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Norsk litterär filhellenism 1821–1832  
och dess svenska kontrast
Av PÄ R SA N DI N

Termen ”filhellenism” har förutom sin allmänna betydelse av Greklandsvänskap en 
specifik historisk innebörd, nämligen som etikett på den sympatirörelse som uppstod 
i Europa i samband med den grekiska motståndskampen mot det osmanska imperiet, 
framförallt under den period som benämns frihetskriget, 1821–1830. Frivilliga från hela 
Europa reste under denna period till ”orienten” för att delta i striderna på grekernas 
sida, och rörelsen satte kulturella, särskilt litterära spår, bland annat i form av dikter 
och skådespel skrivna till grekernas ära, ibland med försäljningsintäkterna tillägnade 
den grekiska kampen.

Flera studier av den litterära filhellenismen i Skandinavien har publicerats men 
ingen såvitt jag kan se som behandlar den norska litteraturen.1 Filhellenismen hade, 
ska det visa sig, begränsad omfattning i Norge men uppvisar här tendenser som blir 
särskilt intressanta om de ställs i kontrast till den svenska filhellenismen, framförallt så 
som den kom till uttryck i kretsen runt P. A. Wallmark i Stockholm med kulmen un-
der åren 1826–1827. Den svenska litterära filhellenismen har skildrats ur olika synvink-
lar i de i not 1 anförda arbetena av Henrikson, Pakkanen, Petersson och Jansson, men 
det kan finnas ytterligare något att tillägga om ett par av de uttryck den tog sig. Jag ska 
således presentera en översikt över den norska filhellenismen här – vilken i stort sett 
utgörs av poeterna J. S. Welhaven och, i synnerhet, Henrik Wergeland – och därefter 
behandla dess svenska motsvarighet med nedslag i fallen Nicander, Wallmark, Atter-
bom och Tegnér.

Lord Byron, Wilhelm Müller, J. S. Welhaven
För den skandinaviska litterära filhellenismen existerade ett par tydliga europeiska fö-
rebilder eller ledstjärnor.2 Den främste var Lord Byron, som inspirerade mer genom 
sin person än sin diktning. Han reste nämligen själv till Grekland 1823 för att året 
därefter ansluta sig till motståndshären i Messolongi. Han blev sjuk och dog av feber 
innan han kommit i strid, men hans död uppfattades som heroisk och kom att inspi-
rera till åtskillig vers av varierande kvalitet. En i det alltmer tyskorienterade Skandina-
vien tongivande filhellen var också poeten Wilhelm Müller, idag kanske mest berömd 
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som författare till den av Schubert tonsatta Winterreise,3 men i sin samtid känd som 
”Griechen-Müller” då han under tjugotalet gav ut ett stort antal häften med dikter in-
spirerade av upproret, de så kallade Lieder der Griechen.4 Av häftena ska Tegnér ha ägt 
ett och Geijer och Atterbom tillsammans med entusiasm läst ett eller flera (den sist-
nämnde lärde även känna Müller personligen i Rom).5 1825 gav Müller ut en omarbe-
tad tysk utgåva av Claude Fauriels Chants populaires de la Grèce moderne, en samling 
nygrekiska folkdikter med översättningar på i Fauriels fall fransk prosa, i Müllers tysk 
vers.6 I Müllers utgåva hämtade den norske poeten J. S. Welhaven källtexterna till fem 
av de nio översättningar han publicerade 1832,7 vilka jag nyligen har omtalat i samman-
hang av Welhavens klassicism,8 och även återutgett tillsammans med de grekiska käll-
texterna.9

Welhavens översättningar, och den artikel om nygrekisk folkpoesi som ledsagade 
dem,10 var senkomna bidrag till filhellenismen, senkomna därför att kampen två år före 
Welhavens publikation till slut, efter stormakternas godkännande, hade avgjorts och 
en självständig grekisk stat upprättats. Ett intresse för nygrekisk folkpoesi hade inte 
heller behövt räknas som filhellenism i politisk mening, om det inte vore för att många 
av de dikter Welhaven översätter är öppet politiska, tillhörande den ”kleftiska” genren 
av grekisk folkdiktning.11 ”Klefterna”, ordagrant ”tjuvar”, var beteckningen på laglösa 
grekiska stråtrövare under den osmanska perioden, vilka i folkmedvetandet med större 
eller mindre rätt erhöll status som motståndsmän och frihetskämpar. De kleftiska folk-
sångerna handlar om dessas bedrifter, framförallt i kamp mot turkar och albaner; till 
genren räknas också dikter om de politiska uppror som ägde rum under tiden före det 
egentliga frihetskriget, där klefterna spelade en viktig roll. Bland annat besjöngs på gre-
kiska de så kallade suliotiska upproren, trots att deras huvudaktörer faktiskt var kristna 
albaner (eller åtminstone delvis albanskspråkiga: ämnet är kontroversiellt), vilka reste 
sig mot den tillika albanske osmanske ståthållaren Ali Pascha i nordvästra Grekland. 
Dessa uppror gavs även svenskt litterärt uttryck i dramat Sulioterna av P. A. Wallmark. 
Efter att upproren slagits ner fördrevs sulioterna söderut och assimilerades med den 
grekiska befolkningen, varför deras bedrifter kom att besjungas på grekiska. Moscho 
Tzavela (1760–1803), legendarisk kvinnlig suliot besjungen som ”Tsavelæna” i en av de 
dikter Welhaven översätter, fick en sonson Kitsos (1800–1855) som kom att kämpa i 
frihetskriget och sedermera blev grekisk premiärminister.

Tsavelæna

En liden Fugl fløi der forbi og satte sig paa Broen;
Og klagende dens Stemme lød, den lød for Ali Pascha:
”Du har ei her dit Jannina, hvor dine Springvand risle,
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Du har ei her dit Preveza, hvor dine Mure kneise.
Nei, her er Suli, rigt paa Ros, Suli, det vidtberømte,
Hvor spæde Børn i Kampen staae, og Kvinder, unge Møer;
Hvor Tsavelæna staaer i Kamp med Klingen kjekt i Haanden,
Med Barnet i den ene Arm og i den anden Bøssen,
Med Beltet fuldt af skarpe Skud, og stedse foran Skaren.”12

I en annan av Welhavens folkdikter besjungs greken Iannis Stathas (1758–1812), ledare 
för ”de svarta skeppen”, en pirat- och/eller motståndsflotta som enligt legenden hissade 
den moderna grekiska flaggan för första gången.

Iannis, Stathas’ Søn

Det sorte Skib foer over Sø hist mod Kassandras Strande,
Det skyggedes af sorte Seil, og himmelblaat var Flagget.
Da seilede Korvetten frem med blodigrøde Vimpel:
”Stryg Seilet,” lød Korsarens Raab, ”læg bi, lad Seglet falde!” –
”Jeg stryger aldrig mine Seil og lader ei dem falde!
Troer ei, jeg er en Kvindekarl, en Brud, der tigger Naade!
Jeg er Iannis, Stathas’ Søn, og Bukovallas’ Frænde!
Hid, mine Tappre, Tauget ud, mod Fjenden vender Stavnen!
Lad Tyrkeblodet strømme nu og skaaner ei de Vantroe!”
Da vendte Tyrken Skibet om, og dreied’ af med Stavnen.
Iannis entred Skibet først, til Hug han hæved Klingen;
Paa Dækket flyder Blodets Strøm og Havet purpurfarves;
”Allah, Allah!” de Vantroe skreg’ og sank til vore Fødder.13

I den artikel som ledsagar Welhavens översättningar i tidskriften Vidar framgår det 
likväl att hans huvudsakliga ärende inte är politiskt utan kulturhistoriskt, och fram-
förallt ska sättas i samband med hans läsning av Herders skrifter om folkkultur i ung-
domen.14 Den politiska situationen ges relativt lite utrymme i artikeln, särskilt vid en 
jämförelse med Welhavens källa, Wilhelm Müller, som är känslosamt progrekisk.15 
Welhaven omtalar klefterna i positiva ordalag, men tonvikten läggs på frågor som folk-
diktningens väsen, folksångernas genrer, deras förhållande till den antika grekiska my-
tologin och verslära.

Welhaven berör inte den politiska frågan om Greklands självständighet mer efter 
denna publikation och återutger heller inte översättningarna i sin egen utgåva av Sam-
lede skrifter på 1860-talet.16 Möjligen kom han att se självständighetsfrågan som poli-
tiskt känslig i en tid då den norsk-svenska unionen kom att ifrågasättas alltmer från 
vänsterhåll, men han vänder sig också som mogen diktare bort från den herderska folk-
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romantiken, då han verkar finna den oförenlig med den konstteoretiskt grundade klas-
sicism i Winckelmanns efterföljd som han medvetet syftar till i sin diktning.17

Självständighetsfrågan: Henrik Wergeland
Under tiden för frihetskriget verkar överhuvudtaget intresset för den grekiska saken 
i Norge ha varit något mindre än i det övriga Skandinavien. Av frivilliga stridande är 
inga norrmän kända, såvida inte dessa räknades in bland danskarna, liksom finlän-
darna räknades till svenskarna;18 av de kända namnen är det dock inget som förefaller 
vara norskt.19 Det litterära intresset tycks också utöver Welhavens översättningar ha 
varit begränsat. Det ska beaktas att den specifikt norska, från den danska åtskilda mo-
derna litteraturen var en ganska ny företeelse i början av 1800-talet, och att den norska 
parnassen var av begränsad storlek. De exempel jag utöver Welhaven har funnit på 
norsk vitterhets kontaktytor med filhellenismen anförs i det följande.

Sigmund Skard har kartlagt den norska byronismen, d.v.s. det litterära intresset för 
Lord Byron.20 Dennes frivilligtjänst och död för Greklands sak spelade en viktig roll 
även för den norska opinionen, vars omvändelse från anständig borgerlig motvilja till 
romantisk beundran tycks ha skett i och med denna sista fas av Byrons karriär (jämför 
motsvarande tendens för Sveriges del i dikten ”Byron” av Atterbom, citerad nedan). 
Norska tidskrifter omtalar hans Greklandsfärd och död 1823–1824 i entusiastiska or-
dalag.21 Även utanför Byrons sammanhang noterar Paasche att de norska tidskrifterna 
bland andra utländska begivenheter talar om ”grækerhelter” vid denna tid.22 Professor 
C. Hansteen berättar från en resa i Telemark 1821 att de isolerade bönderna där var in-
tresserade av världsnyheter, och ”Grækernes Friheds-Kamp var derfor gjerne den før-
ste […] Gjenstand, der paa denne Tid bragtes paa Bane”.23 Entusiasmen för nationella 
självständighetsfrågor kan likväl ha varit större hos den norska allmogen än hos bor-
gerskapet, trots, eller kanske just på grund av att, som Skard påpekar, ”parallellen låg 
nær for slekta frå 1814”.24 Norge hade 1814, efter att ha befriats från dansk överhöghet, 
gått miste om chansen till full självständighet och istället av svensk övermakt tving-
ats in i norsk-svensk union, något man bör ha påmints om i beaktandet av den gre-
kiska självständighetskampen, och kanske även i beaktandet av den anmärkningsvärda 
svenska entusiasmen för denna kamp, till vilken jag ska återkomma nedan.

Prästdottern Camilla Wergeland (gift Collett), som i Paris 1834 uppvaktas av ma-
jor A. M. Myhrberg (1797–1867), finlandssvensk och sverigefinländsk veteran från 
det grekiska frihetskriget, nämner i sin dagbok att denne ”kæmpet i alle de sidste Eu-
ropæiske Frihedskrige”,25 men uttrycker ingen särskild sympati för det grekiska, inte 
ens när hon återger en av majorens rövarhistorier därifrån.26 Intressant nog försäk-
rar hon samtidigt, gentemot Myhrbergs svenskfientliga propåer och efterlysningar av 
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norska sammansvärjningar mot unionen, att ”Man elsker Kongen og er saa lykkelig 
som en saadan Forening kan tillade det. Enkelte Misfornøiedes Skriig i Bladene kan vel 
ikke kaldes nogen Sammensværgelse …”.27 Camilla Wergeland har dock i samma dag-
bok bara någon dag tidigare med emfas förnekat att två respektlösa svenskar hon stötte 
på skulle vara – vilket de själva hävdade – hennes landsmän.28

Parallellställningen av attityderna hos fröken Wergeland och hennes kavaljer till den 
norsk-svenska unionen och till det grekiska självständighetssträvandet, den parallell 
som alltså även påtalades av Skard, är inte gripen ur luften. Ett sådant samband går att 
finna även hos den tredje, osynlige deltagaren i samtalet, Camillas radikale bror Henrik, 
vars ”missförnöjda skrik i bladen” i unionsfrågan två år senare skulle komma att orsaka 
skandal.29 Henrik Wergeland var också såvitt jag kan se den ende på den norska parnas-
sen som uttryckte entusiasm för den grekiska frihetskampen medan denna ännu pågick.

Wergelands radikala filhellenism, på vilken exempel ska anföras nedan, utgör en 
markant kontrast inte bara till Welhavens mer eller mindre apolitiska hållning, utan 
också till filhellenismens svenska uttryck. Svenskarna fokuserade på kampen för kris-
tendom och västerländsk civilisation mot turkar och ”muselmanskt barbari”,30 och där 
deras litterära produktioner gärna omfattade sentimentala referenser till det gamla 
Greklands gudar och poeter undvek de vanligen principiella frågor om styrelseskick 
och nationell självbestämmande rätt. Men det är just dessa två frågor som utgör Wer-
gelands intresse i saken. För honom var grekernas krig en parallell till de franska och 
amerikanska revolutionerna; det var en kamp för nationellt självbestämmande och po-
litisk frihet mot en reaktionär överhet, där överhetens religion och etnicitet inte var 
framträdande delar av dramaturgin. Där den svenska filhellenismen alltså var tydligt 
högerinriktad och inte riskerade att misstagas för republikanism eller egentligen natio-
nellt självständighetsivrande som sådant, var Greklandsfrågan för Wergeland en vän-
sterfråga, som handlade om just dessa båda angelägenheter.

Wergelands litterära bidrag till filhellenismen är få men talande. Särskilt frekventa 
blir de innan hans bokdebut under åren 1825–27, då även den svenska filhellenismen var 
som intensivast. 1825 publicerar han dikten ”Norges Frihed”, där tredje strofen lyder:

End damper jo fra Amerikas Sletter
Tyrannernes Hæres det udgydte Blod:
Det gjenreiste Hellas jo Aaget alt letter
Og Friheden reises hvor Halvmaanen stod:
 Mildere Frihedens Vinge
 Sig over Norge mon svinge
 Og udryste Held
 Over Dal, over Fjeld,
  Over frifødte Æt!31
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Bastiljens fall har nämnts tidigare i dikten, och här dyker alltså den amerikanska revo-
lutionen upp som jämförelsematerial, även om Wergeland hoppas på en mindre våld-
sam frigörelseprocess för Norges del. Trots att han ställer upp halvmånen (d.v.s. islam) 
som motståndare till den grekiska friheten är det inte kampen för kristendomen som 
upptar hans egentliga intresse, utan nation och frihet i deras moderna, av franska re-
volutionen definierade betydelse. Att han hyllar den svenske kungen i slutet av samma 
dikt ska ses i ljuset av att Norges omställning från dansk undersåte till ett på pappret 
likvärdigt medlemskap i den norsk-svenska unionen under svensk krona faktiskt inne-
bar ett steg framåt med avseende på frihet och nationellt självbestämmande. Särskilt 
gäller detta den radikala grundlag som den norska riksförsamlingen antog den 16 maj 
1814 (och som gällde från den 17), vilken man behöll i modifierad form även efter att 
man tvingats in i unionen. Även Sveriges regeringsform av 1809 som ersatte det gus-
tavianska enväldet var konstitutionell och jämförelsevis liberal. Danmark förblev där-
emot envälde fram till 1848. Det danska politiska läget anges av Bjarne Schartau som 
en orsak till att den danska litterära filhellenismen var mindre framträdande eller i allla 
fall ”vida mer opolitisk” än dess gängse europeiska motsvarighet.32

Wergeland har ingenting emot att upprepa sig när det gäller ett så viktigt ämne. Föl-
jande år, 1826, publicerar han ännu ett ”Ode til Norges Frihed”, den här gången i mo-
difierade sapfiska strofer, där nionde strofen lyder:

Snart skal ei længer den gamle Eurotas’s
Sølverskjæg dryppe af Blod, men sin Vove skal,
liig Susquehannah, i Frihedens Enge den
 roligen vælte.33

Eurotas är en av de största floderna på Peloponnesos, där det grekiska frihetskriget 
ansågs ha tagit sin början. Den jämförs av Wergeland med den amerikanska floden 
Susquehanna, som spelade en central roll för en av de kanoniserade drabbningarna i 
det amerikanska frihetskriget (slaget vid Newtown 1779). Samma associationer och 
strofens avslutning återanvänds i bokdebuten tre år senare, där två strofer från dikten 
”Hymne till friheden” lyder:

Aand i Hellas’s Hjerter, at flux de svulme
op til vældige Skjolde, der flyve paa
blodige Hænder, som svullen Stormsky paa
  Kastor og Pollux!

Lad Eurotas, liig Susqvehanah
gjennem Jubel og hvilende Helleners
Blik (o, som blinkende Sværd for Friheden!)
  roligen rulle!34
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1827 publicerade Wergeland en fri översättning av en patriotisk kampdikt av den gre-
kiske poeten Rigas Feraios, dräpt av sultanens soldater 1798. Även här heter det lad-
dade nyckelordet ”Frihed” (gr. ἐλευθερία). Vi ska längre fram se ett exempel på den 
mer reserverade svenska inställningen till samma ord i detta sammanhang (mina kur-
siveringar i citatet som följer).

Snart brister Aaget for Frihedens Klinge!

[…]

Ha, naar mit Krigshorn det gjalder, da hid
stevner fra Søvnen! dets Toner Jer hid
kalde hvor Syvhøien throner,
Kjæmper! thi Frihed jo Sejeren kroner.

[…]

Leonidas, Qvadenes ældgamle Helt!
Kalder ham hid, der saa dristig sit Telt
høit paa Thermopylæ spændte,
seirende Frihed til Hjemstavnen sendte!

Foran den hellige Skare han sprang
modig i Dandsen til Sværdenes Klang.
Og, som en Løve, i røde
Bølger af Blod, han for Friheden døde.35

Poeten Rigas omnämns åter i Wergelands dikt ”Erobrerens sånger”, skriven 1831, som 
dock inte publicerades förrän tre år senare.36 I samma dikt hyllar Wergeland frihets-
kämpen Konstantin Kanaris (1793–1877), som han även omtalar i en politisk artikel 
från 1843, där de lägre klassernas betydelse för det grekiska upproret betonas.37

Islam som fiendebild återkommer inte i någon av Wergelands egna variationer på te-
mat efter den första dikten från 1825 (en och annan formulering återfinns i Rigas kamp-
dikt). Filhellenismen kan istället hos honom sägas utgöra en del av hans stora vänster-
politiska berättelse om kampen för nation och frihet mot reaktionärt envälde och ty-
ranni. Kontrasten till den samtida svenska filhellenismen är därmed slående.

Sverige: Nicander, Wallmark, Atterbom, Tegnér
Högertendensen är, som påpekats av Henrikson, påfallande i den handfull svenska 
dramer, kantater och dikter med filhellenisk tendens som publicerades på 1820-talet, 
med särskild intensitet under åren 1826–1827.38 De svenska filhellenerna var inte de 
poetiska begåvningar man idag sätter högst. Utöver pamfletter, historiska skildringar 
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och översättningar nämner litteraturhistorikerna litterära bidrag av Beskow, Crusell, 
Dahlgren, Kjellenberg, Linder, Nicander, Nyberg, Wallmark, Zeipel och ett som har 
förblivit anonymt.39 Atterboms engagemang kom a posteriori och Geijer och Tegnér 
var i det närmaste helt passiva. Nicander publicerade åtskilligt filhelleniskt under pe-
ridoden, utöver den av Petersson nämnda Markos Botzaris (1826) även de mindre dik-
terna ”Grekinnan” (1822), ”Melpomene till Svea” (1825), ”Basreliefer på Lord Byrons 
Urna” och ”Lord Byron på Delphis ruiner” (1830).40 Ett annat av hans bidrag verkar 
inte ha publicerats på tjugo- eller trettiotalet utan först postumt. Det lilla lustspelet 
Död utan död är dock ett typiskt, om än i jämförelse med de av Henrikson citerade dik-
terna och pamfletterna godartat exempel på det slags kristet konservativa och ”orienta-
listiska” sentiment som genomsyrade filhellenismen i Sverige i mitten av 1820-talet.41 I 
centrum av dramat står den rökande, melankoliska paschan Mustapha, som har glömt 
att han i sin barndom var den kristna greken Hector. Han påminns om detta med lis-
tiga antydningar av en barndomskamrat, den grekiske skalden Telos, som, utklädd till 
judisk handelsman, vunnit tillträde till paschans hov. Dramat slutar med att Hector 
återfår minnet, återvänder till den kristna tron och sällar sig till motståndskampen (det 
hela ansågs möjligen alltför fånigt för att tryckas ens för välgörande ändamål).

Ledare för den svenska litterära filhellenismen var Per Adam Wallmark (1777–1858), 
bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket, akademiledamot och väl mest känd som ”den 
gamla skolans” mest stridbara företrädare i kampen mot Atterbom och nyromanti-
kerna i början av seklet. Wallmarks och Svenska Akademiens tidskrift Allmänna Jour-
nalen var tillsammans med Stockholms Posten den svenska publikation som framför-
allt tog sig an grekernas sak.42 Wallmark var med och bildade Grekvännernas sällskap 
1826,43 och hans drama Sulioterna, ett historiskt skådespel på prosa i tre akter och det i 
särklass mest ambitiösa litterära verket i den filhelleniska genren, uppfördes åtta gånger 
under åren 1826–1827.44 Dramat upptar 121 oktavsidor i den tryckta utgåvan från 1827, 
vilken också innehåller en tendentiös och anekdotisk redogörelse för den grekiska si-
tuationen.

Liksom en av de pamfletter Henrikson citerar,45 utnyttjar Wallmark i dramat möj-
ligheten att rättfärdiga grekernas sak inför en skeptisk konservatism och framställa 
motståndet som väsensskilt från samtidens ”anarkism”, d.v.s. radikalism i Henrik Wer-
gelands stil. Den franske officeren Richemont försöker i tredje aktens tredje scen över-
tala sulioterna att spara sina krafter, förespeglande ett europeiskt stöd inom en snar 
framtid. Suliotledaren Tzavelas (make till den ovan nämnda Moscho Tzavela) svarar 
honom:

O! måtte din spådom sannas, ädle Richemont! Men förlåt, om jag ej vågar tro hvad jag 
så lifligt önskar. Vi äro Rebeller, säga edra Statsmän, Rebeller af samma slag som edra 
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anarkister. Det är en smädelse. Nej, den frihet, för hvilken vi väpnat oss, är ej den, som 
tjent edra factioner till förevänning för deras raseri, det är den heliga, eviga, oafhändliga, 
som gör menniskan till menniska, och ett folk till ett folk. Hvilken Europeisk Styrelse 
har väl någonsin satt en ära i att utrota Christendomen, detta stora befordringsmedel 
af mensklig förädling och lycksalighet? Med den var det ju ändå alltid möjligt för Er 
att lefva värdigt menniskor, värdigt förnuftiga, sedliga varelser? Är det så för oss? Se dig 
omkring, och du skall finna, att det är för sjelfva denna möjlighet, som vi strida, och 
strida mot en Regering, som i 400 år arbetat på att utrota all dygd ibland oss, på att ned-
sätta oss till likhet med de husdjur, hvilkas namn den tillägger oss, men hvilkas belägen-
het den ofta tvingar oss att finna afundsvärd. […] Hvad annat än värja oss mot en fiende, 
utan all aktning för menniskorätt och menniskovärde, mot en ursinnig, som mördar, som 
slagtar oss utan åtskillnad som oskäliga djur? mot en tiger, vildare och grymmare än Hyr-
kaniens? Ja, min vän, vår resning är ett sjelfförsvar, endast ett sjelfförsvar, af religion och 
menniskorätt oss lika anbefaldt, och helgadt af allt, som för menniskor är heligt. Så länge 
J, vestra Européer, okunnige om det rätta förhållandet, eller af andra skäl, fortfaren att 
anse detta nödvärn som ett uppror mot en laglig, en mensklig Styrelse, hvad hjelp kan väl 
Grekland hoppas af eder! Nej, min vän: dess lott skall ännu länge blifva, att, blödande 
under Osmanernas gissel, ensamt försvara Christendomens, mensklighetens och sin egen 
förtrampade rätt och värdighet.46

Wallmark slår alltså fast att grekernas kamp gäller kristendomen och inte några mo-
derna påfund som republik eller nationalstat. Notera hur han därvid identifierar be-
greppet frihet som politiskt suspekt: ”den frihet, för hvilken vi väpnat oss, är ej den, som 
tjent edra factioner till förevänning för deras raseri” – och jämför som kontrast Wer-
gelands oförbehållsamma användning av ordet i dikterna, inklusive deras titlar, cite-
rade ovan.47

Den svenska litterära filhellenismen skall således inte förknippas med radikalism 
eller liberalism. I den kanske mest väldokumenterade studien, Göte Janssons avsnitt 
om ämnet i boken Tegnér och politiken,48 finns likväl en sådan tendens, som samman-
faller med en vilja att omtolka Tegnérs och de andra större svenska poeternas passiva 
hållning till ett varmt engagemang för Greklands sak. Även om Jansson inte citeras 
hos senare forskare verkar han indirekt ha fått betydelse, till exempel hos Jägerskiöld 
som skriver att ”Tegnér, Atterbom och Geijer ivrade för [grekernas] sak”,49 vilket upp-
repas av Pakkanen som att ”Tegnér and Per Atterbom … showed their support for the 
Greeks”.50 Ett visst stöd och en viss iver finns belagt, men det bör understrykas att detta 
så gott som uteslutande yttrade sig i privata sammanhang, nämligen i brev och socialt 
umgänge.51 I offentligheten yttrade sig såvitt jag kan se varken Geijer eller Atterbom 
någonsin om det grekiska frihetskriget så länge den politiska frågan förblev oavgjord, 
Geijer inte heller efter grekernas seger.

Atterbom höjer efter den grekiska segern rösten: Henrikson visar hur han i omar-
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betningen av dikten ”Leones sång” (1813) till den mer stridslystna ”Grekinnan från 
Norden” för sina Samlade dikter (1838) retuscherar en passivt sentimental hållning till 
en aktivt prohellensk.52 Han publicerade faktiskt även tidigare ett uttryck för filhelle-
nism, nämligen åtta versrader mot slutet av dikten ”Byron” (vv. 153–60) från 1831, vil-
ken han antedaterar till 1828. Om denna tidsangivelse stämmer för dikten i utkast, vil-
ket han gör gällande även i ett brev till Bernhard von Beskow samma år som den pu-
bliceras,53 får passagen om det grekiska frihetskriget anses vara misstänkt oorganiskt 
fogad till en i övrigt mörkt ifrågasättande framställning av Byrons karriär, som avslutas 
med en kristen fredsappell, ”julmorgonens klockors sång om försoning och frid” i kon-
trast till allt som tidigare skildrats, till Byrons demoniskt aktiva liv, hans intensiva me-
lankoli och tragiska död. Den triumferande tonen i den filhelleniska passagen klingar 
falskt i detta sammanhang och tyder på att den har sitt upphov efter grekernas seger.

Dessa ruiner ifrån ett förherrligadt fordom, så talrikt
  Slösade öfver din duk; denna gestalt af natur,
Hvilken, i skymning och glöd, i behag och i fasa densamma,
  Sjelf är blott en ruin efter en Gudom, som flytt:
Skyllra de endast till prunk? eller blefvo de väldiga minnen
  Ändtligen dock för din själ tändande facklor af hopp,
Likt de alpiska spetsar, dem krönande gryning förgyller,
  Medan af dvala och natt dälderna rufvas ännu?
Gerna det sista vi tro; och gerna det dåd vi beprisa,
  Att för ett värnlöst folks länge förtrampade rätt
Lyfta till kamp de händer, ur hvilka, numera, kring jorden
  Blänkte, vid lyrans gull, stålet af hjeltarnes svärd.
Ja! den röst ej bedrog, som böd dig att söka din grafbädd
  Mellan Helleniska män, lagerbekrönt Suliot,
Under den eviga rot af frihetens ek, som begärde,
  För sin af tårar och blod vattnade telning, ditt hägn.
Tidigt omkring din stormiga dag göts aftonens rodnad;
  Men en harmonisk accord lik, i evärdligt behag
Löste hon upp ditt lifs farväl, till ett rörande echo,
  Som upprepar ditt namn stundligt med kärlekens rop.
Hör! på engång den nattliga rymd af mäktiga toner
  Fylles, och strålar dervid randa dess mörka tapet!
Är det väl dödens ringning, ifrån Missolunghi förnummen,
  Der en nation i gråt böjer sitt knä vid din bår? –
Nej! jul-morgonens klockor det är; och de bära till jorden
  Himlarnas tröstande sång, – sång om försoning och frid.54
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Märk hur motiven gryning … natt i avsaknad av det filhelleniska inskottet hade följts 
omedelbart av dag … aftonens rodnad. Dikten hade mått bra av en uppfriskande redi-
gering av åtminstone den melankoliskt tragiska ton vid Byrons bår i Messolongi som 
anslås i slutet, vilken harmonierar särskilt illa med det käcka prisandet av hjältedöden 
ett fåtal versrader tidigare. Detta kan ha förekommit diktaren själv, som i brevet till Be-
skow skriver om dikten: ”har jag målat den […] förmycket i mörkt?”55

Tegnér tycks en gång ha uttalat sig otvetydigt till grekernas stöd, i avskedstalet till 
studenterna i Lund 1824 i samband med tillträdet som biskop av Växjö stift:

Redan en gång förut har klassiska litteraturen räddat Europa ur barbariet. Återgången dit 
är ännu icke omöjlig. Den nuvarande tiden söker åtminstone allehanda vägar till detta 
mål. En af de genaste vore utan tvifvel den, om man kunde lyckas att göra de Gamla gre-
kerna äfven så förgätna, äfven så misskända, som man vill göra de Nya. Men vi vilja hop-
pas att beggedera skola bibehålla sig. Vi vilja hoppas att ännu efter årtusenden ett bildadt 
slägte skall beundra de forntida Hellenernas snille och prisa de närvarandes bedrifter, då 
troligtvis vår närmaste efterverld, med föraktets liknöjdhet, skall fråga om begges mot-
ståndare: huru hette de?56

Med ”motståndare” avses väl inte så mycket turkarna som de europeiska politiker och 
presskribenter som vid den här tiden var fientligt inställda till grekernas uppror, sär-
skilt i Österrike.57 Som Jansson visar ogillade Tegnér den konservativa ordning som ta-
git form i Europa efter Napoleons fall och Wienkongressen med den österrikiske kans-
lern Metternich som diplomatisk spindel i nätet, men hans hållning i Greklands sak 
liksom i alla världspolitiska saker förefaller inte ha varit aktiv utan fatalistisk och pes-
simistisk, i bästa fall (eller sämsta) reaktiv. Vad beträffar Grekland verkar han snarast 
ha dragit öronen åt sig när filhellenismen i Sverige kom att domineras av de pompöst 
etablissemangskonservativa kretsarna kring Wallmark, ty han avböjer 1826 att skriva 
en appell i samband med en insamling till grekernas sak med den lama motiveringen 
att ”insamlingen redan börjat”.58 Han tycks inte ha blivit medlem i det av Wallmark 
samma år bildade Grekvännernas sällskap.59 I de av Tegnérs dikter från början av tju-
gotalet som uttrycker sympati för grekerna framställs deras sak som redan förlorad 
(”Axel” v. 95–96; ”J. Lundblad” v. 19–32),60 och det är mer än troligt att han, när nu från 
mitten av tjugotalet en grekisk seger trots allt kunde tänkas börja hägra inom det möj-
ligas domän – d.v.s. en seger med, inte mot de europeiska stormakternas vilja, och på 
deras villkor (grekerna gavs vid sin självständighet en bayersk kung) – inte längre för-
mådde hålla sympatien levande. Den ståndpunkt han till slut kommer fram till i Grek-
landsfrågan står möjligen snarare att finna i dikten ”Fridsröster”, en omarbetning av en 
tidigare opublicerad dikt61 som utgavs första gången 182862 och vars första strof lyder
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När de mäktige på jorden
trampa en föraktad ätt,
och i södern och i norden
styrkan öfverallt har rätt:
när den svagare förtryckte
svekets dolk i gördeln bär,
i din egen barm du flykte
och slut frid med verlden der.
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A B S T R AC T
Norwegian literary philhellenism 1821–1832 and its Swedish contrast

Philhellenism in literature denotes written support for the insurrection against Osman sov-
ereignity during the Greek war of liberation (1821–1830). Of Norwegian writers only Henrik 
Wergeland counts as a philhellene during the time of the conflict, which he understands as a 
chapter in his world-defining left-wing narrative, akin to the French and American national, 
republican revolutions. His contemporary rival J. S. Welhaven in 1832 published translations 
of so-called “klephtic” Greek folk poetry, which might count as a philhellenic contribution a 
posteriori, although his simultaneously published notes come forth as apolitical.
 By contrast to Wergeland, Swedish philhellenic authors assume a right-wing perspective on 
the war, focusing on the defense of Christianity and Western civilisation against Islam. Greater 
talents such as Esaias Tegnér, E. G. Geijer and P. D. A. Atterbom should be noted for their 
silence on the issue rather than for active support, despite philhellenic opinions voiced in pri-
vate. After the Greek victory, Atterbom seems to have modified more than one of his poems so 
as to express retrospective support for the Greeks.63


