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Det första äventyret i Lycksalighetens ö.

Av Car l  San t e s son .

När ridån höjer sig för inledningsscenen i det första äventyret, är ak
tionen redan i full gång på sagospelets fantasiteater. Skott knalla, jakt
horn ljuda, ivriga rop avlösa varandra. Konung Astolf jagar isbjörnar i 
sitt vinterrike uppe i höga Norden, och det framgår av några snabba re
pliker bakom kulisserna, att en bland de vita bjässarna just fallit för hans 
kula. En dylik jägarromantik, sjungande och valthornsklingande, rörlig 
eller realistiskt pratsam efter omständigheterna, hörde sedan flera år till 
ingredienserna i Atterboms sagospelsromantik, och gav upptakten till 
Fågel blå-fragmentet från 1813. I Lycksalighetens ö kom ju jakten på 
björnarne genaste vägen från folkboken, diktverkets underlag, och i denna 
antyddes även, ehuru rätt vagt, den bistra, snötäckta berg- och skogs- 
natur, som Atterbom verkningsfullt utnyttjar till ekofång för handlingen.

Skyttarne i Astolfs följe anföra det sällsamma persongalleriet i sago- 
leken. Att dessa herrar inte bara äro konventionella, konturlösa figuranter 
i ett drama eller sångspel vilket som helst ser man snart nog. Visserligen 
bilda de till en början ett tämligen marionettartat förgrundsstaffage, 
men deras särmärkta »hyperboreiska» sinnesart är ej att misstaga sig på. 
De tecknas, litterärt och lätt satiriskt, såsom begivna på ätande, dryck
jom och sömnigt fraterniserande och därför fyllda av den uppriktigaste 
lojalitet mot Astolf, som utlovat ett bastant gravöl över björnarne; en 
löst utkastad fras om »medborgsmän i ett offentligt statslif» anspelar vid 
sidan härav på den liberala tidningen Argus’ åsikter om publicitet.1 2 In
nan många repliker fallit skymtar redan den illusionsbrytningens prin
cip, vars diktamen ordnar verklighetsbelysningen i detta äventyr. Försåt
ligt skingrar diktarens reflexion det till en viss grad tidlösa och naiva i 
sagofiktionen och sticker halvt omärkligt hål på de färgflammande kulis
serna kring scenrummet. Alltunder det vi skenbart befinna oss i landet 
uti Nordpolens grannskap, flyttar oss hans ironiska leklust till andra 
breddgrader och en annan civilisation, till en egendomligt lufttom och 
pappersprasslande skådebana, ekande av röster både från den antipro- 
saiska kriticismen hos den tidiga tyska romantiken och från den politiska 
och kulturella debatten här hemma omkring år 1820. Om konung Astolfs 
rike i geografiskt hänseende ungefär låter sig lokaliseras till Spetsbergen 
— bevisen härför skola snart lämnas — så tillhöra dess människor och 
problem en fantasiprovins, som till en del sammanfaller med Sverige, till 
en del med det kuriositeternas Abdera, Ludwig Tieck timrat samman i

1 Se mina Atterbomstudier, 1932, s. 89, 185, not 19. Även poesien borde enligt Argi 
mening prisa »böjelsen för offentlig werksamhet».
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18 Carl Santesson

sina litteraturkomedier, medan åter det i egentlig mening poetiska och 
originella räddas från en dylik legering över till en värld för sig.

Efter den första, raskt förbiglidande scenen, själva begynnelsetakterna, 
saktas tempot av och en monolog följer. Florio gör sin entré: en farande 
italiensk citterspelare, genom Astolfs gnnst begåvad med namn och vär
dighet av hovmarskalk. Hos denna improvisatorsfigur rör sig Atterboms 
förälskelse i det utåtvända, ljusa, solvarma och klangfulla, som för honom 
var bundet vid begreppet Italien, och spelmannens ord om »vackra spin
nerskor och vingårdsflickor» hämtar upp ett pittoreskt Hesperien ur de 
egna reseminnenas brunn. Florio påminner om att hela diktverket kanske 
runnit upp ur Atterboms sommarupplevelse av Italien och ett par trista 
hemårs trånad tillbaka dit. Men Atterbom siktade längre då han införde 
Florio i sagospelet. Förirrad till vinterkylans hemvist väcker och under
håller italienaren i Astolfs sinne ej endast längtan mot sydligare länder, 
utan även den estetiska livshållning som hos denne, främlingen i Norden 
och främlingen i tillvaron, växer över alla jordiska gränser för att till sist 
avslöja sig som oändlighet sdrift.

Florios väsen är eljest, till skillnad från Astolfs, idel munter sorglöshet 
och ombytlighet, hans livsföring en improvisation utan plan och mål. 
Att han stiger så direkt som möjligt ur böckerna, att han är en lyrisk ro
manresonör — Yetterlund påpekar träffande hans konversationston1 2 — 
observerar man strax i presentationsmonologen. Närmare bestämt till
hör han, också såsom självironiker, det släkte av kringsvärmande dilet- 
tanter, som till leda proppar den tyska romantikens bildningsroman med 
sina meningslösa äventyr och likgiltiga personlighetskonflikter, sina 
stämningskast och nycker. Florios litterära fränder torde inte heller vara 
svåra att uppspåra. En bland dem är otvivelaktigt titelfiguren i Dorothea 
Schlegels Florentin (1801), en annan, ändå mera närstående, Florestan i 
Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen (1798). Däremot få nog Vetter- 
lunds jämförelser med tvenne personager hos Joseph von Eichendorff 
betraktas som föga relevanta; det gäller i deras fall sena sidogrenar inom 
samma romanfamilj.2

Citterlekaren Florio antages ävenledes ha nedtecknat texten och mu
siken till jaktsången Vilda, mäktiga Sinne, njut!, sagospelets första bundna 
inlägg. I dessa strofer flyttar jägarvisan från Tysklands gröna skogs- 
gläntor upp till ishavets kust, från Tiecks3 domäner till Lings och Fouqués, 
och tager klang, kolorit och rymdverkan av den storslagna naturbak
grunden:

Smattra, väckande 
Jägarhorn!
Träffa, skräckande 
Lod och korn!
Färga modiga 
Högdjur blodiga;
Bössa, sjung solo bland fjällens torn!

1 F. Vetterlund, Atterboms sagospel »Lycksalighetens ö», 1924, s. 133.
2 Vetterlund, a. a., s. 134.
3 Givande är en jämförelse med tvenne jägarkörer i Das Ungeheuer und der verzauberte 

Wald (1798), den som avslutar l:a akten och den som inleder 2:a akten. L. Tieck, Schrif- 
ten, Berlin 1828, Bd 11, s. 185-186.
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Lorenzo Hammarsköld, författare till en mnrrig och bitvis rätt borne
rad anmälan av Lycksalighetens ö i Swensk Literatur-Tidning 1824 (nr 
63-65), förklarade sig mycket missnöjd med jägarkvädet, som, ansåg han, 
alldeles saknade organiskt sammanhang. Bakom denna värdering ligger 
förmodligen den romantiska konstlärans organismidé, och så till vida har 
den ett givet kritikhistoriskt intresse, skada blott att den uteslöt all käns
lighet för poemets charm. Ty på en inifrån utvecklad och fast rundad 
form tänkte Atterbom förvisso aldrig ett ögonblick. Genom akustiska och 
måleriska medel, den suggestiva strofflätningen, det välbehagliga accen
tuerade dröjandet på de trestaviga rimorden, de klingande assonanserna, 
färgfläckarna, lekte han i stället fram en följd fritt stiliserade ackord. 
Oaktat detta är jägarvisan långt mindre musikalisk än man kunde tro, 
ja som helhet föga kollektivt sångbar. I grund och botten är den en mo
nolog, som inpå den tredje strofen upplöser sig i utrop efter utrop, de 
första häftigt eggande, de senare dämpat manande. I samma strof, dik
tens näst sista, inträder nämligen en märkbar förändring i tonläget: vid 
skymningen, då stjärnorna tändas, börja erinringen och drömmen att 
viska sina elegier. Denna omkastning av stämningen markerar tillika en 
karakteristisk subjektiv kurva, den växling mellan aktiva och passiva 
emotioner inom Atterboms lyriska jag, som låter versmelodien stiga och 
falla i böljegång, klinga ut i friska slag eller söka sig inåt och bortåt.

Denna inre rytmik är så äkta atterbomsk att den stämplar jägarsången 
som hans, även om forskningen i en framtid obarmhärtigt skulle reducera 
den till en bearbetning av ett främmande original, i sådant fall väl efter 
diktarens sed tyskt. I och för sig var ju jägarlyriken ingen produkt av 
den tyska romantiken, den fanns långt förut och frodades ej minst i operan 
och sångspelet, i vilka jägarkören utvecklades till en klichébunden och 
stereotyp genre: motiven tilläto svårligen någon rikare variering. Känner 
man sig lockad av litteraturhistoriska jämförelser, ligger det t. ex. väl så 
nära till hands att sätta det atterbomska kvädet i förbindelse med den i 
senbarock österrikisk teatertradition förankrade K. F. Hensler, fruktsam 
leverantör av alla sorters folkpjäser och författare till det makalöst po
pulära sagostycket Donaunymfen (1798), som att draga fram Tieck och 
dennes på ytan fladdrande valthornsmusik. I ett par av Henslers dramer 
bevittna vi, hur jägare i kör prisa jaktlivets fröjder, både det muntra 
larmet i gryningen och hemvandringen på kvällen till bägaren som väntar; 
här samlas, lika schematiskt som hos Atterbom, en friluftsdags stunder 
och händelser.1 Jägarkörer tona ävenledes i Kinds och Webers Friskytten, 
skogsromantikens och skogsskräckens opera, börjande sitt segertåg runt 
Tysklands scener just år 1821 när Vilda, mäktiga Sinne, njut! sannolikt 
tillkom.

I den recension av Lycksalighetens ö, jag nyss vidrört, påstod Hammar
sköld, att jaktkvädet utgjorde »en blott samling af wissa poetiska lod com-

1 Se Der alte Vberall und Nirgends (1796), och Das Donauweibchen. Jfr för jaktmotivet 
M. Enzinger, Die Entwicklung des Wiener Theaters vom 16. zum 19. Jahrhundert (Stoffe 
und Motive), T. 1, Berlin 1918, s. 234, 235, och G. Hasselberg, Realistisk lyrik , 1923, s. 
69-71, 77-79. De oförnekliga beröringspunkter, som finnas mellan det ur barocken här
stammande wienska folkskådespelet och Tiecks fantastiskt-parodiska litteraturkome
dier, synes forskningen i allmänhet förbigått. Se dock antydningar i J. Nadler, Die Ber- 
liner Romantik 1800-1814, 1921, s. 136, 198, 224, och M. Pirker, Die Zauberflöte, 1920, 
s. 72-73.
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munes». Det var mindre välbetänkt sagt, ty så lättvindigt kommer man 
inte ifrån denna tutande och tindrande, mot slutet jämväl milt inåtvända 
nordlandsuvertyr. Men däri hade kritikern rätt, att jägarpoesien gärna 
knöt förbund med det banala.

Medan de sjungande avlägsna sig, förlorar sig Florio i drömmerier inför 
det fridfulla, av solens eldklot upplysta aftonsceneriet. Hans käcka 
övermod viker undan och han talar plötsligt vekt och svärmiskt; röst
klangen är densamma som inom kort skall skälva i Astolfs inledningsmo- 
nolog och som utan varje försök till individuell nyansering stiger rätt ur 
Atterboms elegiska instrument. En dominant i sagospelet är härmed för 
första gången anslagen: dess typiska monologton, utdragen och känsligt 
modulerad, registrerande likaväl det själfulla och inåtskådande som de 
yttre tingens fägring. Här ett provstycke på den senare sorten, en nästan 
rokokoaktigt ombonad tavla av den arktiska faunan:

Isfågeln spelar i de röda strålar
Med gullgul fjäderskrud, och ripan trippar
På skära drifvan, sjelf mer hvit än snön,
Och tittar på mig helt bekymmerslöst 
Med sina vänliga, ramsvarta ögon.
Snöfinken har ej somnat än. Hvad sång!
Den har ej näktergalens ton: men dock 
Den går till hjertat, från Naturens hjerta. —

Dessa rader äro alldeles förtjusande, ett idylliskt artisteri i färg och en 
djup vemodsklang, och man kan avnjuta dem fullt ogrumlat. Men ny
fikenheten ger sig å andra sidan icke gärna till tåls, förrän den fått någon 
föreställning om de verklighetselement, varav bilden sammanfogats. De 
pittoreska effekterna i det första äventyret, mäktiga natursyner såväl 
som djur och fåglar anbragta mot landskapets fond, ingå nämligen i en 
skickligt arrangerad lokalkolorit, och ett flertal smådrag visa överty
gande, hur avsiktligt Atterbom jagat upp motiv ur ishavsregionernas 
förhållanden. Att spåra de skilda verk, ur vilka han öst sitt vetande, är 
kanske omöjligt och säkert överflödigt; självfallet måste uppmärksam
heten härvid i första hand vändas mot den för all romantisk exotism — 
och romantiken förblir en exotism även då den flyttar norrut — så emi
nent betydelsefulla reseskildringslitteraturen. En av hans källor, och 
därtill den som utan tvivel gett honom mest, låter sig dock händelsevis 
utpekas. Det är en helt liten, anonym, från tyskan översatt bok, be
nämnd Flykten till Spetsbergen. Geografisk roman (1815), alltså ett verk 
på gränsen till den nyss vidrörda genren. Som dess författare uppges en 
obskyr Otto Gillred.

Denna roman, som anmäldes i Swensk Literatur-Tidning den 17 febr. 
1816 (nr 7) och som, väl att märka, fanns i Atterboms och Palmblads 
gemensamma bibliotek1, var en skäligen obetydlig, att ej säga under
haltig berättelse, vars enda värde låg i det faktiskt stoffliga, i utnyttjandet 
av en i bästa fall självsedd, främmande och fantasiväckande miljö. Just 
genom det sista blev ,den ett fynd för Atterbom. Naturligtvis vore det för 
mycket sagt, att sagospelets »land i Nordpolens grannskap» med dess all
männordiska kynne, dess skogs- och hedvegetation är identiskt med bokens

1 Se R. G:son Berg, Vilhelm Fr. Palmblads och Atterboms Boksamling, Samlaren 1941, 
s. 180. Om även bildintryck påverkat lokalfärgen må lämnas osagt.
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Spetsbergen, men detta påpekande sätter bara en gräns för det starka 
inflytandet från Gillred. Tack vare det nnika, till omfånget obetydliga 
men synnerligen npplysande konceptfragmentet ur första äventyrets 
början (det återgives i facsimile i Birger Mörners studie Dikten som konst
smide i kalendern Vintergatan 1924) lyckas man också konstatera, att 
Gillreds roman varit med på utarbetningens tidigaste stadium, hösten 
1821. I detta fragment förekomma sålunda flera naturbeskrivningar ur 
romanen, ehuru delvis redan personligt omformade: vi befinna oss exakt 
på den punkt där prosan på Atterboms karakteristiska maner är på väg 
att vandra över i monologisk blankvers.

Nu några utslag av beroendet från Flykten till Spetsbergen. I verscita
tet ovan figurerar den guldglimmande isfågeln; den är direkt tagen ur 
Gillreds bok. Även snöfinken synes komma härifrån, fast den troligen 
kombinerats med en annan välsjungande fågelart, vars vemodiga näkter- 
galslika läte analyseras och transponeras i notskrift i A. F. Skjöldebrands 
Voyage pittoresque au Cap Nord — detta välbekanta arbete ingick lika
ledes i Atterboms och Palmblads boksamling i en ny, oillustrerad upplaga 
(1805).1 På samma sätt flyttas drag efter drag från den lilla romanen 
över till sagospelet, tillhopa ett helt arktiskt potpurri. Det är midnatts
solen och det purpurflammande färgspelet på fjällhimlen, månglansen, 
stjärnorna och norrskenet i Astolfs stora monolog, liksom polstjärnan 
högt över hans huvud. Där är ytterligare hans farliga lustparti utåt det 
stormupprörda havet, som ogenerat kopierar en ovädersskildring hos 
Gillred och även upptar den skräckinjagande, med väldiga stjärtfenor 
försedda finnfisken, där är de vita nallar han jagar — »Spetsbergare» 
kallas de följdriktigt — dånet av de fallande lavinerna och farorna bland 
drivisen, ett moment som litet längre fram skall spela in i Nordans sång. 
Annan geografisk eller zoologisk lektyr fick sedan komplettera Atterboms 
kunskaper om ishaven, särskilt om den högnordiska fågelvärlden. Så lade 
han upp den bakgrund, mot vilken hans figurer rörde sig, utan överdriven 
konsekvens förvisso, men stämningsfullt och bestickande. Yar det en 
synförvändning, hade han som iscensättare all rätt till den.

I nästa scen förbytes Florio till den konverserande ironikern. Som hans 
motpart införes en narraktig utländsk diplomat, som fryser alldeles för
tvivlat i det barbariska klimatet och under vanmäktiga protester virvlas 
med i Astolfs upptåg, i övrigt tecknad, icke utan komisk finess, såsom en 
högst belevad och civiliserad person utav ytterst rationalistisk läggning. 
Konstgreppet att försätta en dylik kulturprodukt i någon oestetisk, fatal 
eller till och med sagofantastisk situation är en stående lustighet hos 
Tieck2, och det finns ingen tvekan om att gesanten i sin bornerade salongs- 
konvenans, sin air av upplyst 1700-tal, är sedd genom den tieckska ma- 
licens glasögon. Dock icke odelat: denna litteraturmannekängs huvud 
rymmer verkligen mer än vad man vid första anblicken väntar att upp
täcka där. Fastän löjlig och bortkommen förmår han oförmodat lägga 
i dagen ett både finkänsligt och vältaligt natursinne för att kort härefter 
vända en annan sida till och kåsera spirituellt om Astolfsfolkets vegete

1 Se a .a .y s. 89, 90, 129, 202, 203. Man lägge märke till Atterboms jämförelse med 
näktergalens sång (Lycksalighetens ö, l:a uppl., s. 7).

2 Jfr t. ex. Leben und Thaten des kleinen Thomas, genannt Däumchen. L. Tieck, Schrif- 
ten, Berlin 1828, Bd 5, s. 538, 540.
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rande tillvaro (det sista enligt min iakttagelse i anslutning till en aper^u 
i Tiecks Prinz Zerbino).1

I dialogen mellan Florio och diplomaten förtydligas miljöbilden; också 
Astolfs personlighet ryckes med beräkning närmare läsaren.2 Främlingens 
komiskt hjälplösa belägenhet sätter å andra sidan fart på Florios håg att 
raljera, och ironien, boklig som vanligt, spelar både mot den götiske, 
d. v. s. svenske, diplomaten och mot vissa litterära tendenser i dennes 
hemland. Sålunda inhämta vi genom samtalet, att de nyare poeterna i 
grannriket söderut svingat upp sig till patriotisk heroism och inblåst ett 
konstlat liv i förfädernas mytologi under mycket stoltserande över na
tionens hälsa, kraft och munterhet. Hälsan är — ett länge bekant faktum 
— den strålande optimistiska triumfhymnen i Tegnérs Sången, kraften 
återigen den bärsärklika bålstorheten utav märket Pehr Henrik Ling, om 
vilka båda ting Atterbom yttrat sig i Iduna-recensionen 1820 så vidsynt 
och allvarligt, att han nu kunde ha råd att unna dem ebt harmlöst skämt.3 
Munterheten är inte lika entydig. Även den torde dock alludera på något 
och i sådant fall på en bemärkt programartikel i Argus år 1821, betitlad 
Om Svenska skaldekonstens närvarande tillstånd. I denna förkunnade 
redaktionsoraklet Johan Johansson, i det han populariserade tegnérska 
tankegångar från Jubelfesttalet 1817, att den svenska nationalkarak- 
tären framför allt var glad, varför fosforisternas melankoli omöjligt kunde 
behaga en fysiskt och intellektuellt frisk läsepublik.4 Självfallet kunde de 
utmanade ej smälta dylika suffisanta halvsanningar, och då Palmblad 
med Atterboms bistånd vintern 1821 samlade sig till ett första general
angrepp på Argus i Swensk Literatur-Tidning — det skedde i en stort an
lagd Öfwersigt af Sweriges nuwarande dagblads-literatur (17-29 dec.) — 
spelade hans artilleri särskilt mot den nyssnämnda artikeln. Fasthåller 
man, att det första äventyret utarbetades precis vid tidpunkten för denna 
sista polemik, ter det sig ur flera synpunkter naturligt att hälsan i teg- 
nérsk mening och munterheten, den celebra argusiska glättigheten, kunde 
sälla sig till varandra i sagospelet.

I det härpå följande uppträdet äro en del personer ur jaktsällskapet 
samlade, till vilka Florio efterhand ansluter sig. Ironien svävar alltjämt 
över samtalen, fastän denna gång tyngre och blottad på vighet och be
hag. Den vänder sig fortfarande mot Astolfs undersåtar eller, riktigare, 
mot den kompakta oandlighet, som utmärker dem. Hos ett par av de 
mera enkelt utrustade jägarne sammanfaller levnadsfilosofien restlöst 
med kälkborgerlighet och banal sällskapsvisdom, litet olika schatterade, 
hos en annan bland de närvarande, Astolfs livmedikus, är den en renodlad

1 Tieck, Schriften, Bd 10, s. 31 och Lycksalighetens ö, l:a uppl., s. 13, r. 3 ff. Roligheten 
hade Atterbom förut använt i företalet till Poetisk kalender för åren 1812 och 1813, 2:a 
uppl. (1816), s. xx.

2 Så erfar man bl. a. att Astolf mitt under stormen på havet underhåller damerna 
med en saga om magneten, »högst öfverspänd och lång». Han är, som synes, till allt annat 
också en själfull romantisk naturfilosof, vars beläsenhet troligen omfattar sagan i No valis ’ 
Heinrich von Ofterdingen, där magnetism ingår i idéväven.

3 Se Litterära karakteristiker, B. 1, s. 206-208. (P. D. A. Atterbom, Samlade skrifter 
i ohunden stil, D. 7: 1, Örebro 1870.)

4 Se E. Ehnmark, Reflexioner kring det litterära 1820-talet i Studier tillägnade Anton 
Blanck den 29 december 1946 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet. 30), 
1946, s. 243, 244.
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1700-tals-materialism. Å ömse håll rör sig figursilhuetteringen inom en 
litterärt filtrerad verklighet, och särskilt kunde ingen någorlunda beläst 
kritiker undgå att i livläkaren upptäcka en kompars ur den tieckska 
samlingen. Palmblad, som i Swensk Literatur-Tidning kompletterade 
Hammarskölds snäva anmälan med en annan, hjärtligare och mer ini
tierad, fann läkaren vara »en slags composition af åtskilliga andra lik- 
danade personer i Tiecks Prinz Zerbino, Gestiefelte Kater och Verkehrte 
Welt» (4 okt. 1824), olyckligtvis till övermått karikerad och fullkomligt 
omotiverad i omgivningen. Efter Palmblads tid ha de tieckska inslagen 
i det första äventyret intresserat flera, bland dem Gustaf Ljunggren och 
Fredrik Vetterlund.1 Löpte man icke risken att förirra sig i ett spegel
galleri av satiriskt-ironiska dubbelexponeringar och utan nämnvärt ut
byte anstränga gehöret i en bisarreriernas ekosalong, kunde det också 
vara frestande att taga ytterligare något steg på samma väg. Näppeligen 
är det sålunda en tillfällighet att replikväxlingen om Astolfs förmenta 
romaneska griller, i vilken svärmeri sättes mot nyktert realitetssinne, 
oförnuft mot förnuft, snuddar så tätt vid somliga underfundigt gäckande 
ordbyten i Prinz Zerbino. »Ausgedrucktes nochmals auszudriicken» var 
Atterboms olycksaliga drift liksom den var Tiecks.2

Har inte Atterboms lekhåg, undrar man, mitt i allt detta gjort ett litet 
extra kast åt sidan? Det berättas i en scen om jägarnes farhågor för att 
Florio, spelmannen från Valland, kungagunstlingen, skulle kollra bort 
majestätet med »undersagor, aningar, mirakel», med drömmar om en syd
lig värld av skönhet och poesi. Tänkte verkligen icke Atterbom härunder 
i smyg på en honom högeligen närstående romantiker och naturfilosof, 
som, fastän han utav äldre, förståndigt folk betraktades såsom en fantast, 
blivit lärare för en ung furste, Sveriges tronföljare? Privatim drog han 
sig i varje fall ej för att göra det mesta av detta sista faktum och förstora 
sin egen betydelse. »Die alten Periiclcen», skriver han till Schelling (1 febr. 
1820), skaka självfallet hjässorna över det höga preceptoratet. Eftersom 
konungen för sin person underlåter att lägga sig i saken, »so sehen sie die 
Bekehrung des Prinzen zur Schwärmerey als entschieden an und damit 
das lang gefurchtete Jahrhundert der durch mich und meine Preunde auf 
die Bahn gebrachten ästhetischen Barbarei und Schellingischen Mystik 
als leider! angefangen».3 Oförmärkt nalkas Atterbom här ett grundtema 
i Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack. När han i 
sagospelet sedermera trevade runt samma tema, bör identifikationen ha 
vaknat. Han måste haft en känsla av att en del betänksamma och mindre

1 Se särskilt den förres studie Det nyromantiska i Sagospelet Lycksalighetens Ö, tryckt i 
Smärre skrifter, 1, 1872, och Vetterlund, a. a., s. 131.

2 Citatet är hämtat från F. Gundolfs bitande och välmotiverade vidräkning med 
Tieck i Romantiker, Neue Folge, 1931.

3 Atterboms bref till Schelling. Meddelade af Ruben G:son Berg, Samlaren 1918, s. 98. 
Om Atterbom såsom kronprinsens lärare se vidare G. Ljunggren, Svenska vitterhetens 
häfder. D. 5, 1895, s. 277, 343, 344 och Alma Söderhjelm & C.-F. Palmstierna, Oscar / ,  
1944, s. 61-64. Helt vill man icke heller förbigå det faktum att det dåtida akademiska 
Uppsala rymde en så originell figur som professor Jöns Svanberg, övertygad natur
vetenskaplig empiriker och ettrig antiromantiker. Jfr om denne H. Olsson, C. J . L. A lm - 
quist före Törnrosens bok, 1927, s. 16, 17, 309 n. Ett närmare porträttstudium måste be
traktas som uteslutet, även om den rationalistiske Svanberg föreläst för prinsen. Astolfs 
pik om andar som inbillningsfoster (s. 54) kan syfta på Fr. Nicolai eller Leopold.
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klyftiga resonemang i det tieckska skuggspelet mumlades på nytt av de 
romantikfiender, som följde händelserna på Stockholms slott.

Själv saknade Atterbom spontan kvickhet och blev därför lätt en efter- 
sägare, som göt sina infall i redan slipade skålar, desto hellre som den tyske 
kotterihjältens spiritualitet tidigt övergått till en trossats inom den ro
mantiska menigheten i vårt land. Ändock är Atterbom ofta, t. ex. i 
porträttet av hovläkaren, såsom satiriker mycket olik Tieck, olik honom 
både i röstläge och sinnelag. Alltid vaken och ohjälpligt okynnig för
vandlar Tieck mestadels de medicinmän, han gärna demonstrerar, till 
narrar och grotesker. Han plockar fram dem ur sitt kuriositetskabinett, 
vänder och vrider på dem, gör dem till medagerande i en dårkomedi av 
ena eller andra sorten, allt under det han leende och road blickar ned på 
förvecklingarne. Den mot common sense-prosaismen riktade tendensen 
saknas för ingen del, men den ligger oftast inbäddad uti arabesker av 
utspunnet och förtunnat bavardage: Tieck har ett särskilt sätt att långa 
stunder liksom förtrollad lyssna till dumhetens stämma. Jämförd med 
honom är Atterbom som universitetsintellektuell inte bara vida knappare, 
egentligare och mera på sak, han engagerar sig också helt annorlunda i de 
framförda åsikterna; i hans gyckel med den hyperboreiske doktorn och 
dennes själsfränder bland jägarne urskiljes utan möda en underton av 
övertygelse och förakt, som vanligtvis är främmande för Tieck. Än så 
länge preludierar han dock jämförelsevis harmlöst. Den stora urladd
ningen, stadigt ackumulerad i åratal, kom med det fjärde äventyrets re
publikskildring.

Det vore oriktigt att i det första äventyrets utfall mot vulgär upplys- 
ningsmentalitet enbart se en fortsättning på skämtpolemiken i Polyfem 
och de båda Markallsnätterna. Offensiven hade även en bakgrund av 
självförsvar, låt vara bitvis något senkommet. Börjar vår tankeförmåga, 
så yttrar hovläkaren, väl tro sig vara överkroppslig, uppstår lätt en fix 
idé om »ett andeväsen, en såkallad själ»,

och då
Är dörren öppen för allt vurmeri,
All fanatism, naturphilosophi,
Papisteri, mystik, inquisition,
Och en ironisk sjelfklokhet, som hånar 
Erfarenheten . . .

Eekapituleringen, i Tieckstil men syrligare och bättre måttad, gäller de 
förebråelser, som Allmänna Journalen brukade göra den tyska romantiken 
och dess dotterrörelse i Sverige.1 Sedan jesuitorden återupplivats år 
1814, hade Journalen likaledes, särskilt under loppet av 1816, ur utländska 
blad återgivit ett flertal artiklar och notiser om jesuiternas reaktionära 
verksamhet; det var en del av det nyhetsstoff, som samtidigt i Tegnérs 
dikter och uttalanden transformerades till apokalyptiska skräcksyner 
om en kommande förmörkelse för Europas kultur. Atterbom var, det 
visa hans brev under och efter utrikesfärden, visst ingen beundrare av 
den heliga alliansens läror. I verserna härovan blundade knappast heller 
hans frisinne, han avhånade bara, stödd på sin trosvissa och kamplystna 
idealitet, motståndarlägrets förtretliga tjat. Att vi numera, i den mån

1 Se Vetterlund, a. a., s. 131, 132.
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en svunnen idébrytning tillåter ett partitagande, endast under förbehåll 
sympatisera med Atterbom — som inte gillade empirikern Berzelius! 
— är en sak för sig.

En i och för sig rätt bagatellartad episod, som inträffade år 1817, re
tade väl även upp Atterbom. Litteratören Georg Scheutz utgav då 
anonymt en översättning av Zacharias Werners skådespel Die Söhne des 
Thales (1803—04). Häri låg ingenting utmanande, snarare tvärtom. 
Men Scheutz hade också företagit sig att förse tolkningen med ett företal, 
vari bl. a. utlades att originalets frimurarmystik inneslöt »en allegorisk 
framställning af den nyaste filosofiens möjliga verkan och inflytelse på 
vår tid».1 Ja, ändå värre! I Die Söhne des Thales uppenbarade sig faktiskt 
»ett N  aturfilosofiskt förbund», grundadt på »en blindt nitisk hierarki, 
fanatiskt yrkande på kyrkans ofelbarhet, och en blindt troende folkmassa, 
som med papistisk vidskepplighet dyrkade de samma föremål, dem Dalen 
inom sig förklarade i en blott symbolisk mening» — kort och gott en 
tillställning efter »en rakt jesuitisk plan». Självfallet måste förbundsbrö
derna i Uppsala och Stockholm reagera mot denna försåtliga om ej obe
gripliga läsning av det wernerska dramat, och Hammarsköld, biträdd av 
Palmblad, svarade vasst i Swensk Liter atur-Tidning (7 juni 1817).2 Atter
bom, som några dagar dessförinnan avtågat på väg utomlands, stod 
utanför rabaldret men tog förtreten med sig på resan. Man kan avläsa 
den i hans skäligen röriga och affekterade kalenderföretal »Till Callowai», 
ett hjälplöst egocentriskt alster som från Dresden skickades till den poe
tiska kalendern för år 1818 och innehöll upprepade, förfelade skämt med 
den rysliga jesuitiska propagandan i hemlandet. Kanske är då den nyss 
citerade passagen ett sista böljeslag av den kvardröjande harm han kände 
över vantolkningen i förordet till Werner-översättningen. Troligen spe
lade härvid den omständigheten in, att Scheutz, sedan han på denna be
synnerliga fason halvt om halvt gjort gemensam sak med P. A. Wallmark 
och Allmänna Journalens papist- och jesuitjägare, numera var en av re
daktörerna för Argus.

Yi återvända till sagospelet och samma scen där jägarskaran inväntar 
sin försvunne herre. Samtalet rör sig sakta framåt, sävligt exponerande. 
Man ordar om Astolf och hans förändrade lynne, hans ställning till kär
leken, hans synbara likgiltighet för den unga prinsessan Svanhvit; man 
tadlar även Florio, som tros förvekliga honom.3 Djupa, gemytsrika röst
lägen omväxla med flacka eller missljudande; idealism, varm känsla och 
flödande lyrism bryta sig emot utilitär och filiströs livshållning. Att 
denna blandning av konträra stilelement, som ideligen upplöser illusionen 
i påträngande reflexion, icke stör oss mer än den faktiskt gör beror väl

1 A . a. ,  Företal, s. 2, x l v i . Det bör tilläggas att Werner tidtals svärmade för en för
ening mellan frimur eri och luttrad, idealiserad katolicism.

2 Se härom Ljunggren, a. a., s. 119-123 och passim.
3 Ett par detaljinslag må noteras. Florios apostrof till kvinnan, »Hvad vore verlden 

utan qvinnor?» etc. (s. 26) är inspirerad av tvenne versrader ur Nibelungenlied (5:e även
tyret), vilka Atterbom anför i förordet till Nordmansharpan (Poetisk kalender för år 
1816 s . l v ii ). Motivet med den av trolltyg fyllda skogen (s. 31, 32) kommer nog från 
Tassos Gerusalemme liberata (canto XIII, XVIII), det varieras senare av Tieck.
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till en del på mängden av skickligt balanserade övergångar men kanske 
ändå mer på Atterboms talang att måla, skildra och underhålla. Utan 
att man riktigt vet hur det går till få också de atmosfäriskt skimrande 
ishavsbilderna någonting av bister svensk vinter. Atterbom saknade ej 
heller färska erfarenheter om en dylik. På nyåret 1821 inföll en häftig 
vinterknäpp, och skalden ondgjorde sig i ett brev till Geijer (23 febr.) 
över »den förbannade kölden», som till och med Götiska förbundets le
damöter tyckte vara i kraftigaste laget.1 Man kan mycket väl säga, att 
driften med den klemige främmande diplomaten och den litterära nord
mannastyrkan redan finnes in nuce i denna spydighet. Astolfs undersåtar 
äro med realistisk ironi sedda såsom inverterade göter, de där älska spi- 
seln och rumsvärmen: romantikens från 1700-talet ärvda, gärna patetiskt 
utnyttjade klimatlära vänder här ut en mindre hjältemodig avigsida. 
För sin personliga del var den sommarälskande Atterbom en frusen stac
kare, en bland »söderns dvärgar» (brevet till Geijer), men hans skildrings- 
glädje svek sannerligen inte, när han fantiserade om isen och snöfälten. 
Med sin penna höll han sig vinterolusten från livet och gjorde den stränga 
kylan till en stimulans.

Jägarskaran, ur stånd att leta fatt på den vilsegångne kungen, tänder 
en stockeld och uppstämmer för att vägleda honom en sång till ackom- 
pagnemang av valthorn. Beträffande denna sång har Atterbom synbar
ligen tvekat i valet mellan tvenne uppslag. På det förut omnämnda 
handskriftsfragmentet ur det första äventyrets inledning finnas nämligen 
nedtecknade det metriska schemat och rimorden till en sjuradig strof, 
som efter rimmen att döma innehöll en maning till Astolf eller en bön för 
hans räddning. Av någon anledning bestämde sig likväl Atterbom för det 
andra alternativet och utförde i stället den dikt, vars början nu läses 
på samma fragment. Det är den välbekanta, nästan populära Ungmön i 
lunden pä jagtnätet band, såsom vi länge vetat, en bearbetning av poemet 
Vertraue i Arnims och Brentanos Des Knaben Wunderhorn; den skenbart 
originella strofformen har övertagits från annat håll i samma ryktbara 
folkvisesamling.2 Bomansen är som det mesta hos Atterbom ett lån, 
men ett lån som formats om till något nytt. Tvånget att åstadkomma en 
utåtvänd och sångbar form drev fram en omläggning av den mörkt slutna 
Vertraue: anslaget med dess veka grace och dess körlyriska klang är en 
intagande nyskapelse, omkvädet delvis likaså. Tyvärr förlorades härige
nom mycket av den genuina romanstonen i den tyska dikten. Mot det 
dystra, naiva, lakoniska, språngvisa hos Vertraue står i efterbildningen 
en sötaktig och reflekterande sentimentalitet, en psykologiserande be
drövlighet, som tappat sin tragiska nerv och bjuder på en rent modern 
känslohållning. Sagospelets första ballad är damkalenderlyrik från 1820- 
talet.

I nästa scen visar sig Astolf sent omsider på skådeplatsen, ensam och 
vilse på en öde hed. Hittills ha bifigurernas spridda anmärkningar lång
samt växt ut till en vag föreställning om honom, nu utfylles detta negativ 
inifrån genom den väldiga monolog han håller.3 Samtliga hans personlig
hets strängar klinga här efter varandra: den ungdomliga vekheten, så

1 Se A. Ahnfelt, Nektar och gift, 1, 1881, s. 118.
2 Se B. Risberg, Tyska förebilder till dikter af Atterbom, 1892, s. 51—54.
3 Jfr Vetterlund, a. a., s. 134-135.
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fördrömd att den nästan ter sig omanlig, ensamhetsförnimmelsen i till
varon, skärpt av regentkallets tomhet och ödslighet, och, såsom en för
lo sningsreaktion, det begär efter en verkligare verklighet, den sugande 
längtan emot fjärran osedda sällhetsriken, som är hans naturs allraeg- 
naste och på gott och ont gör honom till romantiker. Härjämte lär oss 
denna, det behöver knappast sägas, ytterst atterbomska utgjutelse ännu 
en sak. Dess psykologiska stilläge är romanens; Astolf är ej mindre än 
Florio tänkt som en romanfigur och han fyller den tyskromantiska dok
trinens krav att romanen skulle vara normgivande även för dramat. 
Merendels passivt reagerande uppfångar han liksom blott det oerhörda 
som slag i slag händer honom för att omsmälta det i sin reflexion. Han 
är en av den lyriska bildningsromanens livsresenärer.

Likt ett bävande solo lyfter sig strax i monologens början Astolfs häls
ning till polstjärnan, stjärnan som hans mor höll kär och på vilken må
hända hennes ande ännu vistas. Invokationer, mera sällan riktade till 
polstjärnan än till den närmare horisonten stående aftonstjärnan, ingingo 
i förromantikens temaförråd, och i ett bland Atterboms ungdomspoem, 
Till aftonstjärnan, sammanbundos barndomsfantasierna inför den senare 
med minnet av den döda modern. Förmodligen var det detta emotionella 
underlag som förklarar att samma innerliga och gripna recitativ till 
stjärnan över Astolfs huvud kom att rätt nära ansluta sig till ett ställe i 
Flykten till Spetsbergen, fastän de där berättade hågkomsterna äro en
bart förnumstiga. Landskapspanoramat lånar också i fortsättningen 
drag — delvis företecknade på prosa i handskriftsutkastet — ur Gillreds 
reseroman. Välberäknade penselsvep fånga den arktiska himmelens 
skönheter, aftonrodnaden över fjällens spetsar, månens och stjärnornas 
stilla skimmer, norrskenets blodigt gnistrande flammor:

När öfver svepningshvita berg och fält
Dess purpurskymning göts från himlens hvalf,
Der svärd och spjut sig rörde öfverallt
Och mordets röda bölja tycktes brusa! —

Den måleriska visionen glider över i det fantastiska och symboliska. 
För Atterbom, som under hela monologen står bakom Astolf, utgör den 
blodiga glansen färgackompagnemanget till ett givet föreställningskom- 
plex. Den associeras, ehuru intet härom ännu utsäges, med den osälla 
nordiskt-hedniska lynnesarten, sådan denna fattades av flera romantiska 
mytologer och särskilt av Geijer. Geijers föreläsningar över Skandinaviens 
historia våren 1815, sedan upprepade hösten 1819, hade inskärpt, att 
Odens lära var »svärdets religion, stridsdödens fanatism». Likasom nord
bons karaktär bar på sin egen undergång, så vore all nordisk hjältesaga 
tragisk, ett »Titanfall» och en varnande erinring om de fördärvbringande 
makterna i människosinnet.1 De geijerska tankegångarna ha inte gått 
Atterbom förbi. Då han på nyåret 1822 föreläser om korstågen, försäkrar 
han, att den nordiska hedendomens poesi är »helt och hållet gigantisk,

1 Se om dessa föreläsningar Ur Erik Gustaf Geijers historiska föreläsningar. E tt urval 
utg. av A . Blanck (i Inbjudan till den minnesfest varmed Uppsala universitet den 23 april 
1947 högtidlighåller hundraårsminnet av Erik Gustaf Geijers död), 1947, passim, referatet
i Greta Hedin, Manhems förbundet, 1928, s. 117-118 samt Elsa Norberg, Geijers väg från 
romantik till realism, 1944, s. 203-204.
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hemlighetsfull, dystert majestätlig».1 Hennes gång minner om nornornas, 
och hon trampar utan försköning hela den närvarande sinnevärlden i 
grus. Det är denna idé, dold men genomskinlig för analysen, om en kri
gisk, fatalistisk och dämonisk grundåder i vår fornålder, som når fram till 
uttryck i Astolfs klagan inför månen:

Ja, nattens Drottning! sådant är det lif,
Som åt oss arma dödlige förunnats:
Förgäfves hoppas vi, att öfva få
Vårt bröst, vår hand till fridens strängaspel;
Snart griper oss en vild, fiendtlig makt,
De fleste digna då; blott hjelten går 
Sitt dystra mål emot, med upphöjd glaf,
Och vågor utaf blod beteckna vägen.

Så mörkt heroiskt, så bärsärksmässigt kan Astolf ibland filosofera, allt 
under det han i andra stunder överlämnar sig åt oförvägna och dumdris
tiga upptåg, häri påminnande om pojkårens Karl XII. Skulle rentav, som 
flera forskare menat, dennes mäktiga skugga fallit över Astolfs ynglinga
gestalt?2 I sådant fall ligga nog likheterna mestadels på idéplanet; att 
Astolfs utbrott ovan vidrör Geijers ord till Xarv amarsch en 1818 avrundar 
ett sammanhang. I vilken dager såg Atterbom överhuvud omkring 1820 
Karl XII, hur konstruerade han på romantikervis honom? Här räcka oss 
återigen de med det första äventyret så gott som samtidiga korstågs- 
föreläsningarne åtminstone en antydan om svaret. Atterbom spekulerar 
i ett parti av dessa föreläsningar om chevaleriets efterblomstring i Sverige. 
Synvinkeln vidgas över de vanliga historiska gränserna: Gustav II Adolf 
blir »en helt och hållet romantisk charakter», »ett mellanväsende af Gott
frid och Kichard Lejonhjerta», och Karl XII föreställes ändå mera litte
rärt. Han är, påstår föreläsaren, »fastän i en vidsträcktare, en konungslig 
dimension, Sveriges Götz von Berlichingen, med hvars fall den Svenska 
Riddaråldern slutar».3 Frändskapen mellan vår hjälte av det envisa 
trotset, som här poserar i en patetisk solnedgångsbelysning, och den 
unge hyperboreiske monarken kan inte kallas för slående. Genetiskt 
sammanhänger den senare väl snarare med vissa starkt tidstonade figur
schabloner inom tysk romantik. Astolf — ej den Astolf som är det atter- 
bomska personlighetslivets språkrör utan den fiktiva och visuella typen 
— står icke långt ifrån de ädla nordmän och riddare, vilka befolka La 
Motte Fouqués romaner och dramer, en plågsam, på en gång gråtmild och 
stridsvild människosort, som Heinrich Heine i en av sina böcker upplöste 
i beståndsdelarne »Eisen und Gemiit». Den romantiska kalendergravyren 
ger en god föreställning om hur epoken såg dessa heroer, i mörkt harnesk 
och merendels med ett svall av blont hår kring det feminina, milt fårak-

1 Handskr. i K. B., D 139; ark 6, s. 6. I Iduna-recensionen (Litterära karakteristiker, 1, 
s. 250) hade Atterbom förut yttrat sig i samma anda. Romantiken »hos göterne och sve- 
arne» är »en dyster, men heligt aningsfull mytisk tragedi, der krigiska demoner och en
sidiga kraftspänningar störta hvarandra och sig sjelfva* samt begrafva de ädlaste själs - 
förmågor under förvirringen af en lång och blodig norrskensnatt.»

2 Se H. Brix, H. C. Andersen og hans Eventyr, Khvn 1907, s. 142 och A. Nilsson, Svensk 
romantik, 1916, s. 232. Även Geijers »Kastad ur fornverlden in i striden», etc.

3 Handskr., ark 6, s. 16, 17. Märk att Karl XII i Svenska siare och skalder (1, s. 59) 
blir en symbol »af all nordisk storhets böjelse, att inom sig sjelf sammanstörta genom 
sitt öfvermått». Jfr J. Kulling, Atterboms ))Svenska siare och skalder» (1931), passim.
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tiga ansiktet. Atterboms »nittonåriga Apollo-bild» hälsar oss då och då 
från en liknande klichévärld:

Så smärt och fin, med gyllne silkeslockar 
Och mörkblå englaögon, och en hy 
Af mjölk och purpur om hvartannat —

Astolf, diktarens andra jag, fortfar emellertid att bikta sig, trött till 
döden vid en existens, där endast krig, jakter och döda regentplikter 
växla, och allt djupare dragen mot ett slags passivitetens nirvana:

Det möjligt är, att för en själ, som min,
Ej någon annan njutning finns, än den,
Att sofva och att drömma. Om så är,
Du is-natur! så har din vinternatt 
I sanning en förträfflig afsigt. Lång 
Hon blef, att räcka till för långa drömmar.
Jag mycket lärt af dem; kanske det mesta 
Af hvad jag vet.

Känslan för det nattliga, tron på det förborgade vetandet i drömmens 
underskikt delar Atterbom med nyromantikens poeter och filosofer. Hur 
starkt och förledande han själv kunde erfara drömlivets makt bevisa 
bland annat några rader från år 1817 i en av hans resedagböcker.1 Hållna 
i en staccaterad annotationsstil, som egendomligt understryker deras 
resignerade, inåtvända, nästan somnambula ensamhetston, förebåda de 
Astolfs bekännelse härovan och må därför anföras. De ha följande ly
delse: »Af resan från Dresden. Af sked — die Louise — von der ich auch 
oftmals geträumt — meine Jugendträume kommen wieder — ich sehne 
mich ordentl. nach d. Schlafens Zeit — das solideste von d. Mensch. Leben 
ist das Schlafen u. Träumen — wenn es so fortdauert, so ist noch eine Art 
von Poesie in mein persönl. Daseyn heriibergetreten —.» Tankelinjen i 
verscitatet antydes även i det lilla, flerfaldiga gånger berörda prosafrag
mentet ur första äventyret, som vid sidan härav lämnar ännu en upplys
ning: Atterbom menade ursprungligen att vid denna skärningspunkt i 
monologen införa den beskrivning på Astolfs dröm, som han efteråt, sä
kert i avlastningssyfte, sparade för händelserna i vindarnas grotta.

Omedelbart härefter följer, som toge blankversen ett djupt andetag, det 
sköna, ofta citerade utbrott, vari urromantisk längtan fått ett av sina bestå
ende minnesmärken i svensk poesi. Det kommer väl tillika med ett f järrbud 
från världsdikten, från Shakespeares Stormen2: man har svårt att tänka 
sig" att den höga rymden över orden och det vidmakthållna rytmiska

1 Den mindre av de tvenne i Stockholms Stadsarkiv förvarade dagböckerna från 
resan. Stället är delvis anfört i G. Axbergers Den unge Atterbom, 1936, s. 210. Jfr a. a., 
s. 155, not 3.

2 Böök yttrar om denna passus, att orden däri äro »av nästan shakespearesk skönhet». 
Se Svenska litteraturens historia av F. Böök, G. Castrén m. fl. D. 2 ., N y, omarb. uppl., 
1929, s. 133. Lyckliggörande ö-visioner, framkallade av musikens trolska makt att för
lösa ur verklighetens betryck, förekomma i Tiecks och Wackenroders Phantasien iXber 
die Kunst. Se Deutsche National-Litteratur . . . hrsg. von J . KiXrschner, Bd 145, s. 55, 
86. I Atterboms bekanta anteckningar till Lycksalighetens ö — återgivna i facsimile i 
Schuck-Warburg — är Astolfstypen sammanfattad. Skalden talar om »ädlare själars 
längtan efter evigt lif och evig sällhet». Och han fortsätter: »Astolf är denna längtan, 
under ton och colorit af en nordiskt grubblande, halft speculatif och halft fantastisk 
individualitet.»
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svinget ingenting skulle ha att göra med ett par av Prosperos magiskt 
stigande monologer:

O! gåfves det en trolldom,
Som dränkte all vår nakna verklighet 
Så djupt i drömbilds-verldens ocean,
Att ingen brygga nådde från vår jord 
Till diktens evigt sommargröna ö,
Som der i blomsterslöjor, solbeglänst,
För h jer tat höjde sig till landningsplats,
Med alla barndomsenglar, lekande
Kring blanka källsprång, mellan höga palmer!
Jag skulle genast, för hvad pris som helst,
Förbyta mot ett sådant drömmeri 
Mitt vakna lif, mitt tomma hjeltenamn,
Min hemska fosterbygd, min tunga spira.

Vid en första anblick tyckes denna hägring sammanfalla med den gamla 
önskefantasien om Eden och Elysium, upplevd under formen av antitesen 
mellan ideal och tyngande verklighet, alltså samma slitning som Schiller 
fixerat i det av Tegnér bearbetade poemet Sehnsucht. Och dock ha tanke- 
och känslolägena förskjutits. Dels trånar Astolf efter diktens ö: poesien, 
den estetiska lidelsen, stiger ändå starkare fram. Dels färgas hans längtan 
av en undanflyktsstämning så intensiv och allomfattande, att den radikalt 
förkastar hela den jordiska tillvaron, dess verksamheter och krav. Här 
är Atterboms fördrömda diktar jag närvarande ända till de gränser kunga- 
rollen sätter, närvarande i varje synbild, varje association, varje ord- 
fogning, vart epitet. På diktens lycksalighetsö leka ännu »alla barndoms
englar», det vill på denne fromme elegikers språk säga, att sällheten i 
dess fullkomlighet är en återvunnen barndom. Längtan utåt och bortåt 
innebär tillika en längtan tillbaka.

Eytmiken i Astolfs kolossalmonolog kommer till betydande del utifrån 
och accentueras av vandringen framåt genom ödemarken och det för
ändrade skådespelet på natthimlen. Till sist bryter ett våldsamt oväder 
löst utan att detta nämnvärt avbryter den irrandes meditationer: poet i 
varje tum tillgriper han genast utvägen att i nya, naturmytiskt präglade 
jämförelser åskådliggöra elementens uppror. Det sätt varpå dessa meta
forer besjäla de fysiska fenomenen pekar otvetydigt mot tysk naturfilo
sofi och främst mot en diktande exponent för denna, Novalis. Författaren 
till Heinrich von Ofterdingen hade t. ex. i den saga han inlagt i sin roman 
förmänskligat blixtarne och kallat dem »die feurigen Jiinglinge»1; det 
svarar nära mot Atterboms »den starka Eldens söner» och Luftens »första 
barn». Trenne samtidiga ljungeldar visa emellertid Astolf en stig upp emot 
en belyst plats, och då vi härnäst se honom står han i spänning vid in
gången till Vindarnas grotta. Hans vanliga värv i krig och i fred, de vill
kor han delat med andra dödliga, hans svagt spirande ömhet för prinses
san Svanhvit ligga därmed bakom honom, i avgörande måtto för alltid. 
Från en normal, ehuru av ironi genomlyst och splittrad sannolikhets- 
värld stiga vi i det nästa uppträdet över gränsen till sagans riken och be
finna oss, liksom Faust på Broeken, riktigt »in die Traum- und Zauber- 
sphäre».

1 Novalis Schriften . . . hrsg. von P . Kluckhohn. Bd 1, 1929, s. 202.
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Sagoaktigt överraskande och förtrollande är redan det allraförsta syn
intrycket. Med utomordentligt miljösinne och säker dekoratörsblick 
bygger Atterbom npp ett slags stiliserat Nordkapssceneri, ett arktiskt 
fågelberg, som tornar sig i höjden och vars jätteblock omrama vindarnas 
grotta.1 * * * * * Uti denna varsebliver man — ånyo en tjusande chock för ögat — 
vindmodern Anemotis. En storvuxen häxgestalt, stigen, tyckes det, ur 
en skrämmande mytisk urtid och given i en färgskala av svart, grått och 
rött, föreställes hon spinnande. Gnistor och hagelkorn fara kring hennes 
spinnrock, och det inledande strofiska partiet, som utgöres av en trio 
mellan henne, några okynniga, fladdrande lyktgubbar samt en svala, 
vilken kommer inflygande för att omtala att en människovarelse nalkas 
grottan, snurrar snabbt, bitvis nästan väsenlöst.

Naturligtvis behöver man icke leta länge efter klassiska litteratur
ingredienser i denna fantastik. Förekomsten av lyktgubbarne såväl som 
de korta, likasom snärjande och huggande rimmen, modellerade på vad 
Atterbom i prosautkastet till Fågel blå benämner Shakespeare7ska häx- 
verser (s. 210) och här använda i ordskiftet mellan Anemotis och lykt
gubbarne, föra med sig ett avlägset luftdrag från hedarne i Macbeth7s 
Skottland och Yalpurgisnatten på Broeken i Faust. Det mäktiga, iskalla, 
dystra man bereder sig på, när ridån gått upp, stannar likväl helt och 
hållet vid iscensättningen och Anemotis7 yttre anblick. Så snart rösterna 
sätta in, mildras klimatet avsevärt, och det bisarra lilla scherzo, som nu 
intoneras, blandar på ett intagande vis gnabb, hastigt upptinande gum- 
knarrighet och ansatser till mjuk, melodisk lyrism; den sista tar ledningen 
i slutstroferna.

Anemotis, föga individualiserad i folkboken, är alltså ingen häxa från 
Shakespeare, inte heller en av mystik omgiven käring som Meg Merrilies 
hos Walter Scott. Hon hör, så vindguden Aeolus7 gemål hon är, mest av 
allt hemma i den borgerliga civilisationen omkring 1800 och bör rätteligen 
placeras i Tiecks konstiga dramatiska familj, dit svindlande miljöför
flyttningar ledde och där de djärvaste personklyvningar trivdes. I denna 
egenskap har hon åtskilligt gemensamt med den frusne, kammarkulti- 
verade gesanten vi förut råkat vid Astolfs vinternöjen. Bildning och 
belevenhet stå högt även på hennes rustikare sociala kodex, och hon 
bemödar sig så gott hon kan att bibringa sina bråkiga vindgossar vett 
och älskvärda seder. I trots av ishavsgrottans omöjliga hematmosfär 
förvandlar hon sig då till en smått utschasad mamma och husmor, sträng 
mot de stora barnen men oändligt svag för favoriten Zephyr, pratig i sin 
framfart, undervisande, vojande och hjärtnupen om vartannat men än
dock inte alldeles utan en enkel, erfaren gammal kvinnas klokskap.

I botten blir därför Anemotis flera grader trovärdigare och mänskligare

1 Kanske har Atterbom, då han beredde sig att beskriva vindarnas grotta, kastat en
blick på Uno von Troils Bref rörande en resa til Island 1772 (Upps. 1777), som fanns i
hans och Palmblads boksamling. Geologiska företeelser sysselsätta i hög grad Troil;
han hade också besökt ön Staffa utanför Skottland med dess ryktbara Fingalsgrotta och
egenartade basaltpelare och pryder sitt verk med flera gravyrer härifrån. Han talar om
kristalliska bildningar, om en »stalactitisk qvartsskorpa», om mineralet »zeolith». Hos 
Atterbom öppna sig basalt dörrar till en välvd bergsal, gnomer tända »lampetter af stalak-
tit och bergkristall» (s. 68) och månen lyser genom ett fönster, sammansatt av »selenitens 
skifvor» (s. 70). Detaljerna romantisera synbarligen vetenskapligt material från Troil 
eller någon annan resenär.
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än de tieckska mannekängerna, och ofrivilligt frågar man sig om hon 
inte har något mindre tillkrånglat underlag. Sökandet behöver ej bli 
långvarigt: med vetskap om hur mångsidigt Oehlenschlägers Aladdin på
verkat Lycksalighetens ö stanna vi snart nog inför Morgiane, Aladdins 
mor. Morgiane, så underbart given, är den bekymrade modern genom 
alla tider. Men under den tunna orientaliska förklädnaden gömde Oehlen- 
schläger också en äkta madam från det småborgerliga Köpenhamn, lika 
naiv, känslofull och talför som hon är vettskrämd och vimsig. Det skulle 
förvåna mig om ej Anemotis’ moderlighet och beskäftighet tagit färg, 
om icke stort mer, från Morgianefiguren. En biomständighet kan till
fogas. Hos Morgiane bildar spinnrocken nära nog ett fast attribut; är det 
verkligen blott en slump, att Anemotis, när hon först fäster våra blickar, 
sitter och spinner på en kappa åt Kordan? Atterboms vindmamma stod 
ju för sin del ohjälpligt mellan tvenne världar, och det var enbart genom 
en komplicerad balansakt diktaren kunde lotsa ned henne i grannskapet 
till det mänskliga. Förebildens livsvarma individualitet tunnades därmed 
ut till en mask som grinade med flera ansikten. Inte heller har Anemotis’ 
svada på långt när samma saft som hennes danska systers. Hennes små
prat med gästen om vindarnas maträtter är en fadd longör, vars enda 
värde ligger däri att den indirekt avslöjar Atterboms intresse för geo
grafiska och exotiska saker, för resebeskrivningarnas kuriosaromantik.

Östan, Kordan och Sunnan, som nu i balettfiguranters fantasifulla 
kostymer storma in i hålan, befinnas vara lössläppta och svårtyglade 
sprakfålar, föremål för mamma Anemotis’ oavlåtliga pedagogiska om
sorger, eljest varandra tämligen lika. Muntert yrande rimklanger blandas 
vid deras ankomst med stränga moralkakor i lustig dissonans tills en ny, 
ljuvlig tongång plötsligt blir hörbar. Zephyr, västanvinden, står i in
gången till grottan! Till utseende och dräkt är han på pricken folkbokens 
vindgud, liten gosse och lekfull amorin i samma skepnad, ja inte olik gud 
Amor själv sådan denne beskrives i Apulejus’ Psykesaga, som säkert varit 
känd för Mnie d’Aulnoy och veterligen tjusat även Atterbom.1 Zephyr 
kommer flygande från lycksalighetens, från Felicias ö, och hans hänryck
ning över dess under löser sig i en stor, melodisk romans. För första 
gången i sagospelet spelar stanzen upp för full musik, här i tio parrim- 
made sexradiga trokeiska strofer. Buren på deras klangvågor stiger 
också för första gången Astolfs efterlängtade sällhetsö fram för blicken 
med hela makten av en evokation. Hur avsiktligt Atterbom strävar att 
låta romansen verka löftesrik uvertyr till kommande härligheter skönjes 
tydligt på de stilistiska konstgrepp han använder, främst på det effekt
fulla förläggandet av tonvikten till ett par nyckelord: mot det elektri- 
serande »lycksalighetens land» i den första strofens slutrad svarar således i 
den sistas ett samlande och besvärjande »Felicia». Rent motiviskt bro
derar eljest Zephyrs kväde som bekant på folkbokens berättelse. Ur 
folkboken kommer leken med Felicias nymfer, härifrån också den lille 
vindgudens och skönhetsdrottningens smeksamma téte-å-téte, vars veka 
sensualism plastiskt och koloristiskt påverkats av bröllopskören i Oehlen
schlägers Aladdin.2 Men folkboken bara antyder vad som hos Atterbom

1 Atterbom planerade en hexameteridyll om Eros och Psyke. Jfr min uppsats Hur 
tillkom Lycksalighetens ö?, Samlaren 1947, s. 27.

2 Jfr min uppsats Exotism och orient i »Lycksalighetens ö», Samlaren 1923, s. 147-149.
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sväller ut till en milt spelande anakreontik eller en Venus- och Amor- 
barock, vilket man nu helst vill.

Tankedjupen i Zephyrs sång, ty sådana finnas verkligen, dölja sig i 
de tvenne stroferna om Felicias sång och spel. Medan den första väcker 
spänning och förväntan, för den andra in en hög, vilande, allegorisk fresk 
mitt i romansens rörliga bildmyller:

Då — en allmän hviskning: »Tyst!» — »Prinsessan?» »Ja!» 
»Hennes röst och luta!» — »O, Felicia!»
Och från ändan af en höghvälfd lagergång 
Samm på välljudsvågor fram en himmelsk sång.
Hvart den drog, en hemlig spegelglans sig göt,
Som ur tingens själar klar omkring dem flöt.

Under palmer satt hon, vid ett vattenfall;
Böljan, båg-likt stannad, glömde bort sitt svall.
Hjertats gåta, lifvet, verldens sammanhang,
Log i läppens tonspel, gret i lutans klang.
Se’n hon slutat, länge hon åt himlen såg;
Men i hennes ögon, dubbel, sjelf han låg.

Den härskarinna som tronar i detta ideala landskap förbytes synbart 
till en symbol för det sköna, för poesien och fantasien själva i verksamhet 
och inspirerad åskådning. Att hon ävenledes visar sig vara vänlig och 
lekande, ja barnslig, strider icke alls häremot; leken och den oskuldsfulla 
barnsligheten voro i Atterboms estetik ett med poesiens begrepp. I den 
senast citerade stanzen är hon dock framför annat, för att taga ett tidi
gare atterbomskt uttryck om skönheten, »det oändligas högsta imago 
representativa i verkligheten».1 Blickande uppåt mot idéernas rymd tyder 
och tolkar hon tillvarons mysterier och står i ett hemligt sympatiförbund 
med varje levande väsen. »Ty Poesien», skriver Atterbom i några otryckta 
estetiska anteckningar, antagligen härrörande från år 1821, »har gåfvan 
att tala med alla tings andar, att besvärja fram alla varelsers själar, att 
spörja dem om deras önskan och hopp, att förnimma deras trånad och 
förtröstan.»2 Den subtila bestämningen förtjänar uppmärksamhet. Så 
vitt vi förmå döma, räcker den oss nämligen nyckeln — eller en bland 
nycklarne — till de svårfattliga, troligen av Böhmes tinkturbegrepp3 
beroende raderna om Felicias sång:

Hvart den drog, en hemlig spegelglans sig göt,
Som ur tingens själar klar omkring dem flöt.

Samma föreställning, som säger så mycket om Atterboms ömma och 
varsamma känslighet, torde även återvända i Felicias utbrott i duetten 
mellan henne och Astolf på bröllopskvällen:

Med hvad jubel fröjdar sig Naturen!
Från hvart ting en tacksam helsning flyger 
Att jag upplöst deras andars band.

Vad Zephyr sjungit om drottningen på den underbara ön skakar Astolf 
som ett åskslag och ger hans drömsjuka längtan en enda lidelsefull inrikt

1 Formuleringen förekommer i recensionen av Svenska akademiens handlingar i Swensk 
Literatur-Tidning 1814. Se Litterära karakteristiker, B. 1, s. 142.

2 Dessa anteckningar finnas i L .U . B.
3 Om tinkturen se t. ex. kap. 13 i Die drei Principien göttlichen Wesens, Jakob Böhme’s 

Sämmtliche Werke, hrsg. von K . W. Schiebler, Bd 3, 1841, s. 122 ff.
3 —48523 Samlaren 1948
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ning. Under natten i grottan får den förundrade lille vindguden också 
lyssna till den vilsegångne främlingens sorger. Astolfs måttlösa monolog 
aftonen innan ute i ödemarken var redan den en bikt; nu genomspelas 
och varieras samma subjektiva tongångar dialogiskt. Melankolien, tom
heten, det ständigt enahandas tristess, övertygelsen om att hans plikt
trogna kungagärning vore förfelad och hans verkliga jag, hans själ, ginge 
under, tränga sig återigen på Astolf. Ur detta meningslösa tillstånd gives 
det bara en räddning. Zephyr måste ovillkorligen föra honom till lyck
salighetens ö.

Samtalet mellan Astolf och Zephyr når sin höjdpunkt i berättelsen om 
en dröm som den förre haft. Inom sagospelet intager denna drömberät
telse på många grunder en central ställning. Eedan till det yttre är den 
apart och överväldigande genom sin fristående uppläggning, sin enorma 
längd och sitt övermåttan yppiga skildringssätt. I den står Atterboms 
nyskapade deskriptiva stil, som förut avtecknat sig i landskapsbilderna 
från ishavskusten, fullfärdig, en visuell och sensuell, blossande och färg- 
förälskad, i touche, nyansering och satsrytm oerhört välberäknad stil, 
vilken man med en visserligen svävande etikettering helst ville klassi
ficera som en romantisk barock. Ej mindre meningsrik är den funktion 
drömmen fyller i diktverkets gång. Det var vanligt att folkvisans och 
sagans drömmar förebildade händelser i framtiden, och i ödesdramat, 
antikt eller ännu hellre modernt, saknades sällan den profetiska, katastro
fen bebådande drömsynen. Även Lycksalighetens ö är i sin filosofiska 
kärna ett ödesdrama, och Astolfs trenne nattliga visioner återgiva i sym
boliskt omskrivande bildräckor huruledes händelseförloppet etappvis 
rör sig framåt mot den tragiska upplösningen. Men de omfatta ändå 
mera. Samtidigt som de uttrycka Atterboms nyromantiska föreställning 
om drömlivets natur — den står mycket nära den tyske naturfilosofen 
G. H. Schuberts1 — öppna de på flera punkter dörrar på glänt inemot 
diktverkets mest hemlighetsfulla, mest esoteriska förkunnelse.

Astolfs brett flytande berättelse har tre olika lokaliteter; mellan de 
varandra avlösande visionerna ligga pauser av medvetslöshet. Denna 
uppdelning på trenne led påminner starkt om en av de märkligaste fantasi- 
utstrålningarne i svensk romantik, den sällsynt suggestiva dröm om Pans 
död och uppståndelse, varom Orfeus förtäljer i Stagnelii skådespel Bac- 
chanterna (1822). Man värjer sig också svårligen för intrycket att Atter- 
bom upptagit denna speciella rytmiska uppbyggning av drömskeendet 
från Stagnelius utan att i övrigt kopiera Orfeus’ berättelse. Förhåller det 
sig så, bör beroendet förläggas till ett senare stadium av utarbetningen; 
Astolfs dröm var utan minsta tvekan redan diktad år 1822, när Bacchan- 
terna publicerades. Häri ligger emellertid intet direkt motsägande. At- 
terbom hade då ännu god tid att fila på sagospelets inledningsscener.

Under slummern finner sig Astolf ensam vandra omkring i en fager 
park, vars utseende han beskriver. Oaktat den overkligt svävande dagern 
över sceneriet innehåller detta, som jag för längesen visat i en uppsats 
om reseintrycken i Lycksalighetens ö2, flerstädes reflexer från Atterboms 
vistelse i Södern: i de resliga träden återse vi exempelvis Roms pinjer och

1 Jfr för detta och andra motivsammanhang A. Béguin, Le réve chez les romantiques 
allemands et dans la poésie frangaise möderne, Paris 1937.

2 Reseintrycken i »Lycksalighetens ö», Dikt och studie, 1922, s. 79-81, 84.
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det genomskinliga, rödaktiga gryningsskimret är Italiens »alba». Eedan 
folkbokens målningar a v parklandskapet på Felicias ö, dess anläggningar 
och konstverk, bnro en lätt barockkaraktär. Efter Atterboms sydlands- 
färd italieniserades denna tydligt i sagospelet, på samma gång som ba
rockelementen förhöjdes koloristiskt och blevo lekfullt sagoaktiga.

Drömmen för vidare Astolf ut på en öppen blomsterplan, där han skådar 
en fontängrupp med en marmorvit najad, tritoner, som blåsa i smaragd
horn, och gullfiskar simmande i en lasurblå damm. Nu sätta de trolska 
förvandlingarne in på allvar. Astolf varsebliver, att blommorna runt 
planen äro höga som människor och att ur en bland dem, en lilja, ett 
vänligt jungfruanlete sticker upp. Uppslaget till denna fantasi fick At- 
terbom, vilket Johan Erik Rydqvist på sin tid påpekade i Heimdall och 
Albert Nilsson senare utfört, från Novalis’ roman Heinrich von Ofter- 
dingen, i vars början en sällsam blå blomma förekommer.1 Liljan före
ställer prinsessan Svanhvit och tillika Astolfs rena barndomsliv — påpe
kandet är alltjämt Albert Nilssons. Emellertid rör sig drömmen framåt, 
och det blir ej den oskuldsfulla älskande liljan, som kvarhåller Astolf utan 
en underskön drottninglik ros på sin jättestängel, Felicia. Dylika blom
fiktioner, ofta förmänskligade, voro ytterst vanliga inom den tyska ro
mantiken, fast Novalis’ blåa blomma ensam inför eftervärlden råkat få 
en ryktbarhet och ett symbolvärde, samtiden näppeligen beviljade den.2 
Kanske tänker man härvid helst på Tieck, han som improviserade »Garten 
der Poesie» i Prinz Zerbino och förfärdigade allegorien om liljan och rosen 
i Kaiser Octavianus. Men promenaden på detta motivfält kan som sagt 
utsträckas vida längre, även till den bildande konsten. Hos Jean Paul, 
Zacharias Werner och E. T. A. Hoffmann (Der goldene Topf), i Ernst 
Schulzes sockersöta, versifierade fesaga Die bezauberte Rose, i Fouqués 
Der Zauberring, i otaliga kalenderprodukter slingra sig överallt blom
bilder in i diktväven, växlande från den enkla liknelsen och den dekorativa 
arabesken till paramytien och symbolen, den djupaste teckenskriften 
vari en spiritualistisk upplevelse, en mystisk eller naturfilosofisk idé 
kunde förtäta sig.

Astolfs drömros är naturligtvis även hon sinnebildligt tänkt. I henne 
återspeglas icke bara kärlekslycka, vällust och skönhet, hon betyder 
också poesien eller, precisare, den sinnliga, vid en förädlad naturnjutning 
bundna fantasien. Hon uppenbarar sig därför stilenligt som en skaldinna, 
bärande en gyllne lyra i famnen. Idealiserad och imponerande påminner 
hon då, i trots av sitt blomsterhölje, inte så litet om Sappho i Grillpar- 
zers likanämnda tragedi i det ögonblick den överväldigade Phaon först 
märker henne (akt 1, scen 3). Både i dräkt och attribut förmår hon ännu 
möta våra föreställningar om en poesiens drottning. Olyckligtvis förlorar 
sig dock snart denna jämförelsevis osökta estetiska symbolik i naturfi
losofiska undermeningar. Felicia är, säges det långt fram i sagospelet

1 Heimdall, 21 febr. 1829, och A. Nilsson, Svensk romantik, s. 235-237. Väldiga träd 
och blommor, liljor såväl som rosor, växa som bekant i »Garten der Poesie» i Tiecks Prinz 
Zerbino.

2 Jfr Jutta Hecker: Das Symbol der Blauen Blume im Zusammenhang mit der Blumen- 
symbolik der Romantik, Jenaer germanistische Forschungen, 17. Jena 1931. Det var först 
Heine som 1833 gjorde den blåa blomman till romantikens symbol eller åtminstone gav 
antydningar hitåt.
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(II, s. 161), en dotter till urelden och nattmodern Kyx, och uppenbarligen 
ville Atterbom redan från första stund göra henne delaktig av föräldrar- 
nes abstrakt-disparata natur. Ty drömmens jätteros står »i strålig eld
glans», »ett mellanting af törnros och af solros», medan strålarne från 
hennes ögon komma:

Djupt, som ur verldens hjerta, der en ström  
A f lifvets eld ur helig m idnatt svallar.1

Jämförelserna formligen jaga varandra då Astolf söker förklara för 
Zephyr vad han sett:

Om nattens hela dunkla prakt du tänker 
Förenad med all morgonrodnans klarhet,
Och båda systerligt tillsammans gjutna 
Kring nyfälld snö i Mars, då jordens yta  
Inunder skimmerhvita höjder gömmer 
En vårlig eld inom en känslig barm;
Om månan du erinrar dig, . . .2

Dessvärre vägrar varje normalt funtad inbillning på det bestämdaste 
att omspänna dessa skeenden och likheter, så att de smälta ihop i kontu
rerna av en fager kvinna. Atterboms lust för superlativ praktskildring, 
parad med hans antydningar mot det spekulativa, dödar härvid all sanno
likhet, både den som vädjar till ögat och den som icke ens en symbolisk 
dubbelskrift kan umbära.

I den nästa drömtavlan flyttar skådeplatsen från sagoparken till en 
interiör, som återigen förmedlar en sensation av Italien. Det ståtliga 
rum, vari Astolf plötsligt befinner sig, liknar nämligen i mycket — en 
studie av mig över de italienska inslagen i Fågel blå berörde bl. a. denna 
verklighetsförankring — salsgalleriet i Palazzo Colonna i Rom, ett av 
Atterboms starkaste arkitekturminnen från resan, och det atmosfäriska 
samspelet mellan palatsrummet och trädgården utanför förstärker det 
sydländska intrycket.3 I denna omgivning varseblir Astolf på nytt sin 
rosendrottning, nu en förförisk kvinna, österländskt kostymerad och i en 
orientalisk attityd. Den raffinerade utmålningen utav scenen och den 
lätta spänning varmed berättelsen föres fram smakar romanteknik, och 
sannolikt föreligger här en svag inverkan från tvenne till italiensk miljö 
förlagda händelser i Dorothea Schlegels roman Florentin, en bok som 
Atterbom beundrade mer än vad den var värd.4 Att synminnen och lit

1 Jfr Fågel blå-fragmentet (1813), s. 116:
Är då ej Rosen, der Skönheten brinner,
Vuxen på Känslans nattliga grund? 

och G. Axberger, Den unge Atterbom, s. 146-147.
2 Atterboms bombasm snuddar här vid en av Oehlenschläger och Tegnér brukad bild. 

Sif i Nordens Guder har händer, vita som »nyfalden Snee på Klippeaasen», och i den l:a 
Frithiofsromansen (först tryckt efter Lycksalighetens ö) talas det om Gerdas kinder, 
»en nyfälld snö med norrsken på». Den egentliga och avläsbara impulsen nådde dock 
Atterbom från den orientaliskt överdrivna beskrivningen på Gulnare i Aladdin. I Gul- 
nares yttre har naturen prövat att förena varje motsägelse till skönhet och harmoni: 
»den hvide Biergsnee brsender» o. s. v. Se Oehlenschlseger, Poetiske Skrifter, Udg. af 
H . Topsoe-Jensen, 2, Khvn 1927, s. 126-127.

3 Jfr mina Atterbomstudier, 1932, s. 157-159.
4 Se den förut citerade Exotism och orient i  )>Lycksalighetens ö», Samlaren 1923, s. 

129-131.
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teraturminnen på detta vis rinna ihop är en för Atterboms mogna poesi 
typisk företeelse, ofta skönjbar just i Lycksalighetens ö.

Den italienska barockpompan är en väsentlig beståndsdel i den andra 
drömtavlan, orientalismen, såsom just angavs, en annan; sida vid sida 
eller ibland sammansmältande komma de även i fortsättningen att bilda 
dominerande stil- och formelement i sagospelet. Bilden av Felicia i hen
nes kabinett är diktverkets första prov på den österländska kolorit, som 
sedan gång på gång ger Atterboms fabulering fjärrvidd och sinnrikhet, 
gör diktionen sinnessmekande, bjärt, het och kryddad. Däremot håller 
sig symboliken fördelaktigt tillbaka i detta andra drömavsnitt: den härs
kande suggestionen utav indolens, passivitet och njutande tidsfördriv 
tyda väl endast, förmodar man, på Astolfs dådförgätenhet och själviska 
skönhetsrus. Att Atterbom jämväl uti den konstfullt anordnade sfär
musiken uti rummets tak, vilkens klang den jordbundne Zephyr aldrig 
hört, velat inlägga en djupare harmonitanke synes även klart.1

Medan de båda första drömbilderna förete rätt litet av den verkliga 
drömmens dager och underliga förknippningar, så är detta avgjort fallet 
med den tredje och sista. Astolf tycker sig vandra framåt en väg — en 
vanlig drömupplevelse — och det dystra landskapet, halvt italienskt, 
har den diktande sömnens säregna förening av någonting samtidigt pre
cist och obestämt, av tydlig närvaro och dunkla luckor. På svallet ur det 
undermedvetna stiger också en egendomlig men välkänd erfarenhet i 
drömmen: känslan av det redan en gång sedda:

Jag åter ensam gick,
Men på en bred och sandigt banad farväg.
Det var en het, en qvalmig eftermiddag:
I svarta skyar åskan lurade
Att rusa fram; och jorden, stum af bäfvan,
Höll väntande sin andedrägt tillbaka.
Bakom mig låg, i ändan af en mörk 
Allée, och redan fjerran bort, ett slott,
Uppå en höjd, som sluttade terrass-vis;
Framför mig var en kal, en skördad slätt,
Med gråa hafvet till sin nära gräns.
Jag visste, att jag i det slottet varit,
Och underligt m itt sinne var beklämdt.

Under vandringen upphinnes Astolf av en med sex vita underdjur 
förspänd char.2 I charen sitter Felicia, höljd i svarta och vita slöjor, sorg
sen och blek. Fattad av ett obeskrivligt kval griper han hennes fram
sträckta hand och besvär henne att säga sitt namn:

»Jag heter Aldrig-mer!» så svarade 
Inunder doket hon med halfqväfd röst.

Uttrycket för den oåterkalleliga förlusten, det utan hjälp förspillda, 
lånar drömspråkets dräkt. Felicias abstrakt personifierande »Jag heter 
Aldrig-mer!», vars spökaktiga formelmagi rymmer som en föraning om 
Edgar Allan Poe, är det kusligt isolerade ord de flesta av oss har hört i

1 Det är heller inte omöjligt att sfinxerna i Felicias gemak (s. 84), som sedan åter
komma i det 2:a äventyret (s. 309), representera en etapp i den poesiens historia, Atterbom 
föresatte sig att skriva med sitt sagospel. Jfr Ehrensvärd-anmärkningarne i Phosphoros 
1813, s. 373 och dikten Epilog i samma årgång (s. 385).

2 Djuren äro gripar. De visa sig i fesagans art i det 2:a äventyret (s. 173).
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våra drömmar, ordet vid vilket en omätlig betydelse tyckes vara fästad. 
När Felicia efter detta svar rycker från sin barm en snövit blomma, lik
nande den Astolf först såg, och kastar den för hans fötter, följer slutet 
slag i slag i andlöst tempo:

Då, i en blink, med en förfärlig knall,
Ur midnattssvarta molnet öfver oss .
En blixt slog ner i charen; allt förbyttes;
Framför mig stod den fordna jätterosen,
Men brinnande af gyllne ljungeldsflammor.
Allt mer och mer de ökte sig; till sist,
Liksom en färgrik girandol af eld,
Hon flög raket-likt uppåt himlens rymder.
Men der de hvita djuren stått, sprang opp 
En flod, som dref i fraggigt skum de hvita  
Svallvågor, liksom gråtande, åt slätten;
Tills i det gråa haf han snart försvann.1

Med dessa bländande och överrumplande effekter, en översättning i 
snabbvisioner och teaterchangemang av diktverkets estetiska grundtanke, 
slutar drömmen. Genom den inledande tablån ville Atterbom i anslut
ning till samma tanke försinnliga skönhetens skenbara undergång i död
ligheten och dess slutliga himmelsfärd; så till vida synes meningen fullt 
genomskinlig. Härmed äro dock inte de symboliska associationerna ut
tömda. Blixturladdningen ur molnet är visserligen katastrofens natur
liga yttre tecken, ödets verkställare, men den står likaledes, om jag ej 
bedrager mig, i spekulativt samband med den konfysa eld- och blixt
mystiken hos 1600-talsteosofen Jakob Böhme och en dennes efterföljare 
under romantiken som Franz von Baader, Atterboms umgängesvän i 
Miinchen och författare bl. a. till den lilla skriften Ueber den Blitz als 
Yater des Lichts (1815).2 Förbindelsen mellan blixten, ljuset och vattnet, 
en naturfilosofisk elementlära, överförd i etiken och upplyft till ett gudom
ligt mysterium, är även sannolikt idégrunden bakom drömmens final: 
floden som driver sina svallvågor, »liksom gråtande», mot havet. »La 
lumiére est toujours accompagnée de la génération des eaux (larmes)», 
heter det med religiös tendens i Baaders Sur FEucharistie, och drömsy
nens abrupta och förbryllande bildskrift torde icke symbolisera någonting 
annat. En tydning efter denna linje bekräftas av en passus i N yx’ slut
monolog (II, s. 451), där Atterbom i omedelbar anslutning till Fågel blå
utkastet (»Huru vattnet ammar ljuset, tårarne hoppet och glädjen o. s. v.»; 
s. 229) breder ett fuktigt skimmer kring luttringens hemlighet.

Av de trenne tavlorna i Astolfs dröm besitter blott den sista verklig 
hallucinatorisk styrka; i sin förtätning och stegring är den en överlägsen 
drömreproduktion, även om Stagnelius och tyska romantiker skulle gått 
före. De båda föregående scenerna undgå däremot knappast en viss tam 
och utåtvänd stofflighet, en lös barockansvällning. Men en förtjänst kan

1 Månne inte Atterbom när han upptager det mindre vanliga ordet girandol erinrat 
sig påsksöndagsfyrverkeriet från S. Angelo i Rom, sådant han avnjöt det den 22 mars 
1818 — »la Girandola — gudomligt skådespel», anmärker hans röda resedagbok.

2 Se A. Koyré, La philosophie de Jacob Boehme, Paris 1929, passim, men särskilt s. 
136 och n. 1, 151, 252-253. Blixten äger hos denne teosof flera betydelser. Det har även 
utan tvivel varit mer eller mindre viktigt för Atterbom, att »der Feuerblitz der Wieder- 
geburt», Böhmes 4:e »Essentia», förekommer hos tyska romantiker som Tieck (Genoveva), 
Novalis (sagan i Ofterdingen) och Hoffmann (Der goldene Topf).
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man svårligen förvägra denna episod. Hur sinnrikt Atterbom än lät den 
filosofiska undermeningen materialisera sig i de olika förbiglidande bil
derna undvek han i huvudsak risken att göra Astolfs nattliga syn till en 
ledsam och utspekulerad rebus. Det fantastiska förloppet fascinerar oss 
i och för sig, och om vi stundom upptäcka diktarens ordnande hand i 
ränningen, behålla vi ändock illusionen av att bevittna huru drömlivet 
virkar sitt eget oberäkneliga mönster, till sist nästan surrealistiskt.

Under det att Astolf biktar sig och berättar, lyssnar lille Zephyr med 
storögd förundran, avbryter och kommenterar. Sålunda spinnes en dialog 
där Zephyrs naivt förnumstiga inpass teckna, väl icke honom själv i hel
figur men ett par av hans många jag. Skiftande och ändock sig lik växer 
han sedermera från scen till scen och äventyr till äventyr ut till en bland 
de originellaste arabeskfigurer svensk litteratur kan framte. Hans stam
träd och litterära kosa äro oss välbekanta: såsom antikens västanvind 
flyger han i en amorins skepnad in i Mme d’Aulnoys roman1 för att här
efter, åtskilligt mindre graciös, presentera sig i den gamla folkboken. 
Här fann gossårens Atterbom honom och fick honom kär. Ingen kunde 
sedan bättre svara mot den färdige diktarens ständiga dragning till det 
näpna och rörande, det diminutiva och pratsamma. Ljuv, skälmsk och 
fladdrande rör han sig i en atmosfär av försenad anakreontik. Förebilder 
kan han annars räkna i de mest olika väderstreck. Man har liknat honom 
vid Shakespeares Puck och inte alldeles utan berättigande. Men Zephyr 
trollar och förvandlar sig icke som denne gör, inga nattligt-magiska safter 
blandas i hans blod och fastän en farande vind står han människornas 
sinnesart betydligt närmare än Puck. Inom den romantiska diktens 
följe av luftandar och naturvarelser påminner han då mer om den mini- 
male, okynnigt lekfulle, tanklöse och, ack, så ångerköpte Zephyr i Oehlen- 
schlägers Aladdin, ehuru denne småtting blott utgör ett förbiskyndande 
staffage i det danska sagospelets mytologi.2 Om andra, mera jordfasta 
släktingar får jag strax tala.

Naturligtvis hänger inte Zephyr ihop, det göra nu Atterboms personager 
sällan och Zephyr mindre än de flesta. Den lyrik han bär på sina läppar, 
de funderingar han ger luft åt ligga ofta utanför och ovanom hans trånga 
jagsfär och klinga stundom så rent atterbomskt att de nära nog sönder
bryta hans från början svaga fiktionsidentitet. Detta förhållande samman
hänger delvis med att Atterbom i den konstnärliga ekonomiens och be
kvämlighetens intresse anlitar honom till versbärare. Han blir en bland 
de sångbegåvade hjälpredor, som skalden ropar på när det gäller att för
dela en duo eller trio på skilda röster, att avleverera en berättelse, att 
strö in lyrik i handlingen, ömsom storformad, ömsom bara en gnolad stump,

1 I arbetet Der empfindsame Roman in Frankreich, 1, Strassburg 1906 (s. 259 ff.), un
derströk M. v. Waldberg den i Histoire de Hypolite (1690) inlagda sagans karaktär av den 
första franska fesagan. Samma uppfattning delas av R. Benz (Märchen-Dichtung der 
Romantiker, 1908, s. 18) och Mary Elizabeth Storer (La mode des contes de fées, 1928). 
Den senare yttrar (s. 27) om sagan hos Mme d’Aulnoy: »Le röle de la fée bienfaisante est 
joué par Zéphir.»

2 Likheten har påvisats av E. Wallén i hans uppsats Mytologien i Atterboms sagospel 
Lycksalighetens ö, Samlaren 1919, s. 228-229.



40 Carl Santesson

att anslå ett avsett stämningsläge och därvid än inleda, än modnlera, än av
bryta. Ett ögonblickets barn och ombytlighetens borne lovprisare vänder 
han många humör mot läsaren. Och ändock är han ingalunda blott ett 
instrument för tillfällets stridande melodier. Ur det fasetterade och mot
sägande i hans personlighet kan man skala fram vissa konstanser. Låt oss 
söka ange dem.

Folkboken, som visualiserade Zephyr för Atterbom, anvisade honom 
med detsamma dennes roll i händelseförloppet. Den gosseliknande vind
guden blev Astolfs kamrat och följeslagare till lycksalighetsön och, oaktat 
allt som skilde, hans vän. Det originella sätter in i det ögonblick Atter
bom ställes inför uppgiften att dramatiskt utbygga och psykologiskt 
fördjupa denna förtrolighet. Härvid utnyttjade han särskilt en verknings
full, på varje personlig och språklig valör beräknad kontrastteknik, som 
lät skillnaden i temperament och andlig horisont lysa fram i replikväx
lingen mellan de två. Ett första praktexempel på denna levererar redan 
det långa nattliga samtalet i vindarnas grotta, en i vår dramatiska litte
ratur fullkomligt enastående studie i röstbrytning. Vad Astolf, idealisten, 
drömmaren och svärmaren, säger, yppar ju blott det vi tidigare lärt känna 
eller i förväg kunna sluta oss till. Zephyr däremot, som hittills ej varit 
mer än förkroppsligat behag och sjungande hänryckning, överraskar 
desto starkare så fort han öppnar munnen till tal. Är Astolf av naturen 
den sentimentale efter Schillers estetiska terminologi, omskapas Zephyr 
till den naive, till realisten. Atterbom skänker honom inte bara lillgamla 
och snusförnuftiga tonfall, han låter honom faktiskt orda krasst och jord- 
bundet — Zephyr jordbunden! Fantasilös inför mänskliga ting förstår 
vinden platt intet vare sig av Astolfs poetiska talesätt eller av dennes 
griller, likasom det orsaksbundna moraliska livet och oändlighetens rym
der totalt äro skymda för hans blickar. Hans perspektiv riktar sig under
ifrån, ifrån naturvarelsens nivå. När Astolf under samtalet höjer ett full
tonigt och vibrerande solo till Söderns soliga länder, där Skönheten, 
Sången och Kärleken ännu bo, får han det korta, oefterhärmliga svaret:

Ja, du har rätt; der mår man mycket bättre.

I de flesta repliker, som Zephyr fäller i denna dialog, tages samma steg 
nedåt, ofta med stöd utav ett prononcerat vardagsspråk. Det är i och för 
sig ingen upptäckt, att den ärkeromantiske Atterbom, då han så ville, 
kunde låta sina figurer tala förvånande realistiskt. Själva tendensen har 
dock egentligen inte lyfts fram i dagen förrän Nils Svanberg i boken 
Svensk stilistik tog fasta på den och registrerade Anemotis’ sladder, 
nymfernas lediga gäckerier och främst det lustiga sätt att lägga talet, som 
är avtrycket av Zephyrs ojämförliga originalitet. Zephyr blir, skriver 
Svanberg bland annat, »en graciöst prosaisk Sancho Panza, som ser allting 
enkelt, som förargar sig över de tragiska förirringarna i malitiös kon
versationston, med lättsinnigt obekymrade vändningar, ej sällan med 
kraftigt tilltagna försäkringar» o. s. v .1

Kombinationen Zephyr-Sancho Panza har en konkretare innebörd än 
vad den fine stilkännaren sannolikt anat och täcker i själva verket en 
sträcka av ett vittförgrenat litteraturhistoriskt sammanhang. När Atter-

1 N. Svanberg, Svensk stilistik , 1936, s. 24-25.
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bom i grottscenen låter Astolf och Zephyr stämma upp sin kuriösa psyko
logiska duo, syftade han nämligen otvivelaktigt till att förevisa ett mot
satspar likt Don Quijote och dennes bondske färdkamrat, han må sedan 
haft Cervantes’ roman i tankarne eller inte. Man kan för Zephyrs andel 
peka på det enorma, att ej säga groteska avståndet i kroppsligt framträ
dande, man kan invända att Sancho Panza väl åldrigt ägt en mindre 
materiell anförvant och att Zephyrs prosaism, som dessutom ingalunda 
vidmakthålles konsekvent, är av rent reflekterande art — samhörigheten 
lever där ändå. Att den skulle vara enbart genetisk finnes heller intet 
skäl att hålla före, då man besinnar huru starkt Atterbom vid 1820-talets 
början var tagen av Don Quijote, givetvis en i nyromantikens estetiska 
kategorier infattad Don Quijote.1 Litet i utkanten följer Zephyr det långa 
tåg av figuranter som århundradena igenom i romanen, komedien, operan, 
sångspelet och versberättelsen beledsaga hjälten för att på en sidoställd 
plattform parodiskt upprepa dennes högre idealiska färd, om de inte helt 
enkelt agera kontrast, lätta handlingens tyngd och sprida en angenäm 
omväxling. Bortom hans späda gossegestalt tycker man sig då och då 
skönja en rad väpnare, knapar, upptågsmakare och komiska betjänter, 
kanske rentav ett naturbarn ur det wienska folklustspelet som Schika- 
neder-Mozarts Papageno; det gäller dock mest de ställen där Zephyr upp
träder i Astolfs sällskap. Håller man typkontrasten hos paret Astolf- 
Zephyr klar för sig, synes det därför inte heller ovidkommande, att den 
senare på ett ställe i det tredje äventyret — som Erik Wallén anmärkt2 — 
så smått kopierar Mefistofeles’ cyniska ironiserande av Faust i scenen 
Wald und Höhle. I det goetheska skådespelet växla sökaren efter det 
universellt mänskliga och den negativistiske realisten sina eviga repliker, 
intet under om Atterbom på sin våglängd drevs att fullfölja samma dia
log, fast han tvingades att tona ned Zephyrs inpass till harmlöst gyckel.

Zephyrs oförstående förståndighet, hans barnsligt lågstämda vett vore 
enbart en roande fantasiframtoning om den icke glimtvis gränsade så 
tätt till djupsinne. Med sin snäva synkrets är sagospelets västan åtskil
ligt av en filosof och ändå mer av en poet. Inför det kortvariga och be
synnerliga, hjälplöst tilltrasslade människolivet står han som den för
undrade betraktaren. Just denna förundran, denna blick utifrån, detta 
främlingskap, som kan bli en aning föraktfullt men lika ofta övergår till 
gripet deltagande, närmar honom till diktarne; med dem förverkligar 
han en ursprunglig livshållning hos många diktarnaturer och blir ett 
brutet utflöde av känsligheter som bodde i Atterboms eget bröst. Samma 
fundersamme gosse kastar dock snabbt allvaret bakom sig och förbytes på

1 Bevisen för denna beundran föreligga i de lätt ironiska anspelningar på Amadis- 
romanens figurgalleri, vilka förekomma i sagospelets 2:a äventyr och med all sannolikhet 
suggererats fram av Don Quixote, i dikten Befrierskan, påbörjad våren 1824 såsom pro
log till Lycksalighetens ö, samt i en personligt hållen bekännelse till Cer vantes i Bref ifrån 
Rom i Swea 1825 (H. 7, s. 93, 94). Vid sidan härav må det nämnas, att Cervantes även 
på tiljorna samtidigt nådde Uppsalas akademiska publik. Till J. E. Rydqvist skriver 
Palmblad den 9 dec. 1822: »Nästa Söndag uppföres på vår Nationssal Lustspelet Don 
Quix. u. Sancho Panza» (brev i Sv. akad. arkiv). Komedien, i Palmblads tanke »ett maga- 
zin af qvickhet», måste ha varit Aug. Klingemanns Don Quixote und Sancho B ansa oder 
Die Hochzeit des Camacho (1815). Om Cervantes’ betydelse för Almquists Amorina och 
för Almquist-kretsen under 1820-talets början se H. Olsson, C. J . L. Almquist före Törn
rosens bok, 1927, s. 299-302.

2 Se a. a., Samlaren 1919, s. 229-230.
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lycksalighetsön till en fladdrets och fladdrighetens inkarnation, en sann
skyldig rolighetsminister, yr, lekfull och npptågslysten. Här lyser det 
anakreontiska i figurens konception fram.1 Medan Felicias tärnor få 
känna på hans näsvisa frispråkighet när han munhugges med dem, erfar 
hans fästmö, den lilla törnrosnymfen Spinarosa, hur måttligt trofast han 
är. På denna sicksackstråt följer honom Atterboms ljusa fabulerings
lynne utan starkare personligt engagement. Men i den stund skuggorna 
börja tätna över Astolfs och Felicias lyckorus och Zephyr i vanmäktig 
förtrytelse — som vid tanke på hans format mest ter sig komisk — ser 
sin dagsländetillvaro hotad av ett ödessammanhang han varken vill eller 
förmår begripa, händer det att Atterbom ånyo tar honom intill sig och gör 
honom delaktig av det elegiska vemodet i sin tidskänsla. Läs vad Zephyr 
yttrar till den vredgade, på Svanhvit svartsjuka Felicia, efter det att 
Laura påmint om huru många årsvarv, som nu runnit hän borta på Astolfs 
jord:

Ja, så är det:
Med m ig  ej Svanhvit någon helsning skickar.
Trehundra år hon legat re’n i mullen,
Den öfvergifna; och jag sjelf har stundom,
Vid flygtiga besök i Nordens somrar,
Sett serlaregnets gråt på hennes graf.

Från ett stillsamt konstaterande stiger versfrasen i makalöst bevekande 
crescendo. Den grymma glömska, som sänker sig kring en död, av livet 
förorättad människa och som sagans tidsomflyttning här förstorar till 
det oerhörda, tränger sig på oss i all sin hopplöshet, ända tills slutet, 
genialiskt förberett i vändningar vilka låta minnet utav henne blekna 
bort genom seklerna, faller milt men utan försoning. Det förtonande 
vibratot rör vid hemliga djup av sorg i vårt sinne.

I det han utvecklar sin säregna tvesyn på vad han erfar övertager 
Zephyr mot sagospelets slut flerstädes en roll som nära svarar mot den 
antika körens. Såsom en körstämma, insatt vid vilo- och skärnings
punkter i handlingen, kommenterar han då i smärtfylld lyrik eller förnum
stiga betraktelser dess stigande patos för att till sist, alltjämt i körens 
funktion, klaga invid Astolfs lik. Hela Zephyr-figuren glider på detta vis 
ständigt från läge till läge. Det märkvärdiga förblir, att Atterbom i trots 
härav lyckats göra denna tänkande och tanklösa lilla varelse så indivi
duellt levande.

Vad som sagts härovan om Astolfs dröm och om Zephyr har fört oss ut 
ur sagospelsberättelsens fåra. Vi ha nått den punkt där Zephyr fast tve
kande givit efter för Astolfs böner, och i dagbräckningen se vi de övriga 
vindarna lägrade i grottsalen runt Anemotis. På hennes maning förtälja 
dessa nu, innan de draga bort, om sina gårdagsbravader. Härigenom in

1 Vetterlund har utan tvekan rätt, då han (a. a., s. 15) påpekar att Zephyr vid Floras 
och Amors sida ur antiken ingått i rokokon och så övertagits av romantiken. Man ihåg- 
komme blott att 1700-talsrokokon, denna barockens eftersommar, mången gång med 
större skäl bör bära namnet anakreontik: en precisare terminologi är ej likgiltig. Syl- 
fernas och dryadernas körer och Zephyrs dityrambiska strof i det 2:a äventyret (s. 256- 
257, 259-260, 279) visa t. ex. rent anakreontiska stildrag.



ramar äventyret också Sunnans, Nordans och Östans breda, fristående ro
manser, av vilka åtminstone den första och den sista rent poetiskt äro 
mästerstycken av deskriptiv romantisk exotism. Båda utgöra tillika i 
motivhänseende det tidigaste provet på sagospelets utnyttjande av Sö
derhavens, Afrikas och det arabiskt-persiska Asiens etnografiskt-måle- 
riska värden. Den svaga, halvt empireartade orientalism som framblänkte 
i drömscenen i Felicias kabinett var en ombonad rums- och dräktexotism, 
här däremot lyfter sig rymden vitt över öppna, ovanifrån sedda landskap. 
En primär stöt till vindsångerna fick Atterbom från folkboken, varest de 
olika vindarnas skäligen bryska streck i förbifarten vidröras, medan im
pulser för de granna, episkt utåtvända strof formerna antagligen nådde 
honom dels från Tegnérs första Frithiofsromanser i Iduna 1820, dels — 
Yetterlund må ställa sig tvivlande! — från det uppträde i Oehlenschlägers 
Aladdin, där lampandarna i svindlande fart ifrån alla jordklotets kanter 
sammanföra byggnadsmaterial till Aladdins palats, ja från Oehlenschläger 
i allmänhet.1

Sunnan talar först, sjunger vore icke det rätta ordet om de taktfasta 
parrimmen. Innehållet i hans romans kan anges i största knapphet: en 
karavan av musulmanska köpmän färdas genom Saharaöknen och går 
där under i en av honom utsänd virvelstorm. Desto mera bländande är 
det artisteri varmed Atterbom gett de varandra avlösande tavlorna åskåd
lighet och dränkt dem i atmosfär. Bedan anslaget till romansen är härvid 
något av en triumf; luftdraget från tropikernas drivhusklimat slår rent 
fysiskt emot läsaren i denna glidvy:

På gift och qvalm och ångande kryddor mätt,
Jag drog från Ceylon hit öfver Sahras slätt.

Lika sinnesdrucket sveper allt det följande förbi. Atterboms bilder av 
det afrikanska ökenlandskapet, mot vars bakgrund de köpslående, vin- 
ningslystna österlänningarne röra sig, betyda oemotsägligen varken mer 
eller mindre än en erövring för bunden svensk skildringskonst, en utvidg
ning av dess horisont och domäner. Naturligtvis skulle man kunna göra 
gällande att Sunnans sång med dess animerade natur i första hand är en 
romantisk fantasiprojektion, ett bravurnummer i kulissregi, men den 
ådagalägger ej dessmindre på ett slående vis huru nära romantiken knyter 
an till realismen, när det gäller de trakter där själva verkligheten för 
västerländska ögon får ett skimmer av overklighet. De luftiga syner At
terbom framkallar vila på en fast grund utav fakticitet, av geografiskt 
och etnografiskt vetande, och det sannolika är väl att han utan större 
besvär plockat ihop de autentiska detaljerna ur någon resebeskrivning 
eller dylikt arbete. Å andra sidan ha själva det poetiska hantverket, 
berättartonen och den djärva, skickligt behandlade färgskalan otvivel
aktigt rönt ett starkt inflytande av Oehlenschläger, vars stil i dess frodig
het och mjuka, sensuella rundning måste varit särskilt inbjudande för 
den mogne Atterbom, som till sin resas vinster även kunde räkna en för
fining av det estetiska synsinnet. I Atterboms belysningseffekter är dock 
anstrykningen av lanterna magica svagare än hos föregångaren, snarare 
eftersträvar dikten utpräglat naturalistiska verkningar. Det finnes i dess

1 Se min uppsats Exotism, och orient i »Lycksalighetens ö», Samlaren 1923, s. 145 och 
Vetterlund, a. a., s. 144-145.
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slutstrofer en brio, en hjärtlös munterhet, annars utanför Atterboms re
gister, en förening av uppdriven färgglädje och dragning åt det otäcka, 
som nästan anteciperar Hugos Les Orientales och saker med orient- och 
kadavermotiv i den franska romantikens måleri, om man ej har lust att 
kasta en sidoblick åt Byron till. Sunnan är en estet och en cyniker:

Ej blir från svartblå läppar en ed mer hörd!
Den gula månen låtsar, att vara rörd;
Han grinar ömt, och lyser schakalen dit,
Som gör vid läckra rätten sin bästa flit.

När snart de sluga skallar, i krithvitt sken,
Ej prunka mindre rart, än sitt elfenben:
Jag än engång vill skåda de kloka män,
Hur, utan hjernor, likväl de grubbla än.

Efter Sunnan tager vindbrodern Nordan vid. Det sker i en ombytt 
tonart, på strama och klingande Nibelungenstrofer, lämpade till berät
tarens svalare hemnejder och de ishavsscenerier han skildrar. Att Atter- 
bom valde just detta versslag hade även en annan grund; han var ivrig 
att hinna upp vid sidan av Tegnér, som i en av de först publicerade 
Erithiofsromanserna, Frithiof kommer till kung Bing, efter Oehlenschlä- 
gers förebild infört det i vår stora 1800-talsdikt.1 Genom hänvändelser, 
utrop och frågor sökte och lyckades Atterbom ge stroferna en rask och 
energisk gång, en friskt utåtriktad hållning, som verkar medryckande. 
Däremot kunde han inte dölja att de likt ett ljudande, alltför rymligt 
skal slöto sig kring en ganska mager kärna. Av alla vindsångerna är 
Nordans den som minst förmår fylla ut innehållet och ge detta betyden
het. Den fordrande Nibelungenstrofen får, då Atterbom smider den, en 
kanske avsiktlig, kanske ofrivillig klang av ironisk formlek.

Nordans kväde blandar realistiska och fantastiska element. De förra 
gå omedelbart tillbaka till samma geografiska miljö som tecknas i Flykten 
till Spetsbergen; ishavsfararne, med vilka vinden far illa fram, jämte 
deras skepp och slädar, det fastfrusna fartyget, den våldsamma isskruv- 
ningen, björnarne, om man så vill, ha, förefaller det, sin bokliga hemort i 
Gillreds romanförsök. Men härvid stannar icke Atterbom. Mitt i detta 
ursprungligen efter naturen studerade arktiska landskap bygger han upp 
en stiliserad surrealistisk teaterdekoration föreställande Nordans slott. 
Innanför isbergens vallar höjer det sina norrskenslysta issalar, murade på 
stolpar av granit; gripar bevaka dess trädgård, där snöblommor, träd 
utav malm och bärnstensfrukter tindra i kölden. Varifrån kommer en 
slik besynnerlig fiktion'? Svaret ges av den tyska romantiken. Nordans 
palats är, som jag förut antytt, en flyktigt skisserad och efter omständig
heterna förändrad men likväl lätt igenkännlig imitation av Arkturs isborg 
i Klingsohrs saga i Heinrich von Ofterdingen.2 Till skillnad från No valis 
håller sig dock Atterbom i huvudsak till det yttre och kulissaktiga i fan
tastiken och förbigår klokt den utspekulerade allegorik, som tynger och

1 Jfr Litterära karakteristiker, 1, s. 227-228.
2 Samlaren 1923, s. 147 och not 2. Att C. J. L. Almquist för slutet av sin Arctura 

lånade inspiration från samma saga har visats av Martin Lamm i Studier i Almquists 
ungdomsdiktning, Samlaren 1915. Atterboms och Almquists utfärder åt detta håll torde 
vara ungefär samtidiga.



fördärvar den förres saga. Blott en enda gång, i verserna om Nordan och 
hans svenner:

Och när vi slå med svärden på sköldar af
magnet,

Ett ljud går genom verlden, det ingen tyda
vet,

sticker naturfilosofien — magneten! — och den dunkla nordlandsmysti- 
ken fram.1 Att dessa deklamationer äro en meningslöshet i nordanvindens 
mun och att hela påfundet med den symboliska borgen så tätt invid 
Spetsbergens barska verkligheter, smakar förfelat kuriosum behöver inte 
särskilt understrykas. Ingen kompassnål pekar längre mot detta spekula
tiva väderstreck.

Samlar Sunnans sång den afrikanska öknens skräckbemängda roman
tik, så står allt det ljuvliga i romantikens Persien till liv i Östans kväde. 
Något av fonden till denna lokala idealvärld har jag tecknat i en för 
många år sedan tryckt studie, Exotism och orient i »Lycksalighetens ö» 
(Samlaren 1923). Österlandet var visserligen alltifrån Atterboms tidiga 
ungdom ett departement i hans kunskaps- och poesirike, men de sam
mansatta och konkreta föreställningarne om detta, de diktutlösande 
kontakterna på bredare front kommo först längre fram, de skapades under 
utrikesfärden såsom en följd av bokliga impulser, varigenom centrala 
skikt av orientens vittra kultur, företrädesvis dess översatta, bearbetade 
och vetenskapligt analyserade diktning rycktes inom hans synfält. Till 
Palmblad, blivande expert på asiatisk geografi och historia, skriver han 
således redan hösten 1817 från Dresden (odat. brevfragment), att denne 
borde skaffa sig Othmar Franks Persien und Chili jämte Hammers Schi- 
rin och Hammers övriga skrifter, tilläggande att Schirin vore »ett haf af 
Persisk fantasi och natur». Hammer var den berömde österrikiske orien
talisten Joseph von Hammer-Purgstall, som Atterbom följande år råkade 
i Wien. Av denne lärde läste han, på resan eller senare, den versifierade 
romanparafrasen Schirin (1809), översättningen av Hafis’ Divan (1812- 
13), Geschichte der schönen Bedekiinste Persiens (1818) — som, samman
bunden med den litteraturhistoriska framställningen, inneslöt en rik
haltig antologi — säkert även ytterligare saker. Alla de tre omtalade 
verken ha spelat en roll för den exotiska färgläggningen i Lycksalighetens 
ö, framför allt Schirin. Hammers fullständiga tolkning av Hafis’ Divan 
förde å andra sidan Goethe till det fördjupade sysslande med den persiske 
lyrikern, vilket satte frukt i West-östlicher Divan (1819), och i Goethes 
spår trädde ej långt härefter de mera filologiskt inriktade orientpoeterna 
Buckert och Plåten. Atterbom befinner sig med andra ord, när han år 
1819 hemkommer från resan, vid en betydelsefull anhalt på den nyorien
taliska, västöstliga strömningens bana.

1 I Minnen från Tyskland och Italien , där Atterbom bearbetat sina resebrev, skriver 
han, i en viss anslutning till det fingerade brevet »Till Callowai» {Poetisk kalender för år 
1818, s. xix): »Härtill kommer den herrskande böjelse, som nu riktar den tyska poesiens, 
ja philosophiens uppmärksamhet åt Arcturs isborg, åt urmodren Eddas hembygder.» 
(Bd 1, s. 93.) För tolkningen av de nordiska, av Böhme påverkade inslagen i Novalis’ 
saga se W. Feilchenfeld, Der Einfluss Jacob Böhmes auf Novalis, Germanische Studien, 
H. 22 (1922), s. 77-79. Ännu ett påpekande! Raden om Nordan och hans svenner, »Vi 
leka krig derinom, vi leka hjeltars fall», syftar nog på einherjarnas oblodiga vapenlekar i 
Valhall, rätt nyligen besjungna av Oehlenschläger i flera poemer i Nordens Guder (1819).
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Måhända utfaller den litteraturhistoriska fixeringen riktigast om man 
påstår, att Östans Persien är Hafis’, förenat med det Persien som mött 
Atterbom i v. Hammers Schirin, under det att redan den breda, dekora
tiva och flytande strofformen avvisar varje samband med Goethes mång
bottnade, reflekterande lakonism. Vi stå inför en helt och hållet ideali
serad spegling, glättad och skimrande, medan i våra öron ringa rader som 
i lätta allitterationer och assonanser smeka de vackra geografiska namnen 
och förläna dem en klang av någonting välkänt och ljuvt. Tills den stora 
kärleksförklaringen så brister fram i den andra strofen:

Men vid Schiras, just som solen sänkte sig i Zenderud,
Höll jag opp med snabba ridten, steg till jord i ambraskrud.
Än är Persien mig kärast af all land på jordens ring;
Hela dagar i dess parker tumlar jag min schäck omkring.

Härmed anslås romansens grundstämning, och de närmast följande 
stroferna dikta sedan vidare på lovsången till det sköna landet. Givetvis 
kan man med Yetterlund mena att Atterboms alltjämt friska hågkomst 
av Italien liksom en fördold värmebölja stigit till ytan i somliga bilder.1 
Det bärande draget i den hänförda beskrivningen förblir dock den utom
ordentligt fint anbringade persiska lokalkoloriten, så genomförd och per
fekt att nästan varenda rad antingen öppet eller i gömda anspelningar ger 
något av persisk natur, persisk poesi, persisk mytologi, persiska före
teelser och aspekter. Dikten bjuder ett extrakt från rosornas bygd fram
för andra.

Målningen, som ett par strofer igenom hålles vilande, upplivas seder
mera av människofigurer i rörelse; vi få se en sultan på vallfärd till »en 
älskad skönhets graf». Denne förnäme oriental avtecknar sig i en strof 
som glittrar av klenoder och som själv är en versklenod, plastiskt sluten, 
dekorativ i linjen såsom en persisk miniatyr, laddad av sammanbiten li
delse:

Upp på tigerfläckig fåle, stum, den bleka herrskarn sprang,
Mot stegbögelns gull den krökta segersabelns balja klang;
Häftigt grep han sammetstygeln, högg med sporrens diamant,
Och i brusande galopp flög tåget öfver djup och brant.

De olika glänsande detaljerna tyckes den konstförfarne Atterbom, 
här som ofta en mosaikläggare, arbetat ihop från v. Hammers Schirin och 
möjligen Oehlenschlägers Aladdin.2 Synd ändå, tänker kanske en och 
annan, att dessa rader inte signerats av Tegnér, de kunde då helt annor
lunda varit närvarande för svenskt medvetande.

Med Östans sång fullbordade Atterbom utflykten mot de fyra väder
strecken och enade en typiskt romantisk mångfald i en lika typisk roman

1 Vetterlund, a. a ., s. 147. Antagandet vinner i precision, om man jämför bilden av 
Persiens druva i den fjärde strofen med versen »Drufvan slumrar, röd och varm» i rese- 
dikten Guitarrspelerskan på Marknad. Över huvud taget får sagospelets lovprisande av 
kärlek, vin och rosenkransad levnadsnjutning ej utan förbehåll ledas åter till Österlan
dets litterära brunnar, åtskilligt härav kan mycket väl vara anakreontik. I likhet med 
den av honom besjungne Törneros var Atterbom hemmastadd både vid Anakreons och 
Hafis’ druvopress.

2 Om likheterna med Schirin se Exotism och orient i »Lycksalighetens ö», Samlaren 
1923, s. 160; för beröringen med Aladdin Oehlenschlaeger, Poetiske Skrifter, Udg. af H. 
Topsoe-Jensen, 2, s. 187.
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tisk syntes. I Nordans kväde ljödo utdragna, sonora klanger, passande 
till isens och köldens trakter, i Zephyrs hördes veka flöjttoner från ett 
sällhetsrike bortom västerhavets synrand, i Sunnans och Östans återigen 
tågade en het exotism i hittills osedd färgprakt in i vår litteratur. Efter 
dessa isolerade paradnummer, som fortlöpande omgivas och neddämpas 
av gumman Anemotis’ pedagogiska visdomsord, träda alla vindarna utom 
Zephyr i gemensam lyrisk aktion och förläna hela scenen dess lysande 
slutlänk. Dityrambiskt lyfter sig deras kör till en virvlande final, nej en 
uvertyr:

Upp genom luften, bort öfver hafven,
Hän öfver jorden, i stormande färd!
Morgonens drottning, med rosiga stafven,
Vinkar oss ut i sin vaknande verld.1

Allting stiger, vidgar sig, jublar, flyger ut mot fjärran rymder i dessa 
»upp», »bort», »hän», tre tändande fanfarer, som signalera successiva mo
ment av uppbrottet och luftfarten. Man fäster sig också vid att körsångens 
gryningsdrottning löst sig från de klassiska figurframställningarne av 
Eos och Aurora och övergått till en lätt glidande, utpräglat atterbomsk 
romantikmytologi: den rosenlindade staven tyckes stilistiskt höra hemma 
i den förtunnade novantiken omkring år 1800, kanske i en fesagas apo- 
teos. Återstoden av vindkören har inte upptaktens betagande friskhet. 
Här prisger dessutom Atterbom en del av sin originalitet och ställer sig 
under en annan diktares välde. Som jag förut uppvisat, är nämligen kö
rens avslutning formad under intryck från en strof i Tegnérs Flyttfåglarna. 
I Tegnérs rader talar en lugn maktkänsla:

Och djupt under föttren vi se som en graf 
den grönskande jorden, det blånande haf, 
der oron och stormen hvar dag sig förnyar, 
men vi fara fria med himmelens skyar.

Atterbom väljer en snabbare och otåligare rytm; rörelsen beskriver en 
cirkel:

Menniskan, djuren, i qvalmiga nästen 
Lyssna med oro till vingarnas dån;
Vi sväfva fria till himmelens fästen,
Komma med budskap igen der ifrån!

Fågelperspektivet ned över jordytan, det sorglösa, obundna svävandet 
upptages i vindarnas dityramb, alltunder det ett par verbala anklanger 
följa med av suggestionen. Det förefaller rentav som den specifikt teg- 
nérska klarheten för ögonblicket lockat fram en raskare, mera rakriktad 
och slående versstil än Attsrboms vanliga. Håller iakttagelsen streck, 
torde det icke vara för mycket sagt, att den relativa popularitet som vind
kören, delvis med musikens bistånd, erövrat och bibehållit är en hyllning 
på omvägar till Tegnérs genius. Under de båda märkliga dikterna ligger 
ju en djupare gemenskap, en samhörighet i känsla och åskådning, ett 
suveränt lustmoment, vars estetiskt-teoretiska sida sammanfaller med 
Schillers lära om friheten i det sköna skenets rymd; i Bööks essay över 
flyttfågelmotivet i vår diktning, ingående i boken Svenska studier i lit-

1 Julius Paludans noterande (Mellem Semestrene. Anden Samling, 1921, s. 231) av 
likheten mellan vindarnas avskedskör och valkyriesången i Ewalds Balders Ded, »Over 
Bierg, over Dal, over brusende Soer», undviker klokt varje tal om ett beroende.



48 Carl Santesson

ter atur vetenskap, har denna filosofiska bakgrund slutgiltigt upplinjerats. 
Böök påpekar också, att Oehlenschläger, Schillers gäldenär och Tegnérs 
idéfrände, i skilda poemer gett uttryck åt en identisk syn på den skapande 
fantasiens förhållande till verkligheten. Översikten medtager icke lamp- 
andarnas färdberättelser ur Aladdin, men den kunde varit berättigad 
därtill, ehuru ingen diktteori ens för ett ögonblick sticker upp huvudet i 
den restlöst objektiva bildsviten. Och med dessa lampandeberättelser, 
här återigen nämnda, ha vi på en annan väg nått fram till ett utgångs
läge för Atterboms fyra vindsånger.

Vore det eljest för vågat, om man tänkte sig att skildringskonsten i 
Aladdin via Lycksalighetens ö återverkat även senare, uti dansk littera
tur och hos en stor författare? Det är ju noga omvittnat att H. C. Ander- 
sen i den år 1839 anlagda sagan Paradisets Have tillåtit sig åtskilliga lån 
från scenerna i vindarnas håla; såväl Astolf som Anemotis och hennes 
ostyriga söner finnas, mer och mindre omkostymerade, med i denna 
saga.1 Månne ej Andersen i den svenske diktarens sagospel urskilt och 
tjusats av en dansk åder, ett pratlystet, naivt och färgförälskat berät- 
tarlynne, som tycktes hälsa honom från Oehlenschläger (Morgiane, lamp- 
andarne)? Och är då inte början av Paradisets Have i all ovetenhet en 
återbetalad skuld till detta danska?

Efter den glansfulla episkt-lyriska urladdning, som kulminerar i vind
kören, betecknar den följande scenen mellan Astolf och Zephyr en av
mattning. Den skulle till och med betänkligt närma sig det stillastående 
och pladderaktiga, om inte den energimättade utmålningen av trollet 
Avund förde in en oväntad spänning i skildringen. I folkboken, varifrån 
Avunden upptagits, medan den, intressant nog, nätt och jämt skymtar 
hos Mme d’Aulnoy, är figuren endast en okroppslig abstraktion. Sagospe
let inblåser däremot ej blott en levande pust i den utan återskänker den 
också dess hävdvunna fast undanskymda fysionomi. Avund är nämligen 
kort och gott en barockallegori med antika anor, vilka gå ända till den 
ryktbara Invidia i Ovidii Metamorphoser. Som en modern klassisk-ro
mantisk grotesk ligger det nära till hands att jämföra den med Goethes 
Zoilo-Thersites i Fausts andra del, eljest helt lekfullt framkastad.

Ett nytt innehåll och en originell omformning vann denna gamla al
legori därigenom att Atterbom nästan över bristningsgränsen bräddade 
den med de politiska antipatier, som voro en sida utav hans idépatos. 
I den grekiska mytologien och hos Ovidius läste han om Argos, jätten med 
de hundra ögonen, av vilka några alltid stodo öppna, och han gav Avun
den samma karakteristikon: det var dubbelt välfunnet emedan ingen upp
märksam läsare kunde undgå en sidotanke på Johan Johanssons Argus.2

1 Det är både ett bevis för reseskildringars betydelse för den romantiska inbillningen 
och en lustig samstämmighet med Atterboms fall att Andersen lät Nordanvinden berätta 
om sina upplevelser på Beeren eiland i färger lånade från en resebeskrivning (1831) av 
norrmannen B. M. Keilhau. Denne hade deltagit i en expedition till Finnmarken, Beeren 
eiland och Spetsbergen.

2 I klassiskt inspirerad renässansdikt påträffas en motbild till Avund i Ariostos Orlando 
furioso. Här uppträder (canto 42, stanz 46 ff.) »un strano mostro in femminil figura», 
med utseende både av Argos och av furie. Stanz 47 börjar:

Mill’occhi in capo avea senza palpebre;
Non puö serrarli, e non credo che dorma:
Non men che gli occhi, avea 1’orecchie crebre;
Avea, in loco di crin, serpi a gran torma.
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Härigenom försköts även i andra avseenden den traditionella bilden av 
Avunden. Zephyr berättar för Astolf om hennes ursinniga raseri, hur hon 
hädar, tjuter och skränar och att hon i sin sold har en här av ormar och 
vilda hundar — det skall, i fantasifull metamorfos, föreställa de liberala 
journalisterna. Det är ingen konst att uppleta motsvarigheter till Avun
dens hundnatur i flera ungefär samtidiga politiska utsagor av Atterbom, 
både i recensioner och brev. I en anmälan av Hans Järtas Odalmannen i 
Swensk Liter atur-Tidning 1823 (6 nov.), författad utav Palmblad och At
terbom i samarbete, tala anmälarne t. ex. om »anfallen af Argi trekäftade 
skall, eller de öfriga Ephemerernas sorl, wexlande för dygnet i missljud, 
liksom de sjelfwe i tillwarelse», varjämte en not till texten citerar verserna 
om Cerberus, den ormbeklädde Hadesväktaren, ur Eneidens sjätte sång. 
Och i samma stil skriver Atterbom (16 febr. 1824) till Euphrosyne, att 
kapten Lindeberg — som utgav Stockholms Posten — samt »Argus o. s. v.» 
härma »Scyllas hundglafs».1 Efter Eneiden Odysséen! Klassisk myt och 
diktning var, det måste man minnas, alltjämt levande för Atterbom, och 
därför flöto dylika anspelningar naturligt ur hans penna. Vår romantik, 
revolutionär i så många andra stycken, bröt aldrig på denna punkt den 
gustavianska bildningslinjen. Kär Avunden sedermera visar sig på nytt 
vid lycksalighetsöns undergång, i den hetsiga ordduellen med Tiden och 
de beledsagande scenanvisningarne, är såväl hennes aggressivt-politiska 
som allegoriska natur oförändrad. Men hon har i sitt framträdande kom
mit den genuina, antika skräckbarocken ett steg närmare. Etterstän
kande och giftspridande kan hon knappast längre förneka likheten med 
stammodern, Ovidii vedervärdiga Invidia, denna surrealistiska mardröm.

Genom den blide Zephyrs mun förföljer nu Atterbom Avunden med sin 
avsky. Astolf frågar vad slags skapnad trollet har och Zephyr svarar:

Löjligt vidrig:
Till hälften tigerkatta, hälften apa,
Med vridna drag af ett förnuftigt anlet,
Och vingar, satta hop af läderlappars;------------

Det är inte på måfå den monstruösa och förbryllande djurbilden in
förts i allegorien. Yoltaire hade en gång yttrat — i ett brev till Mme du 
Deffand 1766 — att den franska nationen var delad i två sorters män
niskor: »Pune, de singes oisifs qui se moquent de tout; et Pautre, de tigres 
qui déchirent». Uppenbart har Atterbom haft detta speord i tankarne 
vid målningen av Avund, det hörde till de tyska gallofobernas arsenal 
och kom t. ex. bevisligen under hans ögon i Friedrich Schlegels Geschichte 
der alten und neuen Literatur (13:e föreläsningen). Härmed klarnar 
även meningen i grotesken nyss. Det »förnuftiga» fastän förvridna an
siktet hos Avund är mindre den franska nationalkaraktärens än den 
franska upplysningskulturens.2 * 4 Det bars av en tidsålder som framför

1 Atterboms bref till Euphrosyne, Samlaren 1906, s. 89.
2 Voltaires vassa elakhet om landsmännen återkommer i Atterboms Studier till philo- 

sophiens historia och system (1835) på tal om den franska revolutionen. Det heter här 
(s. 385): »Liksom i följd af ett trollslag långt grymmare än Circes, afkastade menniskorna 
milliontals alla sina tama omhöljen, och framstodo i en ryslig blandning af tiger- och ap- 
natur.» Bilden av Avund nyanseras även av tvenne ställen i Atterboms anmälan av
Svenska akademiens handlingar (1815), det senare en ursinnig diatrib mot den franska 
smaken och dess »läderlappsvingar». Se Litterära karakteristiker, 1, s. 188, 197.

4 — 48523 Samlaren 1948
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andra gärna berömde sig av sitt sunda förstånd men som i Atterboms 
föreställning oupplösligt var förenad med materialism och otro, med lätt
sinne och fräckhet och vars förhatliga stämma fortfarande tycktes honom 
eka i vår liberala press.

Nu igen till sagospelet. Zephyr påstår helt bekymmerslöst, att Avun
dens olåt bara är att skratta åt, varpå han lyfter Astolf i sina armar och 
flyger bort med honom mot den uppgående solen; samtidigt stiger versen 
och slår ut i en varmt svällande stanz. Härefter inträder en betydelsefull 
rumsförändring — dock inte precis den vi tänkt oss. I stället för att taga 
genaste vägen till lycksalighetsön böjer Atterbom med ett oväntat och 
självständigt kast, som är ett bland diktverkets genidrag, åter av mot 
Astolfs rike. Vi befinna oss i prinsessan Svanhvits jungfrubur i kunga
borgen. Astolfs unga syskonbarn, som hittills glidit såsom en vemodig 
skugga genom jägarnes samtal, som varit liljan i hans drömsyner, står 
med ens för blicken i den stund när hon ångestfullt väntar på sin försvunne 
frände, den stilla och försynt älskade.

Vem är då Svanhvit och varifrån har hon letat sig in i sagospelet? I 
folkboken saknas hon nämligen totalt och kunde därför tänkas vara fritt 
uppfunnen. Ändock har hon, bunden vid någon person i saga eller dikt, 
bevisligen tidigt nog ägt en existens i Atterboms bildvärld. På slutsidan 
av företalet till folkvisesamlingen Nordmansharpan i Poetisk kalender 
för år 1816 förekommer »den ömma Fröken Svanhvit» samman med en 
rad andra litterära gestalter, alla tillhörande, för att upptaga diktarens 
fras, »min egen barndoms gudasyner». Redan för den unge Atterbom bar 
hon ett ansikte om än aldrig så vagt. Och proveniensen? Säkert inte den 
gamla historien ur Saxo och Johannes Magnus om Svanhvita, vilken Mes- 
senius och Erik Wrangel lade till grund för styvveckade skådespel om en 
mera rådsnar och handlingskraftig än öm hjältinna. Sannolikare då folk
sagan Jungfru Swanhwita och Jungfru Räfrumpa, en bland sagolittera
turens många styvmorsberättelser och tillhörande den grupp folkloris- 
terna kallat Prinsessan, som gick upp ur havet. Det är sant att Svanhvita 
sådan hon träder oss till mötes i denna version ingenting gemensamt har 
med Astolfs sorgbundna kusin utom namnet, fägringen och den milda 
kvinnligheten. Men mera behövdes knappast heller för sympatikontak
ten. Det står obestridligt kring sagans grymt förorättade och efter svåra 
prövningar till sist upprättade Svanhvita en vek strålglans, något vänt, 
hjärterent, deltagande och känslofullt, som måste ha gripit Atterbom — 
om nu den första stöten verkligen kommit från Jungfru Swanhwita och 
Jungfru Räfrumpa. Tyvärr konstaterar emellertid forskaren, att figu
rerna och motiven i Atterboms sagospelsplaner äro så löst koncipierade, 
så till ytterlighet glidande, att inga vissa slutsatser kunna dragas om deras 
utgångspunkter, banor och slutmål. Ett av dessa projekt upptager så
lunda »Fingal och Svanhvita (Agandecca)», men denna Svanhvita rör sig 
ej blott i ossiansk miljö utan är också på ett förbryllande vis samman
vävd med en kvinnogestalt ur Ossianssångerna. Ett annat projekt, vilket 
i Atterboms inbillning synbarligen omväxlat med det nyssnämnda, var 
»Fröken Snöhvit, der Ossians verld och den äldre Skandinaviska skola
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spela inuti hvarandra».1 Även här antyder lokaliseringen i tid och rum, 
att inte tala om den härmed förknippade intrigomläggningen, en given 
distans både till den utformning av sagan vi känna från bröderna Grimm 
och den av Erik Wrangel dramatiserade sagotypen (»Prinsessan i jord
kulan»). Suveränt subjektiv lösgör Atterbom sina sagofigurer från de 
ursprungliga fiktionerna och flyttar in dem i nya sammanhang. Så skedde 
utan tvivel också med sagospelets Svanhvit, vars moderna sensibilitet 
lyfter henne högt över en primitivt osammansatt människoskildring. 
Endast namnet står kvar som en erinring om barndomsårens känslobind
ning.

Vetterlund vill i Svanhvit främst se den medeltida jungfrun, »en män
niskotyp i gotik». Hans uppfattning utgår från en estetisk impression, 
som har svagheten att vara alltför svävande och därtill ohistorisk. Mo
nologens mångordiga Svanhvit faller dock alldeles inom ramen för sin 
tidsålders särskilda idealbildning. Hon är ej blott den nordiska romanti
kens älskande ungmö, stigen ur sagan och folkvisan, en yngre syster till 
Oehlenschlägers Signe (Hagbarth och Signe) och Valborg (Axel og Val
borg) och född nästan samtidigt med Tegnérs Ingeborg, fullt ut så själ
full, trofast och undergiven som dessa. Vid deras sida företräder hon 
också, utan att däri ligger någon motsägelse, en human, novantikt inrik
tad syn på kvinnan, vilken medvetet försänker sig i könets väsen. Temat 
anslås typiskt då Svanhvit börjar reflektera över olikheten mellan man 
och kvinna och den andel kärleken intager i bådas livssumma. I Grill- 
parzers Sappho, som Atterbom högt skattade, förekommer således ett 
ställe (akt 3, scen 1), där Sappho klagar över männen. Likt erövrare 
storma de ut i världen, utan sinne för kvinnans starka fast stilla och 
stumma hängivenhet för ett enda föremål: är det månne ett eko från 
Grillparzer eller enbart ett utslag av tidsuppfattningen på området, när 
Svanhvit yttrar något mycket besläktat? Bakom Sapphos bittert re
signerade utbrott kunna vi sedan med kommentatorerna höra klassiskt 
avmätta sentenser ur Goethes Iphigenia och Tasso bredvid psykologi
serande tirader från schillerska dikter, i första raden Wiirde der Frauen, 
varest kontrasten mellan manligt och kvinnligt renodlats intill det löje- 
väckandes gräns.2 Därför kan inte heller Svanhvit utan starka förbehåll 
identifieras med en medeltida jungfru. Hon talar samma språk som den 
grekiska skaldinnan och kung Beles dotter, endast i vekare tonfall. Hen
nes kvinnliga typ är universellt menad, hur romantiskt stämd den är.

Utåt, i formellt avseende, består scenen i Svanhvits jungfrubur blott 
av en lång, genom pauser artikulerad monolog och en romans, inåt av en 
djup klagan, ett farväl, skenbart till livet, definitivt till livets lyckomöj- 
ligheter. Därav den verkningsfulla slutenheten i denna epilog. Dess 
mest iögonenfallande svaghet är å andra sidan bristen på psykologisk 
kongruens mellan den talande och det sagda; som otaliga gånger i sago
spelet tar Atterboms egen rika stämma över aktörernas. En av dess skö
naste passager, den överlägset modulerade utvikningen om klockklangen 
från botten av vissa undangömda sjöar, ligger redan från första tonen 
utanför Svanhvits register och drager, vad värre är, med sig en tillämp

1 Se min uppsats Hur tillkom Lycksalighetens ö?, Samlaren 1947, s. 18, 19.
2 Grillparzers Werke . . . hrsg. von A . Sauer, Bd 1, Wien und Leipzig 1909, s. 457.
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ning, som inte kan vara mera sökt. Överlag känner man såsom ett miss
grepp, att en till hela sitt väsen ensträngad, blygt sluten, instinktivt för
nimmande, allt utom intellektuell kvinna fått sådana resurser av »Melodie 
und Rede», ett sådant herravälde över metaforer och förklarande jämfö
relser. Atterboms ändock så fina och varsamma intuition av feminin 
ömhet skulle rört oss starkare om den vågat tala enklare och knappare.

Emellertid sparar denna sista scen någonting som förstummar varje 
invändning. Det är sången Stilla, o stilla!, i sin elegiska genre jämförbar 
med den kronologiskt närstående Ingeborgs klagan, ehuru i grunden så 
olik denna som Tegnér, även då han är sentimental, är olik Atterbom. 
Den är monologens lyriska hängsmycke och den organiska stämnings- 
symbolen för Svanhvits tragiska situation. Möjligen förhöll det sig så 
att denna visa — skriven allra senast våren 1822 — vid kombinationen av 
lyrik och blankversbikt varit den primära faktorn, efter vilken monolo
gen sekundärt anpassats och avtonats.

Stilla, o stilla! sjunger om en tusensköna som överraskas av förtidig 
vinter och frosthärjas, i den fullföljes den tio år äldre atterbomska blom
diktningen. Men denna nya blomma, liksom Liljan en »sensitive Plant», 
betyder ingenting uti naturens bildspråk och har intet anlete, hon figu
rerar icke i någon fabel eller myt, ej heller tar hon själv till ordet. Hon 
är uteslutande ett människoöde, speglat i Svanhvits tilltal, som hela tiden 
genom mediet av den förfrysande blomman handlar om Svanhvits egen 
lott. Medkänslan i Stilla, o stilla! är självmedlidande; dikten uttrycker 
icke endast kongenialt diktarens köldrädda, vegetativt ömtåliga natu
rell utan objektiverar tillika, och detta utgör dess djupaste budskap, 
hans ensamhetsförnimmelse och hans besvikelse på erotisk lycka. Blom
symboliken löses i en naken och skälvande, rent subjektiv själspoesi, 
pendlande mellan en hemlig slocknandets vällust och en illa dold för
tvivlan.1

Till typen och den versifikatoriska karaktären är Stilla, o stilla! med 
sina dubbla omkväden precis vad romantikerna kallade för en romans, 
sångbar och här jämväl sjungen. Under åren framemot Lycksalighetens 
ö gav folkvisan Atterboms lyrik ställvis en ny klangbotten. I Vandrarns 
aftonvisa (Poetisk kalender för år 1820) höras stråkdrag ur Des Knaben 
Wunderhorn, och inom sagospelets första äventyr anknöt jägarkvädet 
Ungmön i lunden ändå starkare till Arnims och Brentanos samling. Stilla, 
o stilla! bryter inte heller samma linje, den har folkvisestilens enkla te
matik och de romanstyska hänvändelserna till »hjärtat». Och dock skiljer 
den sig från den genuina folkvisan däri att stoffet här, liksom i Vandrarns

1 Fast man ej förmår sätta fingret på någon avgörande punkt, undgår man svårligen 
slutsatsen att Svanhvits sång är beroende av en tysk dikt, författad av en vitter dilettant, 
K. B. Trinius. Denne utgav år 1820 en samling Dramatische Ausstellungen, vars tredje 
stycke heter Eine Theestunde. Här införes (s. 261-267) en i fria, orimmade rytmer hållen 
klagan av en förfrysande anemon. Solen övergiver henne trolöst, våren är fjärran; dar
rande och döende står hon ensam i den långa, kalla natten. Att Atterbom så gott som 
säkert läst boken och med den poemet, framgår av ett brev från Palmblad till honom 
(15 mars 1821; i U. U. B.), där den förre säger sig vilja förskriva »Trinius» jämte ett par 
andra arbeten från Zeipel på Lingonbacka, eftersom Atterbom önskade se dem. Man 
observere tidpunkten, ej långt före Lycksalighetens ö! Intressant nog imiteras samma 
Trinius-dikt något senare i Grafströms Blomman i A pril (Heimdall 31 jan. 1829): det är 
ytterligare ett bevis för att den känslosamma monologen väckt resonans i våra roman
tikerkretsar.
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aftonvisa, renats och höjts till central personlighetslyrik. Dess klara och 
dröjande, tungsint nynnade ackord samla sig till en vaggsång inför den 
sista slummern, en blommas och ett människohjärtas. Vaggvisans rent 
hypnotiska verkningsmedel utnyttjas också påfallande i dikten.1 Om- 
kvädenas monotona upprepningar, rimmens osökta och dock så välbe
räknade ljudmönster, alliterationernas och assonansernas strykningar, 
pauseringens rytmik åstadkomma tillhopa en lätt domning, ett sövande 
och rogivande inflytande.

Det första äventyret — uppblåst medelst de tomma och ordslukande 
konster, som utmärka Tiecks läsdramatik, men i djup, lyskraft och 
stämningsstyrka vida över denna, sagoaktigt roande oaktat allt kallprat, 
en väv av heterogena ting och en gåtfull port mot det kommandes 
händelser — slutar med Svanhvits förtvivlade gråt. Hemlandet sträcker 
sig förebrående efter Astolf, då han i Zephyrs famn ställer färden mot 
sällhetsön.2

1 Det är inte för inte som en strof ur den anföres såsom exempel i kapitlet Närvaro
känsla och hypnos i Hans Ruins bok Poesiens mystik, 1935, s. 267.

2 Jag har i föreliggande uppsats genomgående följt den första upplagan av Lycksalig
hetens ö, emedan denna inte blott ger Atterboms alla ursprungliga intentioner utan även 
med få undantag hans friskaste konst. Beträffande diktarens förhållande till folkboken 
är det metodiskt felaktigt att, som Vetterlund gör, hålla sig till den av P. O. Bäckström 
i Svenska folkböcker (Bd 2, 1848) meddelade, sent utformade och friserade texten. Endast 
de tidiga trycken från 1800-talets början äga härvid källvärde; det var på ett bland dessa 
till ytterlighet rustika och valhänta berättaralster — utgånget från P. O. Axmars officin 
i Falun — som Atterboms ögon vilat. Vetterlund, som ej synes ha rådfrågat någon annan 
text än Bäckströms, förbiser därigenom att Zephyrs skälmaktigt oskuldsfulla verspar

Mången mund, lik rosen morgonfrisk och täck,
Kysste mig i tysthet bortom mången häck

går tillbaka på den ganska grova och obeslöjade amouren i de tidiga trycken. Zephyr
säger i dem om en av Felicias nymfer: »---------- den andra lade sig på marken och räckte
sig, af hwilken jag i tysthet fick alt hwad jag begärte.» (tryck från 1810). Den närgångna 
sensualismen är ju fullbildad redan i Mme d’Aulnoy’s original, där bara ojämförligt ele
gantare och mera förfinad.

Tillägg.
Vetterlund betvivlar (a. a ., s. 21) att Atterbom verkligen fått historien om Aeolus’ 

säck, i vilken vindarna innestängas, direkt från Odysséen. Därmed öppnar sig ett fritt 
fält för gissningar; beaktansvärt är i varje fall att den starkt Homerosbeläste Ariosto i 
all flyktighet upptagit motivet och gett detta en lätt lekfull spänning. I Orlando furioso 
(canto 38, stanz 29—31) berättas således hur sunnanvinden infångas i en lädersäck, som 
fästs framför ingången till den grotta där han sover. Längre fram i eposet (canto 44, 
stanz 22) far vinden fram i raseri: »E rota fin in ciel 1’arida sabbia.» Atterboms Sunnan 
utsänder likaledes »en qväfvande hvirfvel».


