och redan 1790 inrättades Commission des monuments,

vilken hade till uppgift att rädda hotade monument.52 Konstföremål från hela
landet, företrädesvis medeltida, samlades in och förvarades i bevakade lokaler,
såsom klostret Petits-Augustins i Paris, vilket 1791 öppnades för allmänheten
under namnet Musée des monuments fran§ais. Michel Vovelle omtalar
inrättandet av sådana museer som "den dialektiska negationen av vandalismen"
och han beskriver det som "ett bevarande och ett återtagande (i egen ägo eller
för egen räkning) av arvet från det förflutna".53 Detta kan uppfattas som

målsättningen med inrättandet av museerna, men det är i hög grad tveksamt om
den verkligen uppnåddes. Vandalismens följder på det fysiska planet var lättare
att komma till rätta med än dess följder på det mentala planet. Efter att Friedrich
Schlegel hade besett de medeltida skulpturerna i Musée des monuments fran5ais
konstaterade han med ett beklagande i "Briefe auf einer Reise" (1805): "Likväl
måste man visserligen se dem på sitt gamla ställe i kyrkan; så hvar för sig, äro de
alldeles ryckte ur sitt sammanhang."54 Det sammanhang Schlegel syftar på är
främst av estetisk natur, men givetvis var det också sammanhang av andra slag
som skulpturerna hade lösgjorts ur.

Vad som hade varit en del av en levande samtid hade blivit en del av en död

historia, vad som hade varit kultföremål med ett religiöst värde hade blivit
museiföremål med ett antikvariskt värde. Hos romantikerna kommer ibland

upplevelsen av en sådan förlust till klart uttryck och då inte enbart i samband
med den bildande konsten. Mycket belysande är de avslutande anmärkningarna i

51 Kleberg (1989), 90.
52 Se Bo Grandien, Drömmen om medeltiden: Carl Georg Brunius som byggmästare och

idéförmedlare, Nordiska museets Handlingar 82 (Stockholm, 1974), 147 f.
53 Vovelle (1988), 102.
54 Friedrich Schlegel, Bref uppå en resa genom Nederländerne, nejderne kring Rhen,

Schweitz och en del af Frankrike, [tyska originalet 1805) öfversättning [av Per Axel Nyström)
(Stockholm, 1817), 12.
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Geijers "Om den gamla nordiska folk-visan" (1814). Han skriver nämligen att
det i själva verket gör honom "hjärtligen ont" att se folkvisorna tryckta i
bokform: "Deras element är ej papperet, utan friska luften, skogarne och den
nordiska naturen." Att lägga folkvisorna under konstkännarens ögon "är
egentligen en strandning på det torra", men detta är trots allt bättre "än att de
skulle nedsjunka i en förgätenhet, som eljest för dem numera ej kunde vara så
långt borta".55 Det fanns under romantikernas tid en känsla av att en gammal
kultur höll på att dö ut och att man åtminstone måste se till att dokumentera den
innan det blev för sent. Just folkvisornas öde står naturligtvis inte i något
närmare samband med franska revolutionen — för övrigt hade visorna tilldragit
sig intresse långt före 1789 — men ur en mer övergripande synvinkel råder det
inte någon tvekan om att det bland romantikerna främst var revolutionen som låg
bakom upplevelsen av en förlust.56

Över huvud taget kom frågan om det förflutnas relation till det närvarande att
få förnyad aktualitet genom händelserna i Frankrike. Redan i Edmund Burkes
Reflections on the Revolution in France (1790) drogs historien in i debatten om

revolutionen. "När gamla åsikter och levnadsregler avskaffas kan förlusten inte
beräknas. Från det ögonblicket har vi ingen kompass att leda oss; inte heller kan
vi säkert veta mot vilken hamn vi styr."57 Detta är en av de bärande tankarna i
Burkes argumentering mot revolutionen. För honom framstår det som helt
förkastligt att likt de franska revolutionärerna bryta helt med det förflutna.
Statskonsten måste grundas på beprövad erfarenhet och den enskilda människan
lever inte tillräckligt länge för att själv hinna göra alla erfarenheter som fordras:
"Därför är det med den yttersta försiktighet som någon bör ge sig i kast med att

bryta ned en byggnad, som under långa tider väl tillgodosett samhällets
gemensamma syften, eller bygga upp den igen, utan att ha praktiska och
beprövade mönster för ögonen."58 Av Paine tillerkänns resonemang av detta slag
inte något som helst värde. I The Rights ofMan talar han föraktfullt om personer

som i likhet med Burke är i stånd att "förskriva sin eftervärlds rättigheter för
evig tid på ett stycke möglig pergament" och förklarar att sådana inte äger

55 Geijer (1923—1931), 1,406. Angående Geijer och folkvisorna, se vidare Lennart Hedwall,
Tonsättaren Erik Gustaf Geijer: En musikalisk biografi, Geijerstudier, Skrifter utgivna av
Geijersamfundet 8 (Stockholm, 2001), 85—94.

56 Angående intresset för folkvisorna före revolutionen, se exempelvis Tore Wretö,
Folkvisans upptäckare: Receptionsstudier från Montaigne och Schefferus till Herder, Acta
Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum 14 (Stockholm, 1984).

57 Edmund Burke, Reflektioner om franska revolutionen, [engelska originalet 17901
översättning från engelska av Carl G. Holm (Stockholm, 1982), 80.

58 Ibidem, 65.
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förmåga att bedöma revolutionen: "Den omspänner ett fält, som är alltför
vidsträckt för att utforskas av deras syn, och den framskrider med en förnuftets
väldighet, varmed de ej kunna hålla jämna steg."59

Hos Burke tjänar den historiska erfarenheten som ledstjärna, hos Paine det
tidlösa förnuftet. I stor utsträckning var det mellan dessa ställningar som den
fortsatta striden om revolutionen kom att utkämpas. Både Burke och Paine
utgjorde viktiga inspirationskällor i den senare debatten, den förre för den
framväxande konservatismen och den senare för den framväxande liberalismen.

Resonemang som för tankarna till Burke är vanligt förekommande hos de tyska
romantikerna sedan deras första entusiasm för revolutionen hade lagt sig. Detta
har inte bara att göra med likartade politiska ställningstaganden utan också med
överensstämmelserna mellan Burkes teorier och den idealistiska

historiefilosofin, med dess betoning av den organiska växten och den historiska
kontinuiteten. Överensstämmelserna framträder tydligt när Schlegel i Uber die
neuere Geschichte gör ett utfall mot "de anhängare af det nya, hvilka endast vilja
förstöra det gamla, eller tro, att det verkeligen nya är någonstädes här och der att
finna i det eller det systemet, såsom uppfinning af någon enskild". Enligt
Schlegels mening förhåller det sig snarare på motsatt sätt: "Det verkeligt nya kan
icke uppstå och framföras genom någon enskild, han må vara än så stor i anda
eller i magt, utan endast genom mensklighetens allmänna gång, eller för att tala
mer passande efter sanningen, genom en högre skickelse af gudomlig försyn."60

Hos de svenska romantikerna möter resonemang av detta slag i en lång rad
skrifter, inte minst efter att Historiska skolan hade börjat ta form. Vid en del
tillfällen sker det med tillämpning på franska revolutionen och i uttalad
anslutning till Burke. Så är bland annat fallet i Geijers "Feodalism och
republicanism" (1818 — 1819) där det om revolutionen heter:

Ty om jag säger, att man egentligen protesterade mot det förflutna och ville
upphäva all gemenskap därmed, så måste detta yttrande tagas på en gång i sin
vidsträcktaste och strängaste mening. Det var ej blott den närmast förflutna tiden,
som protesten gällde; det var förtidens inflytande på det närvarande i allmänhet,
förfädrens rätt att i något avseende besluta och handla för efterkommande, som
man angrep och förnekade.6'

Enligt Geijer fordrar samhällets utveckling att de efterföljande släktena bygger
vidare på varandras skapelser, inte att de river ned dem. Ur hans perspektiv
framstår därför revolutionen som på förhand dömd att misslyckas. I

59 Paine (1992), 61.
60 Friedrich Schlegel (1822), 646.
61 Geijer (1923-1931), 11,435.
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sammanhanget passar Geijer också på att berömma Burke för att denne som den
ende redan från början förutsåg att revolutionen skulle utmynna i despoti.62 I
likhet med Geijer riktar också Atterbom hård kritik mot de franska
revolutionärernas brytning med historien. Exempelvis hävdar han i Tal i
anledning af H. K. H. arfprinsen Carl Ludvig Eugen 's födelse (1826) att alla
samhällsförhållanden har bragts i "en feberlik och ännu ständigt gäsande oro"
sedan "fransyska revolutionen företog sig det minnesvärda rön, att låta en nation
afsäga sig allt historiskt arfskap, allt religiöst, moraliskt och politiskt
sammanhang med det förflutna".63 Precis som Geijer menar han att det aldrig
hade funnits någon möjlighet att detta företag skulle kunna sluta lyckligt.

För de svenska romantikerna var det lika otänkbart som för Burke att ett

samhälle skulle kunna omvandlas till det bättre om inte hänsyn togs till dess
förflutna. Flera av dem menade också att det brott i den organiska utvecklingen
som blev resultatet av franska revolutionen medförde att man nu måste vända sig
till historien. Hos Geijer möter sådana tankar vid upprepade tillfällen, bland
annat i "Föreläsningar öfver medeltidens historia" (1818). Han förklarar att det
nu, sedan de värsta stormarna bedarrat, har blivit nödvändigt för folken att
återvända till sig själva för att där finna en stabil grund att bygga på för
framtiden. Om detta skall lyckas fordras dock att folken inom sig upplever en

samhörighet som omfattar såväl det närvarande som det förflutna och känslan av

en sådan enhet är vad som förstås med nationalmedvetande. Historien är alltså
av största betydelse för nationalmedvetandet: "Ja ett folkslags H[istori]a är just
uttrycket af dess nationalmedvetande, och i och genom sina minnen igenkänner
det sig sjelft såsom ett." Enligt Geijers mening har också denna insikt vunnit
spridning i spåren av den allmänna förödelsen: "Så blef det första lugnare
ögnablicket efter tidens stormar för alla nationer tidepunkten af en stor
Historisk recapitulation, hvarig[enom] de söka återställa sitt genom lyckans
förblindelse och genom olyckans våld [...] afbrutna nationalmedvetande."64
Intressant nog finner han att just medeltiden har kommit att få speciell betydelse
i det sammanhanget, vilket han förklarar med att författningarna under den
epoken utvecklades i enlighet med de olika folkens särpräglade egenskaper och
inte i enlighet med något allmänt mönster.65 För Geijer och hans meningsfränder
var ett av revolutionärernas största misstag att de försökte tvinga in alla folk,

62 Ibidem, II, 436.
83 Atterbom (1869), II, 395 f.
64 Erik Gustaf Geijer, "Föreläsningar öfver medeltidens historia" I —II, 1818 (UUB, H

48-49), 1,28 f.
65 Angående denna fråga, se vidare Hessler (1937—1947), I, 214—219.
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utan hänsyn till deras olikheter, inom en och samma författning. Delar av

resonemanget i föreläsningarna återanvände Geijer i de inledande betraktelserna
i "Feodalism och republicanism". Han framhåller där att medeltiden är "en högst
lärorik tid" och detta trots att "det svårligen är någon annan, till vilken den nyare

och nyaste tiden trott sig stå i så avgjord motsats".66 Det finns skäl att antaga att
de politiska omvälvningarna i speciellt hög grad drog uppmärksamhet till just
medeltiden.

Revolutionen betecknar ett i det närmaste fullständigt brott med det samhälle
som hade växt fram under medeltiden. Självklart såg 1789 års Europa ut på ett
helt annat sätt än låt säga 1095 års Europa. Trots detta fanns dock kvarlevor av

feodalismen i det närmaste överallt — adelns feodala rättigheter, böndernas
livegenskap, kyrkans världsliga makt och så vidare. Med revolutionen
bortsopades det mesta av dessa lämningar inte bara i Frankrike utan i större
delen av Europa. Under revolutions- och napoleonkrigen infördes reformer i alla
områden som kom under inflytande av Frankrike. Med George Rudés ord: "Det
slutgiltiga resultatet blev att 1'ancien régimes Europa förändrades så att det vid
de revolutionära och napoleonska tidevarvens slut 1815 knappast fanns ett enda
land väster om Ryssland och Turkiet och norr om Pyrenéerna vars samhälle och

politiska institutioner hade undgått att bli djupt påverkade."67 Det fanns inte
någon möjlighet att vrida klockan tillbaka: det efterrevolutionära Europa var ett
annat än det förrevolutionära Europa.

Hos romantikerna möter vid flera tillfällen tanken på franska revolutionen
som medeltidens slutpunkt. I "Föreläsningar öfver medeltidens historia" menar

Geijer att slutet på medeltiden i religiöst avseende markeras av reformationen,
men han framhåller att de yttre formerna i det medeltida samhället levde vidare
långt därefter och fastslår: "Politiskt skilda från denna tid det ha vi först
blifvit."68 Samma bedömning återkommer i Föreläsningar öfver menniskans
historia, där han på tal om revolutionen yttrar: "I ett av Europas mest
civiliserade länder, Frankrike, störtades medeltidssamhället".69 Med all
sannolikhet är det en liknande tanke som föresvävar Atterbom när han i

Svenska siare och skalder (1841 — 1855) skriver att revolutionen krossade
feodalismen, även om han i sammanhanget inte nämner någonting om

medeltiden.70

66

Geijer (1923-1931), II, 430 f.
67 Rudé(1967), 159. Se vidare ibidem (1967), 191-196,229- 236,254-271.
68 Geijer (UUB, H 48-49), I, 13.
89 Geijer (1923-1931),X, 56.
70 Atterbom (1862-1863), V, 138.



Här är det också värt att uppmärksamma en av Törneros' efterlämnade och
odaterade anteckningar, även om det är uppenbart att det är någonting mer än
enbart franska revolutionen som han syftar på. I sin helhet lyder detta fragment:

Wi stå tills vidare på gränsen af Medeltiden. Närvarande verldsepoch är en

upplösningsprocess af det förut bestående, hvars skapelsetid inträffade och började
med Folkvandringarna, Catholicismen och Feodalismen. Man organiserar ej mer,
ehuru man tycks vara ifrigt dermed sysselsatt, i det rastlösa constituerandet, som i
alla rigtningar med en viss yra gör sig gällande. Man strider egenteligen om hvad
man skall förstöra, och hvad man skall lemna qvar såsom depot och förlag för
kommande verldsåldrar. Det råder en fanatisk bildstormningstid, då alla symboler,
hvilka förut i religiöst, politiskt, artistiskt och vetenskapligt afseende varit
betydelsefulla uttryck af det allmänna andeliga väsendet, krossas såsom
vidskepelsens, despotismens, fantasteriets och obscurantismens värn. Man vill ha
allt ting jämnadt vid jorden, för att bereda en alldeles ny tingens ordning, hvars
alstrande och sammanbindande princip ännu ej är synbar.71

Möjligen har Törneros inspirerats till detta av vännen Atterboms många
utläggningar om de olika epokerna i konstens och kulturens historia.

Vanligen beskriver Atterbom sin egen tid som en övergångsperiod mellan en
form som håller på att upplösas och en annan som håller på att utbildas. För det
mesta sätter han därvid likhetstecken mellan den form som håller på att upplösas
i samtiden och den som utbildades under medeltiden. Exempelvis karakteriserar
han i recensionen från 1814 till 1815 av den femte delen av Svenska

Akademiens Handlingar (1813) hela perioden från och med reformationen till
det sena 1700-talet som varande "blott en mångartad jäsning af förgängelse".721
likhet med Törneros skulle alltså Atterbom mycket väl ha kunnat säga att vi tills
vidare står på gränsen till medeltiden. Hos Törneros och ännu mer hos Atterbom
är det snarare frågan om epoker i kulturen än i politiken. Emellertid menar de att
dessa svarar mot varandra, även om det inom kulturens värld inte är

revolutionen utan upplysningen som utgör den avgörande gränslinjen.
Ovan har framhållits att det sammanbrott romantikerna menade sig uppleva

inte enbart var politiskt utan även moraliskt. Deras skildringar av de politiska
omvälvningarna utmynnar också i många fall i skildringar av de moraliska
omvälvningarna. Vanligen hävdar de därvid att den allmänna förödelsen från
början hade utgått från förändringar i människornas tänkesätt. I Uber die neuere

Geschichte framhåller Friedrich Schlegel att tanken är en kraft som både kan

71

Adolph Törneros, Brev och dagboksanteckningar IV, utgivna av Nils Afzelius, Svenska
författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet XX (Stockholm, 1962), 204.

72 Per Daniel Amadeus Atterbom, Litterära karakteristiker I—II, [utgivna av Elis Wilhelm
Lindblad| Samlade skrifter i obunden stil 7 (Örebro, 1870), I, 143.
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bevara och rasera världen.73 Vad som i hans tycke har visat för samtiden vilken
fruktansvärd makt tanken kan bli, är det enligt hans förmenande ateistiska och
egoistiska tänkesätt som hade fått sitt främsta uttryck i den franska
upplysningsfilosofin. Mot denna för honom så förhatliga filosofi går han till rätta
i flera olika skrifter, bland annat i Geschichte der alten und neuen Literatur
(1815), där han fastslår: "Det tänkesätt, som ur detta system framträdde för
lifvet, upplöser sig i den bekanta, redan före revolutionen temligen tydligt
uttalade, önskan, att man måtte kunna strypa den sista Kungen med den sista
Prestens inälfvor."74 För Schlegel framstod revolutionens skräckvälde helt enkelt
som upplysningens omsättande i praktiken.

Bland de svenska romantikerna gjordes vid upprepade tillfällen liknande
bedömningar av förhållandet mellan revolutionen och upplysningen. I en

anonym recension av den svenska översättningen från 1818 till 1819 av madame
de Staels Considérations sur les principaux événements de la Révolution
frangaise (1818) heter det exempelvis att revolutionen oemotsägligen var "blott
en praktisk utveckling, en blodig men nödvändig utveckling af de

encyklopedistiska grundsatserna".75 Av Hammarsköld sätts i "Teleologiska
betragtelser öfver verlds-historien" (1821) hela den politiska situationen i det
tidiga 1800-talets Europa i förbindelse med upplysningen. Han framhåller där
hur

ett den empiriska Encyclopediens eller Upplysningens barn, under tidernas sednare
händelser, frodats, tillvuxit och öfver allt utbredt sig, kändt efter den franska
Revolutionen, under namn af Jacobinism, hvilken uppenbarar sig genom ett
väsende, utgående helt och hållet från vissa, af en inskränkt erfarenhet
abstraherade begrepp; ett afgjordt bemödande mot alla öfver den timliga nyttan
sträfvande idéer; ett ohistoriskt hat mot alla bestående former och ett osläckligt
raseri mot den Aristokrati, som den ej sjelf besitter.76

Sådana karakteristiker av tidens anda med utpekande av upplysningen som
bärande det huvudsakliga ansvaret för fördärvet hör till de stående inslagen i
romantikernas skrifter.

Självklart var de tyska och svenska romantikerna inte de första att sätta
revolutionen i samband med upplysningen. Mot bakgrund av karaktären av den

73 Friedrich Schlegel (1822), 336.
74 Friedrich Schlegel, Den äldre och nyare literaturens historia: Föreläsningar I—II, [tyska

originalet 1815] utgifna efter andra mycket tillökta original-upplagan af 1822 [översättning av
Fredrik Wennberg, översedd och utgiven av Carl Julius Lénström] (Stockholm, 1838—1839), II,
173.

75 Svensk Literatur-Tidning 1819, spalt 34.
76 Hermes II (1821), 44 f.



mer radikala franska upplysningsfilosofin är det inte alls svårt att förstå varför
övertygelsen om förekomsten av ett sådant samband kom att bli så allmänt
omfattad under den aktuella perioden.77 Eftersom encyklopedisterna på många
punkter hade utmanat erkända auktoriteter låg det mycket nära till hands att
betrakta revolutionärernas verksamhet som en naturlig fortsättning med andra
medel.

Av de många mer eller mindre motstridiga definitioner på upplysning som

föreslagits genom åren, torde den som kommit närmast att bli allmänt accepterad
vara Kants i "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?" (1784), det vill
säga:

Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet.
Omyndighet är oförmågan att göra bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning.
Självförvållad är denna omyndighet om orsaken till densamma inte ligger i brist på
förstånd, utan i brist på beslutsamhet och mod att göra bruk av det utan någon
annans ledning. Sapere aude! Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd! lyder
alltså upplysningens valspråk.78

De radikalare filosoferna gjorde verkligen sitt bästa för att leva i enlighet med en

sådan maxim. Med förståndet som ledstjärna gick de till storms mot allt de
uppfattade som fördomar, inte minst inom religionens område. Inom deras skara
fanns såväl deister som ateister men de förenades alla — med Peter Gays ord —

i "passionen att bota den andliga sjukdom som religionen är, fröet till
okunnighet, barbari, hyckleri, smuts och det simplaste självförakt".79 I många
avseenden betecknar upplysningen ett brott med den kristna tradition som hade
tagit form under medeltiden och alla filosoferna var också eniga i
förkastelsedomen över denna epok.80

Filosoferna strävade efter att riva ned det gamla för att i stället bygga upp

någonting nytt och enligt deras kritiker lyckades de med det förra men inte med
det senare. Att ersätta religionen med vetenskapen visade sig snart vara ett

mycket komplicerat företag. Det var betydligt enklare att påvisa de vacklande
grundvalar som många hävdvunna föreställningar vilade på, än vad det var att
ange några mer fasta att ersätta dessa med. Ett område där kritikerna fann att

77 Detta konstaterande skall dock inte uppfattas som ett ställningstagande i den
omdebatterade frågan om förhållandet mellan revolutionen och upplysningen.

78 Immanuel Kant, "Svar på frågan: Vad är upplysning?", [tyska originalet I784J
översättning Joachim Retzlaff, i Brutus Östling (utgivare), Vad är upplysning?,
Samhällsvetenskapligt klassikerbibliotek (Stockholm/Stehag, 1989), 27.

79 "the passion to cure the spiritual malady that is religion, the germ of ignorance, barbarity,
hypocrisy, filth, and the basest self-hatred". Gay (1995), 373.

80 För en sammanfattning av filosofernas medeltidsuppfattning, se ibidem, 207—212.

- 50 -



konsekvenserna blev speciellt ödesdigra var inom moralen. Utifrån en
deterministisk eller skepticistisk position var det mycket svårt att underbygga en
moral av traditionellt slag. I många av tidens pornografiska verk, såsom
Thérése philosophe (1748), ingår också utförliga filosofiska resonemang där
materialismen används för att rättfärdiga de sexuella aktiviteterna.81 Vägen låg
med andra ord öppen för en moral av markis de Sades slag, en moral som kan
sammanfattas i satsen: Gud är död och allt är tillåtet. I Max Horkheimers och

Theodor W. Adornos ögon framstår Sade närmast som ett förkroppsligande av

Kants definition av upplysning.82 Det behöver väl knappast tillfogas att det inte
var ett vetande av detta slag som Kant hade i tankarna när han uppmanade
människorna att våga veta.

I Sverige kom den mer radikala upplysningen aldrig att få något egentligt
genomslag. Som Tore Frängsmyr påvisat är det knappast berättigat att tala om
en svensk upplysning om därmed förstås en intellektuell kamprörelse med ett

program som utformats i anslutning till de franska filosofernas program.83 Flera
forskare har dock framhållit att frågan om det funnits en svensk upplysning
framstår i ett annat ljus om begreppet ges en vidare definition.84 Någonting som
klart har framgått av de olika inläggen i debatten är att även om den radikala
upplysningen inte hade många anhängare så var den i alla fall förhållandevis
omtalad. I många fall var naturligtvis kunskaperna om den mycket begränsade,
men detta torde snarast ha fått den att framstå som desto vådligare.85 Tendenser i
en sådan riktning märks även i de svenska romantikernas förhållningssätt till
upplysningen. Över lag tycks Rousseau ha varit den ende av de franska

81 Angående förhållandet mellan pornografin och upplysningen, se Robert Darnton,
Pornografi och revolution: Förbjudna bästsäljare i det förrevolutionära Frankrike, |engelska
originalet 1995] översättning Birgitta Schwartzman, efterord Thomas Anfält (Stockholm, 1996),
91 — 118. Angående förhållandet mellan pornografin och materialismen, se Margaret C. Jacob,
"The Materialist World of Pornography", Lynn Hunt (utgivare), The Invention ofPornography:
Obscenity and the Origins ofModernity, 1500—1800 (New York, 1993), 157—202.

82 Se Max Horkheimer & Theodor W. Adorno, Upplysningens dialektik: Filosofiska
fragment, [tyska originalet 1944] översättning av Lars Bjurman och Carl-Henning Wijkmark
(Göteborg, 1981), 107.

83 Se Tore Frängsmyr, Gubben som gräver: Människor och miljöer i vetenskapens värld
(Stockholm, 1989), 89, 95 f, 114 f, idem (1993), 6 f, 65, 183 f och idem, "Mer ljus över
upplysningen", Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 1996, 156, 160 f, 163 f.

84 Se Arne Jarrick, Mot det moderna förnuftet: Johan Hjerpe och andra småborgare i
Upplysningstidens Stockholm, Historia i perspektiv (Stockholm, 1992), 9—18, Magnus Nyman,
Upplysningens spegel: Götheborgs Allehanda om Frankrike och världen 1774—1789
(Stockholm, 1994), 11 ff, 255 f och Jakob Christensson, Lyckoriket: Studier i svensk upplysning
(Stockholm, 1996), 9 ff.

86 Ett exempel på detta utgörs av småborgaren Johan Hjerpes syn på Voltaire. Se Jarrick
(1992), 142 f.
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filosoferna som de hade ägnat något mer ingående studier — honom uteslöt de
för övrigt i många fall ur förkastelsedomarna över upplysningen.86

När romantikerna gick till storms mot upplysningen utgjordes vanligen den
främsta måltavlan av den radikalare franska varianten. Ingenting tyder på att de
skulle ha känt till Sades skrifter, men enligt deras synsätt var det i sådana läror
som upplysningen måste utmynna. För dem framstod också redan Hélvetius'
filosofi som tillräckligt helvetisk, för att låna en ordvits som förekommer hos
flera av romantikerna.87 Att förståndet utan någon annans ledning inte var att
leka med var de fullt på det klara med. I Geijers Om falsk och sann upplysning
med afseende på religionen (1811), en av de svenska romantikernas bredast
upplagda men också mest balanserade vidräkningar med upplysningen, kritiseras
filosoferna för att de, i stället för att ta fasta på vad människan borde vara, tog
fasta på vad hon var och ställde upp egennyttan som princip för moralen:

Jag gitter ej i alla dess utgreningar uppspåra följderna av denna usla moral som
satte just den egentligen omoraliska principen i människonaturen (låt vara att den
ock kallades lycksalighetsbegär) upp till laglikmätigt herravälde, — följder så
mycket fördärvligare, som denna lära ej dvaldes inom skolorna, utan för sin stora
begriplighet blev populär, gängse, i synnerhet hos de så kallade bildade stånden,
och snart själva den vackra världens goda ton. Jag gitter ej beskriva hela det
system i tänkesätt som härav borde uppkomma. Grundsatsen är given, och man
kan själv efter behag utveckla den i all sin konsekvens av uselhet.88

Som detta citat visar ansåg romantikerna att verkningarna av upplysningen
sträckte sig långt utanför filosofins område. Såtillvida fann de att även Sverige i
hög grad var besmittat av dessa fördärvliga tänkesätt. En förhållandevis
ingående skildring av hur upplysningen kommit att anfräta svenskarnas kristna
tro lämnas exempelvis i Johan Christoffer Askelöfs "Om religiositeten i
Sverige" (1811).89

Flera av romantikerna ansåg att den främsta härden för den franska smittan i
Sverige utgjordes av Svenska Akademien. En maning till oförsonlig kamp mot

86 1 detta sammanhang förtjänar dock Hammarskölds utförliga genomgång av

upplysningsfilosofin i Grunddragen af philosophiens historia ett omnämnande. Hammarsköld
har många gånger anklagats för att vara mer än lovligt partisk i sin historieskrivning, men i detta
fall har han presterat en förvånansvärt neutral framställning. Visserligen förekommer några
anmärkningar om det "all moralitet och all religiös känsla undergräfvande" innehållet i La
Mettries skrifter och liknande, men detta är undantag. Se Lorenzo Hammarsköld, Grunddragen
af philosophiens historia, från de äldste till närvarande tider I—III: 2 (Stockholm,
1825-1827), III: 2, 189-302 (citatet 199).

87 Se exempelvis Atterbom (1870), I, 143 och Törneros (1962), 203.
88

Geijer (1923 — 1931), I, 199 f.
89 Se Polyfem Tredje samlingen (1811), N:o 26—34 (opaginerad).
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de skadliga lärorna ingår följdriktigt i Atterboms "Den nya vitterhetsskolans
betänkande om Svenska Akademien och den goda smaken" (1812). Med av

vredesmod darrande stämma utbrister Atterbom att han inte utan att rodna kan le

mot dem som trampar hans själs helgedom under fötterna:

När redan hvart och ett väsende, som ännu inom ett obefläckadt bröst känner hat i
lif och död mot mörkrets (ondskans) förlamande princip, söker i den allmänna
lefnadens öken efter spillrorna af samhällslifvets grundpelare, fromhet,
fosterlands-kärlek, aktning för huslighet och vördnad för fädernas stadgar; när
ytlighet och bon-motisteri så vunnit öfverhand, att det svårligen gifves någon
sanning, någon tro, något namn, någon sed, som är det nyare slägtet helig; när
detta gycklande slägte beundrar tanklöst i dag hvad det tanklöst skymfade i går,
och tvärtom; när det oupphörligt missförstår de mest varningsfulla vinkar från
Nemesis, och ömsar språk och begrepp med samma förunderliga lätthet, hvarmed
det ömsar kläder och samveten: då är det mer än någonsin författarnes pligt, om
det annars är deras allvar att vara sanningens organer, att med snillets
barthuggande svärd jaga barbariet och vanvettet åtminstone från böckernas region,
der ännu till en del idén af det eviga bibehållit sig.90

Det var mot bakgrund av denna vilja att återupprätta de värden som hade
trampats under fötterna av upplysningen och revolutionen som Atterbom och de
andra romantikerna vände sig till medeltiden.

I "Undersökning om hufvudskillnaden emellan de gamles vitterhet och de
nyares" (1831) förklarar Almqvist att den nya vitterhet som det talats om på
senare tid "förekommer behagligast, när den anses för vad den är, för en suck
efter det forna religiösa liv, då en verklig tro utgöt sig i ideala tavlor" och han
konstaterar att den såtillvida är "av tillbakagående halt".91 Även om det knappast
är rättvisande att i detta se kärnan i den vitterhet Almqvist talar om, så kan det
ändå sägas att det hos flera av romantikerna verkligen förekommer ett betydande
inslag av längtansfullt suckande över en förlorad värld. Mest framträdande är
detta drag utan tvekan hos Atterbom, där det ofta kommer till synes.92 Ett mycket
tydligt exempel erbjuds i hans anteckningar om besöket i Niirnberg i slutet av
1817. Han lämnar en hänförd skildring av en målning av Albrecht Diirer, vilken
han låter tona ut i en vemodig betraktelse:

Medeltidens herrlighet, lik en nedgående sol, kastade sitt fagraste skimmer ifrån
sin aftonrodnad, och denna herrlighet, som i Niirnbergs fornminnen öfverallt
omgifver och tilltalar en, öfverväldigar en här med all sin makt liksom i en

brännpunkt förenad. Och så kände jag här, hvad jag föröfrigt icke kände för första
90 Atterbom (1866), 312.
91 Almqvist (1920-1926), IV, 201.
92 Av Gunnar Axberger beskrivs en böjelse för att försjunka i minnen som ett ledmotiv i

Atterboms produktion. Se Gunnar Axberger, Den unge Atterbom: Psykologiska problem i hans
liv och diktning 1806—1819 (Uppsala, 1936), 50.
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gången, att det Förgångna är min känslas egentliga hemort. Ja, mitt hjerta tillhör
det Förflutna, mitt hufvud det tillkommande, och det som man kallar närvaro är,
för mig, egentligen icke till.93

Den känsla Atterbom här beskriver svarar väl mot Karin Johannissons

beskrivning av hur nostalgi känns: "smärta blandad med lust, melankoli blandad
med sötma". Emellertid menar Johannisson att nostalgi endast har med det

självupplevda att göra, att det är "att återvända inuti sin egen historia".94 För
Atterbom var uppgåendet i medeltiden i viss mening verkligen ett återvändande
inuti hans egen historia. Som han och de andra romantikerna uppfattade
historien, ett tema som kommer att utvecklas närmare i nästa kapitel, bildade den
en motsvarighet till en människas liv och medeltiden tilldelades därvid rollen av

antingen barndomen eller ungdomen. Det är här inte enbart frågan om liknelser,
utan de föreställde sig en högst konkret parallellitet mellan historiens och
människans åldrar. På så vis var det tillstånd som representerades av medeltiden
någonting som de själva faktiskt hade upplevt.

Som redan framgått tedde sig medeltiden för romantikerna inte som så
avlägsen i tiden. Den tid de själva levde under var den som hade följt närmast i
spåret på medeltiden. Här är det på sin plats att erinra om Marshall Bermans
många gånger anförda beskrivning av hur franska revolutionen och dess
följdverkningar gav upphov till vad han kallar en modern offentlighet, det vill
säga en offentlighet som "delar känslan av att leva i en revolutionär tid, en tid
som skapar explosiva omvälvningar i varje dimension av det personliga, sociala
och politiska livet". Vad som dock skiljer denna moderna offentlighet från
senare tiders är att den samtidigt kan "minnas hur det var att leva, materiellt och

andligen, i världar som alls inte var moderna".95 Att romantikerna mycket starkt
upplevde denna klyvnad mellan två olika världar råder det inte någon tvekan
om. Medeltiden var en nära till hands liggande symbol för den värld som hade
gått förlorad. Som Staffan Källström påvisar kom den att bibehålla denna
funktion under mycket lång tid.96

När Almqvist omtalar den nya vitterheten som en suck efter det forna
religiösa livet går det att ana en bakomliggande kritik för verklighetsflykt. Det
skall ingalunda förnekas att det finns en sådan dimension i romantikernas

93 Atterbom (1859), 1,255.
94 Karin Johannisson, Nostalgia: En känslas historia, Bonnier Essä (Stockholm, 2001), 11.
95 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: Modernism och modernitet, [engelska

originalet 1982| översättning Gunnar Sandin (Lund, 1987), 14. Denna passage anförs i ett
motsvarande sammanhang i Källström (2000), 225.

96 Källström (2000), 223 — 230 & passim.
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hänvändelse till det förflutna. Deras missnöje med samtiden erbjöd en god
grogrund för en önskan att i tanken fly till bättre tider. I ett brev till Carl
Christoffer Gjörwell av den 23 augusti 1809 utbrister Hammarsköld på tal om
sina studier av Petrarca: "O, hvilken vällust, hvilken innerlig själens glädje är det
icke att, glömmande sin tid, kunna rikta sina tankar, sin betraktelse åt sådana
män, vårt slägtes sanna heroer och prydnader."97 Hos Atterbom återfinns flera
exempel på liknande uttalanden och inom forskningen har hans med åren allt
större koncentration på litteraturens historieskrivning regelmässigt tolkats som

en flykt undan hans vantrivsel i den egna tiden.98
Emellertid har Atterboms sysselsättning med de forna tiderna även andra

dimensioner, vilket bland annat framgår av dikten "Helsning till svenska
allmänheten", skriven 1847 och utgiven postumt 1855 i den sjätte delen av

Svenska siare och skalder. Han presenterar sig själv som en minnets man som

bor i det förflutna:

Sjelf oförmögen att i värf
De hädangångna höga fäder likna,
Mot deras ädla bilder har jag vändt
Den trogna spegeln af en tacksam hågkomst,
Och så, om speglingen är sann och ren,
Kanske ej alldeles förgäfves lefvat.
Ty icke dådlös, icke dystert sjelfvisk
En sådan spegling är. Sin glans den kastar
Med skär belysning öfver nutid, framtid,
Och tyder, när den målar hvad som varit,
Derur ock, hvad som är och varda bör."

Blicken bakåt är alltså samtidigt en blick framåt.
I romantikernas ögon avtecknade sig deras egen verksamhet mot bakgrund

av ett i det närmaste fullständigt politiskt och moraliskt sammanbrott: med

97 Rudolf Hjärne (utgivare), Dagen före drabbningen eller Nya skolan och dess män i sin
uppkomst och sina förberedelser 1802—1810: Ur Hammarsköldska brefvexlingen, Sällskapet
V. V:s handlingar m. m. jämte inledning och kommentarier (Stockholm, 1882), 354. Intressant
nog uttryckte sig även Petrarca själv på ett liknande sätt om närvarande och förflutet. I Ad
posteros skriver han: "Med särskild iver hängav jag mig åt studiet av forntiden; ty min egen tid
behagade mig aldrig, och hade icke de funnits som jag är bunden till med kärlek, skulle jag
önskat mig född i vilken annan tid som helst än denna; och jag har bemödat mig att glömma den
genom att ständigt försänka min ande i flydda tider." Francesco Petrarca, Ur Francesco
Petrarcas brev, med en inledning: Petrarca och Schopenhauer av Vilhelm Ekelund, Bonniers
klassiker bibliotek (Stockholm, 1915), 29.

98 Se främst Jacob Kulling, Atterboms "Svenska siare och skalder": En undersökning av
hans litteraturhistoriska forskning (Stockholm, 1931), 42 ff.

90 Per Daniel Amadeus Atterbom, Lyriska dikter I —III, [utgivna av Elis Wilhelm Lindblad]
Samlade dikter 4—6 (Örebro, 1863), II, 163 f.



franska revolutionen hade alla sociala band som upprätthållit samhället slitits
sönder och med upplysningsfilosofin hade alla höga värden som hållits i aktning
trampats i smutsen. Paradoxalt nog kom revolutionärernas medvetna strävan att
frigöra sig från historiens inflytande att dra förnyad uppmärksamhet till det
förflutna, inte minst till medeltiden. För romantikerna blev medeltiden en positiv
motbild till samtiden, en bild som tydligt klargjorde vad som gått förlorat i den
moderna världen. Den framstod som en uppmaning att sträva efter skapandet av
en bättre värld än den som de själva levde i. Även om de inte hade någon som

helst önskan att lägga grunden för en ny medeltid fann de att epoken i vissa
hänseenden kunde tjäna som en förebild vid uppförandet av den nya värld som

skulle ersätta den som lagts i ruiner av revolutionen och upplysningen.
Eftersom romantikerna såg roten till det tidigare fördärvet i de falska

tänkesätt som fått sin mest utpräglade form i encyklopedismen, föll det sig
naturligt för dem att söka botemedlet mot det onda i en ny filosofi. I den tyska
idealismen menade de sig ha funnit en lära som återställde det riktiga
förhållandet mellan naturen, människan och gudomligheten. Det förefaller också
som om idealismen hjälpte flera av romantikerna att övervinna egna religiösa
tvivel.100 Efter att de vunnits för de nya lärorna gjorde de sitt bästa för att sprida
dessa även till andra människor. Den tyska idealismen kom att prägla hela deras
verksamhet, inte minst deras sysselsättning med historien. Vilken betydelse
denna filosofi fick för romantikernas historieuppfattning är vad som skall
utredas i nästa kapitel.

100 Hammarsköld berättar exempelvis för Clas Livijn i ett brev av den 1 januari 1804 att han
återfått sin tro på odödligheten genom att läsa Johann Gottlieb Fichtes Einige Vorlesungen iiber
die Bestimmung des Gelehrten (1794). Hjärne (1882), 64. Angående den nya åskådningens
betydelse för att befästa Atterboms och Geijers religiösa tro, se Axberger (1936), 21 ff, 28—42
och Per Meurling, Geijer och Marx (Stockholm, 1983), 106 ff. Axberger uppehåller sig dock
främst vid impulserna från den av idealismen inspirerade skönlitteraturen.
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Historien och filosofin

Det är tveksamt om det har funnits någon annan rörelse än romantiken som

tillmätt filosofin lika stor betydelse och på samma sätt låtit den behärska alla
områden av tankens värld. I Studier till philosophiens historia och system (1835)
fastslår Atterbom med eftertryck att "om menniskoslägtet kan räddas genom en

förädling af sin nuvarande civilisation [...] är det numera endast i egenskap af
Philosophi, som de bildande krafternas innersta grundkraft förmår återställa och
för all framtid befästa sitt (tills vidare) nästan förlorade verlds-herradöme".1
Atterbom var ingalunda ensam om att knyta sina förhoppningar om framtiden
till filosofin, även om de övriga romantikerna för det mesta använde något
försiktigare formuleringar i sammanhanget. I ljuset av detta är det inte ägnat att
väcka någon förvåning att romantikernas filosofiska åskådning på olika sätt
avspeglas i deras förhållningssätt till det förflutna. Syftet med detta kapitel är att
utreda förhållandet mellan filosofin och historieuppfattningen under den aktuella
perioden. Inledningsvis ges en allmän presentation av den filosofi det här är
frågan om och därefter behandlas historiefilosofin, först i några tyska och sedan
i några svenska författares utformning.

Som redan framgått av inledningen spelade Schellings filosofi en central roll
i romantiken. Trots att Schelling ingalunda var den ende filosofen som var av

betydelse i sammanhanget, måste han ändå sägas ha intagit en särställning inom
den tyska och ännu mer inom den svenska romantiken.2 Enligt Christer
Westlings mening föreligger ett så nära samband mellan Schellings filosofi och
romantikens världsåskådning att de båda storheterna kan betraktas som såväl
orsak till som resultat av varandra.3 Emellertid finns det skäl att här i allmänhet

framhålla de filosofer som är hemmahörande inom den tradition som brukar

kallas den tyska idealismen
Vanligen används uttrycket "tysk idealism" som en samlande beteckning på

de idealistiska systemen inom den tyska filosofin från och med Fichtes till och
med Hegels. I Tyskland var den filosofiska debatten mycket intensiv under den
ifrågavarande tiden. Ständigt uppträdde nya filosofer som presenterade nya

system, delvis i anslutning till och delvis i motsättning till de redan föreliggande.
Givetvis tog de också intryck av varandras argument och omprövade sina
tidigare ställningstaganden. Detta medför att det är svårt att ge en

1 Atterbom (1835), 348.
2 Angående Schellings ställning inom den svenska romantiken, se Nordin (1987), 80—87.
3 Christer Westling, Idealismens estetik: Nordisk litteraturkritik vid 1800-talets mitt mot

bakgrund av den tyska filosofin från Kant till Hegel (Stockholm, 1985), 45.
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sammanfattande beskrivning av den tyska idealismen.4 Om än med risk att
förenkla mer än tillåtligt är det dock möjligt att framhålla några förenande
inslag, vilka med få undantag återfinns i alla tidens filosofiska system. I det
föreliggande sammanhanget är det framför allt tre grundläggande antaganden
om verklighetens egentliga beskaffenhet som tilldrar sig intresse. Dessa
antaganden är att verkligheten egentligen är för det första andlig, för det andra
förnuftig och för det tredje enhetlig och sammanhängande.5

Mot bakgrund av dessa antaganden faller sig den bland romantikerna vanligt
förekommande bilden av filosofin som vetenskapernas vetenskap inte alls
långsökt. Om verkligheten är andlig och förnuftig ligger det nära till hands att
tilldela den vetenskap som handlar om just det andliga och förnuftiga en

särställning.6 Emellertid är frågan om inte det sista antagandet betydde ännu mer

än de föregående för filosofins anseende. För idealisterna framstod världen som
ett organiskt sammanhängande helt där allt står i ett levande förhållande till
vartannat — i sista hand är allt existerande uttryck för samma dynamiska krafter
— och detta fick konsekvenser för deras syn på hur vetenskap bör bedrivas.
Enligt deras uppfattning var insikten i världens sammanhängande helhet en

nödvändig förutsättning för insikten i dess särskilda delar — en vetenskaplig
förklaring börjar i det sammansatta och utmynnar i det enkla — och filosofin det
ramverk som anger förhållandet mellan helheten och delen. I denna mening var

verkligen filosofin vetenskapernas vetenskap.
Ett exempel på hur dessa tankar kunde utformas erbjuds i den första av

Schellings Vorlesungen uber die Methode des akademischen Studiums (1803).
Där hävdar Schelling att en metodlära för akademiska studier måste baseras på
"verklig och sann insikt i det levande sammanhanget mellan samtliga
vetenskaper".7 En sådan insikt kan enbart förväntas hos filosofen, "vars särskilda
vetenskap tillika är den absolut sett allmänna vetenskapen, och vars strävan
således redan i sig själv måste vara inriktad på insiktens totalitef'.8 Enligt
Schellings egen uppfattning går hela hans metodlära att härleda ur en enda idé:
"Det är idén om det i sig obetingade vetandet, det som helt enkelt är blott Ett och

4 För exempel på definitioner, se H. Zeltner, "Idealismus, Deutscher", Joachim Ritter &
Karlfried Grunder (utgivare), Historisches Wörterbuch der Philosophic IV (Darmstadt, 1976),
spalt 35 ff och Herbert Schnädelbach, Philosophic in Deutschland 1831—1933, Suhrkamp-
Taschenbuch Wissenschaft 401 (Frankfurt am Main, 1983), 17—21.

5 Jämför Gunnar Eriksson (1962), 5 och Nordin (1987), 419 ff.
6 Bland tidens idealister förutsattes som regel att filosofi är liktydigt med idealistisk filosofi.
7 Friedrich Schelling, Föreläsningar om metoden för akademiska studier, Ityska originalet

1803] i översättning av Richard Matz, inledning Sven-Erik Liedman (Göteborg, 1988), 19.
8 Schelling (1988), 20.
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inom vilket också allt vetande är blott Ett, nämligen det urvetande, vilket breder
ut sig i hela det omätliga kunskapens träd, varvid det dock delar upp sig i grenar

på skilda nivåer av den ideala värld som träder fram."9 Helt följdriktigt
argumenterar han för att allt vetande måste relateras till urvetandet, "det må vara

genom aldrig så många mellanled", för i annat fall saknar det "realitet och
betydelse".10 Med andra ord skulle det utan filosofin vare sig finnas något
vetande eller någon vetenskap.

Förvisso vore det ett misstag att utgå ifrån att alla idealister skulle ha varit
villiga att instämma i alla enskildheter i Schellings metodlära, men som ett
exempel på vilka slutsatser som för filosofins vidkommande kunde dras ur

idealisternas grundläggande antaganden om verklighetens egentliga beskaffenhet
kan ett visst mått av representativitet ändå tillerkännas hans framställning. I
Atterboms "Preliminarier till en poetik" ingår exempelvis ett avsnitt som

uppvisar stora och allt annat än tillfälliga likheter med Schellings metodlära. Att
många funnit den nya litteraturen svårbegriplig beror enligt Atterbom troligtvis
på att den "utbildas af en för alla dess grenar gemensam organisk princip till ett

sammanhängande system, der alla vettenskaper och konster betraktas såsom
blotta artförändringar af en enda typus". Därigenom bildar litteraturen en

motsvarighet till naturen, där allt likaledes ingår i ett levande sammanhang: "Der
Lifvet ej meddelar sig direkt, helsar det oss indirekt; det väsentliga är öfverallt
enahanda, i hvilka modifikationer reflexionen än må splittra det." Detta följs
genast av konstaterandet: "Vettenskapen om det Ur-verkliga är den allt
omfattande ether, i hvilken vettenskapernas planetsystem omkretsar".11 När
Geijer i Om falsk och sann upplysning med afseende på religionen (1811) söker
leda i bevis att all "vetenskap, som förtjänar namnet, är översinnlig" rör sig även
han i liknande tankebanor.12 Han förklarar där att också lägre vetenskaper som

astronomi och kemi äger "sin grund, sitt liv i idéen om naturen såsom ett enda
helt, fullkomligt organiserat system" och fortsätter sedan med att fastslå: "Men
gäller detta om de lägre vetenskaper, så gäller det så mycket mer om den högsta,
om den, varifrån alla de övrigas strålar som ifrån en brännpunkt utgå, om

filosofien".13

I någon mån kan den tyska idealismens starka ställning i tidens tyska och
svenska kultur förklaras med hänvisning till den centrala roll som filosofin

9 Ibidem, 20 f.
10 Ibidem, 22 f.
II

Phosphoros 1811, 569.
12 Geijer (1923-1931), I, 180.
13 Ibidem,!, 181 f.
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genom dessa system kom att tilldelas inom det intellektuella området. Emellertid
förklarar inte detta varför så många personer utanför filosofernas krets godtog de
anspråk som restes för filosofins räkning. I "Om vetenskapen" (1833)
kommenterar medicinprofessorn Israel Hwasser den samtida striden mellan "de
högre och de lägre" av de vetenskapliga begreppen, mellan "speculation och
empirism", och han hävdar därvid: "Speculationens seger öfver den crassa

sensualism, som under det sistförflutna århundradets sednare hälft var

herrskande, utgör vårt tidehvarfs mest lysande vetenskapliga triumph".14
Visserligen ger Hwassers ord inte en helt sannfärdig bild av den samtida
situationen — i någon utsträckning är de ett uttryck för önsketänkande — men

de är inte helt i avsaknad av täckning i verkligheten. Spekulationens seger blev
aldrig så fullständig som Hwassers ord ger vid handen, men under en period
hade de nya lärorna en försvarlig skara av anhängare även bland
naturvetenskapsmännen.15 Möjligen skulle detta kunna tolkas som ett försök att

höja olika vetenskapers status genom att ge dem en högre betydelse —

åtminstone i Sverige hade naturvetenskaperna sjunkit betydligt i aktning under
den andra hälften av 1700-talet.16 Ur ett generellt perspektiv är det dock andra
faktorer som spelat en mer avgörande roll i sammanhanget.

Flera forskare har påpekat att filosofin inom den tyska idealismen upphör att
vara ett specialstudium för att i stället bli en livsåskådning, någonting som

omfattar människan i hennes helhet.17 I ett ofta citerat avsnitt i Fichtes Erste

Einleitung in die Wissenschaftlehre (1797) heter det mycket betecknande:

Vilken filosofi man väljer beror sålunda på vad man är för en människa: ett
filosofiskt system är nämligen icke ett dött gods, som man efter behag kan
bortlägga eller upptaga, utan det är besjälat genom själen hos den människa, som
har det. En av naturen slapp eller genom andlig träldom, lärdomslyx och fåfänga
förslappad och böjd karaktär skall aldrig lyfta sig till idealismen.18

14 Israel Hwasser, Valda skrifter III (Stockholm, 1869), 179.
15 Angående den romantiska naturvetenskapen i Sverige, se Gunnar Eriksson (1962), idem,

Romantikens världsbild speglad i 1800-talets svenska vetenskap, W&Wserien 211 (Stockholm,
1969) och Sven-Eric Liedman, Israel Hwasser, Lychnos-Bibliotek 27 (Stockholm, 1971).

16 Angående aktningen för naturvetenskaperna i Sverige, se Karin Johannisson,
"Naturvetenskap på reträtt: En diskussion om naturvetenskapens status under svenskt 1700-tal",
Lychnos: Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1979—1980 (1981), 109— 154.

17 Se exempelvis Holger Frykenstedt, Atterboms kunskapsuppfattning: Dess betydelse för
hans livs- och världsåskådning och dess sammanhang med den transcendentala idealismen
(Lund, 1949), 9 och Nordin (1987), 421.

18 Johann Gottlieb Fichte, Första inledningen till vetenskapsläran. Vägen till ett saligt liv,
[tyska originalen 1797 och 18061 svensk översättning med en inledning om Fichtes person och
filosofi av Olof Rabenius, Berömda filosofer IV (Stockholm, 1914), 33.
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Det är knappast förvånande att förklaringar av detta slag i kombination med det
hos Fichte och andra författare vanligt förekommande framhållandet av de lärdas
höga bestämmelse fyllde anhängarna av den nya filosofin med en känsla av
utvaldhet: de var med om att lägga grunden till en ny värld.19 Till detta kom
också entusiasmen över de nya vyer som filosofin hade slagit upp över världen.
"Den kosmiska berusning som romantikern kände inför denna enhet, inför att i
varje minsta ting kunna se en spegel av allheten och att veta att denna allhet är
alltigenom meningsfull, alltigenom tänkande, var lika varmt känd som den nu är
svår att återge", skriver Gunnar Eriksson träffande.20 Mot bakgrund av den
föregående framställningen faller det sig naturligt att romantikernas uppfattning
om filosofin även avspeglades i deras förhållningssätt till historien. I det följande
kommer detta område att ställas i centrum av uppmärksamheten, men först
måste den äldre historiefilosofin kommenteras i korthet.

Historiefilosofi i den allmänna bemärkelsen av filosofisk reflexion över

historien förekommer långt tillbaka i tiden. Ett bekant exempel utgörs av den
antika guldåldersmyten, vilken fått sin mest välkända utformning i Hesiodos'
Verk och dagar.2i I det föreliggande sammanhanget finns dock anledning att
fästa störst vikt vid den kristna tolkningen av historien i termer av Guds
frälsningsplan för människan.22 Enligt denna har historien en början och ett slut i
form av skapelsen och yttersta domen och över skeendet däremellan vakar den
gudomliga försynen. "Jag är A och O, den förste och den siste, början och
slutet" (Upp. 22: 13) heter det mycket betecknande i ett av de sista styckena i
Bibeln.23 Till de tidigaste och för eftervärlden mest inflytelserika försöken att

genomföra detta betraktelsesätt på historien hör Augustinus' brett upplagda De
civitate Dei (427). Långt in på 1700-talet utgjorde sådana tolkningar en
beaktansvärd form av historiefilosofi. En av de sista höjdpunkterna inom
traditionen uppnåddes med Jacques-Bénigne Boussets uppmärksammade
Discours sur Vhistoire universelle (1681).

Under den andra hälften av 1700-talet kom historiefilosofin att genomgå en

'9 Angående de lärdas bestämmelse, se Nils Runeby, '"Ett otidigt och okärt främmande': Om
den lärde, studenten, universitetet och vår utbildningstradition", Lychnos: Lärdomshistoriska
Samfundets Årsbok 1988, 91 — 119.

20 Gunnar Eriksson, Västerlandets idéhistoria 1800-1950, andra upplagan (1983; Hedemora,
1986), 35 f.

21 Angående denna myt, se exempelvis Tore Frängsmyr, Framsteg eller förfall:
Framtidsbilder och utopier i västerländsk tanketradition (Stockholm, 1980), 22 ff.

22 Angående denna tolkning, se exempelvis Abrams (1973), 32—46 och Donald R. Kelley,
Faces of History: Historical Inquiry from Herodotus to Herder (New Haven & London, 1998),
75-98, 119 f, 124-129, 211 ff.

23 Bibeln, Bibelkommissionens översättning (Örebro, 1999).

- 61 -



omvälvande utveckling. Victor Zmegac går så långt som till att påstå att det
dessförinnan inte hade existerat någon "historiefilosofi i dagens mening", vilket
han motiverar med att man tidigare föreställt sig att det historiska förloppet
styrdes av gudomligheten utan någon inblandning av mänskligheten.24
Visserligen kom tanken på Guds plan även fortsättningsvis att spela en
framträdande roll inom en stor del av historiefilosofin, men det bör

uppmärksammas att termen historiefilosofi från början tillkom som en

beteckning på en historieuppfattning som innebar ett avfärdande av den kristna
tolkningen av det förflutna. Den förste att använda begreppet var Voltaire och
för honom hade det helt enkelt innebörden historia bedriven i enlighet med
upplysningens principer.251 upplysningsfilosofernas ögon framstod det självklart
som förkastligt att förklara historien med hänvisning till Gud. Även inom detta
område skulle förnuftet vara vägledande och därför måste Gud träda tillbaka för
naturliga orsaker. Hos många av upplysningsfilosoferna kombinerades den
sekulariserade historiesynen med olika former av framstegsteorier. Emellertid
föreställde de sig som regel att människans natur inte förändras genom historien
och att det därför finns moraliska principer som är tidlösa. Mot denna bakgrund
är det inte överraskande att de tenderade att bedöma det förflutna med samtiden

som måttstock, vilket inte minst i fråga om medeltiden resulterade i en mycket
hård dom. Trots allt har dock upplysningen under lång tid haft ett överdrivet
dåligt rykte för ohistoriskhet. I historiografiska verk från de senaste decennierna
framställs också upplysningens — i synnerhet senupplysningens — insatser
inom historiens område på ett mer nyanserat sätt än vad som tidigare var

brukligt.26
Bilden av upplysningen som helt ohistorisk tog form under intryck av den

kritik den utsattes för av de tidigaste företrädarna för vad som senare har kommit
att kallas historismen. Ofta beskrivs Herder som grundläggaren av denna
riktning, men han var inte den förste att röra sig i sådana tankebanor.27 En viktig
föregångare hade han i Justus Möser, författaren till Osnabruckische

24 "Geschichtsphilosophie im heutigen Sinne". Zmegac (1988), 290.
25 Se U. Dierse & G. Scholtz, "Geschichtsphilosophie", Joachim Ritter (utgivare),

Historisches Wörterbuch der Philosophie III (Darmstadt, 1974), spalt 416 f. För utförligare
presentationer av upplysningsfilosofernas historieuppfattning, se exempelvis Gay (1996),
368-396 och Kelley (1998), 217-249.

26 Se Mats Persson (2000), 59—105.
27 Angående Herder som grundläggare av historismen, se exempelvis Georg G. Iggers, The

German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to
the Present, revised edition (1968; Hanover, New Hampshire, 1983), 30, 34 och Beiser (1992),
205 f. Naturligtvis är Iggers och Beiser fullt medvetna om att även andra författare än Herder
gjorde betydelsefulla insatser.
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Geschichte (1768), ett verk där bedömandet av historien utifrån förment tidlösa
principer förkastas.28 Exempel som detta visar att marken i viss utsträckning var
förberedd för det frontalangrepp mot upplysningsfilosofernas historiesyn, vilket
kom 1774 i form av Herders Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung
der Menschheit.29 Det framstegstänkande som dominerade den samtida
historiefilosofin avfärdar Herder eftertryckligt. Att betrakta svunna epoker
endast som steg på vägen mot den egna tiden är enligt hans mening att göra våld
på historien. För antagandet av tidlösa principer som kan användas som

bedömningsgrunder har han — i likhet med Möser — inte någonting till övers. I
stället hävdar han att det förflutna måste bedömas utifrån dess egna

förutsättningar. Herder hade inte sagt sitt sista ord om historiefilosofin med
Auch eine Philosophie der Geschichte, utan återvände till frågan i den brett
upplagda Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-1791). I
det föreliggande sammanhanget är det främst det senare verket som tilldrar sig
intresse, eftersom det av allt att döma var mer välkänt i Sverige.30

Tesen att det förflutna måste bedömas utifrån dess egna förutsättningar
driver Herder även i Ideen zur Philosophie der Geschichte. I hans argumentering
för att historikern måste "öfverse utan våld, och döma utan passion" heter det:
"Naturen har gifvit hela jorden sina menniskobarn och låter af dem framkomma
hvad som efter ort, tid och kraft framkomma kunde."31 Att Herder här sätter

naturen och människan i samband med varandra är i sig talande. För honom
framstår nämligen den historiska utvecklingen som analog med en organisk
evolution. På olika nivåer uppfattar han både helheten av historien och de
enskilda epokerna som organismer med levnadslopp. Bland annat skriver han:
"Hela en menniskas lefnadslopp är förvandling; alla dess lefnadsåldrar äro fabler
deraf, och således är hela slägtet i en fortfarande Metamorfos. Blommor falla af
och visna; andra framskjuta och knoppas: det ofantliga trädet bär på en gång alla
årstider på sitt hufvud."32

Enligt Herders övertygelse finns det en Guds plan för historien, även om han
understryker att dess innehåll är någonting som den enskilda människan snarare

28 Se Beiser (1992), 290 f.
29 Angående denna skrift, se Beiser (1987), 142 ff och idem (1992), 201 —209.
30 Det kan exempelvis nämnas att Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit i

något nedkortat skick utkom i svensk översättning av Per Adolf Granberg 1812 till 1814 och att
den fullständiga tyska texten trycktes i den i Uppsala utgivna serien Bibliothek der deutschen
Klassiker 1820.

31 Johann Gottfried Herder, Ideer till mennisko-historiens fdosofi I—IV, [tyska originalet
1784—1791] öfversättning [av Per Adolf Granberg] (Stockholm, 1814—1816), III, 90.

32 Ibidem, II, 44.



anar än inser. Planen framträder successivt i historien och först för

människosläktet i dess helhet blir den möjlig att överblicka. Emellertid anser han
att det går att postulera ett mål i form av "Humanitet, d. v. s. Förnuft och
Billighet i alla Menniskoklasser och göromåF33 Sedan Gud nedlagt idealet av

humanitet i människan har han lämnat dess förverkligande åt henne själv. Trots
denna frihet menar dock Herder att historien med nödvändighet utvecklar sig
mot humanitetens utbredande. Visserligen förnekar han inte existensen av det
onda, men han hävdar att det endast är av övergående karaktär och att detta är en

lärdom som kan dras av historien: "I historien finner man alla vårt slägtes
dårskaper och laster drifna till sin höjd, och att nöden tvungit menniskorna att
lära förnuft och billighet."34 Som lätt inses finns det en spänning i Herders
filosofi mellan å ena sidan övertygelsen att den historiska utvecklingen innebär
ett framåtskridande mot ett mål och å andra sidan tanken på alla förflutna
epokers egenvärde.

Enligt Herders uppfattning är det humaniteten som skapar ett sammanhang i
historien. Den vikt han fäster vid utvecklingens organiska karaktär medför att

frågan om sammanhanget blir av helt avgörande betydelse. Förståelsen av såväl
det förflutna som det närvarande förutsätter en insikt i det övergripande
sammanhanget och denna insikt tillhandahålls av filosofin:

Historiens Filosofi, som följer Traditionernas kedja, är således egentligen den
verkliga mennisko-historien, utom hvilken alla yttre verldshändelser endast äro
dimmor eller ohyggliga missfoster. Det är rysligt att i Revolutionerna på jorden
endast se ruiner på ruiner, eviga begynnelser utan ända, hvälfningar af ödet utan
varaktig afsigt! Endast bildningens kedja gör af dessa ruiner ett helt, i hvilket
mennisko-gestalten väl försvinner, men mennisko-anden lefver odödlig och
verksam.35

Under mer än ett halvt århundrade efter publiceringen av Ideen zur Philosophic
der Geschichte skulle förklaringar av samma innebörd bli vanligt
förekommande.

I Herders historiefilosofi möter flertalet av de inslag som är utmärkande för
den tyska historiefilosofin från hans samtid fram till mitten av 1800-talet.
Mycket av hans tänkande togs upp av andra författare och blev närmast till ett

slags intellektuellt allmängods. Detta kom givetvis att bli av stor vikt för
historieuppfattningen under perioden. Framför allt är det tre av hans tankar som

tilldrar sig uppmärksamhet: för det första att det förflutna måste bedömas utifrån

33 Ibidem, III, 230.
34 Ibidem, III, 249.
35 Ibidem, II, 141.
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dess egna förutsättningar, för det andra att den historiska utvecklingen är
enhetlig och sammanhängande och för det tredje att historien är en meningsfull
process. Tanken att utvecklingen är enhetlig och sammanhängande möter
mestadels — liksom hos Herder — i form av övertygelsen att utvecklingen har
en organisk karaktär. Närmast skall några nedslag göras i de nämnda tankarnas
fortsatta historia inom den tyska filosofin.

Hävdandet att det förflutna måste bedömas utifrån dess egna förutsättningar
kom att spela en framträdande roll inom historieuppfattningen och
historieskrivningen. Sannolikt var de idealistiska filosoferna helt införstådda
med detta betraktelsesätt, även om deras skrifter förhållandevis sällan innehåller
klart uttalade förklaringar av denna innebörd. Anledningen är rimligtvis att de
endast undantagsvis ägnade sig åt historieskrivning och att de därför inte hade
några egentliga skäl att formulera metodologiska regler. Om uppmärksamheten
enbart riktas mot de filosofer som också var verksamma som historiker

framträder även en helt annan bild. Exempelvis framför Friedrich Schlegel i
flera olika skrifter kravet att det förflutna måste betraktas ur ett historiskt

perspektiv. I de inledande anmärkningarna till föreläsningsserien Uher die
neuere Geschichte (1811) påpekar han hur många misstag i historieskrivningen
som har sin grund i att historikern betraktat det förflutna i ljuset av sin samtids
grad av bildning. Ur detta påpekande framväxer hans egen stolta
programförklaring: "att ställa det förflutna, dess hjeltar och dess gerningar i den
sanna skepnaden och i full kraft för ögonen, skall vara mitt förnämsta
bemödande".36 För Schlegel var Herder en viktig inspirationskälla och i
Geschichte der alten und neuen Literatur (1815) talar han också berömmande
om hur denne "vet att försätta sig i alla tiders och folkslags poesi".37

Det råder inte någon tvekan om att det historiska betraktelsesättet var av helt
avgörande betydelse för att bana väg för en ny uppskattning av medeltiden, men
det måste samtidigt understrykas att det i sig inte var en borgen för en sådan. För
att konstatera detta är det fullt tillräckligt att se på Herders behandling av epoken
i Ideen zur Philosophie der Geschichte. I stor utsträckning ansluter sig Herder
till den under hans tid gängse föreställningen om den mörka medeltiden, vilket
kommer att utvecklas närmare i kapitlet "Medeltidens höjdpunkt". På sikt kom
dock det historiska betraktelsesättet att bli en av de viktigaste murbräckorna i
raserandet av den äldre synen på medeltiden. I polemiska sammanhang tillgrep
romantikerna ofta argumentet att det förflutna måste bedömas utifrån dess egna

36 Friedrich Schlegel (1822), 8 f. Se även ibidem, 189.
37 Friedrich Schlegel (1838—1839), II, 258. Angående Herders betydelse för Schlegel, se

Höltenschmidt (2000), 208—215.



förutsättningar.38
Alla idealistiska filosofer delade uppfattningen att den historiska

utvecklingen är enhetlig och sammanhängande och hos flertalet av dem tar den
sig uttryck i hävdandet att utvecklingen har en organisk karaktär. Under den
första hälften av 1800-talet kom den organiska analogin att tillämpas på snart
sagt alla fenomen. Exempelvis intog den efter franska revolutionen, som

framgick av det föregående kapitlet, en framträdande roll inom den politiska
debatten. Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att den är mycket vanligt
förekommande i samband med historien. Faktum är också att den redan före

Herder hade tillämpats inom detta område av bland andra Johann Joachim
Winckelmann, som i Geschichte der Kunst des Altertums (1763—1768)
beskriver den antika konstens utveckling i organiska termer.39 Emellertid råder
det inte någon tvekan om att den blev allt vanligare mot slutet av århundradet.

Tanken att historien är enhetlig och sammanhängande intar en viktig plats i
Schillers Was heifit und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?
(1789). Med formuleringar som inte lämnar utrymme för några tveksamheter
fastslår han att det närvarande ögonblicket är "ett resultat av kanske alla

föregående världshändelser.40 Även om människan inte kan överblicka den, så
menar Schiller att det föreligger en kedja av händelser, vilken hänger samman
som orsak och verkan, "från det nuvarande ögonblicket till människosläktets
början".41 I denna text används också organiska metaforer i samband med den
historiska utvecklingen. Enligt Schillers mening är de kunskaper som förvärvats
av upptäcktsresande högst lärorika, eftersom de "visar oss folkslag på de mest
skilda kulturnivåer lägrade omkring oss, ungefär som barn av olika åldrar som

står omkring en vuxen man och genom sitt exempel erinrar honom om vad han
själv en gång varit och varifrån han kommit".42

Hos Friedrich Schlegel förekommer vid upprepade tillfällen liknande tankar
om historien. I likhet med Herder anser han att de olika epokerna i historien
motsvarar de olika stadierna i en människas liv. Av Geschichte der alten und

neuen Literatur framgår hur denna teori kunde appliceras på medeltiden. För att
en nations litteratur skall kunna utvecklas i dess fullhet krävs enligt Schlegel att
den har en "poetisk forntid". På denna förutsättning vilar hela dess fortsatta öde:

38 Se exempelvis Friedrich Schlegel (1822), 248 f.
39 Se exempelvis Rolf Ekman, Estetikens historia från sjuttonhundratalets början till och

med Goethe, med förord av Alf Nyman (Lund, 1963), 124 f.
40 Friedrich Schiller, Ett urval filosofiska skrifter, utgiven av Schillerinstitutet (Stockholm,

1990), 82.
41 Ibidem, 84 f.
42 Ibidem, 77 f.
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"Det stilla, långsamma vexandet måste föregå blomningen, blomningen föregå
den mognade frukten." För den nya tidens europeiska litteratur är medeltiden en
sådan poetisk forntid: "Likasom nu ynglingaåldern äfven för den enskilde synes
såsom lifvets blomningstid, så gifves det också i historien om menniskoanden
och dess alster för hela nationer dylika tidpunkter af plötslig utveckling. Vid en
sådan allmän poetisk vår hos alla Vesterlandets nationer kan man förlikna
korstågens, chevaleriets, riddardikternas och minne- (kärleks-) sångernas
tidhvarf."43 Helt i enlighet med detta hävdar han att de olika epokerna i likhet
med de olika åldrarna utmärks av att någon viss själsförmögenhet är tongivande
och i fråga om medeltiden är det fantasin som intar denna roll.44 Mot bakgrund
av denna i viss mening antropomorfa historieuppfattning är det knappast
förvånande att Schlegel även fäster stor vikt vid tanken på sammanhanget i
historien. I Uber die neuere Geschichte fastslår han exempelvis: "På hvar och
en, som en gång inträder i kunskapens omkrets, inverkar, ehuru honom
ovetande, hela förverlden och en stor del af medverlden."45

Av de tre tankarna i Herders filosofi som ovan framhölls speciellt är kanske
den tredje den allra mest utmärkande för historiefilosofin under den aktuella
perioden. Att historien är en meningsfull process är i det närmaste en

förutsättning för förekomsten av historiefilosofi över huvud taget. Övertygelsen
att det finns en mening delades inte bara av flertalet av filosoferna, utan också av

flertalet av historikerna. Enligt Georg G. Iggers är denna övertygelse till och
med ett av de mest utmärkande inslagen i hela den historistiska traditionen i

Tyskland från Wilhelm von Humboldt och Leopold von Ranke till Friedrich
Meinecke och Gerhard Ritter. Iggers menar att hela denna tradition präglas av en

motsättning mellan å ena sidan tron att alla epoker är unika och å andra sidan
övertygelsen att historien är en rationell process som kan bli föremål för objektiv
kunskap.46 Den ovan berörda spänningen i Herders filosofi mellan övertygelsen
att den historiska utvecklingen innebär ett framåtskridande och tanken på alla
förflutna epokers egenvärde — en spänning som också tas upp av Iggers —

utgör en version av denna motsättning. Tidsramarna som Iggers arbetar med går
långt utöver ramarna för denna avhandling och därför finns det inte någon
anledning att försöka avgöra huruvida hans beskrivning av den historistiska
traditionen i dess helhet är rättvisande. Emellertid kan det konstateras att den

konflikt han lyfter fram möter hos många av de författare som är aktuella här,

* Friedrich Schlegel (1838-1839), I, 234.
44 Ibidem, II, 71 f.
45 Friedrich Schlegel (1822), 623.
46

Iggers (1983), 13 f & passim.
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framför allt hos historikerna.

1784 utkom Kants korta skrift Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in

weltburgerlichen Absicht, alltså samma år som första delen av Herders Ideen
zur Philosophie der Geschichte. På många punkter går Kants och Herders
meningar isär, vilket också framgår av Kants mycket kritiska recension av

Herders verk.47 Beträffande övertygelsen att historien är meningsfull är de
emellertid fullkomligt ense. Kant antar — i likhet med Herder — att det finns en

plan för historien, även om han konstaterar — också detta i likhet med Herder
— att den enskilda människan inte kan nå säker kunskap om denna. Vad Kant
skriver om utvecklingen av människans naturanlag kan föra tankarna till vad
Herder skriver om utbredandet av humaniteten och det är utifrån detta perspektiv
som han slutligen formulerar historiens mål, vilket är en i det såväl inre som

yttre "fullkomlig statsförfattning", det vill säga en författning där alla "anlag i
mänsklighet" kan utvecklas till fullo.48 Enligt Kant skulle det vara fullt möjligt
att behandla världshistorien filosofiskt utifrån denna synpunkt, men för detta
skulle det fordras "en filosofisk begåvning (som för övrigt måste vara

utomordentligt bevandrad i historien)".49 En av fördelarna med en historia av
sådant slag vore att den skulle framställa "ett annars planlöst aggregat av

mänskliga handlingar i stort sett åtminstone som ett system". En annan att den
genom de hoppfulla framtidsutsikter den skulle komma att öppna skulle innebära
ett "rättfärdigande av naturen — eller bättre: av försynen".50

Tanken att den världshistoria som skrivs utan ledning av ett filosofiskt
perspektiv blir ett aggregat i stället för ett system återkommer i Schillers Was
heifit und zu welchem Ende studiert man Universa lgesch ichte ?51 Med hjälp av

det filosofiska förståndet kan historikern enligt Schiller skapa konstgjorda länkar
som upphöjer vad som annars skulle vara ett aggregat till ett system. Genom att
betrakta det förflutna ur detta perpektiv kommer historikern till övertygelsen att
det finns ett ändamål, men Schiller understryker nogsamt att detta är någonting
som historikern först hämtar ur sitt inre och sedan överflyttar på tingens ordning,
varigenom "han för in ett förnuftigt ändamål i världens gång och en teleologisk
princip i världshistorien".52 Schiller menar dock att det antagna ändamålet

47 Se Beiser (1987), 150 ff.
48 Immanuel Kant, Avhandlingar om fred och rätt, översatta och med en inledning av Alf

Nyman (Stockholm, 1915), 24.
49 Ibidem, 30.
50 Ibidem, 28 f.
51 Kontrasterandet av aggregat och system var vanligt förekommande under det sena 1700-

talet. Se Mats Persson (2000), 71 f.
52 Schiller (1990), 88.
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kommer att kunna bevisas med hjälp av historiska fakta, men att denna
bevisning blir möjlig först i framtiden. Han framhåller också den fara som ligger
i ett förhastat användande av den filosofiska metoden.

Att historien har ett ändamål var även Schellings bestämda mening. I
Vorlesungen iiber die Methode des akademischen Studiums omtalar han
historien som "gudsrikets mysterium, ett mysterium som fått röst" och fastslår:
"Varje särskilt moment av tiden uppenbarar en särskild sida av Gud, varvid han
är absolut inom varje sida."53 Vad historien handlar om är att uppnå en försoning
mellan motsatserna frihet och nödvändighet, ande och natur, oändligt och
ändligt, en försoning som skall få sitt uttryck i staten "i dess egenskap av den
yttre organismen för en inom själva friheten uppnådd harmoni av nödvändighet
och frihet".54 Ursprungligen rådde en omedveten enhet mellan dessa motsatser,
men sedan gick enheten förlorad genom att människan blev medveten om

motsatserna, varefter människan har att sträva efter att återställa enheten på ett

högre och medvetet plan.55 Schelling framhåller att den högsta synpunkten på
historien är den som fattar historien som ett verk av försynen, men han menar att
en konstruktion av historien utifrån denna utgångspunkt snarare tillkommer
filosofin eller teologin än historieskrivningen. Ledstjärnan för
historieskrivningen bör i stället vara konsten, men denna punkt i Schellings
filosofi blir det anledning att ta upp till närmare behandling i nästa kapitel,
varför den här kan lämnas åt sidan.

Även i fråga om tanken på historien som en meningsfull process kan många
exempel hämtas ur Friedrich Schlegels skrifter. Vid ett flertal tillfällen
återkommer han till försynens ledande makt och hur den vänder ont till gott.56
Det verk där han uttrycker sig tydligast beträffande historiens mål är
Philosophie der Geschichte (1828). I företalet förklarar han att filosofins
"närmaste föremål och första uppgift är återställandet af det förlorade gudomliga
belätet hos menniskan", liksom att historiefilosofins mål är att "med tillämpning
på hela menniskoslägtet, äfven i fråga om lifvets yttre erfarenheter skildra och
framställa gången af detta återställande i de särskilda verldsperioderna".571 detta
verk, liksom i tidigare, understryker han dock att människan inte får föreställa

53 Schelling (1988), 99 f.
54 Ibidem, 117.
55 Ibidem, 100 ff.
56 Se exempelvis Friedrich Schlegel (1822), 359, idem (1838—1839), II, 51 och idem

(1841), II, 167 ff.
57 Friedrich Schlegel (1841), I, iii.
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sig att hon har fullständig kunskap om Guds plan.58 För Schlegel är alla tankar på
att skilja historiefilosofin från historieskrivningen helt främmande: först med
hjälp av det helhetsperspektiv som erbjuds av filosofin blir det möjligt att förstå
historiens egentliga mening. I en tillspetsad form ger han uttryck åt denna
övertygelse i Geschichte der alten und neuen Literatur.

Utan att i allmänhet veta något om menniskans hvarifrån och hvarthän, är det icke
heller möjligt att fälla något omdöme eller att ens hysa en bestämd öfvertygelse
och åsigt om händelsernas gång, tidernas utveckling och nationernas öden. Öfver
hufvud borde bägge, historia och philosophi, alltid vara så nära förenade med
hvarandra som möjligt. Helt och hållet skiljd från historien och utan kritikens anda,
hvilken just framgår endast ur denna förening, kan philosophien icke blifva något
annat, än ett vildt sect- eller ett tomt formel-väsende, emedan hon, i förra fallet,
misskänner, icke förstår eller icke åtskiljer tiderna och just derföre inverkar
förvirrande på dem eller, i andra händelser, alldeles icke vidrör menniskan och
lifvet i sitt döda äflande. Men utan philosophiens lifgifvande ande är historien
endast en död samling af onyttiga materialier, utan inre enhet, utan egentligt
ändamål och utan resultat.59

Här bör det läggas märke till att Schlegel inte bara framhåller filosofins
betydelse för historien, utan också historiens betydelse för filosofin. Den vikt
som Schlegel och de andra romantikerna fäste vid det spekulativa elementet i
historieskrivningen medförde inte att de bortsåg från det empiriska elementet.

Det ovanstående kan vara tillräckligt för att visa genomslaget i Tyskland av
tankarna att det förflutna måste bedömas utifrån dess egna förutsättningar, att
den historiska utvecklingen är enhetlig och sammanhängande samt att historien
är en meningsfull process. Som framgått möter de i olika utformningar hos flera
av de svenska romantikernas närmaste förebilder, såsom Schelling och Schlegel.
Det är nu hög tid att övergå till hur den tyska historiefilosofin upptogs och
utformades i Sverige.

Även de svenska filosoferna under den första hälften av 1800-talet ägnade
stor uppmärksamhet åt historiefilosofin. Den första svenska texten där en
historiefilosofi av det slag som behandlats i det föregående presenteras är
Benjamin Höijers "Om et pragmatiskt afhandlingssätt i historien"
(1796—1797).60 Visserligen använder inte Höijer den organiska analogin, men

han är mycket klar i fråga om tanken på historien som en enhetlig och
sammanhängande utveckling. Bland annat förklarar han att det närvarande

56 Ibidem, I, 7. Se även idem (1838-1839), II, 191.
59 Friedrich Schlegel (1838-1839), II, 189 f.
60 En tysk översättning av denna uppsats publicerades för övrigt i Zeitschrift fur Geschichte

und Politik 1803. Se Birger Liljekrantz, Benjamin Höijer: En studie över hans utveckling (Lund,
1912), 158.



tillståndet "är bestämdt til tid och rum af andra likaledes bestämda tilstånd i en

oändelig kedja af orsaker och verkningar" och att ett "fullständigt begrep om mit
närvarande tilstånd förutsätter kännedomen af de föregående, såsom gifna i tid
och rum, eller såsom verkliga händelser".61 Vad han kallar en pragmatisk historia
är en historia som kan bidra till människans förädling och den första fordran som
ställs på en sådan historia är att den ska vara sammanhängande. Eftersom det
inte finns något sammanhang i tingen "sådana som de blott visa sig för våra
sinnen" måste människan "gifva dem det efter våra tankelagar".62 Metoden för
att skapa sammanhang tillhandahålls enligt Höijer av filosofin. Han menar att
denna "tillhör lagstiftningen för alla vetenskaper", men framför allt för dem
"som ligga inom dess eget område" och till dessa hör historien: "Om den
egentliga Historiens föremål är samhällets verkliga förändringar med deras
orsaker, måste hon så mycket mera erkänna den, som utan Philosophien alla
samhällsbegrep hvarken kunna rätt fattas, eller utan misstag användas."63 Vad
filosofin har att erbjuda är idén om ett ändamål, närmare bestämt idén om

människosläktets odling. Även om denna idé inte kan beläggas teoretiskt är det
berättigat att antaga den praktiskt och att sedan betrakta historien utifrån denna
synpunkt.64 Likheterna mellan Höijer och Schiller är slående, men det finns
också likheter med Kant och — om än på ett mycket allmänt plan — Herder.

I "Om et pragmatiskt afhandlingssätt i historien" möter en fullt utvecklad
version av den nya historiefilosofin, men det skulle dröja över ett decennium
innan detta sätt att närma sig historien blev mer vanligt förekommande i Sverige.
Först bland romantikerna uppfattades det som självklart att se historien ur ett
filosofiskt perspektiv. Talande är därvid det sätt på vilket de för in
historiefilosofiska resonemang i de mest skiljaktiga sammanhang — i en del fall
sker det också i förbigående, som om det vore så naturligt att det inte skulle
fordra några kommentarer. I Om ett stort, ett patriotiskt tänkesätt (1810) talar
exempelvis Per Elgström om "det stora verldssammanhanget" och
mänsklighetens strävan mot "ett högt mål", varefter han fastslår: "Krigets
vulkaner må öfversvämma, menniskovälden jordas och skuggspelet af nya

stammar, som bjuda och förintas, omvexla genom seklerna: en stilla och vis
ande, naturens själ och menniskornas fader, åskådar, huld och medlidsam, de

barnsliga envigena och upprättar med osynlig hand det förstörda."65

61 Benjamin Höijer, Samlade skrifter I (Stockholm, 1825), 177 f.
62 Ibidem, 179.
63 Ibidem, 182.
64 Ibidem, 202 f.
66 Elgström & Ingelgren (1860), 237.
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Atterbom tar tacksamt upp denna tråd i recensionen av Elgströms broschyr
och utvecklar — i outsagd men uppenbar anslutning till Schelling — hur
människans bestämmelse består i "att genom sjelfverksamheten af ett i
oändligheten sig bildande förnuft eröfra den gyllene Ålder, som instinkten —

eller, om man vill, högre naturers nåd — skänkte henne i oskuldens tillstånd".661
Atterboms skrifter finns ett stort antal liknande förklaringar inströdda i olika
sammanhang. Med anledning av en sådan i recensionen av Euphrosynes Dikter
(1823) fick han uppbära Geijers förebråelser. I ett brev från april 1823 skriver
nämligen Geijer att han hellre hade sett "ett förståndigt, hjertligt, för skaldinnan
sjelf upplysande omdöme [...] än dessa tusen gånger omsagda kostbarheter, för
kännaren öfverflödiga, för den oinvigde ett abracadabra".67 Det fanns verkligen
visst fog för att beskriva dessa förklaringar i sådana termer, även om det i
rättvisans namn kan påpekas att Geijer själv stundom förfor på samma sätt. När
Atterbom i "Svar på någonting, som kallas 'Insändt'" (1816) omtalar
uppfattningen, att historien "skillrar menniskoslägtets progressiva utbildning
från den första medvetslöshetens paradisiska oskuld genom Förnuft och Stat till
en universellt realiserad gudalikhet", som ett av Nya skolans mest
karakteristiska tänkesätt är det således med full rätt.68

Historiefilosofin uppmärksammades dock inte bara i tillfälliga
sammansättningar, utan den blev också föremål för mer ingående
framställningar, av vilka ett försvarligt antal hade Geijer till författare. Flera
forskare har framhållit Geijers stora betydelse inom detta område och Rolf
Torstendahl går så långt som till att fastslå: "Med Erik Gustaf Geijer inkom i
Sverige för första gången något, som kan kallas för en historiefilosofi i detta
ords traditionella mening — ett begynnande intresse för historiens speciella
problem och kunskapsobjekt."69 Förutom att Geijer författade flera mer eller
mindre omfattande skrifter som huvudsakligen handlar om historiefilosofi,
uttalade han sig i en lång rad av sina övriga verk om detta område. Någon
fullständig presentation kan således inte lämnas här och därför byggs den
följande framställningen i första hand upp omkring två texter, "Om historien,
och dess förhållande till religion, saga och mythologi" (1811) samt

Föreläsningar öfver menniskans historia, vilka hölls 1841 till 1842 och utgavs

postumt 1856. Dessa båda texter kan sägas utgöra Geijers första respektive sista

66 Phosphoros 1810,46.
67 Geijer (1923-1931), XIII, 379. Jämför Atterbom (1870), II, 18 f.
68 Svensk Literatur-Tidning 1816, spalt 71.
68 Rolf Torstendahl, Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820—1920,

Studia Historica Upsaliensia XV (Stockholm, 1964), 18. Se även Henningsson (1961), 29.
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mer betydande inlägg om historiefilosofin.
För en historiker som Geijer låg tanken att det förflutna måste bedömas

utifrån dess egna förutsättningar nära till hands och den kommer även tidigt till
uttryck i hans arbeten. Tydligast formulerar han den i ett parti av "Föreläsningar
öfver Skandinaviens historia under hedniska tiden" (1815). Han fastslår där:

Hvar och en tid söker på sitt sätt att uttrycka det högsta i det bästa och gör det.
Ingen förhåller sig till den andra endast som sämre till ett bättre, likaså litet som
menniskans åldrar stå i detta förhållande till hvarannan [...]. Ty hvem kan säga att
barnet som sådant är sämre än ynglingen, än mannen o. s. v. ehuru dessa åldrar äro
perioder af en allt bestämdare och fullständigare utbildning.70

Han framhåller också att övergången från en fas till en annan alltid innebär att
någonting går förlorat på vägen, varav han drar slutsatsen: "Så är i det stora
allmänna lifvet ingen föregående tid för den efterföljande blott trappsteg, blott
medel — utan har ock tillika sitt värde för sig sjelf och fordrar att dömmas för
sin egen räkning."71 Den citerade förklaringen lämnar Geijer i anslutning till
övergången från forntiden till medeltiden i den svenska historien, men annars är
det — som Bengt Henningsson understryker — framför allt i samband med
medeltiden som han inskärper vikten av ett historiskt betraktelsesätt.72

Inslag av historiefilosofi i mer egentlig mening möter redan i Geijers första
skrift "Äreminne öfver riksföreståndaren Sten Sture den äldre" — för vilken han

belönades med Svenska Akademiens stora pris 1803 — och ännu mer
framträdande är sådana inslag i hans disputation De ingenio politico medii cevi
(1806). I den senare skriften är inflytandet från Schelling omisstydligt. Det heter
där bland annat att staten är "frihetens utbildade gestalt och bild, en samfällighet
som uppstått ur fria handlingars inbördes brytning" och att människans högsta
ändamål består i "denna samfällighet, i dess utbildning till likhet med
människovarelsens ideal".73 Även i "Om historien" är inflytandet från Schelling
betydande — John Landquist beskriver den som "väsentligen sammantråcklad
av Schellingska tankar" — men det går även att spåra andra inspirationskällor.74
Geijer fäster stor vikt vid tanken på historien som en sammanhängande
utvecklingsprocess. I likhet med Höijer och flera av de tyska filosoferna hävdar

70 Erik Gustaf Geijer, Ur Erik Gustaf Geijers historiska föreläsningar, ett urval utgivet av
Anton Blanck (Uppsala, 1947), 52.

71 Ibidem, 52.
72 Se exempelvis Erik Gustaf Geijer, "Föreläsningar öfver Skandinaviens historia under

katolska tiden", 1815 —1816 (UUB, E 106), 272, 357. Jämför Henningsson (1961), 269.
73 Geijer (1923— 1931), I, 38. Jämför Landquist (1924), 41 f och Henningsson (1961), 113 f.
74 Landquist (1924), 402. Angående denna skrift och dess inspirationskällor, se vidare

Anders Lundahl, Erik Gustaf Geijer — Filosofen (Nora, 1999), 130—159.
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han att alla föregående tidsmoment skulle fordras för en förklaring av det
närvarande.75

I en del andra skrifter använder Geijer den organiska analogin i samband
med den historiska utvecklingen, men i "Om historien" sker det endast på ett
indirekt sätt.76 Enligt Geijer är samhället "ensamt historiens fält; den är ej annat
än berättelsen om samhällets utveckling".77 Tidigare har han förklarat att
samhället inte är en död form, "utan ett levande väsende, som rätt så väl har sin

kropp och sin själ som individen".78 På samma sätt som i De ingenio politico
medii cevi fastslår han i "Om historien" att samhället är "frihetens uttryck i
verkligheten".79 Det är också i realiserandet av det fullkomliga samhället, det
samhälle som verkligen är frihetens uttryck, som Geijer finner historiens mål
och historikerns ledstjärna. Utvecklingen mot friheten förutsätter dock "en
förborgad nödvändighet", som gör att de fria handlingarna, oavsett de
handlandes avsikter, befordrar friheten:

Det är denna förborgade nödvändighet som människan tillbeder såsom Försyn-, och
den är historiens livsprincip och väsende. Historien är varken ett uttryck av en
mekanisk nödvändighet, ej heller av den enskilda frihetens avsikter; i bägge fallen
vore den slutligen helt och hållet tillfällig och utan realitet; den är en utveckling av
en absolut nödvändighet, oändligt högre än all enskild vilja och all
naturnödvändighet. Försynen är i den det egenteliga väsendet, och hela historien
blott en fortsatt uppenbarelse av Gud.80

Geijer skriver i direkt anslutning till detta att historien till sin innersta princip är

religiös och att det i själva verket endast är för den religiöse som det finns en
historia.

Svante Nordin behandlar "Om historien" som ett exempel på "Geijers
historiefilosofi i dess första skede" och hävdar sedan att han i "väsentliga
avseenden kom [...] att bibehålla den oförändrad".81 Denna beskrivning är
måhända inte helt okontroversiell. Under 1820-talet uttalade sig Geijer i flera
sammanhang kritiskt om filosofisk konstruktion i historien.82 1834 kulminerade
denna kritik i hans välkända självuppgörelse i Minnen, där han efter att ha talat

75 Geijer (1923-1931), I, 259.
76 Angående den organiska analogins användning i andra skrifter, se Henningsson (1961),

123.1 vissa texter polemiserar dock Geijer mot denna analogi. Se Landquist (1924), 328 f.
77 Geijer (1923-1931), I, 257.
78 Ibidem, I, 248.
79 Ibidem, I, 247 f.
80 Ibidem, I, 274.
81 Nordin (1987), 153.
82 Henningsson (1961), 132 f.

- 74 -



om "det självgjorda sammanhanget i sakerna'' utropar: "Sammanhang! — Vad
är kosteligare, nödvändigare? Ja! men sakernas eget I en avhandling från
1931 tolkar Jacob Kulling detta som att Geijer "förvisar den filosofiska
spekulationen från historien och framför kravet på en rent empirisk
historieskrivning".84 Uppenbarligen låter sig en sådan läsning av Geijers
förklaring inte förenas med Nordins beskrivning av Geijers historiefilosofi. I den
litteratur som tillkommit efter att Kulling skrev sin avhandling har dock Geijers
aversion mot konstruktionen vanligen tolkats på ett mer nyanserat sätt. Med en

anspelning på titeln till Elsa Norbergs välkända avhandling från 1944 skriver
exempelvis Henningsson att man i fråga om Geijers filosofi och skönlitteratur
har talat om hans utveckling från romantik till realism: "Uttalandet kan sägas
gälla också hans syn på historikern, om man blott gör den betydelsefulla
reservationen, att romantiken aldrig helt försvinner och att realismen i viss mån
alltid funnits där."85 Som Henningsson påvisar sker en tydlig förskjutning från
spekulation till empiri i Geijers förhållningssätt till historien, men detta innebär
lika litet att han i sin ungdom helt bortsåg från empirin som att han i sin
ålderdom helt förkastade spekulationen. Ännu i Geijers ålderdomsverk
Föreläsningar öfver menniskans historia är inslagen av spekulation betydande.
Detta verk ger också stöd åt Nordins beskrivning, för även om skillnaderna
mellan "Om historien" och Menniskans historia är betydande, så återkommer
flera grundläggande tankar i båda texterna.

Utgångspunkten för Menniskans historia är frågan: "vad är det som sker i allt
som sker?"86 För att kunna besvara denna fråga är det nödvändigt att kunna ange
ett ändamål för mänskligheten. Liksom tidigare finner Geijer detta ändamål i
frihetens realiserande:

Samhället kommer att alltmera iakttaga hennes [människans] rättigheter; men detta
är blott det yttre villkoret för lösningen av människans problem, vilket på samma

gång alltmera förflyttas till ett inre, på henne själv beroende: hennes frihets
aktualisation. Detta är i få ord betydelsen och förloppet av världshistorien: en

oupphörlig fordran av människan att realisera sitt förnuftiga väsen, allteftersom de
yttre villkoren för en sådan realisation uppfyllas.87

Landquist hävdar att Geijer under hela livet höll fast vid uppfattningen att
historiens mål är friheten, men att begreppet efter hand ändrade innebörd från att

83 Geijer (1923-1931), VII, 375 f.
84 Kulling (1931), 82.
85 Henningsson (1961), 152 f.
86 Geijer (1923-1931), X, 13.
87 Ibidem, X, 65.
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ha varit i första hand politiskt till att bli i första hand religiöst.88 Det ligger en del
i detta, även om det är viktigt att understryka att den religiösa dimensionen, som

redan framgått, finns med även i de tidiga verken.
Någon erfarenhet om människans ändamål kan enligt Geijer inte vinnas ur

historien, utan för detta är människan hänvisad till religionen: "Historiens
filosofi förer oundvikligt till den religiösa ståndpunkten, ty den existerar platt
icke utan denna ståndpunkt." Försynen, det vill säga "en nödvändighet som ej är
främmande för friheten", betonas lika starkt i Menniskans historia som i "Om

historien".89 Geijer föreställer sig också — i likhet med flera av de tyska
filosoferna — att människan allt efter som vinner ökad kunskap om Guds plan:
"Att det skall gå därhän, är föremål för tron, men huru detta skall ske, blir
alltmer föremål för vetande, ju mer historien utvecklar sig, emedan Gud liksom
tillåtit människan att vara medarbetare uti hans världsplan, och således ock att
successivt bli medvetande av själva planen."90 En viktig skillnad mellan dessa
föreläsningar och de tidigare skrifterna, vilken lyfts fram av Henningsson, är att
Geijer inte längre föreställer sig historien som en fullt så kontinuerlig
utvecklingsprocess, utan lämnar större utrymme för brott i händelsernas kedja.91
Under alla omständigheter är det dock uppenbart att Geijer inte har övergett
tanken på filosofins betydelse för tolkningen av historien.

I Atterboms föreställningsvärld är historien en nästan alltid närvarande
dimension. Med Holger Frykenstedts ord förefaller det "som om det hos
Atterbom redan tidigt funnits en speciell känsla för historiska perspektiv".92
Tanken att det förflutna måste bedömas utifrån dess egna förutsättningar
skymtar också förhållandevis tidigt i hans texter. När han i recensionen av

Friedrich Asts Öfversigt af poesiens historia (1810) vänder sig mot dennes
beröm av Goethe på bekostnad av Schiller med den thorildska vändningen
"varde man en gång rättvis, och bedömme hvarje särskild storhet efter dess slag
och dess art" kan ett historiskt betraktelsesätt möjligen anas i bakgrunden.93 I
flera av Atterboms senare programförklaringar om nödvändigheten av ett
historiskt betraktelsesätt anknyts nämligen till de tre lagarna för den vittra
kritiken, vilka Thomas Thorild presenterar i En critik öfver critiker (1791), det
vill säga: " Taga hvar sak för hvad den är: döma alt efter sin art och sin grad:

88 Landquist (1924), 322.
89 Geijer (1923-1931), X, 110.
90 Ibidem, X, 110f.
91 Henningsson (1961), 145.
92 Frykenstedt (1951-1952), I, 88.
33 Phosphoros 1810, 176.
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och rättvist minnas, at ingenting göres för sina fels, utan för sit värdes skuld. "°4
Åtminstone vid dessa senare tillfällen ger Atterbom — till skillnad från Thorild
själv — lagarna en historisk tillämpning. Detta gäller inte minst om när han i
minnesteckningen över Törneros i den postuma utgåvan av dennes Bref och
dagboksanteckningar (1840—1842) lägger ut texten om "den historiska
synpunkten i sin rätta betydelse fattad" och fastslår: "Derföre är ock denna
synpunkt, i alla slag av kritik, den enda liberala: ty blott den gifver det klara och
milda betraktelsesätt, som tager hvar sak för hvad den är, eller bedömmer hvar
sak efter dess art, grad, merit, i enlighet med Thorilds dråpliga axiom: 'detta är
detta:"95

Oavsett hur uttalandet i recensionen av Asts verk bör tolkas kan det

konstateras att ett historiskt betraktelsesätt framträder allt tydligare i Atterboms
skrifter under loppet av 1810-talet. Exempelvis är ett sådant betraktelsesätt en
outtalad förutsättning för hans utläggningar om medeltiden i recensionen från
1814 till 1815 av den femte delen av Svenska Akademiens Handlingar (1813).96
Emellertid blev mer programmatiska uttalanden i frågan oftare förekommande i
hans verk först omkring 1820. Ett tydligt exempel erbjuds i hans recension av
det åttonde häftet av Iduna (1820). Han framhåller där med tillfredsställelse att
kritiken i hans samtid har "fullbordat en andlig verldsomsegling", varigenom
den har skaffat sig företrädet av

en öfver alla blott temporära, blott konventionella begrepps- och omdömesgrunder
utvidgad fdosofisk, historisk och estetisk reflexion; en ur alla fördomar af
traditioner, auktoriteter, moder, enskilda tycken befriad förmåga att skåda, känna,
jemföra och dömma — genom hvilken det för hvar och en, som ej dväljes rentaf
utom denna odling, göres möjligt att med större lätthet, än någonsin tillförene,
förflytta betraktelsen och inbillningskraften in i det väsentliga och individuella af
hvarje utmärkt historiskt och poetiskt fenomen.97

Ett gott tillfälle att inskärpa hur betydelsefullt detta betraktelsesätt är för en

riktig bedömning av medeltiden fick Atterbom i föreläsningsserien "Öfversigt af
korstågens historia" (1822). Han fastslår där att ingenstans "gäller så ovillkorligt
som i Historiens behandling och begagnande, den sats, att hvarje sak bör

94 Thomas Thorild, Samlade skrifter III, under redaktion av Stellan Arvidson, utgivna av
Stellan Arvidson och Casimir Fontaine, Svenska författare utgivna av Svenska
Vitterhetssamfundet XV (Stockholm, 1936—1944), 102.

95 Atterbom (1869), II, 272 f.
96 Utan denna förutsättning hade han svårligen kunnat skriva: "Påfven kunde med skäl

utropa sig till Guds ståthållare på jorden, ty han var det, enligt idéen, under hela denna
bildningsperiod." Atterbom (1870), I, 139.

97 Ibidem, I, 230.



uppfattas i sin art och dömmas i förhållande till det, som den i denna art är".98
Detta ingår som ett led i ett resonemang om hur orättvist medeltiden blivit
behandlad av många historiker.

Med åren kom Atterbom att fästa allt större vikt vid tanken att det förflutna

måste bedömas utifrån dess egna förutsättningar och därvid ryggade han inte
heller tillbaka från viss självkritik. Intressant är i detta sammanhang den passage

i hans minnesteckning över Törneros, där han gör en tillbakablick på Uppsala
under den period "som man sedermera plägat kalla ömsom phosphorismens,
ömsom den nya eller romantiska skolans".99 Den bild han målar upp av denna
skola är inte enbart smickrande och vad som i hans ögon framstår som dess
största brist är att den inte redan från början var en historisk skola:

Det stod icke genast klart för hennes ögon, att så väl i estetik och metafysik, som i
politik, är den historiska synpunkten den enda riktiga. År förgingo, innan hon lärde
sig att med tydlig medvetenhet skönja, hvad af sjelfva andens och frihetens verld
är (fastän i högre mening) natur och nödvändighet, samt fördenskull, huru också
der intet verkligt framskridande till fullkomligare utvecklingar är möjligt, utan
ständig förutsättning af vissa genetiska naturvilkor, om hvilka gäller, att de så vida,
som i dem är något slags bildande lif, förtjena aktning, erkänsla, upprätthållande
omvårdnad.100

Här är i själva verket Atterbom väl hård mot sig själv och sina meningsfränder,
för även om det historiska betraktelsesättet onekligen fick en mer framträdande
ställning i och med uppkomsten av Historiska skolan så fanns det närvarande
redan under 1810-talet.

Det var först under 1820-talet som Atterbom lämnade mer heltäckande

framställningar av sin historiefilosofi. Som redan påpekats ingår dock längre och
kortare historiefilosofiska resonemang i en lång rad av hans tidigare arbeten.
Vad han har att säga om detta i recensionen av Elgströms Om ett stort, ett

patriotiskt tänkesätt och "Svar på någonting, som kallas 'Insändt'" har redan
berörts i det föregående. Här kan det erinras om hur han i den senare skriften
talar om historien som människosläktets progressiva utbildning från den
omedvetna oskulden genom förnuftet och staten till den universellt realiserade
gudalikheten. I fortsättningen av detta resonemang framhåller han att det trots
den mänskliga friheten inte finns någonting tillfälligt i utvecklingen, utan att

"Försynens länkande finger" framskymtar överallt.101 Tanken på sammanhanget i
historien finns alltså klart formulerad här, även om den inte uttrycks i genetiska

98 Atterbom (KB, D. 139), V, 16 (egen paginering).
K Atterbom (1869), II, 270.
100 Ibidem, II, 272.
101 Svensk Literatur-Tidning 1816, spalt 71.
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termer. Detta innebär emellertid inte att Atterbom vid denna tidpunkt skulle ha
varit främmande för ett sådant tänkande. Tvärtom intar den organiska analogin
alltifrån början av 1810-talet en framträdande plats i hans historiefilosofi.102

En version av den möter redan i "C. A. Ehrensvärds lära om skönhet och

konst" (1813), där Atterbom skriver om olika epoker i termer av mänskliga
åldrar. Således likställer han "Hellenismen" — antiken — med "barndomens

sinlighet" och "catholska Christianismen" — medeltiden — med "ungdomens
tro". Elan tycker sig kunna urskilja tecken på att en ny epok är under vardande i
hans samtid och denna kommer att utmärkas av "mandomens insigt".l03 I olika
utformningar återkommer liknande tankar i flera av Atterboms senare skrifter,
bland annat i föreläsningsserien Poesiens historia, där han — i nära anslutning
till Friedrich Schlegels ovan berörda utläggning om medeltiden i Geschichte
der alten und neuen Literatur — förklarar att medeltiden är "en poetisk förtid"
för den nyare europeiska bildningen och att den i denna egenskap är "helt och
hållet ungdoms-lik, eller är en ynglings-ålder".104 De olika epokerna utgör alltså
motsvarigheter till olika människoåldrar, men varje epok genomlöper också
inom sig själv ett levnadslopp från födelse till död.105 Till skillnad från den sene

Geijer lämnar Atterbom inte något rum för brott i utvecklingen. På den punkten
är han mycket tydlig i företalet till den andra delen av Svenska siare och
skalder (1841 — 1855), där han — i formuleringar som dock inte med
nödvändighet måste förstås i genetiska termer — beträffande den svenska
vitterhetens historia anger som sin mening "att epoch har utbildat sig ur epoch,
och företeelse ur företeelse, i ett oafbrutet sammanhang, der enhvar har
uppvisligen föranledts och förberedts genom någon sakernas egen nödvändighet;
att således intet har framkommit genom enskilda störtsprång".106

Som ovan understrukits finns inom hela den idealistiska historiefilosofin en

latent motsättning mellan å ena sidan tanken att det förflutna måste bedömas
utifrån dess egna förutsättningar och å andra sidan föreställningen om ett
historiskt framsteg. Elos Atterbom framträder denna motsättning vid flera
tillfällen helt öppet och i en förhållandevis tillspetsad form. Uppenbarligen var

Atterbom medveten om problemet, men för honom utgjorde det inte något
102 Den forskare som starkast har betonat betydelsen av den organiska analogin i Atterboms

tänkande är Frykenstedt. Se Frykenstedt (1951 — 1952), I, 106 f, 113 f och idem, Atterboms
sagospel Lycksalighetens ö: En poesiens historia och en tragedi över fantasien i belysning av
romantikens litteraturhistoria, filosofi, estetik och mytologi (Lund, 1951), 44 f, 179f.

103 Phosphoros 1813, 377.
104 Atterbom (1861-1862), IV, 3, 10.
105 Ibidem, 1,73.
106Atterbom (1862-1863), II, xvii.



sådant. I "Aphorismer om historiskhet, stat, liberalism och royalism" (1835)
förklarar han att den rätta betydelsen av det historiska tänkesättet är tron på en

försyn som länkar skeendet mot ett mål och detta leder honom fram till
slutsatsen:

Alltså följer, att vår åsigt, just derföre att den är historisk, icke kan ovillkorligt
skatta det Förflutna, såsom sådant, för något högre eller förträffligare, än det
Närvarande. Tvärtom: emedan det gifves ett mål, hvartill Gud leder Verlden i
allmänhet och Menniskan särskildt, genom utvecklings-gången af hennes samtliga
förmögenheter, så är, i förhållande till detta mål, det Närvarande ett högre än det
Förflutna, och Framtiden (eller det Tillkommande) det högsta; ty inom den
förvaras målet; och dit är Samtiden, jemnförd med Forntiden, alltid (vare sig på
direct eller indirect vis) en närmare hunnen annalkning."17

Fattat i sin rätta betydelse är alltså det historiska tänkesättet ett teleologiskt
tänkesätt, vilket inte lämnar något utrymme för relativistiska tendenser.

I stora drag kom Atterbom under hela livet att hålla fast vid den av Schelling
inspirerade tolkning av historien som han ger uttryck åt i "Svar på någonting,
som kallas 'Insändt'", det vill säga uppfattningen att historien utgör
människosläktets progressiva utbildning från den omedvetna oskulden genom
förnuftet och staten till den universellt realiserade gudalikheten.1081 "Öfversigt af
korstågens historia" hävdar han exempelvis att världsdikten ytterst handlar om
oskuldens återvändande som vishet: "Hvad menniskan fordom var genom

Aningens och Kärlekens förening, skall hon åter blifva genom Kunskapens och
Kärlekens: men en förening mellan kunskap och kärlek är Vishet, en [...] oskuld
som begriper sig sjelf, och ändock aldrig vidare kan upphöra att vara oskyldig.
Öfvergångskrisen mellan begge är hufvudsumman af Historiens innehåll."109
Med andra ord börjar historien med ett fall och slutar med ett upphöjande, den
utgör vägen från det förlorade till det återvunna paradiset.

Denna övergripande tolkning av historien var mycket vanligt förekommande
inom Nya skolan. Hos Hammarsköld möter den exempelvis i "Reflexioner i
anledning af vår närvarande tid" (1810), där han omtalar hur mänskligheten,
sedan den första oskulden tagit slut i och med att viljan att veta orsakat en strid
mellan förnuft och sinnen, strävar mot sitt högsta mål, "ett genom visdom
återfödt oskyldighetens tillstånd, en absolut harmoni mellan förnuftighet och
sinlighet".110 Som redan framgått var det inte enbart de svenska romantikerna

107 Svenska Litteratur-Föreningens Tidning 1835, spalt 532.
108 För en utförlig analys av detta tema, se Frykenstedt (1951 —1952), I, 52—163.
109 Atterbom (KB, D. 139), III, 12 f (egen paginering). Se vidare ibidem, II, 11 ff (egen

paginering).
110 Läsning i hvarjehanda I (1810), 40 f.



som rörde sig i dessa tankebanor. Av M. H. Abrams lyfts föreställningen om
historien som vägen från det förlorade till det återvunna paradiset fram som

någonting kännetecknande för hela den europeiska romantiken. Hos honom får
också detta tjäna som ett av de främsta exemplen på hur romantikerna omtolkar
kristna traditioner för att därigenom kunna föra dem vidare.1"

Givetvis satte historiefilosofin starka spår i romantikernas sysselsättning med
det förflutna, inte minst eftersom de ansåg att det i första hand var den djupare
liggande betydelsen i historien som gjorde den värdig av uppmärksamhet. I
Hammarskölds recension av Johan Fredrik Thyms Utveckling af christna
kyrkans och religionens öden (1819) heter det följdriktigt att eftersom "Historien
är den successiva uppenbarelsen af Guds eviga verldsplan" så kan det inte ges

någon "äkta historiograph, uti hvilkens sinne Religion icke är grundtonen och
hvilkens högsta bemödande icke är att i Läsarens och Betraktarens sinne anslå
samma ton".112 Det var utifrån en sådan infallsvinkel som romantikerna närmade

sig det förflutna i sina historiska verk. För dem var historieskrivningens syfte i
sista hand att lära känna Guds eviga världsplan, genom att klarlägga hur den
uppenbarar sig i det faktiska historiska skeendet. I deras ögon framstod den
historieskrivning som stannar vid de historiska fenomenens yta och inte tränger
in i deras kärna som en tämligen ointressant företeelse. Enligt deras uppfattning
blir historieskrivningen verkligt meningsfull först när den bedrivs inom ramarna

för en övergripande världsförklaring. Historikern måste bemöda sig om att sätta
in de historiska fenomenen i det större sammanhang vari allt i världen ingår.

I senare kapitel kommer flera av de teman som tagits upp i det föregående att
utvecklas närmare i samband med olika inslag i romantikernas
medeltidsuppfattning. Närmast skall dock en fråga som hänger nära samman
med historiefilosofin behandlas, nämligen romantikernas syn på förhållandet
mellan konsten och historien. Dessa båda områden närmades på olika sätt till
varandra under det tidiga 1800-talet och romantikernas medeltidsuppfattning
kommer till uttryck inom båda, ofta dessutom med samma anspråk på historisk
sanning.

111 Se Abrams (1973), 141-195.
112 Svensk Literatur-Tidning 1820, spalt 212.



Historien och konsten

I en recension av Johan Adolph Hertzmans anonymt utgivna Försök till en

historia om första korsståget (1813) hävdar Hammarsköld utmanande att detta
krigs "hittills varande bästa historia är framställd i ett oskattbart poem, i Tassos
Gerusalemme Liberata".1 Det kan tyckas som om detta minst sagt
häpnadsväckande omdöme utan vidare skulle kunna avfärdas som ett utslag av

en historiskt obildad fantasts svärmande, men att förfara på det sättet vore att

göra sig skyldig till ett allvarligt misstag.2 Av de många invändningarna rörande
stort och smått i Hertzmans framställning framgår det tydligt att Hammarsköld
är väl insatt i korstågens historieskrivning. Om man får tro att han verkligen har
studerat alla arbeten som han på olika sätt kommenterar, så är onekligen hans
beläsenhet respektingivande, sträckande sig alltifrån Anna Komnenas
Alexiaden till Johann Christian Ludwig Hakens Gemälde der Kreuzzuge (1808).
Oavsett hur det förhåller sig med den saken är dock Hammarsköld naturligtvis
fullt medveten om att Torquato Tassos epos Gerusalemme liberata (1581) inte
är en historisk framställning av de händelser som ledde fram till korsriddarnas

intagande av Jerusalem 1099.3 När han omtalar verket som den bästa historien
över det första korståget är det någonting helt annat han vill ha sagt.

För Hammarsköld framstår korsriddarna som behärskade av en stor idé och

med utgångspunkt från detta antagande går han till storms mot sentida
historikers fullständiga misskännande av vad han uppfattar som korstågens
verkliga motiv. Enligt hans uppfattning har man antingen "unnat endast en

hastig öfverblick och en förnäm medömkan åt dårskapen i dessa rustningar"
eller också har man "på eget bevåg tillagt dem [furstarna och riddarna] in petto
vissa — enligt sin mening — förståndigare afsigter än de fantastiska, som de, för

1 Svensk Literatur-Tidning 1813, spalt 742.
2 Även om Hammarskölds ord om Tasso knappast kan sägas vara representativa för

inställningen bland romantikerna i allmänhet, så saknar de inte motsvarigheter hos andra av hans
meningsfränder. Exempelvis skriver Friedrich Schlegel i Uber die neuere Geschichte att
karaktärer som i likhet med Rikard Lejonhjärta och Gottfrid av Bouillon — ledaren av det första
korståget och en av hjältarna i Tassos epos — snarare leds av en fantasins idé än av en
förståndets plan "äro mera egnade att ifattas af en Tassos fantasi, att framställas för samtiden och
efterverlden i förtjusande målningar, än att afhöljas och förklaras af en Taciti forskareblick".
Friedrich Schlegel (1822), 226.

3 Detta framgår bland annat av Hammarskölds kommentarer om eposet i ett brev till Clas
Livijn av den 16 februari 1806. Av den entusiasm för Tassos verk som kommer till uttryck i
recensionen av Hertzmans skrift finns dock inte många spår i brevet till Livijn. Se Hjärne (1882),
229 f.



att rätta sig efter folket, måste låta påskina".4 På ett indirekt men nog så tydligt
sätt utsäger Hammarsköld här vad det är som får honom att tilldela Tasso
företrädet framför historikerna. Uppenbarligen anser han att skalden har förstått
att på ett riktigare sätt bedöma den stora idéns betydelse för korsriddarna och att
han därigenom har blivit i stånd att i sitt epos framställa en djupare sanning om

korstågen. Ingenting tyder på att Hammarsköld skulle ha uppfattat exempelvis
det välkända avsnittet i den tolfte sången av Gerusalemme liberata om striden
mellan den frankiske riddaren Tancredi och den saracenska sköldmön Clorinda
— hans hjärtas utkorade, som han tyvärr igenkänner först när det redan är för
sent — som varande en redogörelse för en faktisk händelse i det första
korstågets historia.5 Vad som däremot är mycket sannolikt är att han i sådana
skildringar tyckte sig finna en trogen bild av den idealitet och det hjältemod,
som enligt hans tänkesätt utmärkte de främsta kämparna i detta krig. Detta skulle
kunna formuleras som att Hammarsköld i Tassos epos förmodligen menade sig
ha funnit en sannfärdig framställning av korstågstidevarvets anda.6

Med Hammarskölds anmärkning om Gerusalemme liberata aktualiseras ett
centralt problemkomplex i romantikernas historieuppfattning, vilket skall
utredas i det föreliggande kapitlet, nämligen frågan om relationen mellan
historieskrivningen och konsten. En aspekt av denna problematik utgörs av
romantikernas vana att närma sig olika epoker med hjälp av dessas skapelser
inom de olika konstarterna. I Uber die neuere Geschichte (1811) framhåller
Friedrich Schlegel hur viktigt det är att lära känna de äldre folkens diktning:

Hon är lifvets fröjd och själ, en hel tids gemensamma anda. Det är därföre att anse
som ett stort framsteg i kännedomen af historien, att man i nyare tider börjat förena
forskningen af de Poetiska minnesvårdarne, serdeles inom de äldre, hjälteåldren
närmare, tiderna, rent af med den historiska undersökningen, att betrakta Poesien
såsom en källa till kunskapen om tiderna och Folkslagen.7

4 Svensk Literatur-Tidning 1813, spalt 744.
5 Se Torquato Tasso, Befriade Jerusalem II, [italienska originalet 1581] öfversatt af Carl A.

Kullberg (Stockholm, I860), 37—49.
6 Här bör det påpekas att det trots romantikernas allmänna beundran för Tasso förefaller att

ha rått viss oenighet om hur väl denne egentligen hade lyckats med sin teckning av det första
korståget. Dock tycks invändningarna som framfördes inte främst ha gått ut på att Tasso hade
idealiserat alltför mycket, utan snarare på motsatsen. Enligt Friedrich Schlegels uppfattning i
Geschichte der alten und neuen Literatur har Tasso "på långt när icke motsvarat det stora i sitt
ämne". Friedrich Schlegel (1838—1839), II, 85. När Atterbom i Grundbegreppen af ästhetik
och vitterhet i korthet antydda förklarar att det i historien förekommer "en och annan charakter-
gestalt af så öfverjordisk fulländning och fägring, så fullständigt af den högste konstnären
färdiggjord och framställd, att dess artistiska reproduction synes öfverstiga hvarje mensklig
konstnärs krafter" tar han som exempel upp att Tasso inte räckte till åt Gottfrid av Bouillon.
Atterbom (1866), 28.

7 Friedrich Schlegel (1822), 44 f.
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Denna uppfattning sätter en stark prägel på Schlegels behandling av det
medeltida ridderskapet. Enligt hans övertygelse var riddardiktningen "den trogna
afbilden af det ridderliga lifvet och dess beständiga följeslagarinna", vilket gör
den till "den åskådligaste spegel af då varande seder, den bestå förklaring till
denna tidens Historia".8 Likartade uttalanden återfinns hos många av de övriga
romantikerna i såväl Tyskland som Sverige.9 I Atterboms föreläsningsserie
"Öfversigt af korstågens historia" (1822) heter det exempelvis: "Man har för sin
tanka ingen fullständig bild af Riddarväsendet, i fall ej denna bild tillika
innefattar en skildring af dess Poesi; ty det är genom denna blott, som deras
andakt, deras ära, deras kärlek funnit en röst, hvilken förklarar deras lif, deras

handlingar och bevekelsegrunder."10 Utan tvekan bidrog övertygelsen om

poesins historiska källvärde till det under romantikernas tid markant ökade
intresset för den medeltida riddar- och folkdiktningen, vilket bland annat tog sig
uttryck i en lång rad tyska men i någon utsträckning också svenska bokutgåvor
av denna litteratur."

Även om en nutida betraktare kan känna sig frestad att invända mot vad som
kan uppfattas som bristande omdöme i romantikernas användning av poesin som
historisk källa, så framstår deras tillvägagångssätt i sig knappast som speciellt
kontroversiellt nuförtiden. Det kan också tillfogas att de ingalunda var först med
att bruka diktningen på ett sådant sätt.12 Emellertid framgår det av
Hammarskölds ord om Tassos epos att det inte enbart var samtida utan även
sentida konst som romantikerna menade sig kunna hämta historisk kunskap ur
och på den punkten blir deras historieskrivning kontroversiell på ett helt annat
sätt.13 Visserligen betraktade romantikerna vanligen Tasso som i epokalt

8 Ibidem, 236.
9 Inom den svenska miljön var det dock främst i samband med den fomisländska litteraturen

som diktningens historiska källvärde diskuterades. Se Henningsson (1961), 216—255.
10 Atterbom (KB, D. 139), VI, 11 (egen paginering).
11 Angående intresset för den medeltida litteraturen, se exempelvis John Evert Härd,

Nibelungeneposets moderna historia: Mottagande och värderingar från tysk romantik till nutid
(Stockholm, 1989), 59—105, Anna Ivarsdotter-Johnson, "Upptäckten av folkmusiken", Leif
Jonsson & Martin Tegen (utgivare), Musiken i Sverige: Den nationella identiteten 1810—1920
(Stockholm, 1992), 53—70 och Höltenschmidt (2000), passim.

12 Se Höltenschmidt (2000), 202 ff.
13 I verk som väckt stor uppmärksamhet har flera historiker på senare tid propagerat för ett

närmande mellan historieskrivningen och skönlitteraturen och diskussionen som följt i spåren av
detta visar med önskvärd tydlighet hur kontroversiell frågan är. Se exempelvis Lloyd S. Kramer,
"Literature, Criticism, and Historical Imagination: The Literary Challenge of Hayden White and
Dominick LaCapra", Lynn Hunt (utgivare), The New Cultural History (Berkely, Los Angeles &
London, 1989), 97-128.
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avseende hemmahörande i gränsområdet mellan medeltiden och nya tiden, men

självklart var de medvetna om det stora tidsavståndet mellan det första korståget
och tillkomsten av Gerusalemme liberata.14 Huruvida just Tasso bör ses som en
medeltida skald är också av mindre betydelse, eftersom han ändå inte på långt
när var den mest möderne skönlitteräre författaren som romantikerna lät sig
inspireras av i fråga om medeltidsuppfattningen.

I det sena 1700- och tidiga 1800-talets europeiska konst förekommer ett
mycket stort antal verk som på olika sätt tar upp medeltida ämnen; detta inte
enbart inom skönlitteraturen, utan även — om än i varierande utsträckning —

inom de övriga konstarterna. Många av dessa verk står i nära samband med
romantikernas medeltidsuppfattning, väsentligen genom att tjäna antingen som

inspiration till eller också som uttryck för den. Att behandla romantikernas
medeltidsuppfattning utan att ta upp de samtida konstnärliga gestaltningarna av

epoken låter sig knappast göras; i alltför hög grad är den präglad av och
presenterad i sådana. Det råder inte någon tvekan om att romantikerna i det
avseendet tog starka intryck av konsten, även om det måste understrykas att det
här föreligger högst betydande gradskillnader mellan olika personer. Inte heller
föreligger det något tvivel om att det i första hand var genom konstens
förmedling som romantikernas medeltidsuppfattning vann spridning till en något
större läsande allmänhet.

Självfallet har dessa förhållanden uppmärksammats i den tidigare
forskningen, även om det funnits en beklaglig tendens att anföra dem endast för
att på ett mer eller mindre tydligt uttalat sätt avfärda romantikernas bild av
medeltiden som en fantasikonstruktion. Ett exempel på detta är Carl Santessons
kommentarer om Atterboms syn på medeltiden — utan tvekan hör Atterbom till
de romantiker som tog de starkaste intrycken av de konstnärliga gestaltningarna
av epoken. Efter att ha påvisat att bilden av medeltiden i ett par av den unge
Atterboms dikter är inspirerad av dikter av August Wilhelm Schlegel och Adam
Oehlenschläger, konstaterar Santesson att detta är "karakteristiskt för Atterboms
ytterst litterära medeltidsuppfattning" och i anslutning därtill framhåller han
också att denne besatt "mycket begränsade historiska kunskaper om

medeltiden".151 fråga om själva sakförhållandet har Santesson i stort sett rätt, för
även om det förtjänar påpekas att Atterbom med tiden skaffade sig betydligt mer

14 En typisk bestämning av Tassos epokala hemhörighet återfinns i Atterboms recension av
det åttonde häftet av Iduna, i vilken det angående Gerusalemme liberata heter att "medeltidens
romantiska diktningsförmåga der uppflammade för sista gången" och att verket utgör
"chevaleriets svanesång". Atterbom (1870), I, 229.

15 Carl Santesson, Atterboms ungdomsdiktning (Stockholm, 1920), 24 f, 164—168 (citaten
168).



ingående kunskaper om medeltiden, så kan det svårligen påstås att hans
medeltidsuppfattning ens vid något senare tillfälle skulle ha varit någonting
annat än litterär i den mening som Santesson använder ordet. Emellertid är
därmed inte sagt att den tolkning som Santesson gör av sakförhållandet skulle
vara invändningsfri.

Inom den tyska forskningen har det på senare tid skett vissa förskjutningar i
synen på de tyska romantikernas medeltidsuppfattning, vilket kan exemplifieras
med uppfattningen om Novalis' "Die Christenheit oder Europa" (skriven 1799)
— en text som ligger till grund för många framställningar av såväl de tyska som
de svenska romantikernas medeltidsuppfattning. För Gottfried Salomon föreföll
det 1922 som helt avgjort att Novalis inte talar om medeltiden "utifrån verklig
kännedom om det förgångna, utan utifrån aning och längtan"; för Ira
Kasperowski tycktes det 1994 däremot som minst lika ovedersägligt att Novalis
framställer medeltiden med utgångspunkt från "studiet av de största samtida
historikerna".16 Om denna omvärdering accepteras får den naturligtvis
konsekvenser även för beskrivningen av de svenska romantikernas
medeltidsuppfattning: de litterära skildringarna av medeltiden som de tog
intryck av var måhända inte alls så vitt skilda från historieskrivningen som de
har framstått i den äldre forskningen. Mot denna bakgrund får exempelvis
Santessons påvisande av sambandet mellan medeltidsbilden i Atterboms
"Poesiens helsning till sällskapet M. A." (skriven 1807) och i August Wilhelm
Schlegels "An die sudlichen Dichter" (1804) en helt annan betydelse än vad han
avsåg.17 En del av vad Kasperowski skriver om Novalis' "Die Christenheit oder
Europa" kan nämligen tillämpas även på Schlegels "An die sudlichen Dichter",
eftersom det i mycket är samma medeltidsuppfattning som kommer till uttryck i
de båda verken — detta sagt med den viktiga reservationen att

medeltidsuppfattningen hos Novalis är förhållandevis väl utarbetad, medan den
hos Schlegel snarare är ett skissartat utkast.18

Det finns även invändningar av helt annat slag som kan riktas mot Santesson
och andra forskare som beskrivit romantikernas medeltidsuppfattning efter

16 "aus wirklicher Kenntnis der Vergangenheit, sondern aus Ahnung und Sehnsucht".
Gottfried Salomon, Das Mittelalter als Ideal in der Romantik (Mtinchen, 1922), 53. "dem
Studium der gröBten zeitgenössischen Historiker". Kasperowski (1994), 68.

17 Se Santesson (1920), 24 f.
18 Angående överensstämmelserna mellan Novalis och Schlegel, jämför exempelvis Novalis,

"Kristenheten eller Europa", översättning av Gunnar Eriksson, i Ronny Ambjörnsson & Gunnar
Eriksson (utgivare), Europeiska urkunder, Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa
(Stockholm, 1998), 176 och August Wilhelm Schlegel, Werke I —III, Bibliothek der deutschen
ClassikerV (Upsala, 1812—1817),!, 119. Se vidare Kasperowski (1994), 90—132.
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samma linjer. Av allt att döma förutsätter Santesson att det var till följd av
teoretisk eller metodologisk omedvetenhet som Atterbom lät sin bild av

medeltiden ta färg av de poetiska skildringarna av epoken. Självklart förekom
det även fall av det slaget — till Santessons försvar kan anföras att Atterbom vid
tiden för tillkomsten av "Poesiens helsning" måste räknas till dessa — men det
mesta tyder på att de snarare var undantag än regel. I själva verket framstår det
mot bakgrund av romantikernas uppfattning om å ena sidan historieskrivningen
och å andra sidan konsten med historiska motiv som helt följdriktigt att tillmäta
de konstnärliga gestaltningarna ett historiskt sanningsvärde. Hur detta hänger
samman är vad som skall klargöras i fortsättningen av kapitlet, varvid det också
blir tillfälle att ta upp en del av de konstnärliga gestaltningarna av medeltiden.

Historia som konst

Genom tidernas lopp är det många som har försökt besvara frågan hur
historieskrivningen förhåller sig till konsten.19 Ett av de tidigaste och mest

inflytelserika svaren härrör från Aristoteles, som i ett välkänt avsnitt av Om
diktkonsten förklarar att den avgörande skillnaden mellan en diktare och en

historiker är att den förre skriver om "det som skulle kunna hända" medan den

senare skriver om "det som har hänt". Med utgångspunkt från detta drar han
även slutsatsen: "Därför är diktningen också mer filosofisk och seriös än
historieskrivningen; diktningen säger det allmängiltiga, historieskrivningen det
enskilda".20 Av lätt insedd anledning har denna slutsats genom århundradena
rönt betydligt större gillande bland diktarna än bland historikerna. Med tanke på
den centrala roll som konsten tilldelas i romantikernas filosofiska system kan det
förefalla som om de borde ha bedömt förhållandet på samma sätt som
Aristoteles. Emellertid är frågan något mer invecklad än så, för vid sidan av de
uppenbara överensstämmelserna förekommer det även vissa betydelsefulla
avvikelser.

19 I den följande texten sker vid upprepade tillfällen glidningar mellan kategorierna konst
och diktning, vilket sammanhänger med att sådana glidningar ständigt förekommer i texter från
den aktuella perioden. Ofta talas det om konsten över huvud taget, fast det är uppenbart att
tankegångarna utgår från diktningen. Generellt gäller dock det som sägs om konsten över huvud
taget också om diktningen och det som sägs om diktningen i någon utsträckning också om
konsten över huvud taget.

20 Aristoteles, Om diktkonsten, ny översättning av Jan Stolpe, inledning av Arne Melberg
(Göteborg, 1994), 37.
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För det första ställde sig romantikerna avvisande till tanken att — som
Aristoteles tycks böjd att göra — frånkänna historieskrivningen ett filosofiskt
innehåll. För det andra accepterade de inte den skarpa skiljelinjen mellan
historieskrivningen och konsten, utan tenderade tvärtom att luckra upp den i
såväl teorin som praktiken. Betraktat mot bakgrund av deras strävan efter att
överskrida gränser mellan olika slag av verksamheter faller sig också detta helt
naturligt, för historieskrivningen utgör självfallet inte något undantag från den
allmänna regel som Friedrich Schlegel formulerar i ett av sina "Kritische
Fragmente" (1797), i vilket det heter att "den moderna poesins historia är en

fortlöpande kommentar till filosofins korta text: all konst skall bli vetenskap, och
all vetenskap skall bli konst".21 Enligt romantikerna hade historieskrivningen och
konsten från början utgjort en enhet och de förväntade sig att det senare

uppkomna särskiljandet en gång skulle komma att övervinnas i en ny och högre
enhet. Vad gäller deras uppfattning om historieskrivningens filosofiska innehåll
så har denna i det föregående redan behandlats tillräckligt utförligt för att här
göra vidare anmärkningar överflödiga. Samma sak kan dock inte sägas rörande
deras ifrågasättande av skiljelinjen mellan historieskrivningen och konsten och
det är detta problem som närmast skall behandlas.

Liksom beträffande så många andra inslag i romantiken, var det även i fråga
om närmandet av historieskrivningen till konsten i första hand Schelling som
tillhandahöll de teoretiska argumenten. I Vorlesungen uber die Methode des
akademischen Studiums (1803) ägnar han relationen mellan historieskrivningen
och konsten en förhållandevis utförlig utredning, vilket knappast är ägnat att
väcka någon förvåning med tanke på att han i denna skrift beskriver historien
som det gudomliga förnuftets eviga dikt.22 Enligt Schellings mening är
historieskrivningen inte i sig en vetenskap, vilket följer av hans bestämning av

en vetenskap som en syntes av det reella och det ideella eller av det historiska
och det filosofiska.23 För att historieskrivningen skall bli en vetenskap fordras
med andra ord att dess innehåll av reellt och historiskt tillika blir ett innehåll av

ideellt och filosofiskt:

Något sådant är inte möjligt annat än inom konsten, ty konsten låter visserligen det
verkliga bestå sådant som det är, så som teatern återger reala händelser eller
historiska förlopp, men framställer det verkliga inom en fulländning och en enhet,
varigenom händelserna blir till uttryck för de högsta idéerna. Genom att

21 Friedrich Schlegel, "Ur Kritiska fragment (1797)", översättning Per Erik Ljung, i Per Erik
Ljung & Anders Mortensen (utgivare), Texter i poetik: Från Platon till Nietzsche (Lund, 1988),
165. För en svensk motsvarighet till denna programförklaring, se Phosphoros 1811, 569 f.

22 Schelling (1988), 120.
23 Ibidem, 117 f.
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historieskrivningen är vetenskapen om det verkliga som sådant, är konsten det
varigenom den kan lyftas upp till den det idealas högre nivå, på vilken vetenskapen
befinner sig.24

Det är alltså först i förening med konsten som historieskrivningen blir till en

verklig vetenskap.
Emellertid understryker Schelling nogsamt att detta ingalunda medför att

historikern av konstnärliga skäl skulle ha någon rätt att göra våld på den
historiska sanningen. Att frångå "händelsernas verkliga sammanhang" är inte
tillåtet, men liksom i ett drama måste händelserna framspringa ur varandra och
deras följd vara "begriplig ut ifrån en högre tingens ordning".25 Vad historikern
har att eftersträva är att med epikerna och tragöderna som förebilder framställa
identiteten av frihet och nödvändighet i den gestalt som denna framträder under i
historien, det vill säga som öde. För den som vill se vad detta innebär i praktiken
anbefaller Schelling studier av de antika historikerna, främst Herodotos och
Thukydides, hos vilka han finner sitt ideal för historieskrivningen realiserat: en

framställning där historikerns objektivitet leder till att ödet framträder av sig
självt utan att fordra speciellt påpekande. Utifrån detta ideal blir hans dom över
den nya tidens historiker mycket hård; inför hans ögon är det endast Niccolö
Machiavelli, Edward Gibbon och Johannes von Muller som finner nåd.26

Under de första decennierna av 1800-talet var det flera filosofer som i

varierande grad av anslutning till Schelling utvecklade liknande teorier om

relationen mellan historieskrivningen och konsten.27 Emellertid finns det
anledning att iakttaga viss försiktighet vid bedömningen av Schellings betydelse
i sammanhanget. Hans framställning om historieskrivningen hör till det slag av

texter som ligger så väl till i tiden, att det om dem med stor sannolikhet kan
sägas, att om inte den aktuelle författaren hade skrivit den när han eller hon

24 Ibidem, 121.
25 Ibidem, 121. Som framgick av det föregående kapitlet utmålas redan i Schillers Was heifit

und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? en liknande bild av nödvändigheten av
att historikern skapar ett sammanhang i historien, även om han inte säger någonting om konstens
betydelse i samband med detta. Se Schiller (1990), 87 f.

26 Schelling (1988), 121 ff.
27 Ett exempel som kan nämnas är Friedrich Ast, för utan tvekan har Schelling inspirerat

hans utläggningar om relationen mellan historieskrivningen och konsten i System der
Kunstlehre. Visserligen föreligger det flera betydelsefulla skillnader mellan Asts och Schellings
framställningar, men i den grundläggande frågan om historieskrivningens beroende av konsten
är de helt ense. Bland annat skriver Ast att det endast är det poetiska sinnet som förmår
framställa historien på ett sanningsenligt sätt, eftersom det endast är detta som förmår betrakta
mänsklighetens utveckling i tiden som en sinnebild för det absoluta. Friedrich Ast, System der
Kunstlehre oder Lehr- und Handbuch der Aesthetik zu Vorlesungen und zum Privatgebrauche
entworfen (Leipzig, 1805), 259.
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faktiskt skrev den, så skulle någon annan ha skrivit någonting snarlikt kort
därefter. I själva verket utmålas också en liknande bild av förhållandet mellan
historieskrivningen och konsten — dock inte insatt i ett övergripande filosofiskt
system — i en text som tillkom redan innan Schellings Uber die Methode des
akademischen Studiums, nämligen i Novalis' ofullbordade roman Heinrich von

Ofterdingen (skriven 1799—1801, utgiven postumt 1802).
En etapp i titelpersonens resa genom livet i denna medeltida bildningsroman

utgörs av ett möte med en eremit, den tidigare greven och riddaren Friedrich von
Hohenzollern. Av dennes lärorika föredrag bringas den unge Heinrich bland
annat till insikt om historiens värde och i samband därmed lär han även känna

hur den bör skrivas — eller kanske snarare av vem. Enligt eremiten förhåller det
sig på följande sätt:

När jag betänker allt detta närmare, förekommer det mig, som om en
historieskrivare nödvändigt också måste vara en diktare, för bara diktaren kan
förstå sig på denna konst att förbinda tilldragelser på ett lämpligt sätt. I deras
berättelser och fabler har jag med stilla förnöjelse märkt deras fina känsla för livets
hemlighetsfulla ande. Det är mer sanning i deras sagor än i lärda krönikor. Om
också deras personer och dessas öden är uppdiktade, så är dock andan, i vilken de
uppdiktats, sannfärdig och naturlig. För vår njutning och undervisning är det så att
säga likgiltigt, om personerna, i vilkas öden vi efterspanar våra egna, verkligen en

gång har levt eller inte. Vi längtar efter åskådandet av den stora enkla själen av
tidsföreteelserna, och finner vi denna önskan beviljad, så bekymrar vi oss inte om
den tillfälliga existensen av dess yttre gestalter.28

Om eremitens uttalande verkligen svarar mot hans upphovsmans uppfattning —

det finns i alla fall ingenting som motsäger ett sådant antagande — så intar
visserligen Novalis en i jämförelse med Schelling betydligt mer tillspetsad
ståndpunkt, men ändå är det uppenbart att de båda utgår från samma

grundläggande antagande: att det med hjälp av konsten är möjligt att nå fram till

28 "Wenn ich das allés recht bedenke, so scheint es mir, als wenn ein Geschichtschreiber
notwendig auch eine Dichter sein muBte, denn nur die Dichter mögen sich auf jene Kunst,
Begebenheiten schicklich verkniipfen, verstehn. In ihren Erzählungen und Fabeln habe ich mit
stillem Vergniigen ihr zartes Gefiihl fiir den geheimnisvollen Geist des Lebens bemerkt. Es ist
mehr Wahrheit in ihren Märchen, als in gelehrten Chroniken. Sind auch ihre Personen und deren
Schicksale erfunden: so ist doch der Sinn, in dem sie erfunden sind, wahrhaft und natiirlich. Es
ist fur unsern GenuB und unsere Belehrung gewissermaBen einerlei, ob die Personen, in deren
Schicksalen wir den unsrigen nachspiiren, wirklich einmal lebten, oder nicht. Wir verlangen
nach der Anschauung der groBen einfachen Seele der Zeiterscheinungen, und finden wir diesen
Wunsch gewährt, so kiimmern wir uns nicht um die zufällige Existenz ihrer äuBern Figuren."
Novalis, Werke und Briefe, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Alfred
Kelletat (Stuttgart, 1968), 213.
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en djupare och med andra medel onåbar sanning om det förflutna.29
Med tanke på Schellings och Novalis' stora betydelse för de svenska

romantikerna kommer det inte som någon överraskning att flera av dessa också
anammade denna sats. Hos flera av tidens författare förekommer mer eller

mindre utförliga variationer över temat om konstens nödvändighet för
historieskrivningen. Väl värt att uppmärksamma är att romantikerna i denna
fråga även hade en inhemsk föregångare att falla tillbaka på. Redan före
Schelling och Novalis tog Benjamin Höijer upp frågan om förhållandet mellan
diktningen och historieskrivningen i "Om et pragmatiskt afhandlingssätt i
historien" (1796—1797). Enligt Höijer bör samma krav ställas på
historieskrivningen som på alla andra slag av berättelser och med hänvisning till
bland andra Aristoteles menar han att det grundläggande kravet är att en

berättelse skall utgöra en enhet: "Det theoretiska interesset, som egentligen är
Historiens, fordrar ej mindre enhet, än det aesthetiska. Utan den kan hvarken
Häfdatecknaren eller Skalden meddela sit arbete något interesse såsom et helt,
ehuru förträffliga detaljerna må vara, som dock hvar för sig fordra denna
enhet."30 Även om Höijer i visst avseende jämställer historieskrivningen med
diktningen — båda är berättelser om handlingar och är därför underkastade
samma krav på formen, även om handlingarna i det ena fallet är verkliga och i
det andra påhittade — så är det dock en i jämförelse med Schelling och ännu
mer med Novalis förhållandevis försiktig ståndpunkt han intar i frågan. Senare
gick också flera av romantikerna betydligt längre än han i hävdandet av konstens
betydelse för historieskrivningen. Att en av dessa var Höijers lärjunge Geijer
tilldrar sig speciellt intresse, eftersom denne utan tvekan var samtidens mest

uppburne svenske historiker.31
I avhandlingen De stilo historico apud romanos (1808) — en skrift i vilken

intryck från Schelling på flera punkter slår igenom — utreder Geijer i en not
förhållandet mellan historien och poesin.32 Därvid heter det att historia
visserligen inte är poesi, men att "vi" icke desto mindre med rätta begär "att den

29 Det är för övrigt fullt tänkbart att Schelling hämtat inspiration från Novalis i denna fråga;
de hade lärt känna varandra 1797 och det förefaller föga troligt att Schelling skulle ha varit
okunnig om innehållet i Novalis' roman.

30 Höijer (1825), 188.
31 I forskningen har Geijers uppfattning om förhållandet mellan historieskrivningen och

konsten inte blivit föremål för några utförligare studier, men den berörs dock i korthet på flera
ställen. Se Anton Blanck, Geijers götiska diktning (Stockholm, 1918), 411 f, Henningsson
(1961), 132 f, Torstendahl (1964), 40 f, 43, 53 och Anders Ehnmark, Minnets hemlighet: En
bok om Erik Gustaf Geijer (Stockholm, 1999), 46, 103, 108.

32 Angående intrycken från Schelling, se Landquist (1924), 42, Henningsson (1961), 115 f
och Torstendahl (1964), 41.
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är det där den kan vara det; och den kan det vid vissa tillfällen", vilket

sammanhänger med att såväl historien som poesin hänför sig till idéer, även om

det sker på helt skilda sätt.33 Dock tycks det som om de "vissa tillfällen" när
historien och poesin sammanfaller endast skulle vara det förflutna då människan
levde i omedveten enhet med idéerna och den framtid då hon skall leva i

medveten enhet med dem. Om detta sista verkligen är vad Geijer vill ha sagt —

på den punkten är hans framställning inte helt klar — skulle alltså historien och
poesin höra samman i ett förgånget och i ett tillkommande men däremot inte i
det närvarande.

Av sådana kronologiska särskillnader finns dock inte några spår i "Om
historien, och dess förhållande till religion, saga och mythologi" (1811) — att
denna skrift samtidigt bär en än starkare prägel av Schellings filosofi över huvud
taget är knappast en tillfällighet.34 I avslutningen lämnar Geijer följande
sammanfattande karakteristik av historien:

Hon är nämligen det medlande begreppet emellan alla de motsatser som i
undersökningen sysselsatt oss — emellan tro och vetenskap, emellan teori och
praktik (avsikt och utförande), emellan poesi och verklighet, med ett ord: emellan
frihet och nödvändighet, det ideella och det reella, som är det allmänna uttrycket
på motsatsen. Historien är således varken ren vetenskap eller ren konst: hon är det
enda medelväsende av båda; och historieskrivaren hörer lika mycket till
filosofernas klass som till skalders eller konstnärers.35

Tyvärr utreder Geijer inte närmare innebörden av hävdandet att historien är ett
medelväsende av vetenskap och konst, vilket torde sammanhänga med att "Om
historien" är ofullbordad, för sannolikt hade frågan fått en mer ingående
behandling om den utlovade fortsättningen kommit till utförande.

Man skulle måhända kunna tro att Geijer skulle komma att överge denna syn

på historieskrivningen i takt med att hans eget historiska författarskap
utvecklades från "romantik" till "realism", men förhållandet är något mer

komplicerat än så. Som redan framgått ledde hans utveckling som historiker inte
till någon fullständig brytning med den tidigare ståndpunkten; för att ännu en

gång använda Bengt Henningssons ord kan man säga "att romantiken aldrig helt
försvinner och att realismen i viss mån alltid funnits där".36 Även i fråga om

uppfattningen att historieskrivningen är både vetenskap och konst äger denna

33 Geijer (1923-1931), I, 58 f.
34 Angående betydelsen av Schellings filosofi, se Landquist (1924), 402, Hessler

(1937—1947), I, 101, 115, Henningsson (1961), 120 och Torstendahl (1964),42f.
36 Geijer (1923-1931), I, 278.
36 Henningsson (1961), 153.
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beskrivning sin tillämplighet, för det mesta tyder på att Geijer fasthöll vid den
också fortsättningsvis, men att han gav den en annan innebörd än vad han hade
gjort 1811.37

I den välkända självuppgörelsen i Minnen (1834) konstaterar Geijer att hans
tidigare böjelse för konstruktion i historien hänger samman med att han "ifrån
filosofi och poeteri kom in i historien, och därföre i början även ägnade
synnerlig uppmärksamhet åt vad filosofer och poeter i och med detsamma
beställt".38 Att han här intar en annan position än i "Om historien" är uppenbart,
men att tolka detta uttalande som ett principiellt avståndstagande från tanken på
ett samband mellan historia och konst vore ändå ett misstag. I skrifter som

tillkommit inte alltför långt både före och efter 1834 hävdar nämligen Geijer på
nytt att det föreligger ett samband av detta slag. Så är fallet i ett av hans
yttranden i undervisningskommittén 1828, där han i förbigående, som en

självklarhet som inte fordrar några argument, omnämner att historien är både
konst och vetenskap.39 Detsamma är förhållandet i hans Föreläsningar öfver
menniskans historia från 1841 till 1842, vari han i korthet, som ett underförstått
eftersträvansvärt ideal, kommenterar de fordringar som måste uppfyllas om
historien skall vara ett konstverk.40

Som redan påpekats har dock dessa påståenden inte längre samma innebörd
som tidigare. Vad gäller yttrandet 1828 så fälls detta i anslutning till att Geijer
utvecklar sin uppfattning om att historia alltid är berättelse och att den därför
inte är bunden av några "andra villkor än berättelsens egen klarhet och
sammanhang", egenskaper som "äro i all historisk konst det första och
huvudsakliga".41 Helt i linje med detta ligger också innehållet i det ifrågavarande
avsnittet av Menniskans historia, för vad som enligt Geijer krävs om historien
skall vara ett konstverk är helt enkelt att den "ej behandlas som ett aggregat,
utan såsom en till mångfald sig utvecklande enhet".421 allt väsentligt intar alltså
Geijer här samma hållning som Höijer i "Om et pragmatiskt afhandlingssätt i
historien" — något som för övrigt knappast är en tillfällighet.

Det finns inte någon anledning att antaga att Geijer skulle ha uppfattat sina
egna historiska verk som något undantag från den allmänna regel han själv

37 Att Geijer inte övergav tanken på ett samband mellan historieskrivningen och konsten
hävdas även i Henningsson (1961), 132 f, Torstendahl (1964), 53 och Ehnmark (1999), 103, 108.

38 Geijer (1923-1931), VII, 375 f.
38 Ibidem, 111,417.
40 Ibidem, X, 15.
41 Ibidem, 111,417.
42 Ibidem, X, 15.



formulerat för historieskrivningen. Därför är det värt att notera att han 1828, det
vill säga vid en tidpunkt som ligger nästan mittemellan publiceringen av Svea
rikes häfder (1825) och Svenska folkets historia (1832—1836), programmatiskt
hävdar att historieskrivningen är både konst och vetenskap. Det föreligger en

uppenbar risk för att man som sentida betraktare läser in mer än vad som

ursprungligen avsågs i hävdanden av detta slag, i synnerhet om man ser dem mot

bakgrund av de anspråk som romantikerna reste för konstens vidkommande. Om
de nämnda verken skall betecknas som konstverk, så är det inte för att en

skapande fantasi i dem bedriver sitt samtidigt fria och nödvändiga spel — av
sådana inslag finns det inte mycket i dessa verk — utan för att framställningen
har en konstnärlig form i fråga om uppläggning och språk.

Det finns skäl att här dröja något vid de fordringar på en historiker som

Geijers tidigare lärjunge Per Erik Bergfalk ställer upp i en mycket stort upplagd
recension av bland annat de två första delarna av Svenska folkets historia. Enligt
Bergfalk ges det lika litet ett recept på författandet av en historia som på
diktandet av ett skaldestycke, men detta konstaterande hindrar honom inte från
att genast därefter fastslå: "Utan philosophisk blick, religiöst allvar och poetiskt
sinne åstadkommer det ihärdigaste arbete i denna väg — intet. Dessa egenskaper
utgöra den historiske författarens kallelse; det beror sedan på honom sjelf att,

genom otröttad forskning, motsvara den."43 Uppenbarligen menar Bergfalk att

Geijer uppfyller dessa fordringar i Svenska folkets historia. Vad som främst
skänker hans uttalande dess intresse är dock det faktum att även han, som annars

inte har blivit känd som någon större vän av romantiken, framhåller
nödvändigheten av att historikern äger poetiskt sinne.44 Det är viktigt att hålla i
minnet att hävdandet att historieskrivningen hör samman med konsten inte med
nödvändighet medför några mer långtgående följder. I många fall tycks det
endast vara ett uttryck för insikten att historien inte skriver sig själv, utan att
någon måste skapa den och att detta bör ske med omsorg om den litterära
framställningsformen. Med detta sagt kan det dock konstateras att det förekom
flera författare som inlade betydligt mer än så i detta hävdande och att Atterbom
hörde till denna skara är knappast ägnat att väcka någon förvåning.45

Hos Atterbom väckte Schellings beskrivning av historien som en evig dikt av

43 Skandia IV: 2(1834), 323.
44 Angående Bergfalks förhållningssätt till romantiken, se Torstendahl (1964), 96.
46 1 forskningen har Atterboms uppfattning om historieskrivningens förhållande till konsten

inte ägnats något intresse, vilket med all sannolikhet kommer sig av att det med få undantag är
hans poetiska verk som har stått i centrum av uppmärksamheten. Däremot har den därmed nära
sammanhängande frågan om hans syn på konstens förhållande till historieskrivningen blivit
föremål för visst intresse, varom mera nedan.
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det gudomliga förståndet tidigt anklang.46 Redan i högtidstalet i Auroraförbundet
den 10 oktober 1809 framhåller han det nära sambandet mellan diktningen och
historien. För en skald i vardande fordras det enligt hans bestämda mening
studier i filosofi och historia, det senare eftersom historien inte är någonting
annat än "ett slags erfarenhetspoesi, eller kroppslig skaldekonst".47 Att det just är
i samband med att han utvecklar sin uppfattning om hur framstående skalder bör
danas som han fäller dessa ord om historien är i sig mycket betecknande. Vid
flera senare tillfällen gjorde han liknande sammanställningar och det råder inte
någon tvekan om att han under hela livet betraktade de historiska studierna som i
första hand en förberedelse för det poetiska skapandet, något som självklart satte
en stark prägel på hans förhållningssätt till historieskrivningen.

Med tanke på Atterboms tidigt framträdande intresse för historiefilosofin
innehåller hans skrifter från 1810-talet förvånansvärt litet om

historieskrivningens teori och praktik. Det var först i recensionen av det åttonde
häftet av Iduna (1820) som han gjorde frågan om historieskrivningens
förhållande till konsten till föremål för en något mer ingående granskning. Med
anledning av Geijers i detta häfte införda "Om historiens nytta" ser han sig
föranledd att tillfoga några ord om historiens nytta för diktningen. Ännu en gång
framhåller han att det för poeten är nödvändigt att studera historien — denna
gång paras dock studierna av historien samman med studierna av naturen i stället
för av filosofin — och att för detta ändamål "anvisningar böra sökas hos
häfdaforskare och häfdatecknare, hvilka, liksom herr Geijer, sjelfva inse den
poetiska själen i all historisk sanning". Detta följs genast av den viktiga
principdeklarationen:

De flesta kunskapsarter äska blott någon viss afdelning af den forskandes inre till
besittning; historien hela menniskan odelad. All äkta historisk insigt beror lika
mycket på ägarens sinnelag, som på det vetenskapliga föremålets framställning.
Derföre var denna vetenskap alltid och öfverallt en förtrogen vän af det skaldiska
sinnet, i hvars leende blommor och frukter det allmänna menniskosinnet med nöje
igenkänner sin vårs förhoppningar och de utsigter som hugsvala dess höstliga
dagar. Hängifven åt henne, och ledsagad af hennes hand, kan skalden ej heller
någonsin råka i förlägenhet öfver den vigtigaste omständigheten vid all högre
planläggning, nemligen valet af synpunkt för den tragiska striden mellan frihet och
nödvändighet, utan hvilken lika litet en lefvande och sannfärdig dramatik är
tänkbar, som en lefvande och sannfärdig historia.48

46 Angående den unge Atterboms tillägnande av Schellings filosofi i allmänhet, se
Frykenstedt (1951-1952), I, 34-51.

47 Bottiger (1874), 258.
48 Atterbom(1870), I, 267 f.



Det torde knappast vara nödvändigt att påpeka de grundläggande
överensstämmelserna mellan denna passage och det tidigare behandlade
avsnittet i Schellings Uber die Methode des akademischen Studiums.

Visserligen måste det konstateras att Atterbom har kastat om perspektivet:
om det hos Schelling är historikern som har att söka ledning hos diktaren, så är
det hos Atterbom i stället diktaren som har att söka ledning hos historikern.
Emellertid kommer sig denna omkastning snarare av sammanhanget där den
förekommer — alltså att påvisa historiens nytta för skalden — än av några
principiella överväganden. När Atterbom två år senare återvände till frågan i
"Öfversigt af korstågens historia", skedde det nämligen för att bevisa
nödvändigheten av att historikern äger sinne för konsten. Enligt hans mening
utgör historien såväl "ett Verlds-Epos" som "ett Verlds-Drama" och därav drar
han slutsatsen: "För att förstå Historien, liksom för att berätta henne, är det
således ett rentaf oumbärligt villkor, att äga sinne för det, som i Historien är

Poesi, eller dess ästhetiska element."49
Eftersom Atterboms verksamhet som historiker huvudsakligen försiggick på

litteraturhistoriens område är det helt följdriktigt att hans uttalanden om

historieskrivningens teori och praktik företrädesvis hänför sig dit. Ett intressant
exempel erbjuds i hans förord till Grunddragen af forn-skandinaviska och
svenska vitterhetens historia intill Stjernhjelm, där det heter:

Mellan den episka och den historiska betraktelsen är ingen annan skillnad, än att
den senare är den förra förvandlad till vetenskap. Den förra, i sig sjelf, är och
förblifver idel poesi. Men i sitt innersta fortfar den äkta historiska betraktelsen
alltigenom att lifvas af samma sinne, samma känslostämning och skådningsart,
hvari hon ursprungligen var ett med den episka; en uppfattning, hvarförutan all
historisk framställning blir både själlös och osann.50

Här glider alltså historieskrivningen och diktningen samman till en närmast

oupplöslig enhet. Även om Atterbom skriver detta med syftning på
litteraturhistorien, så är det knappast alltför vågat att antaga att det i alla fall
delvis äger tillämpning också på andra slag av historia. I den riktningen pekar
hans vid flera olika tidpunkter upprepade hävdande att historieskrivningen är
både en konst och en vetenskap. Exempelvis heter det i föreläsningsserien
Poesiens historia att historien "i egenskap af häfdateckning" tillhör vitterheten
och "i egenskap af häfdaforskning" vetenskapen. I sammanhanget framhåller

49 Atterbom (KB, D. 139), II, 12, 14 (egen paginering).
50 Per Daniel Amadeus Atterbom, Grunddragen af forn-skandinaviska och svenska

vitterhetens historia intill Stjernhjelm — Carl den tolfte betraktad i sitt förhållande till vitterhet,
vetenskap och skön konst, inledning och supplement till Svenska siare och skalder, [utgivna av
Elis Wilhelm Lindblad] Samlade skrifter i obunden stil 4 (Örebro, 1864), 2.
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han också "det så omisskännliga konstartade skaplynne" som utmärker historien
i den förra egenskapen.51 Denna bestämning av historien kan betraktas som en

motsvarighet till Geijers uppfattning om historien som varande både konst och
vetenskap, men den är i sådant fall snarast en motsvarighet till Geijers
uppfattning vid tiden för tillkomsten av "Om historien".

Även om Atterbom till skillnad från Geijer av allt att döma under hela livet
höll fast vid den mer tillspetsade tolkningen av satsen att historieskrivningen hör
samman med konsten, så var hans historiska verk lika litet som Geijers
skönlitteratur, om därmed förstås framställningar där — för att använda
Atterboms egen indelningsgrund i Poesiens historia — skönheten är överordnad
sanningen.52 I "Öfversigt af korstågens historia" fastslår han eftertryckligt:
"Sanningen är Historiens stränga Sångmö, hvars rätt går framför alla personliga
böjelser, äfven de mest ädla och ljufva".53 Att sanningen blir till rättesnöre i
egenskap av sångmö är dock i sig mycket betecknande. För en sentida betraktare
kan en del inslag i Atterboms och de andra romantikernas historiska verk
förefalla som fantasins skapelser, men det måste understrykas att dessa inslag
som regel är en följd av andra orsaker än att författarna skulle ha ansett sig ha
frihet att omvandla den historiska verkligheten för att bringa den i
överensstämmelse med estetikens fordringar. Vad som är av största vikt att hålla
i minnet är att romantikernas programförklaringar nästan undantagslöst har
innebörden att historieskrivningen är både konst och vetenskap. Det är alltså
ingalunda frågan om att den skulle upphöra att vara det ena för att i stället bli det
andra. I sista hand sammanhänger allt detta naturligtvis med romantikernas
uppfattning om världen som ett organiskt sammanhängande helt där allt står i ett
levande förhållande till vartannat. Ytterst handlar såväl historieskrivningen som

konsten om samma föremål, men betraktat från olika synpunkter, vare sig detta
sedan bestäms som idéer eller som kamp och försoning mellan frihet och
nödvändighet.

51 Atterbom (1861 — 1862), I, 16. Visserligen har begreppet vitterhet en vidare innebörd än
begreppet diktning, men enligt Atterboms mening utgörs dock vitterhetens centrum av poesin
och vad som förenar alla vitterhetens arter är till det yttre mer eller mindre — skön språk-
framställning" och till det inre mer eller mindre — skön betraktelse". Ibidem, I, 11 f. För ett
annat exempel där Atterbom omtalar historieskrivningen som både vitterhet och vetenskap, se
idem (KB, D. 139), II, 14 (egen paginering). En utförlig behandling av termen litteratur och
därmed sammanhängande termer sådana de användes under den aktuella perioden återfinns för
övrigt i Bo Bennich-Björkman, Termen litteratur i svenskan 1750—1850, Meddelanden utgivna
av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen i Uppsala 4 (Uppsala,
1970), 93-113.

52 Atterbom (1861 -1862), 1,12.
53 Atterbom (KB, D. 139), V, 17 (egen paginering). Se även ibidem, I, 3 (egen paginering).
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Som ovan påpekades tenderade romantikerna att luckra upp skiljelinjen
mellan historieskrivningen och konsten, men att säga detta är inte detsamma som

att säga att de löste upp den. Inte ens i fråga om författare som likt Atterbom
behandlat historien i både poetisk och vetenskaplig form uppstår det egentligen
någon tveksamhet om till vilken kategori olika arbeten är att hänföra.
Visserligen förekom några försök att omvandla historien till alltigenom konst,
men dessa försök betraktades av såväl upphovsmännen som deras samtida inte
som historieskrivning utan som konstverk. I detta sammanhang finns det skäl att

uppmärksamma Atterboms ideal för en litteraturhistoria, sådant han formulerar
detta i inledningen till Poesiens historia, det vill säga som "en poesiens egen

berättelse om sig sjelf. Emellertid konstaterar han genast att om en sådan
historia verkligen skulle kunna skrivas så skulle den egentligen bli "ett poem, en

stor episk composition, och den största tänkbara; sammanbindande den
outtömligaste omskiftande mångfald med en tråd af oafbruten enhet". Som ett
exempel på vad detta skulle innebära i praktiken lyfter han fram Novalis'
Heinrich von Ofterdingen, som han — helt i enlighet med upphovsmannens
avsikter — beskriver som ett försök att skriva en sådan historia.54 Annars hade

han kunnat ta upp ett annat verk som för den dåvarande svenska publiken torde
ha legat ännu närmare till hands, det vill säga hans egen Lycksalighetens ö
(1824—1827).55 Längre fram blir det tillfälle att återkomma till Atterboms
målsättning att med denna dikt erbjuda läsarna en poesins historia som är en

poesins egen berättelse om sig själv, men tills vidare är det tillräckligt att
konstatera att varken han själv eller någon annan trots denna målsättning
uppfattade dikten som historieskrivning.

Det konstnärliga inslaget i romantikernas historieskrivning består
huvudsakligen i sättet att lägga upp den historiska berättelsen så att den djupare
innebörden i det historiska skeendet blir tydlig — här strålar med andra ord det
konstnärliga och filosofiska inslaget samman — och i omsorgen om

framställningsformen över huvud taget. En sista gång skall här inskärpas att det
däremot inte består i av författaren fritt tilldiktade personer, händelser eller
skeenden. Även om det ur eftervärldens perspektiv kan förefalla på ett annat sätt
— till följd av andra historiska teorier och metodologier — så fasthöll de
romantiska historikerna alltid vid respekten för den historiska verkligheten. I
detta faktum ligger också förklaringen till att en romantiker som Atterbom, trots
hans strävan efter att förena historieskrivningen och konsten, av Jacob Kulling

54 Atterbom (1861-1862), I, 10.
55 Jämför Fredrik Vetterlund, Atterboms sagospel »Lycksalighetens ö»: En estetisk och

litteraturhistorisk undersökning (Stockholm, 1924), 391 och Frykenstedt (1951), 22 (not).
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1931 kunde framhållas som "den förste, som upptagit och tillämpat de flesta av

de moderna litteraturhistoriska metoderna på den svenska vitterhetens historia".56
Av allt att döma tog flertalet av de svenska romantikerna till sig tanken på ett

samband mellan historieskrivningen och konsten, även om det naturligtvis fanns
stor spänvidd i fråga om hur mycket de lade in i detta. Att gå igenom alla
romantikernas inställning enskilt låter sig förstås inte göras, men ett exempel till
förtjänar dock att tas upp. Bland Törneros' efterlämnade anteckningar återfinns
en förhållandevis lång betraktelse över just detta problem, vari han bland annat
framför följande klagan: "Det vore väl om vår tids historici mindre språkade om,
men mera lefde efter den läran, att en historieskrifvare måste vara konstnär —

såsom de gamle omedvetet voro det."57 Vad Törneros framför allt saknar hos sin
tids historiker är förmågan att framställa det individuella livet. Med
formuleringar som onekligen för tankarna till den tidigare citerade passagen i
Novalis' Heinrich von Ofterdingen fastslår han:

Det är blott poeten, som mägtar öfverskåda och genomtränga historiens chaotiska
urämnen, ur dem samla de spridda dragen af en persons eller ett tidehvarfs
physiognomi, och deraf på förhand och i ett helt ana händelsernas sanning, den
kritiken ensam, äfven med den noggrannaste pröfning af ägta och oägta
documenter, förgäfves sträfvar att utspana och inse deras nödvändighet.58

Hos Törneros möter alltså ett tämligen tillspetsat hävdande av konstens
nödvändighet för historieskrivningen.

Mot bakgrund av detta är det knappast förvånande att han samtidigt
framhåller Walter Scott som ett lämpligt mönster för historiker. Efter att ha gett
en mycket berömmande karakteristik av romanen Quentin Durward (1823) med
dess motiv från det franska 1400-talet fortsätter han: "Jag kan ej inse, hvarföre
icke många tider skulle med bevarande af full historisk sanning kunna lika väl
dramatiseras, som W. Scott i romanform här visar ett prof. Det mesta i Qv.
Durward är factiskt sannt, och hjeltens öden och handlingar äro blott en liten
tråd, ett bimachineri i en verkligt historisk scene."59 Det finns anledning att
uppmärksamma Törneros' ord om Scott, eftersom de visar hän mot en annan

sida av frågan om förhållandet mellan historien och konsten än den som tagits
upp i det föregående. Vad som skedde under decennierna omkring sekelskiftet
1800 var inte enbart att historien närmade sig till konsten, utan även att konsten
närmade sig till historien. Med skäl kan det också frågas om inte det senare

56 Kulling (1931), 149.
57 Törneros (1962), 267.
58 Ibidem, 266 f.
59 Ibidem, 268.
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närmandet drevs betydligt längre än det förra.

Konst som historia

I en recension av Hammarskölds Poetiska studier (1813) tar Atterbom upp

frågan hur den nya tidens konst förhåller sig till den antika och därvid skriver
han bland annat: "Hvad mythologien var för dem, är historien för oss".60 Bland
de tyska och svenska romantikerna var det en mer eller mindre allmänt omfattad
övertygelse att den antika kulturen hade haft sitt centrum i mytologin, att alla
strävanden inom dess konst och vetenskap hade framgått ur och förenats i denna.
Av detta följde också deras förvissning att den moderna kulturen måste finna en

motsvarande samlingspunkt om den skulle kunna nå upp till samma höjder som

den antika, vilket i sin tur gav upphov till deras tro på nödvändigheten av

skapandet av en ny mytologi.61 Det är mot bakgrund av dessa föreställningar
Atterboms uttalande om historien som en ersättning för mytologin måste
betraktas; först då framgår det hur följdrikt och innehållsmättat det i själva
verket är. Om man tar honom på orden skulle alltså historien enligt hans mening
utgöra grundvalen för hela den moderna kulturen.

Emellertid måste det understrykas att den nya mytologi som romantikerna
förespråkade vanligen utmålades på andra sätt än här, vilket också gäller om

flera av Atterboms övriga uttalanden i frågan.62 Oaktat detta är uttalandet
självfallet värt att uppmärksamma och trots allt är det långt ifrån enastående.63
Om man ser till den konst som frambringades i Atterboms samtid kan det också
sägas att även om den inte belägger hans påstående, så gör den det dock fullt
förståeligt att han kunde framföra det. Som redan omtalats tillkom vid denna tid
ett mycket stort antal verk med historiska och inte minst medeltida motiv och det
är kring de senare som fortsättningen av detta kapitel kretsar. Därvid riktas

® Atterbom (1870), I, 85.
61 Angående uppfattningen om mytologin, se exempelvis Erik Wallén, Studier över

romantisk mytologi i svensk litteratur (Lund, 1923), 114—118 & passim och Otto Fischer,
Tecknets tragedi: Symbol och allegori i P. D. A. Atterboms sagospel Lycksalighetens ö, Acta
Universitatis Upsaliensis, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala
universitet 36 (Uppsala, 1998), 51 ff.

62 Angående romantikerna i allmänhet, se föregående not. Angående Atterbom, se Wallén
(1923), 110- 190 och Fischer (1998), 55 -59.

63 Efter att ha citerat Atterboms ord om historien som en ersättning för mytologin hävdar
Otto Fischer till och med att denna föreställning "tillhör den romantiska/idealistiska filosofins
allmängods". Fischer (1998), 213.
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uppmärksamheten nästan uteslutande mot skönlitteraturen, men i någon
utsträckning kan vad som sägs om denna tillämpas även på de andra
konstarterna.

Det tycks som om det har förekommit litteratur med motiv hämtade ur det
förflutna lika länge som det har förekommit litteratur över huvud taget. Att följa
denna tradition hela vägen från tiden för tillkomsten av Gilgamesh-eposet torde
här inte vara behövligt, den är bara alltför uppenbar. Om ett exempel ändå skall
omnämnas kan de för romantikerna så förhatliga klassicistiska diktarnas
förkärlek för antika ämnen vara lämpligt. Flertalet av Jean Racines tragedier
alltifrån Andromaque (1667) till Phédre (1677) bygger på antika historier och
nästan allt som Nicolas Boileau-Despréaux har att anföra i L'Artpoetique (1674)
hänför sig till den antika motivkretsen.64 Detta inslag i klassicismen var också
någonting som Atterbom tog tillfället i akt att göra sig lustig över i den satiriska
pjäsen "Rimmarbandet" (1810), där det angående Gamla skolans uppfattning om

tragedin bland annat heter: "Härvid bör märkas, att de som säga dem
[dialogerna] skola föreställa endast Greker och Romare, eller till det minsta
Turkar. Vill man till omvexling uppföra någon Judinna, eller någon Götisk
Kung, — förstås allt moderniseradt, — vare dock en slik vådlig afvikning endast
Mästarne, och dem sparsamt, förunnad."65 Ofta beskrivs det sena 1700- och
tidiga 1800-talet som en genombrottstid för de litterära gestaltningarna av

historien. Det finns inte någon anledning att invända mot detta, men det måste
självfallet understrykas att genombrottet inte består i att författarna började
använda historiska motiv, för det hade de gjort även tidigare om än i mindre
utsträckning, utan i det sätt på vilket de började behandla motiven.66

Av Atterboms ironiska ord om hur allt i Gamla skolans tragedier "förstås"
måste vara "moderniseradt" ges en antydan om vari det nya i behandlingssättet
består. Om dessa ord sätts i samband med August Wilhelm Schlegels kritik av
de franska klassicistiska dramatikerna i Uber dramatische Kunst und Literatur

(1809—1811) framträder den bakomliggande tanken med större klarhet. En av

Schlegels invändningar mot dessa är att deras behandling av det mytologiska

64 En strof i L'Art poetique lyder — i Teddy Brunius' tolkning — exempelvis: "Med fabelns
hjälp finns tusentals behag i sikten; / den ger oss stora namn som skapade för dikten: / Odysseus,
Menelaos, Agamemnon och / Aeneas, Paris, Helena — en ståtlig flock! / Ack, ignorantens
påfund förefaller löjligt: / välja som hjälte Childebrand! Hur är det möjligt? / Ett enda namn av
sådan egendomlig klang / ger hela dikten en burlesk barbarisk rang." Nicolas Boileau-
Despréaux, "Ur Diktkonsten", översättning Teddy Brunius, i Per Erik Ljung & Anders
Mortensen (utgivare), Texter i poetik: Från Platon till Nietzsche (Lund, 1988), 118.

85 Atterbom (1992), 102.
86 Se exempelvis Zmegac (1988), 307—314.
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och historiska stoffet alltför ofta inte är sant mytologiskt och historiskt. Enligt
hans mening måste en diktare som väljer en forntida fabel också sträva efter att
försätta sig själv och sin publik helt och fullt i forntidens anda:

De franska diktarna däremot har lånat de mytologiska hjältarna och hjältinnorna
den stora världens och de nutida hovsedernas förfining; de har, då dessa heroer var
furstar (folkets herdar, som Homeros kallar dem), motiverat deras ställningar och
avsikter enligt en beräknande politik, och överallt förbrutit sig mot omklädnaden,
inte bara mot den lärda antikvariska, utan också mot den karakteristiska
omklädnaden.67

Här har Schlegel formulerat den strävan som ligger under en stor del av de
historiska skildringarna som tillkom i hans samtid: att göra rättvisa mot den
historiska verkligheten i all dess egenhet och särprägel. När han behandlar den
samtida tyska dramatiken förklarar han också att för de diktare som vill följa i
spåren av Goethe och Schiller står de skönaste lagrarna att skörda inom det
historiska skådespelets genre, vilken han samtidigt utnämner till "det romantiska
skådespelets värdigaste genre". Om denna heter det vidare: "Men vårt historiska
skådespel är då också verkligt allmänt nationellt, det fäster sig inte vid enskilda
riddares och små furstars levnadsomständigheter, vilka inte hade något
inflytande på det hela; det är tillika sant historiskt, skapat ur djupet av vetskapen,
och försätter oss helt i den stora forntiden."68

Med all rätt hävdar Victor Zmegac att det inte är någon tillfällighet att det
historiska dramat och den historiska romanen i modern mening tog form
samtidigt som historismen.69 Inom båda områdena möter samma fordran på att
författaren måste försätta sig i de forna tidernas anda och förstå varje tid utifrån
dess egna förutsättningar. Det är denna strävan efter trohet mot den historiska
verkligheten som utgör den huvudsakliga skillnaden mellan de äldre och de
nyare konstnärliga gestaltningarna av historien. Självfallet måste det
understrykas att denna strävan inte får uppfattas som liktydig med en skarp
skiljelinje mellan gammalt och nytt. Vad den pekar ut är endast en allmän

67 "Die französischen Dichter hingegen haben den mythologischen Helden und Heldinnen
die Verfeinerung der groBen Welt und heutige Hofsitten geliehen; sie haben, da jene Heroen
Fursten waren (Hirten der Völker, wie Homer sie nennt), ihre Lagen und Absichten nach einer
berechneten Politik motivirt, und das Costum, nicht bloB das gelehrte antiquarische, sondern das
charakteristische Costum iiberall verletzt." August Wilhelm Schlegel (1812—1817), II, 444.

66 "die wiirdigste Gattung des romantischen Schauspiels". "Aber unser historisches
Schauspiel sey denn auch wirklich allgemein national, es hänge sich nicht an
Lebensbegebenheiten von einzelnen Rittern und kleinen Fursten, die auf das Ganze keinen
EinfluB hatten; es sey zugleich wahrhaft historisch, aus der Tiefe der KentniB geschöpft, und
versetze uns ganz in die groBe Vorzeit." Ibidem, III, 372.

® Zmegac (1988), 307.



riktning från vilken det förekommer många avvikelser åt båda hållen. Likaledes
har romantikernas och deras samtidas försök att ta upp det förflutna på dess egna

villkor givna begränsningar. Trots allt är deras verk alltid riktade till deras
samtid och därför måste det förflutna så att säga översättas till det närvarande
om det skall tala ett språk som är begripligt för publiken.

I ett brev till Carl Gustaf af Leopold av den 17 augusti 1825 förklarar
Tegnér, angående sitt förfaringssätt i Frithiofs saga (1825), att "det ena
Tidehvarfvet kan aldrig rätt öfversättas på det andra". Detta följer genast på hans
retoriska fråga: "Ty huru behandlar man ett ämne poetiskt om icke derigenom att
man derifrån afsöndrar allt som hör till en främmande och förgången tid, och
som icke talar till något hjerta?"70 Alla författare var visserligen inte villiga att gå
lika långt som Tegnér i detta avseende, men hos dem alla torde det trots allt ha
funnits en medvetenhet om att verk om de forna tiderna alltid på samma gång
handlade om deras egen tid, eller — uttryckt på annat sätt för att fullfölja
analogin med översättningen — att tolkarnas målsättning med översättningen
alltid spelade in i det slutliga resultatet.71 Belysande är därvid Atterboms
kommentarer till de först publicerade fragmenten av Frithiofs saga i hans ovan
berörda recension av Iduna. Bland annat skriver han:

Till rättfärdigande af de afvikelser, som herr Tegnér tillåtit sig från sagans bokstaf,
kunna vi foga den allmänna anmärkning, att afsigten med all poetisk
sagobehandling aldrig kan vara någon annan, än att genom en lika fri och
egendomlig, som ren och kärleksfull uppfattning af det åldriga ämnet verkställa en

spegelbild af sammansmältning, af förmälning mellan den bättre forntidens anda
och den bättre samtidens. I hvarje dylik produktion upptaga de och omfamna
vexelvis hvarandra, och icke blott sönerne begripa sina urfäders röster, utan sjelfva
fädernas förklarade skuggor vandra emellan oss med utvidgad åskådningskrets,
och tyckas på engång vara hvad de varit och hvad vi se framför oss såsom
önskansvärdt att bli.12

I den moderna bearbetningen av sagan strålar alltså förflutet, närvarande och
tillkommande samman med varandra. Emellertid är problemet med att översätta
tidevarv till varandra inte större inom konsten än vad det är inom

historieskrivningen. Det är också tydligt att många av romantikerna och deras
samtida verkligen ansträngde sig för att inom båda dessa områden göra den
historiska verkligheten full rättvisa.

70 Tegnér (1919-1924), V, 467.
71 Detta problemkomplex utgör en av de röda trådarna i Hans Granlid, Då som nu:

Historiska romaner i översikt och analys (Stockholm, 1964), 18 f & passim. Emellertid är det
endast i ett bakgrundsavsnitt som Granlid behandlar den period som här är aktuell.

72 Atterbom (1870), I, 226.
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Om också diktarna och historikerna delade utgångspunkt och mål, så var

naturligtvis de medel de hade att förfoga över för fullföljandet skilda från
varandra. För många av de förra var historisk sanning ett lika ovillkorligt krav
som för de senare, men som är väl känt kan detta uttryck innebära många olika
saker. I anslutning till Aristoteles kan det sägas att det för diktarna innebar det
sannolika i meningen av "det som skulle kunna hända" och för historikerna det
sanna i meningen av "det som har hänt". Som bekant är det sanna långt ifrån
alltid liktydigt med det sannolika; det är bara alltför uppenbart att historien är

fylld av företeelser som skulle ha hållits för helt osannolika om det inte hade
varit för att de faktiskt är sanna. Till skillnad från historikerna behövde diktarna

inte bekymra sig om dessa osannolika sanningar; de hade friheten att utmåla
historien sådan den borde ha varit, i stället för sådan den hade varit.

När Atterbom i ett brev till Hammarsköld av den 23 april 1811 försvarar sin
tolkning av den nordiska mytologin i "Skaldar-mal" (1811) mot dennes
invändningar sker det betecknande nog genom att han påpekar: "Jag går icke ut
på en död bokstafsriktighet; mitt hufvudmål är att upptäcka Nordens förlorade
fantasi, och om mitt skema för detta upptäckande är a priori rätt, så är ett

motsägande faktum, om det kunde framvisas, blott en skenbar motsägelse."73 Att
tolka uttalanden av detta slag som att romantikerna skulle ha ansett sig ha rätt att

ägna sig åt någon form av förfalskning av historien vore dock ett misstag, för
vad de som regel strävade efter var trots allt att utmåla en sann bild av det
förflutna. Kanske kan det tyckas som en paradox att just möjligheten att fritt
lägga till och dra ifrån kunde uppfattas som någonting som gav diktarna ett visst
företräde framför historikerna för uppnåendet av denna målsättning. Emellertid
var meningen bland en del av romantikerna att det verkligen förhöll sig på det
sättet. I själva verket är det inte heller så svårt att förstå de tankar som ligger
bakom en sådan uppfattning: för konstnärerna är det möjligt att ta fasta på
helheten och bortse från detaljerna, varigenom de kan fånga det väsentliga i de
forna tiderna, det vill säga deras anda. Som en följd därav kommer också
konsten att framstå som historia i en högre mening.

Detta slag av föreställningar kan anas bakom de ovan anförda citaten av

Törneros och August Wilhelm Schlegel och att de ligger till grund för citatet ur

Novalis' Heinrich von Ofterdingen råder det inte någon som helst tvekan om.
För eremiten, i vars mun Novalis lägger ordet, är det uppenbart att det ligger mer

sanning i diktade sagor än i lärda krönikor, eftersom de förra framställer "den
stora enkla själen av tidsföreteelserna" och de senare endast "den tillfälliga

73 Frunck (1886-1891), 285.
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existensen av dess yttre gestalter".74 Att denna förklaring utsägs av en fiktiv
karaktär i ett fiktivt verk är inte betydelselöst. Det är knappast alltför vågat att

antaga att Novalis på detta sätt anger hur han önskar att läsaren skall bedöma det
verk i vilket förklaringen står att läsa. I romanens andra kapitel heter det om

medeltiden bland annat: "Ett älskligt armod smyckade dessa tider med en

säreget allvarlig och oskyldig enkelhet; och de sparsamt fördelade klenoderna
glänste desto mer betydelsefullt i denna halvdager, och uppfyllde ett
eftertänksamt sinnelag med underbara förväntningar." Sammanfattningsvis
karakteriseras epoken som "en djupsinnig och romantisk tid [...], vilken döljer
en högre gestalt under enkla kläder".75 Det ligger nära till hands att tolka detta
som Novalis' uppfattning om vad som utgör de medeltida tidsföreteelsernas
stora enkla själ. I sådant fall kan romanens fortsättning betraktas som hans
försök att låta denna själ ta kroppslig gestalt med hjälp av dikten, varigenom den
kan framställas med en sanning som inte hade varit möjlig att nå med hjälp av

historieskrivningen.
Uppenbarligen har Novalis bemödat sig om att göra rättvisa mot medeltiden i

all dess egenhet och särprägel. För detta fick han ett erkännande i den lärde
Friedrich Schlichtegrolls Nekrolog der Teutschen (1791 —1806), där det fastslås:
"Ingen har väl mer troget och levande i sig uppfattat och i sin skildring återgett
det blomstrande Wartburgs och de schwabiska minnesångarnas tider, än
Novalis."76 Även Kasperowski ger på sätt och vis samma vitsord genom att
hävda att "Novalis' konception av medeltidsbilden i romanen motsvarar en

samtida avancerad diskussion".77 Visserligen kan långt ifrån alla de litterära
skildringarna av medeltiden från den ifrågavarande tiden ges motsvarande
eftermälen, men detta förtar ändå inte intrycket av att flertalet av deras författare
skulle ha önskat att så varit fallet.

Vad gäller medeltidens användning som motbild till samtiden erbjöd förstås
litteraturen ännu större möjligheter än historieskrivningen. Den ovan citerade

74 "der groBen einfachen Seele der Zeiterscheinungen". "die zufällige Existenz ihrer äuBern
Figuren" Novalis (1968), 213.

75 "Eine liebliche Armut schmiickte diese Zeiten mit einer eigentumlichen ernsten und
unschuldigen Einfalt; und die sparsam verteilten Kleinodien glänzten desto bedeutender in dieser
Dämmerung, und erftillten ein sinniges Gemiit mit wunderbaren Erwartungen." "eine tiefsinnige
und romantische Zeit [...], die unter schlichtem Kleide eine höhere Gestalt verbirgt". Ibidem,
153 f.

76 "Niemand hat wohl die Zeiten der bliihenden Wartburg und der sehwäbischen
Minnesänger treuer und lebendiger in sich aufgefaBt und in seiner Schilderung wiedergegeben,
als Novalis." Friedrich Schlichtegroll, citerad efter Kasperowski (1994), 191.

77 "daB Novalis' Konzeption des Mittelalterbildes im Roman einer zeitgenössischen
avancierten Diskussion entspricht". Ibidem, 192.



meningen ur August Wilhelm Schlegels Uber dramatische Kunst und Literatur,
om att det tyska historiska skådespelet är både verkligt nationellt och sant
historiskt, följs talande nog av konstaterandet: "I denna spegel låter diktaren oss

skåda, om också till vår djupa skamrodnad, vad tyskarna av gammalt var, och
vad de åter skall bli."78 Hos Schlegel är det frågan om medeltiden som en
motbild i politiskt avseende, men hos andra författare tjänar den i stället som en

motbild i religiöst avseende. I en del fall förenas också det politiska med det
religiösa, vilket bland annat gäller om Ludwig Tiecks sorgespel Leben und Tod
der heiligen Genoveva (1800), baserat på den medeltida helgonlegenden om
Genoveva av Brabant, som lär ha levt under 700-talets förra hälft.

I inledningen till Tiecks sorgespel uppträder den helige Bonifatius,
Tysklands apostel, som ett slags prolog och berättar att han ännu vakar över det
tyska folket, men att han fylls av harm när han ser hur gudlösheten breder ut sig
alltmer inom det. Så följer hans uppmaning till publiken att öppna sig för och
dra lärdom av spelet som den skall få se framföras:

Jetzt wird ein Spiel euch vor die Augen treten,
O laBt den harten Sinn sich gern erweichen,
DaB ihr die Kunde aus der alten Zeit,
Als noch die Tugend galt, die Religion,
Der Eifer fiir das Höchste, gerne duldet.79

Mot den nya tidens otro ställs alltså den gamla tidens tro. Det efterföljande
spelet om den för äktenskapsbrott falskeligen anklagade Genovevas prövningar,
skildrade mot bakgrund av kampen mellan kristna och muslimer under Karl
Martells tid, erbjuder rikligt med tillfällen att utmåla den forna fromheten och
tapperheten. Emellertid måste det understrykas att Tiecks sorgespel är betydligt
mer än enkel tendensdiktning; berättelsen har många bottnar och karaktärerna är
tecknade med både skuggor och dagrar.

Att lämna en redogörelse för alla verk med medeltida motiv som tillkom
under den aktuella perioden låter sig till följd av deras stora antal inte göras. En
ansenlig del av den tyska romantiska litteraturen består av sådana verk i form av

allt från korta dikter till långa romaner.80 Självklart behandlade också många
författare utanför romantikernas krets medeltiden litterärt — någonting som inte

78 "In diesem Spiegel lasse uns der Diehter sehauen, sey es aueh zu unserm tiefen
Schamerröthen, was die Deutschen vor Alters waren, und was sie wieder werden sollen." August
Wilhelm Schlegel (1812-1817), III, 372.

79 Ludwig Tieck, Werke in vier Bänden II, herausgegeben sowie mit Nachworten und
Anmerkungen versehen von Marianne Thalmann (Stuttgart, 1978), 362.

80 För en mer översiktlig genomgång, se Salomon (1922).



minst var fallet inom tidens populärlitteratur. Dock är det två författare som här
förtjänar att ägnas särskild uppmärksamhet och att en av dem är Walter Scott
säger väl närmast sig självt, för även om han varken var tysk eller romantiker —

i den mening begreppet används här — så har hans välkända
medeltidsskildringar betytt alltför mycket för samtidens — och väl även
eftervärldens — bild av epoken för att kunna lämnas obeaktade. Den andre är
den i dag nästan bortglömde men på sin tid mycket populäre Friedrich de la
Mötte Fouqué, som i en lång rad av dramer och romaner utmålade medeltiden i
de mest strålande färger som tänkas kan.

I Fouqués berättelser bjuds läsarna in i en värld av tappra och höviska
riddares färgrika äventyr i försvaret av sköna jungfrurs ära och den kristna trons
höghet. Ett av de främsta exemplen utgörs av romanen Der Zauberring (1813), i
vilken läsarna får följa den unge schwabiske riddaren Otto von Trautwangens
äventyr runtomkring i Europa under Rikard Lejonhjärtas tid — bland annat
deltar han i ett korståg mot hedningarna vid vad som beskrivs som gränsen
mellan Sverige och Finland. I Palmblads dialog "Öfver romanen" (1812) görs
"detta gudomliga konstverk" till föremål för en exalterad hyllning. En av de
talande förklarar att han ingenstans funnit "chevaleriets sinnesart så historiskt
träffande framställd" och fortsätter med att fastslå: "I afseende på det yttre är
costumen iakttagen till en illusion, som allsmäktigt försätter oss tillbaka i
riddaråldern".8'

Den allmänna hänförelse som från början hade hälsat Fouqués verk mattades
visserligen snart nog, men även fortsättningsvis rönte han dock viss
uppskattning från sina läsare, bland annat de svenska romantikerna. Talande är
därvid en anonym recension i Svensk Literatur-Tidning 1819 av två svenska
översättningar från 1819 av Fouqués Undine (1811) — den rörande sagan om

den älskliga vattennymfen Undines kärlek till riddaren Huldbrand von

Ringstetten, vilken för övrigt torde vara den enda av Fouqués berättelser som

ännu finner läsare bland andra än historiker. I recensionen tillstås att det finns en

del anmärkningar att göra mot Fouqués senare arbeten, men det understryks
samtidigt att dessa inte får undanskymma förtjänsterna i hans tidigare verk:
"Han skall ändå alltid äga ett oändligt högt värde, och de äro väl få, som läsa
hans Zauberring, utan att förtjusas af den skapande fantasie, som uppfunnit och
så skönt utfört denna herrliga dikt, der allt hvad riddartiden ägde skönt, ädelt och
ljuft, sammansmält till ett förtjusande helt."82 En liknande värdering hade
Atterbom gett uttryck åt i ett brev till Palmblad två år tidigare, i vilket han

81 Phosphoros 1812, 121 f.
82 Svensk Literatur-Tidning 1819, spalt 731.
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förklarar att han visserligen inser bristerna i Fouqués verk, men icke desto
mindre "håller oändligt af denna fromma, i saliga troubadours-drömmar ostördt
lekande skaldenatur".83

En viktig anledning till att uppskattningen av Fouqués verk avtog var, som

Erik Lindström framhåller, att de hamnade i skuggan av Scotts romaner.84 När de
två författarnas medeltidsskildringar ställdes vid sidan av varandra utföll detta
vanligen inte till Fouqués fördel. En anonym recension i Svensk Literatur-
Tidning 1822 av den svenska översättningen från 1821 till 1822 av Scotts
Ivanhoe (1819) erbjuder ett tydligt exempel på detta:

Då de fleste nyare romanförfattare — Rec. tänker isynnerhet på de la Mötte
Fouqué — endast skillra chevaleriet från dess ljus-sida, som ändock så mycket
idealiseras, att de handlande synas vara lyftade från jorden upp i luften, så är
åtminstone närvarande, W. Scotts Riddar-historia en så trogen tafja [sic!] af
tidehvarfvet, med all dess förvirring, råhet och partiella osedlighet bredvid det
höga, stosinnta [sic!], kraftiga, att den gör på läsaren samma intryck som en god
episk dikt, der hvarje föremål framträder i sitt tillbörliga förhållande af ljus och
skuggor.85

Uppenbarligen var det inte samma hand som höll i pennan när översättningarna
av Undine behandlades. Att recensenten beskriver Ivanhoe som en trogen tavla
av tidevarvet är väl värt att uppmärksamma och därvid kan även erinras om

Törneros' ovan anförda ord om Scott som ett mönster för historiker och

Quentin Durward som en verkligt historisk scen. Dessa uttalanden torde svara

ganska väl mot den allmänna uppfattningen om Scotts historiska romaner. Vad
som framför allt utmärker hans romaner är breda kulturhistoriska skildringar där
verkliga historiska skeenden utgör bakgrund till uppdiktade personers liv och
leverne. Som tidigare påpekats har strävan efter tidstrohet hos tidens författare
givna begränsningar och Scott utgör naturligtvis inte något undantag i detta
avseende. I förordet till Ivanhoe talar han till och med om att det är nödvändigt
att översätta seder och språk till samtidens om en historisk skildring skall förmå
att väcka intresse.86

Att Scott kom att få viss betydelse för den efterföljande historieskrivningen,

83 Atterbom (1859), I, 63. Angående de svenska romantikernas uppfattning om Fouqué, se
vidare Gustaf Ljunggren (1890—1895), V, 62, ff och Erik Lindström, Walter Scott och den
historiska romanen och novellen i Sverige intill 1850, Göteborgs Högskolas Årsskrift 2
(Göteborg, 1925), 101.

84 Lindström (1925), 101.
86 Svensk Literatur-Tidning 1822, spalt 274. Jämför Lindström (1925), 101, 104 f.
86 En utförlig presentation av Scotts historiska romaner återfinns i Lindström (1925), 3—95.
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främst i form av en strävan efter lokalfärg, är väl känt.87 Vad gäller hans
betydelse för de svenska romantikernas medeltidsuppfattning så är denna mer

svårbedömd. Det måste understrykas att romantikernas uppskattning av
medeltiden ingalunda var beroende av Scotts romaner; den hade grundlagts långt
innan dessa utgavs. I den mån deras värdering av epoken påverkades måste det
— som i det föregående redan framgått — ha varit i riktning mot en mer

reserverad hållning. Visserligen erbjuder det inte några svårigheter att finna
mycket uppskattande uttalanden om Scott hos i det närmaste alla romantikerna,
men ändå går det inte att frigöra sig från känslan att en del av dem måste ha
störts av vissa inslag i hans medeltidsskildringar. I ett sammanhang kontrasterar
Santesson vad han kallar Atterboms elegiska och idealiserande medeltidsbild
mot Scotts mer rationalistiska och realistiska och skriver: "Vi veta till exempel
ej vad Atterbom tänkte om de mörka och blodiga tavlor från franskt 1400-tal
Scott i Quentin Durward grupperade kring Ludvig XI:s ränkspinnarfigur, men

det skulle knappast förvåna oss, om han funnit dem brista i ädelhet."88 Vad som
kanske kan förefalla överraskande är att till och med den "realistiske" Geijer vid
ett tillfälle kritiserar Scotts medeltidsbild för att vara alltför krass.89 I Den blå

boken (1837) konstaterar han: "I chevaleriet fanns likväl någon ting, för stort för
våra seder." Genast därefter skriver han: "Walter Scott, som dock skrivit
riddarromaner, omtalar i sin History of France, såsom en löjlighet, den slags
dyrkan, som en riddare ägnade åt ett fruntimmer, utan att göra anspråk på
motkärlek."90 Även om det alltså rör sig om ett av Scotts historiska verk, så
förtjänar denna suck över misskännandet av chevaleriet att uppmärksammas.

Som flera gånger påpekats togs medeltida motiv upp inte enbart inom
skönlitteraturen, utan även inom de övriga konstarterna. Tyvärr är det inte
möjligt att här lämna någon utförligare översikt, men ett par exempel kan i varje
fall omnämnas. En av flera operor över medeltida ämnen är Ernst Theodor
Amadeus Hoffmanns Undine (1816), till libretto av Fouqué efter densammes
saga. En annan — och kanske i dag mer välkänd — är Carl Maria von Webers
Euryanthe (1823), till libretto av Helmina von Chézy efter en fransk berättelse
från 1200-talet. På sätt och vis var operorna "allkonstverk" redan före Wagners
tid och det måste därför hållas i minnet att deras medeltidsbild förmedlades inte

87 Se exempelvis ibidem, 45 f och Henningsson (1961), 25, 31, 34.
88 Carl Santesson, Mot Lycksalighetens ö: Atterbomstudier (Stockholm, 1956), 252 f.
89 En förhållandevis utförlig utredning av Geijers inställning till Scott återfinns i Elsa

Norberg, Geijers väg från romantik till realism (Stockholm, 1944), 303 — 308. Emellertid tar hon
inte upp den passage som här är aktuell.

90 Geijer (1923-1931), VIII, 24.



enbart genom den sjungna texten, utan även — och kanske ännu mer — genom

scenkläderna och scendekoren.91 Förutom teaterdekor målades det givetvis också
vanliga tavlor med medeltida motiv. Exempelvis gjorde Carl Philipp Fohr en
scen ur Fouqués Der Zauberring till ämne för en tavla, Riddare vid kolarens
hydda (1816).92 Mer kända exempel är utan tvekan Caspar David Friedrichs
målningar av landskap med medeltida ruiner, däribland Vinter (1808) och
Ahhotskloster i ekskog (1810).93 Även inom arkitekturen avsatte intresset för
medeltiden tydliga spår i form av nygotiken, men eftersom den tyska nygotikens
storhetstid inföll vid en tidpunkt som faller utanför tidsramarna för denna
avhandling kan den här lämnas åt sidan.94

Att göra denna katalog längre är knappast meningsfullt, då dess syfte endast
är att påvisa att det förekom konstnärliga gestaltningar av medeltiden även i
andra konstarter än skönlitteraturen. Emellertid finns det goda skäl att i
föreliggande sammanhang lägga tonvikten just på skönlitteraturen. För det första
erbjöd den större möjligheter än de övriga konstarterna i fråga om att ge en

allsidig och utförlig bild av medeltiden. För det andra vann den större spridning
än de övriga konstarterna. Under förutsättning att de kunde läsa tyska — vilket
det stora flertalet av dem tycks ha kunnat — hade alla de svenska romantikerna
möjlighet att utan alltför stort besvär ta del av innehållet i alla de ovan berörda
skönlitterära verken — även Scott lästes i viss utsträckning i tyska
översättningar.95 Att situationen var en helt annan i fråga om operor och tavlor

91 En reproduktion av Karl Friedrich Schinkels scenbild til! slutscenen i Undine för den
första uppsättningen av operan i Berlin 1816 återfinns i Carl Dahlhaus, Klassische und
romantische Musikästhetik (Laaber, 1988), 120. Inom parentes kan nämnas att Atterbom
bevistade ett framförande av operan i Berlin sommaren 1817, endast ett par dagar innan
operahuset med all rekvisita brann ned. Se Atterbom (1859), I, 66.

86 För en reproduktion, se Norbert Wolf, Painting of the Romantic Era, edited by Ingo F.
Walther, translation John William Gabriel, Epochs & Styles (Köln, 1999), 57.

90 För reproduktioner, se William Vaughan, German Romantic Painting (New Haven &
London, 1980), 84, 91. För en allmän översikt över de europeiska romantiska bildkonstnärernas
användning av medeltida motiv, se idem, Romantic Art, The World of Art Library (London,
1978), 100-131.

94 För en allmän översikt över de olika europeiska nygotiska strömningarna, se Grandien
(1974), 137-182.

96 Vad gäller läsning av Scott i tysk översättning kan bland annat följande två exempel
anföras. 1 Malla Silfverstolpes memoarer meddelas för den 25 november 1823 att hon
tillsammans med några vänner börjat högläsa Ivanhoe "i tysk öfversättning". Malla
Montgomery-Silfverstolpe, Memoarer I —IV, utgifna af Malla Grandinson, andra upplagan
(Stockholm, 1914— 1920), III, 98.1 ett brev till Ebba af Ekenstam — sedermera Atterbom — av
den 23 december 1825 berättar Atterbom entusiastiskt om Scotts roman "Das Herz von Mid-
Lothian", alltså The Heart of Midlothian (1818). Per Daniel Amadeus Atterbom, Atterboms bref
till sin fästmö 1823—1826, utgifna af Hedvig Atterbom-Svenson (Stockholm, 1911), 260.
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säger närmast sig självt.
Med detta har det blivit dags att rikta uppmärksamheten mot de svenska

författarnas egna försök att gestalta medeltiden litterärt.96 Vad som genast blir
tydligt vid en jämförelse mellan de svenska och tyska författarna i detta
avseende är att medeltiden inte intar en lika framträdande roll hos de förra som

hos de senare. Den huvudsakliga förklaringen till detta förhållande står givetvis
att söka i göticismens starka ställning i det svenska kulturlivet. Sedan detta sagts
kan det dock konstateras att de medeltida motiven icke desto mindre utgör ett

viktigt inslag i tidens litteratur, vilket medför att det inte heller i fråga om

Sverige är möjligt att eftersträva någon form av fullständighet vid behandlingen
av temat. Den fortsatta framställningen kretsar därför huvudsakligen kring
Geijer och Atterbom.

Visserligen förekommer det endast få konstnärliga gestaltningar av
medeltiden i Geijers verk, men i gengäld är dessa mycket belysande för de
principiella aspekterna av relationen mellan diktningen och historieskrivningen.
Med undantag av några av hans götiska dikter, vilka rör sig i gränsområdet
mellan forntiden och medeltiden, behandlade han inte epoken i poetisk form.
Bland tidens skalder var brytningen mellan hedendomen och kristendomen ett

vanligt förekommande tema och till de tidigaste exemplen hör Geijers dikter
"Den siste kämpen" (1811) och "Den siste skalden" (1811).97 "En ny tid
kommer, — Hans tider förgå", heter det om den siste kämpen och samma

beskrivning kan utan vidare användas om den siste skalden.98 Med stor inlevelse
tecknar Geijer de två gestalternas upplevelse av främlingskap i en värld de
varken kan eller vill förstå och det är uppenbart att han hyser medkänsla för
dem. Emellertid är det vanskligt att ur dikterna försöka utläsa någonting mer
bestämt gällande hans medeltidsuppfattning, även om det bör erinras om att han
vid denna tid ännu inte hade vunnits fullständigt för den romantiska
medeltidsuppfattningen.

96 Det föreligger inte några mer samlade studier över användningen av medeltiden som
litterärt motiv under den ifrågavarande tiden. I den mån forskare har intresserat sig för
användningen av historiska motiv har det nästan uteslutande varit frågan om de götiska motiven.
Se exempelvis Blanck (1918) och Jöran Mjöberg, Drömmen om sagatiden I —II (Stockholm,
1967— 1968). I Lindströms studie över den historiska romanen och novellen i Sverige behandlas
ett flertal verk med medeltida motiv, men dessa är med få undantag tillkomna under 1830- och
1840-talen. Se Lindström (1925), passim. Före dessa decennier var det nästan uteslutande i
dikter och dramer som medeltiden togs upp till behandling.

97 Se Erik Gustaf Geijer, Dikter, under redaktion av Carina och Lars Burman och med
inledning av Torgny Segerstedt, Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien (Stockholm,
1999), 18-31.

93 Ibidem, 22.



I detta sammanhang tilldrar sig dock en av Geijers senare götiska dikter
större intresse, nämligen "Olof Tryggvason" (1816), enligt diktarens egen not till
titeln med "få förkortningar troget efter tillägget till Olof Tryggvasons saga,

Reenhjelms Edit."99 Det är omkring legenden att Olof inte dog i slaget vid
Svolder utan överlevde och begav sig till det Heliga landet som dikten är
uppbyggd. Hos Geijer framställs Olof som en gammal vördnadsvärd man som

okänd framlever sina dagar i ett kloster i det Heliga landet. I dikten är också
infogad en hyllning till Olof som den som först höjde "det dyra korset" i
Norge.100 Här framställs med andra ord kristendomen med avgjort företräde
framför hedendomen.

Vad som gör "Olof Tryggvason" intressant är emellertid i första hand att den
erbjuder viss vägledning till Geijers uppfattning om diktningens förhållande till
historieskrivningen. Som Anton Blanck framhåller skrev Geijer dikten i direkt
anslutning till att han behandlade titelpersonen i akademiska föreläsningar och
enligt Blancks omdöme följer han "sin urkund lika troget i dikten som i sin
vetenskapliga framställning".101 Detta innebär givetvis inte att Geijer verkligen
trodde att Olof hade levt vidare efter slaget vid Svolder. Både i en not som

avslutar dikten och i föreläsningarna hänvisar han till den danske historikern
Peter Frederik Suhm, vilken hävdar att Olof var så kär för folket att det vägrade
tro att han hade dött, utan i stället föreställde sig att han levde någonstans i
hemlighet och en gång skulle komma åter för att ställa allt till rätta.102 Det är med
andra ord denna historiska sanning som Geijer vill framställa i sin dikt, vilken
har formen av en berättelse om en norsk pilgrim som kommer till det Heliga
landet och där träffar en gammal man, som inte uttryckligen säger sig vara Olof,
men vars ord tydligt ger vid handen att han är det. I enlighet med detta lyder
diktens avslutning:

Gick en saga så i Norge,
länge kär för folkets sinne:
Fjärran vid den Helga Graven
sitter Hjälten, Konung Olof,
Beder väl för Norges rike.103

99 Ibidem, 97. Den åsyftade texten är Jakob Reenhielms tillägg till Saga om K. Oloff
Tryggwaszon i Norrige (1691).

100 Ibidem, 99.
101 Blanck (1918), 430 ff (citatet 432).
102 Se ibidem, 431. Observera att Geijer uteslöt den avslutande noten i dikten när han 1835

utgav sina Skaldestycken och att alla senare utgåvor har återgivit dikten på samma sätt.
103 Geijer (l 999), 101.
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Vad Geijer strävar efter kan alltså sägas vara att ge en föreställning om
tidsandan.

Att även texter som inte har en vetenskaplig karaktär kan förmedla viktiga
insikter i historien var någonting som Geijer hade helt klart för sig. När han
föreläste över den nordiska forntiden 1815 rekommenderade han sina åhörare att

läsa Eric Julius Biörners välkända Nordiska kämpadater (1737) för att få en

levande bild av perioden, detta trots att han var fullt medveten om verkets många
brister ur vetenskaplig synpunkt.104 Vid ett par tillfällen använde han till och med
egna dikter i föreläsningarna, allt för att för åhörarna levandegöra det förflutna.,05
Dessa exempel ur Geijers föreläsningar har framdragits av Blanck, som utifrån
dem drar mycket långtgående slutsatser: "vi ha [...] all anledning antaga, att
Geijer själf icke gjorde någon egentlig åtskillnad mellan sin poesi och sitt
prosaförfattarskap; han uppfattade äfven sina dikter som bidrag till kännedomen
om Nordens forntid".106

Det kan sägas att Blanck har både rätt och fel i sina slutsatser: fel i att Geijer
inte gjorde någon egentlig åtskillnad mellan sin diktning och sin
historieskrivning — vilket måste vara vad Blanck avser med ordet
prosaförfattarskap — och rätt i att han uppfattade dikterna som bidrag till
kännedomen om historien. Beträffande den första punkten torde det här vara

tillräckligt att hänvisa till den tidigare framställningen av Geijers uppfattning om

historien som varande både konst och vetenskap. Vad gäller den andra punkten
så motsägs den ingalunda av detta: även om det föreligger en principiell skillnad
mellan diktning och historieskrivning, så kan också diktning förmedla historisk
kunskap. Emellertid är det därvid viktigt att skilja mellan olika slag av historisk
kunskap eller — för ta upp den i det föregående använda terminologin på nytt —

historisk sanning. Mycket träffande skriver Anders Ehnmark angående Geijers
förhållningssätt till olika slag av historiska källor att han "lägger örat till
legender och sagor för att uppfånga en sanning i det som säkert är en lögn",
vilket genast följs av konstaterandet: "Det som är en bokstavlig lögn kan vara en

bildlig sanning."107 Det ligger nära till hands att tillämpa detta också på Geijers
förhållningssätt till senare tiders konstnärliga gestaltningar av historien,
inbegripet hans egna dikter. I fråga om Geijers medeltidsuppfattning kan det
dock fastslås att den inte gestaltades i eller förmedlades av hans dikter. Att
närmare avgöra i hur hög grad Geijer tog intryck av andra diktares verk med

104 Se Blanck (1918), 371 f.
105 Se ibidem, 371 f, 411 f.
106 Ibidem, 363.
107 Ehnmark (1999), 46.
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medeltida motiv är mycket svårt, men under alla omständigheter är det
uppenbart att de hade mindre betydelse för honom än för Atterbom.

Det erbjuder inte några svårigheter att i Atterboms skrifter finna exempel på
uttalanden där konst med historiska motiv tilldelas en avgörande roll i den
samtida kulturen — det kan här erinras om det tidigare citatet där han talar om
historien som en ersättning för mytologin. När ett av breven, som han under
utlandsresan hade skrivit till Geijer våren 1818, trycktes i Svea 1825 gjorde han
en del tillägg, varibland ett där han utvecklar sin uppfattning om "hvilken
outtömlig gullgrufva medeltidens äldsta vitterhet är för hvarje bemödande att
återföra den vilseledda skaldekonsten till poesiens ursprungskällor, Naturen,

Sagan och Historien".108 I det följande framhåller han också att ingången till
denna värld på senare år öppnats på nytt av författare som Goethe, Novalis,
Tieck, Fouqué och Scott. Det råder knappast någon tvekan om att Atterbom
bokstavligen menar vad han säger när han talar om poesins återförande till
naturen, sagan och historien — som redan framgått återkommer han vid flera
tillfällen till frågan om nödvändigheten för skalden att studera historia.109 I det
stora hela kan det också sägas att han på denna punkt levde och verkade i
enlighet med sin lära.

Under utlandsresan fick Atterbom erbjudanden om två olika docenturer vid
Uppsala universitet, av Samuel Grubbe i filosofi och av Geijer i historia. Efter
en tids tvekan bestämde han sig för att välja den senare och det finns anledning
att dröja något vid det brev till Geijer av den 15 januari 1819 där han meddelar
sitt beslut. Vad som fällt avgörandet till den historiska docenturens förmån är
nämligen att den poesi som Atterbom planerar att skriva i framtiden "komma att

hufvudsakligen äga historien, och mitt fosterlands isynnerhet, till basis". Vidare
förklarar han:

För historien har jag visserligen äfven, allt från mina barna-år, haft en varm

tillgifvenhet; men för att till den grad, som jag vill, försmälta henne med det
poetiska elementet inom mig, fordras ett vida empiriskt grundligare, ett mera en
detail inträngande studium, än jag för närvarande äger (i detta afseende ägde jag
som gosse af nio år långt mera historisk kunskap än nu); och på det jag icke,
förströdd i allahanda andra fantasier, må uppskjuta det år från år, tills jag ändtligen
ligger på Upsala kyrkogård, så är mig påläggandet af ett yttre band nödvändigt,

108 Atterbom (1859), 11,689.
109 I sin studie av den svenska romantiken fäster Louise Vinge uppmärksamheten vid det

nära sambandet mellan romantikernas strävan efter att reformera litteraturen i samtiden och deras
studier av dess historia. Med en pregnant formulering sammanfattar hon en av de ledande
tankarna bakom verksamheten inom Auroraförbundet på följande sätt: "Litteraturen skulle
återföras till sin forna storhet med litteraturhistoriens hjälp." Vinge (1978), 37.
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som manar och sporrar mig dertill ju förr ju hellre."0

Detta är ju inte ett alltför förtroendeingivande sätt att acceptera en docentur på,
men i själva verket var Atterbom naturligtvis inte fullt så okunnig som han här
ger sken av. Som redan påpekats är det dock uppenbart att han betraktade de
historiska studierna som i första hand en förberedelse för det poetiska
skapandet.111

När Atterbom skrev det ifrågavarande brevet till Geijer hade han redan vid
upprepade tillfällen tagit upp historiska och inte minst medeltida motiv i sin
diktning. I en dikt besjunger han "Sanct[a] Brigitta på dödsbädden" (1810), med
en försäkran om att "Jag mot en verld vill om din ära fäkta; /1 mig slår ännu
riddaråldrens hjerta.'"12 Den symboliska framställningen av poesins historia i
"Epilog" (1813) inrymmer ett avsnitt där medeltiden förkroppsligas i en

himmelssträvande gotisk katedral."3 I "Den nya Blondel" (1814) — fritt efter
Goethes "Der neue Amadis" (1774) — får diktjaget drömma sig tillbaka till
barndomens fantasivärld, där han bland annat vann en prinsessa och drog ut i
korståg.114 En annan dikt som är värd att uppmärksammas är "Sångarlott" (1815),
med dess berättelse om två älskande som under ett lysande gästabud i ett slott
drar sig tillbaka till en fridfull rosengård och där möter en trubadur, som förtäljer
dem om sin lott som "Sagans son" och sedan drar vidare på sin färd till den
Heliga graven.115 Ytterligare ett antal dikter skulle kunna tas upp, men de redan
anförda får vara tillräckliga. Större intresse än dessa tilldrar sig nämligen
Atterboms ofullbordade sagospel Fågel Blå — påbörjat redan 1811.

I Fågel Blå tar Atterbom upp en saga som hade utbildats under medeltiden
och som han hade lärt känna i form av en svensk folkbok, i vars titel innehållet

110 Atterbom (1859), II, 546 f.
111 Det råder för övrigt inte heller någon tvekan om att han värderade de historiska studierna

lägre än det poetiska skapandet. Mycket talande är därvid hans förklaring av hur poesihistorikern
bör förhålla sig till poesin i företalet till det andra bandet av Svenska siare och skalder: "Man äge
respect för hvad man bedömmer; man vete hvad det vill säga, en menniskolefnad, som —

oaktadt sina fläckar och lyten — offrat sig åt oräkneliga medmenniskors vackraste glädje och
friaste upplyftning; man ihågkomme, att det skönas producent står lika högt öfver dess recensent,
som skönheten sjelf står öfver den ästhetiska reflexionen, eller som lif, handling, skaparkraft,
skapelse står öfver hvarje theoretisk systematisering deraf; man begripe, att sjelfva den minsta
Visa, när hon i sitt slag lyckats, är ett litet harmoniskt verldsallt af fägring och sällhet, som i och
för poesiens utveckling har omätligt större betydenhet, än det grundligaste kritiskt-historiska
arbete, hvari denna utveckling mästras." Atterbom (1862—1863), II, xx.

112 Atterbom (1863), II, 315. Observera att diktens titel är ändrad.
113 Se ibidem, II, lOOff.
114 Se ibidem, III, 83 ff.
115 Se ibidem, I, 113—117 (citatet 116).
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sammanfattas på följande sätt: En mycket eftertänksam historia, om Blå fogel,
det är, huruledes en ung konung blef af ett troll, igenom dess list uti en Blå
fogel (till en papegoja) förvänd, i hvilket tilstånd han uti 7 år uthärda måste,
men emellertid fägnade sig af sin kärestas samtal intil dess afvunden honom
sådant nöje afskar, hvaröfver han så när kommit om lifvet, dock ändteligen
befriad och kom til sin förre gestalt igen (1794). När de första fragmenten av

sagospelet utgavs i Poetisk kalender för år 1814 utspelas handlingen i en inte
närmare bestämd sydländsk medeltida miljö. Med det fullständiga prosautkastet
från 1818 och de senare utarbetade delarna blir såväl orten som tidpunkten mer

avgjorda: händelserna äger till större delen rum i Famagusta — Ammochostos
— med omnejd och de tar sin början ett tiotal år efter kungariket Jerusalems
sammanbrott i och med den kristna härens nederlag vid Hattin 1187.116

Flera historiska händelser och personer omnämns i sagospelet, vilket
möjliggör detta tidfästande, även om det måste påpekas att det förekommer vissa
motsägelser i kronologin. En historisk person har också fått en förhållandevis
framträdande roll i sagospelet, närmare bestämt Guido av Lusignan — den
tidigare kungen av Jerusalem som 1192 erhöll Cypern som förläning av Rikard
Lejonhjärta — vilken framställs som far till sagans hjältinna Florinna. I
prosautkastet utmålas Guido som en enbart löjeväckande figur, men i de senare
utarbetade delarna har han omvandlats till en god men svag man, som går i sin
ondskefulla andra hustru Sibylla Gloriosa af Montferrats ledband och låter sig
luras av hennes intriger mot styvdottern Florinna och dennas älskade Amundus.
Emellertid utgör de historiska inslagen, liksom över huvud taget frågan om

kampen mellan kristna och muslimer, endast en bakgrund till berättelsen om hur
kärleken mellan Florinna och Amundus lyckas övervinna alla hinder som läggs i
deras väg, till och med att hennes styvmor låter förvandla honom till en blå
fågel.

I Amundus har Atterbom utan tvekan försökt teckna sin bild av den ideale

riddaren. Liksom hjältarna i Fouqués verk utmärks Amundus i lika hög grad av

tapperhet som av höviskhet. Förmodligen har Atterbom tänkt sig Amundus som

en historiskt sann karaktär, det vill säga en karaktär som var utmärkande för den
aktuella perioden. Någonting som kan sägas med full säkerhet är åtminstone att
Amundus svarar mycket väl mot den bild av den kristne riddaren som Atterbom
målar upp i olika sammanhang, bland annat i förordet till "Nordmansharpan"

116 Från tiden för tillkomsten av prosautkastet föreligger det för övrigt en förteckning över
historisk litteratur om den aktuella historiska perioden, upprättad av någon vän till Atterbom,
men av hans egen hand försedd med överskriften 'Till Fågel Blå". Dock är det tveksamt i vilken
utsträckning han verkligen gjorde bruk av den angivna litteraturen. Se Vetterlund (1902), 1,43 f.



(1815). Vad som främst kännetecknar riddaren uppges där vara att kraften och
ömheten i dennes person ingått förening med varandra: "Ty der den äkta kraften
finnes, der fins alltid tillika såsom motvigt en fromhet, en ljufhet och ofta en

stilla sorg, hvarom blott befryndade själar mäkta göra sig föreställning.""7 I
kapitlet "Medeltidens höjdpunkt" kommer Atterboms bild av riddaren att göras
till föremål för en närmare granskning, men tills vidare kan det vara tillräckligt
att konstatera att den utan tvekan ger stöd åt Santessons ovan anförda ord om
Atterboms elegiska medeltidsbild.

Förutom Fågel Blå var det även en hel del andra poetiska projekt som
Atterbom aldrig kom att fullborda. Ett som han inte ens fick tillfälle att ta itu
med på allvar, men som han omnämner i flera brev från 1820-talet, är en

hjältedikt om Erik den helige."8 Det verkar som om det tidigaste tillfället som

Atterbom tar upp dessa planer är i ett brev till Schelling av den 25 maj 1818, i
vilket han förklarar sin avsikt att skriva en hjältedikt med titeln Erik den helige
eller Finlands erövring "för att framställa den oavvisliga plikten av den framtida
återerövringen riktigt flammande för mina landsmän, och därmed riktigt
grundligt förarga de lurpassande ryssarna".119 Om dessa planer hade fullföljts
hade det med andra ord blivit ett revanschistiskt verk, där medeltiden skulle ha
kommit att användas för politiska målsättningar på ett sätt som annars var lika
ovanligt i den svenska litteraturen som det var vanligt i den tyska — i Sverige
var det den götiska motivkretsen som tillgreps i politiska sammanhang.

Av Atterboms större poetiska projekt var det endast sagospelet
Lycksalighetens ö (1824—1827) som fullbordades. I likhet med Fågel Blå är
Lycksalighetens ö baserad på en folkbok, i detta fall en med titeln:
Lycksalighetens ö, föreställd uti en skön historisk dikt, som visar deras
fåfängelighet, hvilka söka at vinna den rätta lycksaligheten här i verlden, samt
huru tiden och afvunden alt til intet gör, ehuru stort nöje man tycker sig hafva
ärnådt (omkring 1770).120 I sagospelet berättas om hur kung Astolf lämnar sitt
nordiska rike och beger sig till Lycksalighetens ö, där han under 300 år lever
tillsammans med öns härskarinna Felicia. När han kommer till insikt om hur

lång tid han tillbringat på ön återvänder han till sitt kungarike för att fylla sin

117 Atterbom (1866), 256.
118 En förteckning över brev där dessa planer omnämns återfinns i Fischer (1998), 208.
119 "um die unauslöschliche Pflicht der einstmaligen Wiedereroberung recht flammend vor

meinen Landsleuten hinzustellen, und dabei die auflaurenden Russen recht griindlich zu ärgern".
Per Daniel Amadeus Atterbom, "Atterboms bref till Schelling", meddelade af Ruben G:son
Berg, Samlaren 1918 (1919), 79.

120 För en historik över sagostoffet och Atterboms förhållningssätt till detta, se Vetterlund
(1924), 5-25.



plikt mot sitt folk, men där har allt förändrats och berättelserna om honom själv
anses av de lärda för blotta sagor. Sedan han kommit till klarhet om att han inte
längre kan göra någonting för sitt folk tänker han på nytt bege sig till
Lycksalighetens ö, men på vägen dit upphinns han av Tiden och dör, varefter
hela ön går under och lycksaligheten träder tillbaka för saligheten.

I mycket grova drag utgör detta huvudlinjen i handlingen, men sagospelet är
naturligtvis betydligt mer mångbottnat än vad som kan ges vid handen i en

sammanfattning av detta slag. Som ovan omnämnts tänkte sig Atterbom verket
som en poesins historia, vilket bland annat framgår av ett odaterat koncept till
Lycksalighetens ö, i vilket det heter: "Mitt poem är Poesiens Historia, ända till
den punkt, der Poesien antingen måste tillintetgöra sig sjelf, eller ock upplyfta
sig till Religion.'"21 Den historiska sidan av sagospelet framhålls också i företalet
till dess andra avdelning:

Ehuru den gamla sagans art nekat honom [författaren] den stora förmånen, att
kunna fästa hennes personer och händelser vid några i Stats-historien
förekommande namn och orter, tror han henne likväl äga, på fullt allvar, ett
historiskt element, som genomgår henne från begynnelsen till slutet. Det är
hämtadt, till större delen, ur Poesiens historia; till någon del, äfven ur
Reflexionens: alltså, i allmänhet, ur Mensklighetens inre häfder.122

Antagligen har Atterbom det sätt på vilket han förfar i Fågel Blå i tankarna, när
han beklagar omöjligheten att i Lycksalighetens ö använda historiska personer

och orter.

Det föreligger två sinsemellan ganska olikartade tolkningar av

Lycksalighetens ö, vilka båda utgår från tanken på sagospelet som en poesins
historia, den första av Holger Frykenstedt från 1951 och den andra av Otto
Fischer från 1998. För Frykenstedt framstår verket som en mer eller mindre
kronologisk framställning av poesins historia från medeltiden till Atterboms
samtid, vari är infogade några avsnitt med retrospektiva framställningar av de

121 Konceptet är tryckt i faksimile i Henrik Schiick & Karl Warburg, Illustrerad svensk
litteraturhistoria V, tredje, fullständigt omarbetade upplagan, utgiven av Henrik Schiick
(Stockholm, 1929), mellan 128 & 129.

122 Per Daniel Amadeus Atterbom, Lycksalighetens ö: Sagospel i fem äfventyr I—II (Upsala,
1824—1827), II, företal (opaginerat). Till den andra omarbetade upplagan av Lycksalighetens ö
(1854) skrev Atterbom ett nytt förord och i det ger han uttryck åt samma uppfattning: "Hvad 'ort
och namn' beträffar, så hade det tvifvelsutan varit en ovärderlig förmån, att vid några i
Statshistorien förekommande kunna fästa vårt sagospels personer och händelser. Sagans
grundbeskaffenhet gjorde dock hvarje dylikt försök omöjligt. Likväl genomgår henne, från
begynnelsen till slutet, ett på fullaste allvar historiskt element: hämtat ur Hjertats, ur Diktens, ur
Mensklighetens innersta häfder." Idem, Lycksalighetens ö: Sagospel i fem äfventyr I—II,
Samlade dikter 1—2 (Örebro, 1854), I, xi.



tidigare epokerna.123 Enligt Fischer är det snarare frågan om en poesins historia i
vad han kallar en mytisk eller spekulativ mening, där två olika estetiska
principer, förbundna med två olika tidsperioder, spelas ut mot varandra: mot
antikens mytologiska och symboliska konst ställs medeltidens och nya tidens
romantiska och allegoriska.

Som Fischer framhåller utgörs en av de största svagheterna i Frykenstedts
resonemang av svårigheten att förena det tidlösa tillståndet på Fycksalighetens ö
med föreställningen om en historisk utveckling.124 Det finns mycket som talar till
förmån för Fischers övergripande tolkning, men icke desto mindre förefaller det
troligt att Frykenstedt har rätt i att Atterbom verkligen har försökt att teckna en

form av kronologisk framställning av poesins historia i de äventyr av sagospelet
som utspelar sig i Astolfs nordiska hemland. Det tycks som om Fischer anser att
den senmedeltida miljö som Atterbom lägger ned uppenbar möda på att utmåla i
det första äventyret skulle kunna reduceras till "ett semiotiskt tillstånd" utmärkt
av bristande överensstämmelse mellan teckensystem och verklighet.125 Här
framstår Frykenstedts läsning av äventyret som "en symbolisk gestaltning av den
medeltida nordiska romantikens upplösningsprocess" som mer rättvisande —

varmed relevansen av den problematik Fischer tar upp dock ingalunda
förnekas.126 Den medel tidsbild som möter i detta äventyr har en betydligt
mörkare färg än vad som är vanligt hos Atterbom, men detta sammanhänger
med att det här är frågan om ett sent skede av medeltiden. Vad som främst gör
Lycksalighetens ö intressant i detta sammanhang är emellertid att sagospelet
visar att historisk sanning kunde eftersträvas även i till synes ohistoriska verk.

Det råder inte någon tvekan om att Atterboms medeltidsuppfattning i hög
grad vann spridning genom hans poetiska verk. Som tidigare understrukits var

det över huvud taget i stor utsträckning med hjälp av konsten som romantikernas
medeltidsuppfattning förmedlades till en större läsande allmänhet. Vid sidan om

Atterbom var det en lång rad andra romantiker som i en eller annan form tog upp

medeltida ämnen. En som kan nämnas är Euphrosyne — alltså Julia Christina
Nyberg — som i flera verk anknöt till denna motivkrets. Intressant är bland
annat hennes saga "Den sköna Cunigunda" (1828), berättelsen om kvinnan som
inte vill underkasta sig moderskapets plågor, utan tar hjälp av en trollpacka som

gör henne ofruktsam, vilket hon senare bittert ångrar. Här är det med andra ord

123 Se Frykenstedt (1951), 23 ff & passim.
124 Se Fischer (1998), 23 f, 65, 177 ff & passim.
125 Ibidem, 80 f.
126 Frykenstedt (1951), 132.



frågan om en samtida könsproblematik som kläds i medeltida dräkt.127 Värd att
uppmärksamma är även Gustaf Vilhelm Gumaelius' oavslutade roman Thord
Bonde eller slutet af konung Albrechts regering (1828), ett av de tidigaste
svenska försöken att skriva en historisk roman i Scotts stil.128 Också Almqvist tar
i flera verk upp medeltida ämnen, bland annat i romanen Hermitaget (1833),
med dess skildring av maktkampen mellan Birger Jarls söner Valdemar och
Magnus Ladulås. Det var inte heller bara romantikerna som behandlade
medeltiden litterärt. Till och med göten Per Henrik Ling tog sig an medeltidens
sak i ett sorgespel, Den heliga Birgitta (1818), vilket tillkom vid tidpunkten för
det mest upprörda skedet i debatten om katolicismen och medeltiden. I förordet
till sorgespelet förklarar Ling: "Man skyggar för de tider, då påfveväldet
förtryckte verlden; men hvem dristar sig att fördömma den fromma andakt, den
innerliga tro, den rena försakelse, som lefde i deras hjertan, hvilka med enfald
höllo sig till Medlarns höga lära, fastän tidens grofva förlåt ännu bortskymde det

allraheligaste?"129
Liksom i Tyskland togs medeltiden även upp inom de övriga konstarterna

även om exemplen är betydligt mer tunnsådda där. En opera som kan nämnas är
Eduard Brendlers Ryno (1834) till libretto av Bernhard von Beskow — efter
Brendlers död 1831 kompletterades operan av ingen mindre än kronprins Oskar
under bistånd av Adolf Fredrik Lindblad och Johan Fredrik Berwald — en

tidstypisk berättelse om en tapper riddare som besegrar en lömsk förrädare och
vinner en skön brud.130 Några mer framstående exempel på tavlor med medeltida
motiv erbjuds egentligen inte under den ifrågavarande tiden; historiemåleriets
storhetstid låg då ännu i framtiden. Inom arkitekturen finns något mer att hämta,
även om det också i fråga om denna kan sägas att det verkliga genombrottet
infaller vid en senare tidpunkt.131 Exempelvis ritade Per Estenberg — en av

Louis Jean Desprez' lärjungar — 1813 ett lusthus i form av ett sagoaktigt
medeltida slott — dock är det inte helt säkert att det verkligen kom att

127 Se analysen av sagan i Eva Borgström, "Euphrosyne och bilderna av det kvinnliga",
Birgitta Ahlmo-Nilsson, Eva Borgström & Ingrid Holmquist (utgivare), Romantikens kvinnor:
Studier i det tidiga 1800-talets litteratur (Stockholm, 1990), 10—31.

128 Se analysen av romanen i Lindström (1925), 186—193.
129 Per Henrik Ling, Samlade arbeten II, utgifne under ledning af Bernhard von Beskow

(Stockholm, 1866), 679.
130 När ett framförande av operan planerades i Dresden 1835 önskade för övrigt kronprinsen

att hans tidigare lärare i tyska språket, det vill säga Atterbom, skulle översätta librettot till tyska,
vilket denne dock avböjde. Se Per Daniel Amadeus Atterbom & Bernhard von Beskow, P.D.A.
Atterboms och B. v. Beskows brevväxling I —III, utgiven av Carl Santesson, särtryck ur Svenska
Akademiens Handlingar från år 1886 36—38 (Stockholm, 1926—1928), I, 272 f, 275 — 283.

131 Se vidare, Grandien (1974), passim.
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uppföras.132 I betydligt större stil gick ombyggnaden av slottet Stora Sundby i
Södermanland, vilket omvandlades från ett svenskt 1500-talsslott till en

normandisk medeltida riddarborg, efter ritningar av den engelske arkitekten
Peter Frederick Robinson från 1829 — ombyggnaden genomfördes under 1830-
talet.133 Även i inredningskonsten satte medeltidsintresset sina spår, de mest
kända i form av kronprins Oskars Götiska rum på Stockholms slott, vilka
iordningställdes under 1820-talet.134 Emellertid kan det, liksom i fråga om

Tyskland, sägas att det är de skönlitterära gestaltningarna av medeltiden som

erbjuder de intressantaste studieobjekten. Det var framför allt där som
konstnärerna framträdde som ett slags konkurrenter till historikerna.

I detta kapitel har stor vikt lagts vid diktarnas strävan efter att framställa
historiskt sanna bilder av medeltiden. Självfallet skall detta inte förstås som att
alla tidens diktare hade satt upp detta mål för sitt skapande. För att nyansera
bilden något kan det därför vara lämpligt att ta upp ett exempel som pekar i en

annan riktning än de som har behandlats i det föregående. I Almqvists ovan
omnämnda roman Hermitaget återfinns ett förhållandevis utförligt resonemang

om förhållandet mellan diktningen och historien. Alla verk som Almqvist
sammanfört i Törnrosens bok har vävts samman i en ramberättelse, så att de
framställs som berättade av någon inom jaktslottets krets. Vad gäller
Hermitaget är det — som i flertalet fall — Richard Furumo som är berättaren
och innan han börjar tar han upp de begränsningar som påläggs författare som
vill ge målningar av tidevarv, vilket utmynnar i att han avsäger sig "äran att

egentligen föreläsa i historien över seder och bruk" och förklarar att han "gör
något helt annat, nämligen allenast anför tilldragelser, som roat mig". Här
blandar sig Frans, en av ungdomarna i sällskapet, i samtalet och protesterar mot
åsikten "som vill göra konsten till en servante — piga — åt den faktiska
historien" och i anslutning till detta utvecklar han sin uppfattning om att
konstens område är det möjliga och historiens det verkliga och att de två inte
skall blandas samman — för övrigt en distinktion som svarar mycket väl mot
Aristoteles' mellan det som skulle kunna hända och det som har hänt. När

Furumo återtar ordet vänder han sig dock med bestämdhet mot att upphöja detta
till en princip, "ty då skulle nog kunna inträffa, att även det blev mig
odrägligt".135 Uppenbarligen utgör dessa utläggningar ett exempel på den

132 En reproduktion av ritningen återfinns i Göran Alm, "Arkitekturen och
inredningskonsten", Signums svenska konsthistoria: Karl Johanstidens konst (Lund, 1999), 57.

133 Ett fotografi av slottet återfinns i ibidem, 74.
134 Ett fotografi av delar av ett rum återfinns i ibidem, 72.
135 Almqvist (1920-1926), V, 93 ff.
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omtalade romantiska ironin och Almqvist fortsätter sin kurragömmalek med
läsarna i själva huvudberättelsen — vid flera tillfällen får Furumo i insprängda
kommentarer och noter på olika sätt antyda berättelsens historiska sanning.136
Det finns inte någon anledning att här försöka utreda denna fråga närmare, utan
det viktiga är bara att konstatera att det självfallet också förekom diktare som

obekymrade om historisk sanning tog upp medeltida ämnen helt enkelt för att
det roade dem.

Som en avslutning av detta kapitel kan det vara lämpligt att dröja något vid
frågan om hur de konstnärliga gestaltningarna av medeltiden rent faktiskt
inverkade på romantikernas konkreta upplevelse av epoken. Vanligen tiger
källorna om detta slag av erfarenheter, men i Atterboms fall föreligger det
lyckligt nog ett aktstycke som erbjuder goda ledtrådar till återskapandet av en

sådan, vilken också möjligen skulle kunna tillmätas ett visst mått av

representativitet för romantikerna i gemen. I ett brev som Atterbom skrev till
Geijer den 13 december 1817 — alltså under utlandsresan — lämnar han en

utförlig skildring av ett besök i den lilla staden Berneck — nuvarande Bad
Berneck im Fichtelgebirge — något mer än två veckor tidigare.

I sällskap med den danske författaren Peder Hjort hade Atterbom varit på väg
till Bayreuth och inför den sista etappen av resan gjort ett uppehåll i Berneck för
att "vid skenet af den nedgående solen" bese borgruinerna på berget ovanför
staden. På ett för den alltid litterärt associerande Atterbom karakteristiskt sätt

frågar han retoriskt om Geijer kan erinra sig Tiecks sorgespel Karl von Berneck
(1793), "som spelar just på detta ställe, och kanske blifvit inspirerad af dessa
präktiga ruiners åsyn".137 Tillsammans med Hjort hade han klättrat upp till
ruinerna "på en väg som här och der var något äfventyrlig; men hade vi möda att
komma dit upp, så blef också belöningen gudomlig":

Rundt omkring kullar, berg och mörka furuskogar, nu tunnt med snö betäckta; —

Elster [l3S ] brusade i djupet, häftig och dunkel, med några mullrande qvarnar —

himlen var mörkgrå, och blott i vestern ljus, der solen tog afsked; vi stodo på en

punkt, som dominerade öfver hela nejden, med en fri och vidsträckt, men stum och
i tigande minnen hvilande synkrets; den lilla staden, som tillhörde det närvarandes
hvardaglighet, var på denna ståndpunkt alldeles undanskymd för våra ögon. Das

136 Se exempelvis ibidem, V, 104, 159, 170 f, 229.
137 Atterbom (1859), I, 120. Förmodligen är Atterboms antagande om Tieck helt riktigt.

Enligt James Trainer inspirerades Tieck till Karl von Berneck av ett besök i Berneck 1792. Se
James Trainer, Ludwig Tieck: From Gothic to Romantic, Anglica Germanica VIII (London/The
Hague/Paris, 1964), 48.

138 Sannolikt misstar sig Atterbom när han kallar floden Elster, för någon flod med detta
namn finns inte i närheten av Berneck. Det torde antingen vara frågan om Ölschnitz eller
Weisser Main.
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Hertz gieng mir auf, minnet af Tiecks sorgspel försmälte i mitt inre med dessa
yttre bilder. En lång stund lutade jag mig öfver ringmuren åt den sidan, der
nedanför en lodrät förfärlig brant Elsterfloden tumlar sig förbi; bredvid mig hade
jag ett torn, som sannolikt varit det fordna borgfängelset; jag erinrade mig Goethes
Lied von gefangnem Grafen, och det förekom mig nästan som vore jag sjelf der
gefangne Graf, och hörde ur dalen och från flodranden upp till mig naturens och
kärlekens klagan:

'Dort unten wandelt an dem Bach
Das treuste Herz der Erde' m. m.f139 ]

Det naturliga, naiva, menskliga, hjertliga, det äkta historiska i alla dylika
ballader och romanser, lär man sig först rigtigt förstå, när man kan bokstafligt säga
att man står på Balladens och Romansens egen grund, jordmån, territorium.140

Till slut hade dock Atterbom och Hjort påmint sig att de var "lefvande
menniskor och icke vålnader, som uthärda med att oupphörligt sväfva kring
ruiner och grafvar", varefter de återvänt till vagnen och fortsatt resan "med alla
sinnen, yttre och inre, fulla af de forntyska riddarborgarnes herrlighet".141

I en allmän karakteristik av Atterboms resebrev konstaterar Paul Fröberg att
"där överallt skymtar en strävan till estetisk effekt och livfull omväxling".142
Detta gäller i hög grad om skildringen från Berneck, vilken inte får misstas för
en omedelbar ögonblicksbild. Icke desto mindre torde det kunna antas att
Atterbom återger en verklig upplevelse — om inte annat pekar hans uppenbara
förtjusning i en sådan riktning. Vad som i föreliggande sammanhang skänker
skildringen dess intresse är naturligtvis att det i den på ett tydligt sätt blottläggs
ett växelspel mellan diktning och historia. Angående Atterboms upplevelser
under utlandsresan skriver Horace Engdahl träffande: "Det är som om skillnaden

139 Den åsyftade balladen är "Das Bliimlein wunderschön: Lied des gefangenen Grafen"
(1799). Något missminner sig Atterbom angående de citerade versernas lydelse, vilken skall
vara: "Doch wandelt unten, an dem Bach, / Das treuste Weib der Erde". Johann Wolfgang von
Goethe, Sämtliche Werke I, Jubiläums-Ausgabe, mit Einleitung und Anmerkungen von Eduard
von der Hellen (Stuttgart und Berlin, 1902), 110.

140 Atterbom (1859), I, 120 f.
141

Ibidem, I, 121 f. Den 26 augusti 1825 fick Geijer för övrigt se dessa ruiner med egna

ögon. Tillsammans med Malla Silfverstolpe och Adolf Fredrik Lindblad reste han sommaren
1825 genom Tyskland och i hans Minnen återfinns följande ord om Berneck: "Om aftonen reste
vi från Baireuth. Vägen går genom det romantiska Berneck, som ligger i en djup dal mellan
branta, med ruiner krönta berg. 1 en liten bäck bredvid skola pärlor stundom fiskas." Geijer
(1923—1931), VII, 447. Det korta omnämnandet ger onekligen vid handen att Geijers
upplevelse inte motsvarade Atterboms. I sin "Resejournal" är Silfverstolpe något utförligare,
men inte heller på henne tycks ruinerna ha gjort något större intryck: "Första stationen från
Bayreuth heter Berneck som ligger i en djup dal mellan höga klippor med gråa ruiner. En klar
liten å flyter genom dalen; där fiskas pärlmusslor och där har samlats äkta pärlor. Vi gingo ned
till ån och läto öppna några musslor, men däri fanns blott högst fula grönaktiga pärlor."
Silfverstolpe (1914-1920), III, 193 f.

142 Paul Fröberg, "P. D. A. Atterboms Minnen från Tyskland och Italien: Presentation av en

reseskildring", Samlaren: Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 1981 (1982), 59.
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mellan poesi och verklighet gradvis minskade ju längre han tränger ner i
Europa." Därvid tar Engdahl också upp Atterboms skildring från Berneck och
konstaterar: "Det bokstavliga och det bildliga genomtränger varandra i en grad
som överraskar honom.'"43

Uppenbarligen var Atterboms upplevelse i Berneck långt ifrån
förutsättningslös: han besåg ruinerna med mycket bestämda förväntningar och
till skillnad från vad som brukar vara fallet under sådana omständigheter
infriades dessa över hövan. Med all säkerhet hade han upplevt besöket i ruinerna
på ett helt annat sätt om han inte hade erinrat sig Tiecks Karl von Berneck och
Goethes "Das Bliimlein wunderschön: Lied des gefangenen Grafen" (1799) —

en fri bearbetning av folkdikten "Ich weiss ein blaues Bliimchen". Vad han
skriver om "det äkta historiska" i sådana ballader förtjänar att framhållas. De
efterföljande orden om att "bokstafligt" stå på balladens grund kan ges en mer

ordagrann innebörd än vad han själv avsåg: det äkta historiska i balladerna
bekräftas i upplevelsen av deras tillkomstmiljö, men upplevelsen av denna har
som förutsättning upplevelsen av balladerna.144 Det råder visserligen inte någon
tvekan om att Atterbom var mer mottaglig än de flesta för litterära intryck, men

frågan är ändå om inte hans upplevelse i Berneck kan tillmätas ett visst mått av

representativitet, det vill säga att den kan betraktas som en extrem version av ett
allmänt förekommande växelspel mellan dikt och historia i vilket romantikernas
medeltidsuppfattning tog form.

Under alla omständigheter låter sig Hammarskölds anmärkning, att Tassos
Gerusalemme liberata är det första korstågets "hittills varande bästa historia",
utan svårigheter inordnas i ett sådant övergripande mönster. För romantikerna
var det en självklarhet att även senare tiders konstnärliga gestaltningar av det
förflutna kan förmedla historiska sanningar. Stundom hävdade de till och med
att konsten kan tränga djupare in i den historiska verkligheten än vad
historieskrivningen kan göra. Detta medför att det vid studier av romantikernas
föreställningar om det förflutna är nödvändigt att beakta deras såväl historiska
som skönlitterära verk. När romantikernas medeltidsuppfattning behandlas i de
efterföljande kapitlen utgår också framställningen från båda kategorierna av

143 Horace Engdahl, "Det estetiska undret: Italienresenärer i romantiken (Moritz, Atterbom,
Stendahl)", Ulla-Britta Lagerroth & Margareta Ramsay (utgivare), Romantiken över gränser,
Symposier på Krapperups Borg 2 (Lund, 1993), 161.

144 Det är fullt möjligt att foga ännu ett led till detta resonemang för enligt Carl Santesson
och Carl Lehrman har Atterboms upplevelse av ruinerna i Berneck gett upphov till ny diktning i
form av hans teckning av ruinerna av slottet Jägarlust i det fjärde äventyret av Lycksalighetens
ö. Se Santesson (1956), 251 f och Carl Lehrman, Ruinernas romantik: En litteraturhistorisk
studie (Stockholm, 1956), 149.
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verk. Närmast skall dock romantikernas bestämning av medeltiden som en epok
i det förflutna granskas.

- 125 -



Medeltiden som epok

I den med romantikerna nära förbundne prästen och politikern Fredrik Bogislaus
von Schwerins Grund-linier till staternas historia (1811 —1813) förs ett

intressant resonemang om periodiseringen av historien.1 Enligt Schwerins
bestämda mening har det aldrig förekommit några händelser som varit så
betydelsefulla att de gjort epok vare sig bland alla folk på jorden eller inom alla
områden av livet:

Valet af dessa epocher är således villkorligt, beror af författarens tycke för någon
viss af de synpunkter hvarutur forntiden kan betraktas, mer än för de öfriga.
Läroböckerna i historien bli därföre ock lika många olika systemer, och ynglingen
som studerat den ena och sedan företar en annan, råkar icke sällan i förlägenhet
innan han kan orientera sig och igenkänna händelserna.2

Även om det är sällsynt så är det inte unikt att författare under den aktuella tiden
uttrycker sig om periodiseringen på liknande sätt. Exempelvis kan det noteras att
Hammarskölds recension av Schwerins verk innehåller ett omnämnande av

dennes förtjänstfulla invändningar mot "den beständigt orimliga och villkorliga"
indelningen av världshistorien i perioder.3

Det är tveksamt om det i dag finns någon som skulle känna sig manad att
invända mot Schwerins uppfattning att periodiseringen är villkorlig. Att
historien inte skriver sig själv utan skapas och omskapas av eftervärlden utifrån
dess skiftande behov gäller naturligtvis också i fråga om epokindelningen. Något
av det historiska skeendet självt givet sätt för dess indelning finns inte till, utan
det är de sentida betraktarna som beroende av deras olika utsiktspunkter skapar

1 Angående Schwerins förhållande till romantikerna, se Cecilia Bååth-Holmberg, En svensk
storman: En bild från Karl Johans dagar (Stockholm, 1901), 58 f, 75 — 83, Heckscher
(1939—1943), I, 95 f och Torsten Ljunggren (1952), 51 f, 205.

2 Fredrik Bogislaus von Schwerin, Grund-linier till staternas historia I (Upsala, 1811), 14.
Angående terminologin i detta citat bör det påpekas att Schwerin talar om epoker i betydelsen av

epokgörande händelser, vilka kan användas för att avgränsa historiska perioder.
3 Svensk Literatur-Tidning 1813, spalt 285. Även i andra sammanhang gav Hammarsköld

uttryck åt visst misstroende mot historiens periodisering. I inledningen till hans svenska
filosofihistoria heter det exempelvis att alla "epochiseringar" i detta verk har lämnats därhän,
dels för att de svenska filosoferna inte är fler till antalet än att de kan överblickas utan tillhjälp av
sådana, dels för att det under nästan alla tider förekommit filosofer, "hvilkas philosophic haft en
hel [sic!J annan rigtning och colorit, än det system, som gifvit namn åt perioden". Lorenzo
Hammarsköld, Historiska anteckningar, rörande fortgången och utvecklingen af det
philosophiska studium i Sverige, från de äldre till nyare tider (Stockholm, 1821), 11. Som
kommer att framgå av fortsättningen förhindrade dock inte detta Hammarsköld från att i andra
verk arbeta med tydliga periodiseringar.
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olika sätt att ordna det förflutna på.4 Självfallet är det av intresse att sådana
tankar hade företrädare även under den ifrågavarande tiden och egentligen är
detta inte alls förvånande. Visserligen är Schwerins påstående att det finns lika
många system för indelningen av historien som det finns läroböcker i historia
starkt överdrivet — sannolikt är det inte heller hans mening att det skall tolkas
bokstavligt — men det är helt riktigt att det under hans tid förekom flera mer
eller mindre motstridiga sätt att periodisera, vilket knappast var ägnat att
befrämja någon tro på förekomsten av objektiva epoker. Det är viktigt att hålla i
minnet att även om det bland romantikerna och deras samtida trots allt rådde
visst samförstånd rörande periodiseringen, så fanns det för dem likväl inte någon
självklar epokindelning. Vad som kommer att avhandlas i detta kapitel är alltså
hur romantikerna förstod medeltiden i dess egenskap av epok, det vill säga hur
de avgränsade den i tiden och i vilken mening de ansåg att den utgjorde en
enhet.

Ett tydligt exempel på att periodiseringen är villkorlig utgörs av

medeltidsbegreppets historia — i det följande underförstås citattecken omkring
alla förekommande epokbeteckningar.5 De människor som levde under det
tidsrum som i dag vanligen kallas för medeltiden uppfattade naturligtvis inte sig
själva som medeltida.6 Redan i begreppet medeltid som sådant ligger att det kan
användas först i efterhand — det förutsätter både ett före och ett efter i

förhållande till vilka det kan vara ett medel i betydelsen av mellan. Helt
följdriktigt skapades begreppet under en tid som av många såväl samtida som

sentida betraktare har beskrivits som en brytning med medeltiden, det vill säga
under renässansen. Hos Petrarca och senare italienska renässanshumanister

förekommer begreppet i betydelsen av mellanrummet mellan den klassiska
kulturens undergång och dess återupprättande. Emellertid var det först under
1700-talet som det blev fast etablerat inom historieskrivningen. Vid ingången till
1800-talet var det av allt att döma allmänt känt bland de europeiska historikerna,
även om därmed ingalunda är sagt att det användes vare sig av alla eller på ett

4 Angående denna fråga, se exempelvis Koselleck (1987), 269— 274 och Karlheinz Stierle,
"Renaissance: Die Entstehung eines Epochenbegriffs aus dem Geist des 19. Jahrhunderts",
Reinhart Herzog & Reinhart Koselleck (utgivare), Epochenschwelle und Epochenbexvusstsein
(Munchen, 1987), 453 f.

5 Det följande stycket baseras i huvudsak på Horst Giinther, "Neuzeit, Mittelalter, Altertum",
Joachim Ritter & Karlfried Grunder (utgivare), Historisches Wörterbuch der Philosophie VI
(Basel/Stuttgart, 1984), spalt 782—798.

6 Angående de medeltida människornas syn på den egna platsen i historien, se exempelvis
Walter Haug, "Die Zwerge auf den Schultern der Riesen: Epochales und typologisches
Geschichtsdenken und das Problem der Interferenz", Reinhart Herzog & Reinhart Koselleck
(utgivare), Epochenschwelle und Epochenbewusstsein (Munchen, 1987), 179—194.
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enhetligt sätt.
Av Friedrich Schlegels historiska verk framgår att den kronologiska

avgränsningen av medeltiden var något svävande under hans tid. I Uber die
neuere Geschichte (1811) förklarar han att medeltiden, "huru skiljaktigt man ock
må bestämma den, omfattar nästan ett årtusende eller ock något deröfver".
Närmare besett finner han att den utgörs "af flera ganska tydligt afsöndrade
epoker", vilka sammantagna omfattar tiden från Karl den store till Maximilian,
med andra ord från slutet av 700-talet till början av 1500-talet.7 I Geschichte
der alten und neuen Literatur (1815) tidfäster han medeltiden på ett annat sätt.
Där skriver han om den världsålder "som från Constantin till Reformationen

omfattar tolf århundraden, och hvilken man brukar betrakta som en

öfvergångsperiod från den gamla till den nya verlden samt derföre kallar
Medeltiden".8 Således skjuts tidpunkten för epokens inledning här tillbaka från
slutet av 700-talet till början av 300-talet. Tillsammans ger Schlegels båda
avgränsningar en god föreställning om vad flertalet av hans samtida tidsmässigt
förstod med medeltiden. Någonstans i närheten av de båda ramar han utpekar
inordnar sig de flesta författarnas bruk av begreppet. Som regel sattes
medeltidens inledning vid tiden för det västromerska rikets fall och
folkvandringarna och dess avslutning vid antingen det östromerska rikets fall,
Nya världens upptäckt eller reformationen.9 Av skäl som kommer att framgå av

fortsättningen valde romantikerna i allmänhet att låta epokens slutpunkt
markeras av den religiösa brytningen.

Det föreligger inte några större skillnader mellan de svenska och tyska
romantikernas syn på medeltidens kronologiska avgränsning. Att döma av den
tidsperiod Geijer behandlar i gradual dissertationen De ingenio politico medii
cevi (1806) menar han att medeltiden sträcker sig från folkvandringarna till
reformationen.10 För det mesta är det också denna period Geijer syftar på när han
använder begreppet, något som bland annat gäller om hans "Föreläsningar öfver
medeltidens historia" (1818), i vilka gränsmarkörerna utgörs av å ena sidan
Västroms fall samt folkvandringarna och å andra sidan av Amerikas upptäckt
samt reformationen." I texter från den aktuella tiden är det dock förhållandevis

sällsynt med klart angivna avgränsningar av epoken, utan mestadels är det
7 Friedrich Schlegel (1822), 249 f.
8 Friedrich Schlegel (1838—1839), II, 71 f. Denna passage utgör ett av tilläggen i den andra

omarbetade upplagan från 1822.
9 Se exempelvis Carl Fredrik Becker, Verldshistoria IV: 1, öfversättning från sjette upplagan

bearbetad af Johan Vilhelm Loebell (Upsala, 1830), 8.
10 Se Geijer (1923-1931), I, 38-55.
11 Se Geijer (UUB, H 48-49), I, 3 f, 36 f.
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endast sammanhanget som utvisar vad som avses. En del närmare bestämningar
förekommer emellertid, varav en återfinns i Atterboms föreläsningsserie
Poesiens historia och lyder på följande sätt:

Man kan [... ] utsätta den såkallade Medeltidens början redan vid (eller strax efter)
Theodoriks och Justiniani tid, emedan den romerska Occidenten då var helt och
hållet bragt under de germaniska folkens välde; eller ock först vid Carl den Stores
tid, emedan då eller derifrån det bestämdare framträdandet af den nya
verldsålderns egna physiognomi och positiva skaplynne begynner. Det första torde
i universal-historiskt afseende, det senare i litteratur-historiskt, vara det
rigtigaste.12

I fråga om medeltidens avslutning anger Atterbom endast ett alternativ och det
är reformationen.

Det är betecknande för oklarheterna som vidlådde medeltidsbegreppet under
romantikernas tid att det till och med i en så preciserad definition som denna
erbjuds två alternativ för epokens inledning, det vill säga antingen början av
500-talet eller också slutet av 700-talet. En uppenbar orsak till oklarheter står att
finna i olika historikers olika studieobjekt, varpå Atterboms distinktion mellan
universal- och litteraturhistoria kan tjäna som ett exempel. Emellertid föreligger
det även andra och ännu mer grundläggande skäl till oklarheter, men innan dessa
tas upp måste något sägas om avgränsningen av den svenska medeltiden.

Den förste som talade om medeltiden som en epok i den svenska historien
var Jacob Wilde i Samuelis von Puffendorff Inledning til svenska statens
historie med vederbörlige tilökningar, bevis och anmerkningar försedd
(1738—1743) — Wildes omarbetade och utökade upplaga av Pufendorfs verk
från 1686.13 Givetvis var han tvungen att anpassa de kronologiska
avgränsningarna efter den svenska historien och därvid blev medeltiden
perioden från kristendomens antagande till Gustav Vasa och reformationen.
Denna indelning av historien vann snart spridning, även om många av

författarna som tog upp den använde andra epokbeteckningar. I Olof von Dalins
Svea rikes historia (1747—1762) och flera andra historiska verk talas det
således inte om medeltiden utan om katolska eller påviska tiden. Långt in på
1800-talet användes dessa tre benämningar omväxlande med varandra, ibland till
och med i samma verk. Värt att märka är att det senare är fallet även i ett verk

som Geijers Svenska folkets historia (1832—1836), där ett kapitel bär rubriken
"Land och folk från katolska tiden", men där samma period i hela verket med få

12 Atterbom (1861 -1862), IV, 1.
13 Det följande stycket baseras i huvudsak på Erik Bollerup, "Om periodiseringen i historien

— särskilt den svenska", Lychnos: Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1973—1974 (1975),
145-159.

- 129 -



undantag betecknas som medeltiden.14
I anslutning till detta kan det påpekas att romantikerna annars i många

sammanhang uttryckte reservationer inför medeltidsbegreppet — detta i
samband med såväl den svenska som den allmänna europeiska historien. Ofta
skrev de som Atterbom i det tidigare citatet ur Poesiens historia om den så
kallade medeltiden. Vad som ligger bakom förbehåll av detta slag är i första
hand den nedsättande klang som alltifrån renässansen hade vidhäftat begreppet
— från början hade det också präglats som ett uttryck för avståndstagande. För
många av romantikernas samtida framstod ordet medeltid snarast som ett
skällsord och redan detta utgjorde ett verksamt hinder mot alla strävanden att ge

spridning åt en mer uppskattande bild av epoken i fråga. På olika sätt försökte
romantikerna komma till rätta med detta svårlösta problem, vilket kan
exemplifieras med en passage ur Atterboms recension från 1814 till 1815 av den
femte delen av Svenska Akademiens Handlingar (1813). Efter att ha konstaterat
att perioden mellan reformationen och samtiden endast har karakteriserats av en
allt längre gående upplösning fastslår han med eftertryck: "Man kan med skäl
anse hela denna upplysningsepok såsom den egentliga, rätta Medeltiden; den
verldsålder, som vanligtvis erhåller detta namn, hade i höjden af sin utveckling
lika så väl en bestämd form af lif, som den antika: men denna hade ingen; den
var blott en mångartad jäsning af förgängelse".15 I fråga om ordets makt över
tanken måste det dock understrykas att beteckningarna katolska och påviska
tiden för många dåtida svenskar var ännu mer värdeladdade: att namnge en epok
på dessa sätt var inte sällan liktydigt med att ta avstånd från den.

Trots att det förekom delade meningar angående beteckningen på den
ifrågavarande perioden i den svenska historien, så rådde det förhållandevis stor

enighet om avgränsningen av den. Åtminstone var de flesta ense om vilka
skeenden som utgjorde gränsmarkörer, det vill säga å ena sidan kristendomens
antagande och å andra sidan Kalmarunionens upplösning och reformationen,
även om något olika åsikter gjorde sig gällande i fråga om tidfästandet av de
avgörande brytpunkterna. Under alla omständigheter är det uppenbart att det är
denna period som avses med medeltiden i verk som Geijers Svenska folkets

14 Se exempelvis Geijer (1923-1931), IV, 370, 503, 593.
15 Atterbom (1870), I, 143. I recensionen av det åttonde häftet av Iduna ger dock Atterbom

uttryck åt en arman uppfattning om beteckningen medeltid. Där förklarar han att medeltiden
"egentligen derföre bör alltid bibehålla sitt namn, att den låg, såsom en diktskön vår, midt
emellan en mörk vinter och en förbrännande sommar". Ibidem, I, 256. Att nya tiden utgör den
egentliga medeltiden är för övrigt en tanke som tidigare hade formulerats av August Wilhelm
Schlegel. Se Höltenschmidt (2000), 174 f.
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historia och Atterboms Svenska siare och skalder (1841 —1855).16 I ett

sammanhang använder också Atterbom uttrycket "Svenska katholicismens
period, eller Sveriges andel af Europas medeltid" i Grunddragen af forn-
skandinaviska och svenska vitterhetens historia intill Stjernhjelm." Emellertid
måste det understrykas att denna avgränsning är en regel med många undantag,
för även om språkbruket var mer enhetligt i fråga om den svenska än den
allmänna europeiska medeltiden så var det inte alls motsägelsefritt.

Ovan påpekades att det under det aktuella skedet är relativt ovanligt med
tydligt utsagda kronologiska bestämningar av den allmänna europeiska
medeltiden och förhållandet är detsamma även med avseende på den svenska.
Att tolka detta som att det skulle ha rått så stort samförstånd om epokens
avgränsningar att närmare förklaringar hade varit överflödiga vore knappast
rättvisande. Även om medeltidsbegreppet för det mesta används med syftning på
ungefär samma tidsperiod, så förekommer det alltför många avvikelser från detta
bruk för att det skall kunna hävdas att definitioner inte skulle ha haft någon
funktion att fylla. Sannolikt är det alltså i andra slag av förhållanden som

förklaringen till denna uraktlåtenhet står att söka. En fråga som därvid är viktig
att beakta är i vilken bemärkelse romantikerna och deras samtida uppfattade en

epok som en enhet. Enkelt uttryckt framstod en epok för dem snarare som en
kulturell än en kronologisk enhet. Av den anledningen var det inte heller de
tidsmässiga avgränsningarna som för dem stod i centrum av uppmärksamheten i
samband med periodiseringen.

Att fånga in exempelvis medeltiden inom exakta tidsramar var för
romantikerna kort sagt ett problem av underordnat intresse. Ännu mer avgörande
var dock att de menade att angivandet av sådana exakta ramar gav en
missvisande bild av den historiska utvecklingens natur. På den punkten är
Almqvist mycket tydlig i "Undersökning om hufvudskillnaden emellan de
gamles vitterhet och de nyares" (1831):

Det går ingen så skarp gränslinea genom tidevarven, emellan det gamla och nya,
att det förra bestämt och till alla delar slutar, där det senare begynner. Tvärtom
löper den gamla bildningen, om ock i hemliga ådror, ganska långt genom de folk,
som, till deras härskande beskaffenhet och ställning i tiden, äro den nyare
kulturens tillhörigheter. Man skulle till och med kunna uppställa den frågan, vad
det är, som berättigar oss, att ens tala om antik och modern bildning; så
småningom sänker sig det ena in i det andra, och genom ständiga övergångar, likt
sakta vågor, har människan nu slutligen kommit på den punkt, där hon förvånad
ser sin ställning högst olik de omtalade gyllne åren i fromma Österlandet eller
vackra Hellas, men vid uppletandet av själva stället, där hon blev så förändrad, ej

16 Se exempelvis Geijer (1923—1931), IV, 370 f och Atterbom (1862—1863), II, 18, 32.
17 Atterbom (1864), 58.
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finner något.18

Längre fram i samma skrift heter det följdriktigt att kulturen alltid har utvecklats
genom "övergångar, milda avväxlingar, omärkbara utbyten".19

I anslutning till detta bör det uppmärksammas att epokbegreppet genomgick
en betydelsefull omvandling under romantikernas tid. Enligt Reinhart Koselleck
kom en ny innebörd att vinna spridning genom språkbruket inom den tyska
idealismen. Tidigare hade ordet epok som regel endast avsett vad som i dag
skulle kallas för epokgörande händelser. Då kom det i stället att i allt större
utsträckning syfta på "mer långsiktiga sammanhang, vilka framgående ur

varandra hänvisar till varandra".20 De svenska romantikernas skrifter erbjuder
några exempel där det talas om epoker i den äldre bemärkelsen. Ett sådant
återfinns i Geijers "Föreläsningar öfver Skandinaviens historia under hedniska
tiden" (1815), där en epok definieras som "en crisis, en hvälfning, som för
längre, kortare tid bestämmer ett folks läge, verksamhet".21 Emellertid framgår
det av den omgivande texten att denna definition ingalunda innebär ett
ifrågasättande av föreställningen om mer långsiktiga sammanhang i historien.
Tvärtom förklarar Geijer att vad som gör studiet av epokerna så lärorikt är just
att i dem "talar en tid för många tider", vilket han förtydligar med att i dem
"handla ej blott de då lefvande, utan många föregående slägten som beredt
hvälfningen".22 Det avgörande är med andra ord inte epokbegreppets omvandling
i sig — vilket givetvis inte heller är Kosellecks mening — utan de övergripande
förändringarna i historieuppfattningen som ligger bakom denna omvandling. I
sammanhanget kan det också påpekas att de svenska romantikerna inte enbart
talade om epoker, utan även om bland annat perioder, tidevarv och världsåldrar,
vilket medför att frågan om de enskilda begreppens omvandling förlorar något i
vikt.

Det är här på sin plats att erinra om vad som i kapitlet "Historien och
filosofin" sades om romantikernas syn på historien som en meningsfull process

som det är historikerns uppgift att uttolka. Enligt dem handlar
historieskrivningen — för att ännu en gång citera den fråga som Geijer tar till
utgångspunkt för sina Föreläsningar öfver menniskans historia — till slut om att

18 Almqvist (1920-1926), IV, 169 f.
19 Ibidem, IV, 175.
20 "längerfristige Zusammenhänge [...], die auseinander hervorgehend aufeinander

verweisen." Koselleck (1987), 269.
21

Geijer (1947), 50. Det kan för övrigt påminnas om att ordet epok används på samma sätt i
det ovan anförda citatet ur Schwerins Grund-linier till staternas historia.

22 Ibidem, 50.
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besvara frågan: "vad är det som sker i allt som sker?"23 Vad deras strävan syftar
till är att tränga igenom det historiska skeendets yta och nå fram till dess kärna.
Betraktad ur detta perspektiv framstår frågan om epokernas avgränsningar som
underordnad den om deras egenart, inte minst eftersom avgränsningarna
vanligen görs med utgångspunkt från egenarten. Väl att märka är att de
händelseförlopp som används som gränsmarkörer, för det mesta är desamma
som bedöms vara av störst vikt för utbildningen och upplösningen av ett skedes
karakteristiska särart.

Det var inte enbart hos romantikerna utan över huvud taget hos författarna
som företrädde den tyska idealismens historieuppfattning som bestämningen av

tidsgränserna betraktades som sekundär i relation till bestämningen av tidsandan.
Ett tydligt exempel återfinns i hegelianen Karl Rosenkranz' Handbuch einer
allgemeinen Geschichte der Poesie (1832—1833). Efter att ha fastslagit att
beteckningar som medeltid och ny tid är villkorliga fortsätter han med att skriva:
"Det är därför bättre att utlägga de olika epokernas anda [Sinn] än att blanda in
så vaga benämningar som någonting oföränderligt."24 Egentligen utsäger termen
medeltid inte i sig någonting om den på detta sätt betecknade epokens egenart,
utan endast om dess relativa tidsavstånd till det närvarande. Liksom Rosenkranz

ansåg romantikerna självklart att frågan om egenarten var betydligt intressantare
än frågan om tidsavståndet. Det är på intet sätt överraskande att deras ambition
att i såväl historieskrivningen som konsten fånga in tidernas anda, även sätter en
bestämd prägel på deras uppfattning om epokernas konstitutiva element. Enligt
deras tänkesätt är det just denna anda som gör en epok till en sammanhängande
enhet. I en utformning möter detta betraktelsesätt i Friedrich Schlegels
Geschichte der alten und neuen Literatur när denne på tal om olika världsåldrars
inre väsende förklarar: "Främst i styrka står säkerligen i hvarje verldsålder
någon af det menskliga medvetandets elementarkrafter, hvilken just under denna
tidrymd företrädesvis bearbetas och skall formas enligt den yttersta allmänna
urbilden samt således utgör tidens egendomliga charakter."25 Betecknande nog

följs denna förklaring först av den tidigare citerade bestämningen av medeltiden
som perioden från Konstantin den store till reformationen och sedan av en
allmän karakteristik av epokens anda.

Av de svenska romantikerna var det Atterbom som ägnade det största

23 Geijer (1923-1931),X, 13.
24 "Es ist darum besser, den Sinn der verschiedenen Epochen auszusprechen, als so vägen

Benennungen sich als etwas Unumstösslichem hinzugeben." Karl Rosenkranz, Handbuch einer
allgemeinen Geschichte der Poesie II (Halle, 1832), 8.

25 Friedrich Schlegel (1838-1839), II, 71.
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intresset åt att utreda vad som konstituerar en epok.261 "C. A. Ehrensvärds lära
om skönhet och konst" (1813) fastslår han att konsten "liksom menskligheten"
har "genomlupit tvenne Universa" och nu är "inbegripen i morgonskymningen
af ett nytt".27 De båda tillryggalagda världarna benämner han "Hellenismen" och
"catholska Christianismen" och närmast svarar de mot antiken och medeltiden.28

Angående den inre beskaffenheten av dessa universum heter det bland annat: "I
hvart och ett Universum uttrycker sig en bestämd potens af den absoluthet, som

är det gemensamma Universum för dem alla".29 Den bakomliggande tanken är
alltså att de olika epokerna successivt realiserar olika aspekter av det absolutas
idé.

Till dessa frågor återvände Atterbom vid upprepade tillfällen i de senare

skrifterna och för det mesta utvecklade han därvid i huvudsak samma

uppfattning som i "C. A. Ehrensvärds lära om skönhet och konst". Vissa
avgörande skiljaktigheter till trots kan detta omdöme exempelvis tillämpas på
hans utläggningar om de olika tidevarven i Studier till philosophiens historia
och system (1835). Den mest framträdande olikheten består i att Atterbom där —

liksom för övrigt i flertalet av de senare skrifterna — räknar med tre föregående
epoker, närmare bestämt vad han kallar "den orientaliska, den antika och den
romantiska bildningens [cultur-tidehvarf]".30 Emellertid återupptar han de
tidigare tankegångarna när han beskriver naturen av dessa tidevarv och dessutom
framlägger han dem här med betydligt större klarhet. Därvid är hans
utgångspunkt frågan: "Hvad är egentligen det, som åt ett tidehvarf i stort, åt en

verldsålder i menskliga själsodlingens häfder, ger ett bildande skaplynne, — d.
v. s. ett organiskt, ett på eget vis danande, eller ett dess mångfaldiga företeelser
enhetligt frambringande?"31 Genom att formulera problemet på detta sätt anger
han samtidigt vilka egenskaper som utmärker ett sådant tidevarv. Det svar han
sedan avger lyder:

26 I anslutning till framställningar av Atterboms uppfattning om den historiska — i första
hand estetiska — utvecklingen berörs hans syn på epoker och epokindelningar på flera ställen i
forskningen. Se främst Frykenstedt (1951 — 1952), I, 96, 114 ff, II, 194 f, 327 ff och Gustafsson
(1986), 45-51.

27 Phosphoros 1813, 372.
28 Ibidem, 377.
29 Ibidem, 372.
30 Atterbom (1835), 329. Ett annat verk där Atterbom arbetar med tre tidigare epoker är

Poesiens historia, i vilket det heter att den historiske betraktaren möter "först och främst, ett
orientaliskt bildnings-tidehvarf; sedermera ett antikt-occidentaliskf, derefter ett romantiskt-
occidentaliskf, sist ett modernt-occidentaliskt". Idem (1861 —1862), I, 74.

31 Atterbom (1835), 328.



Tvifvelsutan kan den efterfrågade organiska bildnings-grunden icke sättas i något
annat, än i ett visst mått och en viss skepnad af objectif Positivitet, hvari Lifvets
Idee, eller Lifvets gudomliga Förnuft, allmänneligen af hvarje sådant tidehvarf
uppfattats och erkänts, eller på tidehvarfvet inverkat såsom gemensam princip för
alla dess herrskande egenskaper. Under hvarje dylik tids-ålder består detta objectift
Positiva deri, att en viss åskådning af Lifvets Idee är då så mäktigt i tiden inträdd
och så kraftigt verkande i menniskornas sinnen, att de personer, hvilka i sin lefnad
gemensamt uttrycka den såkallade tidens anda, samfäldt i sina känslor,
föreställningar, böjelser, gerningar, bestämmas af denna åskådning. Deras
handlingar, inre och yttre, äga sin begynnelsepunkt, medelpunkt och slutpunkt i det
sätt, hvarpå denna förutsättes såsom innehållande något gudomligen Grund-
positift, under det ingen, eller åtminstone icke mången, kommer på det infall att
förringa, betvifla, förneka hennes rätt till sådan giltighet.32

Att det absolutas idé här har omvandlats till livets idé får inte undanskymma att
det därur härledda resonemanget i princip kvarstår oförändrat.33 Vad som enligt
Atterbom gör en epok till en sammanhängande enhet är alltså att en viss aspekt
av den grundläggande idén präglar alla periodens väsentliga livsyttringar —

därmed är givetvis inte sagt att han skulle anse att den präglar alla dess yttringar.
Det går inte att ta miste på den tyska idealismens genomgripande betydelse

för Atterboms resonemang om epokerna. I den sena skriften Grundbegreppen
afästhetik och vitterhet i korthet antydda (1839) omnämner han följdriktigt "den
upprinneligen från den Schlegelska och Schellingska skolan utgångna, och nu

allmänt vanliga, uppställningen af de särskilda tidehvarf, som under det
verldshistoriska menniskolifvets metamorphoser uppkommit genom (i dessa
metamorphoser grundade) olika uppfattningar af konstens ideal och syftning",34
Mot bakgrund av vissa bärande inslag i idealismen kan också räckvidden av

Atterboms resonemang klargöras på ett tydligt sätt. Som de ovanstående
exemplen ger vid handen utgår hans diskussioner med mycket få undantag från
konstens eller kulturens historia. Helt i enlighet med idealisternas ständiga
hävdande av satsen att allt i världen står i ett levande förhållande till vartannat

menar dock Atterbom att dessa diskussioner äger giltighet för alla slag av
historia. I en sådan riktning pekar det sätt på vilket han i det berörda avsnittet i
"C. A. Ehrensvärds lära om skönhet och konst" likställer konstens och

mänsklighetens epoker. Mer uppenbar i detta avseende är emellertid hans
förklaring i Poesiens historia om att epokerna i konst-, kultur-, och
världshistorien svarar mot varandra: "De framkallas, de bestämmas af och

uppenbara en och samma verlds-ande, som, ur hvilken allmän synpunkt han än
32 Ibidem, 328 f.
33 Angående den förändrade terminologin i samband med den grundläggande idén, se

Frykenstedt (1951-1952), II, 271 f.
34 Atterbom (1866), 59.
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må ses, identisk genomgår det historiska menniskolifvets utvecklingar".35
En sammanhängande enhet av det slag som en epok enligt Atterboms mening

utgör kan naturligtvis inte på en gång framträda fullt utbildad. I olika
sammanhang understryker han också att det i historien förekommer långa
mellanperioder då en epokal enhet håller på att lösas upp och en annan att ta
form. Exempelvis heter det om det nya universum som han i "C. A. Ehrensvärds
lära om skönhet och konst" hävdar att konsten och mänskligheten är inbegripen i
morgonskymningen av: "Ännu är den nya verlden icke utbildad, och sekler torde
behöfvas dertill".36 Mot bakgrund av en sådan uppfattning om epokerna är det
knappast förvånande att de kronologiska avgränsningarna i många fall är diffusa.

Som påpekades i kapitlet "Historien och samtiden" gav romantikerna inte
sällan uttryck åt uppfattningen att det i själva verket var först med upplysningen
och franska revolutionen som medeltidens slutpunkt utsattes. Det kan här erinras
om hur Törneros i de efterlämnade anteckningarna utmålar den egna tiden som

gränsen till medeltiden: "Närvarande verldsepoch är en upplösningsprocess af
det förut bestående, hvars skapelsetid inträffade och började med
Folkvandringarna, Catholicismen och Feodalismen." Efter en beskrivning av hur
allt det gamla nu håller på att störtas över ända följer så slutomdömet: "Man vill
ha allt ting jämnadt vid jorden, för att bereda en alldeles ny tingens ordning,
hvars alstrande och sammanbindande princip ännu ej är synbar."37 När detta
inlägg tidigare togs upp sattes det i förbindelse med likartade uttalanden av

Atterbom, främst hans ord i recensionen av Svenska Akademiens Handlingar om

perioden från reformationen till 1800-talets början som en tid i avsaknad av "en
bestämd form af lif" och utmärkt endast av "en mångartad jäsning af
förgängelse".38 Ännu en gång skall här inskärpas hur betydelsefull denna
föreställning om samtiden som en brytningstid är för förståelsen av

romantikernas uppfattning om såväl det förflutna som det närvarande. Vad de
strävade efter var — för att använda terminologin i det ovan citerade avsnittet ur

Atterboms Studier till philosophiens historia och system — att med hjälp av en

ny gestaltning av livets idé lägga grunden till ett nytt organiskt kulturtidevarv,
vilket till slut skulle komma att bilda den länge efterlängtade ersättningen för
den med reformationen raserade romantiska bildningens världsålder.39

35 Atterbom (1861 - 1862), 1,73.
36 Phosphoros 1813, 377.
37 Törneros (1962), 204.
38 Atterbom (1870), I, 143.
38 Angående romantikernas övertygelse om deras epokbildande roll, se vidare Vinge (1978),

passim.

- 136 -



Den föregående framställningen har i hög utsträckning kretsat kring
Atterboms olika uttalanden om periodiseringen av historien och konstitueringen
av epokerna. Även om många av de andra romantikerna säkerligen inte var

villiga att till fullo instämma i allt som han hade att säga i frågan, så var det
troligen inte någon av dem som ställde sig helt avvisande till hans uppfattning i
ämnet. Därvid är det självklart viktigt att ihågkomma hur väl Atterboms synsätt
på periodiseringen och epokerna stämmer överens med romantikernas
övergripande uppfattning om historien och verkligheten. Emellertid föreligger
högst betydande skillnader beträffande hur stort avseende olika romantiker fäste
vid detta slag av indelningar av det förflutna. I jämförelse med Atterbom visade
Geijer förhållandevis ringa uppmärksamhet för dem och i hans större historiska
verk spelar de inte någon avgörande roll för framställningens utformning. Med
detta är dock inte sagt att han skulle ha varit främmande för att anlägga ett
sådant perspektiv på det historiska skeendet.

Ett historiskt schema av samma slag som Atterbom presenterar i sina skrifter
ligger öppet till grund för det historiska avsnittet i Geijers "Hvilka fördelar
kunna vid menniskors moraliska uppfostran dragas af deras inbillningsgåfva"
(1813). Att olika epoker i det förflutna har burit enhetliga karaktärer och att detta
är resultat av att deras manifestationer framgått ur gemensamma principer är
likaledes tankar som Geijer tar upp i flera arbeten, däribland "Om den gamla
nordiska folk-visan" (1814). I denna text karakteriserar han medeltiden på
följande sätt:

en enfaldig tid, ännu osöndrad genom bildningens fortgång, men högst betydande i
sina anlag, vilka innehöllo den i sitt ämne, och ännu för alla voro en gemensam

egendom; eller (emedan allt gemensamt hos människor slutligen beror på deras
enighet i det högsta) då det heliga ej ännu var underkastat fråga, och då hela
Europa ägde en lära, en tro, likartade seder och i en kyrka ett gemensamt band.40

Efter reformationen har den europeiska bildningen enligt Geijers mening inte
lyckats vinna någon ny enhet, "vilken högsta enhet alltid är kyrkan", och därav
drar han slutsatsen: "Reformationen har ej fullbordat sitt verk; ty kyrkan förblev
söndrad."41 I detta sammanhang är det också värt att uppmärksamma Geijers
recension av Atterboms Studier till philosophiens historia och system, eftersom
han utförligt kommenterar vad denne har att säga om de olika kulturperioderna,
men trots vissa anmärkningar inte har någonting att invända mot indelningen
som sådan.42

40 Geijer (1923 -1931), I, 379 f.
41 Ibidem, I, 381.
42 Se ibidem, VII, 179-184.
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Det är möjligt att ange flera förklaringar till att frågor rörande
periodiseringen och epokerna ägnades olika stor uppmärksamhet av olika
romantiker. Förutom orsaker av personlig art — varierande intresse för
systematisering och liknande — föreligger det även skäl som snarare

sammanhänger med studieobjektets natur. Av lätt insedda anledningar är
resonemang av det slag som Atterbom för i de tidigare åberopade skrifterna mest
resultatrika när de tillämpas på människans estetiska och intellektuella skapelser.
Uppenbart är likaså att de är mest ändamålsenliga i samband med stora utblickar
över historien i dess helhet. Utan tvivel skulle det vara mindre fruktbart att

använda en teori av den typen som bärande inslag i exempelvis en ingående
framställning av ett visst krigs förlopp.43 Betraktat som analytiskt redskap är ett
begrepp som medeltiden alltför vittfamnande för att meningsfullt kunna
appliceras på mer begränsade historiska skeenden.

En slutsats som kan dras av den föregående framställningen är att

medeltidsbegreppet under den aktuella perioden visserligen var omdebatterat ur
flera aspekter, men att det likväl rådde viss konsensus om att det faktiskt hade
förekommit en medeltid i historien, liksom om hur den borde avgränsas med
avseende på såväl kronologin som kulturen. Belysande är i sammanhanget att
Hammarskölds ovan berörda kritiska förhållningssätt till periodiseringen inte
utgjorde något hinder för hans användning av medeltidsbegreppet. Exempelvis
bär försättsbladet till det andra bandet av hans Grunddragen af philosophiens
historia (1825—1827) rubriken "Medeltidens philosophi". Enligt hans mening
finns det också vissa gemensamma inslag som förenar allt det tänkande som

omfattas av denna överskrift. I överensstämmelse därmed hävdar han ävenledes

att det inte är filosofernas "locala eller temporella omständigheter" utan deras
"meningar och åsigter" som bestämmer till vilken epok de är att hänföra.44 I
avsnitt som detta visar sig skillnaderna mellan Hammarskölds och Atterboms
syn på epokerna i själva verket inte vara alltför stora.

En jämförelse som utfaller på ett annat sätt är den mellan
renässanshumanisternas och romantikernas medeltidsbegrepp.45 Även bortsett
från frågan om värderingen av medeltiden framträder flera betydelsefulla
olikheter tydligt när de båda begreppen ställs vid sidan av varandra. Någonting
som genast faller i ögonen är att romantikerna betraktade renässansen som en del

43 Betecknande nog misslyckas Atterbom själv i föreläsningsserien "Öfversigt af korstågens
historia" (1822) med att integrera de utförliga resonemangen om historiefilosofin och den
detaljerade skildringen av det första korståget.

44 Hammarsköld (1825-1827), 11,351.
45 Vad som i detta stycke sägs om renässanshumanisternas medeltidsbegrepp baseras

huvudsakligen på Giinther (1984), spalt 784 f.
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av medeltiden.46 Kanske kan det ses som ett utslag av ödets ironi att det begrepp
som humanisterna hade skapat som ett uttryck för avståndstagande på detta sätt
kom att omsluta dem själva. Emellertid bör det påpekas att de tidiga
humanisterna uppfattade den klassiska kulturens återupprättande snarare som ett

hopp för det tillkommande än som en verklighet i det närvarande. En annan

viktig skillnad består i att humanisternas och romantikernas periodiseringar
utgick från olika slag av indelningsgrunder. Med viss tillspetsning kan
humanisternas medeltidsbegrepp betecknas som profant och romantikernas som

sakralt, det vill säga i meningen att de förra definierade medeltiden i förhållande
till den klassiska kulturen och de senare i förhållande till religionen. I själva
verket erbjöd det inte några allvarligare svårigheter att ge humanisternas
indelning av historien i forntid, medeltid och ny tid en religiös begrundning.
Eftersom epokernas avgränsningar var flytande lät de sig utan alltför stora
förvrängningar samordnas med de religiösa brytningarna i form av

kristendomens undanträngande av hedendomen och reformationens splittrande
av kyrkan. Den tredelade periodiseringen hade utvecklats med utgångspunkt från
den italienska historien, men genom att den omtolkades på detta sätt blev den
möjlig att tillämpa på hela den europeiska historien. Så hade även skett långt
före romantikernas tid och vad som utmärker dessa är inte så mycket
uppfattningen att de religiösa brytpunkterna utgör de avgörande
gränsmarkörerna i historien i sig, som den följdriktighet med vilken den
uppfattningen drevs. Vad som dock måste understrykas är att inte heller
romantikerna undantagslöst anlade detta betraktelsesätt på det förflutna, utan att
de beroende av sammanhang även lät helt andra principer ligga till grund för
periodiseringen.

Det finns skäl att göra förbehåll i en sammanfattning av romantikernas syn

på medeltiden i dess egenskap av epok. Av det föregående har framgått att det
förekommer motsägelser inte enbart mellan olika romantikers uttalanden, utan
även mellan enskilda romantikers i olika sammanhang och vid olika tidpunkter
gjorda uttalanden. Emellertid har det också blivit tydligt att det trots allt rådde
förhållandevis stort samförstånd beträffande en del grundläggande inslag i
uppfattningen om medeltiden som epok. I fråga om den tidsmässiga
avgränsningen var de flesta romantikerna eniga om att inledningen markerades
av det västromerska rikets fall och folkvandringarna — för svenskt
vidkommande av kristendomens antagande — och avslutningen av
reformationen. Angående i vilken bemärkelse den var att betrakta som en enhet

46 Det var för övrigt först efter romantikernas tid som renässansen blev ett fast etablerat
epokbegrepp. Se exempelvis Stierle (1987), 453 —492.
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ansåg flertalet av dem att det snarare var i en kulturell än i en kronologisk. I de
viktigare av dess livsyttringar menade de sig som regel kunna finna en enhetlig
karaktär, vilket de förklarade med att dessa manifestationer hade framgått ur en

gemensam princip. Med detta kan de yttre ramarna för romantikernas
medeltidsuppfattning sägas vara utsatta, men ännu återstår att fylla dem med ett
innehåll. Så kommer att ske i de båda efterföljande kapitlen där romantikernas
uppfattning om olika perioder i epokens historia tas upp i kronologisk ordning.
Först riktas alltså uppmärksamheten mot deras syn på det skede då forntiden
övergick i medeltiden.



Medeltidens inledning

När Friedrich Schlegel i "Briefe auf einer Reise" (1805) berättar om Rhen och
dess stränder, låter han ett omnämnande av de där förekommande ruinerna av

romerska försvarsanläggningar leda vidare till en kort betraktelse över det
förflutna:

Här var fordom det romerska rikets, med största omsorg bevakade gräns; huru lika
äro ej ofta de mest aflägsna tider hvarandra! hvad skulle väl blifvit af
menniskoslägtet, i hvilken bottenlös afgrund af förnedring skulle ej allt nedsunkit,
om dessa romerska gränser förblifvit; om ej slutligen jordens ädlaste folk
genombrutit dem, gjort slut på slafveriet, och i stället infört en författning, mera
grundad på tro och frihet, på gammal sed, ära och rättvisa än någon annan af äldre
och nyare tiders prisade inrättningar.'

Det var inte enbart i egenskap av reseskildrare som Schlegel beskrev det
västromerska rikets undergång på detta sätt. Också som historiker gav han
uttryck åt samma uppfattning, även om det då skedde i något försiktigare
ordalag. I Uber die neuere Geschichte (1811) utmålar han en mycket mörk bild
av det avslutande skedet av romarrikets historia och ställer denna mot en

särdeles ljus karakteristik av den tid som tog sin början med de germanska
stammarnas erövring av det sammanfallande kejsardömets territorium:

Af ny lifskraft befruktades verlden, och länder, som redan förut voro bildade,
blomstrade å nyo upp, om icke mer bildade, dock friare, lyckligare, ädlare, än till
och med i fornålderns bättre tider; andra länder och folkslag, som, af naturen
mindre gynnade, hittills bestått under fattigdom och enfald, täflade snart, i
blomstrande välmåga och alla konsters bearbetande, med den lyckligare Södern.2

Det är inte möjligt att ta miste på Schlegels utomordentligt höga tankar om det
ifrågavarande historiska skedet.

Där Schlegel såg en lycklig inledning på någonting nytt hade många av
1700-talets historiker endast sett en sorglig avslutning på någonting gammalt.
Även om romarrikets sista tid hade betraktats som allt annat än ljus, så hade
ändå dess fall uppfattats som ett försänkande av världen i ett ännu djupare
mörker. En sådan bedömning möter bland annat i Edward Gibbons The History
of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776—1788), ett verk som med
författarens egna ord utgör en skildring av "barbariets och religionens triumf'.3

1 Friedrich Schlegel (1817), 50 f.
2 Friedrich Schlegel (1822), 10.
3 Edward Gibbon, Romerska rikets nedgång och fall IV, [engelska originalet 1776—1788] i

D. M. Lows förkortade version, översättning Claes Gripenberg (Stockholm, 1966), IV, 358 f.
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Mer förvånande är kanske att ett liknande omdöme återfinns också i Herders

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784—1791), där det i ett
sammanhang heter att de nordiska erövrarna genom sina härjningar förde
"menniskoslägtet mer än ett årtusende tillbaka".4

Emellertid bör det påpekas att det hos såväl Gibbon som Herder vid sidan av
sådana uttalanden även förekommer betydligt mer uppskattande ord om de nya

erövrarna. Av Herder beskrivs dessa genomgående med en skräckblandad
förtjusning, vilket medför att det i en del fall kan vara svårt att avgöra var

gränsen går mellan beröm och klander.5 Det måste också understrykas att det
fanns flera historiker som intog en mer entydigt välvillig hållning till perioden
efter det västromerska rikets fall. Angående Gibbon har det även hävdats att han
inte behärskade den samtida litteraturen inom området.6 För vissa författare

framstod de nordiska folkens betvingande av romarna som liktydigt med
frihetens seger över tyranniet, en uppfattning som fått sitt mest kända uttryck i
Montesquieus De l'Esprit des lois (1748), där de skandinaviska folken omtalas
som "källan till Europas frihet": "Det är i norr dessa tappra folk utvecklas som

lämnar sina länder för att slå ned tyrannerna och slavarna och lära människorna
att eftersom naturen har skapat dem jämlika, har förnuftet inte kunnat göra dem
beroende annat än när det varit nödvändigt för deras lyckas skull."7 Det är viktigt
att uppmärksamma förekomsten av sådana inslag i 1700-talets historieskrivning,
eftersom det annars skulle kunna förefalla som om den bild av den begynnande
medeltiden som möter hos Schlegel och andra romantiker helt plötsligt skulle ha
skapats ur tomma intet.8

I romantikernas intresse för medeltiden intog epokens inledande skede en

framträdande plats. Helt i enlighet med deras uppfattning om historien som en

motsvarighet till en levande organism menade de sig i detta skede finna
utgångspunkten för den efterföljande utvecklingen. Vad som fyllde Schlegel

4 Herder (1814-1816), IV, 192.
5 Se exempelvis ibidem, III, 185 f.
6 Se Rosamond McKitterick, "Edward Gibbon and the early Middle Ages in eighteenth-

century Europe", Rosamond McKitterick & Roland Quinault (utgivare), Edward Gibbon and
Empire (Cambridge, 1997), 166 ff.

7 Charles Louis de Secondat de La Bréde et de Montesquieu, Om lagarnas anda, [franska
originalet 1748] inledning och urval av Stig Strömholm, översättning av Dagmar Lagerberg
(Stockholm, 1990), 165. Jämför Carl Lrängsmyr, Klimat och karaktär: Naturen och människan
i sent svenskt 1700-tal (Stockholm, 2000), 32, 36.

8 Att så inte var fallet framgår med önskvärd tydlighet av Edith Höltenschmidts genomgång
av den litteratur om medeltiden som bröderna Schlegel kom i kontakt med under ungdomen,
liksom av hennes jämförelse mellan bilden av medeltiden hos dem och hos några av
föregångarna. Se Höltenschmidt (2000), 3 — 22, 199—218.
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med glädje över romarrikets undergång var främst de framtidsutsikter som enligt
hans synsätt därigenom öppnades. Flertalet av de tyska och svenska
romantikerna delade denna glädje med honom, även om de vanligen inte gav

uttryck åt den på ett lika översvallande sätt. Det problem som det föreliggande
kapitlet kretsar omkring är alltså romantikernas uppfattning om det historiska
skede då forntiden övergick i medeltiden. I den följande framställningen ägnas
mest utrymme åt romantikernas uppfattning om de principiella aspekterna av
dessa brytningar. Vad som fokuseras är med andra ord inte deras syn på det
historiska händelseförloppet som sådant, utan deras tolkning av dess djupare
innebörd.

Enligt romantikernas mening svarade brytningen mellan forntiden och
medeltiden mot brytningar mellan en lång rad av de många motsatspar som

spelar en så framträdande roll i det romantiska tänkandet över huvud taget — det
vill säga par som realism och idealism, objektivt och subjektivt, natur och ande,
ändligt och oändligt, för att bara nämna några av de viktigaste. Alla sådana
motsatspar står i förbindelse inbördes och några av dem är till och med utbytbara
med varandra, vilket kommer sig av att de i själva verket endast utgör olika sidor
av samma grundläggande motsättning — vanligtvis är det något av de
uppräknade paren som tilldelas den bärande rollen. Som romantikerna
uppfattade förhållandet manifesterar sig de teoretiska motsättningarna i tankens
värld i praktiska motsättningar i den historiska verkligheten. Vad gäller
medeltidens inledning hävdade de företrädesvis att detta skedde i och genom

motsättningen mellan hedendomen och kristendomen.
En stor del av detta kapitel ägnas åt romantikernas tolkning av innebörden av

denna motsättning. Till att börja med kommer dock en annan fråga att tas upp
med viss utförlighet, närmare bestämt frågan om romantikernas
forntidsuppfattning. Det föreligger en uppenbar risk att framställningen av
romantikernas bild av medeltiden blir ensidig och missvisande om deras syn på
den epoken inte sätts i förhållande till deras syn på de omkringliggande
epokerna. I anslutning till detta kommer också relationen mellan
medeltidsintresset och forntidsintresset under det tidiga 1800-talet att behandlas
utifrån ett mer övergripande perspektiv. Det är i denna relation som en av de
viktigaste förklaringarna till att medeltiden kom att spela en mindre
framträdande roll i kulturdebatten i Sverige än i Tyskland står att finna.



Uppfattningen om forntiden

I Atterboms recension av Hammarskölds Poetiska studier (1813) fastslås att

konsten genom kristendomen har kommit att få en romantisk karaktär och att
detta "lika så litet [kan] vara något återskridande i menskliga själsodlingen, som

hvarje annan förändring af epoker inom intelligensens allmänna historia: en

succession, som icke vore progressiv, är der en motsägelse".9 Av kapitlet
"Historien och filosofin" har redan framgått hur betydelsefull föreställningen om

den historiska utvecklingen som ett nödvändigt framåtskridande är för
förståelsen av romantikernas historieuppfattning. Det är i detta ljus som deras
syn på forntidens övergång i medeltiden bör betraktas: att beskriva denna
utveckling som någonting annat än ett framsteg vore enligt deras mening helt
enkelt att göra sig skyldig till ett contradictio in adjecto. Emellertid finns det
även andra inslag i romantikernas historieuppfattning som här måste tas i
beaktande. Som framhölls i "Historien och filosofin" strävade de efter att förena

föreställningen om ett nödvändigt framåtskridande med hävdandet av varje tids
rätt att bedömas utifrån dess egna förutsättningar. Också detta bör hållas i
minnet vid behandlingen av romantikernas uppfattning om brytningen mellan
forntiden och medeltiden: för dem framstod denna brytning som ett avgjort
framsteg, men det medförde inte att de frånkände forntiden ett egenvärde.

Det vore ett allvarligt misstag att tolka romantikernas glädje över det
västromerska rikets fall som ett uttryck för avståndstagande från den antika
kulturen. Flertalet av romantikerna var ivriga beundrare av antiken — i många
avseenden står romantiken mycket nära nyhumanismen. Av Friedrich Schlegels
ungdomsskrifter, verk som Uber das Studium der griechischen Poesie (1794),
framgår tydligt hans hänförelse över den grekiska antiken. I ett av hans
"Kritische Fragmente" (1797) heter det betecknande nog: "Av det de moderna
vill, måste man lära sig vad poesin kommer att bli; av det de gamle gör, vad den
måste vara.'"0

De svenska romantikerna stod inte Schlegel alltför långt efter i
uppskattningen av det klassiska kulturarvet. Att det förhåller sig på detta sätt
antyds redan av att flera av deras tidiga sammanslutningar och publikationer bär
grekiska eller latinska namn. De mest välkända exemplen är sällskapen
Auroraförbundet — från början kallat Musis Amici — och Pro Joco samt

9 Atterbom (1870), I, 84. Den romantiska konst varom här är frågan är all den konst som

tagit form på grundval av kristendomen, således både medeltidens och nya tidens — bland de
exempel Atterbom nämner märks namn som Dante, Shakespeare, Goethe och Novalis.

10 Friedrich Schlegel (1988), 164.
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tidskrifterna Polyfem och Phosphoros. Värt att uppmärksamma är att
Auroraförbundets ändamål i stadgarna av 1808 anges vara att motarbeta den
gamla smaken och verka för en ny, "enligt fasta och eviga grunder, hemtade ur
de mönster, Greker och Tyskar lemnat".11 När denna krets 1810 framträdde
offentligt med Phosphoros lät sig en sådan strävan utan svårighet urskiljas. I
tidskriften förekommer ett stort antal originaldikter som på olika sätt gör bruk av

den antika mytologin och vid sidan av dessa återfinns flera svenska tolkningar ur
den antika litteraturen. Över huvud taget kan det sägas att motiven och
symbolerna som förekommer i denna publikation bär en betydligt starkare prägel
av antiken än av medeltiden.12

En förkärlek för den antika kulturen kommer på olika sätt till uttryck i många
av Atterboms skrifter. Exempelvis försöker han i recensionen av Hammarskölds
Poetiska studier — strax efter de ovan anförda orden om att en succession som

inte är progressiv vore en motsägelse — leda i bevis att "en brinnande kärlek till
den klassiska ålderdomen" för skalden är lika nödvändig som "kärleken till
naturen".13 Att det är i en recension av ett av Hammarskölds verk som detta står

att läsa är inte någon tillfällighet, för utan tvekan var denne en av Nya skolans
ivrigaste tillskyndare av de gamles sak — av Torsten Ljunggren utnämns
Hammarsköld till och med till en av "den nyhumanistiska strömningens
huvudrepresentanter i Sverige".14 Även Geijer uttalade sig vid flera tillfällen i
mycket uppskattande ordalag om antiken, bland annat i prisskriften "Hvilka
fördelar kunna vid menniskors moraliska uppfostran dragas af deras
inbillningsgåfva?" (1813), där det heter att den klassiska tidens greker utmärkte
"den högsta punkten i människans själva naturliga bildning", vars främsta
kännetecken utgjordes av att "alla mänskliga förmögenheter samdräktigt yttrade

11 Bottiger (1874), 120. Av Auroraförbundets medlemmar var Per Elgström den drivande i
fråga om framhållandet av grekerna. Se Magnusson (1936), 110 f, 151.

12 Självfallet lade även samtida läsare märke till antikens framskjutna ställning i
fosforisternas poetiska skapande. Talande är därvid Carl Adolph Agardhs omdöme om
Atterboms dikter i det första häftet av Phosphoros, vilket han meddelar Hammarsköld i ett brev
av den 2 november 1810. I det stora hela är han mycket berömmande, men på ett par punkter ser
han sig föranledd att göra invändningar, vilket bland annat gäller användningen av den antika
mytologin: "Att oupphörligt inblanda hellenismen i hans rena idealiska toner gör hans poesi
mera lärd, men ej mera skön." Intressant nog motiverar Agardh denna invändning genom att
hänvisa till betydelsens beroende av sammanhanget: "Poesien är evig, det är sant, men dess
former och symboler växla med tiden, med religionen och sederna. Vi må aldrig så mycket
inblanda Memnon, Anadyomene, Atene, dessa ord betyda dock ej hos oss detsamma som hos
grekerna." Frunck (1886— 1891), 163 f.

13 Atterbom (1870), I, 85.
14 Torsten Ljunggren (1952), 611.
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sig som ett helt'V5 Här förtjänar Palmblad och Törneros likaledes ett
omnämnande, eftersom de kom att företräda antiken ex officio vid den

uppsaliensiska akademin — Palmblad som professor i grekiska 1835 till 1852
och Törneros som professor i latin 1832 till 1839.16 Emellertid skulle i det
närmaste alla romantikerna kunna räknas upp som mer eller mindre utpräglade
förkämpar för antikens namnkunnighet. I själva verket är detta inte alls
förvånande med tanke på att de verkade under en tid när de klassiska språken
och den klassiska litteraturen ännu utgjorde grundvalen i den lärdes bildning.

Det måste understrykas att romantikernas uppskattning av medeltiden på
intet sätt uteslöt en motsvarande uppskattning av antiken. Samtidigt som de
gjorde gällande att medeltiden hade nått fram till en högre form av bildning än
de föregående epokerna, så ivrade de för egenvärdet i de särpräglade slagen av

bildningen under de äldre tiderna. Visserligen lät sig föreställningen om den
historiska utvecklingen som ett nödvändigt framåtskridande inte alltid förenas
med hävdandet av varje tids rätt att bedömas utifrån dess egna förutsättningar,
men en strävan efter att bringa en sådan förening till stånd var nästan

undantagslöst närvarande. Vad gäller romantikernas förkärlek för antiken bör det
dock påpekas att den främst var riktad mot den grekiska antiken — för övrigt ett
av de många drag som närmar romantiken till nyhumanismen. Självklart
påverkades deras bedömning av Västroms undergång av detta, men av ännu
större betydelse var deras övertygelse om att den antika kulturen redan långt
dessförinnan hade nått sin fullbordan och uttömt sina utvecklingsmöjligheter.
Det sätt på vilket Friedrich Schlegel i Uber die neuere Geschichte bemöter
anklagelsen mot germanerna för att ha förstört den antika kulturen är därvid
mycket talande: "Romerska och Grekiska andan var ju längst för detta i sig sjelf
utslocknad! Hur kunde Tyskarne förstöra det som alldeles icke mera var för
handen?'"7 Detta är en synpunkt som i olika utformningar återfinns hos flera av

de svenska romantikerna, däribland Atterbom och Geijer.18
Mycket av vad som i det föregående har sagts angående romantikernas

förhållningssätt till den grekiska och romerska forntiden är lika tillämpligt
beträffande deras förhållningssätt till den nordiska forntiden: i ingetdera fallet
var det frågan om någon form av avståndstagande. Under den andra hälften av

1700-talet hade vad Anton Blanck kallar "den nordiska renässansen" fått ett stort

® Geijer (1923-1931), I, 79.
16 Angående deras verksamhet i dessa ämbeten, se Bo Lindberg, Humanism och vetenskap:

Den klassiska filologien i Sverige från 1800-talets början till andra världskriget, Lychnos-
Bibliotek 37 (Stockholm, 1987), 127 f, 134-149, 193-198.

17 Friedrich Schlegel (1822), 112.
18 Se Atterbom (1861 - 1862), IV, 5 och Geijer (1923- 1931), II, 369.

- 146 -



genomslag inom det tyska kulturområdet.19 Med utgångspunkt från övertygelsen
att den fornisländska litteraturen gick tillbaka på en ursprungligen germansk
tradition hade författare som Klopstock och Herder på olika sätt tagit upp ämnen
ur denna litteratur till behandling. Väsentligen är det samma inställning till det
fornnordiska som möter i de tyska romantikernas skrifter. I Geschichte der
alten und neuen Literatur (1815) skriver således Friedrich Schlegel om hur den
hedniska gudaläran, sedan den utrotats "i sjelfva sitt moderland", under lång tid
fann "en säker fristad i den Skandinaviska Norden", varigenom den också kom
att bevaras till eftervärlden "i många härliga sånger och sagor".20 För
romantikernas skönlitterära bearbetningar av den fornnordiska motivkretsen
svarade främst Friedrich de la Mötte Fouqué, bland annat med romanen Die
Fahrten Thiodolfs des Isländers (1815), som berättar om vikingen Thiodolfs
äventyr och omvändelse till kristendomen.

Emellertid utgjorde det fornnordiska inte något alltför framträdande inslag i
den tyska romantiken i dess helhet. En avgjort mer framskjuten ställning intog
denna motivkrets inom den svenska Nya skolan. Givetvis är detta inte alls
förvånande med tanke på den viktiga roll som den götiska traditionen hade
spelat i den föregående svenska historien.2' För synen på medeltiden under den
första hälften av 1800-talet hade göticismen utan tvekan större betydelse än
nyhumanismen. Av denna anledning är det motiverat att något utförligare
behandla romantikernas förhållande till göticismen, vilket samtidigt blir att
utreda deras ställning till denna strömnings mest utpräglade företrädare, det vill
säga ledamöterna av det 1811 stiftade Götiska förbundet.22

Av Geijer, själv både göt och romantiker, berörs frågan om förhållandet
mellan Götiska förbundet och Nya skolan i korthet i "Berättelse om Göthiska

19 Angående denna fråga, se Anton Blanck, Den nordiska renässansen i sjuttonhundratalets
litteratur: En undersökning av den "götiska" poesiens allmänna och inhemska förutsättningar
(Stockholm, 1911), passim och Bo G. Jansson, "Nordens poetiska reception av Europas
reception av det nordiska", Else Roesdahl & Preben Meulengracht Sprensen (utgivare), The
Waking of Angantyr: The Scandinavian Past in European Culture, Acta Jutlandica LXXI:1,
Humanities Series 70 (Aarhus, 1996), 192— 208.

20 Friedrich Schlegel (1838-1839), I, 226 f.
21 För en översiktlig framställning av den götiska traditionen från medeltiden till det tidiga

1800-talet, se Bo Grandien, Rönndruvans glöd: Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under
1800-talet, Nordiska museets Handlingar 107 (Stockholm, 1987), 27—55.

22 I litteraturen om den ifrågavarande tiden tas denna fråga upp på flera ställen, se främst
Börje Norling, Nya skolan bedömd i nutidens press: Anti-kritik (Upsala, 1882), 59—72,
Landquist (1924), 166—180, Schiick & Warburg (1929), 355 ff och Leif Landen, Jacob
Adlerbeth, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Filologiskt arkiv 39
(Stockholm, 1997), 38 f, 42 ff, 54. Liksom i den följande framställningen fästs hos dessa
författare uppmärksamheten snarare vid det som förenar än vid det som skiljer göterna från
romantikerna.
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förbundets stiftelse och verksamhet" (1845). Enligt hans mening förenades de
båda kretsarna av motståndet mot "den fransyska smaken", men skildes åt av

helt olika "lynne och strävande":

De förstnämnde |göterna| vände blicken ur sitt eget bröst mot Nordens fornålder,
och stärkte sig med att poetiskt fira den gamla hedendomens kraft; de andre
|fosforisterna], om även en och annan bland dem ej för denna riktning blev
främmande, vände sig förnämligast mot Södern, mot Tysklands snart alla
litteraturer omfattande vitterhet, mot Italiens himmel och poesi, och söngo även sin
förtjusning i hemfödda toner. De voro kristligt-romantiskt sinnade i motsats mot
den nya gotismen. — Göter och fosforister höllo sig avsöndrade från varandra, och
fosforisterna skärmytslade även i sin tidning Polyfem emot göterna.23

I det följande berättar Geijer om hur han själv kom att träda i förbindelse med
fosforisterna och om hur han "på visst sätt" har tillhört båda rörelserna, "ehuru
min egen bana mer och mindre skulle skilja mig från bägge". På tal om detta
fastslår han också: "Bägges inre frändskap, oaktat all yttre olikhet, skall även
framstå allt tydligare, ju mer bladen av svenska vitterhetens hävder i sitt
sammanhang uppslås."24 Den inre frändskapen mellan de båda rörelserna
framstod emellertid som tydlig redan för många samtida och Geijers ord om att
göter och fosforister höll sig avsöndrade från varandra får inte tas efter
bokstaven — det kan här erinras om Geijers nära vänskap och trägna umgänge
med flera av fosforisterna alltifrån 1812.25

Av Atterboms mycket uppskattande recension av det första häftet av Götiska
förbundets tidskrift Iduna (1811) framgår med önskvärd tydlighet att han redan
från början uppfattade göterna som bundsförvanter. Bland annat skriver han:

Hon är då icke längre en lycklig dröm, den profetia som ljudade i vårt Skaldarmal,
om Nordiska lifvets återvändande till tankan och sången, och den uppmaning till
Sveriges snillen, som yttrades der och på flera ställen i denna tidskrift, har
änteligen icke skett förgäfves. Ett Göthiskt förbund har lagt sin lejonklo i dagen,
och med Idunas första häfte berättigat sina läsare till de djerfvaste förhoppningar
om Svenska Konstens och fornhäfdens framtid.26

Själv hade också Atterbom redan tidigare samma år, i den nämnda dikten
"Skaldar-mal" med dess bifogade upplysningar om den nordiska mytologin, gett

23 Geijer (1923-1931), XI, 191 f.
34 Ibidem, XI, 192.
25 Se Landquist (1924), 167 f.
26 Phosphoros 1811, 177. Även senare beskrev Atterbom göterna och romantikerna som

meningsfränder, bland annat i minnesteckningen över Palmblad från 1853, där han omtalar
Götiska förbundet som en del av den svenska utgreningen av den europeiska romantiska skolan.
Atterbom (1869), II, 177.
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sig i kast med den götiska motivkretsen.27 Därtill hade han i den tillsammans
med Palmblad författade recensionen av det första häftet av Lyceum (1810)
propagerat för "återställandet af våra fäders majestätliga gudalära såsom poetisk
symbolik", med motiveringen att det endast därigenom skulle vara möjligt att

lägga grunden för "en individuell Skandinavisk skaldekonst".28
I olika former möter götiska inslag även hos andra företrädare för Nya skolan

såväl före som efter stiftandet av Götiska förbundet.29 Ett välkänt exempel utgörs
av Per Elgströms åberopande av de forna göterna som manande förebilder i Om
ett stort, ett patriotiskt tänkesätt (1810).30 Av de ledande romantikerna var det
endast Hammarsköld som intog en mer avmätt hållning till göticismen, vilket
bland annat kommer till synes i hans satir "Gothomani" (1816) — sannolikt är
det främst honom som Geijer har i åtanke när han uppger att fosforisterna
skärmytslade med göterna. Emellertid bör det understrykas att Hammarsköld
endast tog avstånd från vad han uppfattade som överdrifter.31 Under alla
omständigheter är det tydligt att Geijer gör sig skyldig till en underdrift när han
skriver att det bland fosforisterna fanns "en och annan" som inte var

"främmande" för göternas lynne och strävande.
Givetvis satte göticismen inte en lika stark prägel på Nya skolan som på

Götiska förbundet, men trots Hammarsköld kom den att utgöra ett beaktansvärt
inslag i de läror som romantikerna förkunnade. Det har dock hävdats att
romantikernas intresse för det götiska endast var av övergående art.32 Även om

en sådan beskrivning inte kan sägas vara direkt felaktig, så finns det goda skäl
att modifiera den något — för övrigt skulle det även i fråga om flertalet av

27 Denna dikt har för övrigt på senare tid kommit att röna viss uppmärksamhet som ett
exempel på en göticism av ett helt annat slag än den som odlades inom Götiska förbundet. Se
Eva Borgström, 'Om jag får be om ölost': Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk
romantik (Göteborg, 1991), 56 f och Lars Lönnroth, Skaldemjödet i berget: Essayer om

fornisländsk ordkonst och dess återanvändning i nutiden (Stockholm, 1996), 115 f.
26 Phosphoros 1810, 313. De citerade meningarna utgör ett bemötande av Hammarskölds

förkastande av Oehlenschlägers bemödanden att — med Hammarskölds ord — "upplifva och till
poetisk Symbolik använda den gamla Nordiska Mytologien". Lyceum I (1810), 47 ff.

29 För en genomgång av Nya skolans användning av götiska motiv före bildandet av Götiska
förbundet, se Stenroth (1972—1982), I, 24—36. För en mer övergripande behandling av
romantikernas förhållningssätt till den fornnordiska motivkretsen, se Erik Wallén, Nordisk
mytologi i svensk romantik (Stockholm, 1918), passim och idem (1923), passim. Observera dock
att Wallén arbetar med ett romantikbegrepp som även innefattar göterna.

30 Se Elgström & Ingelgren (1860), 241 ff.
31 Det har också framhållits att den kritik som Hammarsköld riktade mot göticismen i

mycket stämmer överens med den som Geijer själv senare formulerade i uppsatsen "Betraktelser
i afseende på de nordiska mythernes användande i skön konst" (1817). Se Torsten Ljunggren
(1952), 274 ff, 291.

32 Se Gustaf Ljunggren (1890—1895), IV, 256 och Stenroth (1972—1982), I, 35 f.
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göterna kunna talas om ett intresse av övergående art. I romantikernas diktning
blev götiska motiv med tiden mer sällan förekommande, men de försvann aldrig
fullständigt. Inte heller upphörde romantikerna att fängslas av den götiska
traditionen, vilket bland annat framgår av deras förhållningssätt till
stormaktstidens antikvariska forskning. Flertalet av dem bemötte dessa lärda
mödor med aktning, för även om de ansåg att resultaten var felaktiga, så menade
de att de bakomliggande avsikterna var lovvärda.33 I Atterboms "Minne af
professoren i medicinen vid Upsala universitet Olof Rudbeck den äldre"
(1850—1851) heter det betecknande nog om Rudbecks Atlantica (1679—1702):
"Dock — man dömme nu öfver allt detta huru som helst: ingen, som sjelf har
något af den lidelse, hvilken vi kalla fosterlandskärlek, kan genomläsa det
förunderliga verket utan att der allestädes erfara dess mäktiga närvaro. Äfven
under de smålöjen, till ock med under de skratt, som det framlockar, måste man

känna sig af denna närvaro magiskt berörd och dragen."34 Det råder inte någon
tvekan om att många av romantikerna med styrka kände denna magiska beröring
och dragning.

Som romantikerna uppfattade situationen förelåg det inte någon principiell
motsättning mellan dem själva och göterna. Att även andra än de gjorde samma

bedömning framgår inte minst av ett brev från Tegnér till Jacob Adlerbeth av
den 25 juni 1812, i vilket Tegnér bland annat berättar följande om ett samtal
med Johan Olof Wallin: "Den sednare i synnerhet förkunnade mig att
Idunesarne samt och synnerligen anses för Polyfemister, och Iduna såsom en

blott utgrening af den så kallade nya Secten. Hvad Geijer anginge, så ansåge han
honom redan för förtappad, men om mig hade han ännu det hopp att jag
möjligtvis kunde återföras från mina villovägar". På detta säger sig Tegnér ha
gett ett skarpt svar och förklarat "att ingen förnuftig menniska kunde finna något
Polyfemisteri i Iduna", även om såväl Geijer som han själv "verkeligen trodde
att Polyfemisterna lätteligen kunde ha rätt i många af sina principer, ehuru vi i
öfrigt ej kunna gilla deras polemik".35Med all sannolikhet har Tegnér tillspetsat
ordskiftet, men rimligtvis kan han inte ha hittat på det. Av brevet framgår det
tydligt att Tegnér, trots sitt instämmande i många av de polyfemistiska

33 Angående denna fråga, se vidare Kulling (1931), 179— 195, 205 — 212.
34 Atterbom (1869), I, 180 f. Att dessa ord är uppriktigt menade framgår inte minst av ett

brev från Atterbom till Bernhard von Beskow av den 19 december 1847. Han berättar där att han

skrivit avslutningen av den första versionen av minnesteckningen "med häftigt klappande hjerta,
och stundom under tårar — men glädjens", varpå han tillfogar: "Det var ändå en ståtlig Gubbe!
Stolt var han öfver sitt fädernesland, ända till galenskap; men så hade man ock, i den tiden, ett
fädernesland att högfärdas öfver." Atterbom & Beskow (1926—1928), II, 313.

36 Esaias Tegnér (1919—1924), II, 415. Jämför Schuck & Warburg (1929), 356.
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principerna, inte önskade bli förknippad med Nya skolan.36 Emellertid tyder det
mesta på att flertalet av de övriga göterna i likhet med Geijer intog en mer

välvillig hållning till romantikerna. Inför den läsande allmänheten
manifesterades även en samstämmighet mellan de båda kretsarna genom deras
ömsesidiga medverkan i varandras publikationer.37

Ett intressant exempel på hur förhållandet mellan göticism och fosforism
kunde uppfattas av en yngre utanförstående återfinns i Sophie von Knorrings
roman Illusionerna (1836). I romanens persongalleri ingår fröken G. och
magister Q., två ivriga anhängare av Nya skolan. Den unga Ottilia, romanens

hjältinna, möter dem första gången under en promenad i Stockholm hösten 1812.
När den kvicka fru Pauline, en av damerna i Ottilias sällskap, ser dem komma på
avstånd utropar hon: "Ack, se Nanny med sin Adonis! Nej tyst, det passar inte.
Nanna med sin Balder, så måste det vara, pour 1'amour du Phosphorisme!"38
Givetvis förälskar sig magister Q. genast i Ottilia och han överhopar henne snart
med kärleksdikter, vilka hon beskriver på följande sätt:

Att i dessa poesier ingen af den Nordiska Mythologiens gudomligheter eller andra
passagerare fattades, helst de, som ingen visste något om, och som ingen o-Rysk
tunga kunde utsäga, det förstås af sig sjelft. Det var redan alldeles för simpelt att
likna mig vid Freja, Iduna, Nanna, Gefion, eller sådana gamla bekantskaper, utan
vid Hnoss och Hlyn, Sjofn och Lofn, Snottra och Eir, det var annat det!39

Av Knorring har fröken G. och magister Q. medvetet tecknats som karikatyrer
av fosforister och som bekant tillkommer en karikatyr genom att de egenskaper
som utmärker någonting överdrivs vid avbildningen.40 Vad som gör Knorrings
karikatyrer intressanta är att det just är svärmeriet för den nordiska mytologin
som används som den utmärkande egenskapen för fosforisterna: hos henne
uppgår göticismen fullkomligt i fosforismen. Någonting som är värt att notera är
att Palmblad, att döma av hans recension av Illusionerna, inte tycks ha haft
någonting att invända mot Knorrings uppfattning om vad som kännetecknade

36 För en mycket utförlig behandling av förhållandet mellan Tegnér och romantikerkretsen,
se Torsten Ljunggren (1952), 484—635.

37 Se Schiick & Warburg (1929), 355 f.
38 [Sophie von Knorringl, Illusionerna (Stockholm, 1836), 55.
38 Ibidem, 87 f.
40 Sannolikt hade Knorring inte för avsikt att förlöjliga Nya skolan som sådan genom att

utmåla denna bild av två av dess anhängare. I romanen blir Nya skolan vid ett tillfälle föremål
för en längre diskussion, varvid baron Edward, en annan av Ottilias tillbedjare, uppträder till
dess försvar och framhåller att den inte får dömas efter epigoner som fröken G. och magister Q.
— senare utbrister Ottilia i tacksägelser till baronen för att han hjälpt till att öppna hennes ögon
för "det lifliga, själfulla till hjertat gående, af den nyare poetiska andan". Ibidem, 93—97, 138
(citatet).



romantikerna. Visserligen finner han magister Q. "alldeles misslyckad", men det
han invänder mot är att denne utmålas som "en complett pedant af den uräldsta
sorten", ett släkte som enligt hans försäkran redan var utdött vid tidpunkten för
fosforisterna framträdande.41 Den nordiska mytologins roll i romanen berör
Palmblad över huvud taget inte med ett ord.

Som ovan nämndes hade göticismen stor betydelse för synen på medeltiden
under den första hälften av 1800-talet. Emellertid låter sig den närmare
beskaffenheten av denna betydelse inte anges på ett entydigt sätt. I
Grunddragen af forn-skandinaviska och svenska vitterhetens historia intill
Stjernhjelm omtalar Atterbom i ett sammanhang "den berömvärda kärlek,
hvarmed så mången af det uppväxande slägtet vänder sig åt Norränaspråken, åt
Nordisk fornkunskap i allmänhet, åt ett sig dervid fastknytande studium af vår
Medeltids håfvor, af vårt modersmåls historiska utveckling, dialekter m. m."42
Det finns visst fog för att beskriva förhållandet på detta sätt, eftersom intresset
för forntiden i en del fall verkligen ledde vidare till ett intresse för medeltiden.43

Någonting som förtjänar att uppmärksammas är att medeltida ämnen vid
flera tillfällen tas upp i Iduna. Så sker bland annat i Leonard Fredrik Rääfs
"Tankar om sättet att uppsöka och vårda fäderneslandets fornlemningar" (1814),
där det största utrymmet ägnas åt de medeltida lämningarna.44 Ett annat exempel
är Gustaf Wilhelm Gumaelius' ofullbordade utgåva av "Hertig Fredrik af
Normandie" (1822—1824), en av de medeltida så kallade Eufemiavisorna. Dock
bör det påpekas att just dessa båda göter stod nära romantikerna, i synnerhet
Gumaelius, som vanligen själv brukar räknas som företrädare för Nya skolan.45
Också inom den göticistiska diktningen gör sig medeltiden på olika sätt bemärkt,
främst i de många skildringarna av brytningen mellan hedendomen och
kristendomen, men även i åtskilliga berättelser som är förlagda inom ramarna för
en uteslutande hednisk värld. "De romantiska diktarna förväxlar mycket lätt den
vikingatid eller mer allmänna nordiska forntid, som de vill teckna med
högmedeltiden", skriver Jöran Mjöberg träffande.46 Hos en del diktare framstår
de götiska kämparna närmast som medeltida riddare som iförts fornnordiska
dräkter. Ett välkänt exempel utgörs av Tegnérs teckning av titelpersonen i

41 Svenska Litteratur-Föreningens Tidning 1837, spalt 76.
42 Atterbom (1864), 219.
43 Angående denna fråga, se Bengt Thordeman, Attitudes to the Heritage, Medieval Wooden

Sculpture in Sweden I (Stockholm, Göteborg & Uppsala, 1964), 47—51.
44 Selduna V (1814), 111-128.
45 Se Schiick & Warburg (1929), 155 f, 160, 205.
46 Mjöberg (1967—1968), I, 26. I-ägg märke till att Mjöberg talar om romantiska diktare i en

vid mening där även göterna är inkluderade. Se vidare Jansson (1996), 205.
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Frithiofs saga (1825), hos vilken de ridderliga dragen är mycket framhävda — i
detta fall rör det sig dock om ett medvetet förfaringssätt. På så vis kunde den
götiska diktningen förmedla värderingar som snarast hörde samman med en
idealiserad medeltid. Att dessa värderingar presenterades som forntida medförde
emellertid att de knappast kan ha fått någon egentlig betydelse för läsarnas
uppfattning om medeltiden.

Av det föregående kan det verka som om relationen mellan forntids- och
medeltidsintresset inte skulle ha varit behäftad med några allvarligare konflikter.
Så långt som det kom an på romantikerna innebar det inte heller några större
svårigheter att förena de båda intressena med varandra. Många andra hanterade
dock frågan på ett helt annat sätt och lika tveklöst som att göticismen ibland
verkligen befordrade medeltidens sak är att den ofta tvärtom motverkade
densamma. Ännu en gång skall här upprepas att när svenskarna sökte manande
förebilder i historien så vände de sig av hävd till forntiden. Som också tidigare
påpekats inordnade sig även romantikerna i stor utsträckning i denna gamla
tradition, åtminstone när det var frågan om att använda historien i patriotiska
eller nätionalistiska sammanhang. För dem hade medeltiden likväl viktiga
ideologiska funktioner att fylla inom andra områden och av det skälet medförde
deras uppmärksammande av forntiden inte ett försummande av medeltiden. Vad
gäller den ideologiska användningen av historien bland romantikernas samtida i
allmänhet så var den trots allt företrädesvis inriktad mot nationalistiska

målsättningar och forntidens många gånger ådagalagda brukbarhet i sådana
sammanhang gjorde att medeltiden därvid lämnades åsido. Med andra ord
medförde göticismens starka ställning att det helt enkelt inte fanns något behov
av att göra en ideologisk användning av medeltiden.47

I samband med detta kan det naturligtvis också konstateras att medeltiden av

flera orsaker faktiskt inte skulle ha lämpat sig speciellt väl som symboliskt
centrum för nationell samling i Sverige. Inte minst viktigt därvid är givetvis att
medeltiden inte hade uppfattats som någon storhetstid i den svenska historien. I
det avseendet kan Geijers sammanfattande karakteristik av epoken i Svenska
folkets historia (1832—1836) sägas vara representativ:

Sveriges medeltid är full av oreda och har ingen glans, att därmed besticka ögat.
Vad hierarkien, vad feodalismen, vad de uppblomstrande städernas makt i det
övriga Europa på denna tid hade stort och lysande, sträckte sig föga hit; och vill
man tro vad som vanligen försäkras, så skola dessutom åtskilliga förträffliga
egenskaper, som gjorde våra hedniska förfäders ära, med hedendomen ha gått i

47 På ett motsvarande sätt argumenterar Bo Lindberg för att göticismen utgör en av de
huvudsakliga förklaringarna till nyhumanismens förhållandevis svaga genomslag i Sverige. Se
Lindberg (1987), 109f.
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kvav och mest blivit ersatta av nya odygder och ny vantro.48

Till dessa försäkringar säger sig dock Geijer inte sätta någon tro, utan förklarar
att han varken kan inse vari den forna förträffligheten eller det nya fördärvet
består. På detta sätt tar han avstånd från ett ännu under hans tid vanligt
förekommande betraktelsesätt.

Helt i enlighet med Geijers beskrivning hade det under lång tid funnits en

benägenhet att prisa forntiden på bekostnad av medeltiden. Så heter det
exempelvis i Nils Henrik Sjöborgs Inledning til kännedom af fäderneslandets
antiquiteter (1797):

Det är en ära för denna Hjeltars Födelsebygd, at Häfderne wisa huru Swenskarne
från de uråldrigaste tider warit mera manlige än swage, mera wettige än qwicke,
warit redlige stundom ända intil grymhet, nitälskande för Rättwisa, för Fosterland,
för Konung, för kärlek och wänskap ända intil döden, men ej nedlåtande ända intil
falskhet. Förställning, smicker och lögn inkommo med påfwedömet och
prästwäldet. Förut gick man fienden under ögonen, hotade och slog.49

Utan tvekan var benägenheten att bedöma förhållandet på detta sätt starkast
under 1700-talet, men den är tydligt märkbar också under den första hälften av

1800-talet. Betecknande nog har den avsatt klart skönjbara spår även i Geijers
egna såväl poetiska som prosaiska ungdomsverk. Längre fram kommer exempel
på detta att tas upp till behandling, men här är det tillräckligt att fastslå att
göticismen på så sätt inte bara gjorde det överflödigt att bilda ideal utifrån
medeltiden, utan också direkt motverkade sådana strävanden.50

Utan tvekan utgör göticismens starka ställning en av de viktigaste
förklaringarna till att medeltiden inte kom att spela en lika framträdande
ideologisk roll i Sverige som i Tyskland under den första hälften av 1800-talet.
Det är främst av den anledningen som så stort utrymme här har ägnats åt att
utreda förhållandet mellan forntids- och medeltidsintresset. Emellertid utgör
denna utredning samtidigt en viktig bakgrund till den fortsatta framställningen
om synen på brytningen mellan hedendomen och kristendomen.

48 Geijer (1913-1931), IV, 593.
49 Nils Henrik Sjöborg, Inledning til kännedom affäderneslandets antiquiteter (Lund, 1797),

88 f.
50 Denna problematik tilldelas en framträdande plats i Anders Fryxell, "Orsakerna till den

historiska orättvisa, hvarmed katolska tidehvarfvet blifvit i Sverige behandladt: Tal vid
prestmötet i Carlstad d. 15 jun. 1847", Läsning för bildning och nöje: Månadsskrift 1 (1847), 526
f.
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Kristendomen mot hedendomen

I ett akademiskt program från 1835 — en inbjudan till åhörande av ett tal om
Gustav III av Carl Wilhelm Bottiger — tar Geijer upp frågan om den historiska
traditionens betydelse för människan. Detta var varken första eller sista tillfället
han tog i akt för att utveckla sin mening om traditionen. Vad som skänker denna
framställning ett speciellt intresse är att den skiljer sig från de övriga i ett viktigt
avseende, för här driver Geijer överraskande nog tesen att ett fullständigt brott
med det förflutna under vissa omständigheter faktiskt kan få en lycklig utgång.
Att detta inte hör till vanligheten framgår dock av att han betecknar det som ett
under, vilket endast kan inträffa när människorna fullkomligt överlämnar sig i
Guds hand: "De första kristne gjorde det. Så uppstår en verkligt ny tid."51 Det
förefaller som om Geijer uppfattar de första kristna som i detta avseende helt
unika i den hittillsvarande historien. Naturligtvis är det inte någon tillfällighet att
han just i samband med dessa gör ett avsteg från den inom romantikernas
historiefilosofi helt grundläggande tanken på den historiska utvecklingens
organiska karaktär.

För Geijer och de andra romantikerna framstod brytningen mellan
hedendomen och kristendomen som en av de mest genomgripande
omvälvningarna i världshistorien. Ett tydligt exempel på detta betraktelsesätt
utgörs av Palmblads personligt hållna reflexioner över kampen mellan hedningar
och kristna i Grekisk fornkunskap (1843 — 1845):

Jemte korstågen, synes mig denna kamp vara det vigtigaste moment i hela
verldshistorien: här var fråga om något ännu vigtigare, än om Athen eller Sparta
skulle segra, om Orienten under Xerxes eller Dareios Hystaspis, om Occidenten
under Themistokles eller Alexandras, om Rom eller Karthago eller hvilket annat af
verldens öfriga riken skulle blifva den enda herrskaren, ty här var fråga om segren
mellan Zeus och Christus. 1 detta ord ligger ingenting mindre än allt!
Verldshistorien, i sin innersta kärna, hade nu concentrerat sig till Kyrkohistoria. Af
alla tragedier i dikten eller verkligheten känner jag ingen mera storartad, än
kampen mellan Korset och den krönte Ny-Platonikern Julianus; och bland alla
katastropher synes mig det ögonblick det betydelsefullaste, då denne hedendomens
martyr, den christne Affällingen, sårad och döende, kastar sitt blod upp mot
himmelen och ropar: 'vicisti, Galilaee!'52

Vad som stod på spel i kampen mellan Zeus och Kristus var alltså ingenting
mindre än allt.

Som vid flera tillfällen understrukits fäste romantikerna mycket stor

51 Geijer (1923-1931), VII, 215, 219.
52 Vilhelm Fredrik Palmblad, Grekisk fornkunskap I (Upsala, 1843), 575 f.
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betydelse vid kristendomens övervinnande av hedendomen i samband med
forntidens övergång i medeltiden. För att inte några missförstånd skall
uppkomma måste det emellertid inskärpas att detta inte innebär att de utan
vidare betraktade religionsskiftet som liktydigt med epokskiftet. Här finns det
skäl att återknyta till vad som i det föregående kapitlet sades om romantikernas
uppfattning om medeltiden som en epokal enhet, det vill säga deras bild av
medeltiden som en kulturell enhet, utmärkt av att dess viktigare manifestationer
framsprungit ur en gemensam princip och därför burit en enhetlig karaktär. I
samband med att detta togs upp framhölls också att de föreställde sig utbildandet
av denna kulturella enhet som en mycket långvarig process. Utan tvekan
framstod kristendomen för romantikerna som den enskilt viktigaste
beståndsdelen i den anda som de menade att medeltiden präglades av, men

givetvis tänkte de sig inte att denna anda skulle ha varit fullt utvecklad enbart i
och med att kristendomens ställning som dominerande religion i det romerska
riket befästes efter Julianus Apostatas död år 363. I deras ögon utgjorde detta
skeende endast en etapp i en process som hade inletts långt dessförinnan och
skulle avslutas ännu längre därefter — varmed ingalunda har förnekats att den
bedömdes vara en av de mest avgörande. Just kristnandet i sig tilldelades av

romantikerna en mer epokgörande roll i fråga om den svenska historien, vilket
sammanhänger med att detta ägde rum vid en tid då de ansåg att den medeltida
andan redan hade nått sin fulla utveckling på den större delen av den europeiska
kontinenten. Enligt deras uppfattning innebar antagandet av kristendomen att
svenskarna trädde i beröring med en sedan tidigare utbildad kultur och av den
anledningen föreställde de sig att den epokala mellanperioden för dessa blev av

kortare varaktighet — därmed är dock inte sagt att de antog att denna skulle ha
varit hastigt övergången.

Det är viktigt att hålla i minnet att romantikerna inte uppfattade övergången
från forntiden till medeltiden som ett oförmedlat språng i den historiska
utvecklingen. En sådan tanke skulle också svårligen ha låtit sig förenas med
deras övertygelse om utvecklingens organiska karaktär. Klargörande är därvid
Atterboms utläggningar i Poesiens historia om relationen mellan de olika
huvudperioderna i poesins historia:

Hvarje dylik hufvud-period är |...| att anse såsom en särskild lefnads-krets, inom
hvilken poesien begynner, mer eller mindre fulländar sig, och åter upphör, eller går
under; men hvarvid ock skönjes, att hvarje slik företeelse af undergång är blott
skenbar, eller medför den följd, att hennes eviga väsende snart nog, inom en ny

tids-krets, upplefver en ännu innerligare, djupare, rikare utbildning.53

53 Atterbom (1861 -1862), I, 9 f.
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Med andra ord är de olika huvudperioderna inte i sig slutna enheter, utan de
bygger vidare på varandra. Detta resonemang om poesihistorien kan utan vidare
överföras till alla andra områden av historien — det står att läsa i direkt

anslutning till Atterboms i det föregående kapitlet anförda förklaring att

epokerna i konst-, kultur- och världshistorien svarar mot varandra, eftersom det
är samma världsande som genomgår dem alla.

Vanligen beskrev romantikerna utvecklingen från forntiden till medeltiden
som en stegvis förskjutning där det gamla förebådade det nya: vad som under
forntiden hade förekommit som underordnade tendenser tilltog under en

övergångsperiod alltmer i styrka för att under medeltiden bli till överordnade
tendenser. Även om romantikerna således betonade kontinuiteten i utvecklingen
från forntiden till medeltiden, så hävdade de icke desto mindre att denna

utveckling innebar en fullständig omvälvning av hela den existerande kulturen: i
stället för den utslocknade anda som hade legat till grund för den antika kulturen
började en ny att ta form och ur den framgick den medeltida kulturen.

I Uber dramatische Kunst und Literatur (1809—1811) fastslår August
Wilhelm Schlegel: "Religionen är den mänskliga tillvarons rot." Av detta följer
enligt hans mening att en förändring av religionen med nödvändighet medför en
motsvarande förändring av de mänskliga själsförmögenheternas verksamhet.
Som ett belägg för denna slutsats tar han upp följderna av kristendomens
införande: "Denna lika upphöjda som välgörande religion har pånyttfött den
uttömda och sjunkna gamla världen, den har blivit den ledande principen i
historien om de nyare folken". Emellertid fortsätter han med att förklara att vid
sidan av kristendomen så har även "den germanska stamkaraktären hos de
nordiska erövrarna, vilka förde in ny livskraft i ett urartat människosläkte", varit
bestämmande för den europeiska bildningen sedan inledningen av medeltiden.54
Denna utläggning äger ett stort mått av representativitet: hänvisningar till
kristendomen och det germanska eller nordiska sinnelaget återkommer ständigt i
romantikernas karakteristiker av den europeiska historien efter antiken.
Exempelvis heter det i Friedrich Schlegels Geschichte der alten und neuen

Literatur: "Christendomen, sådan Tyskarne mottogo den af Romarne, på den
ena, och Nordens fria anda, på den andra sidan, voro de båda elementer, ur

54 "Die Religion ist die Wurzel des menschlichen Daseyns." "Diese eben so erhabene als
wohlthätige Religion hat die erschöpfte und versunkene alte Welt wiedergebohren, sie ist das
lenkende Prinzip in der Geschichte der neueren Völker geworden". "die germanische
Stammesart der nordischen Eroberer, welche in ein ausgeartetes Menschengeschlecht neue
Lebensregung brachten". August Wilhelm Schlegel (1812—1817), II, 21.
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hvilka den nya verlden framgick".55
Även de svenska romantikerna gav vid upprepade tillfällen uttryck åt samma

uppfattning. Hos Geijer sker det bland annat i "Om Europas världsvälde"
(1817), där han talar om hur Europa räddades ur det fördärvade tillståndet under
det västromerska rikets sista tid genom inflytandet från kristendomens och de
germanska folkens dygder, vilka sammantagna lade grunden till den fortsatta
europeiska historien. 56 En av de skrifter som Atterbom tar upp liknande tankar i
är Poesiens historia, där han i en skildring av mötet mellan det kristna och det
germanska fastslår: "Det var genom dessa båda principers förmälning och
vexelgenomträngning, som den (nu vanligen såkallade) romantiska karakter
uppkom, ur hvilken de organiska grund-böjelserna och grund-föreställningen för
hela dess [medeltidens] samhällslif, och således äfven för dess poesi och konst,
framgingo."57

Bakom romantikernas betonande av det germanska ligger naturligtvis de
gamla föreställningarna om motsättningen mellan den förvekligade södern och
den kraftfulla norden.58 Enkelt uttryckt tänkte de sig att kristendomen blev en

makt med kraft att omskapa världen först sedan de starka nordmännen vunnits
som dess förkämpar. Av betydelse i sammanhanget är också romantikernas idé
om att historien vid olika tidpunkter har sitt centrum i olika geografiska
områden. Enligt deras uppfattning medförde övergången från antiken till
medeltiden således att historiens centralpunkt förflyttades från en sydligare till
en nordligare del av Europa.

Det är också mot bakgrund av sådana tankar som romantikernas benägenhet
att förknippa vissa folk uteslutande med vissa tider bör betraktas. Till de mer

egenartade konsekvenserna som följde därur hör att en stor del av mänskligheten
för dem närmast kom att framstå som en anakronism. Mycket talande är därvid
Almqvists ord om de moderna asiaterna — alltså befolkningen i vad som under
romantikernas tid allmänt ansågs vara mänsklighetens urhem — i "Historiens
idéer" (skriven 1819): "Dessa människor — fornminnen — nu nattvandrare —

äro att betrakta, såsom verkligen levande hieroglyfer från urtiden; levande ibland
de övrige döde stenteknen."59 Enligt de flesta romantikerna förhöll det sig alltså
på ett helt annat sätt med de nordliga européerna: först vid tidpunkten för

55 Friedrich Schlegel (1838—1839), I, 204. Angående bröderna Schlegels uppfattning i
frågan, se vidare Höltenschmidt (2000), 177 f, 186 f, 235, 268 f, 319, 322, 331 f.

56 Geijer (1923-1931), II, 368 ff.
57 Atterbom (1861-1862), IV, 16.
58 Angående äldre svenska författares utformningar av detta idékomplex, se Carl Frängsmyr

(2000), 25, 38, 59, 61 ff, 111, 126 f.
59 Almqvist (1920-1926), II, 280.
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medeltidens inledning hade dessa trätt in på historiens skådebana och ännu hade
de inte spelat ut den stora roll som de tilldelats.60 I nästa kapitel blir det tillfälle
att återkomma till romantikernas syn på det germanska inslaget i den medeltida
kulturen. Tills vidare kommer uppmärksamheten i stället att riktas mot det
kristna inslaget, vilket trots allt är det mest avgörande.

I Schellings Vorlesungen uber die Methode des akademischen Studiums
(1803) återfinns en inflytelserik utläggning om den djupare innebörden av

brytningen mellan hedendomen och kristendomen. Enligt honom var det
gudomliga inom den grekiska mytologin någonting i nomvärldsligt som
oförmedlat fanns uppenbarat i naturen. Det oändliga åskådades således i det
ändliga, men därigenom blev det samtidigt underordnat detta.61 Med det
gudomliga inom kristendomen förhåller det sig på omvänt sätt:

Slutet på antiken och gränsen mot en ny tid, vars härskande princip var det
oändliga, kunde uppstå blott genom att det sannskyldigt oändliga trädde in i det
ändliga, men inte för att gudomliggöra det, utan för att offra det åt Gud i hans egen

person och därmed försona det. Den primära idén inom kristendomen är för den
skull nödvändigtvis den män ni skovordna guden, Kristus, i hans egenskap av
höjdpunkten av och slutet på den gamla gudavärlden. Han ändliggör i sig själv
även det gudomliga, men han drar människorna till sig inte i deras höghet utan i
deras ringhet; och han framstår som en visserligen av evighet beslutad men ändå i
tiden förgänglig uppenbarelse och som gräns mellan de bägge världarna. Själv
återvänder han till det osynliga, och utlovar i sitt ställe inte någon princip som
kommer in i det ändliga och som förbliver där, utan Anden, den ideala princip,
vilken tvärtom återför det ändliga till det oändliga och vilken som sådan är den nya
världens ljus.62

Här möter en tydlig tillämpning av Schellings uppfattning om den historiska
utvecklingen som ett stegvis uppenbarande av olika sidor av det gudomliga.
Uttryckt i korthet svarar alltså övergången från hedendomen till kristendomen
mot övergången från det ändliga till det oändliga. Som antyds i citatet medförde
denna förändring en omvälvning av människornas förhållande till såväl det

60 Även i denna fråga hävdade dock några romantiker en avvikande mening, vilket inte minst
gäller om Hammarsköld. I 'Teleologiska betragtelser öfver verlds-historien" skriver denne: "Jag
vågar tro, att ett närmare betragtande af Verldshistorien skall omisskänneligen framställa för oss,
huru som visse Nationer och folkstammar sedan de utfört de värf, för hvilka de fingo en

öfvervigt under tiderna, nedfallit från sin höjd och nästan utrotats, på samma sätt, som plantan
förvissnar sedan hon burit sin frugt. Så se vi att det gått med Judarne, med Grekerna, med
Romarne och sednast med Araberne. Af hvad skäl böra då de nuvarande Européerna räkna på ett
annat öde, eller finna en orättvisa i sin undergång?". De folk som Hammarsköld förutspår skall
ta över efter de europeiska är de amerikanska och ryska. Hermes II (1821), 40—50 (citatet 40 f).
Se även Läsning i hvarjehanda I (1810), 60 f.

61 Schelling (1988), 98 ff.
62 Ibidem, 103.
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gudomliga som det naturliga. För människorna upphörde gudomligheten att vara
direkt tillgänglig i den omgivande naturen: den tidigare enheten av det ideala
och det reala var bruten.63

I Schellings efterföljd tolkade även andra av de tyska romantikerna
motsättningen mellan hedendomen och kristendomen i termer av motsättningen
mellan det ändliga och det oändliga. Exempelvis utvecklas detta tema med viss
utförlighet i Friedrich Asts System der Kunstlehre (1805), tydligast i ett avsnitt
där skillnaden mellan den antika och den romantiska konsten härleds från

skillnaden mellan den antika och den romantiska världens religiositet.64
Även bland de svenska romantikerna anlade många ett likartat betraktelsesätt

på det ifrågavarande skeendet. Att det hos Atterbom bland annat sker i en

recension av Asts Öfversigt af poesiens historia (1810) — Hammarskölds
svenska översättning av det avslutande partiet i Asts nyssnämnda verk — är
givetvis inte en tillfällighet. Helt i linje med såväl Schellings som Asts
framställningar beskriver Atterbom den omvälvning som kristendomen innebar
på följande sätt:

Naturen, hvars ändlighet och tröstlöshet nu var funnen, störtade in i sig sjelf, och
Kärleken, lik fordom Guds ande öfver chaos, sväfvade åter ensam öfver djupet.
Frälsaren och Apostlarne predikade den evige Anden, Fadren, tingens enda sanna

substanz; visade menniskan åt himlen, såsom dess verkliga fädernesland; upphöjde
lefnaden till religion, och satte kärleken, den gudomliga dragningskraften mellan
själar, till dess hufvudprincip. Menniskan blef sig tydlig såsom ande, blef
medborgare af en andelig verld; men Dygden var nu en blott i Gudomsmajestätet
existerande urbild, till hvilken den i stoftet fängslade själen endast på omätligt
afstånd kunde närma sig, genom lefvande tillit till en helig, men med Andligheten
försonad Fader; och verlden blef en af Försynen länkad uppfostringsskola för detta
ändamål. Den dödlige sträckte sin längtan bortom grafven, viss om oändligt
fullkomnande; hans aningar försinligades, och englar och under omgåfvo honom.
— Emellertid fullbordades långsamt den timliga verldsomhvälfningen. Kraftfulla
främlingar från Norden hämnades i Romas ruiner Söderns långa förnedring, en

andlig Makt reste sig på Caesarernes thron, Idéen hade för evigt besegrat Naturen.65

Liksom hos Schelling är beskrivningens avhängighet av det historiefilosofiska
betraktelsesättet uppenbar. Emellertid är tonfallet ett något annat hos Atterbom
än hos Schelling, vilket märks i sättet att omtala det nya särskiljandet mellan det
mänskliga och det gudomliga. I Atterboms text möter en tydligare utformning av

63 Ibidem, lOOf.
* Se Ast (1805), 61 ff.
85 Phosphoros 1810, 184. Om någon enskild text föresvävade Atterbom när han nedtecknade

denna beskrivning var det dock snarast ett parti i Jean Pauls Vorschule der Ästhetik (1804).
Jämför Jean Paul, "Inledning till estetiken", översättning av Ingrid Windisch, Res Publica 34
(1996), 52 f.
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tanken på människans aldrig stillade längtan efter det oändliga — en tanke som
tilldelas en grundläggande betydelse i många definitioner av romantiken. Med
kristendomen omvandlades det eftersträvade idealet till någonting som inte
längre var möjligt att till fullo uppnå inom jordelivet.

Av Carl Santesson omtalas recensionen av Asts verk som "det främsta

aktstycket för kännedomen om den unge Atterboms medeltidsåskådning".66 Det
finns inte någonting att invända mot Santessons karakteristik, annat än att det
möjligtvis skulle kunna vara missledande att tala om den unge Atterbom i
sammanhanget, eftersom en sådan bestämning antyder att den mogne Atterbom
företrädde en annan medeltidsåskådning. Även om Atterbom i sina senare

skrifter uttryckte sig på ett mindre poetiskt överflödande sätt, så höll han av allt
att döma under hela livet fast vid de grundläggande tankarna. Också
fortsättningsvis tog han i stor utsträckning fasta på samma punkter när han angav
medeltidens egenart.

Ett verk som tydligt visar på den förhållandevis stora beständigheten i
Atterboms uppfattning om kristendomens historiska roll är Poesiens historia. I
ett avsnitt av föreläsningsserien förklarar han att den sinnesstämning, "som
utmärkte det (äfven i sina förvillelser) ungdomsfriska menniskoslägte,
hvarigenom Europa under medeltiden omskapades", svarar mot en ny

uppenbarelseform av "lifvets gudomliga idee". Enligt hans mening hade det nya

idealet erhållit vad han kallar dess allmänna former eller livande möjligheter just
från kristendomen.67 Det som Atterbom finner utmärkande för den medeltida

sinnesstämningen är detsamma som han finner utmärkande för ungdomens
sinnesstämning, det vill säga

s/äAlifvets begynnande uppstigande öfver samtliga natur-objecternas ändlighet,
med bestämdt vaknad syftning till ett fritt och fullt andelif; en syftning, som i och
med detsamma innebär en syftning till ett oändligt, hvari lifvets urbild, mönster
och regel är att söka och finna, och hvars himmelska verklighet alltså har den
oinskränktaste rätt att bestämma hela den jordiska verklighetens beskaffenhet/"8

På samma sätt som i recensionen av Asts verk sätts alltså kristendomen också i

Poesiens historia i samband med andens övervinnande av naturen eller

oändlighetens övervinnande av ändligheten.
Ur Geijers skrifter framträder inte en lika entydig uppfattning om brytningen

mellan hedendomen och kristendomen. Som tidigare konstaterats var den unge

Geijers syn på medeltiden i hög grad präglad av 1700-talets historieskrivning.
66 Santesson (1920), 168.
67 Atterbom (1861-1862), IV, 15.
66

Ibidem, IV, 14 f.



Den bild han målar upp av det västromerska rikets fall i gradualdissertationen
De ingenio politico medii cevi (1806) inordnar sig också väl i den äldre
traditionen. Om religionen har han i sammanhanget inte någonting att säga och
när han tar upp den i samband med senare skeden i medeltidens historia är det
endast för att skildra hur "den högsta av religioner började smittas av barbari" i
takt med att den katolska kyrkan konsoliderades.69 När han författade prisskriften
om inbillningsgåvan 1810 betraktade han dock det ifrågavarande skedet ur en
annan synvinkel. Att prisskriften samtidigt på ett helt annat sätt än

gradualdissertationen är präglad av den idealistiska historiefilosofin är givetvis
inte en tillfällighet. I prisskriften framhåller han att det hade blivit nödvändigt att
en ny princip för "den aldrig vilande mänskliga odlingen" skulle framträda och
han finner att så också skedde: "Ur stoftet av en syndig värld uppgick för
människan förklarad den rena, oändliga anden."70 Om generationen som mottog
denna uppenbarelse hyser han emellertid inte några högre tankar. Enligt hans
mening kom barbarernas "råhet" att i blandning med romarnas "fördärv" ge

upphov till ett "kaos" som det tog mänskligheten lång tid att komma ur — i
sammanhanget infogar han också en del kritiska anmärkningar om den katolska
kyrkan.71

I flera senare skrifter lämnar dock Geijer mer oblandat uppskattande
skildringar av brytningstiden, vilket exempelvis gäller "Om Europas
världsvälde" — betecknande är att han där också tar den katolska kyrkan i
försvar.72 Detta innebär emellertid inte att utvecklingen av Geijers uppfattning
om det aktuella skedet hade nått fram till en slutpunkt, för efter hans "avfall"
1838 gjorde sig de kritiska synpunkterna på nytt gällande med större styrka. I
föreläsningsserien Den ny-europeiska odlingens hufvudskiften (hållen 1845,
postumt utgiven 1849) talar han åter om "detta släkte av råa, krigiska barbarer,
som översvämmar den fordna bildade världen och trampar dess kultur under
fötterna", även om han också vid denna tidpunkt menar att den antika kulturen
redan tidigare hade förlorat all livskraft och att någonting gott till slut kom ut av
barbarernas härjningar.73 Vad gäller Geijers tolkning av kristendomens roll i
historien, så genomgår den inte några mer omfattande förändringar under slutet
av hans liv. Bland annat i Föreläsningar öfver menniskans historia återkommer

® Geijer (1923- 1931), 1,46.
70 Ibidem, I, 80.
* Ibidem, I, 80 f.
72 Ibidem, II, 370.
73 Ibidem, XI, 13.



han till tanken på kristendomen som "den rent andeliga religionen".74
Det kan förefalla som om skillnaderna mellan Geijers och Atterboms

uppfattning om den religiösa brytningen skulle vara ganska stora. Vid närmare
påseende visar de sig dock krympa samman, även om de ingalunda utplånas helt.
Den mest avgörande olikheten är att Geijer inte är tillnärmelsevis lika
entusiastisk som Atterbom när han beskriver denna period. I själva verket
överensstämmer de trots detta i det stora hela med varandra i såväl synen på det
historiska skeendet som i tolkningen av dess djupare innebörd. Vad som

kommer deras framställningar att te sig så olika är att Geijer tenderar att i första
hand ta fasta på skeendet och Atterbom på dess innebörd. Inte heller Atterbom
anser att brytningstiden var en kulturellt högtstående period, men vad han väljer
att lägga vikten på är den nya princip för bildningen som han menar framgick ur

de militära och politiska omvälvningarna. På motsvarande sätt finner också
Geijer, alltifrån tidpunkten för tillkomsten av prisskriften om inbillningsgåvan,
att den första grunden för uppkomsten av en ny kultur lades under detta tidevarv,
men det som han huvudsakligen uppehåller sig vid är de historiska händelserna.
Ytterst handlar emellertid kristendomens seger över hedendomen för Geijer
liksom för Atterbom om andens seger över naturen eller oändlighetens seger

över ändligheten.
Samma tolkning av den religiösa brytningen återkommer hos många av de

andra romantikerna. Hos Hammarsköld möter en utformning av den i
"Teleologiska betragtelser öfver verlds-historien" (1821), även om det måste
understrykas att den där inte sätts i samband med epokskiftet mellan antiken och
medeltiden, utan tvärtom ingår i ett försvar av den "af en modern kortsynthet
antastade" indelningen i gamla och nya historien. Enligt Hammarsköld har
denna indelning sin grund i "utvecklingsmethodens ombytta charakter":

Med Naturgudarnes fall och deras Oraklers förstummande, upphörde det dunkla
ödets stränga verldsregemente, och med det förkroppsligade Logos, med det att
Oändligheten sjelf personligen framträdde i ändligheten, röjde sig, allt mer och
mer, Försynens milda ledande af verldsstyrelsen. Ja! alla folkslags inre
physiognomier, alla staters styrelsesätt, alla Konsters, alla Vetenskapers skick
antogo, efter Christi födelse, ett helt annat utseende, än före denna märkvärdiga
händelse; i thy att det evigas timliga uppenbarelse, som i gamla tiden kändes mera
som natur och uttrycktes, i alla förhållanden, mera realistiskt, har i den nya tiden
mera blifvit fattad som intelligens och visat sig mera i ett idealistiskt, eller, hvad
man i konsterna kallar, romantiskt skaplynne.75

Det erbjuder inte några svårigheter att här igenkänna samma tankegångar som

74 Ibidem, X, 300.
75 Hermes II (1821), 11.
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uttrycks i Atterboms och Geijers skrifter.
Även i flera av romantikernas skönlitterära verk utmålas den religiösa

brytningen på liknande sätt. Ett intressant exempel utgörs av Stagnelius'
dramatiska skaldedikt Martyrerne (1821), en martyrhistoria som utspelar sig i
Libyen under 190-talet. Den romerske prokonsuln Hilarius, som är fullt
medveten om att hans kamp mot kristendomen är förlorad på förhand, säger vid
ett tillfälle till en vän:

Ett ringa träd
Var i sin början Christi rike,
(Så kallar detta folk sin dunkla liga.)
Nu är det vuxet till en väldig stam,
Ett stort, osynligt underträd, hvars rötter
Omarma djupen, och hvars stolta grenar
Snart hindra stjernorna i deras lopp.
Rätt sade du likväl att inget svärd,
Att ingen bila mäktar det förstöra.
En fåfäng kamp sig Roma företog.

1—T1
Ty dessa hopar ej bestå af menskor
Med kött och blod. De äro bleka Maner

Från underjorden. Hvad för oss är skugga
Är verklighet för dem, för dem en skugga
Vår verklighet. Hur vill man dem bekämpa?76

Mot bakgrund av passager som denna är det inte förvånande att Hammarsköld
och Palmblad i en berömmande recension av verket framhåller hur väl

författaren har träffat "tidehvarfvets charakter och färg" och påpekar att det från
"en historisk synpunkt" inte finns någonting att tadla.77 För romantikerna
framstod övergången från hedendomen till kristendomen som en omkastning av
förhållandet mellan skuggan och verkligheten.

När de svenska romantikerna riktade blicken mot kristendomens antagande i
det egna landet såg de samma grundläggande mönster upprepas: de fann att det
också där ytterst var frågan om en övergång från det ändliga till det oändliga.78
Emellertid var frågan om kristnandet mer svårhanterlig i Sverige än i många
andra länder i Europa. Av 1700-talets historiker hade perioden som föregick
kristnandet som regel inte betraktats som en nedgångsperiod. Tvärtom var de

76 Erik Johan Stagnelius, Samlade skrifter II —III, utgifna af Fredrik Böök, Svenska
författare utgifna af Svenska Vitterhetssamfundet III (Stockholm, 1913— 1914), II, 341.

77 Svensk Literatur-Tidning 1822, spalt 170, 172.
78 I litteraturen om den götiska strömningen tas frågan om såväl göternas som romantikernas

syn på den religiösa brytningen upp på många ställen. Se främst Wallén (1923), passim, Hedin
(1928), 78—127, Gunnar Lokrantz, Karl August Nicander (Uppsala, 1939), 70—102 och
Mjöberg (1967— 1968), I, 107-155.
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benägna att i den religiösa omvändelsen se slutet på den ärorika götiska
forntiden och inledningen på den förnedrande påviska medeltiden: om

epokskiftet från forntiden till medeltiden i det södra Europa fick beteckna ett
utbredande av den nordiska friheten, så fick epokskiftet i Sverige i stället
beteckna ett undertryckande av friheten. Att den rudbeckianska visionen av det
förflutna fick allt färre anhängare under 1700-talets lopp medförde ingalunda att
man slutade lovorda de forna göternas dygder, allra minst när det kom till
jämförelser mellan forntiden och medeltiden.79

I Olof von Dalins framställning av den svenska vitterhetens historia i den
första delen av Kongl. Svenska Vitterhets-academiens Handlingar (1755) heter
det exempelvis med en tidstypisk vändning: "Barbariet lyktades icke med
hedniska Läran: Snarare kan man säga, at det tiltog med Munkarne, som ej
allena fördunklade vett och tankar, utan ock bortskämde menighetens hjärtan, ty
all Dygd och Ära begynte blifva onödiga, så snart offer, gåfvor och tidegärder
troddes uträtta det samma."80 Genom att Dalin och andra historiker formulerade

angreppen som riktade mot den "falska" kristna tron — det vill säga
katolicismen — till skillnad från den "sanna" — protestantismen — kunde de till
och med få prisandet av hedendomen på kristendomens bekostnad att framstå
som en Gudi behaglig gärning. Sannolikt vore det ett misstag att över lag tolka
detta som en strategi för att i säkerhet för kyrkan framföra förtäckt kritik av

kristendomen över huvud taget — även om det givetvis också förekommer fall
med ett sådant syfte. Det förefaller mindre troligt att dessa författare i allmänhet
skulle ha haft för avsikt att dolda undermeningar av ett sådant slag skulle utläsas
ur deras skrifter. Under alla omständigheter var det inte någon av dem som

strävade efter ett återinförande av den forna tron.81
I sammanhanget är det också viktigt att hålla i minnet att fördömanden av

såväl den medeltida som den samtida katolicismen — vanligen gjordes inte
någon egentlig skillnad mellan dessa — hörde till god ton också inom
prästerskapet, även om prisanden av hedendomen av lätt insedda anledningar var
mer sällsynta där. Tydliga exempel på fördömanden återfinns i biskopen och
historikern Andreas Rhyzelius' Episcoposcopia sviogothica (1752). Som en av
de huvudsakliga förklaringarna till att Sverige kristnades så sent anför han att
redan de första kristna predikanternas lära var uppblandad med "af Påvisk

79 Se Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816—1837:
Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia I —II (Uppsala, 1937—1938), I,
160 f och Nils Eriksson, Dalin — Botin — Lagerbring: Historieforskning och historieskrivning
i Sverige 1747-1787 (Göteborg, 1973), 93-99, 134-139.

80 Kongl. Svenska Vitterhets-academiens Handlingar I (Stockholm, 1755), 21.
81 Angående Dalins och Lagerbrings religiositet, se Nils Eriksson (1973), 139 ff.
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surdeg stinkande lärosatser" och att predikanternas uppsåt inte bara var att
omvända hedningarna "utan ock therjemte och, thorde väl henda, fram för thet
nämnda, thessa nordiska Konungars, rikens och nationers bringande under then
Påfveliga Stolens i Rom öfvervälde".82

Den gängse svartmålningen av den medeltida kyrkan skapar en egenartad
spänning i många skildringar av kristnandet. I första hand gäller detta om verk
från 1700-talet, men i andra även om sådana från 1800-talets förra hälft. Å ena

sidan betraktar man självfallet antagandet av den nya tron som i någon mening
ett framsteg, men å andra sidan beskriver man med samma självklarhet denna tro
med ogillande. Det är inte helt lätt att harmonisera de olika inslagen med
varandra, i synnerhet inte i fråga om de författare som dessutom lovordar de
svunna hedniska dygderna.

Som tidigare omtalats märks en kluvenhet av detta slag även i några av

Geijers ungdomsskrifter, inte minst i hans 1803 författade "Äreminne öfver
riksföreståndaren Sten Sture den äldre" (1807).83 Efter att ha beskrivit de forntida
svenskarna som ett fritt och storsint släkte av kraftfulla och vilda söner till

naturen, fortsätter han med att hävda att "odlingens första gnista" hos detta
"naturens fosterbarn" tänder "en brand av stridande krafter": "Han river sig lös
ifrån den hulda hand, av vilken han leddes, äger ej styrka nog att fästa sig vid det
stöd, som av det nya ljuset honom visas, och faller i djupet."84 Enligt Geijer är
detta vad som sker i och med kristendomens införande, men samtidigt framhåller
han att fallet i djupet utgör en förutsättning för ett framtida stigande i höjden.
Med en något tvetydig formulering fastslår han: "Barbariet är mänsklighetens
första steg."851 Geijers ögon ter sig också de närmaste följderna av kristnandet
som fasaväckande: det svenska folket underkastades den romerska kyrkans
välde, "det grymmaste av alla, emedan det från himlen sträckte bojorna åt
människan, det förfärligaste av alla, emedan det regerade över samveten".86 För
äreminnet över Sten Sture tilldelades Geijer Svenska Akademiens stora pris
1803 — dock på villkor att han företog vissa av Akademien fordrade språkliga
ändringar. På så vis kan den bild av historien som utmålas i skriften sägas ha fått

82 Andreas Rhyzelius, Episcoposcopia sviogothica eller En sveagöthisk stichts- och
biskopschrönika, om alla Svea- och Götharikets sticht och biskopar, ifrå början, in til
närvarande tid; bestående af två delar, med några anmerkningar och fullkomligt register I
(Linköping, 1752), 6.

83 Den utförligaste behandlingen av Geijers uppfattning om kristnandet av Sverige återfinns i
Henningsson (1961), 267 f, 270 ff, 287 ff.

84 Geijer (1923—1931), 1, 9 f.
85 Ibidem, I, 10.
86 Ibidem, I, 10.



en form av officiell bekräftelse. Mycket talande är också att Nils von Rosenstein,
i de diskussioner som inom Akademien föregick beslutet om priset, till Geijers
förtjänster bland annat räknade "måtta och opartiskhet i omdömen".87

Att Geijer senare kom att ändra uppfattning om både kristendomens
införande och medeltiden över huvud taget har redan framgått av det ovan
anförda citatet ur Svenska folkets historia, det vill säga hans avfärdande av

tanken att medeltiden skulle ha utmärkts av att hedniska dygder ersattes av
kristna laster. En grundlig omprövning av den tidigare ståndpunkten hade han
dock företagit redan i "Föreläsningar öfver Skandinaviens historia under
katolska tiden" (1815—1816). Med eftertryck vänder han sig där mot den enligt
hans nya övertygelse orättvisa behandlingen av medeltiden i allmänhet och den
katolska kyrkan i synnerhet. Som han nu ser saken innebar antagandet av

kristendomen början till den långvariga utvecklingen mot folkets
sammanslutande i ett fredligt och ordnat samhälle. "Att Xstna Norden var ej
blott att döpa, predika och förbjuda att äta hästkött", förklarar han, utan det var

"att förändra hela nordiska lefnadssättet".88 Det inflytande kyrkan utövade ägnar
han, till skillnad från tidigare, nästan enbart uppskattande ord. Bland annat
fastslår han: "I sin första period, eller till korsfärderna, som äro dess
culminationspunkt, var detta andeliga förmyndeskap i det hela för de unga

Europeiska folken hälsosamt."89 Det är svårt att föreställa sig mer skilda
karakteristiker av kristnandet och dess resultat än de som återfinns i äreminnet

respektive föreläsningarna.
När Geijer i senare arbeten kommer in på frågan om kristnandet närmar han

sig den på samma sätt som i föreläsningarna. En av hans mest hänförda
skildringar av den tidiga kyrkans insatser återfinns i hans recension från 1834 av
det första bandet av den av Johan Liljegren utgivna urkundssamlingen
Diplomatarium Suecanum (1829—1837). Med anledning av innehållet i de
påvliga brev som ingår i samlingen utbrister han:

Läser man, huru de världslige store efter behag tillsätta präster, stundom
uppenbara brottslingar, huru de under ledigheterna tillägna sig kyrkornas
inkomster, uppbryta och plundra dem, huru även biskopar och präster utfordras till
envig, huru man hotar att uppbränna deras hus, huru länge det drog ut, innan
kristeliga äktenskap kunde införas, och den barbariska seden att utsätta barn
upphörde, så inser man ock, vad hierarkien en gång haft att göra i världen för att
bryta dess vildhet; och läser man vidare, huruledes dessa första av våld och skymf
omvärvde präster och klosterbröder brukade jorden med egna händer, införde
trädgårdsskötsel, anlade vägar och broar, byggde vattenkvarnar och läto upptaga

87 Nils von Rosenstein, citerad efter Landquist (1924), 32. Se vidare ibidem, 29 ff.
88 Geijer (UUB, E 106), 181.
89

Ibidem, 269.
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gruvor, så förstår man ock, att arbete och försakelse i alla den mänskliga odlingens
verk äro grundvalarna, ehuru lättjan och bedrägeriet sedermera ofta njuta frukterna
och intaga platsen.90

Det är med uppriktig beundran i rösten som Geijer talar om dessa kyrkans barn
och de svåra förhållanden de hade att råda bot på. Emellertid är hans bild av den
svenska medeltiden aldrig fri från mörka skuggor — till denna bild hör självklart
också den bakgrund mot vilken prästerna och klosterbröderna avtecknas.

Genom att anlägga ett historiskt betraktelsesätt gör Geijer företeelser som

tidigare historiker hade fällt hårda domar över förståeliga utifrån deras egna

förutsättningar, men samtidigt gör han dem inte till föremål för något svärmeri.
Ett tydligt exempel återfinns i föreläsningarna, där han på tal om Gregorius VII:s
strävan efter att stärka påvemakten yttrar: "ty den samma plan, som nu vore en

förbrytelse mot mfänjskligheten kunde på den tiden vara en välgerning för
den".91 Det förefaller ibland som om Geijer skulle anse att medeltidens största
värde ligger i att den utgör en viktig fas i en utvecklingsprocess, där det i själva
verket snarast är genom de senare faserna som de tidigare tilldelas värde.
Talande är därvid hans ord i Svenska folkets historia om hur den svenska
medeltiden utmynnade i landets självständighet och folkets frihet: "detta utslag
är tillräckligt att ingiva deltagande för en tidsålder, som ej hade arbetat förgäves,
då den så kunde sluta".92 Här framskymtar med andra ord en spänning mellan
tanken på den historiska utvecklingen som ett nödvändigt framåtskridande och
hävdandet av varje tids rätt att bedömas utifrån dess egna förutsättningar.

Även de övriga svenska romantikerna inneslöt vanligen vissa förbehåll i
bedömningen av såväl brytningstiden som den egentliga medeltiden i det egna

landets historia. Så ges i Hammarskölds Historiska anteckningar, rörande
fortgången och utvecklingen af det philosophiska studium i Sverige (1821) en på
det hela taget vällvillig teckning av filosofin under medeltiden, men likväl heter
det att kristendomen inte ankom till landet "i sin första och ursprungligen rena

enkelhet, utan af Kyrkofäder, Påfvar och Munkar omdanad till systemet af
Romersk katholsk orthodoxie", varigenom den hade blivit till "ett hälft
menniskoverk".93 Att detta halva människoverk kom att behärska tänkesättet är

dock inte någonting som Hammarsköld beklagar. Med tanke på hans tidigare
omtalade skepsis mot göticismen är det knappast förvånande att han inte ser
tillbaka med saknad på den undergångna asatron. Enligt Hammarsköld hade de

90 Geijer (1923—1931), VII, 144.
91 Geijer (UUB, E 106), 357.
92 Geijer (1923- 1931), IV, 593 f.
93 Hammarsköld (1821), 22.
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forna gudomligheterna "blott förmått att meddela ett slags andelif, blott att till
verksamhet uppdrifva de dolda krafter, som lågo i det redan gifna, men aldrig
sjelfve danat, eller till fullständig existens framkallat någon ting".94 Den aning
om någonting högre som från början låg dold i myterna utvecklades aldrig till
klarhet, utan tvärtom kastade sig folket räddningslöst "i det ändligas hand",
vilket med nödvändighet fick till följd "att det endast, såsom för en fiendtlig
öfvermagt, bäfvade för det oändliga".95 I detta tröstlösa tillstånd bröt
kristendomen in likt en ljusstråle och visade vägen till räddningen.

Bakom Hammarskölds tanke på en fördold visdom i asatron ligger den av de
flesta romantikerna omfattade föreställningen om en gudomlig uruppenbarelse,
som i förvanskad form förts vidare i myterna. Med Hammarskölds ord ligger
"grumlade hogkomster af en urgammal och ursprunglig uppenbarelse" till grund
för alla mytologier.96 Liknande föreställningar om en uruppenbarelse hade
förekommit åtminstone sedan renässansen, men för romantikerna aktualiserades
de främst genom att Schelling tog upp dem i flera olika skrifter.97 Ett viktigt
inslag i detta idékomplex är tanken att den historiska följden av religionsformer
bildar en organiskt sammanhängande utveckling, där ett redan från början givet
innehåll successivt framträder i allt större klarhet. I en tydlig utformning möter
denna tanke i Geijers recension av en svensk översättning från 1811 av Den
prosaiska eddan. Med eftertryck fastslår han: "Religionen är en och evig, och
har till sin grund alltid varit densamma, där den har funnits; ehuru den har
funnits mer eller mindre klar."98 Visserligen gör Geijer en distinktion mellan
mytologi och religion — i den förra skådas det oändliga i det ändliga och i den
senare det ändliga i det oändliga — men han framhåller samtidigt att de båda
föreställningssätten vanligen har förekommit blandade med varandra och att de
mytologier där inslaget av religion varit mest framträdande är den indiska och
den nordiska.99

Hos Atterbom fick tanken att kristna sanningar ligger förborgade i asatron en

förhållandevis framskjuten ställning. I de ovan omnämnda upplysningarna, som
han fogade till dikten "Skaldar-mal", försöker han att i den nordiska mytologin
påvisa föraningar om kristna — och i förlängningen schellingianska —

* Ibidem, 19.
96 Ibidem, 21.
96 Ibidem, 14.
97 Se exempelvis Schelling (1988), 97.
96 Geijer (1923-1931), I, 149.
99 Ibidem,!, 148 ff.



trossatser.100 Till dessa tankar återkom Atterbom bland annat i förordet till

"Nordmansharpan" (1815), där han argumenterar för att "Asalärans höghet
framför alla andra särskilda religionsformer" främst består i att den "djupast af
dem alla anar ankomsten och betydelsen af den universalreligion, som i Christus
nedsteg från himmelen". Enligt hans mening utgör denna aning till och med den
nordiska hedendomens "centralpunkt", varför han drar slutsatsen att "om man ej
i norrskensnatten af Volas spådom skönjer den dunkla morgonrådnaden af
evangelii dager, så löser man aldrig gåtan af vår urstams tänke- och
handlingssätt".101 Likartade hävdanden av närheten mellan asatron och
kristendomen återfinns också i flera av Atterboms senare skrifter.102

Även om Atterbom vid upprepade tillfällen betonade sambandet mellan de
båda trosformerna, så ansåg han dock att antagandet av den nya tron medförde
en helt grundläggande förändring av människornas föreställningsvärld. Med
utgångspunkt från vitterhetens karaktär under olika epoker utvecklar han i
Grunddragen afJom-skandinaviska och svenska vitterhetens historia tanken att
"det underbara" under forntiden "hade framträdt med mera obeslöjadt anlete
och fullständigare kroppslighet", men att det under medeltiden "kom att mera

draga sig tillbaka i en bakgrund, hvarur det hädanefter sågs framskymta såsom
någonting mera osammanhängande, tillfälligt och fantastiskt". Även om det
underbara också fortsättningsvis behöll en del av den forna kroppsligheten, så
inskränktes dennas område högst väsentligt, vilket skedde för att utrymme skulle
lämnas åt "de flerahanda menskliga nyvaknade behof, som började förnimma,
att den förunderligaste verlden är den, hvilken menniskan bär inom sitt eget
bröst".103 Trots den delvis skiljaktiga terminologin erbjuder det inte några
svårigheter att i detta resonemang igenkänna tankegångarna från Atterboms
ovan berörda tolkningar av kristnandets följder i det övriga Europa, det vill säga
hävdandet att den religiösa brytningen ytterst svarar mot en brytning mellan

100 Phosphoros 1811, 8— 14. För dessa utläggningar hämtade Atterbom inspiration inte bara
ur Schellings skrifter utan också, vilket kan tyckas vara mer förvånande, ur Olof von Dalins
Svea rikes historia (1747—1762). Liksom Atterbom hade dock även Dalin menat sig finna
kristendomen förebådad i asatron. Se Wallén (1923), 60 f och Hedin (1928), 78 ff, 97 f.

101 Atterbom (1866), 248.
102 Se exempelvis Svea XII (1828), 155, 195 och Atterbom (1864), 120.
103 Atterbom (1864), 227. Av Atterbom beskrivs denna förändring som en följd "icke

allenast af den fordna mythologiens undergång eller störtande i spillror", utan även av "ett
framsteg i humanisering, d. v. s. i en utveckling av det rent humanas känsla och begrepp".
Ibidem, 227. Det kan förefalla som om han därigenom skulle tona ned betydelsen av
kristendomens antagande, men med all sannolikhet är detta inte hans mening. Som regel
definierar Atterbom humanisering som utveckling mot gudalikhet och även om det inte utsägs i
den ifrågavarande texten är det mer än troligt att han också där uppfattar humaniseringen som ett
resultat just av kristnandet. Jämför exempelvis idem (1861 — 1862), I, 78 ff.
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ändlighet och oändlighet eller natur och ande.
Som omtalats i kapitlet "Historien och konsten" var brytningen mellan

hedendomen och kristendomen ett vanligt förekommande tema inom den götiska
diktningen. När detta togs upp nämndes också Geijers "Den siste kämpen"
(1811) och "Den siste skalden" (1811) som exempel. Med tanke på Geijers
inkännande teckningar av dessa sista företrädare för asatron i en kristen värld,
vilka väljer döden framför att leva i en tillvaro som de varken kan eller vill
förstå, är det inte alls konstigt att vissa läsare tolkade dikterna som ett

ställningstagande för hedendomen och mot kristendomen.104 I ett brev till
Hammarsköld av den 14 augusti 1811 uttalar sig Clas Livijn mycket
uppskattande om dessa dikter med motiveringen att de "just drifva min sats, att

nämligen kristendomen borttagit all kraft och energi från Sverige".105 Detta
brevuttalande är intressant inte enbart för att det visar hur Geijers dikter kunde
läsas, utan även — och ännu mer — för att det visar den stora spännvidden i
romantikernas syn på medeltiden. Lika säkert som att Livijn måste
karakteriseras som romantiker är att den tanke han här ger uttryck åt går på tvärs
med i det närmaste allt som i denna avhandling sägs om romantikernas
medeltidsuppfattning. Mer representativ är den uppfattning som Hammarsköld
utvecklar i sitt svar till Livijn av den 12 september 1811, i vilket han bland annat
skriver att om Geijers dikter har "stärkt dig i din öfvertygelse, att kristendomen
har skadat vår nation, så hafva dessa stycken framalstrat en helt annan effekt än
den, som författaren beräknat". Han menar sig i Geijers ovan berörda recension
av Den prosaiska eddan finna bevisat att kristendomen är den enda äkta
religionen och tillfogar med en karakteristisk vändning: "Och dessutom, huru
mycken kristendom ligger ej i den isländska mytologien?"106 Beroende av vilket
betraktelsesätt som anläggs på Geijers dikter går det att ge både Livijn och
Hammarsköld rätt i deras synpunkter. Tas dikterna för sig själva förefaller det
rimligt att läsa dem på det sätt som Livijn gjorde. Fästs uppmärksamheten
däremot vid diktarens avsikter — i betydelsen av diktarens uppfattning — är det
med all sannolikhet Hammarsköld som gör den riktigare bedömningen.

Både "Den siste kämpen" och "Den siste skalden" upplästes av Geijer för
förbundsbröderna innan de trycktes i det första häftet av Iduna, den förra dikten
vid en stämma den 13 februari 1811 och den senare vid en den 22 mars 1811.

Mellan dessa båda tidpunkter höll Geijer också sitt inträdestal över Einar

104 För utförliga analyser av dessa dikter och deras framställning av förhållandet mellan
hedendomen och kristendomen, se Blanck (1918), 162—238 och Wallén (1918), 232—242.

105 Frunck (1886-1891), 337.
106 Ibidem, 353.
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Tambaskjelve, vilket närmare bestämt skedde den 5 mars 1811. Av
betraktelserna som avslutar talet framgår tydligt att Geijer redan vid denna
tidpunkt var främmande för ett ensidigt upphöjande av den nordiska forntiden.
Det heter där att Einar Tambaskjelves tidevarv sedan länge är förbi och att det
aldrig mer kan återkomma i samma former. Emellertid nöjer sig inte Geijer med
detta påpekande utan fortsätter med att säga:

Man bör ej ens önska, att denna tid skulle återvända. Den var storsint, kraftfull och
frihetsälskande, men den var vild. Den bar inga band, men den kände ej heller
någon lag. Att förena frrhet med lag — en förening, som ensam ger sanna seder —

är mänsklighetens högsta uppgift, som ingen enskilt [sic!] man, intet enskilt
samhälle, intet enskilt släkte, utan alla tidevarvs fortfarande bemödande, förmår att
lösa.1"7

Utan tvekan låter sig detta uttalande med mindre svårigheter bringas i
överensstämmelse med Hammarskölds än med Livijns tolkning av Geijers
uppfattning om den forna hedendomen.

I en not till "Om historien, och dess förhållande till religion, saga och
mythologi" i det andra häftet av Iduna (1811) tar också Geijer tillfället i akt att

offentligt klargöra Götiska förbundets förhållningssätt till hedendomen.
Angående innehållet i denna uppsats skriver han: "Att Iduna företager sig att
bevisa kristendomen, kan blott förefalla främmande för den som trott att hon i

något avseende ämnade predika hedendom. Hon vill bidraga att göra det gamla
känt, men hon vill med denna kännedom ej uppväcka de döda, utan bilda de
levande.'"08 Det faktum att Geijer fann det motiverat att göra en förklaring av
detta slag tyder på att han var orolig för att förbundets verksamhet skulle kunna
uppfattas som religiöst tvivelaktig. Av Livijns reaktion på Geijers dikter framgår
också att sådana farhågor inte var helt obefogade.

Ovan framhölls att göticismen på två olika sätt utgjorde ett hinder för
idealbildningen omkring medeltiden: den kunde få denna att framstå dels som

överflödig, eftersom historiens ideologiska funktioner i stor utsträckning redan
fylldes med hjälp av forntiden, dels som förkastlig, eftersom det fanns en
tendens att framhålla den hedniska forntiden som förebildlig på bekostnad av

den kristna medeltiden. Det senare är någonting som Anders Fryxell tar fasta på
i "Orsakerna till den historiska orättvisa, hvarmed katolska tidehvarfvet blifvit i

Sverige behandladt" (1847). Bland annat fastslår han: "Ju mer hednatiden
upphöjdes genom poesiens färgglans, desto skarpare, desto ofördelaktigare blef
afbrottet till den jemnförelsevis stjufmoderligt behandlade katolska perioden."

,07 Geijer (1923-1931), I, 139.
108 Ibidem, I, 279.

- 172 -



Enligt hans uppfattning var detta någonting som skedde "medvetslöst", men han
understryker att det skedde lika fullt och att det "ända till vår tid mycket bidragit
till den ofördelaktiga dager, som hvilar öfver katolska tidehvarfvet".109

Flera senare historiker har bedömt detta förhållande annorlunda och menat

att det inom Götiska förbundet förekom ett principiellt avståndstagande från den
kristna medeltiden — självklart är det inte någon av dem som därmed vill ha
sagt att göterna skulle ha satt asatron över kristendomen.110 I dessa tolkningar
intar ett avsnitt i förbundets stiftelseurkund från 1811 en betydelsefull plats. Det
heter där att göternas ättlingar vansläktades "när de utbytte Nordens allvar och
styrka mot det Södra Europas lättsinnighet, när de antogo en lånad bildning och
utländska seder, när de glömde och sluteligen föraktade sin fornålders
vördnadsvärde Gudar och hjeltar, och det efterföljande tidehvarfvets store

män".1'1 Betraktas denna mening isolerad från den omkringliggande texten faller
det sig naturligt att tolka den som ett uttalande om kristnandet av Sverige. Sätts
den däremot i samband med det övriga innehållet i stiftelseurkunden ter sig dock
saken på ett annat sätt. Med det södra Europas lättsinnighet avses snarare den
franska hovkulturen än den kristna tron och med föraktet för fornålderns gudar
och hjältar snarare frihetstidens och gustavianska tidens så kallade
antikvitetsförakt än tagandet av dopet. I urkunden finns ett avsnitt där samma

tankar som i det redan citerade uttrycks med andra ord:

Det är oberäkneligt huru mycket Sveriges vanmakt tilltagit från den tid, då man åt
glömskan eller föraktet öfverlemnade vår fornålders häfder, hvilka innehålla så
mångfaldiga väckelser till fosterlandskärlek och hjeltemod. Aldrig har den
Svenska tapperheten utfört mera beundransvärda bragder, än under Carl XII:s
styrelse, och aldrig hafva vår forntids lemningar sorgfälligare, än då, blifvit
undersökte.112

Givetvis hade göterna inte kunnat omtala stormaktstiden på detta sätt om de
hade menat att svenskarna vansläktades i och med att de kristnades.

Någon programmatisk fientlighet mot kristendomen förekom inte inom
Götiska förbundet. I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att minst tio av

109 Fryxell (1847), 526 f.
110 Se Blanck (1918), 40, Hedin (1928), 100 f och Mjöberg (1967- 1968), I, 119.
111 Iduna XI (1845), 73. Denna stiftelseurkund utabetades med utgångspunkt från tolv förslag

som hade inlämnats av de så kallade stamgöterna och den citerade meningen går tillbaka på ett
förslag som var författat av militären Johan Erik Kumlander, en av de minst kända stamgöterna.
Redan 1811 lämnade han — som det tycks för alltid — Sverige och gick i finsk-rysk tjänst.
"Också ett bevis på tidens nationella betraktelsesätt", anmärker Blanck syrligt. Se Blanck (1918),
21 ff och Stenroth (1972-1982), I, 78, 96.

1,2 Iduna XI (1845), 75. Dessa formuleringar härrör närmast från Jacob Adlerbeths förslag
till förbundets stadgar. Se Stenroth (1972—1982), I, 97.
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de inalles 100 förbundsbröderna var präster.113 Rera av historikerna som
behandlat förbundet har också framhållit att inte bara Geijer utan även andra av
förbundsbröderna omfattade tanken på en förmedling mellan asatron och
kristendomen."4 Främst kommer detta till synes i deras poetiska gestaltningar av
den religiösa brytningen. I själva verket hör det till ovanligheterna att någon av

göterna likt Geijer i "Den siste kämpen" och "Den siste skalden" utmålar bilden
av en olöslig motsättning. Mer representativt är Tegnérs sätt att närma sig frågan
i den välkända avslutningen av Frithiofs saga, där Balders överpräst får berätta
om en ny lära som han hört talas om men ännu inte känner närmare, även om
han i sina bättre stunder tycker sig ha anat den:

En gång, det vet jag, kommer hon och hviftar lätt
de hvita dufvovingar öfver Nordens berg.
Men ingen Nord är längre till för oss den dag,
och eken susar öfver de förgätnas hög.
I lyckligare slägten, I som dricken då
strålbägarn af det nya ljus, jag helsar Er!
Väl Eider om det jagar bort hvar sky som hängt
sitt våta täcke hittills öfver lifvets sol.

Förakten likväl icke oss som redligt sökt
med oafvända ögon hennes gudaglans,
en är Allfader, fastän fler hans sändebud."5

Det är utifrån samma ståndpunkt som den religiösa brytningen behandlas i verk
som Karl August Nicanders Runesvärdet (1820) och Per Henrik Lings Blot-
Sven (1824).116

I anslutning till detta kan det också påpekas att Götiska förbundet inte var
den ifrågavarande tidens enda sammanslutning med götiska förtecken, där en

strävan att försona asatron med kristendomen förekom. Inom det 1815 stiftade

Manhemsförbundet intog denna målsättning en framträdande plats, vilket inte
minst framgår av Almqvists förlag till en organisationsplan för förbundets
ungdomsavdelning från 1816 — i omarbetad form publicerad som Handlingar
till upplysning i Manhemsförbundets historia (1820). Denna ungdomsavdelning
var organiserad som en orden och Almqvist tänkte sig att den skulle bestå av nio
grader som svarade mot nio stadier i historiens förlopp: "Så skola förbundets
medlemmar hava genomlevat samma organiska utvecklingsgrader, som själva
svenska folket, och när, genom de förres utgående i samhället, de bägge råkas,

113 Se Stenroth (1972-1982), II, 10-23.
114 Se Wallén (1923), 274-294, Hedin (1928), 99-120, Lokrantz (1939), 72- 79 och

Mjöberg (1967-1968), I, 142 ff, 151 ff.
115 Tegnér (1919-1924), V, 156.
116 Se i näst föregående not anförd litteratur.



skola de befinna sig på samma punkt, vara homogena, och således, såsom de
bäste vänner tillsammans gå gemensamma öden till mötes."117 I viss mening
skulle alltså medlemmarna genomleva den hedniska tiden, men därigenom
skulle de också komma till medvetenhet om asatrons otillräcklighet. Den sjätte
graden omtalar Almqvist som "förbundets själva omvändelsepunkt" varigenom
"svenskhetens hedendom kristnades", vilket han — i likhet med de övriga
romantikerna — menar innebar ett underordnande av det reella under det ideella

eller det ändliga under det oändliga.118 Av olika anledningar kom Almqvists
förslag inte att antas av förbundets övriga ledamöter, men det ger ändå en

föreställning om dess inriktning.119 Mot slutet av 1810-talet kom också det
kristna att alltmer tränga det götiska åt sidan i förbundets verksamhet.120

Även om det således inte är berättigat att tala om något principiellt
avståndstagande från den kristna medeltiden inom Götiska förbundet och ännu
mindre inom Manhemsförbundet, så kvarstår ändå vad som tidigare har sagts om

göticismen som ett hinder för idealbildningen omkring medeltiden. Av störst
vikt är därvid utan tvekan att göticismens ställning som den svenska
nationalistiska ideologin gjorde att det inte fanns något större behov av att skapa
ideal utifrån medeltiden. Viss betydelse har dock även förhållandet att

upphöjandet av forntiden i viss utsträckning faktiskt förde med sig ett
nedsättande av medeltiden. Med Fryxell går det att förmoda att detta merendels
försiggick utan någon egentlig avsikt, men att det likväl ägde rum och fick
följder. Det är knappast möjligt att närmare avgöra omfattningen av dessa
följdverkningar, även om det förefaller troligt att Fryxell gör sig något
överdrivna föreställningar om hur mycket detta egentligen kom att påverka
bilden av medeltiden under den första hälften av 1800-talet. Likväl antyder
redan förhållandet att det företrädesvis var de fornnordiska gestalterna som hölls
fram i egenskap av förebilder att de medeltida gestalterna tillerkändes ett mindre
värde.

Emellertid är det viktigt att hålla i minnet att det för alla människor vid
denna tid trots allt var en självklarhet att asatron redan på förhand var dömd att
falla för kristendomen. Bland göterna och romantikerna var det också många
som ansåg att det inom asatron fanns ett medvetande om den förestående
undergången, varpå de redan citerade verserna ur Frithiofs saga kan tjäna som

117 Almqvist (1920-1926), II, 435.
118 Ibidem, II, 400—412, 444 (citaten).
119 Se Hedin (1928), 155-163.
120 Se ibidem, 248 ff.
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exempel.121 Som belägg för detta medvetande hänvisades vanligtvis till de i
"Völvans spådom" förekommande profetiorna om den nya tid som skall ta sin
början efter ragnarök.122 På så sätt kom asatrons historia att tillerkännas något av
det ödesbundna dramats tragiska storhet. Uttryckt med Atterboms ord om den
nordiska mytologin i Grunddragen af fom-skandinaviska och svenska
vitterhetens historia: "Alltsammans är ett till sitt slut oafbrutet fortgående
sorgespel, på hvars katastroph allt det föregående i strängt sammanhang
häntyder.'"23

Av allt det föregående har det blivit tydligt att bilden av det svenska folkets
kristnande var fylld av spänningar ännu under det tidiga 1800-talet. Mycket
belysande är därvid ett avsnitt i Jacob Ekelunds inflytelserika Försök till
lärobok i fäderneslandets historia (1829—1831). En beskrivning av hur
kristendomen "genom sin milda, gudomliga charakter" vann allt fler anhängare i
Norden följs där genast av konstaterandet: "Olyckligtvis blef dock Christna
religionen ej nu mer framställd på det sätt, den förkunnades af JESUS
CHRISTUS och hans första lärjungar." Enligt Ekelund utgjorde lydnad mot

påven den nya lärans huvudsakliga innehåll, en lära som "berodde helt och hållet
på egennyttiga presters förklaring".124 Samma slag av spänningar framträder till
och med i utformningen av jubelfesten 1830, då man inte bara firade
tusenårsminnet av Ansgars första ankomst till Sverige, utan också
trehundraårsminnet av tillkomsten av Augsburgska bekännelsen och
tvåhundraårsminnet av Gustav II Adolfs landstigning i Tyskland.

Av Kongl. Maj:ts Plakat om en allmän jubelfest, hvilken i anledning af
kristna lärans införande i Sverige, öfver hela riket firas och begås skall den 28
nästkommande november (1830) framgår avgjort att minnet av Ansgar utgjorde
den främsta anledningen till högtidligheten. I Plakatet — undertecknat av Karl
Johan och statssekreteraren Anders Carlsson af Kullberg — lovordas "den
fromme och, efter sin tid, lärde Ansgarius, som åtog sig det äfventyrliga värf, att
bland ett vildt och vidskepligt folk förkunna ljusets och fridens lära". Det talas
med stor erkänsla om de välgörande följderna av Ansgars verksamhet, samtidigt

121 Angående denna fråga, se vidare Lokrantz (1939), 95—102.
1221 det tredje häftet av Iduna (1812) publicerades för övrigt Arvid August Afzelius' svenska

tolkning av detta verk parallellt med den isländska texten.
123 Atterbom (1864), 60. I snarlika ordalag hade Friedrich Schlegel tidigare gett uttryck åt

samma tanke i Geschichte der alten und neuen Literatur, där det heter: "Den Nordiska gudaläran
erhåller ett fullkomligt slut genom den sista katastrophen, på hvilken allt prophetiskt hänsyftar.
Det hela är såsom en enda fortgående dikt, ett sorgespel." Friedrich Schlegel (1838—1839), I,
227.

124 Jacob Ekelund, Försök till lärobok i fäderneslandets historia, för lärdomsscholor I—II: 2
(Stockholm, 1829-1831), 1,47.

- 176-



som det framhålls hur mycket närmare kristendomen under senare tider har
kommit till sin fullbordan. I samband därmed tas Augsburgska bekännelsen och
Gustav II Adolf upp mer kortfattat, varefter det heter: "Det är således en
tredubbel högtidlighet, som nu kallar oss till den Högstes pris, hvilken ljuset
tändt, i sin renhet meddelat och med seger bekrönt, så att Konung och Folk
under Guds beskydd, nu kunna vandra och verka gemensamt i sanningens
oförvillade dag.'"25 Med Ansgar tändes alltså ljuset, med Augsburgska
bekännelsen renades det och med Gustav II Adolf vann det segern. På detta sätt
blev högtidlighållandet av kristnandet samtidigt till ett högtidlighållande av
reformationen. Att så skedde var inte en följd av tillfälligheternas spel i fråga om

tidpunkterna för de olika händelserna. Någonting som inte berörs i Plakatet är
det egendomliga i att fira tusenårsminnet av Ansgars första ankomst till Sverige
1830, trots att tidens historiker var ense om att denna hade ägt rum 829.126

Ett förslag om att anordna en särskild jubelfest till Ansgars ära 1829 hade
samma år väckts inom prästeståndet av biskopen Carl Fredrik af Wingårdh.127
Bland dem som i de efterföljande diskussionerna inom olika instanser gav sitt
understöd till förslaget märks även Geijer.128 Den segrande linjen blev dock den
som önskade ett sammanslaget firande av de olika jubileerna 1830, vilket främst
motiverades med att det vore olämpligt att ställa till med flera minneshögtider så
nära inpå varandra, men också med att det trots allt inte var helt säkert att

Ansgar verkligen hade anlänt redan 829. Att döma av vissa inslag i Wingårdhs
och Geijers argumentering förefaller emellertid de att ha antagit existensen även
av andra och kanske mer avgörande motiv än de angivna. Någonting som

inskärps av Wingårdh är att den romerska kyrkan vid tiden för dess första
uppträdande på den svenska historiens scen ännu inte var besmittad av de
villfarelser som senare skulle komma att fördärva den. En anledning till att

Geijer vände sig mot idén om en gemensam festlighet var att han fruktade att en
sådan skulle kunna föranleda konfesionella utfall. Med andra ord tycks de båda

125 Kongl. Maj:ts Plakat om en allmän jubelfest, hvilken i anledning af kristna lärans
införande i Sverige, öfver hela riket firas och begås skall den 28 nästkommande november,
gifvet Stockholms slott den 11 junii 1830 (Stockholm, 1830), opaginerad.

126 Till denna tidpunkt fästs händelsen i bland annat Ekelunds Försök till lärobok i
fäderneslandets historia och Geijers Inbjudan till allmänna jubelfesten öfver minnena af
Ansgarius, Augsburgiska bekännelsen och Gustaf II Adolf. Se Ekelund (1829—1831), I, 29 och
Geijer (1923-1931), 111,612.

127 Det följande stycket baseras på Nathan Söderblom, I Ansgars spår: Pilgrimsfärder
(Stockholm, 1930), 148-175.

128 I sammanhanget kan det noteras att en edition av Rimberts Vita Anskarii 1828 hade
publicerats i det av Geijer och Johan Henrik Schroder utgivna andra bandet av Scriptores rerum
Svecicarum medii aevi.
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ha förutsatt att det dolde sig ett inslag av antikatolicism bakom tveksamheten
inför ett speciellt högtidlighållande av Ansgars minne. Mot bakgrund av den hos
många av deras samtida ofta ådagalagda fientligheten mot den romerska kyrkan
ligger det också mycket nära till hands att dra en sådan slutsats. Sannolikt skulle
verkligen en del människor ha uppfattat det som opassande att anordna en fest
enbart med anledning av katolicismens första insteg i fäderneslandet.129
Samtidigt står det dock klart att denna händelse nästan undantagslöst betraktades
som ett framsteg.130 Det samtidiga firandet av de katolska och protestantiska
jubileerna var ett sätt att hantera denna motsättning.

Vid jubelfesten blev det därigenom möjligt för högtidstalare som teologen
och skalden Christian Erik Fahlcrantz, som talade i Uppsala domkyrka den 29
november 1830, att vid samma tillfälle både prisa och fördöma katolicismen.
Enligt Fahlcrantz utgör såväl kristnandet som reformationen inslag i den ständigt
fortgående striden mellan kyrkan och världen eller kristendomen och
hedendomen:

Se vi i Nordens omvändelse Andens strid och seger, såsom en kamp mot
oförställda fiender, förd inom de yttersta gränsorna af mörkrets rike och eröfrande
dess första förskansningar, så blir denna strid af stigande vigt och våda, ju närmare
den dragés till det innersta af detta rike, och de fiender, hvilka sanningen här har
att möta, omgifva sig med dolda försåt och sjelfva förvillande antaga
motståndarnes drägt och vapenmärken.131

För Fahlcrantz framstår alltså kristnandet och reformationen som segrar över
olika yttringar av världen eller hedendomen. Ingen som befann sig i domkyrkan
när Fahlcrantz läste upp talet kan ha misstänkt honom för att hysa hemlig
tillgivenhet för katolicismen: de berömmande ord han ägnar Ansgars verk

129 Just det opassande i att fira ett katolskt jubileum hade för övrigt varit ett av argumenten
för att inte fira Uppsala universitets trehundraårsjubileum 1777, även om det var ekonomiska
överväganden som fällde det slutgiltiga avgörandet i frågan. Se Claes Annerstedt, Upsala
universitets historia 111:1 (Upsala & Stockholm, 1913), 544 ff.

130 Här förtjänar det påpekas att även äldre historiker vanligen behandlade Ansgar med
betydligt större välvilja än vad som kom senare gestalter i den svenska katolska kyrkan till del.
Man menade sig hos honom — till skillnad från hos efterföljarna — finna såväl rena avsikter
som sann tro. Se Sven Helander, '"Ansgars liv' och Ansgarsminnet i Sverige", Boken om

Ansgar, utgiven av Samfundet Pro Fide et Christianismo (Stockholm, 1986), 181—219 och
Magnus Nyman, Press mot friheten: Opinionsbildning i de svenska tidningarna och
åsiktsbrytningar om minoriteter 1772—1786, Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i idé- och
lärdomshistoria 3 (Uppsala, 1988), 188.

131 Christian Erik Fahlcrantz, Samlade skrifter V (Örebro, 1865), 22.



uppvägs mer än väl av den hårda dom han fäller över den katolska kyrkan.132
Det spända förhållande till kristnandet som framträder i firandet av

jubelfesten 1830 är belysande för stämningen under hela den första hälften av
1800-talet. Samtidigt som man beskrev antagandet av den nya tron som ett

framsteg var man mer eller mindre benägen att bedöma denna tro som förkastlig.
Bakom detta är det möjligt att ana den götiska hänförelsen för forntiden, men

avsevärt tydligare märks den protestantiska kampställningen mot katolicismen
— hos en person som Fahlcrantz är det exempelvis enbart den senare orsaken
som inverkat.133 Emellertid var göticismen i ett annat avseende desto mer

betydelsefull för medeltidsuppfattningen, närmare bestämt därigenom att

göticismens starka ställning medförde att det inte förelåg något behov av att göra
ideologiskt bruk av medeltiden i nationalistiska sammanhang. Även om
romantikerna i stor utsträckning instämde i göternas hyllning av forntiden, så
fann de ändå sätt att använda medeltiden till idealbildning. För dem uteslöt på
intet sätt uppskattningen av vare sig den antika eller den nordiska forntiden en
motsvarande uppskattning av medeltiden.

I romantikernas syn på den religiösa brytningen förekom endast i särfall
tvetydigheter av det slag som möter hos så många av deras samtida. Inom Nya
skolan uppfattade man med få undantag kristnandet som en avgjord vinst för
mänskligheten, även om också där olika meningar kunde göra sig gällande,
vilket inte minst framgår av Livijns och Hammarskölds skilda sätt att läsa
Geijers dikter i Iduna. Över lag rådde emellertid stor enighet såväl om

värderingen av brytningen som om tolkningen av dess djupare innebörd. Även
om man ansåg att det förelåg samband mellan hedendomen och kristendomen, så
menade man att den religiösa omvälvningen var en av de mest betydelsefulla
brytpunkterna i världshistorien. Med kristendomen frigjorde sig det gudomliga

132 Om denna kyrka heter det bland annat: "Den falska kyrkan kallar sig äfven En, helig,
allmännelig, ofelbar, allena saliggörande; den bekänner sig äfven hafva tro, kärlek, kors, bön,
ord, sakramenter, andans embete, Christi spira — men likasom i hvarje christeligt begrepp hela
Guds rike hvilar i sitt frö, så förstörer ock hvarje Romerskt begrepp hela christendomen. Dock
gör Rom en vigtig tjenst åt sanningen, ty genom dess och kyrkans historiska motsats förklaras
det heliga och man lärer att se, huru mycket högre det är, än alla ord och namn. Derföre blef ock
höjden af Roms utbildning, Jesuitismen, djupet af antichristianismen i principer och handling."
Ibidem, 26. Vad gäller Fahlcrantz' förhållningssätt till Ansgar kan det för övrigt påpekas att han
senare kom att behandla denne i poetisk form i Ansgarius: Bilder ur nordapostelns lif (1846).

1331 fråga om Fahlcrantz' inställning till asatron kan det nämnas att han utan vidare avfärdar
uppfattningen att kristendomen förebådas i asatron som barnslig eller förmäten och att han
lämnar en mycket bloddrypande skildring av de forntida svearnas sedvänjor, vilken han avslutar
genom att ironiskt tillfoga: "Med aktning öfverlemne vi åt de skumma tiders forskare att med
triumf framleta ur sina häfders källor hvarje drag, som ej helt förnekar menskligheten." Ibidem,
14 f.
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från naturen och ändligheten och framträdde i stället som andligt och oändligt.
Till följd av detta förändrades människans förhållande till gudomligheten och
naturen, vilket samtidigt innebar en omgestaltning av grundvalen för bildningen
och kulturen. I nästa kapitel riktas uppmärksamheten mot den nya bildning och
kultur som enligt romantikerna ersatte den antika och skänkte medeltiden dess
särprägel.



Medeltidens höjdpunkt

"Det var sköna glansfulla tider när Europa var ett kristet land, när en enda
kristenhet befolkade denna mänskligt gestaltade världsdel, ett enda stort

samhälleligt intresse förband de mest avlägsna provinser av detta vidsträckta
andliga rike.'" Med dessa många gånger citerade ord inleder Novalis
programskriften "Die Christenheit oder Europa". För eftervärlden har innehållet
i detta tal — för att använda författarens egen genrebestämning — närmast
kommit att framstå som inbegreppet av de tyska romantikernas
medeltidsuppfattning. Det är inte särdeles vågat att göra antagandet att det är den
text som oftast har åberopats när frågan behandlats.2 Varför det kommit att bli så
är inte alls svårt att förstå: i mycket slagkraftiga formuleringar ger Novalis i talet
uttryck åt många tankar som kommit att betraktas som grundläggande inslag i
romantikernas medeltidsbild. Mest betydelsefullt i sammanhanget är givetvis det
totala förkastandet av föreställningen om den mörka medeltiden. I dess ställe
utmålas bilden av en lysande kultur, grundad på människornas gemenskap i tro
och värderingar och kännetecknad av livsyttringarnas inbördes enhet och
sammanhang. Få författare har som Novalis lyckats frambesvärja en vision av
den medeltida kulturen med en så skimrande strålglans. Vad detta kapitel
handlar om är de mest utmärkande inslagen i denna vision av det förflutna.

Emellertid är det inte alldeles självklart att "Die Christenheit oder Europa"
bör tilldelas rollen av typexempel på romantikernas medeltidsuppfattning. När
Novalis i november 1799 läste upp sitt nya manuskript inför de samlade
kamraterna i Jena utbröt en livlig diskussion och med varierande motiveringar
ställde sig alla de andra mer eller mindre kritiska.3 Att av detta dra slutsatsen att
den föreställning han gör sig av den medeltida kulturen på ett mer

grundläggande sätt skulle strida mot de övriga romantikernas uppfattning vore

dock minst sagt förhastat. I skrifter tillkomna vid något senare tidpunkter möter
nämligen likartade skildringar av epoken hos flera av författarna inom kretsen.

Speciellt intresse tilldrar sig i sammanhanget August Wilhelm Schlegels dikt
1 Novalis (1998), 176.
2 Detta är ett intryck som inte minst ges av svenska historikers framställningar av ämnet. Se

exempelvis Henningsson (1961), 266, John Evert Härd, Nibelungeneposets moderna historia:
Mottagande och värderingar från tysk romantik till nutid (Stockholm, 1989), 67—71 och
Källström (2000), 26 f.

3 Från början hade "Die Christenheit oder Europa" varit avsedd för den av bröderna Schlegel
utgivna tidskriften Athenäum, men den publicerades först — och då i ofullständigt skick — i den
postuma utgåvan av Novalis' Schriften (1802). Se vidare Beiser (1992), 278 och Höltenschmidt
(2000), 41, 221 ff.
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"An die siidlichen Dichter" (1804), där en strof nästan kan karakteriseras som en

versifierad parafras av inledningen till "Die Christenheit oder Europa":

Eins war Europa in den groBen Zeiten,
Ein Vaterland, deB Boden hehr entsprossen,
Was Edle kann in Tod und Leben leiten.
Ein Ritterthum schuf Kämpfer zu Genossen,
Fiir Einen Glauben wollten alle streiten,
Die Herzen waren Einer Lieb' erschlossen;
Da war auch Eine Poesie erklungen,
In Einem Sinn, nur in verschiednen Zungen.4

I likhet med Novalis framställer Schlegel tavlan av en strålande kultur som

byggts upp på en grund av höga ideal, vilka är allmänt omfattade av
människorna och präglar deras förehavanden. Så långt var de flesta av

romantikerna trots allt ense med varandra, även om meningarna sedan gick isär
angående den närmare bedömningen av denna kulturs förtjänster och den mer

ingående beskrivningen av dess särpräglade skaplynne.
De tyska romantikerna var ingalunda de första att ifrågasätta föreställningen

om den mörka medeltiden. I mycket fortsatte de endast ett projekt som andra
hade påbörjat före tidpunkten för deras framträdande på den litterära scenen.

Dock råder det inte någon tvekan om att romantikerna i flera avseenden gick
betydligt längre än vad föregångarna hade gjort. För dem var målet inte enbart
att ge spridning åt vad de uppfattade som en historiskt rättvisande bild av
medeltiden som en epok i det förflutna, utan även att utbreda övertygelsen att
medeltiden i vissa hänseenden inte bara kunde utan också borde eller till och

med måste tjäna som en förebild för framtiden. I förklaringar till varför så
många av 1700-talets författare tog avstånd från medeltiden brukar vanligen
dessas benägenhet att bedöma historien utifrån samtiden anföras som en av de
mest avgörande omständigheterna. När allt kommer omkring närmade sig
faktiskt romantikerna medeltiden på samma sätt, men hos dem blev resultatet av

förfarandet det rakt motsatta. Vid upprepade tillfällen ställde de medeltiden mot
samtiden och jämförelsen utföll sällan till den senares fördel.5

Ett tydligt exempel på detta utgörs av den strof som följer på den redan
anförda ur Schlegels "An die siidlichen Dichter":

Nun ist der Vorzeit hohe Kraft zerronnen,

Man wagt es, sie der Barbarey zu zeihen.
Sie haben enge Weisheit sich ersonnen:
Was Ohnmacht nicht begreift, sind Träumereyen.

4

August Wilhelm Schlegel (1812-1817), 1,119.
5 Se Kasperowski (1994), 175—179 och Höltenschmidt (2000), 174f, 182 ff.



Doch, mit unheiligem Gemiith begonnen,
Will nichts, was göttlich ist von Art, gedeihen.
Ach, diese Zeit hat Glauben nicht, noch Liebe:
Wo wäre denn die Hoffnung, die ihr bliebe?6

Medeltiden används här som en motbild till samtiden, en bild vars åskådande

tydligt visar i vilket föraktligt och skändligt tillstånd mänskligheten har sjunkit
ned under den efterföljande tiden.

För flertalet av 1700-talets författare hade nya tidens historia framstått som
en berättelse om framsteg, men för Schlegel och de andra romantikerna tedde
den sig snarare som en berättelse om förfall. Emellertid såg de framtiden an med
viss tillförsikt i förhoppningen att en ny skön värld en gång skulle komma att
växa fram ur ruinerna som blivit övriga efter den allmänna förödelsen. Enligt
deras förmenande skulle också en del av de gamla värdena då komma att

återupprättas i en högre grad av fulländning än vad de tidigare hade förekommit.
Betecknande nog heter det i den avslutande strofen av Schlegels dikt: "Das ächte
Neue keimt nur aus dem Alten, / Vergangenheit muB unsre Zukunft grunden."7
Med tanke på romantikernas uppfattning om den historiska utvecklingens
organiska karaktär är ett sådant hävdande knappast ägnat att förvåna.

Inom de svenska romantikernas krets intog flera personer på ett tidigt
stadium ett likartat förhållningssätt till medeltiden. Av allt att döma var

Atterbom den förste att göra detta, vilket skedde i programdikten "Poesiens
helsning till sällskapet M. A.", skriven redan 1807, men publicerad först 1908. I
dikten berättar den personifierade poesin om sina öden genom historien med
tilltalet riktat till ledamöterna av Musis Amici. Om medeltiden yttrar hon bland
annat:

Den hulda åldern — gråten! — är försvunnen,
Man vågar förebrå den barbari,
den tid, då Religion och Dygd blef funnen
och Världen lystes af en poesie.
Nu Mänskan är till midnattsmörker hunnen,
och sliten är Naturens harmoni,
Och Tro och Kärlek anses blott för drömmar:
Hvar fins det Hopp, som än för Verlden ömmar?8

Enligt Carl Santesson hade medeltiden aldrig tidigare prisats på detta sätt i den

6 August Wilhelm Schlegel (1812—1817), I, 119.
7 Ibidem, I, 119.
8 Per Daniel Amadeus Atterbom, "Poesiens helsning till sällskapet M. A.", Ruben G:son

Berg, "De första stanserna i Sverige", Idun: Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet N:r 32
1908.



svenska poesin. Att han samtidigt betecknar dikten som författarens "första
utpräglat romantiska skapelse" är onekligen en händelse som ser ut som en

tanke. Av Santesson framhålls också hur nära Atterbom ansluter sig till
Schlegel.9 Överensstämmelserna mellan de citerade stroferna ur "Poesiens
helsning" och "An die siidlichen Dichter" är så uppenbara att de inte fordrar
några kommentarer. I allt väsentligt är det samma vision av medeltiden som

frammanas hos såväl Atterbom som Schlegel och Novalis.10 Under sin fortsatta
författarbana kom Atterbom vid upprepade tillfällen att återvända till samma

tankekomplex. Snart nog kom också flera av hans meningsfränder att på olika
sätt gripa sig an med detsamma. Det är de svenska romantikernas bearbetande av

detta idégods som står i centrum av uppmärksamheten i detta kapitel.
För både tyska och svenska romantiker var det främst i förhållandet mellan

förflutet, närvarande och tillkommande som medeltiden fick ideologisk
betydelse. Deras prisande av medeltiden på bekostnad av samtiden syftade dock
ingalunda till ett allmänt återskapande av den medeltida kulturen i dess helhet.
Visserligen beskrev de vanligen denna kultur med stor uppskattning, men de
ansåg inte alls att den skulle ha utgjort den mänskliga bildningen i dess högsta
tänkbara grad av fullkomlighet. Tvärtom menade de att den i likhet med alla
andra förutvarande former av bildning var behäftad med allehanda brister. Vad
romantikerna strävade efter att ge nytt liv var endast vissa inslag i den medeltida
kulturen. Det förekom också högst skiljaktiga bedömningar i fråga om

utsträckningen av de inslag som förtjänade att tas upp om igen. Över lag kan det
sägas att de svenska gjorde en försiktigare avvägning än de tyska på denna
punkt, men även inom den svenska kretsen fanns stor spännvidd mellan olika
positioner. Vad som skall utredas i det följande är alltså i vilka avseenden de
svenska romantikerna menade att den medeltida kulturen borde tjäna som en

förebild vid skapandet av den framtida kulturen.
En sådan utredning blir samtidigt en presentation av romantikernas tolkning

av den fullt utbildade medeltida kulturen, det vill säga den kultur som grundades
på den genomförda föreningen av det nordiska och det kristna. I fråga om det
närmare tidfästandet av denna kultur är allt som i de föregående kapitlen har
sagts om romantikernas svävande kronologiska avgränsningar av olika perioder i
historien tillämpligt. Emellertid råder det inte någon tvekan om att det för
romantikerna var korstågen under 1100- och 1200-talen som utgjorde den

9 Santesson (1920), 20, 24 f (citatet 20).
10 Här kan också nämnas att Atterbom med stor sannolikhet kände till de publicerade delarna

av "Die Christenheit oder Europa" — för övrigt infördes 1811 ett utdrag därur i svensk
översättning i Polyfem. Se Polyfem Tredje samlingen (1811), N:o 24 (opaginerad).
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viktigaste knutpunkten i de medeltida hävderna. I deras ögon framstod dessa
företag som en brännpunkt för tidens ledande tendenser, eller — formulerat med
andra ord — som det tydligaste uttrycket för tidens anda. För romantikerna
bildade korstågen kulmen på en utveckling som hade försiggått under flera
sekel. De såg i dem både ett fullbordande och en begynnande upplösning av den
medeltida kulturen — skillnaden i karaktären mellan de tidigare och de senare

korstågen understryks följdriktigt nogsamt i deras framställningar. Även om
svenskarnas deltagande i korstågen till det Heliga landet var mycket blygsamt,
så fann romantikerna att förändringarna i det övriga Europa på olika sätt
avspeglades i Sverige — ibland hänvisade de också i sammanhanget till
korstågen till Finland."

Korstågens tidevarv anger dock endast en ungefärlig riktlinje för den
tidsmässiga tyngdpunkten i den efterföljande framställningen. Fyra av kapitlets
fem avsnitt behandlar romantikernas uppfattning om lika många olika yttringar
av den medeltida kulturen, i tur och ordning den romantiska andan, den gotiska
byggnadskonsten, ridderskapet och riddarväsendet samt slutligen kyrkan och
religionen. Som en avrundning på kapitlet granskas i det sista avsnittet
romantikernas syn på den medeltida kulturens upplösning.

Den romantiska andan

I Gespräche mit Goethe (1834) berättar Johann Peter Eckermann att Goethe i ett
samtal 1830 hävdade att begreppen klassiskt och romantiskt, "som nu går över
hela världen och förorsakar så mycken strid och söndring", ursprungligen utgick
från ett meningsbyte mellan honom själv och Schiller om objektiv och subjektiv
poesi. Särskilt framhöll han Schillers uppsats "Uber naive und sentimentalische
Dichtung" (1795—1796) med dess välkända distinktion mellan naiv och
sentimental diktning och fastslog: "Schleglarna tog efter idén och förde den
vidare, så att den nu är utbredd över hela världen och alla nu talar om klassicism

11 Under den aktuella perioden blev för övrigt frågan om de nordiska ländernas deltagande i
korstågen föremål för en utförlig avhandling av den lundensiske historikern Ebbe Samuel Bring.
Se Ebbe Samuel Bring, Om de från Skandinavien till Heliga landet företagna valfarter och
korståg, samt de betydligaste följderna deraf för skandinaviska kulturen, en historisk
undersökning (Lund, 1827).
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och romantik, som ingen tänkte på för femtio år sedan!'"2 Även om begreppen
naiv och sentimental i Schillers mening inte kan sägas sammanfalla med
begreppen klassisk och romantisk i bröderna Schlegels, så råder det inte någon
tvekan om att de förra var av stor betydelse för utformningen av de senare.

Givetvis får Goethes ord om att frågan om klassicism och romantik diskuterades
över hela världen inte tas efter bokstaven, men icke desto mindre står det klart
att den utgjorde ett av de viktigaste inslagen i den estetiska debatten i Tyskland
och Sverige under den första hälften av 1800-talet. I det närmaste alla tyska och
svenska författare som under perioden behandlade estetiska ämnen tog den
frågan under överläggning. Att diskussionen om klassiskt och romantiskt hade
sitt centrum i den estetiska debatten innebär dock inte att den enbart var av

betydelse inom detta område. Tvärtom medförde romantikernas tankar om

konsten som ett uttryck för tidernas anda att tolkningen av det förflutnas konst i
hög grad fick konsekvenser för tolkningen av det förflutna över huvud taget.

Det finns inte någon anledning att invända mot Goethes ord om att det främst
var genom bröderna Schlegels skrifter som frågan om klassiskt och romantiskt
vann spridning. Helt i överensstämmelse med romantikbegreppets föregående
användningshistoria föreställde de sig ett nära samband mellan det romantiska
och medeltiden. Med Edith Höltenschmidt går det att konstatera att detta
begrepp är det enskilt viktigaste i brödernas karakteristik av den medeltida
litteraturen.13 Som hon understryker är dock deras romantikbegrepp samtidigt
både historiskt och typologiskt, det vill säga att det används för att beteckna
kvaliteter som anges både som förbundna med en viss tid och ett visst rum och
som fristående från tiden och rummet.14 Därigenom bildar deras
romantikbegrepp en motsvarighet till deras uppfattning om poesin som i sig evig
men framträdande i tidsbundna former. Den omfattning de tilldelar romantiken i
egenskap av historisk företeelse skiftar från enbart medeltiden och renässansen
till hela skedet efter antiken.15 Med andra ord kommer oklarheterna i

romantikernas periodisering av historien efter antiken till synes även på denna
punkt. Att bröderna anser att romantiken tar sin början under medeltiden framgår
emellertid helt entydigt. Det följer redan av deras härledning av romantiken ur
den genom folkvandringarna uppkomna föreningen av det kristna och det

12 Johann Peter Eckermann, Samtal med Goethe under hans sista levnadsår II, [tyska
originalet 1834] till svenska av Algot Ruhe, översättningen genomsedd och bearbetad av

Margaretha Holmqvist, efterskrift av Alf Ahlberg, Levande litteratur (Stockholm, 1961), 455.
13 Höltenschmidt (2000), 254. Den efterföljande framställningen av bröderna Schlegels

romantikbegrepp baseras på den mycket utförliga analysen i ibidem, 255—357.
14

Ibidem, 255 ff, 276 ff, 318 f.
15 Ibidem, 262 f.
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nordiska.16

Bröderna Schlegels verk innehåller flera utläggningar om hur det romantiska
växte fram ur införlivandet av det kristna i det nordiska. Det är ur en sådan

utläggning som August Wilhelm Schlegels i det föregående kapitlet anförda ord
ur Uber dramatische Kunst und Literatur (1809—1811) om hur världen föddes

på nytt genom det kristna och det germanska är hämtade. Angående
germanernas karaktär förklarar han där att den stränga nordiska naturen tvingat
människorna in i sig själva, vilket hämmat sinnenas lekfullhet men i gengäld
befruktat sinnelagets allvar.17 Enligt Schlegels mening var de gamla tyska folken
just därigenom synnerligen väl lämpade att bli kristna. Han framhåller "den
enkla hjärtlighet" med vilken de tog till sig den nya tron och fastslår att
kristendomen hos andra folk "aldrig har trängt så djupt i det inre" eller "visat sig
så kraftigt verksam".18 I anslutning till detta utvecklar han sina tankar om hur
ridderskapet uppstod ur föreningen av det nordiska hjältemodet och det kristna
tänkesättet. Med införandet av de ridderliga dygderna minskade det annars

vanligt förekommande missbruket av våldet. Därtill kom kärleken att uppfyllas
av en ny anda, utmärkt av "en hänförd hyllning av äkta kvinnlighet", föreställd
under den i religionen grundade "bilden av jungfrulig moderlighet".19 Också äran
fick en ny betydelse och tilldelades rollen av obetingad princip för handlandet
alldeles oavsett vilka konsekvenser det medförde. Dessa förhållanden finner

Schlegel speglade i den medeltida diktningen: "Ridderskap, kärlek och ära är
jämte religionen själv föremålen för den naturpoesi, vilken under medeltiden
utgöt sig i otrolig fullhet, och föregick en mer konstmässig utbildning av den
romantiska andan."20

Från detta vänder sig Schlegel till de förändringar i människans inre som

följde med antagandet av den kristna uppfattningen om tillvaron. Därvid ansluter
han sig till den bland romantikerna gängse tolkningen av innebörden av

brytningen mellan hedendomen och kristendomen. Med en innehållsmättad
formulering heter det: "åskådningen av det oändliga har förintat det ändliga;

16 Ibidem, 267- 273.
17 Här ansluter Schlegel till de gamla föreställningarna om det nordiska klimatets betydelse

för nordbornas karaktär. Angående dessa föreställningar, se Carl Frängsmyr (2000), passim.
18 "die biedre Herzlichkeit", "nirgends so tief ins Innere gedrungen ist", "sich so kraftig

wirksam bewährt". August Wilhelm Schlegel (1812—1817), II, 22.
19 "einer begeisterten Huldigung flir ächte Weiblichkeit", "dem Biide jungfräulicher

Miitterlichkeit". Ibidem.
20 "Ritterthum, Liebe und Ehre sind nebst der Religion selbst die Gegenstände der

Naturpoesie, welche sich im Mittelalter in unglaublicher Fiille ergoB, und einer mehr
kiinstlerichen Bildung des romantischen Geistes voranging." Ibidem, II, 23.
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livet har blivit till skuggvärld och till natt, och först hinsides uppgår det verkliga
varandets eviga dag".21 I och med att människan kom till insikt om att själens
behov aldrig kan fyllas på jorden fick poesin en svårmodig grundton. Skillnaden
mellan den klassiska och den romantiska diktningen sammanfattar Schlegel på
följande sätt: "de gamles poesi var den av besittande, vår är den av längtan; den
ena står fast på samtidens grund, den andra vacklar mellan erinringen och
aningen".22 Sedan den gamla världen gått under fann sig människan stå mellan
det förlorade och det återvunna paradiset. Vad de romantiska skalderna strävar
efter är att försona och sammansmälta den andliga och den sinnliga världen, ett
mål som de ständigt kan närma sig alltmer men aldrig uppnå tillfullo.23 Bakom
Schlegels beskrivning av de romantiska skaldernas strävande är det möjligt att
ana föreställningen om en kommande förening av det klassiska och det
romantiska. Hos båda bröderna återkommer idén om en sådan syntes vid
upprepade tillfällen, även om deras olika redogörelser för den uppvisar disparata
drag.24 En viktig punkt där variationer förekommer rör frågan om syntesen går
utöver det romantiska eller om den inryms i en vidare utveckling av detsamma.
Oavsett hur bröderna vid olika tidpunkter ställde sig till detta problem, så kan
det dock konstateras att deras ideal vanligen utgjordes av den framtida syntesen.

Variationer till trots svarar den här upptagna beskrivningen av det
romantiska väl mot hur inte bara bröderna Schlegel utan också de övriga
romantikerna och många av deras samtida uppfattade förhållandet. Liknande
skildringar av romantikens ursprung och karaktär återfinns i en lång rad verk. Ett
tydligt exempel utgörs av hegelianen Amadeus Wendts Uber die
Hauptperioden der schönen Kunst (1831). Den medeltida bildningens
romantiska karaktär återgår enligt Wendt på sammansmältningen av det
germanska och det kristna. När han anger den närmare beskaffenheten av denna
karaktär skiljer han mellan en historisk och en härledd betydelse. I den förra
betecknar det romantiska "den ursprungliga framställningen af riddarlifvet,
såsom ett verkligt, nu försvunnet lif, uppfattadt efter sin fria mångfald,
beherrskadt och ledt genom religionens, kärlekens, ärans, tapperhetens och

21 "die Anschauung des Unendlichen hat das Endliche vernichtet; das Leben ist zur
Schattenwelt und zur Nacht geworden, und erst jenseits geht der ewige Tag des wesentlichen
Daseyns auf'. Ibidem, II, 24.

22 "die Poesie der Alten war die des Besitzes, die unsrige ist die der Sehnsucht; jene steht fest
auf dem Boden der Gegenwart, diese wiegt sich zwischen Erinnerung und Ahndung". Ibidem, II,
24 f. I denna karakteristik framträder tydliga paralleller mellan Schlegels begreppspar klassiskt
och romantiskt och Schillers naivt och sentimentalt. Angående Schiller, se Ekman (1963),
213-218.

23
August Wilhelm Schlegel (1812-1817), II, 25 f.

24 Se Höltenschmidt (2000), 265 ff, 302 f, 317 f, 378 f.
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trohetens osynliga makter"; i den senare "framställningen af lifvet i allmänhet i
denna anda". Som ett förtydligande av den härledda betydelsen av det
romantiska tillfogar han följande anmärkning:

Det romantiska är alltså, i sitt allmänna omfång och i motsats till det antika, det
Sköna, framställdt från den öfvervägande frihetens eller den sig utvidgande inre
verldens ståndpunkt; således skönheten, uppsprungen ur sträfvandet, att i
medvetandet förmedla det ändliga och det oändliga, samt derföre grundad på strid
och verksam motsats, genom hvilken försoningen skall vinnas.25

Vid den tidpunkt då Wendt nedtecknade sitt verk hade denna uppfattning om det
romantiska närmast kommit att få status av en allmänt vedertagen historisk
sanning.

Vad som kom romantikerna att tillmäta det historiska framträdandet av den

romantiska andan så stor betydelse var främst att de ansåg att detta var intimt
förbundet med flera andra epokgörande förändringar. Att de exempelvis menade
sig finna ett nära samband med kristendomens uppkomst och utbredning har
redan framgått.26 I själva verket utgör den romantiska andan endast en av flera
möjliga infallsvinklar på ett mycket invecklat och vittförgrenat problemkomplex
i det romantiska tänkandet. Med utgångspunkt från frågan om förhållandet
mellan den symboliska och den allegoriska diktningen har detta
problemkomplex tagits upp av Otto Fischer. Föreställningen om en "motsättning
mellan en hednisk symbolisk och en kristen allegorisk konst och
världsåskådning" beskriver han som en del av det romantiska allmängodset och
konstaterar: "Man kan med full rätt säga att denna kulturhistoriska omvälvning
för romantikerna utgjorde själva peripetin i mänsklighetens hittillsvarande
historia."27 Vad som i romantikernas ögon gjorde denna omvälvning så
skickelsediger var givetvis inte att konsten därigenom kom att få en allegorisk
eller romantisk karaktär, utan att människan därigenom kom att träda i ett nytt
förhållande till sig själv, det gudomliga och naturen. För dem framstod
förändringarna inom konsten i första hand som ett av de tydligaste tecknen på de
djupare liggande förändringarna inom människan. Denna beskrivning äger
självklart samma giltighet i fråga om såväl de svenska som de tyska
romantikerna.

25 Amadeus Wendt, Betraktelser öfver den sköna konstens hufvudperioder, [tyska originalet
18311 öfversättning af Carl August Bagge (Stockholm, 1835), 138, 146.

26 I Geschichte der alten und neuen Literatur talar Friedrich Schlegel till och med om en
"vidsträcktare mening, hvari det romantiska betecknar endast den egendomligt Christliga
skönheten och poesien". Friedrich Schlegel (1838—1839), II, 111.

27 Fischer (1998), 68. Se vidare ibidem, 21, 23 f, 65, 137, 178.
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Som redan omnämnts tog flera av de svenska romantikerna upp diskussionen
om romantikens ursprung och karaktär. Visserligen råder det inte någon tvekan
om att de tog mycket starka intryck av de tyska romantikernas uppfattning i
frågan, men det bör uppmärksammas att det inte rörde sig om ett övertagande av

en helt färdig lärobyggnad. Även om flertalet av de tyska författarna kunde enas

omkring en allmän beskrivning av det slag som återfinns hos Wendt, så kvarstod
ändå flera omdebatterade punkter som framträdde först när problemet
utvecklades mer i detalj. Inte minst gäller detta om förhållandet mellan den
historiska och den typologiska innebörden av romantikbegreppet. Till sådana
frågor var de svenska romantikerna med andra ord tvungna att själva ta ställning.

I Atterboms skrifter är romantikbegreppet vanligt förekommande och det
görs även vid upprepade tillfällen till föremål för utförligare överläggningar.28
Det går att följa hur dess innebörd i vissa avseenden förskjuts gradvis genom
årens lopp. När han först började tala om romantiken skedde det uteslutande i en

typologisk bemärkelse. Så var exempelvis fallet när han 1808 föreslog att Musis
Amici skulle byta namn till Auroraförbundet med motiveringen att "detta senare

romantiska namn i ett enda harmoniskt ord [uppfyller] alla fordringar man kan
göra af ett namn för vårt sällskap".291 detta inlägg förekommer ingenting som

antyder att han skulle ha föreställt sig ett speciellt samband mellan romantiken
och medeltiden. En annan text som är värd att uppmärksamma är hans högtidstal
i Auroraförbundet den 10 oktober 1809. Sedan han gjort en distinktion mellan
objektiv och subjektiv poesi och konstaterat att den i stora drag svarar mot
distinktionen mellan gammal och ny poesi — dock med understrykande av att
det förekommer många undantag från denna regel — börjar han argumentera för
nödvändigheten av att skapa en absolut poesi. I den skall motsättningen mellan
de båda föregående formerna upplösas och det kan ske i den romantiska
diktningen när den förstås rätt: "Men detta sker ej förr, än romantiken, från en

blott intressant konstvariation, upphöjt sig till en centralpunkt af de fyra poetiska
verldsdelarnes mytologier, Greklands, Svitiods, Indiens och (det katolska)
Roms, d. ä. blifvit sjelf en ideell mytologi, som uttrycker hellenisk enfald med
orientalisk eldskrift, i nordisk kraft med toskanisk välklang."301 sin ideala form
innesluter således romantiken i sig hela den föregående poesins historia.

På ett helt annat sätt uttrycker sig Atterbom om det romantiska i "C. A.

281 den tidigare litteraturen behandlas Atterboms romantikbegrepp på ett flertal ställen, men
vanligen sker det mer i förbigående i utredningar av andra frågor. Den forskare som har ägnat
romantikbegreppet störst uppmärksamhet är Holger Frykenstedt. Se främst Frykenstedt
(1951-1952), II, 173 f, 178 ff, 186 f, 194ff, 222 f, 229 f och idem (1951), 45 ff, 57 ff, 60 f.

29 Bottiger (1874), 109f.
30 Ibidem, 255.
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Ehrensvärds lära om skönhet och konst" (1813). Där skriver han i ett

sammanhang om "Konstens andra blomstringsålder, det romantiska
tidehvarfvet".31 Övergången från den första till den andra åldern, det vill säga
från antiken till medeltiden, beskriver han som en övergång från det kroppsliga
till det själsliga. I sin samtid menar han sig kunna urskilja de första tecknen på
att en tredje blomstringsålder är under vardande, vilken han finner förebådad i
konstnärernas strävan "att sammansmälta den romantiska periodens musikaliska
idealism med den antikas plastiskt consistenta sinlighet i formerna".32 Förvisso
är det möjligt att i denna syntes igenkänna den absoluta poesi han talar om i
högtidstalet, men här är romantiken inte längre liktydig med syntesen, utan med
en av de övervunna formerna. Den har nedsänkts till att bli vad han i den äldre

texten benämner "en blott intressant konstvariation". Med andra ord har hans

romantikbegrepp kommit att få en uteslutande historisk innebörd.
En av Atterboms utförligaste behandlingar av romantikbegreppet återfinns i

hans recension av det åttonde häftet av Iduna (1820). Där förenar han begreppets
typologiska och historiska innebörder på ett sätt som han även senare kom att
hålla fast vid. I recensionen tar han avstånd från sin tidigare i förordet till
"Nordmansharpan" (1815) avgivna förklaring att det romantiska är "ett konstord
som kan öfversättas med det christligt sköna",33 Nu är han av den bestämda
åsikten att endast rent religiös diktning bör betecknas som kristligt skön.34 Med
detta vill han dock inte förneka att det finns mycket viktiga samband mellan
romantiken och kristendomen. Tvärtom fastslår han "att poesiens romantiska
element först genom christendomen upplyftades till ett poetiskt verldsvälde och
liksom kondenserades till de fasta, oförgängliga gestalter af andakt, kärlek och
ära, dem vi äro vane att oskiljaktigt förknippa vid begreppet af allt hvad vi kalla
romantiskt skönt". Allt detta motiverar i hans tycke en grundlig utredning av

"det romantiskas egentliga väsende", speciellt som detta är en fråga "hvars
behandling äfven hos de bäste af samtidens estetiska författare lemnar mycket
öfrigt att önska".35

Liksom i högtidstalet gör Atterbom i recensionen en distinktion mellan två
former av poesi, men den tidigare indelningen i objektiv och subjektiv har nu
ersatts av den i realistisk och idealistisk. Inom de båda formerna framställs det

skönas idé på skilda sätt: i realismen möter den i gestalt av ett "naturting, en

31 Phosphoros 1813, 365.
32 Ibidem, 365 f.
33 Atterbom (1866), 256.
34 Atterbom (1870), 1,234 f.
36 Ibidem, I, 239.
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idealskön organism, men till alla delar fysikaliskt begränsad", i idealismen i
gestalt av ett "öfvermått af andlig herrlighet, åt hvilken sinnebildens organism i
all sin harmoniska utbildning dock ej förslår att liksom inrymma en tillräcklig
boning". Betraktat från en annan sida innebär detta att det skönas idé i realismen
påträffas "såsom ett närvarande" och i idealismen "tillika såsom ett
tillkommande, ofta dessutom i gestalt af ett förflutet", varigenom "de båda
ändarne af tidens linea [sammanfogas] till en i oändlig känsla sig upplösande
närvaro af evighetens cirkel".36 Enligt Atterboms mening föreligger ett nära
samband mellan idealismen och romantiken, vilket inte minst framgår av hans
definition av det romantiska som "det sköna framställdt med en underbar
oändlighet såsom bakgrund"?1 Han konstaterar att den antika konsten i
allmänhet har en realistisk karaktär och den kristna en idealistisk, men han

inskärper med ännu större eftertryck än i högtidstalet att denna generalisering
långt ifrån alltid håller streck. Med en rad exempel påvisar han hur vanligt
förekommande idealistiska inslag är i den antika konsten och realistiska i den
kristna och samtidigt tar han avstånd från uppställandet av det romantiska och
det klassiska som två varandra uteslutande motsatser. Genom hans utläggningar
om detta framskymtar åter tanken att den framtida konsten kommer att vara en

romantisk som i sig innesluter en klassisk.38
Även om Atterbom anser att idealism och romantik i olika former

förekommit långt före kristendomens uppkomst, så menar han "att det sätt,
hvarpå christendomen med sin allmänna verldsinflytelse bemäktigat sig dessa
estetiska elementer, har utbildat dem (så till sågandes) i sista instansen och
inrymt dem ett oförgängligt välde öfver all verkligt christlig och europeisk
konst".39 Genom resonemangen han för i recensionen får han till slut två
romantikbegrepp att operera med: å ena sidan ett typologiskt med tillämplighet
på konst från alla kulturer genom hela historien, å andra sidan ett historiskt med
tillämplighet enbart på konst från den europeiska kulturen efter kristendomens
införande. I korthet redogör han också för hur "den christna (eller europeiska)
romantiken" uppstod i och med att "den christligt-orientaliska inflytelsen"
genom folkvandringarna "satte sig i besittning af det slags romantik, som hos
göterne och germanerne redan innehöll i knopp hela den blifvande nya

solrosen".40 Med hänförelse skildrar han sedan hur denna solros i samband med

36 Ibidem, I, 243 f.
37 Ibidem, I, 245.
38 Ibidem, 1,244-251.
39 Ibidem, I, 249.
40 Ibidem, I, 250 f.
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korstågen slog ut i full blom: "Så uppkom under medeltidens vackraste
århundraden denna nyligen åter af ett upplefvande poetiskt slägte vidtbeprisade
riddaråldrens poesi, der det goda in concreto är Gud för andakten, det sköna in
concreto är qvinnan för kärleken, och hjeltesinnet in concreto är ridderskapet för
äran."41 Som redan framgått menade han att den tidigare kulturen slogs i spillror
under perioden som följde efter reformationen, men att vissa av de gamla
värderingarna på nytt började hållas i den aktning de förtjänade i hans samtid:

Visserligen kan ej troubadours- och konstnärslifvet återkomma under samma
yttre former, lika litet som kyrkan och staten kunna återbringas till sitt dåvarande
skick; men det som lefver i alla dessa former såsom deras inre grund och ädlaste
beståndsdel, nemligen den oförgängliga trefaldigheten af andakt, kärlek och ära,
skall föryngra hvad som kan föryngras, och i stället för det ohjelpligt föråldrade
sätta ett fullkomligare nytt.42

Denna förklaring ger en god sammanfattning av Atterboms förhållningssätt till
medeltiden som ett ideal. Vad som skall tas upp på nytt är alltså de eviga värden
som i en tidsbunden form låg till grund för den medeltida kulturen.

När Atterbom i senare skrifter tar upp romantikbegreppet sker det vanligen
efter samma linjer som i recensionen av Jduna, någonting som bland annat gäller
om framställningen i Poesiens historia. Det utförliga resonemanget om

romantikbegreppet i föreläsningsserien utmynnar i slutsatsen att romantik i
historiskt-estetiskt avseende är "den egendomliga, i alla rigtningar bildande
lifskraft, som framgick ur förmälningen och enheten af christlig och germanisk
anda" och i teoretiskt-estetiskt "det oändliga framträdande eller åskådadt
såsom skönt i och medelst sjelfva sin oändlighet". Den moderna konstens uppgift
beskriver han som att förena "antik form-bestämdhet och formklarhet med
romantisk innerlighet och form-rikedom ".43 Här framstår det antika och det
romantiska som två likvärdiga beståndsdelar i den eftersträvade föreningen.
Tanken att de tidigare formerna av konsten i framtiden skall uppgå i varandra
återkommer ständigt hos Atterbom, även om hans olika beskrivningar av hur
detta skall ske skiljer sig något åt.44 För förståelsen av hans förhållningssätt till
det förflutna är det viktigt att uppmärksamma detta inslag i hans förväntningar
inför det tillkommande, eftersom det inte enbart var inom konsten utan inom
hela kulturen som han emotsåg en kommande sammansmältning. Sina ideal för

41 Ibidem, I, 251.
48 Ibidem, I, 256 f.
43 Atterbom (1861 - 1862), IV, 30.
44 Betydelsen av denna tanke för Atterboms estetiska åskådning har vid upprepade tillfällen

understrukits i den tidigare litteraturen. Se främst Frykenstedt (1951 — 1952), II, 185 ff, 222 f,
230, 297, 327 f, Frykenstedt (1951), 374 f, 379 f och Fischer (1998), 21, 65,70 ff, 181.
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framtiden hämtade han från såväl den antika som den medeltida kulturen — låt
sedan vara att den senare vanligen fick en betydligt mer framskjuten ställning.

Atterbom var inte den ende svenske romantikern som föreställde sig att
historiska motsatser skulle utvecklas till framtida enheter. I Hammarskölds

recension av det sista häftet av Phosphoros (1813) omnämns med instämmande
Atterboms i "C. A. Ehrensvärds lära om skönhet och konst" uttalade tankar om

en kommande förening av antikt och romantiskt.45 Även om denna tankegång
inte har lika stor betydelse för Hammarsköld som för Atterbom, så möter den
med jämna mellanrum också i den förres skrifter.46 Vid upprepade tillfällen
förklarar också Hammarsköld sin mening om romantikbegreppets innebörd,
även om det vanligen sker mer i förbigående.47 För Hammarsköld liksom för
Atterbom framstår det klassiska som i första hand kännetecknande för den antika

konsten och det romantiska i första hand för den medeltida och moderna. Ingen
av dem föreställde sig dock att vissa estetiska karakteristika uteslutande skulle
vara förbundna med vissa historiska perioder. En av Hammarskölds något
utförligare begreppsliga utredningar återfinns i Utkast till de bildande
konsternas historia (1817). Han likställer där å ena sidan " Classicitet" med

objektivitet och å andra sidan "Romantikhet" med subjektivitet:

Denna objectivitet blifven ett stående manér, och egentligen potenzierad till ett
förgudande af det sinligen verkliga, det reala, kallas Classicitet. Detta uttrycker
den classiska, den grekiska och romerska, ålderdomens allmänna sinnesstämning,
som sökte sin tillfredsställelse i de reala verkningarne af en skön natur och i dess
af nödvändigheten fullt bestämda uttryck. — Då subjectiviteten deremot öfvergår
till ett inre, lifligt och friskt sträfvande efter idéens, efter det andeligas omedelbara
framträdande och seger öfver den omgifvande sinligheten, så kallas denna
sinnesstämning Romantikhet, och det af den frambragta manér Romantiskt,
emedan det tydligast och klarast uttalar sig i medeltidens ursprungliga romaner.48

Av ett senare parti i föreläsningsserien framgår tydligt att Hammarsköld ser

övergången mellan de båda konstformerna som orsakad av kristendomens
uppkomst och utbredning.49

Hos Geijer intar frågan om det klassiska och det romantiska en mer
underordnad plats. När han talar om romantiken avser han också för det mesta

45 Svensk Literatur-Tidning 1814, spalt 806 f. Observera att pagineringen är felaktig!
46 Se Torsten Ljunggren (1952), 146 f, 190, 229, 309 f, 312.
47 Hans uttalanden vid olika tidpunkter följs i ibidem, 95, 114 ff, 121, 124, 144, 146 f, 171,

190, 196, 229, 251, 309 ff, 321,463,482.
48 Lorenzo Hammarsköld, Utkast till de bildande konsternas historia, i föreläsningar

(Stockholm, 1817), 8 f.
49 Ibidem, 144f.
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den med honom samtida kulturströmningen. Emellertid framgår det av flera
uttalanden att han på den punkten finner ett nära samband mellan samtiden och
medeltiden. Belysande är därvid karakteristiken av vad han kallar den
nyromantiska skolan i Tyskland och Sverige i recensionen av Atterboms
Samlade dikter (1837—1838). Han konstaterar att denna skola har hämtat
inspiration från alla tidigare epoker, men främst från en:

Närmast har den dock känt sig besläktad med den gamla romantiska poesien,
vilken, till sitt yttre och sin historiska härledning, egentligen först utmärkte den
populära poesien (helst i de nybildade romantiska språken), i motsats med den
lärda klassiska under medeltiden; men vars begrepp blivit vidgat till ett uttryck av
hela medeltidens kristligt-poetiska världsåskådning, vilken den nyare romantiken
både ånyo upptäckt och åter sökt göra gällande.50

För Geijer framstod den nya romantiken 1838 som en form av verklighetsflykt,
vilken han tog avstånd ifrån — recensionen förorsakade också långvariga
spänningar mellan Geijer och Atterbom.51 Att Geijer vid tiden för "avfallet" kom
att intaga en kritisk hållning till Nya skolan saknar dock egentlig betydelse för
hans historiska härledning av romantiken. Som citatet visar instämde han i den
frågan i stort sett med de övriga romantikernas mening.

Det bör också uppmärksammas att även Geijer själv redan tidigare i den
gamla romantiska poesin hade sett ett uttryck för den medeltida
världsåskådningen. I "Om den gamla nordiska folk-visan" (1814) heter det
exempelvis att den "romantiska karaktären" i de medeltida romanserna kommer
sig av "att föremålen få sitt hela ljus inifrån, från en gemensam ideel värld, som

uppgick i den genom kristendomen väckta allmänna sedliga känslan".52 Geijer
gjorde också övertygelsen att de tidigare formerna av konsten i framtiden
kommer att uppgå i varandra till sin. Bland annat möter den när han i
"Betraktelser i afseende på de nordiska mythernes användande i skön konst"
(1817) utvecklar sina tankar om hur de samtida omvälvningarna medfört att
"motsatsen emellan århundraden blivit kastad mitt in i det närvarande". Han

konstaterar att den inom konsten framträder "under åtskilliga namn, såsom av
motsatsen emellan det antika och moderna, det klassiska och romantiska, det

sydliga och nordliga" och fastslår med eftertryck: "Att en ny bildning ur det
närvarande kaotiska tillståndet skulle kunna uppgå annorlunda, än genom en ny

50 Geijer (1923—1931) VIII, 101. På ett motsvarande sätt beskriver Geijer den moderna
romantikens ursprung i Föreläsningar öfver menniskans historia. Ibidem, X, 145.

51 Angående recensionen och förhållandet mellan Geijer och Atterbom, se Landquist (1924),
546 ff, Elsa Norberg (1944), 423 ff, 428 ff och Elisabeth Tykesson, Atterbom: En
levnadsteckning (Stockholm, 1954), 251—259.

52 Geijer (1923-1931), I, 378.



förening emellan bägge, det kan man icke heller inse."53 Enligt Elsa Norberg var
det förmodligen idealet av en sådan syntes som föresvävade Geijer när han gick
till angrepp mot romantiken i recensionen av Atterboms Samlade dikter — i
sammanhanget framhåller hon också "det utifrån sett tragiska och onödiga i
Geijers brytning med Atterbom".54

Som flera gånger påpekats blev frågan om innebörden av det romantiska
föremål för stort intresse under det tidiga 1800-talet. Att romantikerna skulle
intressera sig för frågan faller sig naturligt, men det bör uppmärksammas att de
inte alls var ensamma om att ta upp den till diskussion. En annan författare som

förtjänar att nämnas är Tegnér, som i flera olika skrifter gjorde det romantiska
till föremål för utläggningar.55 I flera avseenden är hans anmärkningar om den
romantiska stilen i föreläsningarna i poetik från 1808 belysande för tidens
diskussion. Det heter där att denna stil uppkom under medeltiden och till sitt
ursprung var svärmande:

Dertill ligger förnämsta orsaken i christendomen, hvars tendens var att uttränga allt
sinligt ur religionen. I stället för de glada, menskliga Grek[ernas] Gudar, skulle en
enda osynlig Gud dyrkas. Religionskänslan, som ej hade någon sinlig form att
fästa sig [vid], skulle nödvändgt [sic! ] förvilla sig i de obekanta osinliga rymderna.
All sinlig glädje fördömdes såsom syndig, och phantasien trängdes tillbaka in i
menniskans eget hjerta. Lifvet var icke mer en glad vandring till Elysium, den
[sic!j var blott en propedeutik i bön och fasto till himmelriket. [ 1
Naturligtvis skulle denna förändring i tänkesätt och seder äfven ha inflytande på
konsten, och så mycket mer som dessa tänkesätt ympades på halfbarbarer eller de
nordiska folkslagen, hvilka såsom alla vilda folkslag ha tendens till det
oregelmässiga och sätta föga värde på ren skönhet såsom beroende på harmonisk
utbildning af alla sinneskrafter.56

Stycket om den romantiska stilen följs av ett om den moderna, vilken Tegnér
beskriver som en blandning av den grekiska och romantiska: "Den nyare

poesiens blomma växer på romantisk grund, men bör af Grekisk kultur
uppdragas."57 Vid en jämförelse mellan Tegnérs och Nya skolans uppfattning om

83 Ibidem, I, 433.
54 Elsa Norberg (1944), 423, 431.
56 För utförliga behandlingar av Tegnérs uppfattning om problemet, se Albert Nilsson,

"Inledning: Tegnérs filosofiska och estetiska studier", Esaias Tegnér, Filosofiska och estetiska
skrifter, utgivna av Albert Nilsson och Bert Möller (Stockholm, 1913), 94—114 och Greta
Hedin, Tegnérs uppfattning av klassiskt och romantiskt, Göteborgs Högskolas Årsskrift XLI: 4
(Göteborg, 1936).

56 Esaias Tegnér, Filosofiska och estetiska skrifter, utgivna av Albert Nilsson och Bert
Möller (Stockholm, 1913), 328 f. Tilläggen inom hakparentes är utgivarnas och sic-
markeringarna undertecknads. Föreläsningarna har inte medtagits i den av Ewert Wrangel och
Fredrik Böök utgivna upplagan av Tegnérs samlade skrifter.

57 Ibidem, 329.
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det romantiska framträder genast såväl påfallande likheter som skillnader. I
beskrivningen av det romantiska tar båda parterna fasta på ungefär samma

egenskaper, men i värderingen av dessa går meningarna fullständigt isär. Vad
Tegnér omtalar med tydliga tecken på ogillande är i stor utsträckning detsamma
som Nya skolan omtalar med lika tydliga tecken på gillande. Att en person som
likt Tegnér intog en mycket förbehållsam ställning till den medeltida romantiken
ändå i mycket kan sägas ha föregripit Nya skolans tolkning av epoken, visar
tydligt hur pass spridd en sådan föreställning om historien var redan tidigt under
1800-talet.58

Den föregående framställningen har utgått från romantikbegreppet, men det
måste understrykas att en liknande bild av medeltiden också möter i många
skrifter där detta begrepp inte förekommer. Ett tydligt exempel utgörs av

Almqvists "Undersökning om hufvudskillnaden emellan de gamles vitterhet och
de nyares" (1831), där han rör sig i tankebanorna av skillnaden mellan det
klassiska och det romantiska, men utan att han använder dessa begrepp. I korthet
menar han att människans väsen har en sida som är riktad utåt och en som är

riktad inåt och att den förra präglar den gamla vitterheten och den senare den
nya. Emellertid framhåller han att detta endast anger den allmänna karaktären på
vitterheten och att de båda riktningarna aldrig har uteslutit varandra. Som den
viktigaste gränsmarkören mellan det gamla och det nya ser han den långsamt
fortgående religiösa omvälvningen.59 Om "en alldeles ny vitterhet" skall skapas
så kan det enligt Almqvist endast ske genom en förening av de tidigare
formerna: "Nu står för människorna frågan om en intressant helhet: — om inre
mänsklig själsskönhet, himmelsk imagination och evigt förnuft, i förening med
yttre naturskönhet, objektiv fantasi och korrekthet."60

Ett av de viktigaste skälen till att dessa tankar fick ett så stort genomslag är
givetvis att de stämmer så väl överens med romantikernas övergripande
uppfattning om den historiska utvecklingen. Vid upprepade tillfällen betraktar
romantikerna själva frågan ur denna synvinkel, vilket bland annat gäller om
Atterbom i "C. A. Ehrensvärds lära om skönhet och konst" och Hammarsköld i

recensionen av det häfte av Phosphoros där denna uppsats ingår. I uppsatsen
utvecklar Atterbom teorien att de olika epokerna i historien successivt realiserar
olika aspekter av det absolutas idé, och i recensionen ansluter sig Hammarsköld

58 I sammanhanget kan det också påpekas att Tegnérs anmärkningar om den romantiska
stilen inte utgick från någon av bröderna Schlegels skrifter, utan från Friedrich Bouterweks
Aesthetik (1806). Se Nilsson (1913), 98 och Hedin (1936), 20 ff.

59 Se Almqvist (1920-1926), IV, 174 f.
60 Ibidem, IV, 194f.
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till samma uppfattning genom att förklara att det sätt på vilket Atterbom försöker
lösa frågan huruvida den gamla eller nya konsten äger företräde "troligtvis" är
det enda möjliga:

Han [Atterbom | betraktar Antiken och Romantiken såsom phenomener af de
tvenne polerna i den absoluta enhets-linien, der den ideella polen väl uttrycker
blott samma identitet som den reella, men i en högre potens. Den tredje och högsta
potensen, identitetens egen såsom sådan, anser han nu börja uppenbara sig i en ny,
från Norden härstammad, ännu blott i sin första gryning existerande konstform.61

Som allt det föregående gett vid handen utgör romantikernas föreställningar om
förhållandet mellan det klassiska och det romantiska endast en variation över ett

av de huvudteman som genomgår hela deras historieuppfattning, det vill säga
idén om en utveckling från den partiella till den totala uppenbarelsen av det
absoluta.

Även om diskussionen om den medeltida romantiken till större delen fördes i

samband med diktningen, så fann romantikerna det kanske främsta uttrycket för
epokens anda inom en annan konstart, närmare bestämt inom arkitekturen. I det
följande avsnittet är det gotiken, detta undransvärda barn av "tidens romantiska
esprit", som Hammarsköld karakteriserar den i Utkast till de bildande
konsternas historia, som står i centrum.62

Den gotiska byggnadskonsten

Mot slutet av 1700-talet kom den under lång tid ringaktade gotiken att ägnas ny

uppskattning.63 Tidigast skedde detta i England, där den gotiska stilen i själva
verket aldrig hade kommit helt ur bruk, men snart nog också i Tyskland.641 "Von
deutscher Baukunst" (1772) blir Erwin von Steinbach, som omkring 1277 ritade
den aldrig fullbordade fasaden till katedralen i Strasbourg, föremål för den unge

Goethes hänförda hyllning.65 "Här står hans verk", utropar Goethe om

katedralen, "träd fram och överväldigas av den djupaste känsla av

61 Svensk Literatur-Tidning 1814, spalt 806 f. Observera att pagineringen är felaktig!
62 Hammarsköld (1817), 160.
63 Under den aktuella perioden var terminologin i fråga om den medeltida arkitekturen på

många punkter oklar. Beteckningen "gotik" förknippades ofta med den medeltida arkitekturen i
allmänhet, även om det som regel är uppenbart att personerna som använde beteckningen i första
hand syftade på katedralerna i så kallad spetsbågsstil, vilka uppfördes från 1100- till 1400-talet.

64 Angående omvärderingen av gotiken, se Grandien (1974), 137—214.
65 Angående Goethe och den medeltida arkitekturen, se ibidem, 162 ff.
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proportionernas sanning och skönhet, verkande ur stark, rå, tysk själ, uppvuxen
ur medeltidens trånga, dystra miljö av klerker och asketer!"66 Som redan titeln
antyder fäster Goethe stor vikt vid — den felaktiga — övertygelsen att gotiken
är tysk till sitt ursprung. Med en anspelning på Johann Georg Sulzers
beskrivning av gotiken som barbarisk i Allgemeine Theorie der schönen Kiinste
(1771 — 1774) skriver Goethe att den tyske konsthistorikern, i stället för att låta
sig påverkas av "avundsjuka grannars floskler", borde tacka Gud för att han har
rätt att förkunna: "Detta är tysk byggnadskonst, vår byggnadskonst, under det att
italienaren icke kan berömma sig av någon egen, långt mindre fransmannen."67
Att döma av Goethes ord om medeltidens trånga och dystra miljö av klerker och
asketer värderar han inte medeltiden lika högt som gotiken. Det förefaller till
och med som om han skulle stötas tillbaka just av epokens fromhetsliv.
Hänvisningar till religionen spelar annars en förhållandevis liten roll i "Von
deutscher Baukunst". Vad Goethe söker i katedralen är inte Gud eller en

svunnen tids Gudsbild, utan "våra äldre bröders väldiga ande" och det är inte
heller någon ängel som i "svaga aningar" uppenbarar sig för honom, utan "den
store byggmästarens genius".68 För Goethe ter sig katedralen närmast som ett
monument över det skapande geniet Erwin.69

De tyska romantikerna delade Goethes stora uppskattning av gotiken, men i
flera avseenden uppfattade de den på ett helt annat sätt. Hos dem finns inte
någon motsättning i värderingen av gotiken och medeltiden, utan tvärtom anser
de att arkitekturens främsta företräde består just i att den utgör ett troget uttryck
för tidsandan. En annan betydelsefull skillnad är att de snarare än att betrakta
katedralerna som resultat av enskilda geniers visioner såg dem som skapelser av

många generationers samfällda ansträngningar för att uppnå ett för alla
gemensamt mål. I Friedrich Schlegels många uttalanden om gotiken möter såväl
likheter som skillnader med Goethes framställning i "Von deutscher
Baukunst".70 En av Schlegels karakteristiker av gotiken återfinns i Uber die
neuere Geschichte (1811) och lyder:

Hvad som, jemte total-intryckets jettestorhet, utmerker denna Göthiska
byggnadskonst, är konstens fullhet i det partiella, och just genom denna karakter är
den icke blott ett af de merkvärdigaste fenomener i Konsternas historia, utan tillika
ett lefvande monument af medeltiden, och en spegel af då varande sinnesart. Helt

66 Goethe (1932), IX, 77.
67 Ibidem, IX, 75.
68 Ibidem, IX, 74.
69 Ibidem, IX, 70.
70 Angående Schlegel och den medeltida arkitekturen, se Grandien (1974), 164 ff och

Höltenschmidt (2000), 143—148.
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och hållet ur den Tyska andan har denna egna Göthiska eller fastmer Forntyska art
och byggnadskonst framträdt.71

Tanken att gotiken ger uttryck åt den medeltida andan i allmänhet och den tyska
medeltida andan i synnerhet återkommer Schlegel till bland annat i Geschichte
der alten und neuen Literatur.72 Frågan om gotikens nationella ursprung närmar
han sig dock med större försiktighet i denna skrift. Mer än tidigare framhåller
han att stilen tog form i flera länder och han uttalar en förmodan om att dess
obekanta mästare var nära förbundna med varandra även om de var spridda över
ett stort område. Oavsett vilka de var menar Schlegel att det är uppenbart att de
inte bara ville "hopa stenar på varandra" utan också "uttrycka stora tankar". I
hans ögon är allt i de gamla katedralerna fyllt av betydelse, men det mest

grundläggande är "uttrycket af den uppåt till Gud stigande tanken, som,

ryckande sig lös från jorden, flyger djerft och rakt uppåt tillbaka till
himmelen".73 Här återkommer således ännu en gång samma tankar som i så gott
som alla av romantikernas karakteristiker av medeltiden.

Arkitekturen var ett område där medeltidsintresset utan svårigheter kunde
ges en praktisk inriktning. Ett sätt det kunde ske på var genom uppförandet av

nya byggnader i gotisk stil, men i såväl Tyskland som Sverige fick nygotiken sitt
verkliga genombrott först långt in på 1800-talet. För romantikerna var det i
stället genom engagemanget för konserverandet och renoverandet av medeltida
byggnadnadsverk som medeltidsintresset omsattes i praktiken. När Friedrich
Schlegel i "Briefe auf einer Reise" (1805) beskriver gotiska konstruktioner
försitter han inte några tillfällen att kritisera senare tiders vanvård av desamma. I
skildringen av Köln heter det exempelvis att denna stad förmodligen är den enda
som ännu äger tillräckligt många medeltida byggnader för att ligga till grund för
ett historiskt verk om den gotiska arkitekturen, om ett sådant skall skrivas "innan
det nu herrskande barbariet och den guldlystna förstöringssjukan fullkomligt
hinna att ödelägga alla fornlemningar".74 Särskilt framhåller han värdet av Kölns
domkyrka, påbörjad 1248 men ofullbordad ännu under det tidiga 1800-talet. Just
denna kyrka kom att bli något av en samlande symbol för omvärderingen av

gotiken.75 Främst genom Sulpiz Boisserées ansträngningar, bland annat i form av

verket Geschichte und Beschreibung des Doms von Köln (1823), kom

71 Friedrich Schlegel (1822), 237. Där översättningen har ordet "Göthiska" har originalet
"gothische". Idem,Werke I, Bibliothek der deutschen Classiker VII (Upsala, 1813), 209.

72 Friedrich Schlegel (1838-1839), I, 279. Se vidare idem (1841), II, 144.
73 Friedrich Schlegel (1838-1839), I, 280 f.
74 Friedrich Schlegel (1817), 34 f.
75 Se Grandien (1974), 168—173 och Höltenschmidt (2000), 144 f.
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upprustandet och färdigställandet av kyrkan att uppfattas som en nationell
angelägenhet.76 Upprustningen inleddes redan under 1810-talet, men

färdigställandet avslutades först 1880.
Också i Sverige hade den medeltida arkitekturen under lång tid betraktats

med viss ringaktning. Ett talande exempel utgörs av Nils Henrik Sjöborgs
famösa ord om kyrkorna i Lund i Inledning til kännedom affäderneslandets
antiquiteter (1797):

Då Lund war i sin herrlighet, funnos här ej mindre än 22 Kyrkor, utom Capell i
Klostren och annorstädes: af de 20 äro nu ej mera qwar än någre få kyrkogårdar:
wi kunne således fägna oss af, at nu potatos planteringar och trädgårdar finnas på
samma ställen, där widskepelsen warit rotfast, och at det idoga biet nu höres surra
öfwer hånnings daggen, där fordom bedragaren söng själamässan och för
penningar sålde syndaförlåtelse.77

Denna beskrivning blir desto mer anmärkningsvärd mot bakgrund av att Sjöborg
var en föregångsgestalt inom den svenska fornminnesvården, "dock icke rörande
medeltidskyrkorna", som Bengt Hildebrand understryker.78 Vid tidpunkten för
tillkomsten av Sjöborgs verk hade dock värderingen av den medeltida
arkitekturen redan börjat förändras och med romantikerna fullbordades den
utvecklingen.79

Angående den bild av medeltiden som målas upp i några av Atterboms
ungdomsdikter konstaterar Santesson: "Medeltiden hade tidigt i Atterboms
medvetande, redan efter den första beröringen med tysk romantik, tagit konkret
symbolisk gestalt i gotikens dom."80 I flera av Atterboms dikter framställs
medeltiden under gestalt av just en gotisk katedral, tydligast i "Epilog" (1813).81
Den dikt som är mest klargörande i fråga om Atterboms tolkning av gotiken är

76 I sammanhanget bör det även nämnas att bröderna Sulpiz och Melchior Boisserée lade
grunden till en omfattande samling av företrädesvis senmedeltida konst. Noteras kan också att de
var vänner med Friedrich Schlegel och att det var genom deras inflytande som denne på allvar
började intressera sig för den medeltida arkitekturen och bildkonsten. Se Grandien (1974), 169
och Höltenschmidt (2000), 57, 143—148. Till bröderna Boisserées vänner hörde även Amalia
von Helvig och när hon vistades i Uppsala 1816 berättade hon utförligt om bröderna och deras
samling för kretsen i Malla Silfverstolpes salong, således bland andra Geijer och Atterbom. Se
Silfverstolpe (1914— 1920), II, 261 f, 271 f. Under Silfverstolpes och Geijers resa till Tyskland
1825 besökte de Melchior Boisserée och visades av denne runt i brödernas samling. Se ibidem,
III, 182 f och Geijer (1923-1931), VII, 434 ff.

77

Sjöborg (1797), 176 f. Jämför Hildebrand (1937-1938), I, 161.
78 Hildebrand (1937—1938), I, 171. Angående Sjöborg och fornminnesvården, se vidare

ibidem, I, 147-174, 198 ff, 222- 242.
79 Se Grandien (1974), 199- 214.
80 Santesson (1920), 163 f.
81 Se Phosphoros 1813, 386 f. Jämför Santesson (1920), 163—169.
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dock "Domkyrkan", skriven redan 1816 men tryckt först i Samlade dikter 1837
till 1838.82 Om "det åldriga templet" heter det bland annat:

Herrligt i trots af en nyare tids förplattande idrott,
Reser det sig, att ännu hålla sitt väldiga tal;

Om den eviga verld, som göms af det timligas höljen,
Om hvad af menniskobarns öden förgår och består.

Skapelsens verk, och försoningens nåd, och helgelsens utsigt,
Hör! Det predikar dem än; kraftigt är stenarnas språk!

Så man byggde, den tid, då man byggde för 'själen', och villigt
För dess 'salighet' gaf mödor och skatter i gärd;

Lycklig, att tjena ett blifvande helt, som ej sjelf man fick skåda,
Men af hvars hopp man sig fann gäldad, ja rikligt belönt.

Framtid ägde man då, en dubbel: i himlen, på jorden;
Och sitt egentliga lif lefde man endast i den.*3

Liksom i så många andra sammanhang används medeltiden här som en motbild
till samtiden. Domkyrkan förkunnar de värden som har kommit att trampas
under fötterna av senare generationer: det självuppoffrande strävandet efter det
högsta i tillvaron.

Värt att lägga märke till är att dikten inte handlar om vilken domkyrka som

helst utan om den i Uppsala. På ett mycket handfast sätt förbinds här den miljö
Atterbom verkade i med de ideal han verkade för. Här kan det också erinras om

att universitetet leder sitt ursprung från medeltiden. Med andra ord bodde
Atterbom och de övriga uppsaliensiska romantikerna inte bara grannar med ett
medeltida monument, utan de flesta av dem arbetade dessutom vid en medeltida

institution.84 Om domkyrkan uttalade sig Atterbom i flera sammanhang på ett

mycket uppskattande sätt. I ett brev till Geijer av den 27 april 1819 beskriver
han Stefanskyrkan i Wien, uppförd mellan 1304 och 1433, som "den vackraste
göthiska kyrka jag hittills sett", men han tillfogar genast inom parentes: "Hade
vi Svenskar tillräckligt mynt och en architekt, som grundligt förstode den

82 Mot bakgrund av vad som i en föregående not uppgavs om hur von Helvig berättade för
vännerna i Uppsala om bröderna Boisserées samling, förtjänar det här att uppmärksammas att
"Domkyrkan" ingår i Atterboms diktcykel "Amalia-minnen" och att dess tilltal är riktat till von
Helvig.

83 Atterbom (1863), II, 178.
84 Frågan om universitetet som en medeltida institution kom för övrigt att aktualiseras under

striden om den akademiska jurisdiktionen. I ett av Johan Gabriel Richert författat utlåtande från
1820 beskrevs det akademiska konsistoriets domsrätt över alla som hörde till universitetet som

en kvarleva från medeltiden och dess avskaffande föreslogs — något som skedde först 1852. I
striden som följde på utlåtandet kom Geijer att framträda som den akademiska jurisdiktionens
främste försvarare. Angående striden, se Hessler (1937—1947), I, 259—300 och Torgny T.
Segerstedt, Den akademiska friheten 1809—1832, Acta Universitatis Upsaliensis, Skrifter
rörande Uppsala universitet, C, Organisation och historia 35 (Uppsala, 1976), 199— 222.
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göthiska byggnadsarten, så skulle vår Upsaliensiska Domkyrka med lätthet
kunna upphöjas till en af första rangen."85

Även om Hammarsköld vare sig var uppsaliensare eller universitetsman —

med undantag av studietiden — så delade han till fullo Atterboms uppskattning
av gotiken.86 Av Hammarskölds framställning om den medeltida arkitekturen i
Utkast till de bildande konsternas historia framgår även att han och Atterbom i
allt väsentligt var ense om tolkningen av densamma. För båda framstår de gamla
katedralerna ytterst som materialiseringar av den forna tidens religiositet. Hos
båda finns det också en tydlig samtidskritisk dimension i beskrivningen av
medeltidens andliga liv. Att de moderna kyrkorna har en annan karaktär finner
Hammarsköld helt logiskt: "Ty penningebegäret, och fegheten, och
småaktigheten och fosterlandsföraktet och vantron och 18 seklets upplysning, ha
så sammanprässat och hopkrympt menniskorna, att de besväras af forntidens
storhet och den höjd i hvilken den fria, enthusiastiska mandomen endast
tillfredsställd höjde sina blickar."87 Han konstaterar att man hade kunnat låta de
moderna människorna vara i fred med "sina små lekverk" om det inte hade varit

för att de "i sina hjertans fräckhet lade vanhelgande händer på de stora
minnesmärkena af en bättre, kraftigare ålder". Någonting han särskilt vänder sig
mot är vitmenandet av de medeltida kyrkobyggnaderna och han ställer frågan
om det möjligen kan vara "en omedveten naturironi" som orsakat detta, "på det
att kyrkorna, omslutande en sömnig, andaktslös församling, må, enligt
Frälsarens uttryck, föreställa hvitmenade grifter fulla af de dödas ben".88

I framställningar om gotiken aktualiseras ofta frågan om konserveringar och
renoveringar av medeltida kyrkor. Som ovan omnämts tar Friedrich Schlegel
upp frågan i "Briefe auf einer Reise" och i företalet till den svenska
översättningen av verket uttalar Per Axel Nyström en förhoppning om att det
skall kunna "tjena till någon väckelse vid de nu i mängd företagne Kyrko-
reparationer".89 Under den första hälften av 1800-talet bedrevs en mycket
omfattande kyrkobyggnadsverksamhet: nya kyrkor uppfördes och gamla revs

85 Atterbom (1859), II, 599. I ett brev till fästmön Ebba af Ekenstam av den 30 juli 1825
omtalar han också Uppsala domkyrka som "den ståtligaste i Norden." Atterbom (1911), 195.

86 Hammarskölds förhållningssätt till den medeltida arkitekturen tas upp i Torsten Ljunggren
(1952), 464 ff och Grandien (1974), 205 ff.

87 Hammarsköld (1817), 161.
88 Ibidem, 162.
89 (Per Axel Nyström], "Företal", Friedrich Schlegel, Bref uppå en resa genom

Nederländerne, nejderne kring Rhen, Schweitz och en del af Frankrike, [tyska originalet 1805]
öfversättning (av Per Axel Nyström] (Stockholm, 1817), 6. Nyström skulle för övrigt senare
göra sig ett namn som arkitekt, bland annat till några byggnader i nygotisk stil.
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eller utvidgades.90 Den stora folkökningen i landet medförde att de befintliga
kyrkorna i många fall inte längre kunde rymma församlingarna. När större

kyrkorum skapades var det nästan uteslutande praktiska överväganden som

avgjorde de äldre kyrkornas öden. Inom tidens fornminnesvård ägnades som

regel inte heller de medeltida lämningarna något större intresse. Angående
situationen i Skåne några decennier in på seklet skriver Bo Grandien:
"Folkökningen och kyrkopolitiken tillsammans gjorde [...] att den skånska
medeltidskyrkan stod inför ett hot, med vilket varken reformationens första fas
av fientlighet mot de katolska minnesmärkena eller 1700-talets vitmenande av

målade valv kunde mäta sig."91
Belysande för stämningen i tiden är det ofta citerade tal som Tegnér höll vid

sin biskopsvisitation i Pjätteryd 1830.92 Där tas församlingen i sträng upptuktelse
för att den inte låtit uppföra en ny kyrka i stället för den befintliga medeltida
träkyrkan. Med harm i rösten utbrister han:

Är detta ett Tempel värdigt en christelig Församling, hon må vara så ringa som
helst, är det i en skum lada som denna, der menniskans högsta angelägenheter böra
afhandlas, Guds ord förkunnas, Sacramenterna utdelas? Det säges att ett hälft
årtusen försvunnit sedan Er kyrka byggdes. Om så är borden I hafva funnit, redan
Edra Fäder före Er borde hafva funnit, att hon långt för detta tjent ut sin tid och
behöfde att gå till hvila.93

Många medeltida byggnadsverk blev verkligen raserade under den första hälften
av 1800-talet. Naturligtvis bör det noteras att de praktiska möjligheterna att
bevara dem i många fall faktiskt var obefintliga. Emellertid står det klart att den
diskussion om förstörelsen av medeltida minnesmärken som Hammarsköld tar

upp i Utkast till de bildande konsternas historia var högaktuell.
Romantikerna kunde med egna ögon se hur delar av det medeltida arvet

bokstavligen slogs i stycken. Medvetandet om att det höll på att gå förlorat ledde
självklart till att det uppmärksammades på ett annat sätt än tidigare. Sin främste
förkämpe fick dock den medeltida arkitekturen i Carl Georg Brunius, som — vid
sidan av sin tjänst som professor i grekiska vid universitetet i Lund — alltifrån
början av 1830-talet var verksam som arkitekt, byggmästare och
konsthistoriker.94 Grandien framhåller att man hos Brunius kan följa en

tidstypisk utveckling "från romantik till saklighet" i förhållningssättet till den

90 Se Grandien (1974), 358 ff.
91 Ibidem, 360.
92 Angående Tegnér och de medeltida kyrkorna, se ibidem, 253—258.
90 Esaias Tegnér (1919—1924), VI, 360.
94 Angående Brunius, se Grandien (1974), passim.
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medeltida arkitekturen: vad som hade börjat som ett poetiskt svärmeri slutade
som en vetenskaplig sysselsättning.95 Även om detta avspeglar ett förhållandevis
allmänt mönster i förhållningssättet till medeltiden i flera europeiska länder
under den första hälften av 1800-talet, så förlorade vare sig gotiken eller
medeltiden sina ideologiska funktioner under den efterföljande tiden — däremot
omformades de givetvis i enlighet med andra behov. Som Staffan Källström
påvisar intog medeltiden en central roll också inom modernismens idealbildning,
ofta dessutom med den medeltida katedralen som utgångspunkt.96

För romantikerna var den gotiska katedralen den viktigaste samlande
symbolen för medeltiden: den framstod som det tydligaste uttrycket för de
tidigare generationernas självuppoffrande strävande efter det högsta i tillvaron. I
några fall togs dock katedralen till hjälp för att åskådliggöra ännu större
sammanhang än så. Det sker bland annat i Atterboms Tal i anledning af h. k. h.
arfprinsen Carl Ludvig Eugen's födelse (1826), där medeltidens "göthiska
tempel" används för att klargöra beskaffenheten av historien som sådan.97 Båda
dessa företeelser utmärks av samma överväldigande storhet, samma otroliga
rikedom av detaljer som alla står i en nödvändig relation till varandra. På samma
sätt som katedralerna är resultatet av många generationers arbete, är historien ett
verk av hela människosläktets strävande:

Ingen generation har fått sätta tornkorset på detta verk såsom ett verk af sin
uppfinning, den ena ätten efter den andra har nedstigit från ställningarne och lagt
sig till ro i grafvarne vid dess fötter; men århundradens möda, vishet och tro hafva
uppenbarat sig i de krafter, som djerft klättrat deruppför till arbetets fortsättning,
under hopp att slutligen en sen efterverld skulle på den uppnådda spetsen få
sammanstämma i en oförgänglig lofsång.98

Med denna vackra bild kan det vara lämpligt att sätta punkt för detta avsnitt och
i stället rikta uppmärksamheten mot ett annat fenomen som romantikerna
uppfattade som en yttring av medeltidens romantiska anda, närmare bestämt
ridderskapet och riddarväsendet.

95 Ibidem, 32.
96 Se Källström (2000), passim.
97 Atterbom (1869), II, 398. Denna passage utgör en lätt omarbetning av en passage i

Atterboms "Öfversigt af korstågens historia". Se idem (KB, D. 139), V, 13 f (egen paginering).
98 Atterbom (1869), II, 399.



Ridderskapet och riddarväsendet

Till och med under de perioder när inställningen till medeltiden var som mest

negativ förekom det att en medeltida gestalt fick spela rollen av ett ideal att
efterlikna, nämligen riddaren. Alltifrån medeltiden har dygderika och
hjältemodiga riddare utgjort ett stående inslag inom alla genrer av

skönlitteraturen — varmed självklart inte förnekas att karaktären också har blivit
föremål för många parodiska behandlingar. I en eller annan form torde de flesta
europeiska människor som levt under senare tider ha stiftat bekantskap med
denna karaktär, om inte skriftligt så muntligt. Ett ställe där det kan ha skett är i
Torquato Tassos välkända epos Gerusalemme liberata (1581), vilket här kan
tjäna som exempel.

När Atterbom i sina Samlade dikter införde "Armidas ö", en svensk tolkning
av ett parti ur Tassos epos, tillfogade han en anmärkning som inleds med orden:
"Näppeligen torde bland mina läsare och läsarinnor någon finnas, för hvilken
icke historien om Rinaldo och Armida är bekant; antingen ur Tassos Befriade
Jerusalem sjelft, eller ur Glucks ryktbara opera, eller ur muntlig sägen o. s. v."99
Kanske gör sig Atterbom något överdrivna föreställningar om sina läsares
bildning, men det kan ändå sägas att han verkligen hade visst fog att förutsätta
historien som välkänd. Bland romantikerna var uppskattningen av Tasso mycket
stor, men de var ingalunda först med att uppmärksamma hans epos. Det kan
exempelvis nämnas att Christoph Willibald Glucks Armide (Paris 1777,
Stockholm 1787) endast var en i en lång rad av operor över samma ämne — den
första tycks ha varit Benedetto Ferraris förlorade Armida (Venedig 1639).100 Det
kan också noteras att Gluck i sin opera tonsatte det libretto som Philippe
Quinault ursprungligen hade skrivit för Jean Baptiste Lullys Armide et Renaud
(Paris 1686). Givetvis var det inte enbart genom episoden om Armida och
Rinaldo som Tassos epos kom att utöva inflytande över eftervärlden.

Här finns det inte någon möjlighet att gå närmare in på eposets
verkningshistoria, men som ett illustrativt exempel kan något sägas om hur

99 Atterbom (1863), II, 351. Denna översättning utgör en utvidgad omarbetning av den som
Atterbom offentliggjorde i Phosphoros 1810. Av Atterbom användes för övrigt historien om
Rinaldo och Armida i ett centralt parti av Lycksalighetens ö. Nymferna på ön framför ett
skådespel som berättar om hur den kristne hjälten Rinaldo befrias ur förtrollningen, varmed
saracenskan Armida hållit honom fången, så att han i stället för att kämpa för den kristna tron
hängett sig åt kärlek och njutning. Astolf kommer genom detta till insikt om att han svikit sin
plikt mot fäderneslandet genom att drömma bort 300 år på Lycksalighetens ö. Se idem
(1824-1827), 11,69- 90.

100 Se Åke Lellky, "Armide", Sohlmans musiklexikon: Nordiskt och allmänt uppslagsverk
för tonkonst, musikliv och dans I (Stockholm, 1948), spalt 162.
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Malla Silfverstolpe kom i kontakt med dess innehåll.101 I memoarerna berättar
hon om sin entusiasm när hon i tioårsåldern — alltså omkring 1792 — fick höra
talas om militären, skalden och tonsättaren Anders Fredrik Skjöldebrands
melodram "Tancred och Clorinda": "Hennes hjältinna blef Clorinda, som hon
läst om i 'Bibliotéque de Campagne', en episod ur Tassos befriade Jerusalem.'"02
1804 fick hon tillfälle att bevista ett framförande av Skjöldebrands melodram i
sällskapet Nytta och nöje i Stockholm och samma år fick hon av Skjöldebrand,
som vid den tiden hade börjat uppvakta henne, låna Gerusalemme liberata i en

fransk tolkning. Under 1813 läste hon slutligen med bistånd av en student
Tassos epos i det italienska originalet.103 Sannolikt tog hon också del av den
svenska tolkning av verket som Skjöldebrand utgav 1825, för övrigt den första
på det svenska språket.104 Även om Silfverstolpes fall inte kan sägas vara

representativt för situationen i Sverige och ännu mindre för den i Europa, så
visar det ändå att delar av innehållet i Tassos epos via flera olika kanaler nådde
förhållandevis stor spridning redan under det sena 1700-talet.105 Vad som är
intressant i det föreliggande sammanhanget är naturligtvis inte heller hur
välkänd just Gerusalemme liberata var under den ifrågavarande perioden. Här
används verket endast som ett exempel på förekomsten av idealiserade
berättelser om medeltida riddare före tiden för romantikernas framträdande.

Visserligen hade historikerna av hävd varit mer avmätta än diktarna i
skildringarna av ridderskapet, men även de uppvisar i flera fall en tydlig

101 I fråga om den engelska receptionen av Gerusalemme liberata föreligger en
förhållandevis utförlig studie i form av C. P. Brand, Torquato Tasso: A Study of the Poet and
his Contribution to English Literature (Cambridge, 1965), 226—276. Dock bör det
uppmärksammas att Brand inte tar upp operor, varav det annars finns ett flertal engelska som
baseras på Tassos epos, såsom Georg Friedrich Händels Rinaldo (London 1711).

102 Silfverstolpe (1914-1920), I, 64.
103 Ibidem, II, 13, 24, 219 f, 239,314.
104 Emellertid var Skjöldebrand inte den ende som vid denna tid försökte överföra Tasso till

svenska. Av de äldre skalderna arbetade även Johan Gabriel Oxenstierna under några år på 1810-
talet på en tolkning. Se Martin Lamm, Johan Gabriel Oxenstierna: En gustaviansk
natursvärmares lifoch dikt (Stockholm, 1911), 388 f.

105 Ett av de mer originella sätten, vilket kan förtjäna ett omnämnande här, var via det sista
av Gustav III:s karusellspel, "L'Entreprise de la Forét enchantée" — uppfört i
Drottningholmsparken 1785 med över trehundra agerande — vilket var löst baserat på
Gerusalemme liberata. Över huvud taget utgör riddarspelen och karusellerna under den
gustavianska tiden tydliga exempel på den popularitet som riddarna faktiskt åtnjöt. Se Magnus
Olausson, 'Tournaments and Carousels in the Gustavian Era", Gustavian Opera: An
Interdisciplinary Reader in Swedish Opera, Dance and Theatre 1771 — 1809, Publications issued
by the Royal Swedish Academy of Music 66 (Uppsala, 1991), 223 — 234 och Lena Rangström
(utgivare), Riddarlek och tornerspel: Sverige — Europa, Katalog sammanställd av Lena
Rangström (Stockholm, 1992), 221 —266.



beundran för fenomenet. I synnerhet gäller detta historikerna som var
verksamma under den andra hälften av 1700-talet. Herders Ideen zur

Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784—1791) innehåller en för
tiden karakteristisk beskrivning av riddarandan. Liksom senare romantikerna
menar Herder att ridderskapet leder sitt ursprung från rytteriet inom de
germanska folk som invaderade det romerska riket. Emellertid hyser han allt
annat än höga tankar om de tidiga yttringarna av detta ridderskap. Enligt hans
mening faller det av sig självt "att detta krigshandtverk måste urarta till ett fräckt
Barbari, så snart det öfvergick till en ärftlig rättighet".106 Situationen förändrades
i och med att kloka furstar insåg nödvändigheten av att kultivera riddarna, vilket
skedde genom att de införde regler för dessas uppförande. Uppenbarligen anser

Herder att kultiveringen avlöpte lyckligt, vilket inte minst framgår av att han
uttalar sin förvåning "öfver den redlighet och trohet, som mången ädel Riddare
nästan mekaniskt yttrade i ord och gerningar".107 Främst framhåller han de
franska riddarnas stora dygder: "Huru många franska riddare skulle kunna
nämnas hvilka genom tänkesätt och gerningar, i krigs och fredstider, hela
historien igenom, till och med under konungarnes despotism, visat sig så tappra,

artiga och ädla, att deras slägter deraf hafva en evig ära!'"08
Liknande skildringar av ridderskapet återfinns hos flera av 1700-talets

ledande historiker. När Friedrich Schlegel i Uber die neuere Geschichte fastslår
att ridderskapet "alltid skall förblifva ett af de skönaste Verldshistoriens
fenomener", så betecknar detta med andra ord inte något brott med den

föregående historieskrivningen.109 Som Höltenschmidt inskärper kunde bröderna
Schlegel i denna fråga hämta mycket från de äldre historikerna, men som hon
också påpekar skilde de sig på en viktig punkt från många av dessa. För
bröderna framstod ridderskapet nämligen inte som en isolerad ljuspunkt mot en i
övrigt mörk bakgrund, en uppfattning som däremot var vanligt förekommande
bland deras föregångare.110 Av dem betraktades det i stället som den fagraste
blomman i en även i övrigt skön lustgård. Med Friedrich Schlegels ord i Uber

106 Herder (1814-1816), IV, 204.
107 Ibidem, IV, 204 f.
108 Ibidem, IV, 211.
109 Friedrich Schlegel (1822), 218.
110 Höltenschmidt (2000), 201—208, 218. Hur pass livskraftig denna uppfattning var framgår

av att den även möter i Arnold Hermann Ludwig Heerens Versuch einer Entwickelung der
Folgen der Kreuzziige Jur Europa (1808), ett verk där medeltiden genomgående behandlas med
välvilja. Dock utbrister han: "Men var icke Chevalleriet det skönaste och ypperligaste, som
Medeltiden kan framvisa? Om man borttager det, hvad står väl sedan qvar? Halfbarbarer, som i
beständiga fejder föröda hvarandra." Arnold Ludwig Hermann Heeren, Utveckling af
korstågens följderför Europa, |tyska originalet 1808] öfversättning (Strengnäs, 1816), 155.
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die neuere Geschichte: "Vill man göra sig om medeltidens egna lefnadssätt ett
åskådligt begrepp, så måste man framför allt försätta sig i Riddaredömets
anda.'"11 Här tilldelas ridderskapet således rollen av den säkraste vägen att gå för
den som vill nå kännedom om medeltiden över huvud taget.

I redogörelsen för August Wilhelm Schlegels utredning av det romantiska
berördes i korthet hans historiska härledning av ridderskapet ur det genom

kristendomen förädlade nordiska hjältemodet. Även Friedrich Schlegel beskriver
förhållandet på ett liknande sätt, bland annat i Geschichte der alten und neuen

Literatur. Han förklarar där att grunddragen av chevaleriet fanns nedlagda redan
i den ursprungliga germanska författningen, men han tillfogar genast:

Men det var en frisk lifsanda, som Norrmannerna dessutom från Norden bragte
med sig, omedelbarligen från sjelfva källan, och medelst hvilken de nu gjorde alla
dessa riddareväsendets och poesiens för hand varande elementer på nytt
fruktbärande. Denna anda öfvergaf dem icke, när de med tankarna voro Christna
och till språket Fransmän; fastmer utbredde den sig nu först rigtigt öfver hela det
Christna Europa och följde med Normanderna till England och Sicilien, ända bort
på de djerfva riddaretågen till Jerusalem, i hvilka de togo en så högst utmärkt
andel."2

Enligt Schlegels mening var chevaleriet i hög grad beroende av korstågen för sitt
närmare utbildande. I Uber die neuere Geschichte konstaterar han att det redan

före dessa hade tagit formen av ett ordnat system, men att det erhöll sin "högsta
uppflygt" först när riddarna svor korseden och därigenom upphöjdes till att bli
hela kristenhetens stridsmän."3 För honom framstår ridderskapet tillsammans
med kejsardömet och kyrkan som de makter, vilka band samman det medeltida
Europa till en enhet.

Av Schlegel karakteriseras det första korståget 1096 till 1099 — alltså
samma korståg som Tasso behandlar i Gerusalemme liherata — som "helt och
hållet ingifvelsens och andaktens verk" och han gör gällande att det var just till
följd av drivkrafternas beskaffenhet som företaget avlöpte på ett för de kristna
lyckligt sätt."4 Med ett beklagande konstaterar han dock att de ursprungliga
motiven kom att skjutas alltmer i bakgrunden under de efterföljande korstågen,
först av äventyrslystnaden och sedan av vinningslystnaden. Enligt Schlegel
agerade de medeltida hjältarna snarare i enlighet med "någon stor idee" än med
"en plan af förståndet". Att han uppskattar denna hållning råder det inte någon
tvekan om: "Häraf, vid alla denna tids kämpastrider, faror, förvirringar, den

111 Friedrich Schlegel (1822), 218.
112 Friedrich Schlegel (1838 -1839), I, 258 f.
113 Friedrich Schlegel (1822), 232.
114 Ibidem, 224.
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fullhet af lif, som utgjuter sig öfver allt och andas i allt; denna fantasiens
andedrägt och förtrollning, som dertill med förskönar sjelfva lidandena."1'5

Emellertid bör inte detta tolkas som att Schlegel skulle anse riddarna för
fulländade idealbilder. Speciellt i hans senare verk gör sig kritiska synpunkter
gällande, inte minst i Philosophic der Geschichte (1828), där han tar upp ett fel
som han tycker sig kunna finna i alla medeltida företeelser: "Det fel, vi mena,

består i den redan anmärkta förkärleken för ytterligheter, eller benägenheten för
det absoluta i allt, i herrska, döma och tro, öfver hufvud i villja samt likaså i
veta, tänka och dikta.""6 Som förklaring till detta fel uppger han att det ofta
rådde obalans mellan olika inslag i människans sinnelag, varvid han räknar med
de tre faktorerna germansk kraft, kristlig kärlek och romerskt världsförstånd.
Annars hävdar han vid upprepade tillfällen att just jämvikten mellan kraften och
kärleken var någonting som i allmänhet kännetecknade riddarna. Exempelvis
framhåller han i Geschichte der alten und neuen Literatur att flera av de största

kämparna ägnade sig åt att dikta de mest finstämda kärlekssånger."7
Att Schlegel ansåg den medeltida riddardiktningen för en trogen spegel av

det medeltida riddarlivet har redan framgått av kapitlet "Historien och konsten".
Både hos honom och andra romantiker möter vid upprepade tillfällen dessutom
tanken att ridderskapet i sig var en särskilt poetisk företeelse. I Philosophie der
Geschichte fastslår han sålunda: "Ridderskapets tid och historia voro redan i och
för sig en poesi uti verkligheten och inom sjelfva lifvet".118 Mot bakgrund av
sådana föreställningar är det inte förvånande att många menade att ridderskapet
lämpade sig synnerligen väl för poetisk behandling. Den dygderike och
hjältemodige riddaren är också en mycket vanligt förekommande gestalt i
romantikernas skönlitterära verk. Vid granskningen av deras porträtt av denna
karaktär är det viktigt att hålla deras uppfattning om att även modern litteratur
kan förmedla historiska insikter i minnet. Som tidigare inskärpts tyder nämligen
det mesta på att diktarna som regel avsåg att läsarna skulle uppfatta porträtten
som historiskt rättvisande.

För den mycket produktive Friedrich de la Mötte Fouqué blev skildringar av

riddare något av en specialitet. Störst uppskattning bland de samtida läsarna
rönte hans redan omtalade roman Der Zauberring (1813), berättelsen om den
unge schwabiske riddaren Otto von Trautwängens äventyr runtomkring i Europa
under Rikard Lejonhjärtas tid. När Otto dubbas till riddare av sin far får han av

115 Ibidem, 226 f.
116 Friedrich Schlegel (1841), II, 141.
117 Friedrich Schlegel (1838-1839), 1,254f.
118 Friedrich Schlegel (1841), II, 139.
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denne uppmaningen att utöva sin tjänst med ärbarhet, till skydd för kvinnor,
änkor och föräldralösa, "men framför allt till ära för vår allra heligaste frälsare
Jesu Kristi".119 Med undantag av några felsteg som han sedan djupt ångrar och på
bästa sätt söker gottgöra handlar Otto i det följande helt i enlighet med denna
hederskodex. Nästan alla andra riddare som han möter under sina äventyr visar
sig vara i det närmaste lika ädelmodiga som han själv. Hur Fouqué föreställde
sig dessa hjältars sinnelag framgår tydligt av hans skildring av tvekampen
mellan Otto och Folko von Montfaucon — längre fram i romanen visar det sig
att de båda sig själva ovetande är halvbröder. Eftersom de är kämpar för två
olika jungfrur som båda gör anspråk på samma ring måste de mötas i strid, men
dessförinnan utvecklar de en mycket djup vänskap till varandra. Strax innan
tvekampen skall äga rum kommer Folko till Ottos rum:

'Älskade stridskamrat', sade han [FolkoJ till riddaren [Otto], 'fram till denna dag
har vi fridsamt hållit samman och många gånger förtroligt sett varandra i ansiktet.
Men nu faller det sig väl strax, eller kan dock väl falla sig så, att sedan vi slutit
våra visir så kommer den ene aldrig mer att skåda den andres ögon, åtminstone
inte levande och obrutna. Därför kommer jag hit, och vill ännu en gång kyssa er

riktigt hjärtligt, och vi skall även be tillsammans i kapellet framför altaret.' — Och
han slog ut sina armar, och Otto störtade kärleksfullt i dem, och de båda ärliga
männen tryckte sig mot varandra, som skulle de stela omhöljena smälta för deras
broderliga vänskaps glöd.120

Som detta citat visar är Fouqués riddare mycket känslosamma, någonting som

framgår ännu tydligare av deras relationer till damerna. I strid är de
fruktansvärda kämpar, i kärlek undergivna tjänare, allt i enlighet med det
höviska idealet. Det stora flertalet av Fouqués kvinnor utgörs av dygdiga och
sköna jungfrur, vars uppgift främst består i att sätta riddarna i rörelse — ett

tydligt exempel utgörs av tvekampen mellan Otto och Folko. I några fall får
även kvinnorna visa prov på verkligt hjältemod, vilket inte minst gäller om
Bertha von Lichtenried — Ottos tillkommande — som bland annat på egen hand
räddar Rom från att erövras genom att hon omvänder den saracenske hjälten

119 "vor Allem aber zur Glorie unsers allerheiligsten Erlösers Jesu Christi." Friedrich de la
Mötte Fouqué, Werke I, Bibliothek der Deutschen Classiker XII (Upsala, 1816), 38.

120 "'Lieber KampfgenoB,' sprach er den Ritter an, 'wir haben verträglich zusammen
gehalten, bis auf den heutigen Tag, und einander oftmalen vertrauend in's Antlitz gesehen. Nun
aber trifft es sich wohl alsbald, oder kann sich doch wohl so treffen, daG nach dem SchlieBen
unsrer Visiere nicht Einer des Andern Auge wieder schaut, zum mindesten lebend und
ungebrochen nicht. Da komm' ich denn her, und will Euch noch einmal recht herzlich kiissen,
und beten wollen wir in der Kapelle vor dem Altar zusammen auch.' — Und weit breitete er
seine Arme aus, und Otto stiirzte liebevoll hinein, und die beiden ehrnen Männer driickten sich
aneinander, als sollte die starre Hiille vor der Glut ihrer briiderlichen Freundschaft schmelzen."
Ibidem, 215 f.



Nureddin — ytterligare en av Ottos okända halvbröder — till kristendomen.
Dock bör det uppmärksammas att det är genom sina kvinnliga dygder som

Bertha förmår göra så starkt intryck på Nureddin.121
Som synes är det knappast någon överdrift att kalla Fouqués karaktärer för

idealiserade. Emellertid har det redan anmärkts att det i romantikernas verk

också förekommer gestalter som är mer sammansatta, såsom i Ludwig Tiecks
tidigare omnämnda sorgespel Leben und Tod der heiligen Genoveva (1800). Av
stort intresse i sammanhanget är den bild som ges av korstågen i Novalis'
Heinrich von Ofterdingen (utgiven postumt 1802).122 Som redan påpekats har
Novalis för eftervärlden kommit att framstå som den främste exponenten för
romantikernas medeltidsidealisering och just därför är det viktigt att
uppmärksamma att det faktiskt förekommer tvetydiga inslag i hans skildringar
av epoken. Vid ett tillfälle träffar Heinrich en grupp korsriddare som till hans
stigande hänförelse berättar om sina äventyr i försöken att befria den Heliga
graven: "Heinrichs hela själ var i uppror, graven föresvävade honom som en

blek, ädel, ungdomlig gestalt, som satt på en stor sten mitt i en vild pöbel, och
blev misshandlad på det förskräckligaste vis".123 Strax därefter lär han dock
genom den bortrövade saracenskan Zulimas rörande berättelse om sitt hårda öde
känna korstågen från en annan sida. Enligt Zulima hade alla kristna som uppträtt
hederligt bemötts med välvilja i Jerusalem: "Hur lugnt och stilla hade inte de
kristna kunnat besöka den Heliga graven, utan att ha behövt inleda ett
fruktansvärt, gagnlöst krig, som förbittrar allt, utbreder oändligt elände, och för
alltid har skilt Österlandet från Europa." Vid åhörandet av Zulimas berättelse
förflyktigas genast Heinrichs krigiska begeistring, han blir tankfull och
medveten om "en sällsam förvirring i världen".124 Det råder inte någon tvekan
om att läsarna förväntas känna med den älskliga Zulima snarare än med de
bullrande riddarna.

Riddarna som möter i de svenska romantikernas verk ansluter sig
företrädesvis till Fouqués typ av upphöjda hjältar, men det förekommer också
undantag från den regeln. En förkärlek för riddare är på ett tidigt stadium tydligt

121 Se ibidem, 512-535.
122 För en utförlig analys av detta inslag i romanen, se Kasperowski (1994), 206—219.
123 "Heinrichs ganze Seele war in Aufruhr, das Grab kam ihm wie eine bleiche, edle,

jugendliche Gestalt vor, die auf einem groBen Stein mitten unter wildem Pöbel säBe, und auf
eine entsetzliche Weise gemiBhandelt wiirde". Novalis (1968), 185.

124 "Wie ruhig hatten die Christen das Heilige Grab besuchen können, ohne nötig zu haben,
eine fiirchterlichen, unniitzen Krieg anzufangen, der allés erbittert, unendliches Elend verbreitet,
und auf immer das Morgenland von Europa getrennt hat." "eine wunderliche Verwirrung in der
Welt." Ibidem, 190.
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märkbar inom romantikernas krets. Betecknande nog handlar den första tryckta
skriften av en medlem av Auroraförbundet om Tempelherreorden: Jakob Axel
Stenhammars dissertation pro exercitio Exstincti Templarii (1809).
Symbolvärdet av denna tio sidor långa avhandling ökar ännu mer av att den
inleds med orden: "Det finns något stort och minnesvärt i den så kallade
medeltiden".125 I anslutning till att Stenhammar överlämnade ett exemplar av

dissertationen till Auroraförbundets bibliotek noterades i förbundets handlingar:
"En hvar fägnade sig, att, då nu Aurora skördade det första tryckta verk af dess
förbundne, hon kunde se deruti en del af sina förhoppningar och åsyften
realiserad, och ännu mera för framtiden ana mognadens frukter".126

Att medlemmarna av Auroraförbundet var intresserade av ridderskapet
framgår också på andra sätt. I likhet med många andra sammanslutningar under
det tidiga 1800-talet hade förbundet karaktären av en hemlig orden.127 Det är väl
känt att många av de moderna ordnarna har sina viktigaste förebilder i de
medeltida riddarordnarna. Mycket tyder på att dessa mönsterbilder framstod som
särskilt betydelsefulla för auroristerna, åtminstone råder det inte någon tvekan
om att så var fallet i fråga om Atterbom. Enligt Gunnar Axbergers mening
"förefaller" det "som om Atterboms syn på Auroraförbundet influerats av hans
drömmar om de medeltida riddarordnarna".128 Ordet förefaller kan i detta

sammanhang sägas vara uttryck för en överdriven försiktighet. Mycket
belysande för Atterboms uppfattning om förbundet är hans välkomsthälsning till
den nye ledamoten Per Adolf Sondén 1809:

Bland de härliga idéer, som tyckas försvunnit från vanbördingars åsyn, är äfven
den helleniska och ridderliga, af en vänskap mellan männer; men på dess
upplifvande är just vår orden grundad: hörnstenen är oförgänglig, och forntiden
skall bilda oss en samtid. På denna klippa hafva vi planterat konstens banér, och
helvetets portar skola icke blifva henne öfvermägtiga. Här uppblommar templets
förbund, och hvad dess ledamöter ville realisera i sinneverlden genom jordiska
vapen, skola vi med Mikaels-rustningar utföra i den ideella, som långsamt, men
säkert, lyfter de blinda till sig. Genom den magt, jag i dag bekläder, dubbar jag dig
till morgonrodnans riddare: formen är förgänglig, men icke dess ande.129

Här beskrivs Auroraförbundet således som en fortsättning på medeltidens

125 Jakob Axel Stenhammar, citerad efter och i översättning av Vinge (1978), 52.
126 Bottiger (1874), 219 f.
127 Se Vinge (1978), 17 ff.
128 Axberger (1936), 54 (not).
129 Bottiger (1874), 268. Jämför Axberger (1936), 55 (not).
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andliga riddarordnar.130 Visserligen kämpar de moderna riddarna med tanken i
stället för med svärdet, men under den nya formen döljer sig den gamla andan.
Tanken på det förflutna som ett ideal för det tillkommande möter sällan så
tydligt utsagd som i förklaringen att "forntiden skall bilda oss en samtid".

Liknandet av den egna gruppen vid riddare återkommer vid upprepade
tillfällen hos Atterbom — det kom också snart nog att utsträckas från
Auroraförbundet till hela Nya skolan. När han i ett brev till Hammarsköld den
29 december' 1810 summerar det gångna året heter det exempelvis: "Himlen
förläne oss alla korsriddare lycka till ett nytt, ännu märkvärdigare och lyckligare
än det förflutna!'"31 Vid den tidpunkten hade även den läsande allmänheten fått
veta hur den borde betrakta de nya författarna. En av stroferna i Atterboms
"Prolog", den första dikten i det första häftet av Phosphoros, lyder:

Förlåten oss, att våra Svenska anor,
Till efterföljd ha eldat vårt förbund!
Med andakt resa vi dess vigda fanor
På Carla-åldrens oförstörda grund.
Blygt fästa vi vår viljas unga banor
Vid Ärans, Stjernhjelms och Christinas stund:
En enda eld i allas hjertan glöder,
Och hymnen stäms af Svenska Tempel bröder.132

Kretsen kring Phosphoros skulle alltså ses som svenska tempelbröder, men

samtidigt bör det läggas märke till att den period i den svenska historien som
framhålls är stormaktstiden, ett förhållande som det snart blir anledning att
kommentera närmare.

I Axbergers psykologiskt inriktade studie av Atterboms liv och diktning
ägnas visst utrymme åt riddaridealets betydelse. Enligt Axbergers uppfattning
stämmer Atterboms personliga läggning mycket väl överens med detta ideal:
"Här fann han hjältemoralen och kulten av äran, vekheten och drömmeriet,
fromheten och madonnakulten, kvinnodyrkan och det erotiska svärmeriet.'"33
Det är med all rätt som Axberger karakteriserar Atterboms självförståelse med
utgångspunkt från detta ideal: "Alltifrån ynglingaåren betraktar han sig som den
oförfärade korsriddaren för en helig sak, landets räddare och reformator i en

snöd tid."134

130 Dock bör orden om att också den hellenska vänskapen skall upplivas observeras —

sannolikt tänker Atterbom därvid på förhållandet mellan hjältarna hos Homeros.
131 Frunck (1886-1891), 193.
132 Phosphoros 1810, 5 f.
133 Axberger (1936), 154. Se vidare ibidem, 54 f, 132 ff, 154 ff.
134 Ibidem, 263.



Visserligen kan Atterboms exempel inte sägas var representativt för hela
romantikerkretsens självförståelse — exempelvis finns det inte någonting som

tyder på att Geijer skulle ha betraktat sig själv som en modern företrädare för de
medeltida riddarordnarna — men icke desto mindre är det uppenbart att det för
många låg nära till hands att ta upp bilden av romantikerna som riddare. Under
utlandsvistelsen 1817 till 1819 fick Atterbom så goda kontakter i den tyska
lärdomsvärlden att han övervägde att inte återvända till hemlandet. I det brev av
den 15 juli 1819, med vilket kanslirådet August von Hartmansdorff — som stod
flera av romantikerna nära och delvis hade finansierat Atterboms resa —

uppmanade honom att komma tillbaka och fylla plikterna gentemot fosterlandet,
heter det bland annat: "Men jag råder och besvär dig, att genast öfvergifva den
Armidas förtrollade ö, der Du Dig befinner, endast ihogkommande den
ofulländade strid, som väntar Dig, och att det är Du sjelf, som invigt dig till
Korsdragare.'"35 I romantikernas kollektiva satir Markalls sömnlösa nätter
(1820—1821) förekommer också ett självironiskt liknande av den egna gruppen
vid tempelbröder, som anförda av Amadeus, bärande en hatt med ett rött kors,
drar åstad att söka det absolutas källa, utrustade med bland annat avlatsbrev,
krucifix och radband.136

Vad som tilltalade romantikerna i riddaridealet har delvis framgått av den
tidigare framställningen, men frågan kan belysas närmare med hjälp av deras
skildringar av den medeltide riddaren. Som regel presenterar de denna karaktär
på ett sätt som genast för tankarna till de tyska romantikernas motsvarande
beskrivningar. Uppfattningen att riddaren var en genom kristendomen förädlad
nordisk kämpe förefaller ha varit en allmänt omfattad övertygelse bland
romantikerna, liksom för övrigt också bland göterna.137 Inom diktningen kommer
denna övertygelse till uttryck i motivet med nordiska kämpar som omvänds från
asatron till kristendomen, såsom i Karl August Nicanders Runesvärdet och den
förste riddaren (1820). I Atterboms poesi används inte detta motiv, men i hans
prosa formuleras vid flera tillfällen den bakomliggande tanken om riddarens
nordiska ursprung. När han i förordet till "Nordmansharpan" utreder hur asatron
förebådar kristendomen skriver han exempelvis: "Sedan den förlorade Baldur
återkommit i Christi person, och Allfader sjelf intagit Odins usurperade högsäte,
förvandlades krigen från vikingståg till korsfärder, äfvensom enskilda hjeltars
lust till äfventyr hädanefter blef ett begär att strida för grundsatser, för allmänt

135 August von Hartmansdorff, citerad efter ibidem, 299.
136 Se Markalls sömnlösa nätter II (Stockholm, 1821), 36, 44.
137 Angående denna fråga, se Lokrantz (1939), 70—79.
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menskliga ändamål.'"38 I senare skrifter uttrycker sig Atterbom faktiskt mer

kategoriskt i frågan, allra mest så i Grunddragen af forn-skandinaviska och
svenska vitterhetens historia intill Stjernhjelm, där han helt enkelt konstaterar:
"det är och förblir ett onekligt factum, att den christlige riddaren har Asa-
kämpen till/ar".139 Trots att Geijers "Den siste kämpen" (1811) pekar i motsatt
riktning föreställde sig även han riddarens härkomst på ett motsvarande sätt.
Samma år som Atterbom skrev förordet till "Nordmansharpan" höll Geijer sina
"Föreläsningar öfver Skandinaviens historia under hedniska tiden", det vill säga
1815, och där säger han bland annat: "Den christeliga Riddaren är blott den
omvända gamla kämpen och man känner ännu rätt väl i mildrade drag igen den
ena i den andra.'"40

Möjligheten att hävda riddarens nordiska ursprung var naturligtvis en källa
till nationell stolthet. Emellertid måste det understrykas att även om
romantikerna framhöll riddarens gestalt som ett ideal, så var det endast i
undantagsfall som de tilldelade honom rollen av ett nationellt ideal. I såväl de
tyska som de svenska romantikernas ögon framstod riddaren i första hand som

en förkämpe för universella värden. Det kan påminnas om hur Friedrich
Schlegel i ett ovan berört avsnitt av Uber die neuere Geschichte argumenterar
för att riddarväsendet uppnådde sin högsta fulländning sedan riddarna svurit
korseden och upphöjts till att bli hela kristenhetens stridsmän. Även
romantikernas föreställning om medeltiden som en epok präglad av en allmän
europeisk kultur spelar givetvis in i sammanhanget. Att mot denna bakgrund
utmåla riddaren som ett nationellt ideal medförde lätt insedda problem. För de
tyska romantikerna gavs dock en lösning på sådana svårigheter: till följd av de
tyska riddarnas framträdande ställning inom det medeltida ridderskapet kunde de
beskriva riddaren som ett fenomen som på samma gång var specifikt tyskt och
allmänt europeiskt. De svenska romantikerna kunde emellertid inte tillämpa ett
så beskaffat resonemang på det egna landets historia.

Trots att riddaren kunde tolkas som den nordiske kämpens ättling, så var det
bara alltför uppenbart att svenska riddare inte hade tagit någon mer verksam del
i medeltidens allmänna europeiska historia. Även Atterbom, som annars inte var

benägen att göra avkall på fosterlandets ära, tillstår i Svenska siare och skalder
(1841 — 1855) att så var fallet. Det heter där att "Kämpalifvet i Europas Nord
aldrig hann oinskränkt förvandla sig till Riddarlif", varefter han tillfogar: "Ty
väl är Gustaf Adolf Protestantismens Gottfrid af Bouillon, och väl kunna de

138 Atterbom (1866), 248.
139 Atterbom (1864), 249.
140 Geijer (1947), 47. Se vidare Blanck (1918), 364 ff och Hedin (1928), 118 ff.



ädlaste af hans följesmän, i sannt chevaleri, mäta sig med dennes: men vid deras
uppträdande var Medeltiden redan tillryggalagd".'4' Att Atterbom just i detta
sammanhang drar en parallell mellan medeltiden och stormaktstiden är inte en

tillfällighet. För honom hade medeltiden en speciell lockelse, men samtidigt
ansåg han att stormaktstiden hade utgjort en betydligt mer ärofull epok i det
egna landets historia. När han önskade framhäva fosterlandets storhet var det
därför snarare vid stormaktstiden — såvida det inte var vid forntiden — än vid

medeltiden som han fäste uppmärksamheten. Ett exempel utgörs av de ovan

citerade verserna ur "Prolog", verser som såtillvida är mycket tidstypiska, för
under den aktuella perioden värderade de flesta svenskarna de olika epokerna i
landets historia på samma sätt.

Som redan framgått uppfattade romantikerna riddaren som ett ideal, även om

det inte var som ett nationellt ideal. Den unge Geijers De ingenio politico medii
cevi (1806), en skrift som annars inte utmärks av någon större välvilja mot
medeltiden, ger en föreställning om hur riddaren av hävd hade behandlats med
större aktning än vad som kommit andra av epokens livsyttringar till del. Av
Geijer ges riddarväsendet vitsordet att det "ingöt mildhet i råa sinnen, finhet i
sederna och religionens och kärlekens bud i alla livets förhållanden" och han
liknar det vid "en underbar blomma, vars bild det är svårt att måla på grund av
dess skiftande färger och skimrande glans men som, om intet annat, åtminstone
intygar att våren kommit". Dock menar han att riddarväsendet efter korstågen
hade överlevt sig självt och fick "en löjlig ändalykt", trots att det efterlämnade
"ett ärorikt namn".142

I flera av Geijers senare skrifter återupptas samma tema och det bör
uppmärksammas att dess utveckling i många fall innesluter vissa dissonanser. Så
är bland annat fallet i den 1810 författade prisskriften "Hvilka fördelar kunna vid
menniskors moraliska uppfostran dragas af deras inbillningsgåfva?". Han skriver
där att lydnad under kyrkan var riddarens första plikt och att denne villigt
underkastade sig eftersom "kyrkan föreställde det gudomliga på jorden". Det
bästa beviset på riddarnas entusiasm utgörs av korstågen:

De äro ingenting annat än uttryck av denna entusiasm — ett rått försök att vinna
det eviga livet — det barbariska släktets blodiga försoning. Men en lydnad full av
entusiasm är, blott med ett annat namn, kärlek — den eviga längtan, varmed
människan söker den förlorade bättre delen av sin varelse, varmed hon strävar att
återställa och njuta det hela av sitt väsende.'®

141 Atterbom (1862-1863), II, 26.
142 Geijer (1923-1931), I, 53.
143 Ibidem, I, 80 f.
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Det var dock inte alltid som han uttryckte sig på ett så tvetydigt sätt om
riddarväsendet och korstågen.

I "Föreläsningar öfver Skandinaviens historia under katolska tiden"
(1815—1816) omtalar Geijer chevaleriet eller riddarandan som "en af
medeltidens vackraste fenomener". Som det karakteristiska för detta fenomen

anger han följande: "En förmälning af den vilda kraften med sedighet, med
milda och ädelmodiga känslor som är egen i sitt slag och altid skall bli en af de
interessantaste skådespel Historien har att uppvisa."144 Även korstågen bedöms i
föreläsningarna på ett annat sätt än i de tidigare skrifterna, närmare bestämt
liknas de vid ett renande åskväder. Enligt Geijer utgjorde medeltiden de
europeiska folkens ungdomstid och vad som utmärker en sådan är att "då en
brusande naturkraft vältra upp öfver alla de bräddar och råmerken som den
betänkliga lagen börjar kringgärda dem med, ehuru deras ungdomsstreck äro i
stor scala, och ej som gosslekar stundom kosta lite blod, utan oftare strömmar
deraf'.145 I hans ögon erbjöd korstågen möjligheten till en urladdning av detta
övermått av kraft och hans sammanfattande omdöme över dem lyder följdriktigt:
"Det Heliga landet förblef i de otrognas våld, men det unga Europas obändiga
Kraft var renad till framtida mildare frukter. Hvad dessa brusande äfventyr
verkat för dess bildning är oberäkneligt och kan ej nog beräknas och
begrundas.'"46 Emellertid måste det understrykas att Geijer i dessa föreläsningar
uttrycker sig på ett för honom ovanligt uppskattande sätt om ridderskapet och
korstågen — de kan exempelvis jämföras med hans mer avmätta skildring i
"Feodalism och republicanism" (1818—1819).147 Över lag kan det också sägas
att Geijer inte alls visade samma hänförelse som Atterbom över dessa fenomen.

En av de första texterna där Atterbom ger en karakteristik av riddaren är
recensionen av Friedrich Asts Öfversigt af poesiens historia (1810). Med

utgångspunkt från "de romantiska berättelsernas anda" ger han en mycket livfull
skildring av "Chevalleriets esprit", men eftersom han understryker att dessa
berättelser ofta präglas av en gömd ironi är det svårt att avgöra i vilken grad han
menar att de svarar mot en historisk verklighet. Intressant nog föranleder
anmärkningen om ironin honom att inskärpa "att barndomens romantiska
naivitet [...] icke är mensklighetens högsta ideal".148 Beträffande hans
uppfattning om förhållandet mellan diktningen och historien ger flera av hans

144

Geijer (UUB, E 106), 45 f.
145 Ibidem, 335.
146 Ibidem, 339 f.
147 Se Geijer (1923-1931), II, 447 ff.
148 Phosphoros 1810, 184 ff.
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senare verk klarare besked.

Exempelvis bygger hans presentation av riddardikten och ridderskapet i
recensionen av det åttonde häftet av Iduna på antagandet att dikten "i hvart och
ett tidehvarf alltid troget afspeglar det utmärktaste i tidens herrskande
sinnelag".149 I framställningen upprätthåller han inte heller någon egentlig
skiljelinje mellan dikt och historia. Vad som enligt hans mening låg till grund för
såväl riddardikten som ridderskapet var "ett lefvande system af åsigter, hvilkas
eldigt himlaburna herrlighet, enkelt insedd vid christendomens glans, nödvändigt
måste inspirera själen till stora handlingar i lefnad och sång".150 De mest
utmärkande inslagen i detta system anger han på följande sätt:

I andaktens område verkade en helig nödvändighet, välgörande, mild, och lammet
såg vid sitt altare lejonmodet knäfalla, tillbedjande och lycksaligt af en blick in i
den guddomliga nådens och ömhetens paradis; i ärans verkade en ädel frihet,
bildande alla jordiska förhållanden efter en hälft andlig, hälft verldslig sedolära,
hvilken, i sin andliga hälft lika ödmjuk som i sin verldsliga trotsig, gjorde mannen
till en Guds krigare på jorden och ridderskapet till en beväpnad oskuld; och om
ideal, i sitt högsta begrepp, egentligen ej betyder annat än menniskan sådan som
Gud har tänkt henne, så kunna vi tvifvelsutan yttra om den äkta riddaråldren och
dess poesi, att de i sin kärlek behandlade qvinligheten såsom den ursprungliga
qvinnan, hvilken Gud föreställde sig när han lät hennes afbild framkomma ur
Adams refben.151

Enligt Atterboms mening tog denna ursprungliga kvinna historisk gestalt i
jungfru Maria och ur dyrkan av henne uppstod den höviska kärleken, där
riddarens hjärta och fana bar inskriften "Dame och Notre Dame så nära

tillsamman, att han dyrkade den senare i den förra och den förra i den senare".152
Av dessa resonemang drar Atterbom den sammanfattande slutsatsen att
"kärleken, förklarad af andakt, skyddad af ära" utgjorde "den europeiska
romantiska poesiens innersta lif'.153

Den beskrivning Atterbom ger av ridderskapet i föreläsningsserien
"Öfversigt af korstågens historia" (1822) överensstämmer i allt väsentligt med
den i recensionen av Iduna. Även i föreläsningarna omtalas andakten, äran och
kärleken som ridderlighetens främsta kännetecken.154 Dessa egenskaper kom väl
till pass under korstågen, karakteriserade som medeltidens "hjelteskönaste

149 Atterbom (1870), 1,254.
150 Ibidem, I, 252.
151 Ibidem, I, 252 f.
152 Ibidem, I, 253 f.
153 Ibidem, 1,255.
154 Se Atterbom (KB, D. 139), VI, 2 ff (egen paginering).
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kraftutveckling".155 Atterbom finner det helt naturligt att medeltidens hävder
blivit misskända av sådana människor som endast erkänner den krassa nyttan
som giltig bedömningsgrund för mänskliga företag. För sådana personer måste
även epokens "skönaste uppträden" framstå som "alldeles vansinniga, emedan
de bestodo deruti, att man lefde och använde lifvet för Något, som lefver och
äger värde ingenstäds, utom i Guds och Menniskans hjerta'V56 På detta sätt
anger Atterbom den bedömningsgrund han själv anlägger på medeltiden i
allmänhet och korstågen i synnerhet.

Vad som dock måste understrykas är att han ingalunda enbart ägnar lovord åt
korstågen. Vid ett tillfälle yttrar han: "Ja, under sjelfva Korstågen låg redan
masken gömd i blomman; icke samma rena princip, som förde den första bland
dessa beväpnade pilgrimsfärder till Orienten, ditförde alla de följande; det
ridderliga företagets fortsättning blef allt mer och mer uppblandadt med
oridderliga motiver.'"57 Liksom Friedrich Schlegel menar han att de rena avsikter
som ledde Gottfrid av Bouillon och hans kamrater utgör förklaringen till att det
första korståget till skillnad från de senare slutade med de kristnas triumf.
Emellertid är inte ens Atterboms skildring av det första korståget — i själva
verket det enda tåget som tiden räckte till för att behandla i föreläsningarna —

fri från mörka skuggor. Med stor utförlighet redogör han för de första härarnas
grymma härjningar i de områden de färdades igenom. De tre första härarna får
vitsordet att där "åtminstone" anförarna inte hade varit brottsliga, utan arbetat
"med all sin förmåga, ehuru oftast förgäfves, att hålla sitt folk i ordning och
tukt". Om den fjärde hären heter det däremot att den var "alldeles sin egen
fältherre och rådgifvare; dess lastfullhet och blodtörst kände lika litet någon
gräns, som dess vidskepelse".158 Visserligen utmålar Atterbom de härar som
sedan följde på ett helt annat sätt, för "i dem var sjelfva den ädlaste kärnan
förenad af Europas männer och ridderskap", men inte heller bilden av dem är fri
från iögonfallande smutsfläckar.159 När han omtalar Gottfrid av Bouillon som
"Medeltidens urbild af den högsta ridderliga förening mellan barnslig fromhet
och lejonmodig mannakraft", så skall detta uppenbarligen inte förstås som att
denne skulle ha varit en representativ medeltida gestalt.160 Snarare anser han att
Gottfrid är medeltidens urbild på samma sätt som han menar att Kristus är

155 Ibidem, I, 2 (egen paginering).
156 Ibidem, V, 25 f (egen paginering).
157 Ibidem, VI, 13 (egen paginering).
158 Ibidem, VIII, 28 (egen paginering).
159 Ibidem, IX, 7 f (egen paginering).
160 Ibidem, VIII, 4 (egen paginering).
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människans urbild.

Atterboms ord om föreningen av barnslig fromhet och lejonmodig
mannakraft i Gottfrids person är värda att lägga märke till, för även om han
uppfattade denne som ett närmast ouppnåeligt ideal, så återkommer han ofta till
tanken på en sådan förening när han behandlar riddarens utmärkande
egenskaper. Så sker inte bara i "Öfversigt af korstågens historia", utan också i
Poesiens historia och flera andra arbeten.161 Av stort intresse är hans uttalanden i

frågan i förordet till "Nordmansharpan, vilka redan har berörts i kapitlet
"Historien och konsten". Med anledning av en romans om Sankt Göran skriver
han: "Den underbara sammansmältningen i S. Görans person af kraft och
fromhet, af blygsamhet och hjeltemod, af riddare och helgon, är i mina ögon
idealet af fulländad mannadygd."162 Detta ideal lyfter han fram i polemik mot
personer som "under oupphörligt stoj och bång efterjaga ett visst renommist-
väsende, som de tro vara nordisk kraft" — med all sannolikhet är det Per Henrik

Ling som är den huvudsakliga måltavlan. Enligt Atterbom måste det finnas
någonting mer än bara kraft: "der den äkta kraften finnes, der fins alltid tillika
såsom motvigt en fromhet, en ljufhet och ofta en stilla sorg, hvarom blott
befryndade själar mäkta göra sig föreställning". Som ett exempel på denna äkta
kraft nämner han Rikard Lejonhjärta, "som väl äfven i längd och armstyrka var

alla dessa nymodiga kraftmänners öfverman", men som också "har komponerat
en melodi af den mest veka och trånande beskaffenhet".163

I Amundus, hjälten i sagospelet Fågel Blå, har Atterbom utan tvekan försökt
teckna sin bild av den ideale riddaren. Innan Amundus själv kommer in på
scenen omtalas hans bragder av flera personer och sedan får läsarna betrakta
honom själv genom ögonen på en av hans vänner, som på avstånd ser honom till
häst på höjden av ett krön och därvid utbrister:

En herrlig riddarbild! Af morgonsolen
Med glädtig helsning kysst, på snöhvit hingst,
Hög, smidig, i sin furstligt rika jagtdrägt,
Han sätter af, från spets till spets, åt dälden
Som skiljer oss, och öfver den hit upp,
I oafbruten sträck; som vore han
Till jorden sänd med en af solens hästar,
Att mana ut all natt, all sorg, allt klenmod

161 Angående Poesiens historia, se Atterbom (1861 —1862), IV, 16 f.
162 Atterbom (1866), 242 f.
163 Ibidem, 255 f.
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Till kamp på lif och död.164

Här har Atterbom uppenbart bemödat sig om att framställa riddaren i all den
strålglans han förmår mana fram. Liksom Fouqués hjältar utmärks Amundus i
lika hög grad av tapperhet som av höviskhet. Emellertid är det enbart den senare

sidan av hans karaktär som Atterbom framställer i direkt handling; hans krigiska
bragder omtalas endast. Vid ett tillfälle får läsarna följa ett långt förspel till ett

slag, men när det verkliga fäktandet tar vid avbryter Atterbom handlingen.
Senare berättas det kort och gott att Amundus under slaget förvandlat sina
fiender till "hackmat".165 Detta är mer intressant än vad det i förstone kan tyckas,
för de andra romantikerna försatte sällan ett tillfälle att utmåla sina hjältar
inbegripna i präktiga bataljer. Nästan alla de tyska och svenska romantikerna
delade uppfattningen att kraften och ömheten förenades i riddarens person, men

hos Atterbom läggs större tonvikt på ömheten än vad som annars var vanligt.
I det föregående har i flera sammanhang framskymtat att riddaren som

idealet av fulländad mannadygd — för att använda Atterboms ordval —

förutsätter ett komplementärt ideal av fulländad kvinnodygd: riddaren måste helt
enkelt ha en värdig dam att strida för. Att romantikerna uppfattade det
förhållande mellan könen som kodifierades i det höviska kärleksidealet som i

många avseenden förebildligt är uppenbart. När de uttalade sig om detta ideal
skedde det inte sällan med uttryck för gillande och instämmande. Det kan erinras
om August Wilhelm Schlegels ovan anförda ord ur Uber dramatische Kunst
und Literatur om hur riddarna med hänförelse hyllade den äkta kvinnligheten.
Vidare kan det påminnas om Geijers i kapitlet "Historien och konsten" redan
behandlade försvar av den höviska kärleken i Den blå boken (1837).166 När
Atterbom tar upp frågan i recensionen av Iduna menar han sig till och med
kunna ge en naturfilosofisk begrundning av detta förhållande mellan könen. Med
värme i rösten framhåller han

det ömsesidigt lockande förhållandet mellan mandomen och qvinligheten, mellan
styrkan och behaget — hvilka så i den andliga som kroppsliga verlden äro
vishetens och godhetens högsta natursymboler — sedan det genom kyrkans lära
blifvit helgadt till en åtrå, som eftersträfvade icke blott sinlig njutning, utan ett så
fullkomligt vexelutbyte af lif och varelse, att mensklighetens tvenne i kön
afsöndrade och motsatta poler skulle medelst detta utbyte omfatta hvarandra såsom

164 Per Daniel Amadeus Atterbom, Fågel Blå: Sagospel, [utgivet av Elis Wilhelm Lindblad]
Samlade dikter 3 (Örebro, 1858), 58 f. Den citerade strofen ingår i "Scener ur Fågel Blå"
{Mimer 1839).

165 Se ibidem, 62—69, 72 (citatet).
166 Se Geijer (1923-1931), VIII, 24.
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ett enda oskiljaktigt och nu först fullbordadt andligt mennisko-individum.167

Med andra ord ser Atterbom i detta förhållande mellan könen inte enbart ett

uttryck för tidsbundna omständigheter utan även för naturens beskaffenhet. Vad
han anser sig beskriva i citatet är ett ideal som tog form under medeltiden, men i
själva verket är det snarare en projektion av det ideal av komplementaritet som i
dag brukar förknippas med romantiken — alltså föreställningen att könen är
olika och kompletterar varandra.168

Betecknande nog karakteriserar Atterbom förhållandet mellan könen på
samma sätt som i recensionen av Iduna i det brev av den 10 oktober 1823, i
vilket han framför sitt sedermera med ja besvarade frieri till Ebba af Ekenstam. I
brevet skriver han bland annat:

Hvari består det inre väsendet af ett sådant förbund, om ej i att framställa en

mensklig föreningsbild af de tvenne högsta verldskrafterna, Styrkan och
Mildheten, Ljuset och Värmen, Sanningen och Godheten, sammanparade i den
sköna harmoni, der på ena sidan Mannens förstånd och mod, på den andra sidan
Qvinnans fromhet och huldhet frivilligt erkänna sig vara för hvarandra oumbärliga
hälfter af en och samma varelse, som först nu, igenom denna förening, finner sig
vara blifven ett Helt, en fullbordad menniska?m

Att romantiker som Atterbom tyckte sig finna att den egna uppfattningen om det
riktiga förhållandet mellan könen hade varit rådande också i den medeltida
kulturen bidrog givetvis till deras uppskattning av epoken.

De kvinnobilder som förekommer i romantikernas skönlitterära skildringar
av medeltiden svarar mycket väl mot den kvinnouppfattning som i det
föregående har beskrivits. I Fågel Blå ger Atterbom inte bara ett porträtt av sitt
ideal av mannadygd, utan också ett av sitt ideal av kvinnodygd. Det behag och
den godhet som enligt recensionen av Iduna är kvinnans speciella egenskaper
har han gett kroppslig gestalt i Amundus älskade Florinna. Redan under deras
första ömma möte får hon ge uttryck åt sin självuppoffrande kärlek:

Hvad mäktar jag
För Dig att vara? — Dock, Du vill; jag lyder. Kom!
Lyft på din arm, högt öfver jordens moln, din mö;
Men fäll mig, om på minsta vis din hjelteban
Jag hämmar; än i fallets blink jag lycklig då

167 Atterbom (1870), I, 253.
168 Angående föreställningarna om kön bland de svenska romantikerna, se exempelvis Ingrid

Holmquist, Salongens värld: Om text och kön i romantikens salongskultur (Stockholm/Stehag,
2000), 70-98.

169 Atterbom (1911), 14. Se även ibidem, 72 f.
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Mig prisar, att mig unnats dö — till gagn för Dig!170

I Amundus svar på Florinnas förklaring möter en tydlig utformning av idén om
könens komplementaritet:

Nej! lefva! lefva! — Höga Fylgja! Urbild du
Af allt det renaste min ande eftertrår!

Bestig med mig min herrskarthron; och lär mig rätt,
Att furstlig bön och furstlig handling öfva der!
Må öden komma, — bringa sorger, bringa band:
Vi segra; och från eldfast trohets bål tillsist
På flammor fly vi till vår kärleks fosterland.171

Emellertid utmärks inte alla kvinnorna som ingår i persongalleriet i Fågel Blå av

behag och godhet. Där återfinns även Florinnas elaka styvmor Sibylla Gloriosa
och den onda trollpackan Sysis.

De positiva kvinnogestalterna i romantikernas medeltidsskildringar ansluter
sig oftast till Florinnas typ, men det bör uppmärksammas att det också
förekommer några exempel på betydligt mer handlingskraftiga karaktärer. En
sådan utgörs av hjältinnan i Stagnelius' episka dikt "Blenda" (utgiven postumt
1824), baserad på legenderna om den småländska kvinnan Blenda, som i
männens frånvaro räddade sin hembygd från danska soldaters härjningar genom

att anordna ett gästabud där fienderna i drucket tillstånd slaktades.172 Av
Stagnelius förläggs handlingen till 1100-talets mitt och i stället för ett gästabud
ställer Blenda till med ett allmänt bröllop mellan de danska soldaterna och de
småländska kvinnorna. Om bröllopsnatten heter det bland annat:

Hemskt öfver lägret nu dödsängelns vinge susar.
Från tält till tält genskallar BLENDAS röst,
Straxt ljungar dolkens udd mot tusen Danskars bröst
Och öfver bäddarne det varma blodet frusar.

Knappt två minuter gått förbi
Forr'n OLOFS hela här åt hämndens raseri

Likt hekatomber slagtad blifvit.173

Att Stagnelius inte uppfattar ett sådant handlande som normalt för en kvinna
framgår dock tydligt. Med fasa och förvåning utbrister diktens berättare: "Kan

170 Atterbom (1858), 129. Detta och det följande citatet ingår i "Ur det otryckta skådespelet
Fågel Blå" (Brage og Idun 1839).

171 Atterbom (1858), 129f.
172 Angående legenden, se Schiick & Warburg (1929), 252 och Lars-Olof Larsson,

"Bländasägnen", Nationalencyklopedien III (Höganäs, 1990), 95.
173 Erik Johan Stagnelius, Samlade skrifter II—III, utgifna af Fredrik Böök, Svenska

författare utgifna af Svenska Vitterhetssamfundet III (Stockholm, 1913—1914), III, 1%.
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tigerns ilska bo, o Qvinnor! i Er barm?'"74 Genomgående uppvisar också Blendas
karaktär en blandning av vekhet och styrka och efter sitt dåd går hon följdriktigt
i kloster för att söka sona det blod hon spillt. Under alla omständigheter visar
emellertid exempel som detta att medeltida kvinnor inte med nödvändighet
måste framställas som himmelska varelser upphöjda över all jordisk smuts.

Någonting som är värt att notera är att en kvinnogestalt som är vanligt
förekommande i medeltidsskildringarna i renässansepiken är i det närmaste helt
frånvarande hos romantikerna, nämligen kvinnan som i stället för att sitta
längtande i ett torn och vänta på sin riddares återkomst själv ikläder sig en

rustning och drar ut på äventyr. Till de mer välkända exemplen i
renässansepiken hör Bradamante och Marfisa i Ludovico Ariostos Orlando
furioso (1516) samt Clorinda och Gildipp i Tassos Gerusalemme liberata, alla
fyra kämpar som endast kan betvingas av de allra främsta manliga riddarna.
Karaktärer som dessa bröt på ett radikalt sätt mot de under romantikernas tid
gängse föreställningarna om könen. Att de kunde uppfattas som förebilder har
redan framgått av vad Malla Silfverstolpe i sina memoarer berättar om hur
Clorinda blev hennes hjältinna när hon var i tioårsåldern. I romantikernas bild av
medeltiden kom dock sådana stridsmör att intaga en undanskymd plats. Med
Atterboms ord i recensionen av Asts Öfversigt af poesiens historia: "Väl grep
stundom någon Bradamante eller Brynhilda till brynja och svärd, att förfäkta sin
egen och sitt köns heder; men sådana undantag kunde ej gifva exempel till
allmännare efterföljd.'"75

I de manliga riddarna såg Atterbom däremot exempel som både kunde och
borde följas ännu i hans samtid. För honom och de andra romantikerna föreföll
de universella värden som riddaren representerade att vara mer hotade i deras
egen tid än vad de någonsin hade varit tidigare. Vad denna gestalt stod för var

ytterst det självuppoffrande försvaret av den sanna kärleken, tron och äran. I
romantikernas ögon bar perioden efter upplysningens och revolutionens
omstörtande av alla värden en överallt märkbar prägel av girighet, gudlöshet,
lastbarhet och själviskhet. Att de mot denna bakgrund kom att uppfatta riddaren
som ett högst behövligt ideal för sina fördärvade samtida är inte alls svårt att
förstå. Givetvis var romantikerna fullt medvetna om att riddarna hade verkat

under omständigheter som för länge sedan hade upphört att vara rådande. I den
anonyma texten "Dialoger", tryckt i Polyfem 1811, påpekas det exempelvis att
riddarandan var dömd att gå under i och med uppkomsten av en ny ekonomi,
vilket följs av konstaterandet: "Romantiken kan derföre i vår tid, under så

174 Ibidem, III, 196.
175 Phosphoros 1810, 185.
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alldeles förändrade omständigheter, ej vara mer än ett föremål för vår beundran,
ehuru detta tidhvarf, för den, som, utan all ensidighet, öfverskådar det hela,
äfven så litet som alla andra, kan synas förtjent af en uteslutande
företrädesrätt.'"76 Andra romantiker uttryckte sig dock mindre kategoriskt, även
om inte heller de föreställde sig att den forna romantiken skulle komma att stå
upp på nytt. Vad de strävade efter var inte att återställa det forna ridderskapet i
den form det en gång hade haft. Med anspelning på Atterboms ordval i hans
ovan citerade välkomsthälsning till en ny ledamot av Auroraförbundet kan det
sägas att deras mål inte var att återupprätta ridderskapets förgängliga form, utan
dess eviga anda, vilket betraktat från en annan sida innebär att de inte ville göra
samtiden till en medeltid, utan medeltiden till en samtid.

Av romantikerna betraktades riddarväsendet som en av de inrättningar, vilka
höll samman och bar upp den medeltida enhetskulturen. Emellertid tillmätte de
den romersk-katolska kyrkan långt större betydelse i sammanhanget. När
Hammarsköld i Historiska anteckningar, rörande fortgången och utvecklingen
af det philosophiska studium i Sverige (1821) kommer fram till medeltiden
fastslår han "att man omöjligen kan dana sig någon klar bild af denna, i
menskliga utvecklingens annaler, så högst märkvärdiga period, om man ej, i en

blick, uppfattar, huru den, under kyrkans högsta förbindande och
sammanhållande välde, brutit sig i Chevallerie, Gothisk konst, Scholasticism och
Romantisk Poesie".177 Det är om romantikernas syn på den medeltida kyrkan, det
utan tvekan mest omstridda inslaget i deras medeltidsuppfattning, som nästa
avsnitt handlar.

Kyrkan och religionen

Om man i den äldre historieskrivningen var benägen att i de allmänna
förkastelsedomarna över medeltiden göra ett undantag för riddarväsendet, så
gäller snarast motsatsen för det sätt på vilket man förhöll sig till den romersk-
katolska kyrkan. Av eftervärlden har inte något annat medeltida fenomen blivit
utsatt för en sådan avsky som kyrkan. Det kan till och med sägas att det i stor
utsträckning är just avskyn mot kyrkan som ligger bakom oviljan mot
medeltiden över huvud taget. Ett sådant omdöme förefaller inte minst berättigat i
fråga om den svenska historieskrivningen. "Den traditionella, till synes nästan

176 Polyfem Fjerde samlingen (1811), N:o 27 (opaginerad).
177 Hammarsköld (1821), 22.



självklara bild som svensk historisk forskning envetet förmedlat är lika klar som

entydig: katoliker har genom tiderna både uppfattats som, och i realiteten varit,
en potentiell fara för rikets enhet och folkets frihet", konstaterar Magnus
Nyman.'78

Under 1700-talet uppnådde de svenska historikernas antikatolicism en
svåröverträffad höjdpunkt. Såtillvida är Andreas Rhyzelius' Episcoposcopia
sviogothica (1752) ett mycket tidstypiskt verk. I en sammanfattande
tillbakablick på Sveriges katolska ärkebiskopar tillstår Rhyzelius att de "kunna
fuller til en del hafva varit frome och redelige män", men han fortsätter med att
fastslå:

Dock hafver Påven och thet Romerska Hoff föreskrefvit sådana satser til läros och
lefvernes reglor, at the hvarken kunnat eller fådt annat, än befrämja berörda Hoffs
hufvud-afsicht, som varit, at befästa sig sielfva i förmögenhet och myndighet, på
thet then helige Faderen, Påven, mötte, en gång, genom theras tilhielp, få all
verldslig Öfverhet under sina fötter, och sedan sielf blifva en envålds regerande
Herre öfver alla.179

Enligt Rhyzelius har detta fått till följd att ärkebiskoparna med tiden kommit att
sträva alltmer efter att bli herrar i stället för herdar, "mer sökt åt sig fårens ull
och fetma, än fårens trefnad och välmågo", och med upprörd stämma utbrister
han: "Thet har i sanning varit en ful och straffbar frögd hos Archibiskopar!'"80

I stora drag är det samma bild av den katolska kyrkan som målas upp också
hos de övriga svenska historikerna under 1700-talet — i vissa fall förstärktes
dessutom avståndstagandet av en allmän antiklerikalism, vilken även riktades
mot det protestantiska prästerskapet.181 Anklagelserna som Rhyzelius framför om
att den romerska kyrkan huvudsakligen skulle ha strävat efter makt och rikedom
är teman som återfinns i otaliga variationer hos så ansedda historiker som Olof
von Dalin, Anders af Botin och Sven Lagerbring. Vid tidpunkten för
romantikernas framträdande var sådana beskrivningar av kyrkan fortfarande fullt
gångbara. Detta framgår inte minst av Isac Reinhold Bloms "Utkast till en

historisk och critisk afhandling om svenska vitterheten före v. Dalins tid"
(1809), där det heter att "Påfve-mörkrets epok" för "Verldsbetraktaren" inte
erbjuder någonting anmärkningsvärt, "annat, än att förnuftshat och kunskaps-
och sede-råhet, som befrämjades med den största framgång, gjorde hvarken

178 Nyman (1988), 167.
179 Rhyzelius (1752), 55.
180 Ibidem, 55 f.
181 Se Hildebrand (1937—1938), I, 159—165, Henningsson (1961), 262 f, Nils Eriksson

(1973), 135- 141 och Nyman (1988), 188 f.



thronerna säkrare eller folken lyckligare".182
De svenska historikerna var ingalunda ensamma om att bryta staven över den

katolska kyrkan. Hos 1700-talets mest namnkunniga europeiska historiker fann
de riktigheten av den uttalade domen bekräftad. Det är väl känt att

upplysningstidens historiker var fientligt inställda till medeltiden i allmänhet och
den medeltida kyrkan i synnerhet.183 Olof Nordberg skriver träffande att
Voltaires historiska arbeten inte bara var historia utan också "ett led i hans

fälttåg mot den katolska kyrkan".184 Andra ledande historiker som Edward
Gibbon, David Hume och William Robertson var måhända inte engagerade i
något fälttåg, men även i deras verk utmålas den katolska kyrkan i påfallande
mörka färger. Att kampen om det förflutna ingår som ett led i kampen om det
närvarande visar sig sällan så tydligt som i historikernas förhållningssätt till den
medeltida kyrkan. Där kommer såväl protestanternas kritik av katolicismen som

upplysningsfilosofernas kritik av kyrkan till uttryck på ett högst påfallande sätt.
Betecknande nog inordnar sig även protestanten Herder, den store

föregångaren för tanken på alla tiders rätt att bedömas utifrån deras egna

förutsättningar, i detta mönster. I en av hans betraktelser över medeltiden i
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit heter det:

De kunskaper den vesterländska kristendomen hade, voro uttömda och förvandlade
i hvad som var indrägtigt. Dess popularitet var en eländig Ord-liturgi, den elaka
patristiska retoriken hade i kloster, kyrkor och församlingar blifvit en magisk själs-
despotism, som hopen knäfallande dyrkade med gissel och tåg, ja, under sina
botöfningar, med hö i munnen. Vettenskaper och konster voro försvundna; ty
bland martyrers ben, der man omgifves af rökelse och läser böner mot skärselden
under klockors och orgors ljud, der trifvas inga sånggudinnor. Hierarkien hade
med sina ljungeldar qväft det fria tänkandet, med sitt ok gjort hvarje ädel
verksamhet kraftlös. För den tålige predikades om belöning i en annan verld;
förtryckare voro säkra att de, genom testamenten, kunde i dödsstunden blifva
frikände för sina synder: Guds rike på jorden var förpacktadt.185

Trots uttalanden som detta förklarar Herder att han endast ogärna inskränker
medeltidens lov: "Jag känner fullkomligt det värde som många af Hierarkiens
stiftelser ännu hafva för oss, ser den nöd hvari de blifvit inrättade, och dröjer
gerna i dessa vördiga anstalters och bygnaders dystra skymning.'"86 När Herder
nedtecknade dessa rader skulle det inte dröja alltför länge innan det började

182 Svenska Academiens Handlingar ifrån år 1796IV (1809), 165 f.
183 Se exempelvis Gay (1995), 207-255.
184 Olof Nordberg, Voltaire: En introduktion (Stockholm, 1979), 115.
185 Herder (1814-1816), IV, 192 f.
186 Ibidem, IV, 162.
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uppträda författare som avlade liknande förklaringar på ett mer trovärdigt sätt.
På en punkt var romantikerna och de äldre historikerna fullt eniga med

varandra i synen på den medeltida kyrkan och det var i uppfattningen att hela
den medeltida kulturen hade präglats av ett inflytande från denna. Som redan
framgått gick dock meningarna isär när det kom till bedömningen av värdet av
detta inflytande: enligt romantikerna var det till den övervägande delen av godo,
enligt de äldre historikerna av ondo. I den bild av medeltiden som Novalis
utmålar i "Die Christenheit oder Europa" utgör kyrkan den självklara mittpunkt
som allt annat grupperas omkring. Hur välgörande dess inflytande var kommer
enligt hans mening till synes bland annat i "det mäktiga framåtsträvandet av alla
andra mänskliga krafter, den harmoniska utvecklingen av alla anlag, den
oerhörda höjd som enskilda människor i alla fack av livets och konstens
vetenskaper nådde".187

Även Friedrich Schlegel uppfattar kyrkan som ett både avgörande och
välgörande inslag i den medeltida kulturen. Vid upprepade tillfällen polemiserar
han mot dess kritiker, exempelvis i Uber die neuere Geschichte, där han skriver:

Ehvad man ock må dömma om det missbruk, enskilde Påfvar gjort af denna
inflytelse på de Europeiska angelägenheterna, hvilken för öfrigt är fullkomligt
skild från det väsenteliga af det andeliga öfverväldet, så lärer man dock, blott man
rätt vill ingå i dessa tiders behof, dessa tiders läge och anda, icke kunna neka, att
den hade mycket, som var välgörande, att icke sällan den förtryckta rättvisa saken
derigenom skyddades, att det ofta var folkets afgjorda röst, alla bättres rådande
tanka, som genom den andeliga magtens mellankomst kom i fråga, fick någon vigt,
och ofta öfverhanden.188

Det har sitt intresse att konstatera att Herder och Schlegel intar samma

principiella hållning till den medeltida kyrkan, men förutom detta föreligger det
inte några större likheter mellan deras framställningar. Herder erkänner
förekomsten av ljusa sidor men väljer att behandla mörka; Schlegel erkänner
förekomsten av mörka sidor, men väljer att behandla ljusa. Tanken att kyrkan
fyllde en civiliserande uppgift formulerar Schlegel i flera olika verk, kanske
tydligast i Philosophie der Geschichte, där det heter: "Kyrkan var det skyddande
tak, det alltomfattande himlahvalf, under hvars värn och beskydd dessa krigiska
folk [de västerländska folken] begynte fredligt ordna, lag- och rättsenligt inrätta
samt bilda sig.'"89

187 Novalis (1998), 178.
188 Friedrich Schlegel (1822), 187. 1 andra sammanhang framhåller Schlegel även de av

upplysningstidens historiker så förkättrade klosterordnarnas förtjänster. Se exempelvis ibidem,
180 och idem (1838-1839), I, 246 f.

189 Friedrich Schlegel (1841), II, 97.
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Någonting som både Novalis och Schlegel inskärper är att kyrkans centrala
ställning inte var beroende av yttre tvångsmedel. I "Die Christenheit oder
Europa" skriver Novalis om hur furstar i ödmjukhet vände sig till påven för att
få sina stridigheter avgjorda och därvid villigt lade "sina kronor och sin härlighet
för hans fötter".190 För Schlegel framstår visserligen inte relationen mellan den
andliga och den världsliga makten som fullt så oskuldsfull, men även han
framhåller i olika sammanhang människornas inte bara frivilliga utan till och
med villiga underkastelse under kyrkans överhöghet. Angående gudsfreden, det
vill säga förbudet att bruka vapen på vissa platser och tider, skriver han i
Philosophic der Geschichte att man måste "beundra religionens och det religiösa
tänkesättets magt, till följe hvaraf ett sådant bud, hvilket, utan stöd af något yttre
välde eller något slags verldslig autoritet, [sic!] stod i den skarpaste motsats till
tidsandans herrskande passion, likväl i from tro blef allmänt annammadt och i
ödmjuk lydnad verkligen efterföljdt".191

Vad Schlegel säger om det religiösa tänkesättets makt är värt att lägga märke
till, för i hans ögon är kyrkans ställning i den yttre världen i själva verket inte
någonting annat än ett uttryck för religionens ställning i den inre världen. Enligt
hans mening måste både staten och kulturen bygga på ett religiöst fundament för
att ha ett bestående värde och i det avseendet uppfattar han medeltiden som ett
ideal att efterlikna.192 Hans jämförelse i Philosophic der Geschichte mellan det
medeltida kejsardömet och de efterföljande tidernas statsbildningar är därvid
klargörande. Den kraft som höll samman kejsardömet var enheten i det kristna
tänkesättet:

Så snart denna saknades, måste hela byggnaden sammanstörta; derföre har äfven,
såsom erfarenheten utvisat, det konstlade förhållandet af en blott dynamisk
jemnvigt och en allmän republicansk statsjemnlikhet, utan allt Christligt eller på
annat sätt bestämdt tänkesätt, under conflicterna i sednare tider icke förmått gifva
annat än ett ganska dåligt surrogat för det Europeiska Vesterlandets forn-Christliga
statsenhet och folkförening samt endast fört till en civiliserad oreda och artificiel
anarchi i den allmänna, ochristliga sede-revolutionen.193

Vad Schlegel förväntar sig av framtiden är att kristendomen ännu en gång skall
komma att intaga sin förlorade ställning som centrum inom alla områden av

livet.

Emellertid föreställer han sig ingalunda att denna kommande epok skall bli

190 Novalis (1998), 178.
191 Friedrich Schlegel (1841), II, 133.
192 Angående denna fråga, se vidare Höltenschmidt (2000), 192—198.
193 Friedrich Schlegel (1841), II, 94.
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en andra medeltid. I stället tänker han sig att den ursprungliga kristendomen
skall förverkligas på ett sätt som aldrig har skett i det förflutna:

Christendomens ursprung är den enda fasta, första stödjepunkt, till hvilken vi här
kunna gå tillbaka, icke för att villja tillbakatrolla eller efterkonstla de fordna
tiderna med deras former, som icke längre äro användbara för våra, utan blott för
att tydligt öfverse allt det, som förblifvit ofullbordadt och ännu oupphunnet. Ty
ostridigt måste allt, som i den Christna verldsomformningens fordna epocher och
utvecklingsgrader blifvit försummadt, fullgöras i det fulländade och sanna
återställandet.194

Den skiss av framtiden som Novalis presenterar i "Die Christenheit oder
Europa" pekar i samma riktning, för även där utmålas på samma gång bilden av

ett återställande och en vidareutveckling av kristenheten.195 Att skapa en ny

medeltid var inte alls de tyska romantikernas målsättning, men däremot ansåg de
att epoken hade många lärdomar att förmedla till senare tider, inte minst i fråga
om vilken ställning som rätteligen tillkommer religionen.

De svenska romantikerna hämtade mycket från de tyska föregångarna också
när det gällde framställningen av den medeltida kyrkan. En punkt där svenskarna
var fullkomligt ense med tyskarna var i övertygelsen att den äldre
historieskrivningen hade gett en helt felaktig bild av kyrkan. I "Något om den
såkallade nya philosophiens syftning" (1814) sätter Palmblad in katolicismen i
ett historiefilosofiskt schema och förklarar att den grundas på en tro som varken
är söndrad från eller sanktionerad av förnuftet och att en sådan tro lämpade sig
väl för människosläktets barndom: "Catholicismen var också i början sådan, att
knapt någon fullkomligare form kunde tänkas för Christendomens uppenbarelse.
Dess ljus var mildt och välgörande, dess dogmer understöddes af den poetiska
känslan, dess Sedelära ännu ren, dess yttre ceremonier mäktigt talande till
fantasien och genom sin prakt imponerande.'"96 Denna beskrivning av
katolicismen har inte många likheter med de som tidigare hade varit brukliga i
Sverige. Emellertid är Palmblad ingalunda en oreserverad beundrare av

katolicismen, vilket han gör fullt klart genom att påstå att den med tiden kom att
urarta fullständigt.

Även Atterbom tog med bestämdhet avstånd från tidigare historikers
svartmålning av den medeltida kyrkan. I recensionen från 1814 till 1815 av den
femte delen av Svenska Akademiens Handlingar (1813) rör han sig i samma

tankebanor som Palmblad, men i enlighet med hans vana är den polemiska

194 Ibidem, 11,281.
195 Novalis (1998), 192f.
196 Svensk Literatur-Tidning 1814, spalt 458.

- 231 -



udden hos honom betydligt skarpare. Han konstaterar att de medeltida
människorna var fyllda av "en helig enthusiasm" att lyda den för känslan
"ovillkorligt bindande makt, hvars uttryck vördades i kyrkan och dess
öfverhufvud", varefter han utbrister:

Påfven kunde med skäl utropa sig till Guds ståthållare på jorden, ty han var det,
enligt idéen, under hela denna bildningsperiod. Med en långt blindare fanatism, än
den de bekrigade, hafva protestanterne ifrats att i en sky af smädelser hölja
katolicismens majestätiska gestalt: sedan nu reformationens kemiska
förståndsprocess upplöst sig i en fullkomlig dekomposition af alla dess
beståndsdelar, må det tillåtas det uppväxande slägtet, som i sanning icke finner
någonting af sina upplysta fäder qvarlemnadt att protestera för, att se den såkallade
medeltiden, liksom många andra ämnen, ur en annan synpunkt än de.197

Uttalanden av samma innebörd — om än sällan i lika utmanande formuleringar
— är vanligt förekommande i romantikernas skrifter.

I det föregående kapitlet har redan omtalats att Hammarsköld i sin svenska
filosofihistoria nedsättande beskriver "systemet af Romersk katholsk
orthodoxie" som "ett hälft menniskoverk".198 Denna uppfattning hindrar honom
dock inte från att i olika sammanhang ta detta system i försvar utifrån en
historisk synpunkt. Exempelvis förklarar han i sin konsthistoria att han "i likhet
med flere grundlige häfdatecknare" är övertygad om att den katolska hierarkin
"för sin tid, var ett ganska vigtigt och välgörande medel i Försynens hand, till
mensklighetens utveckling och bildningens befordran".199

Som vid flera tillfällen omtalats genomgick Geijers förhållningssätt till den
medeltida kyrkan betydande förändringar under loppet av hans liv och såtillvida
skiljer han sig något från den övriga romantikerkretsen. Det kan här erinras om

hur han i sitt 1803 författade "Äreminne öfver riksföreståndaren Sten Sture den

äldre" karakteriserar den katolska kyrkans välde som "det grymmaste av alla,
emedan det från himlen sträckte bojorna åt människan, det förfärligaste av alla,
emedan det regerade över samveten".200 1 skrifter tillkomna vid senare tillfällen
gör han dock en helt annan värdering av den medeltida kyrkan. Detta gäller
bland annat om föreläsningen "Om Europas världsvälde" (1817), där han på tal
om den bristande överensstämmelsen mellan kristendomen och hierarkin

fastslår: "Det är visserligen sant att den [kristna religionen] under medeltiden
genom en hierarkisk inrättning styrt folken, och detta ej utan orsak, då de råa
sinnena behövde ett faderligt välde för att uppfostras till

197 Atterbom (1870), I, 139.
198 Hammarsköld (1821), 22.
199 Hammarsköld (1817), vi.
200 Geijer (1923—1931), I, 10.
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humanitet."201 Också här är det således ett historiskt betraktelsesätt som ytterst
fäller avgörandet till förmån för den medeltida kyrkan.

Liksom de tyska romantikerna ansåg de svenska att den katolska kyrkan hade
utgjort den viktigaste sammanhållande inrättningen i den medeltida kulturen. I
den tidigare anförda anonyma texten "Dialoger" heter det exempelvis: "I den
romantiska verldens högsta blomningstid, då tapperhet, kärlek och from tro satte
en själ i lifvet, då gafs det ingen verldslig lag och ingen Stat: Religionen hade
ensamt slingrat bandet, som sammanhöll allt, och hon hade stiftat lagar för
lifvet."202 Ur ett svenskt perspektiv fick kyrkan till och med en speciell betydelse
i detta sammanhang. Eftersom de medeltida svenskarna hade stått helt utanför
kejsardömet och till större delen utanför riddarväsendet, var det huvudsakligen
genom kyrkan som Sverige hade blivit till en del av det medeltida Europa.

Till sådana tankar återkommer Geijer i flera av sina skrifter, bland annat i
"Föreläsningar öfver Skandinaviens historia under katolska tiden".203 Han hävdar
där att Norden först genom kristendomen sattes i fredlig förbindelse med det
övriga Europa.204 Som det utmärkande för den europeiska världsdelen över
huvud taget anger han i föreläsningarna: "Att den är ett system af stater på
mångfaldigt sätt förbundna, oaktadt alla enskilda krig; i ouphörlig [sic!] behof af
hvarandra, formade ge [nom] gemensam folkrätt, och gemensam kultur, att den
med ett ord utgör ett helt." Denna gemenskap grundlades ursprungligen av den
romerska kyrkan, som därigenom har format hela Europas fortsatta historia:
"påfveväldet var det första föreningsbandet, hvarpå alla andra se'n blefvo
spundna".205 Även i senare skrifter tilldelas kyrkan en liknande roll, såsom i
Svenska folkets historia (1832—1836), där det bland annat heter: "Det var

kristendomen, som öppnade Skandinavien för det övriga Europa."206 Som redan
framgått fäster sig Geijer företrädesvis vid katolicismens civiliserande inflytande
när han tar upp frågan om dess betydelse för svenskarna. Emellertid måste det
understrykas att han inte tvekar att också framföra mer kritiska synpunkter, allra
minst beträffande medeltidens senare skeden. Trots detta kan det dock tryggt
sägas att han på det hela taget är avsevärt mycket mer erkännsam mot kyrkan än
vad historikerna under det föregående seklet hade varit.

201 Geijer (1923-1931), II 370.
202 Polyfem Fjerde samlingen (1811), N:o 29 (opaginerad).
203 Vilken betydelsefull roll denna tanke intar i föreläsningarna understryks i Henningsson

(1961), 270 f.
204 Geijer (UUB, E 106), 268.
205 Ibidem, 270 f.
206 Geijer (1923-1931), IV, 367.
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Samma omdöme kan även fällas över Atterbom, som vid flera tillfällen

påtalade vad han uppfattade som orättvisor i behandlingen av den svenska
medeltida kyrkan i andra författares arbeten. I Svenska siare och skalder skriver
han att man har gjort sig överdrivna föreställningar om medeltidens "kunskaps-
och sede-råhet" — citattecknen är Atterboms — och fortsätter:

Det är — såsom hvar man vet — ännu i dag en tros-artikel, att offentliga
gudstjensten då bestod endast i messande och bedjande på ett främmande språk,
och att det egentliga predikandet, eller det till undervisning lämpade meddelandet
och utläggandet af Skriften och Christendoms-lärorna på modersmålet, började
först med Reformationen; och likväl är det skick, hvari en närmare historisk
kännedom visar sakens förhållande, ett betydligen annat.

På samma ställe framhåller han att den världsliga bildningen "stod på långt
bättre fot" före än efter reformationen.207

Över lag kan det dock sägas att romantikernas beskrivningar av den
medeltida kyrkan i Sverige är påfallande avmätta i jämförelse med många av

deras beskrivningar av den medeltida kyrkan i det övriga Europa. I Atterboms
Studier till philosophiens historia och system (1835) erbjuds en förklaring, med
vilken även de övriga romantikerna förmodligen var villiga att instämma. Han
konstaterar där: "Katholicismens kraftigaste lefnadsålder var i det öfriga Europa
tillryggalagd, innan han i Sverige hunnit rigtigt organisera sig. Han förstörde det
slags cultur, som Asa-läran medfört; men fick ingen tid att annorlunda, än högst
ofullständigt, sätta i stället den nya, som skulle blifva den christna lifs-
principens verk."208 Liksom i så många andra avseenden fann romantikerna
således även på denna punkt att medeltiden i Sverige inte hade uppnått samma

höjder som i det övriga Europa.
Om detta tas i beaktande väcker det knappast förvåning att romantikerna

sällan hänvisade till den svenska medeltida kyrkan som en förebild. Dock bör
det observeras att det i deras skönlitterära skildringar av den svenska medeltiden
förekommer en hel del välvilligt tecknade porträtt av kyrkans folk. Ett mer

sammansatt intryck ges av deras förhållningssätt till den allmänna europeiska
medeltida kyrkan, för med utgångspunkt från den försiggick verkligen viss
idealbildning. Emellertid finns det skäl att särskilt understryka skiljaktigheterna
mellan olika romantiker just vad gäller deras inställning till den frågan.

Till exempel innebar Geijers bedömning att den medeltida kyrkan tidigare
hade behandlats orättvist inte alls att han uppfattade den som ett ideal i någon
form. Klargörande är därvid hans ord i "Föreläsningar öfver Skandinaviens

207 Atterbom (1862—1863), II, 32 f. Jämför idem (1864), 255 f.
208 Atterbom (1835), 31.
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historia under katolska tiden" om hur det "anstår Historieskrifvaren hvarken att

berömma eller klandra" att den kristendom som satte Norden i fredlig beröring
med det övriga Europa var den katolska. Betecknande nog följs detta
konstaterande genast av påpekandet: "ej heller äro vi för vår enskilda del af
deras mening, som tro sig hjelpa allt ge[nom] berömmandet och
återuppkallandet af föråldrade former".209 Visserligen fanns det inte heller någon
annan svensk romantiker som trodde att allt skulle kunna hjälpas med sådana
medel, men icke desto mindre förekommer det i flera av deras skrifter inslag
som mer eller mindre tydligt låter förstå att den medeltida kyrkan i vissa
avseenden ännu i deras samtid kunde användas som ett föredöme.

Det tidigare resonemanget om hur romantikerna strävade efter att
återupprätta det medeltida ridderskapets eviga anda, men inte dess förgängliga
form, kan i viss utsträckning tillämpas på Atterboms och några av de andra
romantikernas förhållningssätt till den medeltida kyrkan. I förordet till
"Nordmansharpan" gör Atterbom klart att denna kyrka för honom inte framstår
som ett tidlöst ideal, genom att han fastslår att katolicismen "såsom sådan"
måste gå under, "ehuru åtskilliga bland dess åsigter, t. ex. den af Heliga
Jungfrun, grunda sig på oförgängliga sanningar: ty allt, hvad i sanningarnes
sinnliga omklädnad tillhör ändlighetens lagar, måste förr eller senare
försvinna".210

Under den debatt om medeltiden och katolicismen som kulminerade 1817

tvingades Atterbom precisera sin inställning till katolicismen, vilket han bland
annat gjorde i företalet till Målaren Pehr Hörbergs lefvernes-beskrifning (1817).
Han hävdar där att både katolicismen och protestantismen var på sitt sätt är lika
ensidiga — den förra behärskas av kristendomens poetiska element och den
senare av dess reflekterande — och drar utifrån detta slutsatsen:

För att uppnå sjelfva jemvigten, — som utan tvifvel är hufvudsaken, då den rätta
religiösa helsan just deruti består — torde väl vara bäst att återvända till första
källan, nemligen till Bibeln, som hvarken auktoriserar hierarkier eller
bilderstormare, hvarken den catholska fanatismen eller den protestantiska', endast
med detta villkor är Urchristendomens regeneration möjlig.2"

Orden om att uppnå en jämvikt mellan de för katolicismen och protestantismen
särpräglade elementen antyder en tanke som Atterbom med åren kom att fästa

209 Geijer (UUB, E 106), 268. Jämför Henningsson (1961), 271.
210 Atterbom (l 866), 249.
2,1 Per Daniel Amadeus Atterbom, "Företal", Pehr Hörberg, Målaren Pehr Hörbergs

lefvernes-beskrifning, författad af honom sjelf, med företal och tillägg af Per Daniel Amadeus
Atterbom (Upsala, 1817), xxxii (not).
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allt större vikt vid, närmare bestämt tanken att katolicismen och protestantismen
i framtiden måste förenas med varandra.212

Mycket klargörande är därvid ett parti i Studier till philosophiens historia
och system:

Just Protestantismen är i sitt anlag en företrädesvis philosophisk religions-art: han
är enkom ämnad, att blifva Christendomen i gestalt af Philosophi, liksom
Katholicismen länge har varit — och ännu är — Christendomen i gestalt af Poesi.
All kamp emellan dem är numera otjenlig, ja orimlig; till dess båda hunnit det mål,
hvartåt båda syfta, kan ingendera umbära den andras tillvarelse och biträde. De äro
bröder, som böra i endrägt sluta sig till hvarandra, under ömsesidigt utbyte af det
hvardera särskildt prydande goda, och ömsesidigt bortrödjande af det hvardera
särskildt vanställande onda.213

Den framtida kristendomen kommer alltså att stå på en högre nivå än såväl
katolicismen som protestantismen. Även om det sålunda inte alls rör sig om ett
återupprättande av den medeltida religiositeten, så skall också de för denna
karakteristiska elementen ingå i den framtida syntesen.

I kapitlet "Medeltiden som epok" har en redogörelse lämnats för Atterboms
resonemang i Studier till philosophiens historia och system om vad som
konstituerar en epok, det vill säga att en viss aspekt av den grundläggande idén
präglar alla periodens väsentliga livsyttringar. Under medeltiden var den
ordnande principen "en christligt religiös, som genom Kyrkan, såsom ett renare

och fullständigare menniskosamfund, ville på ett innerligare vis förmedla
culturens krafter och förena dem till en tros-åskådning, der jordlifvet visade sig
vara en förgård och uppfostrings-anstalt till den treenige Gudens rike".2141 den
moderna epok som Atterbom anser har börjat att ta form i hans samtid är dock
den ordnande principen en annan. Denna epok är nämligen förutbestämd att bli
"Philosophiens egentliga herrskar-period". Atterbom går så långt som till att
fastslå att "om menniskoslägtet kan räddas genom en förädling af sin
nuvarande civilisation [...] är det numera endast i egenskap af Philosophi, som

de bildande krafternas innersta grundkraft förmår återställa och för all framtid
befästa sitt (tills vidare) nästan förlorade verlds-herradöme".215 Något förnekande
av religionens betydelse är det emellertid inte frågan om, eftersom "den äkta
Philosophiens högsta objectiva mål, numera, är vetenskaplig uppfattning af just

212 Utifrån ett estetiskt perpektiv behandlas denna fråga i Frykenstedt (1951 — 1952), II,
244- 251.

213 Atterbom (1835), 433 f.
214 Ibidem, 338.
215 Ibidem, 347 f.
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Christendomens Gud, såsom sådan".216
Det föregående visar tydligt att de förhoppningar som Atterbom ställer på

framtiden inte omfattar en ny medeltid, men därmed är ingalunda sagt att han
inte i vissa avseenden skulle uppfatta medeltiden som ett ideal. Klargörande är i
sammanhanget ett resonemang han för i "Aphorismer om historiskhet, stat,
liberalism och royalism" (1835). Det heter där att det närvarande står högre än
det förflutna, eftersom det befinner sig närmare till historiens mål, men att detta
inte utesluter att "vissa förflutna tidehvarf varit i åtskilliga afseenden herrligare,
än det hvari vi lefva", därigenom att de varit i besittning av "det företräde i
förträfflighet, som ett (i sin art) färdigt helt alltid har framför ett ofärdigt eller
ofullbordadt".217 Detta resonemang återfinns nästan ordagrant också i den vid
samma tid utgivna Studier till philosophiens historia och system.2™ Det är i
enlighet därmed som Atterboms uppfattning om den medeltida kyrkan och
religiositeten som ett ideal bör bedömas. Även om han inte alls ansåg att dessa
representerade den högsta nivå av kultur som människan kunde hoppas att
uppnå, så menade han att de var långt bättre än den otro som skulle komma att
behärska den närvarande tiden ända tills den nya bildningen hade tagit fast form.
Det är ur det perspektivet som hans hyllning till de värden som han fann
materialiserade i Uppsala domkyrka bör betraktas: "Herrligt i trots af en nyare
tids förplattande idrott, / Reser det sig, att ännu hålla sitt väldiga tal".

Visserligen kan Atterboms utläggningar om framtiden inte sägas svara mot
meningen inom hela Nya skolan, men att de alla förväntade sig någonting mer

än en ny medeltid står under alla omständigheter klart. I likhet med honom
kunde också många av de andra trots allt hålla fram den medeltida religiositeten
som en motbild till det samtida sedefördärvet. Därpå utgör Hammarskölds ovan

anförda jämförelse av den bakomliggande innebörden av de medeltida och
samtida kyrkorna ett nog så tydligt exempel. På ett liknande sätt ställer även
Geijer i ett tillägg som han 1837 fogade till "Föreläsningar öfver medeltidens
historia" (1818) den forna tron mot den nya: den förra var "en kraftigare, om än
ofullkomligare", den senare "en renare, men en svagare, sig i indifferens
uplösande". Detta följs av det lakoniska konstaterandet: "Våra fäder trodde, och
tron gör stark. Vi tro icke eller klenmodigt, och otron gör svag."219 Emellertid är
det viktigt att observera att det främst var i sådana mer allmänt hållna
kontrasteringar av medeltida tro mot samtida otro som den medeltida kyrkan och

216 Ibidem, 178.
217 Svenska Litteratur-Föreningens Tidning 1835, spalt 532 f.
218 Jämför Atterbom (1835), 551.
219 Geijer (UUB, H 48-49), II, 1192. Jämför Henningsson (1961), 292.
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religiositeten lyftes fram.
Vad romantikerna strävade efter var alltså ingalunda att restaurera den

medeltida kyrkan. För dem framstod denna som ett på många sätt beundransvärt
fenomen, men också som ett tidsbundet fenomen som hörde till ett passerat
stadium i den historiska utvecklingsprocessen. Palmblad var inte den ende inom
Nya skolan som ansåg att katolicismen var en tro anpassad till mänsklighetens
barndom.220 Med reformationen hade en ny tid tagit sin början och det är mot
romantikernas tolkning av den religiösa brytningen som uppmärksamheten nu

skall riktas. Som redan framgått beskrev de ofta kyrkans splittring som den
medeltida epokens slut, en beskrivning som ligger nära till hands med tanke på
deras uppfattning om kyrkans centrala roll i den medeltida kulturen.

Den medeltida kulturens upplösning

Den strålande målning som Novalis i "Die Christenheit oder Europa" ger av vad
han kallar "de äktkatolska eller äktkristliga tiderna" innehåller i själva verket
också en del mörka skuggor som faller över den romersk-katolska kyrkan.221 Få
ett sätt som nästan kan föra tankarna till 1700-talets historiker framhåller han det

med tiden alltmer utbredda förfallet inom kyrkan och han drar till och med
slutsatsen: "Så föll aktning och förtroende bort, detta och det hinsides rikets
stöttor, och därmed var detta förbund förintat och Roms egentliga herravälde
hade stillatigande upphört långt före det våldsamma upproret."222 Enligt hans
bedömning utförde verkligen reformatorerna många förtjänstfulla handlingar,
men den dom han fäller över dem blir ändå hård: "de glömde den nödvändiga
följden av sitt förfarande, delade den oskiljbara kyrkan och slet sig brottsligt ur
den allmänna kristliga föreningen".223 I Novalis' ögon framstår reformationen
som slutet på kristenheten, men också som inledningen på en ny utveckling. Vad
som kännetecknar reformationen är protesten och under den efterföljande tiden

220 I "C. A. Ehrensvärds lära om skönhet och konst" talar exempelvis Atterbom om
"catholska Christianismen" som "ungdomens tro". Phosphoros 1813, 377. Angående
föreställningen om katolicismen som en poetisk känsloreligion lämpad för mänsklighetens barn-
eller ungdom, bör det anmärkas, att den med romantikerna samtida katolicismen i mycket var en

folkreligion, eftersom flertalet av den romerska kyrkans lärda institutioner låg i träda efter de
revolutionära omvälvningarna.

221 Novalis (1998), 178.
222 Ibidem, 179.
223 Ibidem, 180.



har denna förts vidare från religionens område till politikens. Med en talande
vändning fastslår han: "Frankrike förfäktar en världslig protestantism."224

I "Die Christenheit oder Europa" kan Novalis sägas ge klaven till både de
tyska och svenska romantikernas tolkning av såväl medeltidens avslutning som

reformationens betydelse. De grundläggande tankarna som han utvecklar
återkommer ständigt i olika utformningar hos de övriga romantikerna. Liksom
han menade flertalet av dem att den katolska kyrkan förföll under den senare
delen av medeltiden, så att en reformation verkligen var av nöden, men att den
som skedde ufördes på fel sätt och gav ett olyckligt resultat. Genom kyrkans
söndring raserades de sista resterna av fundamentet för den tidigare kulturen —

ett fundament som dock till följd av andra kulturella, politiska och sociala
förändringar hade börjat vittra sönder långt tidigare — och i förlängningen gav

detta upphov till den kaotiska situation som de upplevde i sin samtid.
I sammanhanget bör dock hållas i minnet att romantikernas historiefilosofi

gjorde att de uppfattade reformationen som en nödvändig fas i den historiska
utvecklingsprocessen. Till och med den katolske konvertiten Friedrich Schlegel
uttalar i Uber die neuere Geschichte som sin övertygelse att försynen skulle ha
förhindrat reformationen om den inte hade haft "välgörande följder för
menniskosnillets utveckling", även om han samtidigt understryker att människan
inte bör gå försynen i förväg.225 Med detta vill han givetvis inte ha sagt att
reformationen skulle ha haft enbart eller ens i första hand välgörande följder.
Tvärtom anser han att den första orsaken till samtidens moraliska förslappning
står att finna i "den falska visshet, som hade framgått ur trossöndringen".226

Att sådana tolkningar av reformationen skulle väcka uppseende när de
presenterades i det strängt protestantiska Sverige är knappast anmärkningsvärt.
Även om de svenska romantikerna generellt tenderade att utmåla såväl fördärvet
inom katolicismen som förtjänsterna inom protestantismen i starkare färger blev
ändå deras beskrivningar av fenomenen nog så utmanande. Ett tydligt exempel
på detta utgörs av Palmblads "Något om den såkallade nya philosophiens
syftning". Som redan omnämnts hävdar han i artikeln att den romerska kyrkan
med tiden kom att urarta alltmer. Detta följs av konstaterandet att förfallet
fortgick "ända till dess, i början af det tidehvarf, som i så många afseenden kan
kallas mensklighetens nya födelse, en man segrande uppstod, som med ett enda
slag krossade den murkna, till fall mogna stammen". I anslutning till detta
karakteriserar han Luther som "sitt sekels största philosoph" och protestantismen

224 Ibidem, 187.
225 Friedrich Schlegel (1822), 359.
226 Ibidem, 629 f.
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som "Förnuftets högtidliga protest mot öfvertron och fördomarna".227 Betydligt
mer kontroversiell blir framställningen när han börjar resonera om

protestantismen som en produkt av sin tid. Han anser att protestantismen mot sin
natur omvandlades till ett statiskt system och därigenom råkade i konflikt med
filosofin och att detta gav upphov till upplysningsfilosofin med dess materialism
och egoism. Konsekvenserna därav är inte inskränkta till tankens område:
"Denna svindel sträckte sig snart till Politiken; och för första gången förorsakade
en revolution i tankans verld en dylik i den borgerliga, just för det att denna
såkallade Philosophi var en kullstörtning af all philosophi, ett Förståndets uppror

och annihilation af sig sjelf."228
När Palmblads artikel tidigare berördes sammanställdes den med Atterboms

recension av Svenska Akademiens Handlingar och av citatet som då anfördes om

hur "reformationens kemiska förståndsprocess upplöst sig i en fullkomlig
dekomposition af alla dess beståndsdelar" har hans kritiska ställningstagande till
reformationen redan framgått. Trots detta hårda omdöme menar dock Atterbom
att reformationen verkligen var nödvändig "vid en viss epok i bildningens
progression". Han beskriver den som "begreppets protest mot tron, eller den
utifrån bjudande auktoriteten" och konstaterar att dess syfte var att den andliga
principen skulle "uppenbara sig inom menniskan, såsom hennes egen, genom

frihet förvärfvade kunskap".229 Emellertid finner han att reformationen gav

upphov till en söndring mellan förstånd och fantasi. Förståndet underkuvade
fantasin och tillspärrade därigenom vägen till "naturens inre", med påföljden att
naturen endast kom att uppfattas som "ett dödt system af mekanism".230

Även Atterbom betraktar med andra ord materialismen som en följd av

reformationen. Dock förutspår han materialismens förestående undergång med
motiveringen att alla ensidigheter snart ger upphov till sina motsatser. Då
kommer förnuftet, "den absoluta principen i människan", att "genombryta alla
relativiteter och ordna elementerna i sin verld enligt planen af sin gudomliga
jemvigt".231 Enligt Atterbom är detta vad som håller på att ske i det samtida

227 Svensk Literatur-Tidning 1814, spalt 459.
228 Ibidem, spalt 463. Angående det samband som Palmblad ser mellan protestantism och

upplysning, kan det anmärkas att många svenskar före honom hade förbundit dessa fenomen
med varandra, men att de hade gjort det i avsikt att berömma protestantismen — att de
betraktade upplysningen på ett annat sätt än romantikerna behöver väl knappast tillfogas. Se
Christensson (1996), 40 ff och Hanna Östholm, Litteraturens uppodling: Läsesällskap och
litteraturkritik som politisk strategi vid sekelskiftet 1800 (Hedemora, 2000), 220 ff.

229 Atterbom (1870), I, 139.
230 Ibidem, I, 140.
231 Ibidem,!, 141.



Tyskland och intressant nog förefaller det som om han skulle anse att
protestantismen kommer att ha spelat ut sin roll när denna utveckling är
fullbordad. Det är därvid han lämnar den redan delvis anförda förklaringen att
reformationen och dess verkningar enbart är av negativ art:

Dess bestämmelse var att förstöra den yttre andliga auktoriteten, kyrkan: emedan
väg skulle beredas för den inre, högre: förnuftets egen. Man kan med skäl anse
hela denna upplysningsepok såsom den egentliga, rätta Medeltiden; den
verldsålder, som vanligtvis erhåller detta namn, hade i höjden af sin utveckling lika
så väl en bestämd form af lif, som den antika: men denna hade ingen; den var blott
en mångartad jäsning af förgängelse. Sedan den undanröjt alla öfriga hinder för
framträdandet af positiva former, i vettenskap, religion och konst, måste den sluta
med att undanrödja sig sjelf, såsom det viktigaste hindret.232

Enligt Atterboms mening var undergången av den medeltida kulturen en

förutsättning för uppkomsten av en framtida kultur av ett ännu mer framstående
slag, men nedrivandet av det gamla var inte liktydigt med ett uppbyggande av
det nya. Därför kunde han beskriva tiden som följde efter reformationen som
den egentliga medeltiden.

I Geijers skrifter finns flera kortare och längre avsnitt där reformationen
behandlas och genomgående har dessa en helt annan karaktär än Atterboms och
Palmblads motsvarande utläggningar. Hos honom intar de kritiska
anmärkningarna inte på långt när en lika framträdande plats. Mycket belysande
är därvid den karakteristik han i "Föreläsningar öfver medeltidens historia" ger
av övergångsskedet mellan medeltiden och nya tiden. Som epokal gränsmarkör
anger han dock inte enbart reformationen, utan även upptäckten av Amerika:

Menskominnen känna ingen tidpunkt, i hvilken så mycket på en gång blef gifvet
som vid denna den nyare H[istorie]ns början. Det var en ny verld i andelig och i
verdslig måtto. Synkretsen hade i bägge afseenden fått en omätlig utsträckning.
Tankans och jordens alla rikedomar voro på en gång öpnade, och till sitt värde mer
anade än mätta, men bestrålade af Hoppets mest gyldene morgonrådnad.233

Emellertid medförde inte Geijers större uppskattning av detta historiska skede att
han ställde sig helt främmande inför de synpunkter som tagits upp i det
föregående. I kapitlet "Medeltiden som epok" har redan berörts den passage i
"Om den gamla nordiska folk-visan" (1814), där han beklagar att den europeiska
bildningen inte har lyckats vinna någon ny enhet efter reformationen, eftersom
en sådan förutsätter en enhet i tron. Han fortsätter med att skriva att det

trettioåriga kriget avslutades med att de europeiska staterna förenades i "ett

232 Ibidem, I, 143.
233 Geijer (UUB, H 48-49), I, 4.
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slags politiskt system", men tillfogar genast: "vilka vulkaniska ämnen kunde
samla sig under denna yta av regelmässighet och ordning, det hava våra tider
först erfarit".234

En annan av Geijers texter som tilldrar sig intresse i sammanhanget är Tal
vid jubelfesten för reformationen år 1817 (1818). Med tanke på vid vilket
tillfälle talet hölls är det inte förvånande att reformationen nästan enbart ägnas
lovord. Ett av de mål som Geijer ställer sig är också "att fria en stor sak från
skändande förebråelser", det vill säga att påvisa grundlösheten av anklagelsen
mot reformationen för att ha orsakat revolutionen.235 Att han med stor

bestämdhet avfärdar denna anklagelse innebär dock inte att han förnekar tanken
på ett samband mellan de båda företeelserna. Tvärtom fastslår han eftertryckligt
att de "står i närmare sammanhang, än man vanligen strax föreställer sig om

tvenne till tiden så åtskilda händelser", men han understryker samtidigt noggrant
att revolutionen endast är att anse som reformationens medelbara följd och inte
som dess verkan. 236 Han menar att reformationen inte förmådde motverka

fördärvet inom katolicismen, utan tvärtom tog med sig det goda och lämnade
kvar det onda, vilket gav upphov till ett förakt som först drabbade den katolska
kyrkan och sedan det gudomliga självt. När detta inte längre hölls i aktning låg
vägen öppen för ett slitande av alla band som tidigare hade bundit människorna
samman. Till detta kom att reformationen ingöt ny kraft i mänskligheten, vilket
resulterade i en materiell rikedom som alstrade egoism. I och med att den egna

nyttan blev människornas högsta ledstjärna raserades fundamentet för den
tidigare samhällsordningen.237 Även om Geijer således uppfattade relationen
mellan orsak och verkan på ett annat sätt än Atterbom och Palmblad, så var alla
tre överens om att reformationen låg till grund för den situation som rådde i
deras samtid.

I det föregående kapitlet påpekades att det finns en spänning i många
redogörelser för kristnandet av Sverige. Samtidigt som man beskriver antagandet
av den nya tron som ett framsteg är man mer eller mindre benägen att bedöma
denna tro som förkastlig. Som det föregående har visat framträder en

motsvarande spänning i Palmblads och ännu mer Atterboms förhållningssätt till
reformationen. Bland deras samtida väckte också en del av deras uttalanden visst

uppseende. Främst var det några av Atterboms mer tillspetsade formuleringar
som kom att stå i centrum av den efterföljande debatten. Under intryck av de

234 Geijer (1923 -1931), 1,380.
235 Ibidem, II, 384.
236 Ibidem, II, 385 f.
237 Ibidem, II, 386 f.
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angrepp som riktades mot honom företog Atterbom en försiktig omprövning av
sin tidigare ståndpunkt. Han ändrade inte uppfattning på något avgörande sätt,
men började uttrycka sig försiktigare och väga sina ord med större omsorg.

De nya tongångarna anslås i företalet till Målaren Pehr Hörbergs lefvernes-
beskrifning. Där gör Atterbom en distinktion mellan sann och falsk
protestantism och menar att det enbart är mot den falska som han riktat kritik.
Han konstaterar att det inom den sanna protestantismen, "sådan som den tänktes
af Luthers stora själ", inte förekommer någon protest för protestens egen skull ,

utan endast för religionens renhet:

Den falska Protestantismen deremot, sådan den utbildat sig dels hos bokstafs-
orthodoxerne, dels hos neologerne, ifrar på sitt vis lika blindt, som någonsin
Papismen, att upphöja ett slags system af mennisko-påfund i de enkla gudomliga
sanningarnas ställe; den är — då inom Catholska Kyrkans murar åtminstone
känslan ännu kan finna några heliga ruiner att fästa sig vid, hvilket också är
orsaken att en mängd ophilosophiska poeter och konstnärer dit affallit — lika tom
på känsla, som på tanka\ ensidig, skuggrädd, okunnig, hatfull, framför allt skyr den
Philosophiens ljus, emedan hela dess grundval stödjer sig på en ofulländad
philosophisk reflexion.238

Som redan omnämnts talar han i detta företal om önskvärdheten av att uppnå
jämvikt mellan de för katolicismen och protestantismen särpräglade elementen.

Under sin vistelse i Tyskland och Italien 1817 till 1819 kom Atterbom på ett
helt annat sätt än tidigare i beröring med den samtida katolska kyrkan.239 Han
lärde känna katoliker och bevistade katolska gudstjänster, erfarenheter som

avspeglas på ett flertal ställen i hans resebrev. Av några nedsättande
anmärkningar om katolicismen framgår att en del av hans tidigare entusiasm
försvunnit. I hans anteckningar från tiden i Rom 1818 heter det exempelvis:
"Det är mig lätt begripligt, hur man på kusten af Östersjön kan öfvergå till
Katholska Kyrkan, men icke hur man kan göra det i sjelfva Rom, utan att vara

svag till förstånd eller grundsatser."240 Dock måste det understrykas att han trots
kommentarer av detta slag mestadels visar förhållandevis stor förståelse för den
katolska kyrkan.

Mycket belysande för hans hållning är dikten "Ave Maria", skriven under
vistelsen i Rom, men antagligen omarbetad inför publiceringen 1831. Atterbom
målar upp en förtrollande bild av en kväll i Roms omgivning, där diktjaget hör

238 Atterbom (1817), xxxiii f (not).
239 Angående betydelsen av dessa intryck, se Bengt Lewan, Drömmen om Italien: Italien i

svenska resenärers skildringar från Atterbom till Snoilsky (Stockholm, 1966), 53 ff, Fröberg
(1982), 75 f och Anders Persson, "Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna": Jungfru-
och moderstematiken hos C. J. L. Almqvist och P. D. A. Atterbom (Skellefteå, 1998), 218 ff.

240 Atterbom (1859), II, 499.
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hur kyrkklockor kallar till vesper och hur från "tusende håll" körer av kvinnor
och män stämmer upp en lovsång till Jungfru Maria. Inför detta utbrister han:

Hvem är väl här protestant? Mot hvad må han här protestera?
Att det Sköna är fromt? eller det Heliga skönt?

Väl det gifs ett förgängligt katholskt, men ett evigt katholiskt:
Nådens gemensamma ljus, syndarns gemensamma hopp.

Hvem kan här, der af Kärlekens hand hvart väsende känner
Lifvets nektariska dryck rågas i varelsens kalk,

Finna fördömlig den tro, att ej jorden allenast, att äfven
Himlen är, på engång, glädjens och minnenas land?

Att osynliga Kyrkans band, ej slitet af döden,
Gör en verld af de två, hvilka dess lemmar bebo?

Att de förklarade andar, som gått till det eviga hemmet,
Än om sin lemnade slägt vårda sig ömt, som förut?

Att de, med ökade krafter, ej nu förvägra det bistånd,
Hvilket, med ringare, förr aldrig de nekade ge?

Att Allfader med nöje dem hör i bedjande hugkomst
Än bevara, som förr, svagare likars behof?

Att den qvinna, som korades ut att föda Messias,
Dristar ännu till sin Son rigta en moderlig bön?241

Motsättningen mellan katolicismen och protestantismen förlorar all betydelse i
det försonande sken som här faller över båda.

När Atterbom i senare skrifter tar upp katolicismen och protestantismen sker
det som regel utifrån samma ståndpunkt, vilket kan exemplifieras med det ovan
anförda citatet ur Studier till philosophiens historia och system. Av andra partier
i detta verk framgår dock tydligt att han inte i grunden har ändrat uppfattning i
fråga om följderna av reformationen, även om han på ett helt annat sätt än

tidigare föreställer sig protestantismen som utvecklingsbar. Ett avsnitt bär den
talande överskriften "Förderfvets rot; eller den religiösa förvirringen" och där
härleds tillståndet i samtiden ur reformationen. Enligt Atterbom är den samtida
kulturens negativa karaktär en följd av att "Protestantismens negativa function
är den enda, som i den nyare culturen blifvit egentligen utbildad, då deremot
hans positiva function, ända hittills, för det mesta, stannat vid allahanda
välsinnade, men spridda och i sin spridning chaotiska particular-bemödanden".242
Protestantismen är både nedrivande och uppbyggande och den började med
nödvändighet med det förra:

Men innanför denna negativa function, som skulle rena religionskänsla från
flärden af dess sinnliga urartningar, bar han i sitt sinne en annan, som skulle ånyo
göra Religionen till medelpunkt för all sann mennisko-bildning, och Kyrkan till

241 Atterbom (l 863), I, I76f.
242 Atterbom (1835), 389.

- 244 -



denna pånyttfödda bildnings centralaste förvaringsrum. Denna hans andra function
är hans positiva: der är han återställande, uppbyggande, ny- eller åter-danande;
kort sagdt, endast der är han egentligen 're-formerande'. Tyvärr! med denna hans
verksamhet förhåller sig i allmänhet så, att den hos en del af hans anhängare ännu i
dag qvarstår vid blotta begynnelsen, och hos en vida större del förlorat rätta
medvetandet både om begynnelse och syftemål.2®

Atterbom framhåller att protestantismens uppgift är "att både tro och veta det
från menskliga tillsatser renade Gudomliga Ordet".244 Föreningen av tro och
vetande är protestantismens positiva funktion, men denna har ännu inte utbildats.
Reformationen ledde tvärtemot till att religionen förlorade sin roll som kulturens
samlande kraft och detta utgör förklaringen till fenomen som rationalism,
materialism och liberalism.245

Trots allt ser dock Atterbom framtiden an med tillförsikt och nu förväntar

han sig inte längre att räddning skall ske genom att protestantismen upplöser sig
i en självnegation. Tvärtom är det just till den äkta protestantismens fortsatta
utbildning som han ställer sitt hopp:

Han eftersträvar, att på en ännu högre cultur-grad uppnå en utveckling af den
religiösa enhets-idee, som på den lägre graden framträdt i en skepnad af stor, men
ock med stora skröpligheter behäftad fullkomlighet. [ ] Han samlar all sin
kraft att bereda ett skönare, i sin enhet ännu innerligare, i sin mångfald ännu
ymnigare lif, som vill uppspira ur den stora Medeltidens spillror.246

Denna nya enhet kommer emellertid inte att innebära katolicismens slut, utan i
stället dess sammansmältande med protestantismen i den högre religionsform
som Atterbom talar om i det ovan anförda citatet.

Även om Atterbom med åren kom att uttrycka sig med allt större

uppskattning om reformationen och protestantismen, så upphörde han aldrig att
göra signifikanta reservationer. Det är värt att lägga märke till att den
protestantism han prisar inte är den befintliga utan en som är i vardande. Också i
hans uttalanden om den svenska reformationen finns vanligen betydelsefulla
förbehåll. Hos flertalet av hans landsmän brukade reformationen annars

framställas som en nästan alltigenom lyckosam tilldragelse, inte minst eftersom
den var nära förbunden med Gustav Vasas vördade namn. Exempelvis talar
Jacob Ekelund i Försök till lärobok i fäderneslandets historia (1829—1831)
berömmande om hur Gustav lärde prästerskapet "att lyda sin Konung, fråntog de

243 Ibidem, 390 f.
244 Ibidem, 393.
245 Ibidem, 404 f.
246 Ibidem, 430.



andliga, hvad de så ofta missbrukat till rikets förderf, och anviste dem deras
bestämmelse att lära Guds ord rent och klart".247 Över huvud taget framhåller han
de stora framstegen inom alla områden under Gustavs tid. Den bild som
Atterbom i Svenska siare och skalder målar upp av reformationens tidevarv ser

ut på ett annat sätt. Han karakteriserar det som "ett i sina följder nyttigt, men i
sig sjelft endast oroligt och otrefligt". När Gustav kom till makten förföll alla
högre undervisningsanstalter och i fortsättningen utbildades andliga och
världsliga ämbetsmän i bristfälliga skolor: "Öfver bådaderas okunnighet
beklagade sig Konung Gustaf esomoftast, och bitterligen. Men dervid stannade
hans åtgärder till förbättring."248

Tidigare hade Atterbom även i Studier till philosophiens historia och system

ägnat den svenska reformationen en kommentar. Enligt hans mening kan
reformationens övergripande framgångar delvis förklaras av "Konungars,
Förstars och Ädlingars lystnad efter Kyrkans jordiska rikedomar — stundom
urskuldlig genom trängande politiska behof' och i en anslutande not skriver han
att detta i korthet är historien om den svenska reformationen.249 I noten citerar

han även Friedrich Schlegels uttalande om den svenska reformationen i
Philosophie der Geschichte, i vilket denne hävdar att protestantismen — för att
använda den senare svenska översättningen av verket — i Sverige "alldeles icke,
såsom i andra länder, af sig sjelf infördes genom folks-meningens ström, utan
helt och hållet utgick ofvanifrån och förnämligast från souverainen, som med
ståndaktig klokhet och stor försiktighet förstod att småningom långsamt och
fullständigt genomföra denna reformation".250 Att denna beskrivning verkligen är
korrekt finner Atterbom att Geijer bevisat i Svenska folkets historia,251 Som en

avslutning på den långa noten skriver han:

Vanliga föreställningen synes vara, att svenska nationen vid denna tid lika snabbt
ombytte religion, som man afdrager en råck för att pådraga en annan; |...]. Sanna
förhållandet är likväl, att religions-förändringen upptog sjuttio år, och deröfver;
under hvilken tid (eller intill Carl IX) undervisnings-verk, presterlig bildning o. s.
v. befunno sig i långt sämre skick, än under den närmast föregående påfviska
perioden.252

Onekligen är Atterboms uppfattning om reformationens tidevarv inte alltför

247 Ekelund (1829-1831), II: 1, 64.
248 Atterbom (1862—1863), II, 36 f. Se även idem (1864), 269.
249 Atterbom (1835), 400.
250 Friedrich Schlegel (1841), II, 206. Jämför Atterbom (1835), 400 (not).
251 Jämför Geijer (1923-1931), V, 42, 90.
252 Atterbom (1835), 400 f (not).
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smickrande, men om den ställs mot Geijers, sådan denna möter i Svenska
folkets historia, kan det sägas att de i fråga om sakförhållandena i stort sett är
överens med varandra.253

Emellertid måste det understrykas att den hållning Atterbom intar till
katolicismen och protestantismen inte är representativ för hela Nya skolan. Ofta
går han betydligt längre än de andra i såväl beröm som klander. De var alla ense
om att den medeltida katolicismen inte hade behandlats rättvist, men deras

meningar var mer delade i fråga om hur den samtida katolicismen skulle
bedömas. Några av romantikerna — som Hammarsköld — gjorde under 1810-
talet mycket uppskattande uttalanden om katolicismen för att vid senare tillfällen
i stället gå till angrepp mot den, och andra — som Geijer — förefaller aldrig att
ha hyst alltför höga tankar om den.254 Oavsett hur de förhöll sig till den samtida
katolicismen var dock de flesta av dem överens om att reformationen hade

inneburit slutet på den medeltida kulturen och att de ännu i sin samtid märkte
konsekvenserna av dess undergång. De väntade fortfarande på utbildandet av
den kultur som en gång skulle komma att — med Atterboms ord — uppspira ur

den stora medeltidens spillror. Fram till den dagen skulle det kaotiska tillstånd
som präglade deras samtid komma att fortfara och så länge skulle även
medeltiden äga giltighet som ett ideal. Ännu en gång skall här upprepas att det
var epokens anda och inte dess form som tjänade som ideal. Vad de ville
återkalla till livet var det självuppoffrande strävandet efter det högsta i tillvaron,
efter den sanna kärleken, tron och äran, sådant detta hade kommit till uttryck i
den medeltida kulturen.

Som mycket av det föregående gett vid handen uppfattade dock
romantikerna i ett avseende även den medeltida kulturens form som förebildlig,
det vill säga i dess egenskap av att ha varit en enhetlig kultur där alla särskilda
inslag ingick i ett övergripande sammanhang. Enligt deras mening måste

253 Jämför exempelvis Geijers beskrivning av bildningens tillstånd under Gustavs tid. Geijer
(1923-1931), V, 117 f.

254 En förhållandevis utförlig granskning av de svenska romantikernas förhållningssätt till
katolicismen återfinns i Adolph B. Benson, 'The Problem of Catholic Sympathies in Swedish
Romanticism", Studies in Honor of Albert Morey Sturtevant, University of Kansas Publications,
Humanistic Studies No. 29 (Lawrence, 1952), 138—161. Någonting som Benson inte tar upp,
men som är värt att notera i sammanhanget är att flera av romantikerna — närmare bestämt
Almqvist, Atterbom, Geijer och Hammarsköld — var personligt bekanta med den lärde
katoliken Jacob Lorenz Studach, vilken anlände till Sverige 1823 som kronprinsessan Josefinas
biktfader och utnämndes till apostolisk vikarie 1833. Se Torsten Ljunggren (1952), 408, Arne
Palmqvist, Die römisch-katholische Kirche in Schweden nach 1781 I—II, Skrifter utgivna av
Svenska kyrkohistoriska föreningen, II Ny följd 8 och 12 (Uppsala, 1954—1958), I, 64 f, Karin
Westman Berg, Studier i C. J. L. Almqvists kvinnouppfattning, Kvinnohistoriskt arkiv 3
(Göteborg, 1962), 183 ff och Anders Persson (1998), 175.



emellertid den framtida kulturens enhet vinnas på ett annat sätt än medeltidens. I
"Öfversigt af korstågens historia" anger Atterbom just förekomsten av

enhetlighet i kulturen som kriteriet på en bildad tid och han fastslår att
medeltiden hade varit en sådan. Han förklarar att tiden som följt efter
reformationen inte kan beskrivas som bildad, men han förutsätter likväl att den
utveckling som tog sin början med den religiösa omvälvningen en gång kommer
att leda fram till "en mera djup, fullkomlig och varaktig allförening mellan Stat
och Kyrka, Natur och Vetenskap, Aning och Poesi, än den tillintetgjorda
verldsåldrens någonsin var eller på egen hand förmådde blifva".255 Med
utgångspunkt från detta uttalar han sedan sin mening om hur den moderna
människan bör förhålla sig till medeltiden:

Emellertid, och till dess Christendomen hunnit för andra gången ordna de
upprörda krafterna, de stridande sinnena, viljorna, åsigterna omkring sin alla
genomstrålande och genomvärmande medelpunkt, må vi, som lefva i en
ofullbordad och ännu temligen anarchisk öfvergångsperiod, icke just förhäfva oss
öfver denna lott, icke med hån, med vanvördnad se tillbaka på en tid, som på sin
ståndpunkt ägde i verklig besittning hvad vi på vår tills vidare blott önska och
eftersträfva\ nemligen en i samhällslifvet, i sederna, i det dagliga umgänget
realiserad eller objectif gestalt af de Ideer, dem tidehvarfvets ädlaste menniskor,
utgående från gemensamma principer, gemensamt sökte att till Guds ära
förverkliga.256

Frågan är om inte denna mening ger den bästa sammanfattningen av
romantikernas förhållningssätt till medeltiden.

Med behandlingen av romantikernas syn på reformationen har
framställningen nu kommit tillbaka till den punkt där avhandlingen tog sin
början, det vill säga till romantikernas uppfattning om den egna tiden. Som vid
flera tillfällen omnämnts i det föregående väckte en del av deras uttalanden om

medeltiden visst uppseende, vilket framför allt gäller om deras uppskattande
beskrivningar av den medeltida kyrkan och religiositeten. Omkring dessa fördes
en polemik som kulminerade 1817 och det är denna som utgör ämnet för nästa
kapitel.

255 Atterbom (KB, D. 139), V, 22 (egen paginering).
256 Ibidem.



Striden om katolicismen och medeltiden

Vid prästmötet i Karlstad 1847 höll Anders Fryxell ett tal med titeln "Orsakerna
till den historiska orättvisa, hvarmed katolska tidehvarfvet blifvit i Sverige
behandladt", vilket samma år utkom av trycket i både Handlingar rörande
prestmötet i Carlstad och Läsning för bildning och nöje. Av Fryxell härleds
denna historiska orättvisa ytterst ur de religiösa motsättningarna under
reformationstiden:

Under protestantismens frihetskrig mot katolicismen fördes striden på lif och död
och enligt vanan i dylika fall, med alla åtkomliga vapen. Man angrep ej blott de
katolska dogmerna, utan ock samhällsbyggnaden och lefnadssättet under den
katolska perioden. I hela det protestantiska Europa bildades en historisk skola,
hvilken bemödade sig att i färgor så mörka som möjligt teckna samhällets tillstånd
under katolska tidehvarfvet. | ] Denna häfdateckning var ett indirekt sätt, att
angripa sjelfva katolicismen. Fruktens förmenta oduglighet skulle bevisa trädets.1

I talet följer Fryxell hur dessa indirekta angrepp mot katolicismen har utvecklats
i Sverige från reformationstiden till hans egen samtid.

Genom tiderna har enligt Fryxells mening även andra motiv än de religiösa
tillkommit och verkat till att förstärka de svenska historikernas fientlighet mot
medeltiden. Vad han därvid tar upp är delvis förhållanden som varit ägnade att
underblåsa antikatolska stämningar över huvud taget. Så framhåller han att

protestantismen med Karl IX kom att bli det svenska kungahusets "politiska och
dynastiska tro" och med Gustav II Adolf det svenska folkets "national-ära och
national-tro".2 Vidare finner han att de franska upplysningsfilosofernas angrepp
mot kristendomen i allmänhet och katolicismen i synnerhet gjorde visst intryck
på de svenska historikerna under den senare hälften av 1700-talet. Emellertid
understryker han att de senare skrev för läsare som "ännu med värma omfattade
protestantiska läran" och att de därför inte kunde, men "som vi tro" inte heller
ville, gå till storms mot hela kristendomen, utan endast mot katolicismen.3
Slutligen uppehåller han sig också vid göticismen, av honom betecknad som ett
för 1810-talet "nytt fenomen", och utvecklar den ovan i kapitlet "Medeltidens
inledning" berörda tanken att upphöjandet av den hedniska tiden, om än som en

vanligen inte speciellt avsedd effekt, medförde ett nedsättande av den katolska
tiden.4

1 Fryxell (1847), 514.
2 Ibidem, 520.
3 Ibidem, 522.
4 Ibidem, 525 ff.



I sin samtid tycker sig Fryxell kunna urskilja tydliga tecken på en
förestående förändring i synen på medeltiden. Med viss erkänsla talar han om

hur Nya skolan vid sitt framträdande tog avstånd från den föregående tidens
ohistoriska förhållningssätt till såväl forntiden som medeltiden, men med ett

beklagande fastslår han: "Vi hafva icke af denna skola bekommit något större
historiskt verk med uttaladt och genomfördt syftemål att utplåna de orättvisa
skuggor, som den äldre häfdateckningen kastat öfver katolska tidehvarfvet."5
Något förvånande hävdar han till och med att Nya skolan snart nog kom att
överge medeltidens sak. Inför den fortsatta utvecklingen på området är dock
Fryxell under alla omständigheter mycket hoppfull:

Den dag har redan kommit, då såväl i det öfriga Europa, som ock i vårt
fädernesland katolska medeltiden och dess omgifning börjat åtnjuta den rättvisa,
de förtjena. Att med några ord förklara orsakerna till den föregående ensidighetens
uppkomst; detta försök har jag i dag vågat uti ett protestantiskt land och inför ett
protestantiskt presterskap. Jag har gjort det i den fulla öfvertygelse, att icke kunna
missförstås. Det är en himmelsvid åtskillnad emellan försvaret af en läras dogmer
och ett historiskt försvar för en del af de händelser, som timat under samma läras
inflytande.6

Som kommer att framgå av fortsättningen av kapitlet var risken för missförstånd
i fråga om skillnaden mellan försvaret av katolicismen och försvaret av det
katolska tidevarvet överhängande ännu under den första hälften av 1800-talet —

för övrigt var den inte heller över vid tidpunkten när Fryxell höll sitt tal.7
Det finns mycket som talar till förmån för Fryxells förklaring av

bevekelsegrunderna till avogheten mot medeltiden. I stor utsträckning låter sig
kritiken av medeltiden läsas som en indirekt kritik av katolicismen. Med tanke

på den starka oviljan mot den katolska kyrkan är det i själva verket inte heller
förvånande att ovilja också kom att riktas mot en epok vars kultur i mycket hade
fått sin prägel av just denna kyrka. Ännu en gång skall här erinras om att
katolska eller påviska tiden var vanligt förekommande beteckningar på
medeltiden långt in på 1800-talet — någonting som ju också framgår av Fryxells
tal. Av de föregående kapitlen har det redan blivit tydligt att de svenska
romantikerna fäste stor vikt vid den medeltida kyrkan och religiositeten när de
försökte öka förståelsen för medeltiden. Allt tyder på att det i första hand var

5 Ibidem, 525.
6 Ibidem, 528.
7 Betecknande nog har Fryxell själv en benägenhet att sammanblanda dessa båda företeelser

när han behandlar romantikernas förhållningssätt till katolicismen och medeltiden i sin svenska
litteraturhistoria. Se Anders Fryxell, Bidrag till Sverges litteratur-historia IV (Stockholm, 1860),
15 ff.
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därigenom som deras företag kom att bli omtvistat.
I den debatt om medeltiden som fördes mellan romantikerna och deras

motståndare under den senare hälften av 1810-talet stod katolicismen i centrum

av uppmärksamheten. Detta var den enda mer omfattande offentliga debatten om
medeltiden som förekom under den aktuella perioden. Som Bengt Henningsson
konstaterar fördes striden om medeltiden inte främst inom historievetenskapen
utan inom vitterheten.8 Vad som i första hand gör denna polemik intressant i det
föreliggande sammanhanget är att den på ett mycket tydligt sätt visar hur
kampen om det förflutna kom att ingå som en del i kampen om det närvarande
och det tillkommande. I fortsättningen av detta kapitel utreds debattens förlopp
och följder, men som en inledande bakgrund redogörs först kortfattat för
förhållningssättet till katolicismen i Sverige under det sena 1700- och tidiga
1800-talet. Endast mot en sådan bakgrund blir reaktionerna som mötte
romantikernas medeltidsuppfattning möjliga att förstå.

Sedan den lutherska ortodoxins seger i 1500-talets utdragna religionsstrider
beseglats med Uppsala möte 1593 utvisades i det närmaste alla kända katoliker
ur Sverige.9 Som en uppföljning av detta fastställdes vid riksdagen i Norrköping
1604 att avfall från den rena evangeliska läran skulle bestraffas med
landsförvisning. Varken stormaktstiden eller frihetstiden erbjöd några lättnader i
fråga om religionslagstiftningen — av Sten Lindroth karakteriseras
religionsstadgan av 1735 till och med som "höjdpunkten av den religiösa
tvångslagstiftningen i Sverige".10 En viktig förändring som skedde under
frihetstiden var dock att väckelserörelserna alltmer kom att ersätta den katolska

kyrkan i rollen som ortodoxins uttalade huvudfiende. Trots den hårda
lagstiftningen invandrade också ett förhållandevis stort antal katoliker till riket.
Visserligen var de strängt förbjudna att utöva sin religion offentligt, men det
stod dem fritt att fasthålla vid sin tro privat. För katolikerna som vistades i
Stockholm förelåg emellertid möjligheten att deltaga i de katolska gudstjänster
som i skydd av den diplomatiska immuniteten hölls vid ett par av de utländska

8 Henningsson (1961), 278.
9 Den följande bakgrundsteckningen bygger på Emil Liedgren, Neologien, romantiken,

uppvaknandet 1809—1823, Svenska kyrkans historia VI: 2 (Uppsala, 1946), 63 —74, 124 ff,
211—229, Palmqvist (1954—1958), passim, Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria:
Medeltiden — Reformationstiden (Stockholm, 1975), 243—256, idem, Svensk lärdomshistoria:
Stormaktstiden (Stockholm, 1975), 79—93, idem, Svensk lärdomshistoria: Frihetstiden
(Stockholm, 1978), 542—558, Nyman (1988), 167—175, Barbro Lindqvist, Artister,
komedianter och fattigt folk: Påvekyrkan under 1700-talet i Stockholm (Uppsala, 1989), passim
och Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring: En svensk kulturhistoria
(Stockholm, 1992), 130-141, 180-190.

10 Lindroth (l 978), 545.
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legationerna. Även om det endast var ambassadörerna och deras hushåll som

ägde rätt att fira gudstjänst, så tolererade myndigheterna i tysthet att också andra
än de var närvarande. Under 1700-talets lopp blev myndigheternas
förhållningssätt till katolikerna över huvud taget alltmer avspänt.11 De
lagstridigheter som tilläts utan att några åtgärder vidtogs inskränkte sig inte
enbart till de utomstående besökarna i legationskapellen, utan även — vilket är
mer anmärkningsvärt — till några protestanter som konverterade till
katolicismen.

Under den gustavianska tiden infördes slutligen en begränsad religionsfrihet
för invandrare och deras barn. Genom det så kallade toleransediktet av 1781

tillerkändes främmande kristna trosbekännare rätt till fri religionsutövning och
deras barn rätt till antagande av föräldrarnas tro. För katolikernas ställning
innebar detta i själva verket inte några större förändringar, eftersom det närmast
kom att framstå endast som ett lagfästande av det sedan tidigare utbildade
handlingsmönstret. Vad som dock inte hade kunnat ske utan toleransediktet var
inrättandet av det apostoliska vikariatet 1783, varigenom den katolska kyrkan
med lagens medgivande på nytt började verka öppet i Sverige. Någonting som

självklart bör noteras är att tolerans inte med nödvändighet är detsamma som

respekt. På den punkten finns ett klargörande avsnitt i den nya inledande volym
som Sven Lagerbring fogade till den andra upplagan (1778—1780) av

Sammandrag afSvea-rikes historia (1775). Enligt Lagerbrings mening skulle det
inte innebära någon fara att tillåta katolikerna religionsfrihet, "ty ju mera man lär
känna dem, ju mindre farlige äro de, och är nästan en ren omöjlighet, at en

förståndig Lutheran kan med invärtes öfvertygelse blifva Romersk-Catholik".12
Den bakomliggande tanken är alltså att det bästa sättet att bekämpa den katolska
kyrkan är att låta den verka fritt, eftersom alla i sådant fall på egen hand kommer
att upptäcka hur underhaltig den är. Paradoxalt nog blev inrättandet av det
apostoliska vikariatet inledningen till en lång period då antalet katoliker
minskade, men orsaken till detta var främst att den ekonomiska och politiska
situationen förändrades så att färre katoliker invandrade.

Den nya regeringsform som tillkom efter statskuppen 1809 innehåller en

betydelsefull ändring i religionslagstiftningen. I § 16 fastslås: "Konungen bör
ingens Samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda hvar och en vid en fri
utöfning af sin Religion, så vidt han derigenom icke störer Samhällets lugn eller

11 Någonting som också kan observeras är att den rapportering om katolikerna och
katolicismen som förekom i den periodiska pressen under 1770- och 1780-talen var
förvånansvärt positiv. Se Nyman (1988), 176—210 och idem (1994), 57—82.

12 Sven Lagerbring, Sammandrag af Svea-rikes historia, ifrån de äldsta til de nyaste tider,
til ungdomens tjenst I (Stockholm, 1778), 120.
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allmän förargelse åstadkommer.'"3 Nu var detta naturligtvis ingalunda liktydigt
med införandet av en fullständig religionsfrihet. Det avslutande förbehållet om

störandet av samhällets lugn och åstadkommandet av allmän förargelse var

mycket tänjbart. Därtill kom att landsförvisning ända till 1860 kvarstod som

straff för avfall från den rena evangeliska läran. Även om det endast var

undantagsvis som straffet verkligen utdömdes, så utgjorde det ett högst verksamt
hot mot alla som övervägde att konvertera. Det är inte enbart i lagstiftningen och
rättskipningen som viss tvetydighet i förhållningssättet till katolicismen kan anas

vid tiden för statskuppen, utan även i valet av katoliken Jean Baptiste Bernadotte
till svensk tronföljare. Förvisso väckte förslaget att en katolik skulle utses vissa
betänkligheter och det var en oeftergivlig fordran att han i sådant fall skulle
konvertera till protestantismen — i § 2 av den nya regeringsformen heter det att

"Konungen skall altid vara af den rena Evangeliska Läran" — men trots allt
visar ändå valet på ett tydligt sätt att renlärigheten i vissa fall fick stå tillbaka för
andra hänsyn.14 En följd av valet blev också att Sverige fick en drottning som var

katolik, för på Desirée Bernadotte var det inte möjligt att ställa några krav på
konversion.

Mot bakgrund av det föregående kan det tyckas som om förhållningssättet till
katolikerna borde ha blivit mer försonligt under Karl Johanstiden, men vad som

skedde var i stället att det blev mer fientligt. Bakom detta låg farhågorna som
den romerska kyrkans utveckling under restaurationstiden ingav den
protestantiska ortodoxins företrädare över hela Europa — för övrigt var oron

betydligt större i många andra länder än vad den var i Sverige. För den katolska
kyrkan hade omvälvningarna i spåren av revolutions- och napoleonkrigen
medfört svåra prövningar. Inte minst Pius VII:s franska fångenskap från 1809 till
1814 hade tydligt visat att påvemakten inte längre var vad den en gång varit.
Efter Napoleons fall handlade därför kyrkan med stor kraftfullhet för att
återvinna vad som gått förlorat under den föregående perioden; en strävan som

understöddes av den restaurationspolitik som präglade tiden efter
Wienkongressen. En händelse som kom att få stor symbolisk betydelse var Pius
VII:s återställande av Jesuitorden 1814. Denna orden — stiftad av Ignatius av

Loyola 1534, stadfäst av Paul III 1540 och upplöst av Clemens XIV 1773 —

hade spelat en framträdande roll i motreformationen och därigenom blivit en av
de främsta måltavlorna för den antikatolska propagandan. Att dess återställande

13 Samling afförfattningar och stadgar, hvilka ändra eller förklara kyrko-lagen af år 1686,
och ännu äro till efterlefnad gällande, författad och utgifven på Kongl. Mai:ts nådiga befallning
år 1813 (Stockholm, 1813), 1.

14 Ibidem.
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möttes med ogillande från protestantiskt håll är därför på intet sätt förvånande.
Det är också mot bakgrund av den katolska restaurationen som firandet av

reformationsjubileet 1817 bör betraktas. I Danmark fattades 1816 ett beslut om

att högtidlighålla minnet av Luthers anslagande av de 95 teserna på slottskyrkan
i Wittenberg den 31 oktober 1517 och i andra protestantiska länder vann beslutet
snart efterföljd. I Sverige hade Luthers framträdande vid riksdagen i Worms den
18 april 1521 tidigare betraktats som den avgörande händelsen i reformationens
historia — jubileet av detta hade firats 1721 — men när det stod klart att alla
andra protestantiska länder — inklusive Norge — skulle fira 1817 fattades även
i Sverige samma beslut. Med början den 31 oktober 1817 hölls
jubelpredikningar och jubeltal över hela riket och även om firandet gick i en mer

försonlig ton än i många andra länder så var det flera talare som tog tillfället i
akt att gå till storms mot den katolska kyrkan.

Redan i Kort berättelse om anledningen till den tacksägelse-högtid, som

firas den 31 october 1817, vilken utgick från det kungliga tryckeriet inför
jubileet, angavs på visst sätt andan för de stundande festligheterna. Bland annat
heter det: "Trehundrade år hafva framskridit, sedan Christendomens ljus, som
under många mans-åldrar varit bortskymdt af villornas töcken, åter bestrålade
jorden. Länge hade Christi Läras ursprungliga renhet varit vanhelgad genom en

mängd vidskepliga satser och bruk, svekfullt uppfunne för att vidga det Påfviska
väldet och blända den okunniga hopen.'"5 I denna text inordnas också
protestantismen på ett tydligt sätt i den svenska nationella mytologin. Det
framhålls hur Gustav Vasa genom införandet av den lutherska läran "ökade
måttet af sina välgerningar mot sitt Fädernesland". Efter en beskrivning av hur
frukterna av dessa välgärningar höll på att gå förlorade genom Johan III och
Sigismund, men räddades av Karl IX, betygas det — utan kommentarer om
Kristinas abdikation och konversion — att den rena evangeliska läran "af hans
efterträdare på Svenska Thronen njutit oafbrutet hägn". Den regent som får de
vackraste lovorden är Gustav II Adolf och det förutspås att inte ens den senaste
eftervärld skall komma att glömma hur han "stridde, segrade och föll för sina
Tyska Trosförvandters frihet". Avslutningsvis fastslås med eftertryck: "Det är
denna Lära, hvars bevarade helgd under farorne varit Sveas säkraste värn; det är
den, som under framtiden skall trygga dess bestånd, då den danar dess Folk till
dygd och sedlighet." Här upprättas med andra ord ett mycket nära samband
mellan protestantism och patriotism.

Om författaren till Kort berättelse hade önskat så hade han utan svårigheter

15 Kort berättelse om anledningen till den tacksägelse-högtid, som firas den 31 october
1817 (Stockholm, 1817), opaginerad.
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kunnat underbygga den bild av det förflutna som han målar upp med hjälp av

hänvisningar till en lång rad tungt vägande historiska verk. Med endast en

smärre överdrift kan det sägas att Johannes Magnus inte bara var den siste
svenske katolske ärkebiskopen som var i tjänst, utan också att han var den siste
svenske historikern före romantikernas tid som beskrev den katolska kyrkan med
uppskattning, vilket skedde i hans krönika över de svenska ärkebiskoparna,
Historia metropolitanae ecclesiae Upsaliensis (postumt utgiven 1557).16 Av det
föregående kapitlet har redan framgått att senare historiker inte fann alltför
många ljuspunkter i det mörker som den katolska kyrkan enligt deras
uppfattning hade utbrett över världen.

Värt att observera är därvid att Lagerbrings död 1787 markerade inledningen
på en lång nedgångsperiod inom den svenska historieskrivningen. Angående
situationen under de första decennierna av 1800-talet skriver Rolf Torstendahl:

"Det historiska uppvaknandet, medvetenheten om det förflutna och upphöjandet
av historien till modevetenskap och älsklingsämne — det som brukar betraktas
som en av den romantiska strömningens betydelsefulla insatser — hade ännu
inte nått Sverige på allvar. De officiella företrädarna för historieämnet var ur takt
med tiden.'"7 En följd av detta var att det inom den svenska historieskrivningen
— till skillnad från inom den tyska — knappast fanns några förmedlande led
mellan upplysningens och romantikens medeltidsuppfattning. Därför kan det
sägas att Geijers bild av medeltiden i den svenska miljön faktiskt var mer

omdanande än vad Friedrich Schlegels var i den tyska.
Som redan nämnts kom dock omvärdering av medeltiden inte att utlösa

någon fejd bland historikerna. Vad som skedde var helt enkelt att den äldre
generationen drog sig tillbaka och i stillhet lät den yngre ta över. Kampen om
medeltiden kom i stället att utkämpas inom ramarna för striden mellan Gamla
och Nya skolan. Med tanke på vad som i det föregående har sagts om

förhållningssättet till katolicismen är det inte alls förvånande att det blev
reaktioner mot romantikernas uppskattande uttalanden om den medeltida
katolska kyrkan. Snarare är det förvånande att reaktionerna inte satte in tidigare
och att de inte blev kraftigare än vad som faktiskt var fallet.

Striden mellan Gamla och Nya skolan utbröt med ingången av 1810 och
utkämpades huvudsakligen i Per Adam Wallmarks tidning Journal för

16 Angående detta verk, se Kurt Johannesson, Gotisk renässans: Johannes och Olaus
Magnus som politiker och historiker, utgiven av Michaelisgillet (Stockholm, 1982), 78—94.

17 Torstendahl (1964), 39. Se även Hildebrand (1937-1938), I, 136 och Sten Lindroth,
Svensk lärdomshistoria: Gustavianska tiden, utgiven av Gunnar Eriksson (Stockholm, 1981),
275.



Litteraturen och Theatern — omdöpt till Allmänna Journalen 1813 — och
romantikernas tidningar Polyfem (1809—1812) och Svensk Literatur-Tidning
(1813—1824).18 Till att börja med rörde polemiken företrädesvis estetiska
frågor, trots att Nya skolan inte gjorde någon hemlighet av att dess föresats gick
vida utöver en reformering av litteraturen.19 Stegvis kom dock striden att
utsträckas till allt fler områden, så att den till slut handlade om allt från

Shakespeares dramatik till animal magnetism.20
Redan under det första året ironiserade Wallmark i en recension av

Hammarskölds Kritiska bref rörande herr cantzlirådet C. G. af Leopolds
samlade skrifter (1810) i förbigående över att romantikerna höll på att skapa en

ny medeltid. Han nämner att det i en nyligen utkommen skrift har förutspåtts en

ny medeltid och tillfogar: "Om dylika skrifter som den närvarande och de ifrån
samma källa månadtligen [Phosphoros] eller ons- och lördagligen [Polyfem]
utkommande hos allmänheten skulle väcka uppseende för annat än för sin
skamlöshet och sin uselhet, så vore utan tvifvel denna medeltid snart inne."21 Att
andra reaktioner än dessa skulle kunna möta Nya skolans verk säger sig dock
Wallmark hålla för uteslutet. Den åsyftade skriften där en ny medeltid förutspås
är Hammarskölds "Reflexioner i anledning af vår närvarande tid" (1810), i
vilken denne hävdar att situationen i samtiden är så lik den som rådde under det

västromerska rikets sista tid, att alla som äger någon historisk kunskap lätt bör
kunna inse "det en medeltid — fastän kanskje icke aldeles så mörk och
långvarig som den föregående — oundvikeligen snart förestår oss".22 Med andra

18 Denna strid tas upp på många ställen i litteratur om romantiken. För övergripande
behandlingar, se främst Gustaf Ljunggren (Lund, 1890—1895), passim, Olle Holmberg,
Leopold och det nya riket 1809—1829 (Stockholm, 1965), passim och Vinge (1978), passim. För
litteratursociologiska perspektiv på striden, se Söderlund (2000), passim. För en granskning av
delar av striden ur Gamla skolans synvinkel, se Karin Folkeson, "Aspekter på romantikens
genombrott i Sverige: Kritiken av den tyska idealismen i Allmänna Journalen 1809—1815",
opublicerad D-uppsats, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet,
vårterminen 1995.

19 Det finns dock en hel del relativt tidiga exempel på negativa reaktioner mot Nya skolans
filosofiska ståndpunkt. Nämnas kan bland annat att Elias Fries i sin självbiografi "Historiola
studii mei mycologici" (1857) skriver om hur hans lärare vid Växjö gymnasium 1811 varnade
eleverna i avgångsklassen för att bege sig till Uppsala på grund av den där rådande
schellingianismen. Se Gunnar Eriksson (1962), 67. För fler exempel, se Folkeson (1995),
passim.

20 Angående Shakespeares dramatik, se Nils Molin, Shakespeare och Sverige intill 1800-
talets mitt: En översikt av hans inflytande (Göteborg, 1931), 128—156. Angående animal
magnetism, se Karin Johannisson, Magnetisörernås tid: Den animala magnetismen i Sverige,
Lychnos-Bibliotek 25 (Uppsala, 1974), 196—204.

21 Journal för Litteraturen och Theatern 1810, 1141.
22 Läsning i hvarjehanda 1(1810), 57.



ord var för Hammarsköld vid denna tidpunkt förutsägelsen om en ny medeltid
allt annat än en förutsägelse om en ljus framtid — dock förutsätter han att
människorna efter "den oundvikeligen kommande medeltiden" åter kommer att

"uppvakna ur sin slummer".23 Visserligen skulle han inte heller senare uppfatta
en ny medeltid som en önskvärd framtidsutsikt, men däremot upphörde han att
sätta likhetstecken mellan medeltid och mörker. Vad gäller Wallmarks
anspelning på Hammarskölds förutsägelser, så finns det ingenting som tyder på
att han på allvar skulle mena att Nya skolan verkligen strävade efter att skapa en

ny medeltid. Av sammanhanget framgår det att han endast använder ordet
medeltid som en synonym till skamlöshet och uselhet. Det var först vid en

senare tidpunkt som frågan om medeltiden kom att få en mer framskjuten
ställning i striden mellan de båda skolorna. Då hade under flera år en debatt förts
omkring romantikernas religionsfilosofiska ståndpunkt. På flera sätt kom frågan
om religionsfilosofin att förbindas med frågan om medeltiden och därför måste
även den förra tas upp i det följande.

I Nya skolans publikationer intar religionen en mycket framträdande roll,
men deras filosofiska förhållningssätt till denna var kontroversiellt.24 Bland
kyrkans folk väckte deras artiklar och recensioner både missnöje och
uppskattning. Ett försök att bemöta de kritiska rösterna återfinns i Palmblads
"Något om den såkallade nya philosophiens syftning" (1814). I artikelns
inledning skriver han:

Utgifvarne af denna Tidning hafva förnummit att åtskilliga personer, hvilkas
omdömen de värdera, funnit några på strödda ställen i denna tidskrift
förekommande satser och meningar mer eller mindre betänkliga, såsom utgående
från den Philosophi, hvilken man här i landet kallar den Nya. Och deri
öfverenskomma alla, som icke känna denna eller någon Philosophi i allmänhet, att
den såkallade Nya Philosophien verkligen är ledande till inga mindre vådliga
följder, än att den upphäfver Moralen, undergräfver den antagna Religionen och
arbetar i stället på att införa Pantheism och Atheism, samt står i ett misstänkt

23 Ibidem, 62. Det kan för övrigt omnämnas att Hammarskölds förutsägelser väckte
Palmblads missnöje, även om detta snarare var riktat mot det olämpliga i att publicera dem än
mot deras innehåll. I ett brev till Hammarsköld av den 21 december 1810 utbrister han: "Men
hvartill tjänade sådana stycken — som hotade vårt slägte med en fullständig omvältning — i ett
arbete, där man ej genast ville stöta allt folk för hufvudet." Frunck (1886—1891), 187. Se även
Palmblads recension av Läsning i hvarjehanda. Phosphoros 1810, 219.

24 Angående romantikerna och religionen i allmänhet, se främst Oscar Hippel, Studier till
predikans historia under nyromantiken I —II (Lund, 1924—1926), Kulling (1936), 1—58,
Liedgren (1946), 144—177 och Torgny T. Segerstedt, Svenska Akademien i sin samtid: En
idéhistorisk studie I, Svenska Akademiens Handlingar från år 1986 2 (Stockholm, 1986),
134—143. Angående debatten om religionsfdosofin, se främst Gustaf Ljunggren (1890—1895),
V, 42-49, 75-92, Liedgren (1946), 205- 210, Vinge (1978), 124 ff och Nordin (1987), 84 ff.



förhållande till alla lagliga Regeringar o. m. d.25

Enligt Palmblads mening är förhållandet i själva verket det rakt motsatta.
Visserligen är det filosofiskt-dogmatiska systemet ännu långt ifrån fulländat,
"men det lofvar redan att bevisa Christendomens väsentligaste mysterier: ej blott
Guds existens, utan äfven Treenigheten, den menniskoblifna Gudomen,
menniskoslägtets omedelbara förbindelse med gudomligheten i urtiden,
Syndafallet och det Ondas positiva tillvarelse, äfvensom menskliga Friheten,
utan upphäfvande af Försynen".261 artikelns avslutning uppmanar Palmblad dem
som anser den så kallade nya filosofin för skadlig att uppträda offentligt och det
var en uppmaning som kom att hörsammas.

En reaktion på Palmblads artikel kom i form av prästen och estetikadjunkten
David Munck af Rosenschölds Tal vid prestmötet i Lund, uppläst den 21
september 1814 (1815). Det ämne Rosenschöld valt för sitt tal lyder: "I hvilka
afseenden den Schellingska filosofien ej är öfverensstämmande med
Christendomen".27 I Schellings filosofi finner han inslag av bland annat
katolicism och panteism och han avfärdar med bestämdhet tanken att den skulle
vara i stånd att bevisa kristendomens mysterier.28 Under 1815 blev Schellings
filosofi föremål för ytterligare några angrepp, vilka bemöttes av Atterbom i
"Svar på någonting, som kallas Tnsändt'" (1816). Visserligen kom detta svar
inte att fullbordas, men Atterbom hann åtminstone förklara att de flesta

beskyllningarna som riktats mot naturfilosofin endast hade sin grund "dels i en

oförlåtlig svagsynthet hos dem som dömma öfver henne (oftast utan att känna
mer än några satser, termer och bilder ryckta ur sitt inbördes samband), och dels
i en förblandning af vissa enskilda tänkares framställningar med sjelfva lärans
ursprungliga anda".29 Kritikerna lät sig emellertid inte tystas av denna förklaring,
allra minst Wallmark, som i stället publicerade "Försök att bestämma
egenskapen af de religions-begrepp, som innehållas i vissa nyare skrifter"
(1816). Med utgångspunkt från citat ur Nya skolans publikationer — i första
hand Phosphoros och Svensk Literatur-Tidning — söker han leda i bevis att

25 Svensk Literatur-Tidning 1814, spalt 441.
26 Ibidem, spalt 466.
27 David Munck af Rosenschöld, Tal vid prestmötet i Lund uppläst den 21 sept. 1814 (Lund,

1815), 5.
28 Belysande för de blandade reaktioner som romantikerna väckte, är att biskopen och

prokanslern Vilhelm Faxe, under ett framträdande vid samma möte där Munck af Rosenschölds
tal hölls, rekommenderade prästerskapet att ta del av Svensk Literatur-Tidning. Se Liedgren
(1946), 209.

29 Svensk Literatur-Tidning 1816, spalt 69.



Schellings filosofi på avgörande punkter står i strid med den rena evangeliska
läran. Åter var det Atterbom som påtog sig uppgiften att gå i svaromål, vilket
skedde i "Försök att bestämma egenskapen af de religions-begrepp, som
förekomma hos vissa äldre compilatorer" (1816—1817).

Denna artikelserie höll dock på att få ödesdigra konsekvenser för
romantikernas vidkommande. I den del som publicerades den 14 december 1816
skriver Atterbom: "Det är bekant, att läror, som man innefattat under

benämningen 'den nya Skolans,' vid detta universitet äfven från cathedrarna
meddelas åt den studerande ungdomen".30 Detta var avsett att lugna — Atterbom
föreställde sig sannolikt att inte någon skulle kunna komma på en sådan tanke
som att vad som lärdes ut vid universitetet skulle kunna strida mot den rena

evangeliska läran — men resultatet blev det motsatta. Den 31 december
förklarade ärkebiskopen och prokanslern Jakob Axelsson Lindblom för
teologiska fakulteten att den borde protestera mot uppgifterna i Svensk
Literatur-Tidning och två dagar senare begärde han att fakulteten skulle utlåta
sig huruvida någon av dess ledamöter hade antagit eller nyttjat Nya skolans läror
— utlåtandet blev naturligtvis nekande. Stämningen var upphettad och det
cirkulerade rykten om att Svensk Literatur-Tidning skulle bli indragen och att
Atterbom skulle bli relegerad från universitetet och kanske till och med
landsförvisad för kätteri. Av allt att döma var det senare ryktet grundlöst, men

Atterbom tog det på tillräckligt stort allvar för att förhöra sig om möjligheterna
av att få en fristad i Norge.

Den 4 januari infördes en av Atterbom skriven redaktionell "Anmärkning" i
Svensk Literatur-Tidning. Det heter där:

Redaktionen är [...] af den tankan, att den spekulativa theori, hvars högsta
religiösa och moraliska begrepp det började Svarets Författare är sysselsatt att
inför Sveriges literära Publicum utveckla, öfverensstämmer i sin religiösa syftning,
om icke punktligt med bokstafven, dock i sjelfva märgen och själen med den
orthodoxa Protestantismens theologiska system, hvars sublima anda en lång tid af
det herrskande tänkesättet varit misskänd. Redaktionen begär, för sig, ingenting
vidare, än den rättvisan att få åtminstone försöka ett försvar, innan hon sakställes
såsom kättersk och gudlös. Hon har begynt sin förklaring, och hon önskar att man
må afvakta dess slut, innan man bryter stafven öfver henne.31

Atterboms ord om den sublima andan i den ortodoxa protestantismens teologiska
system rimmar till synes illa med hans tidigare beskrivningar av

30 Ibidem, spalt 800. Konflikten kring detta uttalande behandlas bland annat i Norling
(1880), 227—232, Gustaf Ljunggren (1890—1895), V, 85 ff, Liedgren (1946), 207 f, Tykesson
(1954), 118, Nordin (1987), 86 f och Söderlund (2000), lllf.

31Svensk Literatur-Tidning 1817, spalt 15 f.
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protestantismen. Under alla omständigheter bifölls dock redaktionens begäran,
även om inte heller denna artikelserie kom att avslutas. Ärkebiskopen beslutade
att inte vidtaga några ytterligare åtgärder, som det tycks till följd av att Karl
Johan hade yttrat att den offentliga makten inte bör ingripa i filosofiska strider.32

Det finns en nära förbindelse mellan å ena sidan debatten om

religionsfilosofin och å andra sidan debatten om katolicismen och medeltiden
och det är detta som har nödvändiggjort den föregående redogörelsen. I många
fall är kritiken av Nya skolans religionsfilosofi parad med en kritik av dess
föregivna katolicism.33 Exempelvis reser Munck af Rosenschöld i sitt tal vid
prästmötet 1814 även anklagelsen för katolicism mot Schelling och indirekt
drabbar anklagelsen givetvis också dennes efterföljare i Nya skolan. Vid denna
tid kom anklagelser för katolicism att bli allt vanligare förekommande och att
det skedde just vid samma tid som Jesuitorden återställdes är knappast en

tillfällighet. I de avslutande betraktelserna av Munck af Rosenschölds tal heter
det betecknande nog:

Vi se märkvärdiga förebud till en stor verldsförändring, Påfveväldet har återfått sin
myndighet. Jesu sällskap är å nyo upprättadt, Inquisitionen utför sina hemliga
dommar. [ 1 Snart skall kanske detta sällskap, hädiskt i sjeljva sin benämning,
undergräfva den Protestantiska Kyrkans grundval, och det skall finna undsättning,
der det fordom fann motstånd och besegring, i sjelfva filosofien. Svärmande, som

vidskeppelsen, vill den upplifva alla bortlagda ideer, utesluta Protestantismen, och
införa den argaste Dogmatism, som funnits på jorden. Ingen lära i Katholicismen
är så vanställd, som icke lånar en förklaring i en exoterisk och Symbolisk Religion.
Jesuit och Schellingian i en och samma person, se der den dubbla natur, som skall
förena allt Gudomligt och menskligt under ett välde.34

De farhågor inför framtiden som Munck af Rosenschöld ger uttryck åt delades
av flera av hans samtida och Tegnér var en av dessa.

I Tegnérs brev till Carl Gustaf af Leopold av den 6 januari 1816 utmålas en

synnerligen mörk bild av tillståndet inom den samtida svenska litteraturen. Han
befarar att hela det uppväxande släktet håller på att bli fördärvat och
understryker att "det ondas grund ligger djupare än hos några Hammarspikar och
recenserande studenter i Upsala". De är i själva verket inte någonting annat än

32 För övrigt förefaller konflikten kring Atterboms uttalande till och med att ha
uppmärksammats i Tyskland. I ett brev till Palmblad berättar Atterbom om hur Friedrich
Schleiermacher vid ett samtal i Berlin sommaren 1817 "skrattade mycket åt det i Hamburgs-
Correspondenten utbasunerade gräl, som i början af detta år uppstod mellan Schellings
Philosophi och Ärkebiskopen i Upsala". Atterbom (1859), I, 59.

33 Angående debatten om Nya skolans föregivna katolicism, se främst Gustaf Ljunggren
(1890-1895), V, 107 f, 119-123, 134 ff, Liedgren (1946), 206 f, 224 f,Tykesson (1954), 119 f
och Henningsson (1961), 278 f.

34 Munck af Rosenschöld (1815), 62.
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"blinda verktyg af Tidens förfärliga anda". Med upprörd stämma utropar han:
"Se på Tidens tecken i söder. Är det icke skenbarligen medeltidens osaliga
vålnad som stiger ur sin graf med dolk och radband, är det icke det yttersta
mörkret som kommer och breder sin Jesuitkåpa öfver jorden?" Slutligen
uppmanar han också till "ett allmänt korståg" mot "den nya Hund-Turken".35 Det
är inte enbart i detta brev till Gamla skolans främste skald som Tegnér beskriver
sin samtid i sådana termer.36 Samma uppfattning möter exempelvis i "Elof
Tegnér" (påbörjad 1815) — Tegnérs dikt till sin avlidne bror — där några verser

närmast är en versifiering av några av meningarna i brevet.37
Det var först i mars 1817 som ett större angrepp riktades mot Nya skolans

förmenta katolicism, men redan före den tidpunkten upplevde romantikerna det
som nödvändigt att svära sig fria från misstankar om katolicism. I Atterboms
ovan nämnda svar till Wallmark förutspås exempelvis att beskyllningen mot
fosforisterna för att vilja "omvända sina landsmän till Catholiker" utan tvivel,
"för den uppenbara orimlighetens skull", av eftervärlden kommer att "blifva
räknade till de märkvärdigaste af denna tidsperiods mångfaldiga löjligheter".38
På ett liknande sätt kommenterar Hammarsköld anklagelserna i en recension av
Johan Olof Wallins Förslag till Svensk Psalmbok (1816). Med ironi i rösten
ställer han frågan om inte den poetiska skönheten i Wallins psalmer i själva
verket är ett uttryck för katolicism och kommer att leda till att alla svenskar blir
katoliker. Emellertid anslår han genast ett allvarligare tonfall och fortsätter med
att skriva:

Är man då ännu i detta land så föga van vid att läsa och att tänka? och är, i följd af
den vidsträckta och sparsamt bebodda terrainen, communikationen af begrepp och
literära produkter lika trög, som communikationen af andra varor och transporter?
— Det synes så: ty huru skulle det väl annars vara möjligt, att någon på fullt allvar
kunnat fixera sig vid en så löjlig föreställning? Vi vädja till alla förståndigas dom,
om denna inbillning har någon vigtigare borgen för sin trovärdighet, än att en Hr
M. af Rosenschöld, och efter honom ett par Dagbladsskrifvare företagit sig att

35 Esaias Tegnér (1919-1924), II, 459 f.
36 Leopolds uppfattning om den samtida situationen överensstämde för övrigt till fullo med

Tegnérs. I sitt svarsbrev av den 19 januari 1816 skriver han bland annat att Tegnérs brev är "ett
af de förträffligaste bref jag ännu läst på mitt språk, och visserligen det önskligaste, som under
galenskapens och skamlöshetens närvarande förderfliga konjunktion kunde af mig emottagas"
och längre fram heter det: "Man kan ej måla vår närvarande litteratur med sannare och starkare
färger än Herr Professorn gjort." Elof Tegnér (utgivare), Ur Esaias Tegnérs papper: Urval af
samtidas bref (Stockholm, 1882), 70 f.

37 Se Esaias Tegnér (1919-1924), II, 188.
38 Svensk Literatur-Tidning 1817, spalt 96. Se även ibidem, spalt 59 (not) och Atterbom

(1866), 247 f.



utsprida den: — bevisen äro hittills saknade.'9

Hammarsköld har rätt i att man inte hade presenterat några egentliga bevis på
Nya skolans föregivna katolicism, men genom en ödets ironi börjde sådana att
läggas fram inför allmänhetens ögon endast två dagar efter att det ovanstående
hade stått att läsa i Svensk Literatur-Tidning.

Mellan den 17 och 29 mars 1817 infördes Wallmarks artikelserie "Förmärkas

inom vår litteratur några symtomer af en viss utländsk skolas regressiva
bemödanden, och hvilka äro de?" i Allmänna Journalen. Inledningsvis
sammanfattar Wallmark de regressiva bemödanden det rör sig om i fyra punkter:

I. Upphöjande af Katholicismen och Munkväsendet, äfvensom af Medeltiden
och dess anda;

II. Förringande af Lutherska Reformationen, af Protestantismen och dess
välgörande verkningar;

III. Försvar för religiös intolerans och förföljelse-anda, äfvensom för hierarkiska
grundsattser i allmänhet.

IV. Fostrande huldhet och omvårdnad för allt hvad vidskeppelsen och Folktron i
äldre och nyare tider framkläckt och för allt hvad som kan tjena att
underhålla och befordra dem.40

Med anförande av citat ur Nya skolans publikationer behandlar Wallmark dessa
anklagelsepunkter i tur och ordning och hans rannsakning resulterar i fällande
dom på samtliga punkter. Han gör antagandet att läsarna måste ha tagit del av
hans bevisning för Nya skolans regressiva bemödanden med förundran:

Det har med skäl bordt förefalla besynnerligt, att Katholieism, Hierarki och
Intolerans kunnat finna så nitiska Gynnare i ett protestantiskt land; det har bordt
förefalla otroligt, att vidskeppelse, vantro och svärmerier till denna grad äga
Beskyddare i Sverige, endast tjuge år efter Kellgrens död; men det måste förefalla
hvarje Vän af Religion och Upplysning hädiskt att se Reformationen afmålas
såsom ett hinder för utvecklingen afReligion, Vettenskap och Konst, att höra med
ett slags skadeglädje dess undergång profeteras, och sluteligen det yttrande fällas,
att det uppväxande slägtet icke finner någonting af sina upplysta fäder
qvarlemnadt att protestera för, —41

På ett tydligt sätt visar Wallmarks artikelserie den nära förbindelsen mellan
synen på katolicismen och synen på medeltiden. Vad som i hans ögon gör
upphöjandet av medeltiden farligt är i första hand att detta för honom framstår
som liktydigt med ett upphöjande av katolicismen.

Wallmark hämtade ett flertal av sina citat från Atterboms texter, men denne

39 Svensk Literatur-Tidning 1817, spalt 167 f.
40 Allmänna Journalen 1817, N:o 63 (opaginerad).
41 Ibidem, N:o 68 (opaginerad).
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kom inte att ta någon större del i Nya skolans fortsatta försvar mot anklagelserna
för katolicism. Några anmärkningar om frågan infogade han dock i företalet till
Målaren Pehr Hörbergs lefvernes-beskrifning (1817). Där förklarar han att han
lika litet nu som tidigare har för avsikt att ta de dåliga sidorna av katolicismen i
försvar, "men också lika litet af enfaldiga läsare och lömska commentatorer låta
tvinga mig att blunda för det myckna sköna, sinnrika och goda, som denna
Kyrkas anda framkallat i dagen, särdeles under den med en så ytterst fåkunnig
ensidighet bedömda Medeltiden".42 En anledning till Atterboms blygsamma
deltagande i den fortsatta polemiken var tidsbrist. Han hade arbeten som måste
färdigställas innan han anträdde sin långvariga utlandsresa. Emellertid fanns det
med all sannolikhet också andra och kanske mer avgörande orsaker. Syftet med
Atterboms resa var inte enbart att han skulle bildas, utan även att han skulle
komma ur vägen tills situationen hade blivit lugnare i Sverige — i stor
utsträckning var det omkring hans texter som debatterna kretsade. Förmodligen
fanns det en rädsla för att han endast skulle göra saken värre om han försvarade
sig, liksom han tidigare hade gjort med sitt svar på Wallmarks angrepp mot

Schellings filosofi.43
Det var i första hand Hammarsköld och Palmblad som tog hand om

bemötandet av anklagelserna för katolicism. I en recension av det första häftet
av den finska kalendern Aura (1817) infogade Hammarsköld en längre
utläggning över ämnet. Talet om Nya skolans regressiva bemödanden avfärdar
han utan vidare och fastslår att vad skolan vill tvärtom är att "gk framåt med sina
samtida till ett fastare, grundligare vetande, till renare skönhet och manligare,
mera patriotiska tänkesätt".44 Efter att ha påpekat förbindelsen mellan
anklagelserna för katolicism och schellingianism företar han sig att påvisa att
dessa system inte kan förenas med varandra. Han skriver bland annat:

Så är det just ett hufvuddrag af Papismen, att den binder all forskning och allt
vetande under Kyrkans högsta auktoritet, hvars utsago är öfver alla de svar som
förnuftet kan gifva. Deremot är det charakteren af Schellings lära — och måste
vara det i hvad philosophiskt System som helst — att ingen annan tillförlitlig
auktoritet gifves, än det klart seende Förnuftet; hvadan dess yttersta sträfvande är,

42 Atterbom (1817), xxxii f (not).
43 Åtminstone vid ett senare tillfälle resonerade Geijer på det sättet. I ett brev av den 1 juli

1817 berättar han för Atterbom, som då hade lämnat Sverige, om ett angrepp mot denne i
Allmänna Journalen och skriver därvid: "Min tanka är att Du på allt detta ej svarar ett ord. Jag
ber Dig, och om Du vill, besvär Dig derom. Ögnablickets fördel är hans, ej utan Din egen skuld.
För polemiken har Du nu en gång ingen talent. Du strider alltid på samma gång med Dig sjelf
som med Din motståndare och ger honom derföre för många fördelar i händerna." Geijer
(1923-1931), XIII, 341.

44 Svensk Literatur-Tidning 1817, spalt 309.
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att utveckla den religiösa tron till vetenskapligt bestämda begrepp.45

Detta resonemang återkommer även i Hammarskölds och Palmblads recension
av den svenska översättningen från 1817 av Friedrich Ludwig Zacharias
Werners Die Söhne des Thals (1803—1804).46 Av Hammarsköld berörs

anklagelserna för katolicism också i företalet till Utkast till de bildande
konsternas historia (1817) och han visar där med önskvärd tydlighet att
Wallmarks angrepp inte har fått honom att ändra uppfattning på några avgörande
punkter. Med en trött suck utbrister han: "Men det kunna vi icke fatta, att
Reformationen är den enda menskliga product, som icke eger brister, liksom att
den catholska Hierarchien är den enda, som icke har sina förtjenster."47

Ett regelrätt svar på Wallmarks angrepp kom först med Palmblads "Ord och
afsked till Allmänna Journalen" (1818). Med viss utförlighet argumenterar
Palmblad där för anläggandet av ett historiskt perspektiv på medeltiden och
katolicismen och hävdar ännu en gång att hierarkin var "en för sin tid
välgörande anstalt".48 Inte heller han har alltså i grunden ändrat uppfattning om
medeltiden och katolicismen. Angående Wallmarks första anklagelsepunkt —

"Upphöjande af Katholicismen och Munkväsendet, äfvensom afMedeltiden och
dess anda" — konstaterar han också: "Att vi då och då talat till Medeltidens

beröm, är en ganska grundad förebråelse".49 Emellertid understryker han att detta
ingalunda innebär att han hyser en förbehållslös beundran för epoken.

"Förmärkas inom vår litteratur några symtomer af en viss utländsk skolas
regressiva bemödanden, och hvilka äro de?" väckte visst uppseende i samtiden,
men det förekom även andra läsare än romantikerna som inte lät sig övertygas
av Wallmarks bevisning. I ett brev från Carl Peter Hagberg till Tegnér av den 21
mars 1817 — Wallmarks artikelserie publicerades som redan nämnts mellan den
17 och 29 mars 1817 — heter det: "Om man riktigt skall bedöma närvarande
tidehvarf, bör man icke heller betrakta det i fördomens och passionernas färgade
spegel, som vanställer föremålen, icke med Wallmark se spöken uppstiga ur

medeltidens natt eller med Atterbom skapa sig i inbillningen ett nytt Eden."50
Hagberg skrev detta som en kommentar till ett brev från Tegnér av den 6 mars

1817, i vilket denne på nytt hade tagit upp tidens tecken: "Vet du en nedrighet,

45 Ibidem, spalt 313.
46 Se ibidem, spalt 353 — 360. Observera den felaktiga pagineringen.
47 Hammarsköld (1817), vi.
48 Svensk Literatur-Tidning 1818, spalt 30.
48 Ibidem, spalt 28.
50 Elof Tegnér (1882), 83.
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ett barbari, en vanvettig fördom hvars upplifvande de ej förebåda?"51 Hagberg
finner att Tegnér här "målar något starkt i svart".52 Vid denna tidpunkt var också
Tegnér redo att ompröva sin uppfattning och snart skulle han få tillfälle att
klargöra sin nya ståndpunkt offentligt. När Hagberg fick veta att Tegnér skulle
hålla tal vid reformationsjubileet skrev han i ett brev till denne av den 26
september 1817: "Der har du ett ypperligt tillfälle att gifva både Wallmarkianer
och Atterbomianer på pelsen. I den goda sakens namn uppmanar jag dig
dertill."53 Det går inte annat än att instämma i Fredrik Bööks kommentar till detta
brev: "Hagberg blev bönhörd över all förväntan".54

Tal, hållet på Kongl. Carolinska Lärostolen i Lund, vid Jubel-festen 1817
(1818) innehåller en svidande vidräkning med såväl Gamla som Nya skolan.55
Det finns emellertid ett inslag i talet som uppskattades av de senare, och det är

Tegnérs inlägg i debatten om katolicismen och medeltiden. "Man talar om tidens
tecken i söder", säger Tegnér, "man fruktar eller låtsar åtminstone frukta för
Jesuitism och Påfvevälde, man spår oss idel mörker och barbari för framtiden."
Med en ironisk vändning tar han avstånd från dessa "nattväktare-rop midt på
dagen" och ställer frågan varifrån påveväldet egentligen skulle kunna komma:

Det är dödt, det har redan länge varit dödt, och i dess balsamerade Mumia, som
ännu står qvar, lefver ingen ande. Den döde väcker ingen, förr än han väckes till
domen. De löjliga försöken att mana fram dess vålnad, om de någonstädes ännu
göras på allvar, böra väcka vår medömkan snarare än vårt bekymmer. Tiden har
verkligen en gång för alla vext ifrån Påfveväldet. De träd man fäller i våra dagar
duga icke till religionsbål. Veden är för rå, och lågan tänder icke. Det är enfaldigt
att icke kunna inse, att medeltiden, som man spår oss igen, var uppenbart en tid af
en helt annan riktning, en helt annan historisk betydelse än den närvarande. Det är
enfaldigt att icke kunna inse, att hela det nuvarande Europas bildningssystem är
alldeles den raka motsatsen af det hierarchiska. Hierarchien kan icke återkomma.
De orsaker, som gjorde den nödvändig, gjorde den på sin tid äfven möjlig; men de
finnas numera icke, de hafva ej funnits på länge.56

Med tanke på Tegnérs tidigare uttalanden om samtiden är denna passage i hög
grad anmärkningsvärd. De nattväktarrop mitt på dagen som han nu tar avstånd
ifrån hade han själv uppstämt så sent som i brevet till Hagberg av den 8 mars

51 Esaias Tegnér (1919-1924), III, 307.
52 Elof Tegnér (1882), 83.
53 Ibidem, 87.
54 Fredrik Böök, Esaias Tegnér: En levnadsteckning II, utarbetad på uppdrag av Svenska

Akademien (Stockholm, 1946), 252.
55 Angående talets innehåll, tillkomst och mottagande, se vidare ibidem, 250—270 och Algot

Werin, Tegnér 1782-1825 (Lund/Stockholm, 1974), 192- 205.
56 Esaias Tegnér (1919-1924), III, 159 f.



1817 — i beskrivningen av dessa rop lånar han till och med uttryck ur sina
tidigare brev och dikter.

Det finns ett motsvarande avsnitt i Geijers Tal vid jubelfesten 1817 (1818),
men intressant nog beskriver han förhållandet på ett något annorlunda sätt. Han
framhåller hur lätt underjordiska makter kan frambesvärjas på nytt: "Så har man
redan, vid första stillheten efter våra dagars oerhörda strider, sett de dunkla
vålnaderna av despotism och hierarki här och där skymta upp över synkretsen,
och lyssnande böja sig fram för att höra vad tiden lider, begärligt spejande det
ögonblick, då de måtte få resa sin tron över en mattad, slagen värld."57 Dock
säger han sig inte hysa några tvivel om att det ännu finns nog med kraft för att

bekämpa skuggor. Det förefaller inte troligt att detta skulle vara riktat mot någon
av de svenska romantikerna — alla svenska romantiker var angelägna om att
distansera sig från mer långtgående reaktionära tendenser — men jämförelsen
mellan Geijer och Tegnér på denna punkt visar tydligt att det inte alltid är så
självklart vilka åsikter som företräds av vilka personer.

När Tegnérs tal publicerades i bokform blev det föremål för en mycket

negativ recension av Palmblad.58 Det enda positiva han har att säga om talet
gäller resonemanget om katolicismen och medeltiden, men för detta hembär han
i gengäld författaren "en uppriktig tacksägelse":

Kunde således Hr. T:s Tal åtminstone verka, att hejda dessa 'nattväktar-rop midtpå
dagen' — så torde de yngre Litteratörerne gerna vilja förlåta honom allt det förtal,
hvarmed han öfverhopar dem: och om deras antagonister sålunda befrias från den
befarade vådan att snart eller sent se sig omvända till Katholiker, så kunna de
också hafva någon ersättning för den förargelse Hr. T. beredt äfven demT9

Om Tegnérs tal verkligen befriade någon från oron att omvändas till
katolicismen är bäst att låta vara osagt, men faktum är att debatten om

katolicismen ebbade ut under 1818. Med jämna mellanrum återkom visserligen
anklagelser mot Nya skolan för katolicism — vanligen dock endast i form av ett
tillmäle bland flera — men de framfördes aldrig mer på ett så brett upplagt sätt

57 Geijer (1923-1931), II, 385.
68 Palmblad och Hammarsköld hade varandra ovetande båda skrivit recensioner av Tegnérs

tal. Den som publicerades var Palmblads, men han hade i den inarbetat delar av Hammarskölds.
Den passage i den tryckta recensionen som i det följande berörs är sannolikt Palmblads egen. Se
Torsten Ljunggren (1952), 547 f.

59 Svensk IJteratur-Tidning 1818, spalt 173.
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som hos Wallmark.60 Debatten ledde inte till att myndigheterna ingrep, men detta
innebär inte att den var utan konsekvenser.

Med tiden ändrade striden mellan Gamla och Nya skolan karaktär och
allteftersom uppmärksamheten vändes från estetiken till filosofin och religionen,
tilltog oron bland romantikerna. I "Förmärkas inom vår litteratur några
symtomer af en viss utländsk skolas regressiva bemödanden, och hvilka äro de?"
menar Wallmark att striden hade förts på fel sätt — dels hade man börjat med
skämtet i stället för med allvaret, dels hade man fokuserat estetiken i stället för
filosofin och religionen — och att detta hade medfört att många misstagit sig om
stridens betydelse. Han uttrycker en förhoppning om att allmänheten skall
komma till insikt om "att, likasom förut i Sverige ingen litterär förvillelse gifvits
mera djupt anlagd emot Religion, Förnuft och Smak, så har det också icke
gifvits någon litterär strid af mera vigt än den närvarande".61 Att det inte givits
någon litterär strid av mer vikt än den mellan Gamla och Nya skolan var

visserligen vad fosforisterna hade hävdat redan vid stridens utbrott, men det sätt
på vilket denna uppfattning nu började spridas var djupt oroande för dem.
Elisabeth Tykesson skriver att det kanske inte hade varit så roligt för Atterbom
att omtalas som "Scarabeus Plattergom" och liknande — i fråga om personliga
förolämpningar av motståndarna var dock Atterbom sina vedersakares jämlike
— men hon konstaterar att det inte heller hade varit farligt.62 När filosofin och
religionen ställdes i centrum uppstod däremot ett reellt hot och det var

naturligtvis Atterbom och de andra romantikerna fullt medvetna om.

I "Försök att bestämma egenskapen af de religions-begrepp, som förekomma
hos vissa äldre compilatorer" utropar Atterbom: "Sedan mångahanda utvägar,
offentliga och enskilda, icke förmått hämma några hatade författare från att mer

och mer draga en ädel och allvarsam nations tänkesätt på sin sida, har man nu

omsider gripit sig an med att moraliskt mörda oss, genom anklagelser, hvilka,
om de kunde bevisas, till lindrigaste straff gjorde oss förtjente af

60 Av visst intresse i sammanhanget är att striden om Nya skolans föregivna katolicism fick
en uppföljning i den tidiga historieskrivningen på området. Anders Fryxell och Bernhard Elis
Malmström ägnar visst utrymme åt anklagelserna för katolicism och de finner att dessa var fullt
befogade — bådas framställningar av frågan baseras för övrigt på Wallmarks "Förmärkas inom
vår litteratur några symtomer af en viss utländsk skolas regressiva bemödanden, och hvilka äro
de?". Se Fryxell (1860), 15 ff och Bernhard Elis Malmström, Grunddragen af svenska
vitterhetens historia: Akademiska föreläsningar V, | utgivna av Carl Fredrik BergstedtJ Samlade
skrifter 5 (Örebro, 1868), 83 f, 236— 251. Mot dessa författare uppträdde senare Börje Norling
och förnekade med bestämdhet att Nya skolan skulle ha hyst för protestanter otillbörliga
sympatier för katolicismen. Se Norling (1880), 252—267. För en mer modern behandling av
romantikernas förhållningssätt till katolicismen, se Benson (1952), 138—161.

61 Allmänna Journalen 1817, N:o 73 (opaginerad).
62 Tykesson (1954), 106.

- 267 -



landsflykt "a Ironiskt nog återfinns denna mening i spalten bredvid Atterboms
påstående att läror som kallades Nya skolans förekom i undervisningen vid
Uppsala universitet, alltså det påstående som han senare trodde att han skulle
bestraffas för med just landsflykt. Misstankar om att Wallmarks motiv var att få
myndigheterna att ingripa kan även anas i Palmblads "Ord och afsked till
Allmänna Journalen". Enligt Palmblad är det enda resultatet av den långvariga
polemiken att de båda skolorna har lyckats övertyga varandra om att de inte kan
övertyga varandra om någonting. Därför menar han att det vore bättre om

polemiken avslutades och man i stället ägnade sina krafter åt mer meningsfulla
sysselsättningar — detta hindrar honom dock inte från att fälla en lång rad
förklenande omdömen över Wallmark. Avslutningen på denna fredstrevare är
mycket intressant:

Ifall Hr W. antager detta vänskapstillbud, fordra vi dock icke, att han på minsta
sätt generar sig i sin lust, att smäda, förlöjliga, förvränga och förvrida oss och våra
skrifter, endast han ej vill draga oss in på religionens och moralens områden. Allt
hvad vi begära, är att han måtte förskona oss från jesuitiska stämplingar och
sådana inquisitoriska anklagelser, som angripa vår personliga charakter och
borgerliga existens. Månne denna fordran är för öfverdrifven, ställd till en bland
det adertonde seklets hjeltar i tolerans?64

Visserligen framställer Palmblad sin fordran på ett ironiskt sätt, men det är ändå
uppenbart att den är allvarligt menad. Det råder inte någon tvekan om att han
oroas av stridens nya vändning.

Att rädslan för att myndigheterna skulle ingripa inte var obefogad framgår
bland annat av följderna av Atterboms häftiga utfall mot Svenska Akademien i
allmänhet och Leopold i synnerhet i recensionen från 1814 till 1815 av den
femte delen av Svenska Akademiens Handlingar (1813).65 För dessa utfall erhöll
Atterbom och Palmblad i egenskap av redaktörer för Svensk Literatur-Tidning
en varning från hovkanslern Gustaf af Wetterstedt, alltså den person som fattade
beslut om indragningar av tidningar. Ytterligare en varning erhöll Palmblad i
egenskap av akademisk boktryckare från det akademiska konsistoriet, vari han
hotades med förlust av de akademiska privilegierna. Det fanns naturligtvis en
rädsla för att någonting liknande skulle kunna hända igen och att det då inte
skulle stanna vid varningar. I "Försök att bestämma egenskapen af de religions-
begrepp, som förekomma hos vissa äldre compilatorer" ger Atterbom uttryck åt

63 Svensk Literatur-Tidning 1816, spalt 799.
w Ibidem 1818, spalt 40 f.
65 Angående detta, se Gustaf Ljunggren (1890—1895), V, 21—27 och Söderlund (2000),
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en stark tilltro till konstitutionen. Han skriver på tal om Wallmarks anklagelser:
"Men ännu gifs det en Constitution, ett offentligt uttryck af nationens förstånd;
beskyddande alla en fri Svensk mans rättigheter åt hvar och en, som ej emot
henne förbryter sig."66 Emellertid är det tveksamt om Atterbom verkligen kände
sig så trygg som han här vill ge sken av. Det är helt andra tongångar som möter i
den "Anmärkning" som han skrev endast ett par veckor senare med anledning av

ryktena om att Svensk Literatur-Tidning skulle bli indragen och han själv
landsförvisad. I den redan anförda passagen anhåller han ödmjukt om att
åtminstone få försöka försvara sig. Som redan har påpekats fick han också
möjligheten att göra detta och med tiden steg hans och de andra romantikernas
tilltro till lagarnas beskydd. Eftersom ingenting hade hänt när Wallmark riktade
sina allvarligaste anklagelser mot Nya skolan, hade den fortsättningsvis inte
alltför mycket att frukta. Snart skulle det dock visa sig att kampen inom detta
område ännu inte var helt avslutad.

1820 utkom Geijers Thorild: Tillika en philosophisk eller ophilosophisk
bekännelse. För några av de uttalanden han där gör om treenigheten och
försoningsläran väcktes åtal enligt bestämmelserna för religionsfientliga skrifter
i tryckfrihetsförordningen av 1812.67 Efter en kort process frikändes dock Geijer
under triumfartade former den 14 februari 1821. Processen visade att det

fortfarande var farligt att hysa avvikande meningar i religiösa frågor, men den
visade också någonting annat och det var på detta som Geijer och hans vänner
valde att ta fasta. I ett ofta citerat brev från Geijer till några av bröderna i
Götiska förbundet av den 19 januari 1821 — med andra ord skrivet redan innan
domen hade fallit — heter det:

Mig har detta oväsende, ehuru i flera afseenden obehagligt, dock gjort bättre
bekant med en känsla, som jag i hela mitt lif aldrig skall glömma. Det är första
gången jag såsom Litteratör erfarit den obeskrifveliga trygghet, som en
constitutionell Tryckfrihet ger mot ett blindt nit och all godtycklig förföljelse.
Lefve Constitutionen! Lefve Tryckfrihetslagen! Lefve Sverige! ropar jag af
innersta hjerta.68

I Atterboms hyllning till vännen vid frikännandet, "Till E. G. Geijer: Den 14
febr. 1821", möter samma tankar. Bland annat skaldar han: "Vet, än ovärdig är

66 Svensk Literatur-Tidning 1816, spalt 800. En liknande förklaring återfinns även i ibidem
1817, spalt 311 (not).

67 Angående åtalet, se Landquist (1924), 235 — 249 och Harry Lenhammar, Religion och
tryckfrihet i Sverige 1809—1840, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica
Upsaliensia 26 (Uppsala, 1974), 127—141.

68 Geijer (1923-1931), XIII, 310 f.
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ej svenska jorden / Att skydda ljusets barn."69
Åtalet mot Geijer väckte stort uppseende i samtiden och enligt John

Landquist fanns det inte en människa som trodde att det föranletts av religiösa
skäl.70 Det väcktes på initiativ av hovkanslern Wetterstedt — alltså samma

person som hade utfärdat varningen till Atterbom och Palmblad. Opinionen mot
Geijer fanns inte heller inom prästerskapet, utan inom hovkretsen — dock fick
Geijer öppet stöd av kronprins Oskar. Landquist menar att det främsta motivet
till aktionen var litteraturpolitiskt, att Wetterstedt och andra inom hovkretsen
helt enkelt såg ett lägligt tillfälle att försöka störta Nya skolans starkaste man.71
Utan tvekan ligger det mycket i en sådan beskrivning, men sannolikt ger den inte
en helt rättvisande bild av åtalets bakgrund. Av Harry Lenhammar framhålls de
stora likheterna mellan Geijers och swedenborgianen Johan Tybecks kritik av

den ortodoxa läran om treenigheten och försoningen. Under sitt liv invecklades
Tybeck i fyra tryckfrihetsmål som alla slutade med frikännanden — första
gången 1817 och andra 1819 — och i dessa spelade hans uppfattning om

treenigheten och försoningen en viktig roll. Lenhammar finner att åtalet mot

Geijer i ljuset av detta framstår som en naturlig åtgärd.72
Förmodligen bör anklagelserna mot Nya skolan för katolicism bedömas på

ett liknande sätt som åtalet mot Geijer. Det är uppenbart att romantikerna inte
trodde att anklagelserna hade sin grund i nitälskan för religionens renhet.
Exempelvis skriver Hammarsköld i recensionen av det första häftet av Aura:

Men hvad som allramest måste väcka förundran, är att denna liga |Journal-ligan),
som så fräckt, under sina stolta tider, anfallit Luthers person [...] nu ger sig mine
af att vara Protestantismens nitiska försvarare. För den som närmare känner

menniskan, tvistefrågans natur och det enda syftemålet för Ligans alla
bemödanden, skall det dock förefalla mindre främmande att personer, som
törhända, om Catholicismen vore täcklig på högre ort, skulle ila att offentligen visa
sig med radband i händerna, nu lukta Jesuitism i hvarje gathörn, och med offentligt
skryt sätta kransen på sitt eget hufvud, såsom Protestantismens försvarare och
förnuftets Riddare mot den såkallade nya Skolans och (dess föregifna fundament)
den Schellingska Philosophiens föregifna bemödanden för mörkret, intoleransen,
catholicismen och Påfvedömet.73

Sannolikt är Hammarsköld orättvis mot sina vedersakare, även om hans
beskrivning inte bör avfärdas utan vidare. Emellertid är det viktigt att hålla i

69 Atterbom (1863), II, 117.
70 Landquist (1924), 239.
71 Ibidem, 239-248.
72 Lenhammar (1974), 138 ff.
73 Svensk Literatur-Tidning 1817, spalt 312.
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minnet att kyrkan hade en mycket stark ställning i Sverige och satte en prägel på
alla medborgare. Det finns knappast någon anledning att betvivla att Wallmark
och andra företrädare för Gamla skolan faktiskt kände en uppriktig oro över Nya
skolans förhållningssätt till religionen.

Debatten om katolicismen och medeltiden kan sägas ha slutat med en

tveksam seger för Nya skolan, men det var knappast en seger som gav något
utbyte. Genom polemiken hade det tidigare sammankopplandet av katolicismen
och medeltiden befästs än mer. Visserligen ingrep inte myndigheterna och risken
för att de i framtiden skulle komma att göra det var liten, men det hade ändå
tydligt visat sig att Nya skolan gett sig in på ett äventyrligt område. Många
tvekade sannolikt inför möjligheten att följa dem dit, inte enbart av oro för de
andliga och världsliga myndigheterna, utan även för det egna samvetet. Det
finns flera exempel på att personer som befattade sig med medeltiden i olika
sammanhang redan i förväg sökte värja sig mot eventuella misstankar om att

hysa katolska sympatier. Enligt Bo Grandien hade Carl Georg Brunius som
svuren fiende till katolicismen till och med problem med att inför sig själv
rättfärdiga sitt intresse för medeltiden. Han skriver att denne ännu vid mitten av

1800-talet fann det nödvändigt att göra ett slags avbön när han talade om sin
uppskattning av epoken.74

Av allt att döma tog romantikerna själva visst intryck av anklagelserna som

riktades mot dem. En stämningsbild från slutet av 1816 lämnas i Malla
Silfverstolpes memoarer:

I 'Allmänna Journalen' stod vid denna tid långa svåra artiklar mot Atterbom, som
däruti ej allenast förlöjligades utan också beskylldes för gudlöshet, katolicism,
skrymteri, med ett ord, för allt ondt och allt dåligt. Atterbom var nog van vid
kritiker och anfall af flera slag, men detta, som angrep hans innersta tro, kostade
mycket på honom. På en supé hos professor Knös den 6 december talade han
därom med Malla, som det gjorde hjärtligen ondt, att den goda människan så
skulle misskännas och förtalas.75

Det finns inte någon anledning att ifrågasätta Silfverstolpes beskrivning av

Atterboms reaktion på kritiken han utsattes för. Visserligen förespråkade han
läror som i mycket skilde sig från den hävdvunna kristendomen, men han hade
inte alls för avsikt att söka vederlägga denna: tvärtom var målet för hans strävan
just att ge en vetenskaplig förklaring av den.

Carl Santesson skriver om Atterbom: "Son till en komminister och dotterson

74 Grandien (1974), 79, 204.
75 Silfverstolpe (1914—1920), II, 282. Att Silfverstolpe här räknar katolicismen till allt som

är ont och dåligt är värt att notera.



till en kyrkoherde, genom härstamningen och så gott som alla de närmaste
familjebanden fullkomligt sluten inom en bestämd prästerlig kulturgemenskap,
fredligt levande vid sidan av den universitetspräglade, förråder Atterbom
ständigt sin samhörighet med det andliga ståndet."76 Det bör uppmärksammas att
snarlika beskrivningar skulle kunna ges av flera av företrädarna för Nya skolan.
Enligt Jacob Kullings mening utgör en traditionell religiositet till och med
utgångspunkten för den svenska romantiken: "Den nya kulturrörelsens pioniärer
hade för livet fått sin inställning bestämd av barndomsminnena från svenska
prästgårdar och torpstugor, där evangelisk-luthersk fromhet utgjorde bildningens
förnämsta för att inte säga enda grundval."77 Oavsett hur det förhåller sig med
detta går det dock att med Oscar Hippel konstatera att romantikerna "ansågo sig
vara goda kristna".78

Mot bakgrund av det föregående är det inte konstigt att de skarpa angreppen
satte vissa spår i romantikernas förhållningssätt till de religiösa frågorna. Efter
1817 uttryckte de sig som regel med större försiktighet om katolicismen och de
bemödade sig på ett annat sätt än tidigare om avvägningen mellan beröm och
klander. Som redan framhållits rörde det sig emellertid inte om att de i grunden
ändrade uppfattning. Delvis låter sig också de tidigare mer tillspetsade
uttalandena tolkas som polemiska överdrifter tillkomna i stridens hetta.
Sannolikt blev Wallmarks angrepp en maning till större betänksamhet, inte bara
som en följd av taktiska överväganden, utan också av personligt religiösa.

Någonting som tydligt framgår av debatten är hur nära synen på medeltiden
hängde samman med synen på katolicismen. Denna förbindelse utgör en av de
viktigaste förklaringarna inte enbart till varför medeltiden så länge råkade i
vanrykte, utan även till varför omvärderingen av medeltiden inte fick ett starkare
genomslag i den svenska kulturmiljön. Vad som också kommer till synes är hur
beroende frågan om värderingen av medeltiden var av frågan om värderingen av
samtiden. När Gamla och Nya skolan debatterade medeltiden var det i dess
egenskap av motbild till samtiden — för Gamla skolan som negativ motbild och
för Nya som positiv. Med andra ord var värderingen av medeltiden snarare en

fråga om ideologi än om vetenskap, ett påstående som skall utredas närmare i
det avslutande kapitlet.

76 Carl Santesson, Ätterbomstudier (Stockholm, 1932), 52. Se även Axberger (1936),
369—381, Frykenstedt (1951 — 1952), I, 261—276 och Kurt Aspelin, Poesi och verklighet II
(Stockholm, 1977), 285 ff.

77 Kulling (1936), 1.
78 Hippel (1924- 1926), II, 75.

- 272 -



Ideologi och vetenskap

Bland Törneros' efterlämnade anteckningar finns en notis av följande lydelse:
"Det är ej länge sedan Medeltidens historia (seder, litteratur, samhällscharakter)
var lika okänd som praeadamiternes eller antediluvianernes. Det var en hemsk
och mörk klyfta i historien, som man hjelpte sig ifrån genom att hoppa öfver
den.'" Uppenbarligen menar Törneros att förhållningssättet till medeltidens
historia bland hans samtida har blivit ett helt annat. För romantikerna framstod

omvärderingen av epoken i hög grad som ett reultat av ökade kunskaper om det
förflutna. En sådan bedömning görs bland annat av Hammarsköld i en mycket
kritisk recension av den svenska översättningen från 1812 till 1815 av Christoph
Meiners' Historische Vergleichung der Sitten [...] des Mittelalters mit denen
unsers Jahrhunderts (1793—1794). Enligt Hammarskölds mening har "de
otaliga skriftställare" som i likhet med Meiners svartmålat medeltiden inte
bedrivit "något grundligare studium af denna engång för alltid fördömda tid,
utan samt och synnerligen — hvilket också är lättaste sättet att göra böcker —

afskrifvit i hufvudsaken hvarandra". Med tillfredsställelse framhåller han dock

att "åtskilliga senare författare, och bland dem flere af en hög auktorlig rang",
använt betydligt ljusare färger för att teckna epoken och "icke ansett det vara
under en bildad menniskas värdighet, att förvärfva sig [dess] närmare
bekantskap".2

Av Hammarsköld och de andra romantikerna betraktades omvärderingen av
medeltiden som ett skeende där fördomarnas mörker tvingades ge vika för
sanningens ljus. Emellertid består en sådan beskrivning av förhållandet knappast
provet av en mer ingående granskning. Under romantikernas tid fördjupades
utan tvekan den historiska kännedomen om epoken på många sätt, men därav
följer ingalunda med nödvändighet att detta också var det mest avgörande för
hur den kom att uppfattas och värdesättas. Frågan om vilka typer av orsaker som

låg bakom omvärderingen av medeltiden har löpt genom hela avhandlingen och
i detta sista kapitel skall den slutligen tas upp till en mer samlad och utförlig
behandling. Enkelt uttryckt kan orsakerna till omvärderingen sägas röra sig i
spänningsfältet mellan ideologi och vetenskap. De båda kategorierna fattas här
idealtypiskt, som å ena sidan en uppsättning värderingar och övertygelser, vilka
baseras på intressen snarare än bevis och vars målsättningar mestadels ligger
utanför vetenskapens område, och å andra sidan en uppsättning antaganden,

1 Törneros (1962), 173.
2 Svensk Literatur-Tidning 1813, spalt 669 f.



vilka baseras på bevis och vars målsättningar ligger inom vetenskapens område.
Dock får de båda kategorierna inte förstås som två varandra uteslutande
motsatser, för även om det i teorin är lätt att beskriva dem som sådana, så är det i
praktiken ofta omöjligt att skilja den ena från den andra.

Vad Törneros skriver om den föregående tidens vana att "hoppa öfver"
medeltiden ger inte alls en rättvisande bild av 1700-talets historieskrivning. Inte
minst i Sverige hade epoken ägnats påfallande stort intresse av seklets ledande
historiker.3 Visserligen hade det funnits en benägenhet att främst skatta
medeltiden som en källa till sedelärande berättelser om hur människor inte borde

handla, men oavsett de bakomliggande motivens beskaffenhet hade ändå
uppmärksamheten som epoken blev föremål för medfört att kunskaperna om den
ökat. I mycket byggde verkligen romantikerna vidare på den grund som hade
lagts av de äldre historikerna. Någonting som är värt att lägga märke till i
sammanhanget är att deras polemik mot föreställningen om den mörka
medeltiden som regel hade en förhållandevis allmän karaktär. Ständigt
upprepade de att epoken tidigare hade blivit fullkomligt misskänd, men
mestadels utpekade de inte några enskilda författare som exempel på de felande.
I romantikernas förhållningssätt till de äldre svenska historikerna är detta drag
särskilt framträdande. Även om de vid upprepade tillfällen riktade öppna
angrepp mot dessa, så måste ändå antalet av sådana sägas vara förvånansvärt
litet med tanke på hur många nedsättande omdömen över medeltiden som

faktiskt återfinns i dessas verk. Det bör också observeras att romantikerna

vanligen omtalade det föregående seklets inhemska historiker med viss respekt.
Belysande är därvid Atterboms karakteristik av Sven Lagerbring i

recensionen av Eleonora Charlotta d'Albedyhlls Gefion (1814). Med beundran
framhåller Atterbom "den kolossala flit, trohet och sorgfällighet" som framlyser
genom "hvarje sida" av Lagerbrings Svea rikes historia (1769—1783). Vissa
invändningar till trots fäller han det sammanfattande omdömet: "Hvad helst en

framtid må uträtta i afseende på våra häfder, Lagerbring förblifver likväl den
svenska historiens egentlige fader; och vi böra bemöta honom så, som man

dyrkar en faders silfverhvita hjessa, om ock från hans mun, helig af en lång
erfarenhets visdom, ett och annat jollerord skulle röja, att han närmar sig till
grafvens nya vagga."4 Även om det inte utsägs ligger det nära till hands att göra
antagandet att beteckningen "jollerord" bland annat syftar på inslag i
Lagerbrings framställning av medeltiden. Visserligen var det bland romantikerna

3 Se Henningsson (1961), 262 och Nils Eriksson (1973), 103—195.
4 Atterbom (1870), I, 120. Även Geijer och Hammarsköld gjorde liknande bedömningar av

Lagerbrings betydelse. Se Torsten Ljunggren (1952), 235 och Henningsson (1961), 126 f, 130.



knappast någon som annat än inom begränsade områden kunde mäta sig med
Lagerbring i kännedom om den svenska medeltidens hävder, men ett av de sätt

på vilka denne med viss förkärlek hade använt sina kunskaper var till att
underbygga angrepp mot epoken. Under alla omständigheter kan det inte hävdas
att det var till följd av en bristfällig historisk bildning som Lagerbring hade
intagit en fientlig hållning till medeltiden. På motsvarande sätt kan det inte heller
påstås att det var som ett resultat av ingående historiska studier som romantiker
av Atterboms slag till att börja med kom att lovorda epoken.

Förvisso kunde Atterbom med tiden uppvisa en förhållandevis grundlig
beläsenhet i den historiska litteraturen på området, men detta var först långt efter
tidpunkten för hans anammande av de tyska romantikernas
medeltidsuppfattning. Belysande för den unge Atterboms inte bara kunskaper
utan också hållning är innehållet i ett brev han skrev till Hammarsköld den 12
februari 1811. Han berättar där att han påbörjat "en kort Öfversigt af svenska
skaldekonstens historia, ämnad att på ett populärt sätt, men enligt en riktig
konstruktion utveckla den nya sektens åsigter af det förbigångna i vår vitterhet".
För detta arbete, som dock aldrig kom att färdigställas, begär han vissa uppgifter
om den medeltida litteraturen, eftersom sådana inte står att finna i "vanliga
historiska källor". Vad han vill veta är bland annat "om något märkligt poetiskt
fenomen förefallit under unionstiden och mellanrymden, tills jag kommer till
Messenius".5 Tydligtvis var Atterboms insikter i den svenska medeltida
litteraturen ännu mycket begränsade, men likväl stod han alltså i begrepp att
"enligt en riktig konstruktion" utveckla romantikernas uppfattning om den i
skrift.

I sammanhanget kan det också tillfogas att Hammarsköld av allt att döma var
den ende inom Nya skolan som redan omkring 1810 var något mer bevandrad på
området, vilket delvis kan förklaras med att han i egenskap av amanuens vid
Kungliga biblioteket ständigt hade dess samlingar att tillgå. Att det inom
romantikerkretsen fanns ett seriöst intresse för denna litteratur står dock klart.

Senare kom också Atterbom, liksom flera av hans kamrater, att ägna den
fördjupade studier, även om det inte var någon inom den innersta kretsen som

specialiserade sig på frågan.6 Exemplet med den svenska medeltida litteraturen
är på visst sätt symtomatiskt för utvecklingen av romantikernas
medeltidsuppfattning över huvud taget. För flertalet av dem gäller att deras

5 Frunck (1886—1891), 238. Atterboms kommentar om den medeltida litteraturens frånvaro
i de historiska källorna — det vill säga de historiska verken — förefaller att i stort sett vara
korrekt. Se presentationen av den svenska litteraturhistorieskrivningen före romantikernas tid i
Henrik Schiick, "Skrifter i svensk literaturhistoria", Samlaren 1887, 111 —132.

6 Angående Atterbom, se Kulling (1931), 162 f.
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uppskattning av epoken föregick deras historiska kunskaper om den. Med andra
ord kan det sägas att romantikerna inte uppskattade medeltiden för att de redan
hade kunskaper om den, utan att de skaffade sig kunskaper om den för att de
redan uppskattade den. Ett annat sätt att uttrycka detta är att värderingen av

medeltiden snarare var en fråga om ideologi än om vetenskap.
"Historien är föremål för en konstruktion, vars underlag inte utgörs av den

homogena och tomma tiden utan av den tid som är uppfylld av 'nutid'."7 Det
erbjuder inte några svårigheter att tillämpa Walter Benjamins ord på
romantikernas medeltidsuppfattning: i deras ögon framstod denna epok som i
högsta grad uppfylld av nutid. Därvidlag uttrycker sig Palmblad mycket tydligt i
"Ord och afsked till Allmänna Journalen" (1818): "Medeltiden innehåller
grunden till våra statsförfattningar, våra lagar, vårt språk, våra seder, med ett

ord, till hela kärnan af vårt lif'.8 Alla som uttalade sig om frågan var ense om att
värderingen av medeltiden var nära förbunden med värderingen av samtiden.
Exempelvis sätter Samuel Grubbe i "Bidrag till utredandet af samhällslärans
grundbegrepp" (1825—1826) överdrifterna i såväl klander som prisande av

epoken i samband med författarnas politiska ståndpunkter.9 Vad som ytterst stod
på spel när epoken debatterades var inte hur det förflutna skulle beskrivas utan
hur det tillkommande skulle gestaltas. Såtillvida förfor de båda stridande
parterna helt i överensstämmelse med varandra: av båda användes medeltiden
som en motbild till samtiden i den ideologiska kampen om framtiden. För
romantikerna tjänade epoken som ett förebildligt exempel på vad som borde
eftersträvas och för deras motståndare som ett avskräckande på vad som borde
undvikas. Med andra ord hade frågan om värderingen av medeltiden en mycket
stark symbolisk laddning: att hävda den egna uppfattningen om det förflutna
innebar samtidigt att befrämja den egna saken i det närvarande.

Medeltiden utgjorde ett ideal för romantikerna, men som vid upprepade
tillfällen har inskärpts i de tidigare kapitlen var det endast vissa inslag i epokens
kultur som de ville ge ett förnyat liv. Vad de i första hand tog fasta på var den
anda de menade sig finna uttryckt i de främsta av dess livsyttringar, det vill säga
det självuppoffrande strävandet efter det högsta i tillvaron, efter den sanna
kärleken, tron och äran. Att denna anda tillmättes så stor betydelse kom sig inte
enbart av att den ansågs vara värdefull i sig själv, utan även av att den bedömdes
vara den inre kärna varur den medeltida bildningen hade uppspirat i form av ett

7 Walter Benjamin, Bild och dialektik, essayer i urval och översättning av Carl-Henning
Wijkmark, Moderna tyska tänkare 4 (Stockholm/Skåne, 1991), 185.

8 Svensk Literatur-Tidning 1818, spalt 29.
9 Svea VIII:2 (1826), 65 ff.
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organiskt sammanhängande helt där alla företeelser hade en naturlig plats. För
romantikerna var det en självklarhet att denna anda och bildning ägde ett avgjort
företräde framför den som enligt deras uppfattning var förhärskande i deras
samtid.

I Hammarskölds recension av Meiners' verk om medeltiden heter det

betecknande nog att även om epoken är behäftad med "den tillsats af skuggor,
som i skiftande former beledsagar hvarje grad af culturens progression", så
uppvisar den ändå "nog många ljusa och gudomligt sköna partier, för att
åtminstone icke förtjena skändas af ett slägte, hvars företräde såsom individer är
grundfalskt, och hvars obestridliga större massa af kunskaper ännu är blott en

död skatt, utan reell inflytelse på det offentliga lefvernet". Enligt Hammarskölds
övertygelse kan dessa kunskaper bli verksamma först sedan det allmänna
tänkesättet blivit genomsyrat av en filosofi grundad på idéer. Då kommer liv att
väckas i "den ännu blott inom en högre literaturs (för få tillgängliga) attelier
förhandenvarande Pygmalions-stoden af det tillkommande".10 I den avslutande
delen av resonemanget möter en utformning av den bland romantikerna gängse

föreställningen att en ny organisk bildning med den idealistiska filosofin som
centrum har börjat ta form i deras samtid. Trots att Hammarsköld inte uttalar sig
om frågan förefaller det rimligt att göra antagandet att han i likhet med flertalet
av meningsfränderna förväntar sig att den framtida kulturen skall komma att
erbjuda en ännu skönare anblick än någon av de förutgående. Vid granskningen
av romantikernas medeltidsuppfattning får det aldrig bortses från att de var

anhängare av en framstegstanke.
Vad Hammarsköld säger om förekomsten av skuggor i bilden av medeltiden

är värt att uppmärksamma. Även om ett motsatt intryck kan ges av en del av
romantikernas tidiga karakteristiker av epoken, så hyste de aldrig någon helt
reservationslös beundran för den. Som påpekades i det föregående kapitlet kan
deras mest hänförda lovord i viss utsträckning betraktas som polemiska
överdrifter, tillkomna under deras ivriga kamp mot föreställningen om den
mörka medeltiden. Det är knappast ägnat att väcka förvåning att de i den
situationen valde att ta fasta på de positiva inslagen och att endast i förbigående
beröra de negativa. Att de i samband med det tillspetsade läget 1817 började
uttrycka sig med större försiktighet och framhålla förekomsten av såväl gott som
ont innebär inte att de på något genomgripande sätt ändrade uppfattning. Även i
skrifter som hade författats tidigare gjorde de vanligtvis smärre förbehåll i

10 Svensk Literatur-Tidning 1813, spalt 670 f. Samma resonemang återkommer i en
utförligare version men med delvis ordagranna överensstämmelser i Atterbom (KB, D. 139), V,
18 ff (egen paginering).



berömmet.

En text som förtjänar att tas upp i sammanhanget är en anonym recension av
den svenska översättningen från 1816 av Arnold Hermann Ludwig Heerens
Versuch einer Entwickelung der Folgen der Kreuzziige fur Europa (1808)."
Granskningen inleds med konstaterandet: "Medeltiden har i våra dagar blifvit af
många beskylld för barbari, vidskepelse, råhet och sedelöshet, under det andra
funnit den obetingadt värd de högsta loford. Bägge partierna kunna på visst sätt
hafva rätt, allt efter som man söker att blotta tidehvarfvets olika sidor. Men

bägge hafva också derigenom utan tvifvel dömt ensidigt." Att författaren
uppskattar epoken framgår dock med önskvärd tydlighet av hans fortsatta
utläggningar, där det bland annat fastslås att det "kraftfulla oförderfvade slägtet"
då ännu förmådde att "med ren ungdomlig förtjusning omfatta en idee, utan att
en personlig fördel alltid behöfde ligga i bakhåll, såsom motif för dess
handlingar".12 Som sentida läsare frestas man lätt att identifiera det parti som

fann medeltiden "obetingadt värd de högsta loford" med romantikerna och att
således tolka påpekandet att även de "dömt ensidigt" som en form av självkritik.
Emellertid är det tveksamt om det verkligen var upphovsmannens avsikt att
dessa anmärkningar skulle ges en sådan innebörd.

Den bild av medeltiden som målas upp i recensionen skiljer sig inte på något
avgörande sätt från den som tecknas i de flesta av romantikernas övriga texter.
Liksom i andra sammanhang behandlas epoken med stor men inte obegränsad
välvilja. När romantikerna gick vidare från allmänna karakteristiker till mer

detaljerade analyser framträdde som regel allt fler kritiska synpunkter. Att de
vanligen framhöll vad de uppfattade som förtjänster innebär med andra ord
ingalunda att de skulle ha ansett att det inte fanns några brister. Av den
anledningen är det diskutabelt om recensenten faktiskt menade att en

omprövning av förhållningssättet till epoken var påkallad inom den egna
kretsen. I själva verket ligger det närmare till hands att tolka hans ord som

syftande på franska och tyska reaktionärer, med vilka romantikerna var

angelägna om att inte bli förblandade. Det mesta tyder på att nästan alla inom
Nya skolan var överens om att man förespråkade en både balanserad och
vederhäftig medeltidsuppfattning. Flertalet av dem torde ha stått främmande
inför tanken att de skulle ha ägnat sig åt att idealisera epoken.

Några anmärkningar som Atterbom gör i "Öfversigt af korstågens historia"
11 Det tycks inte finnas några uppgifter om vem som har skrivit denna anmälan, men med

tanke på att det företrädesvis var Hammarsköld som granskade verk om medeltiden och att den
bild av korstågen som han ger i olika texter svarar väl mot den som utvecklas i recensionen,
förefaller det troligt att det var han som var författaren.

12 Svensk Literatur-Tidning 1816, spalt 593 f.
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(1822) avspeglar sannolikt ganska väl hur romantikerna i gemen ställde sig till
frågan såväl före som efter 1817. Där omnämner han att "vissa nyare auktorer,
bland hvilka några innehafva en särdeles upphöjd rang bland våra samtida
författare", anklagats för att hysa en överdriven kärlek till medeltiden. Även om

han inte tycks fästa någon större betydelse vid denna anklagelse så tillstår han i
alla fall att den inte är "fullt ogrundad". Enligt hans mening är det bättre att gå
till överdrift i kärlek än i hat, men ännu bättre att inte gå till överdrift i någon
riktning alls. Detta påpekande leder fram till den viktiga principiella
deklarationen: "Denna så ifrigt omtvistade historiska verldsålder är då
tillräckligt försvarad, när man tillåter den att försvara sig sjelf, d. v. s. visa sig på
Historiens målning just sådan, som den i sjelfva verket var.'"3 Att detta var det
mål romantikerna själva ansåg sig sträva mot finns det knappast några skäl att
betvivla.

Med utgångspunkt från det föregående kan det fastslås att även om

romantikernas värdering av medeltiden främst vilade på ideologiska
ställningstaganden, så var ändå deras uppfattning om epoken i hög grad
beroende av vetenskapliga överväganden. Faktiskt äger detta omdöme viss
giltighet för deras förhållningssätt redan omkring 1810. Som ovan påpekats var

deras kunskaper avgjort bristfälliga vid den tiden, men de visste åtminstone så
pass mycket som att deras uppfattning verkligen hade visst stöd i den senaste
historieskrivningen på området. I jämförelse med motståndarna kunde de således
sägas företräda åsikter som var mer moderna och vetenskapliga, vilket de inte
var sena med att framhålla i polemiska sammanhang. Under årens lopp kom
också den vetenskapliga dimensionen av frågan att träda alltmer i förgrunden av

deras intresse. Emellertid intog de redan från början ståndpunkten att den
ideologiska övertygelsen borde vara underordnad den vetenskapliga kunskapen.
Förmodligen skulle alla romantikerna alltifrån tidpunkten för deras första
framträdande ha varit villiga att skriva under på Atterboms paroll i "Öfversigt af
korstågens historia", det vill säga hans hävdande att "Sanningen är Historiens
stränga Sångmö, hvars rätt går framför alla personliga böjelser, äfven de mest
ädla och ljufva".14

Givetvis är det betydligt lättare att formulera en sådan paroll än vad det är att
verka i enlighet med den och om det var Atterbom själv fullt medveten. I det
resonemang som föregår de citerade orden förklarar han att historien dömer
såväl strängt som milt över det förflutna och fortsätter med förtydligandet:

13 Atterbom (KB, D. 139), V, 16 f (egen paginering). Se även ibidem, I, 3 (egen paginering).
14 Ibidem, V, 17 (egen paginering). Se även ibidem, I, 3 (egen paginering).
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strängt, emedan hon lyssnande hör Försynens genom seklerna öfver alla
handlingar ljudande utslag; mildt, emedan hon vet, att Sanningen och Rättvisan
finnas, i sitt rena urväsende, allenast hos Gud, — och att vi egentligen, i det sätt
hvarpå vi mena oss genomskåda det innersta af personer, händelser, bevekande
driffjädrar, yppa ingenting annat än beskaffenheten af vår egen tro, vår egen frihet
och vår egen Kärlek.15

I den senare delen av citatet uttrycker sig Atterbom på ett för hans tid tillspetsat
sätt. Som vid flera tillfällen omtalats förekom det dock under det tidiga 1800-
talet många förespråkare för uppfattningen att situationen i samtiden sätter en

prägel på förhållningssättet till historien. För en sentida betraktare erbjuder det
inte heller några svårigheter att urskilja avspeglingar av romantikernas
föreställningar om det närvarande i deras tolkningar av det förflutna.

Av lätt insedda anledningar kunde romantikernas strävan efter historisk
sanning i många fall inte förenas med deras önskan att genom historien verka för
ideologiska intressen. "Så länge historieskrivningens själ står att finna i de stora

eggelser som en kraftfull varelse erhåller från den, så länge det förflutna måste
skildras som något efterföljansvärt och än en gång möjligt, finns det alltid en

fara att historien omtolkas i idealiserande riktning och därigenom närmar sig den
fria dikten", skriver Nietzsche om vad han benämner "inonumentalistisk
historia".16 Visserligen kan romantikernas förhållningssätt till historien ingalunda
klassificeras som uteslutande monumentalistiskt, men det har just i fråga om

medeltiden ett mycket starkt inslag av sådan karaktär. Där är också risken för en
idealiserande omtolkning av historien ett ständigt närvarande hot. För
romantikerna var det en självklarhet att historien var någonting som man skulle
dra lärdomar av för framtiden. Denna övertygelse kommer till tydligt uttryck i
det inledande partiet av Atterboms föreläsningsserie, där det konstateras att i en

person "der Historien engång rigtigt fått insteg, hon ingalunda nöjer sig förr, än
hon eröfrat hela menniskan för sina afsigter; ej förr, än ingen vinkel hvarken i
hufvud eller hjerta är lemnad öfrig, dit icke strålar kastas från den förklaring, i
hvilken hon drager den dunkla slöjan från verldens och menniskolifvets
betydelse".17 Med fortsättande av Atterboms liknelse kan det dock sägas att den
bild som dolde sig under slöjan stundom visade sig vara en helt annan än den
man hade förväntat sig innan täckelset föll. Vid sådana tillfällen inställde sig lätt

15 Ibidem, V, 13 (egen paginering). Formuleringen återkommer nästan ordagrant i Atterboms
Tal i anledning afH. K. H. Arfprinsen Carl Ludvig Eugen's födelse, även om det bör observeras
att han där har ändrat "ingenting annat än" till det något svagare "blott". Se Atterbom (1869), II,
395.

16 Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig betraktelse, [tyska
originalet 1874) översättning och inledning av Alf W. Johansson (Stockholm, 1998), 46.

17 Atterbom (KB, D. 139), I, 6 (egen paginering).

- 280 -



en frestelse att retuschera målningen något för att det därigenom skulle bli
möjligt att hålla fast vid den tidigare övertygelsen.

Givetvis är detta slag av spänningar mellan ideologi och vetenskap på intet
sätt någonting unikt för romantikernas förhållningssätt till medeltiden.
Motsvarigheter möter inom en mycket lång rad andra områden och om endast ett
exempel skall nämnas kan den klassiska filologin var lämplig. Den aktuella
problematiken tilldelas en framträdande roll i Bo Lindbergs studie av filologins
utveckling i Sverige. Utgångspunkten för hans framställning är den
konfliktfyllda relationen mellan två olika kunskapsintressen: å ena sidan
humanismens krav på ideologiskt användbart vetande och å andra sidan
filologins krav på vetenskapligt fastställd sanning.181 allt väsentligt är det här
frågan om samma principiella motsättning som i romantikernas förhållningssätt
till medeltiden. Att båda slagen av kunskapsintressen av dem erkändes som fullt
legitima minskade knappast de latenta konflikterna. Vad som emellertid måste
påpekas är att romantikerna som regel inte uppfattade relationen mellan dessa
intressen som något problem: eftersom Gud i sista hand står som garant för
historien borde rimligtvis det ideologiskt användbara sammanfalla med det
vetenskapligt sanna. När motsättningar ändå framträdde betraktades de vanligen
som en följd av misstag från historikerns sida. På den punkten är Atterboms
redan i kapitlet "Historien och konsten" anförda försvar för sin tolkning av den
nordiska mytologin i ett brev till Hammarsköld av den 23 april 1811 mycket
belysande: "mitt hufvudmål är att upptäcka Nordens förlorade fantasi, och om

mitt skema för detta upptäckande är a priori rätt, så är ett motsägande faktum,
om det kunde framvisas, blott en skenbar motsägelse".19

Som redan framgått menade dock romantikerna att ideologin skulle vika för
vetenskapen när dessa råkade i strid med varandra. Då en motsättning mellan
schema och faktum — för att tala med Atterbom — uppstod var det för dem inte
alls på förhand givet i vilket led historikern hade begått sitt misstag. Vid flera
tillfällen har i det föregående framhållits att många av romantikerna i växlande
utsträckning omprövade den egna synen på medeltiden. Över lag gick deras
utveckling i riktning mot en allt mindre svärmisk uppskattning av epoken. Utan
tvekan var det i många fall fördjupade historiska studier som låg bakom deras
förändrade ställningstaganden. Det föreligger också några exempel på uttalanden
av romantiker där det klart och tydligt framgår att den ideologiska övertygelsen
har fått vika för den historiska kunskapen. Av stort intresse i sammanhanget är
en passage i det brev som Geijer skrev till Hans Järta den 24 februari 1838 för

18 Se Lindberg (1987), 20—25 & passim.
19 Frunck (1886-1891), 285.
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att förklara sitt "affall". Bland annat heter det i brevet:

Mitt affall är ifrån den Historiska Skolan — emedan jag allt mer blifvit öfvertygad,
att historien ej kan ge, men väl modifiera principen för handling, och att denna
tvärtom måste vara hvarje tidehvarfs egen insats. — Och jag måste erkänna att det
är genom Historien som jag affallit ifrån den historiska skolan, och att mina
historiska studier mer än något annat förändrat min öfvertygelse.20

De flesta forskare som kommenterat detta brev har varit överens om att det

snarare var dagspolitik än historiestudier som låg bakom Geijers avfall.21 Även
om den slutsatsen med all sannolikhet är korrekt, så undanskymmer inte detta att
det här samtidigt rör sig om ett fall där ett schema har förkastats på grundval av

ett faktum.

Emellertid är det viktigt att också hålla i minnet att det trots allt även
förekom tillfällen då vetenskapen stärkte ideologin. Att nya kunskaper kan
förändra värderingen av det förflutna tillstås villigt av Palmblad i "Jungfrun af
Orleans" (1847). Han omnämner att förut okända källskrifter har kommit många
"ädla personligheter" i den franska medeltidshistorien att framstå i ett något
annat ljus än tidigare. Dock har alla sådana förändringar ingalunda varit till det
sämre: Gottfrid av Bouillon och Ludvig den helige "strålar ännu [...] i
ofördunklad glans" och Jeanne d'Arc har till och med "betydligt vunnit".22 Med
uppenbar förtjusning utbrister han angående den sistnämnda: "Den historiska
Johanna framstår som ett herrligare och fläckfriare väsende, mera enthusiastisk
och hjeltesinnad än i sjelfva dikten, ja, än hos sjelfva Schiller."23 Kanske tycker
sig den misstänksamme också bakom dylika uttalanden kunna ana fall där det i
själva verket är ideologin som har betvingat vetenskapen. Oavsett hur det
förhåller sig med just detta uttalande kan givetvis konstateras att det i
romantikernas skrifter finns många exempel på fall av det slaget, även om de

20 Geijer (1923-1931), XIII, 553.
21 Se exempelvis Landquist (1924), 535 f och Hessler (1937— 1947), II, 158 ff.
22 Läsningför bildning och nöje 1847, 71.
23 Ibidem, 73. Det åsyftade verket av Schiller är dramat Die Jungfrau von Orléans (1801).

Inom romantikernas krets var för övrigt Jeanne d'Arc en mycket populär gestalt, vilket kan vara
värt att påpeka, eftersom hon på många sätt bröt mot den roll som kvinnan annars vanligen
tilldelades under den ifrågavarande tiden. Deras uppskattning kom inte minst till uttryck i deras
opposition mot Voltaires drama La Pucelle d'Orléans (1762). Angående detta verk skriver
exempelvis Palmblad: "Men aldrig har någon författare begått ett större högförräderi emot sitt
fäderneslands ära; aldrig en qvinnas minne blifvit mera grymt misshandladt." Ibidem, 71.
Snarlika omdömen återfinns i Geijer (UUB, H 48—49), II, 986 f och Atterbom (1861 — 1862),
IV, 205. Intressant nog uppfattade Thekla Knös Jeanne d'Arc som en form av kvinnlig förebild.
Se Elisabeth Mansén, Konsten att förgylla vardagen: Thekla Knös och romantikens Uppsala
(Lund, 1993), 206. För en allmän behandling av utvecklingen av synen på Jeanne d'Arc, se

Ingvald Raknem, Joan ofArc in History, Legend and Literature (Oslo, Bergen, Tromsö, 1971).
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som regel faktiskt inte dominerar framställningarna i en sådan utsträckning som
man skulle kunna förmoda.

I det föreliggande sammanhanget kan Atterboms "Öfversigt af korstågens
historia" sägas vara ett för romantikerna representativt verk. Föreläsningsserien
erbjuder ett rikt urval av citat som kan användas för att belägga förekomsten av
en idealiserad medeltidsuppfattning. Inte minst gäller detta om skildringen av

Gottfrid av Bouillon, vilken utmålas i ett lika förklarat ljus som hos Tasso. Här
råder det inte någon tvekan om att framställningen har tagit färg av Atterboms
vilja att finna ett ideal att visa upp för sina samtida. Som redan påpekats består
emellertid romantikernas mer utförliga behandlingar av medeltiden nästan aldrig
av enbart lovord. Av kapitlet "Medeltidens höjdpunkt" har också framgått att
Atterboms redogörelse för det första korståget innehåller många för de kristna
härarna allt annat än smickrande inslag. Mestadels försvinner dock sådana
störande drag i bakgrunden när det kommer till mer sammanfattande och
övergripande karakteristiker. I avslutningen på föreläsningarna uttalar Atterbom
en förhoppning om att ämnets glans skall överskimra ofullkomligheten av de
bilder han målat upp: "Mellertid har jag försökt dem, ofta med rörelse, sällan
utan tjusning: det är en vällust, att stundom få fly ifrån den närvarande kyliga
verlden, och sola sig i värman af den fordna tidens hjertlighet."24 Utan tvekan var

det just detta slag av känslor inför korstågen som Atterbom ville förmedla till
sina åhörare. Med tanke på innehållet i hans föreläsningar skulle det emellertid
knappast förvåna om en och annan av dem ställde sig frågan om de forna tiderna
verkligen var att föredra framför deras egen tid. Att inslag som strider mot den
övergripande tendensen trots allt ges utrymme i framställningar som denna är
värt att understryka. Atterboms tro på sanningen som historiens stränga sångmö
var betydligt mer än blott en läpparnas bekännelse. Icke desto mindre visar dessa
föreläsningar samtidigt hur motstridiga faktum tvingas in i och underordnas ett
övergripande schema. I många av romantikernas skildringar av medeltiden
förekommer dessa båda drag vid varandras sida. Att de efter bästa förmåga
strävade efter att göra den historiska verkligheten rättvisa är dock uppenbart.

I det föregående har frågan om vetenskapens och ideologins roll i
romantikernas medeltidsuppfattning behandlats som en fråga om relationen
mellan vetenskaplig kunskap och ideologisk övertygelse. Det är nu dags att ta
upp detta problem utifrån en annan infallsvinkel och betrakta det mot bakgrund
av romantikernas vetenskapssyn. Många inslag i deras medeltidsuppfattning som
i eftervärldens ögon kan te sig som ett utslag av ideologi, hänger i själva verket
intimt samman med just det som i deras ögon gjorde historieskrivningen till en

24 Atterbom (KB, D. 139), XI, 18 (egen paginering).
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vetenskap. Här uppgår med andra ord ideologi och vetenskap i varandra och
bildar en enhet där de olika beståndsdelarna inte längre kan åtskiljas. För
romantikerna var vetenskaplighet ingalunda enbart en fråga om faktakunskaper.
I Atterboms recension av Friedrich Asts Öfversigt af poesiens historia (1810)
fastslås eftertryckligt:

En Vettenskap måste, för att förtjena detta nu så ofta missbrukade namn, vara

något annat än ett ungefärligt samband af förstånds-abstraktioner och empiriska
fakta; den måste vara ett System, ett sjelfständigt lif, som inom sig är fulländadt
såsom en cirkel och hämtar sin näring ur sig sjelft, emedan det är bestämdt i
väsendet och utbildat i formen, från det största till det minsta, af en egen

besjälande Idée.25

Det kan här erinras om vad som i kapitlet "Historien och filosofin" sades om

filosofin som vetenskapernas vetenskap. Enligt romantikernas mening är fakta
betydelselösa så länge de inte ingår i ett övergripande system. Med Schellings
ord i Vorlesungen iiber die Methode des akademischen Studiums (1803) måste
allt vetande relateras till urvetandet, "det må vara genom aldrig så många
mellanled", eftersom det i annat fall saknar "realitet och betydelse".26 Att
generellt beskriva ett faktums inordnande under ett schema som vetenskapens
inordnande under ideologin blir ur detta perspektiv ett misstag, eftersom det
endast är genom ett sådant förfarande som detta faktum kan upphöjas till en

vetenskaplig sanning, givetvis under förutsättning att det därvid inte görs våld på
fakta.

Mycket av det som i dag skulle kallas ideologiska ställningstaganden, var för
romantikerna vetenskapliga ställningstaganden. För den som verkligen hade lärt
känna det urvetande Schelling talar om föll de olika bitarna i livs- och

världsåskådningen av sig själva på plats: vad som tidigare hade varit subjektiva
åsikter omvandlades till ett objektivt vetande. Denna bakgrund måste hållas i
minnet vid bedömningen av romantikernas strävan att i historien finna
bekräftelse på de egna uppfattningarna i estetiska, filosofiska, moraliska,
politiska och religiösa frågor. De upplevde det inte som att de tvingade in det
förflutna inom en främmande tolkningsram. Tvärtom ansåg de att den historiska
verkligheten gjordes rättvisa först när den betraktades ur en övergripande
filosofisk och religiös synvinkel, det vill säga när historikern — för att ännu en

gång använda Geijers formulering i Föreläsningar öjver menniskans historia —

besvarade frågan: "vad är det som sker i allt som sker?"27 Allt detta aktualiserar

25 Phosphoros 1810, 116.
26

Schelling (1988), 22 f.
27 Geijer (1923—1931), X, 13.

- 284-



det svårutredda problemkomplexet angående relationen mellan det spekulativa
och det empiriska. Här kan endast några av de mest grundläggande inslagen i
detta komplex beröras i korthet.

I "Inledning till philosophiens system" (1835) konstaterar Atterbom att "allt i
någon erfarenhet förekommande verkligt erfares endast derföre, att det är yttring
af någon idee; och erfares endast derigenom, att dess idee berör den erfarandes
egen".28 Enligt hans mening är det alltså enbart på detta villkor som något
erfarande över huvud taget kan äga rum. Denna uppfattning baseras på en

filosofi som av Atterbom själv beskrivs som en form av förening av idealism
och empirism. Äkta spekulation är för honom endast spekulation som är

"empirisk och rational på en och samma gång,just genom att vara/w//? så väl det
ena som det andra".29 Liknande förklaringar återkommer i många av Atterboms
skrifter från 1830-talet och senare. Exempelvis skriver han i disputationsserien
Tankar om kritiker (1841 —1845) om hur Nya skolan redan från början försökte
utveckla en filosofi som "måhända kunde kallas en transcendental Empirism; en

den äkta Erfarenhetens, Uppenbarelsens, Personlighetens, Frihetens, Kärlekens,
Odödlighetens filosofi". Enligt Atterboms försäkran utgör "en dylik högre
empirism" också kärnan i Schellings filosofi.30 Att Nya skolan under 1810-talet
skulle ha ställt upp en sådan filosofi som en målsättning får snarast sägas vara en

efterhandskonstruktion. Hos Atterbom själv möter föreställningen om en

empirism i högre mening i något klarare utformningar först omkring 1820.3'
Emellertid får inte detta undanskymma att han på olika sätt föregripit dessa
tankar i tidigare skrifter. När Atterbom i "Försök att bestämma egenskapen af de
religions-begrepp, som förekomma hos vissa äldre compilatorer" (1816—1817)
fastslår att "det verkligt positiva i tingen är just det, som i dem är realt, och
deremot just det, som tillhör deras relativa vexel-existens, är det icke reella", så
rör han sig i princip inom samma tankebanor som i "Inledning till philosophiens
system", men med skillnaden att han i den äldre texten inte beskriver det reella

28 Skandia VI: 2 (1835), 164. För en utförlig analys av Atterboms kunskapsuppfattning, dock
med tonvikten på 1810-talet, se Frykenstedt (1949).

29 Skandia VI: 2 (1835), 184.
30 Atterbom (1866), 205. Observera att pagineringen är felaktig såtillvida att det finns två

uppsättningar av sidor 199—207. För övrigt menade Atterbom att också de så kallade ny-

schellingianerna strävade i samma riktning. I det företal han skrev till det av honom utgivna
postuma tredje bandet av Erik August Schröders Handbok i philosophiens historia (1846— 1849)
heter det att dessa "vilja tillvägabringa en äkta och fullständig empirism, der den högsta
vishetslära framgår såsom vetenskaplig utveckling af den högsta erfarenhets- (eller
uppenbarelse-) lära". Atterbom (1869), II, 251.

31 Se exempelvis Svea IV (1821), 213 f.
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— vilket där alltså betyder det ideella — som empiriskt i en högre mening.32
Med detta skall dock inte förnekas att det hos Atterbom sker en tydlig
förskjutning mot ett starkare betonande av det empiriska i begreppets vanliga
mening.

Av exempel som dessa framgår tydligt att det inte alltid är så självklart vad
som skall betecknas som spekulation respektive empiri. En sådan bedömning är
helt avhängig av bestämningen av verklighetens egentliga natur. Svårigheterna
att överbrygga motsättningarna mellan olika verklighetsuppfattningar har såväl i
romantikernas samtid som senare förorsakat många missförstånd. Hos Atterbom
fanns ett medvetande om denna problematik, även om det vanligen endast tog

sig uttryck i konstaterandet att motståndarna gjorde sig en felaktig föreställning
om verkligheten. I "Inledning till philosophiens system" konstaterar han med en

trött suck att "vi" måste "med lika lugn, som de ypperste forntida och samtida
tänkare, bära den förebråelse, att vår lära är chimärisk eller phantastisk, såsom
förmycket upphöjd öfver och främmande för det lif, hvilket inbillar sig vara det
'verkliga', ehuru det i sig sjelft är en parodi på den sanna verkligheten".33

Föga förvånande menade Atterbom att personer som endast ägnade sina
studier åt den parodiska verkligheten aldrig kunde nå fram till en riktig kunskap
om den sanna verkligheten.34 Denna övertygelse omfattade han redan omkring
1810 och han övergav den sedan aldrig. I "Aphorismer" (1812) fastslår han att
erfarenheten varken kan "vara princip för något vetande" eller "bilda någon
vettenskap". Om man på grundval av erfarenheten försöker sluta sig från det
enskilda till det allmänna blir följden "blott ett menande, mot hvilket en annan

med lika skäl ställer ett annat menande, och så i oändlighet".35 Enligt Atterboms
uppfattning har således empirismens resultat endast status av ett subjektivt
tyckande. Han tillstår dock att en empirism som inskränker sina anspråk till att
vara "en progressif samling af sinliga upptäckter" faktiskt är "aktningsvärd i
mån af sin grundlighet i detta samlande, och gagnelig såsom ett populärt intyg
på den philosophiska constructionens rigtighet".36 Även om Atterbom också
fortsättningsvis höll fast vid uppfattningen att empirismen i sig är otillräcklig, så
kom han tids nog att omtala den med större erkänsla.37 Visserligen skedde detta

32 Svensk Literatur-Tidning 1816, spalt 825.
33 Skandia VI: 2 (1835), 155.
34 Angående Atterboms kritik av empirismen, se vidare Frykenstedt (1949), 67—90.
36 Phosphoros 1812, 172.
36 Ibidem.
37 Att det i Atterboms litteraturhistorieskrivning sker en utveckling mot ett allt starkare

betonande av det empiriska inslaget framhålls i Kulling (1931), 76, 84—89 och Gustafsson
(1986), 41 ff.



samtidigt som han började tala om empirism i en "högre" mening — varigenom
alltså erfarenhet primärt kom att bli en fråga om skådande av idéer — men det är
ändå tydligt att det sker en förskjutning mot större uppskattning också av

empirism i en "lägre" mening.
I anslutning till detta är Atterboms utläggning i "Inledning till philosophiens

system" om vad han kallar den historiska åsikten värd att uppmärksamma. Efter
att ha ägnat några ord åt det samtida talet om en historisk skola förklarar han att
hans eget sätt att bedriva filosofi skulle kunna betecknas som den historiska
åsiktens under förutsättning att man "dervid föreställer sig en åsigt, som genom
en hittills föga begripen förening af empirisk och rational verksamhet vidgar sig
till philosophisk verldsbetraktelse".38 Enligt hans uppfattning är det ett misstag
att sätta likhetstecken mellan å ena sidan historisk och empirisk samt å andra
sidan filosofisk och rationell för att sedan ställa upp de båda begreppsparen som
varandras motsatser. Inför den historiska åsikt han förespråkar upplöses
nämligen alla sådana motsättningar: "Den innefattar en kunskap, som är
ingalunda mindre hvad man kallar positif, än någon af de empiriska
vetenskapernas; men denna kunskap framgår ur en Erfarenhet, som är tillika
Speculation, eller ur en Speculation, som är tillika Erfarenhet."39 När Atterbom
här använder ordet erfarenhet är det inte bara frågan om erfarenhet i "högre"
mening utan också om erfarenhet i "lägre" mening. Den förra kan närmast sägas
vara en genom spekulationen upphöjd form av den senare.

Med utgångspunkt från bestämningen av den historiska åsikten drar
Atterbom upp riktlinjerna för ett filosofins system. Grunden för det hela utgörs
av "en ontologisk afdelning", där idén "betraktas endast i sitt begrepp". På
denna grund vilar fyra efter varandra följande "real-afdelningar", närmare
bestämt de kosmologiska, antropologiska, teologiska och historiologiska
avdelningarna, i vilka idén "betraktas i sitt factum".40 Enligt Atterbom tar den
filosofiska betraktelsen sin början i ontologin och når sin fullbordan i
historiologin, "den verlds-historien genomträngande och omfattande speculation,
i hvilken Philosophien, besinnande sig öfver sitt total-innehåll, uppnår sin
slutliga sjelf-bekräftelse".41 Det är alltså först när filosofin lär känna sin egen
historia som den kommer till kunskap om sitt eget väsen.

Vad Atterbom skriver om den historiska åsikten i filosofin är i stor

utsträckning tillämpligt även på den historiska åsikten inom historiens område.

38 Skandia VI: 2(1835), 185.
39 Ibidem, 187.
40 Ibidem, 200, 205.
41 Ibidem, 207 f. Se även Atterboms schema över systemet. Ibidem, 211.

- 287 -



Liksom filosofin grundas även historien på erfarenhet som tillika är spekulation
eller spekulation som tillika är erfarenhet.42 I "Om philosophien och hennes
förhållande till vår samtid" (1828) talar Atterbom i förbigående om sådana
kunskapsarter som till såväl upprinnelse som beskaffenhet utgörs av en

blandning av spekulation och empiri. Som den yppersta av dessa kunskapsarter
nämner han historien, vilken han till och med betecknar som "Philosophiens
incarnation",43 Tidigare hade han utvecklat samma tanke i "Öfversigt af
korstågens historia", där den ingår som ett led i de utförliga resonemangen om

det historiska sinnet. Alla strävanden i världen syftar enligt Atterbom ytterst mot
ett förverkligande av gudsriket på jorden. Det är i önskan att nå fram till det
målet som naturens längtan och konstens aning har sitt ursprung, men det är
också i den som filosofin och historien har sin grund. I filosofin möter den i
form av tanke, i historien i form av vara: "Historien är derigenom sjelf en

förkroppsligad, en sinnligt åskådlig-gjord Philosophi".44 För att använda
terminologin i "Inledning till philosophiens system" handlar alltså historien både
om idéns begrepp och idéns faktum.

Det finns skäl att dröja något vid Atterboms utläggningar om det historiska
sinnet, även om det här inte ges någon möjlighet att följa hela hans
argumentering. Med sinnet för filosofi är innehållet i det historiska sinnet
ingalunda fullständigt angivet. I ett sammanfattande parti av föreläsningarna
fastslår Atterbom att detta sinne "icke blott deltager i det betraktande
Menniskosinnets öfriga högre rigtningar, utan sammanfattar dem i en särskild,
för sig egen och charakteristiskt utmärkande", vilken han beskriver på följande
sätt:

Det är på engång ett sympathiskt natursinne, ett ästhetiskt, ett philosophiskt och ett
religiöst; men det är något ännu mera: det ser alla dessa rigtningars intressen
under synpunkten af ett politiskt interesse, nemligen ett politiskt af den art, som
borde vara själen i all politisk lust och verksamhet. Det är ett sinne icke blott för
Kraft, icke blott för Skönhet, icke blott för Sanning, icke blott för Helighet: utan
för alla dessa herrliga gudaskänkers medborgerligt praktiska tillämpande på
Slägtets utveckling under formen af Nation, Samhälle, Fädernesland.45

Det är alltså först genom att betraktas ur denna alltomfattande synpunkt som det
förflutna kan ställas i tillbörlig belysning. Med andra ord utgör vad som i dag
skulle kallas för ideologiska ställningstaganden i Atterboms ögon ett inte bara

42 Betydelsen av denna tanke för Atterboms sysselsättning med litteraturhistorien har tidigare
inskärpts i Gustafsson (1986), 38 —45.

43 Svea XII (1828), 130.
44 Atterbom (KB, D. 139), III, 1 (egen paginering).
45 Ibidem, IV, 13 (egen paginering).
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ofrånkomligt utan till och med önskvärt inslag i historikerns verksamhet. Redan
i föreläsningarnas inledning konstaterar han också att historien är fältet för det
viktigaste kriget av alla, "kriget mellan det Goda och det Onda", och att den
därför "ej kan tillåta någon att vara blott sysslolös åskådare".46 Här
sammansmälter således ideologi och vetenskap med varandra till en oupplöslig
enhet.

Frågan om förhållandet mellan å ena sidan spekulation och empiri samt å
andra sidan ideologi och vetenskap är mycket invecklad och kan här inte
behandlas på något uttömmande sätt, inte med avseende på Atterbom och ännu
mindre med avseende på Nya skolan i dess helhet. Ett aningen vidare perspektiv
kan dock ges med hjälp av en kortfattad genomgång av Geijers ståndpunkt
utifrån samma infallvinkel, som Atterboms i det föregående har tagits upp. Att
empirin är otillräcklig som grundval för vetenskapen var en uppfattning som alla
romantikerna delade. Ett av de mest kända uttrycken för denna övertygelse
återfinns i Geijers Om falsk och sann upplysning med afseende på religionen
(1811), vilken innehåller den redan ovan i kapitlet "Historien och filosofin"
anförda meningen: "All vetenskap, som förtjänar namnet, är översinnlig."47 Att
döma av denna skrift tillmäter inte Geijer empirin något större värde inom
vetenskapens område. Liksom Atterbom kom han dock med tiden dels att fästa
allt större betydelse vid erfarenheten, dels att ge den en allt vidare innebörd. När
Om falsk och sann upplysning omtrycktes i Valda smärre skrifter (1842)
tillfogade Geijer ett tillägg, vilket bland annat innehåller förklaringen att all
kunskap är erfarenhet: "Ingalunda likväl i den mening, såsom gåves det endast
en sinnlig erfarenhet, och således även en blott sinnlig kunskap; ty i själva verket
äro kunskap och erfarenhet detsamma, och bägge ur sinnligheten lika
oförklarliga." Även om all kunskap förmedlas genom sinnena, så är den inte
därför av sinnlig natur. Tvärtom är vad som erfars genom sinnena ett
översinnligt, "nämligen en intelligens utom mig och med detsamma mig själv
såsom intelligens".48

Till denna slutsats hade Geijer kommit långt innan tidpunkten för tillkomsten
av detta tillägg. Den möter i en tydlig utformning redan i Thorild: Tillika en

philosophisk eller ophilosophisk bekännelse (1820) med dess välkända men

46 Ibidem, 1,4 (egen paginering).
47 Geijer (1923 —1931), I, 180. Se även ibidem, I, 183, 189ff. För utförligare framställningar

av Geijers kunskapsuppfattning, se Landquist (1924), 253 — 301, Elsa Norberg (1944), 81 — 144
och Lundahl (1999), 75-88, 160-186.

48 Geijer (1923-1931), I, 227.
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svårutredda lära om sinnet som människans kunskapsförmåga.49 Av Geijer
bestäms sinnet som "förmågan av enheten" mellan begrepp och känsla, mellan
allmänt och enskilt, och han konstaterar att det i denna allmänna mening är

liktydigt med "förnuftet självt, vårföre också förnuft kommer av förnimma".50
Till skillnad från förnuftet fattar förståndet endast begreppet eller det allmänna,
det vill säga filosofins studieobjekt. Med utgångspunkt från detta argumenterar

Geijer för att filosofin i själva verket enbart utgör en rening av kunskapsorganet
och därigenom en förberedelse för den verkliga kunskapen. Enligt hans mening
finns inom naturfilosofin en aning om nödvändigheten av en sådan kunskap:

Ett nylivat sinne för erfarenheten, för idéernas födsel och intryck i verkligheten,
för det levande, reella i all kunskap är dess sista och högsta resultat, är själva
denna filosofis bättre, till ödmjukhet renade anda, som allt mer skall göra sig
gällande, ju mer den hinner genombryta skalet av sin egen abstrakta tillrustning,
vilket mängden av omogna anhängare eller motståndare anser för kärnan.51

Att filosofin endast tillskrivs funktionen att rena kunskapsorganet skall inte
förstås som att den spelar en mindre betydelsefull roll, för det är just genom

denna process som sinnet kan gå från att bara fatta "de naturliga tingen" till att
också fatta "de gudomliga (och därigenom även först rätt de naturligas grund)".52
Visserligen kan inte filosofin i egenskap av teori ensam utföra denna rening,
eftersom den måste vara både teoretisk och praktisk, men filosofin kan omsättas
i praktik och på så sätt nå fram till målet. För Geijer framstår — kanske något
oväntat — filosofin i sig själv som "den rent subjektiva vetenskapen,
vetenskapen i sin rena möjlighetHan menar att den blir objektiv "först i och
genom de övriga vetenskaperna, vilka hon alla genomgår, varigenom hon även
allt mer realiserar sig i sina objekter".53 Med anknytning till Atterboms
språkbruk — hos vilken det dock endast används i samband med historien —

kan det alltså sägas att Geijer uppfattar de övriga vetenskaperna som filosofins
förkroppsliganden.

Tanken att historieskrivningen har både en spekulativ och en empirisk sida
möter tidigt hos Geijer.54 Den utgör en av förutsättningarna för hans utredning av

48 För ingående diskussioner av denna lära och dess inspirationskällor, se i näst föregående
not anförd litteratur.

50 Geijer (1923-1931), 111,53.
51 Ibidem, III, 55 f.
52 Ibidem, III, 68.
53 Ibidem, III, 97.
54 Angående de inslag i Geijers syn på historieskrivningen som tas upp i det följande, se

vidare Landquist (1924), 461 f, 469—474, Hessler (1937—1947), I, 87—93, Henningsson
(1961), 112-148 och Lundahl (1999), 138 ff.



den historiska visshetens natur i "Om historien, och dess förhållande till religion,
saga och mythologi" (1811). En av slutsatserna som utredningen leder fram till
lyder:

Historieskrivaren skall således skilja sken ifrån sanning; han skall blott berätta vad
som verkligen skett. Men en verklig verklighet, om jag så får uttrycka mig, äger
blott det som har en nödvändig verklighet. Det lösa, tillfälliga faktum kan, utan att
få en plats i ett förnuftigt sammanhang, ej angå historieskrivaren. Att neka ett
sådant sammanhang är att neka all historia.55

Här ligger betoningen på spekulationen, men i senare skrifter fäster Geijer allt
större uppmärksamhet vid empirin.56 Exempelvis framhåller han i en recension
från 1822 av de svenska översättningarna av två historiska verk av Konrad
Mannert och Carl Heinrich Ludwig Pölitz att det inte går att nå en verklig insikt
i historien enbart genom att fullproppa "sitt huvud med alla möjliga årtal och
händelser", men han tillfogar genast att sådana ingalunda "äro umbärliga eller
överflödiga; de utgöra liksom historiens kropp, men som utan en livgivande
anda är ett kadaver". Samtidigt inskärper han att denna anda inte får vara

någonting som hängs på från utsidan: "den i fenomenerna inneboende, liksom
slumrande andan måste av den befryndade människoanden väckas och
framkallas i dagen".57

Med orden om den befryndade människoanden anknyter Geijer till en tanke
som återkommer i flertalet av hans utläggningar om historieskrivningen,
nämligen tanken att studiet av historien är en väg till självkännedom. En text där
den uppfattningen utvecklas är "Om historiens nytta" (1820), men där förses den
också med ett korrelat i form av hävdandet att självkännedom är nödvändigt för
studiet av historien. Bland annat skri ver Geijer: "Det är väl härav klart, att just
jämt så mycket, som var och en förstår sitt eget liv, just jämt så mycket är han
skicklig att förstå historiens, eller det stora, allmänna, varav han själv är en del,
och att, så mycket mängden och vikten av händelser kallar blicken utom oss, så
liten är båtnaden av denna betraktelse, om den ej återför oss på oss själva."58
Även för honom framstår med andra ord tillämpningen på den egna situationen
som en integrerad del av studiet av historien.

Ofta parar också Geijer påståendet att historien är en väg till självkännedom
med påståendet att en människa måste känna det förflutna för att kunna orientera

55 Geijer (1923-1931), I, 256 f.
56 Att det i Geijers historieskrivning samtidigt sker en utveckling mot ett allt starkare

betonande av det empiriska inslaget understryks exempelvis i Henningsson (1961), 151 ff, 446.
57 Geijer (1923-1931), III, 153 f.
58 Ibidem, III, 21.
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sig i samtiden. Med utgångspunkt från medeltiden argumenterar han för den
ståndpunkten bland annat i några i kapitlet "Historien och samtiden" berörda
partier av "Föreläsningar öfver medeltidens historia" (1818) och "Feodalism och
republicanism" (1818 —1819).59 I föreläsningarnas inledning omnämner han att
den yngre generationen förebråtts för "dess böjelse att upphöja medeltiden på
senare tiders bekost[nad]" och att detta ansetts som "ett förebud till ett åter öfver

Europa inbrytande barbari". Dessa "uttydningar" lämnar han utan avseende, men

han menar att det i fråga om "tecknet" har sin riktighet: "Medeltidens Hist[ori]a
har verkeligen för det närvarande slägtet i hast fått en stor förr okänd vigt och
betydelse. Och detta är verkeligen ett bland tidens tecken — ingen ting tillfälligt
— ej en frukt af enskilda, snart öfvergående orsaker — af en viss så kallad
nyares Scholfa bejmödande." Tvärtom är det någonting som har sin "goda grund
i Tidens egna allmänna förhållanden".60 De förhållanden Geijer syftar på är
omvälvningarna som följde i franska revolutionens spår. Efter den allmänna
förstörelsen har folken åter hänvisats till sig själva för att där hämta krafter till
uppförandet av ett nytt samhälle. För att detta skall lyckas måste de emellertid
uppleva sig själva som en enhet som inte enbart omfattar det närvarande utan
även det förflutna. Enligt Geijer är upplevelsen av en sådan enhet "hvad man

kallar nationalmedvetande". Med hjälp av historien kan nationalmedvetandet
utvecklas, eftersom ett folks historia i själva verket inte är någonting annat än

"uttrycket af dess nationalmedvetande".61
Att säga att det finns ett viktigt ideologiskt inslag i Geijers historieskrivning

är mot bakgrund av uttalanden som detta knappast överord. Anders Lundahl
understryker att gränsen mellan värdering och beskrivning är flytande i Geijers
historieskrivning och han påpekar träffande: "idén om en värderingsfri
humanvetenskap skulle för honom framstå närmast som en självmotsägelse".62
Även om det ideologiska inslaget tonades ned med åren så försvann det aldrig,
inte ens efter att han skrev det ovan citerade brevet till Järta, i vilket han tog
avstånd från Historiska skolan. Vad han där uppgav som sin nya uppfattning var

ju även endast "att historien ej kan ge, men väl modifiera principen för
handling".63 I ett tal han höll till den studerande ungdomen den 22 september
1838, alltså ett halvt år efter att han skrev brevet till Järta, förklarade han också:

59 Se Geijer (UUB, H 48-49), I, 27-31, 504-513, II, 679 ff och idem (1923-1931), II,
429 ff.

60 Geijer (UUB, H 48—49), I, 1 ff. Manuskriptets första blad är lätt söndrigt, därav
interpolationerna inom hakparentes.

61 Ibidem, I, 27 f.
62 Lundahl (1999), 131.
65 Geijer (1923- 1931), XIII, 553.
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"Mitt kall har ålagt mig att forska i det förflutna och deraf söka draga lärdomar
för det närvarande".64

På många punkter skiljer sig Geijers resonemang från Atterboms
motsvarande, men resultaten de kommer fram till överensstämmer ändå i stor

utsträckning. I själva verket var också flera av de tankar som i det föregående
tagits upp i samband med dessa båda, vanligt förekommande bland deras
samtida. Exempelvis möter föreställningen om ett sinne med vilket människan
erfar både det sinnliga och det översinnliga hos flera av tidens filosofer.65 Än
större spridning hade tanken att ett vetenskapligt studium måste innefatta såväl
spekulation som empiri, det vill säga såväl idéns begrepp som idéns faktum.
Denna övertygelse hävdades företrädesvis av humanister, men även av en del
naturvetenskapsmän.66 Tillämpad på historien möter den i en tydlig utformning
bland annat i Carl Julius Lénströms Svenska poesiens historia (1839—1840).67
Historien är enligt Lénström "en framställning af det gudomligas olika former,
men alltid tillika med fasthållande af det gudomliga, ty annars blefve historien
blott ett inventarium öfver döda ting". Det är alltså det gudomliga som utgör
formernas innehåll och han inskärper att historiens föremål varken är det
gudomliga i sig eller formerna i sig: "Hvad är då föremålet? Förmedlingen af
båda, idéns olika sätt att ingå i lifvet genom olika former."68 Orden om

förmedlingen mellan idén och formen förtjänar att framhållas, för med dem ger

Lénström en ovanligt klar sammanfattning av det program som låg bakom den
romantiska historieskrivningen och i viss utsträckning periodens
historieskrivning över huvud taget. För romantikerna handlade
historieskrivningen på samma gång om den sinnliga och den översinnliga
verkligheten.

Det är viktigt att inskärpa att romantikerna aldrig hyste någon principiell

64 Erik Gustaf Geijer, Ur Erik Gustaf Geijers liv: Skildringar och brev, de flesta
opublicerade II, för Geijersamfundet sammanställda av W. Gordon Stiernstedt (Stockholm,
1964), 142.

65 Se Nordin (1987), 99 ff, 135 f, 179.
66 Se Gunnar Eriksson (1962), 83—104 och Anders Lundgren, "Naturvetenskap och filosofi:

Naturvetenskapens institutionalisering i senromantikens Uppsala", Gunnar Broberg, Gunnar
Eriksson & Karin Johannisson (redaktörer), Kunskapens trädgårdar: Om institutioner och
institutionaliseringar i vetenskapen och livet (Stockholm, 1988), 107—135. Av Rolf Torstendahl
anges en sammansmältning av idealism och empiri som någonting karakteristiskt för
historieskrivningen under decennierna efter 1800-talets mitt. Se Torstendahl (1964), 95—212.

67 Mellan 1836 och 1842 var Lénström docent i vitterhetens historia vid Uppsala universitet,
vilket innebär att han tjänstgjorde under Atterbom.

® Lénström (1839-1840), I, 6.
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fientlighet mot empirin.69 Visserligen erbjuder det inte några svårigheter att i
Nya skolans publikationer — framför allt inte i de tidiga — finna exempel på
ringaktande kommentarer om empiriska studier, men vad de riktas mot är med
mycket få undantag endast sådana studier som bedrivs utan aktgivande på de
övergripande filosofiska perspektiven, det vill säga studier där empirin går
utöver den roll som tillkommer den inom romantikernas system för
vetenskaperna. Som ovan framgått sker det dock i Atterboms och Geijers
förhållningssätt till historien med tiden en förskjutning mot ett allt starkare
betonande av det empiriska inslaget. Det rör sig inte här om några isolerade
företeelser, utan om en allmän utvecklingstendens i tiden. I en karakteristik av

den tyska romantiken skriver Christer Westling träffande: "Romantiken var

mångfacetterad och motsägelsefylld, och då den efter ett par decennier försvann
som konstform, beskylld för verklighetsflykt och fantastik, hade dess
vetenskapliga intressen omärkligt glidit över i ett värderingsfritt hanterande av

fakta."70 Dessa ord kan med lika stor rätt tillämpas på den svenska romantikens
utveckling över tiden.

Någonting som bör understrykas är att romantikernas historieskrivning i
själva verket inte är så spekulativ som denna avhandling kan ge vid handen. Vad
som genomgående har fokuserats här är de principiella aspekterna av

medeltidsuppfattningen och det är givetvis på detta område som spekulationen är
mest framträdande. I deras mer utförliga framställningar av medeltiden intar
behandlingen av de frågorna som regel en förhållandevis liten del av det
sammanlagda utrymmet. Som det föregående har visat tillmäter dock
romantikerna själva de principiella aspekterna en mycket stor betydelse. Till
historikerns uppgifter hör inte bara att redogöra för ett händelseförlopp, utan
också att tolka dess bakomliggande innebörd. Vad som skall berättas är med
andra ord såväl vad det är som sker som vad det är som sker i allt som sker.

Därigenom blir romantikernas estetiska, filosofiska, religiösa och politiska
ställningstaganden en integrerad del av historieskrivningen i dess egenskap av

vetenskap.
Som ovan påpekats är det också uppenbart att romantikernas uppskattning av

medeltiden från början vilade på vad som i dag skulle kallas för en ideologisk
grund. Dess ursprung står att söka i deras uppfattning om den tid de levde i, en
tid som hade genomlevt sammanbrottet av en både moralisk och politisk
världsordning, det förra i form av den franska upplysningsfilosofin och det
senare i form av franska revolutionen och dess följdverkningar. Efter den

68 Detta understryks även i Gunnar Eriksson (1969), 11 och Lundgren (1988), 109.
70 Westling (1985), 46.
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allmänna förödelsen måste nu de höga värden som hade trampats i gruset
återupprättas för att på nytt kunna erbjuda människorna vägledning genom

tillvaron. Det var utifrån en sådan syn på samtiden som romantikerna kom att
lyfta fram medeltiden som en positiv motbild. Mot den moderna människans
girighet, gudlöshet, lastbarhet och själviskhet ställde de upp den medeltida
människans självuppoffrande försvar av den sanna kärleken, tron och äran.
Emellertid medförde inte det ideologiska bruk de gjorde av epoken att de
betraktade den med en helt okritisk blick. I takt med att de skaffade sig mer

ingående kunskaper om den svalnade också något av den tidigare hänförelsen,
men vad de strävade efter hade heller aldrig varit att — med Heinrich Heines i
inledningen citerade ord ur Die romantische Schule (1835) — "åter kalla tillbaka
en bortdöd förflutenhet till livet".71 Vad de ville kalla tillbaka var endast den

ännu levnadsfriska förflutenheten, den som kunde vara till hjälp vid
grundläggningen av den framtid som skulle komma att överglänsa alla
förutgående tidevarv.

71 "eine abgestorbene Vergangenheit wieder ins Leben rufen". Heine (1968), 231.
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Avslutning

De svenska romantikernas uppfattning om medeltiden står i mycket nära
samband med deras uppfattning om situationen i deras egen tid. För dem
framstod det tidiga 1800-talet som en övergångsfas i den historiska
utvecklingen, som ett tomrum mellan något som hade varit men inte längre var

och något som skulle bli men inte ännu var. Franska revolutionens och
upplysningens förkastande av den tidigare politiska och moraliska ordningen
efterlämnade hos romantikerna en känsla av ett totalt sammanbrott: världen hade

lagts i ruiner och måste nu byggas upp på nytt från grunden. Hur viktigt det är
att vid studier av romantikerna ta sådana stämningar i beaktande låter sig
svårligen överbetonas, allra minst rörande studier av deras historieuppfattning.
Det var mot bakgrund av deras bild av det närvarande som deras bild av det
förflutna tog form.

I kampen för en bättre framtid använde de medeltiden som en positiv
motbild, som en symbol för ideal att eftersträva. De lyfte fram epoken för att
visa sina samtida att verkligheten kunde gestalta sig på ett helt annat sätt än vad
den gjorde i det tidiga 1800-talet. Epoken utnyttjades med andra ord ideologiskt,
det vill säga för att påverka människornas föreställningar om den värld de levde
i. Detta skedde inte enbart i olika slag av polemiska texter, utan även i
skönlitterära och historiska verk. Bland romantikerna fanns en medvetenhet om

att situationen i en persons samtid alltid sätter en prägel på hans eller hennes
förhållningssätt till det förflutna och att detta även gäller i de fall då personen i
fråga är en historiker. De var inte relativister i modern mening, men de insåg att
historien inte skriver sig själv, utan skapas och omskapas av eftervärlden utifrån
dess skiftande behov. Deras egna historiska verk utgör tydliga exempel som kan
anföras för att belägga en sådan uppfattning om historieskrivningens natur.

Ett exempel med betydligt större räckvidd utgörs dock av den sammantagna
historieskrivningen om medeltiden under perioden från renässansen till
romantiken. Den ideologiska användningen av medeltiden har en lika lång
historia som medeltidsbegreppet. Alltifrån renässansen har epoken framhållits
som en motbild till samtiden med antingen negativa eller positiva förtecken.
Som mest fördömande var synen på medeltiden under 1700-talet, då
upplysningsfilosoferna utmålade epoken som inbegreppet av i det närmaste allt
de tog avstånd ifrån. Under de sista decennierna av 1700-talet började dock allt
fler historiker reagera mot ensidigheten i upplysningsfilosofernas
historieskrivning. I stor utsträckning var de tyska romantikernas försök att
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omvärdera medeltiden inspirerat av dessa föregångare. Till Sverige nådde
emellertid de nya strömningarna först med de svenska romantikerna. Även om
de inte gick lika långt som de tyska romantikerna i idealiseringen av medeltiden,
så innebar avsaknaden av förmedlande led mellan upplysningens och
romantikens syn på epoken, att deras medeltidsuppfattning paradoxalt nog var
mer omvälvande i den svenska miljön än vad de tyska romantikernas var i den
tyska.

Till att börja med vilade de svenska romantikernas anammande av den nya

medeltidsuppfattningen i första hand på en ideologisk grundval. Uppvärderingen
av epoken ingick som ett led i kampen för en framtid där man skulle råda bot på
skadorna som åsamkats världen av upplysningen och revolutionen. Enligt
romantikernas mening behövde dock ideologiska och vetenskapliga intressen
inte råka i konflikt med varandra inom historiens område. De underströk också

ständigt att sanningen alltid måste vara historikerns främsta ledstjärna. För dem
utgjorde ideologiska ställningstaganden i själva verket en integrerad del av

historieskrivningen som vetenskap. Ytterst såg de i historien en fortgående kamp
mellan det goda och det onda och de ansåg att det var historikerns skyldighet att
ställa sig på den rätta sidan. I deras ögon var motsättningen mellan det goda och
det onda inte en fråga om subjektivt tycke utan om objektiv sanning och därför
medförde kravet på ställningstagande inte att de gjorde avkall på kravet på
vetenskaplighet. I sista hand var det i vägledningen historien kunde ge
eftervärldens människor, som romantikerna såg historieskrivningens
berättigande.

Det ideologiska bruk romantikerna gjorde av medeltiden resulterade i att
deras skildringar av epoken i viss utsträckning blev idealiserande. Vad de tog
fasta på och lyfte fram var i första hand de punkter där de ansåg att den
medeltida kulturen hade varit i besittning av kvaliteter som den samtida kulturen
led brist på. Emellertid var detta ingalunda det enda sättet på vilket deras
föreställningar om det förflutna avspeglade förhållanden i deras samtid.
Exempelvis utgörs en nödvändig och tydligt avläsbar förutsättning för deras
tolkning av medeltiden av de filosofiska strömningarna i deras egen tid.
Romantikerna var hängivna anhängare av den tyska idealistiska filosofin och
detta präglade deras insatser inom alla områden där de var verksamma. Den
idealistiska filosofin tillhandahöll en övergripande världs- och livsåskådning där
alla enskildheter inordnades i ett sammanhängande system.

Till de mest grundläggande inslagen i idealismen hör just övertygelsen att
allt i världen hänger samman med vartannat och bildar en enda levande helhet.
Vad historien innerst handlar om är det stegvisa framträdandet av olika sidor av
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denna helhet, vilken ytterst utgörs av det gudomliga. Med andra ord bildar
historien en såväl sammanhängande som meningsfull process. Enligt
romantikerna består historikerns uppgift i sista hand i att tolka den
bakomliggande innebörden i det historiska skeendet, det vill säga att klarlägga
den andliga utveckling som döljer sig bakom de enskilda händelserna. De
menade att denna utveckling har en organisk karaktär, att det efterföljande
naturligt växer fram ur det föregående. Om den historiska kontinuiteten bryts,
såsom skedde under franska revolutionen, får det därför svårartade
konsekvenser. Romantikerna föreställde sig människosläktets historia som en

motsvarighet till en enskild människas livslopp från födelse till död. Medeltiden
tilldelade de därvid rollen av antingen barndomen eller — och oftast —

ungdomen. Mot bakgrund av denna syn på historien är det inte förvånande att de
gjorde tanken att det förflutna måste bedömas utifrån dess egna förutsättningar
till sin. Liksom ynglingen inte kan bedömas med mannens måttstock, kan inte
medeltiden bedömas med 1800-talets måttstock. Stundom råkade dock tanken på
alla tidevarvs egenvärde i motsättning till romantikernas övertygelse att

utvecklingen på sikt — om än med periodvisa bakslag — rör sig i riktning mot
allt mer lysande höjder.

Flera av de tyska idealisterna fäste mycket stor vikt vid de sköna konsterna.
De menade att konstnären kan skåda djupare in i verkligheten än vad vanliga
människor förmår. Denna tanke tillämpades även inom historiens område, där
den möter i form av ett ömsesidigt närmande mellan skönlitteraturen och
historieskrivningen. Bland romantikerna upprepades ständigt att konst och
vetenskap måste förenas i historieskrivningen. De betonade att historikern måste
bemöda sig om den litterära formen i sina framställningar. Ofta hävdade de
dessutom att historikerna av de skönlitterära författarna kunde lära sig att skriva
på ett sätt som lät den underliggande logiken i det på ytan kaotiska historiska
skeendet framträda tydligt. Därigenom blev skönlitteraturen till en förebild som

kunde hjälpa historieskrivningen att nå fram till vad som enligt romantikerna var
dess egentliga mål, att uppenbara den andliga innebörden i historien.

Emellertid var det inte enbart historieskrivningen som påverkades av

skönlitteraturen, utan även det omvända gäller. Flera romantiker behandlade det
förflutna omväxlande i egenskap av historiker och av diktare. Även i de poetiska
gestaltningarna av det förgångna eftersträvade de att förmedla en historisk
sanning till läsarna. Många gånger gav de också uttryck åt tanken att diktaren
kan nå fram till en djupare sanning om det förflutna än den som ligger inom
historikerns räckhåll. De menade att diktaren kan ta fasta på det karakteristiska i
historien och se bort ifrån allt oväsentligt och tillfälligt som annars riskerar att
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undanskymma vad som i deras ögon utgjorde de historiska företeelsernas
verkliga betydelse. Helt i enlighet med uenna uppfattning utmålar de i princip
samma bild av medeltiden i skönlitteraturen som i historieskrivningen, men som

regel framträder bilden i en mer renodlad och tydlig form i det förra slaget av

verk än i det senare. Vid studier av romantikernas medeltidsuppfattning är det
därför viktigt att ta deras konstnärliga framställningar av epoken under
övervägande.

Vilka var då grunddragen i den medeltidsuppfattning som utformades mot

bakgrund av de ovanstående förutsättningarna och som presenterades i
romantikernas såväl historiska som skönlitterära framställningar?

När romantikerna talade om medeltiden syftade de vanligen i första hand på
vad som i dag kallas högmedeltiden, det vill säga 1000- till 1200-talen. I deras
kronologiska avgränsningar av medeltiden som en epok i det förflutna är dock
tidsramarna avsevärt vidare. Det förekommer visserligen betydande variationer,
men som regel satte de epokens inledning vid det västromerska rikets fall och
folkvandringarna. De fann att en ny tid tog sin början med dels de germanska
folkens uppträdande på världshistoriens scen, dels kristendomens slutliga
övervinnande av hedendomen. I vissa fall sköt de fram epokens slut ända till sin
egen samtid, men mestadels förlade de det till reformationens splittrande av den
kristna kyrkan. Betydelsen de tillmätte kristendomen medförde att de för svenskt
vidkommande placerade gränsen för medeltidens inledning först under det
århundrade då kristendomen blev den dominerande religionsformen, alltså under
1000-talet. Enligt romantikernas uppfattning var det ur föreningen av germanskt
och kristet som den för medeltiden utmärkande andan framgick. För dem var det
snarare utbildandet och utslocknandet av denna anda än några politiska
händelser som markerade epokens tidsgränser. I de viktigaste av epokens
livsyttringar ansåg de sig kunna finna en enhetlig karaktär, vilken de förklarade
med att dessa manifestationer utgått ur en för dem alla gemensam princip. Enligt
deras mening var det just förekomsten av en sådan enhetlighet som gjorde det
motiverat att tala om medeltiden som en epok.

För romantikerna framstod kristendomens seger över hedendomen som en av
de mest betydelsefulla brytpunkterna i världshistorien. Inom hedendomen hade
det gudomliga varit inomvärldsligt och funnits omedelbart uppenbarat i naturen.
Med kristendomen frigjorde det sig från naturen och ändligheten för att i stället
framträda som andligt och oändligt. Ytterst var det ur denna förändring som
romantikerna härledde de avgörande skillnaderna mellan forntiden och
medeltiden. Förändringen innebar att människan kom i ett nytt förhållande till
gudomligheten och naturen, vilket medförde en omgestaltning av grundvalen för
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bildningen och kulturen. Emellertid fann romantikerna att kristendomen blev en
kraft med makt att omskapa världen först när den upptogs av de starka och
handlingskraftiga germanerna.

Den för medeltiden utmärkande anda som uppstod ur föreningen av det
kristna och germanska omtalades vanligen som den romantiska andan. Som det
mest utmärkande för denna angavs just dess inriktning på det andliga och
oändliga. Romantikerna menade sig överallt i den medeltida kulturen kunna
urskilja en strävan bort från det jordiska och i riktning mot det himmelska. De
fann denna strävan avspeglad i alla konstarterna, men allra tydligast i
arkitekturen. I deras ögon framstod de himmelssträvande gotiska katedralerna
som själva sinnebilden av medeltidens andliga liv. Vad de fäste sig vid var inte
minst omfattningen av dessa väldiga byggnadsprojekt, arbetsinsatsens och
kostnadernas enorma storlek. För romantikerna blev detta till ett bevis på de
medeltida människornas beredvillighet att utan hänsyn till den egna timliga
nyttan lägga ned all kraft enbart på målet att förhärliga Gud.

Ett tydligt uttryck för den romantiska andan fann de vidare i det medeltida
ridderskapet. I riddaren hade den nordiska hjältekraften ingått förening med de
kristna tänkesätten så att han inte längre stred för egen vinning utan till försvar
av den sanna tron. Den sak riddaren tog sig an var inte hans egen eller hans
länsherres, utan hela mänsklighetens. Till skillnad från de forna nordiska
kämparna kunde också riddaren uppvisa både styrka och ömhet. I kriget
tillkämpade han sig segern med blänkande vapen och i kärleken med innerliga
dikter. Dessa båda sidor hos riddaren sammanfattades i det höviska idealet med

dess föreställningar om de båda könens komplementära funktioner. Många av

romantikerna fann att detta ideal svarade mot idealet för såväl sann manlighet
som sann kvinnlighet.

Med tanke på att romantikerna främst härledde den medeltida kulturens
egenart ur kristendomen är det inte förvånande att kyrkan som regel intar en

mycket framträdande plats i deras karakteristiker av epoken. Enligt deras
mening var den romersk-katolska kyrkan den viktigaste sammanhållande
inrättningen i den medeltida världen. Ytterst var det kyrkan som bar upp den
värdegrund, vilken hela Europas befolkning erkände som sin ledstjärna. Den var

en auktoritet som till och med kungar frivilligt underkastade sig, eftersom de
insåg att detta lände till deras eget bästa. Ofta framhåller också romantikerna att

kyrkan fyllde en viktig civilisatorisk funktion, därigenom att den mildrade
folkens seder. 1 opposition mot den starkt antikatolska tendensen i mycket av

1700-talets historieskrivning, beskriver de den medeltida katolicismen som en

religionsform väl anpassad till det utvecklingsstadium varpå mänskligheten då
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befann sig. För dem framstod katolicismen som en religionsform baserad enbart
på tro, vilket de fann passande för människosläktets barn- och ungdom.

Enligt romantikerna medförde reformationens splittrande av kyrkan att
grundvalen för den medeltida kulturen raserades. Den tidigare gemenskapen i tro
och värderingar upphörde, vilket kom att få både långtgående och långvariga
följder. Bland romantikerna uppfattades en religionsform där tron förenades med
vetandet som idealet. I katolicismen såg de en ensidighet i den ena riktningen, i
protestantismen en i den andra. Inom protestantismen satte sig förnuftet till doms
över de heliga tingen och ett vetande som var skilt från tron uppstod. I denna
klyvnad fann romantikerna den första grunden till upplysningsfilosofin och i
förlängningen till franska revolutionen. Uppgiften för framtiden var att försona
tron med vetandet, att tillfredsställa bådas rättmätiga anspråk. När detta skedde
skulle en ny kulturepok ta form, en epok som skulle ersätta den som gått under
med reformationen. Vad som i romantikernas ögon utmärkte perioden mellan
reformationen och det tidiga 1800-talet var endast ett ständigt fortgående
nedbrytande av den forna kulturen, inte ett grundläggande av en ny.

Betraktat mot bakgrund av de föreställningar romantikerna gjorde sig om
såväl medeltiden som samtiden faller det sig naturligt att de använde den förra
som en motbild till den senare. Beträffande många av deras huvudsakliga
invändningar mot tillståndet i samtiden utgjorde medeltiden en högst verksam
kontrast. Där fann de en stark religiös tro, fasta värderingar som hölls i aktning,
en villighet att utan hänsyn till personlig nytta uppoffra den egna individen till
fromma för upphöjda ändamål, och en kultur där allt hängde samman organiskt
så att allt från det högsta till det lägsta hade en naturlig plats där det var

hemmahörande. I dessa avseenden framstod medeltiden som ett ideal för

romantikerna, men inte i meningen att de skulle ha önskat en återgång till det
tillstånd som då var rådande. Deras framhållande av medeltiden syftade till
skapandet av en framtid som skulle bli mer framstående än alla tidigare
historiska epoker. Även om de på många punkter ansåg att medeltiden var att
föredra framför samtiden så uppfattade de inte alls epoken som ett realiserande
av det högsta mänskligheten kunde åstadkomma. Deras idealisering av
medeltiden var ingalunda reservationslös och vad de ville ta upp på nytt var
endast de inslag i den medeltida kulturen av vilka de menade att deras samtida
hade någonting att lära.

Till större delen hade de svenska romantikerna övertagit de grundläggande
idéer som berörts i det föregående mer eller mindre direkt från sina tyska
föregångare. Omplanterade i den svenska intellektuella miljön kom dock idéerna
att spela en delvis annan roll än vad de hade gjort i ursprungslandet. Över huvud



taget blev idealiseringen av medeltiden aldrig lika långtgående i Sverige som i
Tyskland, vilket sammanhänger med att förutsättningarna för en idealisering på
flera sätt skilde sig mellan de båda länderna. Den svenska medeltiden erbjöd inte
en tillräckligt glänsande anblick för att kunna framhållas som ett förebildligt
exempel. De tyska romantikerna använde ofta medeltiden i nationalistiska
sammanhang, men för de svenska efterföljarna var det inte möjligt att förfara på
ett motsvarande sätt. I Sverige utgjorde tvärtom den nationalistiska strömningen
ett hinder för idealiseringen av medeltiden. Sedan långt tillbaka vände sig
svenskarna till den götiska forntiden när de med historiens hjälp önskade
uppamma nationella stämningar, varför det inte förelåg något behov av

medeltiden i sådana sammanhang. Ofta var också idealiseringen av forntiden
förbunden med en svartmålning av medeltiden. Katolicismens införande
beskrevs som dödsstöten för de forna hedniska dygderna och som orsaken till att

Sverige underkastades såväl den romersk-katolska kyrkans som Danmarks
överhöghet. Att tala väl om medeltiden blev mot denna bakgrund närmast
detsamma som att brista i patriotism. Genom den centrala roll den romerska
kyrkan intagit i medeltidens historia kom uppskattande omdömen över epoken
dessutom att framstå som religiöst betänkliga i det strängt protestantiska
Sverige. Många debattörer gjorde inte någon skillnad mellan den medeltida och
den samtida katolicismen och romantikernas försök att uppvärdera den förra
ledde till att de anklagades för att hysa för en god protestant otillbörliga katolska
sympatier. Sannolikt gjorde dessa anklagelser verkligen visst intryck på
romantikerna och bidrog till att de började uttrycka sig med något större
försiktighet.

Trots att idealiseringen av medeltiden således inte spelade en lika
framträdande roll i den svenska romantiken som i den tyska, kan det dock sägas
att den intog en mycket viktig plats också inom den förra. På många sätt
framstod den anda som enligt romantikerna hade kännetecknat den medeltida
kulturen som ett ideal för dem. Därför är det inte alls opassande att de själva har
kommit att betecknas med samma begrepp som de använde för att ange vad som

var utmärkande för medeltiden, vilken för dem framstod som det romantiska
tidevarvet. I romantikernas ögon var det romantiska en kvalitet som visserligen
främst var förknippad med medeltiden, men som ändå kunde göra sig gällande
också under andra epoker, såsom deras egen. Återuppväckandet av denna anda
skulle bli ett viktigt steg på vägen mot den strålande framtid, som skulle växa
fram ur den kaotiska mellanperiod i vilken de själva framlevde sina dagar.



Summary

The subject of the dissertation is the view of the Middle Ages among Swedish
Romantics, as reflected in their historical and literary writings. Special attention
is paid to the writings of Per Daniel Amadeus Atterbom (1790—1855) and Erik
Gustaf Geijer (1783—1847). Atterbom and Geijer were two of the most
prominent exponents of Swedish Romanticism, and they are held up as examples
of the views within the Romantic circles in general.

The basic purpose of the thesis is to present an overview of opinions of the
Middle Ages among Swedish Romantics. Primary importance is attached to the
principal aspects of the Romantic conception of the period. In other words, the
emphasis is not so much on opinions of specific medieval events and characters,
but on the interpretation of the underlying meaning of history, as realised in
actual historical phenomena. Above all, the Romantic view of the role of
religion in medieval society is examined, a topic central to the Romantic view of
the period as such and a major point of contention among contemporaries.

The purpose, however, is not only to describe the Romantic conception of
the Middle Ages, but also to contextualise it. It is closely related to the position
of the Romantics in a number of debates, for example about the nature of history
and historiography and about contemporary morality and politics. The Romantic
conception of the Middle Ages is used to highlight important features of their
conception of history in general and even of their thinking as such.

A recurring question is why the Romantics viewed the Middle Ages the way

that they did and what this tells us about them and their times. Thus, in a sense,
it can be said that the thesis focuses on the intersection of the Middle Ages and
the early 19th century. When the first Romantics appeared in Sweden in 1810,
the word 'Romanticism' was primarily used in connection with medieval times
but, by and by, the word was more often applied to the early 19th century. In
other words, the very fact that the Romantics came to be known as 'Romantics'
points to a connection between the Romantic Movement and the Middle Ages, a

period often referred to as the Romantic Era. Nor is the etymology coincidental,
since the Romantics regarded the culture of the Middle Ages as an ideal worthy
of emulation in certain respects.

The Swedish Romantics were influenced by their German counterparts, and
the former are studied in the light of the latter. Several fundamental ideas current

among members of the New School, as the Romantic Movement in Sweden was

called, were taken more or less directly from the writings of their German
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predecessors, such as Friedrich Schelling, Friedrich Schlegel, and Novalis
(Friedrich von Hardenberg). To some extent, however, the ideas took on new

meaning when they were introduced into the intellectual and literary milieu of
Sweden.

Swedish and German Romantics alike were convinced that society was in a

state of crisis. They considered themselves to live and work against the backdrop
of a complete political and moral breakdown; the French Revolution had severed
the ties that bind people together, and the noble values that constitute the dignity
of man had been dragged through the mud by Enlightenment philosophers. The
French revolutionaries had tried to break with the past and start afresh, but their
conscious attempt to rid themselves of the burden of history actually resulted in
a renewed interest in the past, especially in the Middle Ages.

It seemed to the Romantics as though the contemporary crisis forced
mankind to turn to the past to find the foundations of the future. In the culture of
the Middle Ages they found many valuable elements, which they deemed
worthy of revival. They used the Middle Ages as a contrasting picture to show
what had been lost to modern society. Thus the Middle Ages acquired
ideological significance and served as an exhortation to strive for the creation of
a better world than their own.

According to the Romantics, the French Revolution was simply the ideas of
the Enlightenment put into practice. They saw the root of the upheaval in the
Encyclopedists' rejection of traditional values, especially values that had
originated in the Middle Ages and were based on Christianity. With the help of
German Idealism, the Romantics tried to rehabilitate these values by providing
them with a scientific foundation. Idealist philosophy offered an all-embracing
view of the world, a system in which each part had its given place in a coherent
totality.

One of the most important assumptions of German Idealism was that
everything is part of an organic whole. Accordingly, the Romantics claimed that
the essence of history consists in the successive realisation of different aspects of
the whole. To them, the task of the historian is, in the final analysis, to interpret
the hidden meaning revealed in the unfolding of history. The Romantics were

convinced that the historical process is characterised by organic evolution, that
what comes after naturally grows out of what has gone before. It follows that a

break in this continuous evolution, e.g. the French Revolution, has grave

consequences. The Romantics pictured the history of mankind as a reflection of
the life of an individual human being — from the cradle to the grave. Of course,
no stage could be left out in the process of steady growth. The Middle Ages
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were compared either to the childhood or, more often, to the youth of the
individual.

Closely related to this complex of ideas is the notion that the past must be
judged on its own premises, not according to the standards of posterity. In the
long run, this was to be of immense importance to the revaluation of the Middle
Ages. Among the Romantics, however, the thought of the intrinsic value of each
historical period sometimes came into conflict with their conviction that
historical change was tantamount to progress — though with occasional
setbacks, as in their own time. This view of the nature of history kept the
idealisation of the Middle Ages within limits, since it meant that the Middle
Ages could not be the be-all and end-all of mankind's endeavours.

In many ways, the fine arts and especially the belles-lettres occupied an

important place in the Romantics' dealings with the past. They considered works
of art to be expressions of the spirit of the time in which they had been created,
and so they argued that historians should make use of art to get to know the
inner life of eras past. They went even further and established a close connection
between contemporary art and history. The Romantics used to claim that
historiography had to be both art and science. They emphasised that historians
should make sure that their writings made good reading. They maintained that
historians should learn from authors of fiction how to present their subject-
matter in such a way that the hidden logic in the seemingly chaotic chain of
events was made clear. This way, fiction became a model for how the historian
could achieve the ultimate goal of historiography: the revelation of the inner
meaning of historical phenomena.

In the age of Romanticism, not only was historiography influenced by
fiction, but the opposite held true as well. Several of the Romantics were both
historians and poets. Nevertheless, their task remained the same: to depict the
past according to historical truth. Actually, they even claimed that the poet could
uncover a deeper truth than the historian. The argument went like this: the poet
could focus on the meaningful totality and — unlike the historian — ignore
disturbing and irrelevant details, thus allowing him to paint a clearer and more
accurate picture of the essential features of former times. This opinion was

reflected in the descriptions of the Middle Ages in the poetical and historical
works of the romantics. For the most part, both forms of writing were well in
agreement, but the essential features of the past stood out in a more distinct and
unequivocal way in the poetry.

The Romantic view of the nature of history and the aim of historiography is
reflected in the periodisation of the past. Dividing history into ages, the
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Romantics took the inner history of mankind as their point of departure. An age
in history was a cultural unit based on a shared set of values. It was

distinguished by a measure of homogeneity in its more important manifestations.
Not surprisingly, the Romantics considered the development of such a cultural
unit to be a protracted process. In the case of the Middle Ages, the process began
with the migrations of the Germanic peoples and the fall of the Western Roman
Empire. In the case of Sweden though, it began as late as in the 11th century, at
the time of Christianisation. The process was completed during the Crusades.
Then a reverse process of decline set in, lasting until the Reformation.

According to the Romantics, the spirit of the Middle Ages, a spirit often
referred to as the Romantic Spirit, originated in the fusion of Christian and
Germanic elements brought about by the Great Migration. In their opinion,
Christianity first became a power that could transform the world when it was
taken up by the vigorous Germanic peoples. The triumph of Christianity over

paganism represented one of the most important turning-points in world history.
According to pagan beliefs, the divine existed within the natural world, and it
was directly revealed in nature. According to Christian beliefs, on the other
hand, the divine had freed itself from the bonds of nature. Instead, it was now

spiritual and infinite. Thus man's relation both to God and to Nature changed
drastically, leading to a radical transformation of the foundations of civilisation.
The Romantics saw this as the glorious beginnings of the realisation of another
aspect of the human spirit.

In the case of Sweden, it was somewhat controversial to view
Christianisation in a positive light, as the process of Christianisation had been
regarded as the starting-point of the most disgraceful period in the history of the
nation. This was partly because of a long tradition of glorification of heathen
virtues, partly because of the equally long tradition of protestant opposition to
the Roman Catholic Church. These traditions were two of the main reasons why
the idealisation of the Middle Ages among Swedish Romantics was never as far-
reaching as in Germany. Just as important, however, was the fact that the
medieval period in Sweden was never as glorious as in Germany — a source of
regret among Swedish Romantics. By way of explanation, they pointed out that
Sweden had come into close contact with the rest of Europe at such a late date
that the new culture never had the time to develop fully.

According to the Romantics, the distinguishing feature of medieval culture
was its preoccupation with the spiritual and the infinite, i.e. the characteristics of
the Romantic Spirit. To them Romanticism was a quality associated with the
Middle Ages, but it could also appear in other eras. The striving away from the



worldly, towards the heavenly, that is so typical of the Romantic Spirit was

everywhere to be seen in medieval culture. As the clearest expression of this
striving, the Romantics pointed to the Gothic cathedrals, which seemed to be
embodiments of medieval spiritual life. The very existence of these majestic
buildings was proof of the willingness of medieval man to work for the sole
purpose of glorifying God, with no regard for himself.

The Romantics found an even more notable readiness to disregard personal
gain in favour of universal good in the knighthood. The knight was seen as an
individual in whom Nordic valour had been ennobled by Christianity. He no

longer fought to win possessions, but to defend the true faith, and honour and
love. Some of the Romantics took the knight for a model, in the sense that they
tried to imitate his idealistic willingness to sacrifice himself for the good of
mankind, although the Romantic battles were fought with pens instead of
swords. Furthermore, they considered the relationship between the sexes

codified in the chivalrous ideals to be a model of both true manliness and true

womanliness. According to the Romantics, modern man had much to learn from
the Middle Ages in these respects.

Since the Romantics claimed that most of the characteristic features of

medieval culture could be traced back to Christianity, it is hardly surprising that
they devoted a lot of space in their writings to the Roman Catholic Church. They
regarded the Church as the most important of the institutions that had made
medieval Europe a single cultural unit. Ultimately, it was the Church that had
upheld the values dear to medieval Europeans. This formed another contrast to
contemporary society, since the Romantics felt that their contemporaries rejected
all values that did not further their own material good. Generally, the Romantics
spoke of the medieval Church in appreciative terms. They described Catholicism
as a poetic form of religion, based solely on faith and well-suited to the youth of
mankind.

As far as the Romantics were concerned, the division of the Church caused

by the Reformation was tantamount to the final destruction of the foundations on

which medieval culture had been built. The earlier unity of faith and values was

destroyed - with far-reaching consequences. To the Romantics, the ideal religion
was one in which faith and reason went hand in hand. They found that
Catholicism and Protestantism were both narrow-minded, though in different
ways: Catholicism put too much emphasis on faith, and Protestantism laid too
much stress on reason. Within Protestantism, reason took precedence over things
holy, giving rise to knowledge separated from faith, the first stage in a

development that would ultimately lead to the philosophy of the Enlightenment.



According to the Romantics, the main objective should be to reconcile faith with
reason. Once that hade been accomplished, a new era in the history of mankind
would begin, an era that would replace the one destroyed by the Reformation:
ever since the Reformation, there had been nothing but a continuous destruction
of the last remains of the earlier civilisation.

In the early 19th century, Sweden was a strictly Protestant country.

According to law, converts from the Protestant faith were to be expelled. The
low regard in which the Middle Ages were held was partly the result of general
anti-Catholicism. It is hardly surprising that the Romantics' appreciative
descriptions of the medieval Church and their critical remarks on the
Reformation were controversial. The Romantics were accused of secretly being
drawn to Catholicism, a serious allegation at that time. Clearly, the Romantics
learnt from this controversy culminating in 1817. They began to choose their
words more carefully and to emphasise both positive and negative traits of both
Catholicism and Protestantism. Still, they did not really change their minds.

When the Romantics started to oppose the view of the Middle Ages as the
Dark Ages in 1810, their reasons for doing so were mainly ideological. They
found the Middle Ages a handy contrast to contemporary society, and they used
it to further their own views. At the beginning, their knowledge of the period
was just as limited as that of their adversaries. Later on, all this changed and
their interest in medieval times developed into a serious occupation with the
past. It should be pointed out, though, that the Romantics never looked upon

history as a weapon to be used without regard to fact. On the contrary, they used
to point out that historical truth should always be the guiding principle in man's
relation to his past. Their historical writings show that they paid more than lip-
service to this principle. Still, the very same works demonstrate how their view
of history was influenced by what they considered to be the needs of
contemporary society. This is hardly surprising, though, since truth was always
on the side of good, in the view of the Romantics, and good and evil could be
philosophically deduced. Thus historical truth always coincided with ideological
usefulness. To the Romantics, history was in the final analysis about the eternal
struggle between good and evil. It was the duty of the historian to choose sides
carefully in this struggle: the past was to be used for the benefit of the future.

The relationship of the Romantics to the Middle Ages has to be seen in this
light. Their aim was not to recreate an earlier era, but to revive some of its
characteristic features in order to lay the foundations of a future age that would
outshine the past.

Språkgranskning: Roger Wiberg
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